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مدخل
مل تكن الحركة التبشريية عىل مدى التاريخ مقترصًة عىل املعتقدات الدينية فقط. واليوم عندما نطّلع عىل تاريخ القرنني 

املاضيني، نجد أمامنا العديد من املعلومات الالفتة حول املؤسسات التبشريية وتأثريها عىل املجتمعات والدول. ونشهد 

باعرتافات وكتابات املبرشين أنفسهم عىل استغالل الديانة املسيحية لتحقيق ذلك يف املخططات الثقافية، واالجتامعية، 

واالقتصادية وأكرث من ذلك يف املخططات السياسية. ويف يومنا هذا ال تزال األنشطة التبشريية التي تعد جزءاً ال تتجزأ من 

االستعامرية، تستخدم يف بقاٍع شتى من العامل كوسيلة للنفوذ إىل الدول من خالل استغالل نقاط الضعف لدى املحتاجني 

مختلفة  أنحاء  يف  التبشريية  األنشطة  ميارسون  الذين  واألشخاص  املؤسسات  قامت  وقد  البالد.  تلك  يف  العون  يد  ملد 

اإلنسانية  بالقيم  الالمباالة  عرب  املجتمعات  باستعباد  اإلنسانية،  واملساعدات  والتعليم  الصحة،  غطاء  تحت  العامل  من 

واملعتقدات الدينية للمجتمعات التي تتواجد فيها. ويف الوقت الحارض يقوم املبرشون الذين يذهبون إىل املناطق األكرث 

فقراً وحاجة للمساعدة يف العامل عىل شكل مؤسسات خريية بخدمة  املخططات االقتصادية العاملية واألجندة اإلمربيالية. 

ويعترب األطفال الذين يشّكلون الحلقة األضعف يف املجتمعات الفقرية األهداف األولية للمبرشين، حيث يلعب األطفال 

اليتامى واملحتاجني الذين يتم تلقينهم يف املؤسسات التبشريية وهم ال يزالون يف مقتبل العمر بعد دوراً يف استمرارية 

التبشريية عرب إرسالهم إىل مجتمعاتهم مرة أخرى عندما يكربون. وإن هذه الطريقة التي يُنظر لها عىل أنها "زرع البذار" 

مستخدمة من قبل املبرشين منذ مئات السنني من أجل تصميم املجتمعات وفق ما تريد.
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الديانة املسيحية واملبّشين يف العامل
شخص  مليار   2.2 الحارض  الوقت  يف  يوجد 

ينتسب للديانة املسيحية أي أن أكرث من %30 

البالغ عددهم 7 مليار نسمة  من سكان العامل 

هم مسيحيون1. كام أن هناك 21 ألف جامعة 

ومجموعة تابعة للمسيحية وعىل رأسها الكنائس 

الكاتوليكية، واألرثوذوكسية والربوتستانية.2 عند 

األخذ بعني االعتبار رسعة النمو للسكان املسيحيني 

الذي تشّكله  التهديد  العامل، نستطيع رؤية  يف 

الحركة التبشريية بوضوح. بينام كان عدد السكان 

املسيحيني 600 مليون نسمة يف عام 1910م، فقد 

بلغ يف عام 2010م 2.2 مليار نسمة3. وإن هذه 

الزيادة الرسيعة التي حصلت خالل قرن واحد 

للتبشرييني.  فقط هي نتيجة لألنشطة املكثفة 

السكاين، أو بسبب  النمو  سواء بسبب ضعف 

القارة  كانت  فيها،  العلامنية  مفهوم  انتشار 

األوروبية التي تعد القارة األم للمسيحية تشّكل 

66% من مجموع سكان العامل من املسيحيني يف 

عام 1900م، بينام تشّكل يف يومنا الحارض نسبة 

20 % منها فقط. أكرث املناطق التي زادت فيها 

نسبة املسيحية يف القرن العرشين هام آسيا و 

أفريقيا. إن نسبة 35 % من املسيحيني يعيشون 

القرن  أنه يف بداية  القارتني. يف حني  يف هاتني 

العرشين كان يشّكل املسيحيني يف هاتني القارتني 

من مجموع املسيحيني 5 % فقط. مبعنًى آخر يف 

حال كان عدد املسيحيني يف بداية القرن العرشين 

يف هاتني القارتني حوايل 25 – 30 مليون نسمة 

فإنه يف يومنا الحارض وصل إىل 700 مليون نسمة4 

. و إذا نظرنا إىل القرن العرشين بشكل عام فإنه 

قد تبني لنا أن زيادة نسبة املسيحيني من عام 

1900 إىل يومنا الحارض هو 3.7 أضعاف. إن عدد 

ازدياد  املسيحيني يف قارة أوربا 1.5. ففي حال 

عدد املسيحيني يف أمريكا الشاملية 3.6 أضعاف 

فإنه قد ازداد يف آسيا 14.6 أضعاف أما يف أفريقيا 

فقد ازداد 38.3 أضعاف و ذلك خالل قرن واحد. 

القارة اإلفريقية فقد كانت تستضبف سنة  أما 

1900م نسبة 1% من مجموع سكان العامل من 

املسيحيني، أما يف اليوم الحايل فإن هذا الرقم بلغ 

23%. ويُظهر هذا البحث تساوي نسب سكان 

القارتني األوروبية واألفريقية يف  املسيحيني يف 

يومنا هذا.5 وال نستطيع تفسري هذا التغيري الذي 

حصل خالل القرنني التاسع عرش والعرشين اللتان 

تُعّدان العرص الذهبي بالنسبة للحركة التبشريية، 

إال بجهود التبشريية املكثفة التي حصلت يف القارة 

األفريقية. كذلك عند األخذ بعني االعتبار مدى 

النشاط االقتصادي والسيايس التي تظهرها الدول 

الغربية يف القارة األفريقية، حينها اتضح لنا العالقة 

الوثيقة بني االستعامرية والحركة التبشريية.

اللغة  التبشريية  أصلها يف  إّن كلمة اإلرسالية 

الالتينية من مصطلح ‘‘missio’’ وتعني ‘‘املهمة، 

املسؤولية’’. أما يف املعنى االصطالحي تعني إرسال 

شخص أو مجموعة ما إىل مجتمعات مختلفة 

لتبليغ معتقدات الديانة املسيحية.6 كذلك فإن 

‘‘التبشريية’’ مصطلح تطلق من قبل املسيحيني 

عىل األنشطة والفعاليات املامرِسة من قبل بعض 

‘‘تنصري’’  أجل  من  املجموعات  أو  األشخاص 

منطقة ما. وتستند العقيدة املسيحية إىل السيد 

املسيح عيىس عليه السالم. أما األصول الالهوتية 

تفسريها  يتم  هذا  يومنا  يف  التي  للمسيحية 

السيد املسيح عرب  مبجموعة أحداث مثل قتل 

أيام. ومل  بعد ثالثة  صلبه ومن ثم رجوعه حياً 

يرتك عيىس عليه السالم أية رسالة مكتوبة وهو 

بالنسبة إىل كتب اإلنجيل  أما  الحياة.  عىل قيد 

التي تحيك  األربعة واملصادر املسيحية األخرى 
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قصة سيدنا عيىس، والواردة يف اإلنجيل الذي يعّد 

كتاباً مقّدساً بالنسبة للمسيحيني، فقد كُتب بعد 

عيىس عليه السالم.  

يتضمن مفهوم ‘‘التكليف’’ يف العقيدة املسيحية 

إيراد األمثلة املختلفة عىل  معنى مقّدساً عرب 

ذلك مثل إرسال الرب البنه إىل وجه األرض، 

العامل. ولهذ السبب  وإرسال الروح املقدس إىل 

فإن املذاهب والكنائس املسيحية املتفرقة عن 

بعضها يف العديد من الخالفات الالهوتية ضمن 

الديانة املسيحية، نراها متفقة يف مسائل مثل 

‘‘التكليف’’ و‘‘تنصري املجتمعات غري املسيحية’’. 

واليوم يوجد يف العديد من الجامعات الغربية 

 (missiology) ’’التبشري ‘‘علم  بـ  قسم خاص 

التبشريية  الحركة  كنظام علمي يدرِّس منهجية 

ومستنداتها الالهوتية. حيث يعمل رجال الدين 

املسيحيني الذين يتواجدون يف كليات اإللهيات 

قبل  من  إنشاؤها  تم  التي  الجامعات  ضمن 

الكنائس املسيحية املختلفة، عىل تنشأة الطالب 

الذين يتم تكليفهم مبهامت التبشري يف املناطق 

املختلفة وباألخص يف املناطق غري املسيحية. 

إضافة إىل ذلك فقد بدأ املبرشون الذين أخذوا 

يشهدون حضوراً واسعاً يف املجاالت العلمية ضمن 

الجامعات، بإطالق أسامء أخرى عىل أنشطتهم 

األخرية، وذلك بسبب  السنوات  التبشريية يف 

التي شكلتها  السيئة  السلبية والصورة  السمعة 

‘‘الحركة التبشريية’’ خالل مئات السنني املاضية. 

يتقدم هذه األسامء واملصطلحات التبشري املالئيك، 

والحوار والصهر االجتامعي.7 ففي شهر ترشين 

األول من عام 1965م اجتمع املجلس الكاثولييك 

الثاين وقاموا مبناقشة وتقييم مكانة املذاهب 

واألديان األخرى التي ضمن املسيحية بالنسبة لهم. 

وبحسب البيان الذي تم اإلعالن عنه عقب هذا 

االجتامع، أدركنا أن الكنيسة بدأت تعتمد طرق 

الحركة  ومناهج جديدة ومختلفة يف إجراءات 
التبشريية.8
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بداية الحركة التبشريية
التبشريية  الحركة  يستند املسيحيون فعاليات 

عليه  عيىس  قول  إىل  الالهوتية  الناحية  من 

َجِميعِ  ِمن  أُنَاَساً  َوتَلِْمُذوا  ‘‘فَاْذَهبُوا  السالم 

والّرْوحِ  واالِبِْن  األَِب  باسِم  ُدوُهْم  َوَعمِّ األَُمْم. 

الُقُدِس’’(إنجيل متّى 28.19). إال أنه عىل الرغم 

من هذا  يُذكر أن أول من بدأ باألنشطة التبشريية 

هو بولس، وأنه نظّم بنفسه ثالث رحالت تبشريية 

األناضول،  إىل  القدس  أنطاكية –  أطراف  من 

التي  واليونان ومقدونيا.9  وتشّكل املالحظات 

التي  أثناء رحالته هذه والرسائل  دّونها بولس 

كتبها إىل مختلف املجتمعات والتي كانت تحمل 

العقيدة املسيحية أسس األنشطة  طابع نرش 

التبشريية التي يف يومنا هذا. وباألخص فإن هذه 

السجالت تحمل صفة ملزمة لجامعة الربتستانت 

التي تتخذ من الكتاب املقدس مرجعاً أساسياً لها 

يف الدين املسيحي.

ويعّد بولس شخصية مهمة يف الدين املسيحي، 

حيث أنه كأول من أعلن عن نفسه حوارياً لعيىس 

عليه السالم من بعده، وضع األفكار التي تشّكل 

التي يف يومنا  الديانة املسيحية  أسس الهوت 

هذا. ومن الناحية التاريخية يُروى أن عيىس عليه 

السالم قد ولد ضمن مجتمع يهودي يف فلسطني 

وأُرسل لتذكريهم بتعاليم موىس عليه السالم. من 

وجهة النظر القرآنية، إىل جانب املعجزات التي 

السالم، فإنه مل يُعطى  الله لعيىس عليه  وهبها 

رشيعة مختلفة عن تلك التي فرضها الله تعاىل 

عىل سيدنا موىس عليه السالم. أما الالهوتية التي 

اعتمدتها املسيحية يف يومنا هذا، فقد تم تشكيله 

من خالل االدعاءات الصوفية التي ألقاها بولس 

يف بعض األحيان عرب املجّمعات التي كانت تُنظّم 

من قبل رجال الدين والسلطة السياسية. وبالتايل 

التي تم وضعها  التبشريية  فإن مفهوم وطرق 

من قبل بولس أيضاً، هي موضوع نقاش كذلك. 

وتعد الحركة التبشريية من املامرسات العملية 

أنه  بالنسبة للغرب، حيث يعتقدون  األساسية 

بحسب علم األخرويات10 املسيحية أن خالص 

العامل  العامل وتحقق وعد اإلله مرتبط بتنصري 

كله. هذا ويتم الحديث خالل االجتامعات التي 

تعقدها الكنيسة بني الفينة واألخرى عىل مدى 

مئات السنني املاضية؛ عن ‘‘أن التبشري مل يكتمل 
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زيادة  عىل وجوب  أيضاً  التطرق  ويتم  بعد’’ 

األهمية املوالة للحركة التبشريية.

عىل سبيل املثال ففي ‘‘ االجتامع السنوي للرؤساء 

التي  البابوية’’  التبشريية  القوميني للجمعيات 

أيار  بتاريخ 8  الشعوب  نظّمها مجّمع تنصري 

الكاردينال جوزيف  2000، أشار رئيس املجمع 

التطرّق  بعد  االفتتاحية  كلمته  خالل  تومكو 

ألصول التبشريية يف الدين املسيحي، إىل وجوب 

استمرار األنشطة التبشريية بالزيادة قائالً: ‘‘ عىل 

الرغم من مرور 2000 عام عىل عيىس، إال أنه مل 

التبشريية بعد. يشّكل املسيحيون ثلث  تكتمل 

العامل فقط والبالغ عددهم ست مليار  سكان 

نسمة، وإن مليار مسيحي من بني مليارين هم 

من الكاثوليك فقط.’’ هذه العبارات توضح لنا 

نيّة الكنيسة يف جعل سكان العامل جميعهم من 

الهدف.11   الكاثوليك ومساعيهم لتحقيق هذا 

الكاردينال جوزيف تومكو خالل كلمته  وذكر 

أيضاً األنشطة املختلفة املستمرة يف أنحاء العامل 

املختلفة، ولّخصها باإلحصائيات التالية:

األنشطة  أكرث  فإن  اإلحصائيات  بحسب 

التبشريية نجاحاً خالل القرن العرشين كانت 

يف القارة األفريقية. فقد وصل عدد السكان 

تعداد  كان  التي  القارة  يف  الكاثوليك  من 

سكانها مليوين نسمة يف عام 1900م، إىل 111 

مليون كاثولييك. وهذه النسبة تقابل %15 

العام للسكان هناك. ويواجه  من املجموع 

املبرّشون يف القارة األفريقية مشاكل وعوائق 

مع الدول املسلمة التي يف شامل أفريقيا. 

أما يف القارة اآلسيوية التي يعيش فيها %60 

من سكان العامل، فإن التبشريية بدأت تزيد 

فيها نسبياً. إال أن 85% من سكان القارة ليسوا 

مبسيحيني. وعدد السكان من الكاثوليك يبلغ 

حوايل 105 ماليني نسمة. ولقد تم يف القارة 

اآلسيوية الوسطى البدء باألنشطة التبشريية يف 

كازاخستان بينام يتم تقييم الفرص يف الصني.

قامت  للتبشريية،  العاملي  اليوم  مبناسبة 

البابوية ومبساهمة من األموال املتربعة يف 

املمنوحة  املساعدات  بزيادة  اليوم،  ذلك 

وباألخص إىل املؤسسات املتواجدة يف املناطق 

الفقرية. وخالل فرتة قصرية بلغ عدد الكنائس 

التي تم تقديم املساعدات لها من 877 إىل 

1045 كنيسة، وبلغ عدد الندوات الكبرية من 

99 إىل 374، كام وصل عدد الطالب الذين 

قُّدمت لهم املساعدة خالل هذه الندوات إىل 
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50000 طالب، وعدد العامل إىل 400,000 

عامل. باإلضافة إىل املساهمة يف دعم العديد 

من الكنائس الصغرية، واملستوصفات، ومراكز 
اإلسعافات األولية ومشاريع التعليم.12

ونستطيع من خالل الروايات التي تتضمن أسفار 

بولس إىل املجتمعات املختلفة يف عهده ومن 

الرسائل التي أرسلها رؤية أن منهجه يف التبشريية 

كانت قامئة عىل ‘‘التنصري’’. حيث تتضمن إحدى 

رسائل بولس التي أرسلها إىل سكان كورنثوكس 

العبارات التالية:

أنا حر، ولست عبيداً ألحد. لكني فضلت أن أكون عبداً 

للجميع يف سبيل أن أكسب أكرب عدد من األشخاص. 

لقد عاملت اليهود كمثلهم ليك أكسبهم. وعىل الرغم 

من أنني لست تحت رقابة الدستور املقّدس )قانون 

موىس(، فإين تعاملت مع الذين تحت رقابتها كمثلهم 

من أجل كسبهم.

فمع أنني حّر من الجميع جعلت نفيس عبداً للجميع 

ألربح أكرب عدد منهم. فرصت لليهود كيهودّي ألربح 

اليهود، وللذين تحت الرشيعة كأين تحت الرشيعة، 

مع انني شخصياً لست تحت الرشيعة، ألربح الذين 

تحت الرشيعة، رصت للذين بال رشيعة كأين بال رشيعة، 

، بل تحت رشيعة  الله  انني لست بال رشيعة  مع 

الذين بال رشيعة. (1 كورنثوس.  املسيح، ألربح 
13.(-22 19 :9

وبهذا شكلّت التعاليم التي وضعها بولس والتي 

ترى كل يشء مباح من أجل الوصول إىل الهدف 

األسس  املجتمعات  تنصري  يف  يتلّخص  الذي 

الالهوتية للطرق واألساليب التي كان املبرشون 

السنني  املسيحيون يستعينون بها طوال مئات 

املاضية. 

التاريخية وبعد اعتامد  الفرتة  أنه خالل  ونعلم 

الرومان، تم  أباطرة  الديانة املسيحية من قبل 

استخدام الضغط والقوة يف األنشطة التبشريية. 

وقد أعلنت الديانة املسيحية التي اتحدت مع 

الكنائس  الحرب ضد جميع  السياسية  السلطة 

األخرى التي مل تعتمد املعتقدات والتعاليم التي 

الرسمية آنذاك. وباألخص  أقرتها اإليديولوجية 

الكنائس الرشقية 14 فقد تعرضت يف هذه الفرتة 

اإليديولوجية  قبول  عىل  وأجربت  لالضطهاد، 

الالهوتية يف  الرسمية. وبسبب ربط املواضيع 

التاريخ املسيحي بقرارات خالل االجتامعات 

السياسية،  السلطة  التي كانت تُعقد من قبل 

الرغم من عدم  الرومان عىل  أثر األباطرة  فقد 
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وجود سلطة دينية لهم، عىل القرارات املتخذة 

إخامد  تم  فقد  لذلك  االجتامعات.  هذه  يف 

جميع املعتقدات املناهضة ملصالح اإلمرباطورية 

السياسية بالقوة العسكرية وبالعنف. أما التيارات 

التي اعتمدت معتقداً مختلفاً فيام يخص عيىس 

القرن  عليه السالم أو مريم عليها السالم بعد 

بالكفر (الضاللة) من قبل  اتهامها  الرابع، تم 

املراقبة. لذا  الرئيسية ووضعهم تحت  الكنيسة 

الذين تعرضوا للضغوط  فّضل مسيحيو الرشق 

والعنف خالل الفرتات الرومانية والبيزنطية، أن 

الكتاب تحت اإلدارات  يبقوا ضمن نخبة أهل 

اإلسالمية اعتباراً من القرن السابع.

وكان إعالن اإلمرباطور قسطنطني (274 – 337) 

عن أّن املسيحية هي الديانة الرسمية لروما، نقطة 

تحول بالنسبة للمسيحيني األوائل الذين ساهموا 

يف انتشار املسيحية من خالل األنشطة التبشريية 

املكثفة التي مارسوها عرب األساليب التي أوىص بها 

بولس يف شامل أفريقيا ويف األناضول انطالقاً من 

مناطق فلسطني – سوريا. وخالل العصور التالية 

وصل املبرشون املسيحيون بعد تكليفهم مبهام من 

قبل البابوية، إىل مناطق عديدة امتدت من الصني 

إىل أوروبا الشاملية وبذلوا جهوداً هناك لتنصري 

املجتمعات. واعتربت ترجمة اإلنجيل إىل لغاٍت 

عّدة خطوة هامة ضمن جهود الحركة التبشريية 

املبكرة. وساهم تقديم الخدمات يف املجتمعات 

التي تقبّلت املسيحية مثل بناء الكنائس وتقديم 

الفقراء  التعليم واملساعدات إىل  الكنائس  هذه 

هناك يف توسيع دائرة تأثري التبشريية املبكرة.

التي ينبغي معرفتها فيام  الهامة  ومن املسائل 

يتعلق باملسيحية املبكرة، هو تعرّض املسيحيني 

األوائل الذين عملوا عىل نرش تعاليم عيىس عليه 

السالم بهدف اإلرشاد وتبليغ الدين لضغوط من 

قبل السلطات السياسية نتيجة لتعاون املبرشين 

لهم مع  اتخذوا من تعاليم بولس مبدأً  الذين 

هذه السلطات كام تم النظر إىل هؤالء عىل أنهم 

يشّكلون تهديداً ويجب إزالتهم. وكان يتم ربط 

األسس الالهوتية والفلسفية للمسيحية بقرارات 

بعد مناقشتها من خالل االجتامعات التي يعقدها 

رجال الدين وتُستقىص املجموعات التي ال تتقبل 

هذه القرارات خارج الكنيسة الرئيسية. وبالتايل 

فقد تم تحديد األنشطة التبشريية التي تعد عنرصاً 

ال يُستغنى عنها يف املسيحية البولسية وأهداف 

املبرشين عرب الرشاكة الدينية – السياسية.
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إضفاء الطابع املؤسسايت عىل الحركة التبشريية
الكنيسة  عىل  املؤسسايت  الطابع  إضفاء  عند 

زادت مرشوعية األعامل التبشريية بسبب إجراء 

من  بتوجيه  أنشطتهم  املسيحيون  املبرشون 

الكنيسة فقد  أما مؤسساتية  البابوية نفسها. 

بدأت مع سد الكنيسة للفراغ السيايس الناتج عن 

انهيار اإلمرباطورية الرومانية الغربية وظهورها 

كسلطة دينية – دنيوية يف املرسح األورويب. قام 

املسيحيون الذين أجروا فعاليات تبشريية مكثفة 

سواء يف أوروبا أو يف األناضول بالدعم السيايس 

والعسكري الذي حصلوا عليه اعتباراً من العهود 

املبكرة من اإلمرباطوريتني الرومانية والبيزنطية 

بنرش األنشطة التبشريية يف جميع أنحاء العامل 

بالتعاون مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي 

انهيار  تأثريها بعد  بدأت توّسع حكمها ودائرة 

اإلمرباطورية الرومانية الغربية.

وكانت الخالفات التي ظهرت اعتباراً من العهود 

املبكرّة يف كثري من األمور بني املسيحية الرشقية 

الفينة واألخرى. حيث  تتعمق بني  والغربية، 

بدأت الكنيسة الرومانية الغربية تستهدف ضمن 

أنشطتها التبشريية تجاه الرشق مسيحيي الرشق 

إىل جانب الشعوب غري املسيحية.

تتكلم  التي  الرشقية  الكنائس  عملت  وقد 

الالتينية عىل  التي تتحّدث  اليونانية والغربية 

تطبيق الحرمان الكنيس عىل بعضهام بشكل 

التي كانت مصدرها  الخالفات  متقابل بسبب 

ترجمة اإلنجيل أو الخالفات الثقافية. ووصلت 

عالقات الكنيستني الرشقية– الغربية التي ساءت 

الدينية والسياسية واملزاعم  بسبب الخالفات 

السلطوية إىل مرحلة القطع متاماً يف عام 1054م 

البعض  الكنيستني بعضهام  مع إقصاء كّل من 

عن الديانة املسيحية. واعتباراً من هذا التاريخ 

بدأت أوروبا الغربية تجتمع تحت قبة الكنيسة 

ارتبط  بينام  روما،  مركزها  التي  الكاثوليكية 

مسيحيو الرشق الذين امتدوا من دول البلقان 

وحتى إيران بالكنيسة األرثوذوكسية املتواجدة 

للخالفات  األول  السبب  وإن  اسطنبول.  يف 

التاريخ هي  الحاصلة بني املسيحيني عىل مدى 

الديانة املسيحية حسب املصالح  تبديل أسس 

الدورية والسياسية، وطلب األباطرة أنفسهم عقد 

اجتامعات دينية وترّؤسهم لهذه االجتامعات. 

وإىل جانب خالفات كهذه توجد أخرى أيضاً يف 

العديد من األمور مثل هل املسيح عيىس عليه 

السالم هو إله أم ال، وقدسيّة السيدة مريم عليها 
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املبّشون يف العصور الوسطى

السالم، وماهية الروح القدس، وحول كون إرادة 

املسيح عيىس نفس إرداة اإلله أم ال، وإذا كان 

عيىس إلهاً وابناً فمتى كان إلهاً ومتى كان ابناً، 

انعكاس لإلله أم هي اإلله  الهياكل هي  وهل 

ذاته، إمكانية زواج رجال الدين أو ال وحول هل 

الخبز الذي يستخدم يف طقوس الخبز واملاء هو 

ذلك الخبز املصنوع بخمرية أم بدون خمرية؟ ومل 

تقترص الخالفات بني هذين املذهبني عىل املجالني 

اإليديولوجي والسيايس فقط، بل شمل املجال 

البعض  العسكري أيضاً، حيث حاربا بعضهام 

التي كانت  الصليبية  أثناء الحروب  وباألخص 

تجاه الرشق األوسط.

وعىل الرغم من أهمية مفهوم التبشريية بالنسبة 

لكال املذهبني إال أن األنشطة التبشريية مل مُتارس 

بشكل مكثف يف املجتمعات التي ترى النرصانية 

عىل أنها  نفس اليشء مع العرق الذي ينتمون 

غطاء  تحت  التي  املجتمعات  يف  وذلك  إليه 

الكنيسة األرثوذوكسية مثل األرمن، والرصب، 

والروس والبلغار. أما الكنيسة الكاثولوكية فقد 

أرسلت مجموعات تبشريية من أجل نقل الرسالة 

بالكنيسة إىل جميع  النرصانية وربط الشعوب 

املسيحيني  فيهم  مبا  كنيستها  بقي خارج  من 

موقف  وشدة  وتسببت رصامة  األرثوذوكس. 

الكنيسة الكاثولوكية يف املسائل الدينية ومفهومها 

الظالم يف أوروبا أوالً،  التبشريي يف حلول عرص 

ومن ثم يف ظهور االستعامرية ثانياً والتي أثّرت 

بدورها عىل جميع العامل.

إن العصور الوسطى (امتدت بني السنوات -500 

1500م) التي تعّد من أشّد عصور أوروبا ظالماً، 

هي الفرتة التي عاشت فيها أغلب الشعوب تحت 

ظروف قاسية بسبب الحروب والفقر وكنتيجة 

لهذا حلّت العديد من املآيس االجتامعية يف تلك 

الفرتة. ومن العنارص األخرى املسببة لشدة تأثري 

السياسية عىل الشعوب هي وقوف  الحروب 

الغنية. إن  النخبة  الدينية إىل جانب  السلطة 

الكنيسة  استخدمتها  التي  والطرق  األساليب 

الكاثوليكية يف تنصري أوروبا  الوثنية هي موضع 

نقاش كبري. حيث أنه بعد افرتاق الكنيسة الرومانية 

الكنيسة الرشقية، استكملت  الكاثولوكية عن 

تحقيق أهدافها التبشريية يف أوروبا عرب إرسال 

رجال الدين املبرّشين إىل مختلف أنحاء أوروبا. 

وبفضل األسلوب التبشريي املعروف بـ"التفسري 

 (Interpretatio Christiana )والتحليل املسيح

النرصانية املدعومة من قبل املاملك  15 تسببت 

واإلمرباطوريات املوجودة يف القارة األوروبية يف 

ظهور مفهوم مسيحي مختلف يف كل منطقة من 

القارة عىل حدى.

كانت أوروبا يف العصور الوسطى مرسحاً للحروب 

السياسية  املدّمرة طويلة األمد بسبب األزمات 

واالقتصادية. ويف نفس الفرتة كان يُنظر إىل اإلسالم 

ابتداء من الرشق األوسط إىل  الذي بدأ ينترش 

العامل برسعة كبرية كعنرص تهديد من قبل املاملك 

إثرها تنظيم الحمالت  املسيحية وتم من عىل 
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الصليبية بقيادة الكنيسة الكاثولوكية لتأمني وحدة 

‘‘الحروب  مسيحيي أوروبا. ومل يقترص هدف 

املقدسة’’ التي بدأت بدعوة من البابا من قبل 

أوروبا النرصانية بني أعوام -1095 1291م لوقف 

التمّدد اإلسالمي عىل املسلمني فحسب، بل إنها 

الذين يُسّمون  شملت املسيحني األرثوذوكس 

مبسيحيي الرشق، بل حتى أنها استهدفت اليهود 

التي تعّد من إحدى  الفرتة  أيضاً. وخالل هذه 

أكرث العهود عاراً عىل تاريخ اإلنسانية واملمتلئة 

بالنفاق، تم نهب مدن الرشق وقتل املجتمعات 

التي مل تتقبل العقيدة الكاثولوكية. وإن عبارة ‘‘إننا 

نفّضل العاممة الرتكية عىل القلنسوة الالتينية’’ 

التي قيلت من قبل النصارى أثناء فتح اسطنبول 

بحسب الرواية، لهي كافية لتصّور حجم الضغوط 

والعنف التي كانت متارسها الكنيسة الغربية عىل 
مسيحيي الرشق.16

وعقب الحمالت الصليبية بدأ النصارى األوروبيون 

الذين تأثروا بالحضارة والثقافة الرشقية بالنضال 

واملكافحة ضد السلطات الدينية والسياسية يف 

بلدانهم. ومع ظهور حركات اإلصالح والتنوير يف هذه 

الفرتة، عاشت أوروبا تطورات يف مجاالت الفكر، 

والفن، والسياسة والعلم. وإذا أمعنا النظر يف هذه 

الفرتة من وجهة نظر تاريخ الحركة التبشريية، نجد 

أن أهم التطّورات هي بال شك ظهور الربوتستانتية. 

إعتباراً من القرن السادس عرش بدأت مجموعة 

من املصلحني وعىل رأسهم مارتن لوثر ، بتساؤالت 

حول كون الكنيسة قوة سياسية – دنيوية، إىل 
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جانب وضعهم مفهوم الهويت جديد يف النرصانية. 

كانت هذه الحركة التي بدأها لوثر وأصدقاؤه 

للديانة املسيحية،  بالنسبة  مبثابة عودة للذات 

التي تدافع عن  حيث كانت هذه املجموعة 

وجوب اتخاذ الكتاب املقّدس مرجعاً أساسياً يف 

الدين، ترفض قبول سلطة الكنيسة. وتسببت هذه 

الشقاقات الالهوتية واالجتامعية يف انفصال نخبة 

هامة من أوروبا الشاملية باسم الربوتستانت عن 

املكون الرئييس للمسيحية.  وأصبح املسيحيون 

بالنسبة  التبشريية  لألنشطة  الربوتستانت هدفاً 

للمبرشين الكاثوليك الذين يدافعون عن مواقف 

الدينية.  أو  السياسية  الرومانية سواء  الكنيسة 

ويف مقابل هذا بدأت املجموعات الربوتستانتية 

بتأسيس نظام يتضمن إنشاء كنائس تابعة لهم 

مام يجعل الوصول إىل الكتاب املقّدس أمراً يسرياً. 

العقيدة  الذين رفضوا  الربوتستانت  وإن حاول 

الكاثوليكية يف مواضيع كالسلطة السياسية والهيمنة 

وضع الكنائس يف موضع أكرث ليبريالية إال أنهم  

السياسية لهيمنة املاملك.  السلطة  خضعوا يف 

أما الكنائس التي كانت متجّمعة ضمن الدائرة 

تبشريياً  الزمن منطاً  الربوتستانتية، أوجدوا مع 

الخاصة  ضمن سياق معتقداتهم ومفاهيمهم 

بهم. وعملت الربوتستانتية مثل الكاثوليكية أيضاً 

عىل وضع جميع املجموعات التي خارج كنيستها 

التبشريية. واكتسبت  يف مرمى هدف أنشطتها 

املامرسات التبشريية عىل األرثوذوكس من قبل 

الربوتستانت والكاثوليك اللتان تعّدان ذراعني هامني 

بالنسبة للمسيحية األوروبية طابعاً بروتستانتياً 

وأخرى كاثوليكيّاً مع الزمن وساهم هذا األمر يف 
ظهور مجموعات مختلفة مثل الرسيان واألرمن.17

ولوحظ تزايد إرسال املجموعات التبشريية من 

الكاثولوكية والربوتستانتية إىل  الكنيستني  قبل 

مناطق مختلفة من العامل خالل الفرتة التي تُسّمى 

بـ ‘‘عرص االستكشاف’’. حيث كانت  يف أوروبا 

املاملك األوروبية التي أرسلت سفن استكشافية 

إىل مناطق مختلفة من العامل ألهداف اقتصادية و 

عسكرية، تحرص عىل تواجد رجال الدين يف هذه 

السفن وتقّدم الدعم للجهود الالزمة واملبذولة 

حيال تعريف سكان املنطقة املستكشفة بالعقيدة 

املسيحية. وباألخص يف املناطق التي يتم الوصول 

إليها عرب الطرق البحرية كان يتم اكتشاف املعادن 

والنباتات غرياملوجودة يف أوروبا، ومن ثم يُنقل 

ما يُرى مثيناً إىل أوروبا عرب تلك السفن. ويف هذه 

الفرتة أيضاً تم استعباد وإهانة الشعوب املحلية 

يف العديد من مناطق العامل من قبل املستكشفني 

املستعمرين القادمني من أوروبا ومن ثم كانت 

تُسلب أراضيهم. حيث استخدمت املاملك األوروبية 

التي ضّمت العديد من مناطق العامل إىل حاكميتها 

السياسية عرب هذه املامرسات التي تعد مشكلة 

دينية وأخالقية بحد ذاتها، الدين كوسيلة دعائية 

من أجل التحّكم بالشعوب املحلية. وأطلق عىل 
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النظام االستعامري هذا والذي اعترب منطاً ‘‘تبشريياً’’ 

من قبل الكنيسة، من الناحية األخالقية عىل أنها 

متّدن وتحضري الشعوب البدائية.

وأصبح منط التفكري الغريب الذي بات يرى جميع 

املجتمعات غري املسيحية عىل أنها مجتمعات بحاجة 

الحضارة واإلنقاذ، خالل قرون عدة عنرص  إىل 

تهديٍد بالنسبة لشعوب العامل وسبباً لدمارهم. وقد 

دخلت الكنيستني الربوتستانتية والكاثولوكية يف 

تنافس بينهام فيام يخص دعم املامرسات التبشريية 

واملاملك االستعامرية يف أورويا لتنصري الشعوب 

املحلية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا. 

بالنسبة  التاسع عرش عرصاً ذهبياً  القرن  ويعّد 

الذين تولوا مهمة تنصري مواطني  للمبرشين 

اإلمرباطوريات  وصول  أجل  من  األمريكيتني 

االستعامرية الغربية إىل أهدافها السياسية والتجارية. 

وقد عمل املبرشون ومسؤويل الدول املستعمرة 

معاً من أجل إقناع املناطق املتخلّفة أّن خضوعها 

لسيطرة الغرب سيخدم مصالح املنطقة برمتها. 

التنرّص هي خطوة ال بد منها  وتم تلقينهم أن 

ألجل التغرّب.18 يف هذه الفرتة  خرجت أنشطة 

املبرشين عن التعاليم الدينية سواء بشكل مبارش 

أو غري مبارش. وتسبب هذا األمر يف نتائج سياسية، 

وجغرافية، واجتامعية، واقتصادية وثقافية لصالح 

الدول التي قدموا منها وضد الدول التي جاؤوا إليها. 

وبحسب ما يذكره جالل أوناي يف مقالته19 التي 

يتناول فيها أنشطة املبرشين األمريكيني عىل 

أنّه  القرن العرشين عىل  العثامنية يف  األرايض 

الدولية عرقلة إنشاء  تم من خالل املعاهدات 

السياسية واالقتصادية  الدول األجنبية هيمنتها 

الرغم من هذا فقد  الدول األخرى. وعىل  عىل 

استمرت محاولة الدول املسيحية األوروبية التسلل 

إىل الدول النائية من خالل مجموعاتها التي عىل 

هيئة منظامت املجتمع املدين، واستخدامها عرب 

مؤسساتها التعليمية أشخاصاً من السكان املحليني 

الذين يخدمون أفكارهم ومخططاتهم يف  من 

املجاالت السياسية، واالقتصادية والثقافية. ومن 

خالل مفهوم الهيمنة هذه تم دعم املؤسسات 

الدول املرتبطة بها لخدمة  التبشريية من قبل 

املخططات الدولية لتلك الدول
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ال بّد من أجل معرفة أنشطة وأهداف الحركات 

التبشريية االطاّلع عىل الخصائص وامليزات املختلفة 

لهذه الحركات. كثّفت بعض املجموعات أنشطتها 

عىل مدى التاريخ يف مناطق معيّنة وصارت يف 

نهاية األمر صاحبة التأثري هناك. إضافة إىل ذلك 

التدابري تجاه املجموعات  اتخاذ  فمن املمكن 

التبشريية التي تتميز بخصائص معينة، عرب تحديد 

أهداف وأساليب هذه املجموعات.

اليسوعيون )Jesuit(: تأسست عام 1534م من 

قبل إنغاتيوس الذي كان جندياً إسبانياً واعتنق 

التي تجري  املسيحية. وترتبط هذه املجموعة 

أنشطتها التبشريية عرب فتح املؤسسات التعليمية 

أعضائها  بعدد  وتعترب  الكاثولوكية.  بالكنيسة 

البالغني 17 ألفاً من الذكور فقط أكرب املجموعات 

التبشريية. إىل جانب تواجدها بشكٍل مكثٍّف يف 

الواليات املتحدة والهند، تتواجد أيضاً يف ست 

قارات و112 دولة يف العامل. إّن اليسوعيني الذين 

يترصفون بال رحمة تجاه املسيحيني الربوتستانت 

واألنجيليك يف أوروبا، انترشوا بعد الحصول عىل 

موافقة البابا يف عام 1537م من أجل التبشري عىل 

مساحة جغرافية واسعة من العامل مثل الربغواي، 

التي  واليابان، وكندا وأثيوبيا. ولكون املدارس 

افتتحوها يف أوروبا من أفضل مدارس تلك الفرتة، 

نجحوا من خالل تشكيل مجموعة من الشبان 

املثقفني من بني شباب تلك املدارس من التسلل 

إىل جميع الدول والبنى. ويحتل إنشاء املدارس، 

وافتتاح الجامعات والكليات التعليمية األولوية 

بني أنشطتها. كام أنها تهدف من خالل افتتاح 

املشايف والسكنات الطالبية إىل االختالط بالسكان. 

ويف عام 1583م تم تسليم إدارة ثانوية ساينت 

اليسوعيني  بوينت املتواجدة يف اسطنبول إىل 

الفرنيس. وتعترب هذه املؤسسة  من قبل امللك 

مركز أنشطة اليسوعيني عىل األرايض العثامنية. 

اليسوعية  ويف عام 1773م تم فسخ الطريقة 

غري الخاضعة أنشطتها للرقابة من قبل البابوية 

والتي كانت صاحبة التأثري حتى يف البلدان التي 

تعد الخدمة فيها إجبارية مثل أمريكا الجنوبية، 

وروسيا والرشق األقىص، من قبل البابوية ومتت 

مصادرة جميع حقوقها وممتلكاتها. إال أنه ويف 

عام 1814م استطاعت الطريقة ذاتها من إعادة 

التشّكل والنهوض. تعمل الطريقة اليسوعية التي 

أثناء مرحلة  أنه زاد نطاق حجمها أكرث  يُزعم 

إعادة التشّكل، عىل تنصري  الشبان عرب الجامعات 

والكليات التعليمية يف العديد من الدول وعىل 

رأسها الواليات املتحدة. يعّد البابا فرنسيس أول 

شخص يحتل منصب البابا من الطريقة اليسوعية.

امليثوديني: ظهر املسيحيون امليثوديني يف القرن 

الثامن عرش يف أوروبا كمجموعة متفّرعة عن 

املذهب الربوتستانتي. يعترب التصّدق واملعاملة 

األنشطة  أجل  من  والتطوع  للفقري  الحسنة 

التبشريية من األولويات يف عقيدتها. ونستطيع 

أن نرى يف يومنا هذا إنشاء العديد من املدارس 

واملستشفيات ودور اليتامى يف العديد من الدول 

املختلفة من قبل امليثوديني. كام قام املسيحيون 

التبشريية تجاه املقصيني  امليثوديون باألنشطة 

من املجتمع مثل املتهمني القابعني يف السجون 

والطبقة العاملية وذلك من أجل إيصال الرسالة 

املسيحية إىل جميع فئات املجتمع. ويتم تسمية 

الكنيسة امليثودية التي كان لها دور كبري يف تشّكل 

الطبقة العاملية يف إنكلرتا بـ ‘‘الكنيسة السوداء’’ 

بسبب اختيارها من قبل العديد من العبيد السود 

يف الواليات املتحدة.

الفرنسيسكان: إن مؤسس هذه الجامعة هو 

فرنسيس األسيزي. ترك فرنسيس الذي ولد عام 

1182م ابناً ألب تاجر غني ثروة والده وهو مايزال 

شاباً، وفّضل عيش حياة فقرية. ودعى املسيحيني 

إىل مساعدة األناس الفقراء، واملعاقني، واليتامى 

واملحتاجني. وتعترب الفرنسيسكانية مذهباً يحّض 

عىل تعاليم عيش حياة بسيطة وفقرية والقيام 

باألنشطة التبشريية عرب التجول بني الناس. ويُعرف 

الرهبان الفرنسيسكيني الذين يقتاتون مام يهبهم 

الناس من عطايا، باملتسّولني أيضاً. ويعترب العزيز 

الهامة من وجهة  فرنسيس إحدى الشخصيات 

التبشريية التي حصلت يف العامل  نظر الحركات 

اإلسالمي. حيث اشرتك يف الحملة الصليبية التي 

مع  والتقى  1219م   عام  حصلت عىل مرص 

السلطان األيويب امللك الكامل. وأفاده بأنّه من 

غري املمكن التباحث عن الدين يف أجواء الحرب، 

وأن طريق تبليغ النرصانية مير بالسالم. إضافة 

إىل ذلك فإنه أوىص املسيحيني الذين ميارسون 

املجموعات التبشريية من املايض إىل الحارض
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التبشريية بني املسلمني بأن يستأذنوا  األنشطة 

السلطة الدينية والسياسية هناك قبل مبارشتهم 

عملهم، وأن يجتنبوا الجدال أثناء حديثهم عن 

املسيح عليه السالم وأال يدخلوا ضمن مشاّدات 

كالمية تقايض الطرف اآلخر.20 ويوجد يف يومنا 

هذا حوايل 30.000 قسيس فرنسيسيك يف العامل. 

ويوجد يف الواليات املتحدة وحدها املئات من 

املجموعات والجمعيات الفرنسيسكية. ومتارس 

هذه املجموعات أنشطتها بشكل يناسب أصولها 

وعاداتها يف املدارس، واملستشفيات، ودور األيتام. 

األنجيليكان: تعترب الكنيسة األنجيليكانية كنيسة 

إنكلرتا الرسمية. وعىل الرغم من تصنيفها ضمن 

املذهب الربوتستانتي، إال أنه بسبب عملها عىل 

خدمة املصالح اإلنكليزية سميّت باألنجيليكان 

اليوم حوايل 80  (نسبة إىل إنكلرتا). ويوجد لها 

مليون منتسب بفضل األنشطة التي مارستها يف 

الدول التي تحت االستعامر اإلنكليزي. كام يوجد 

العديد من املجموعات املتفرعة عن األنجيليكان 

الذين يعملون مع املجموعات املسيحية األخرى يف 

البلدن التي يتواجدون فيها. وقد تم توزيع املهام 

بني التشكيالت الفرعية وفق األسس الجغرافية 

املجاالت  يف  كذلك  أنشطة  ولها  والتخصصية. 

التعليمية واملساعدات اإلنسانية. وتعترب تشكيلة 

‘‘كنيسة جامعة املبرشين’’ (CMS ) املتواجدة يف 

تركيا من أنشط تشكيالت املبرشين األنجيليكان. 

ويُعرف عنها أنها عملت من أجل نرش األنشطة 

الـ  التبشريية يف األرايض العثامنية خالل أعوام 

1800، عىل ترجمة اإلنجيل إىل اللغات املحلية. 

وتجري اليوم العديد من األعامل والنشاطات يف 

مناطق مختلفة من العامل من أجل خدمة مصالح 

إنكلرتا السياسية واالقتصادية. كام يوجد العديد 

من النشاطات املشرتكة بني املنظامتاإلغاثية الغربية 
وبني املجموعات األنجيليكانية.21

الذين  الدومينيكانيون  الدومينيكانية: يعتقد 

يُسّمون أيضاً بالوّعاظ بسبب األهمية التي يولّونها 

للوعظ، أّن الطريقة الوحيدة لرشح ونرش اإلنجيل 
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يف املجتمع الذي يتواجدون فيه هو العلم. وكانت 

األغلبية العظمى من أعضاء الهيئة التدريسية يف 

جامعات العصور الوسطى من الدومينيكان. وإن 

الهدف األسايس لهذه املجموعة هو الحفاظ عىل 

الديانة املسيحية ضد االنحرافات التي تواجهها. أما 

املقاربة األساسية يف مفاهيم الحركات التبشريية 

هي تعلم لغة املجتمعات املراد تنصريها من أجل 

الدخول يف نقاشات مفّصلة معها. وقد تم إرسال 

العديد من املبرشين إىل أفريقيا الشاملية يف 

القرن الثالث عرش. ويعترب توماس األكويني الذي 

ساهم يف انتشار شهرتهم يف الغرب عرب تدقيق 

الدومينيكان.  أبرز  الفارايب وابن سينا، من  آثار 

22 ويوجد يف يومنا هذا أكرث من 7 آالف واعظ 

دومينييك واملئات من الراهبات الدومينيكيات. 

شهود يهوه: إن ما مييّز شهود يهوه الذي تأسس 

تاز  تشارلز  الدين  رجل  يد  1870م عىل  عام 

التثليث. تقوم  راسل، هو عدم تبنيها عقيدة 

التي تؤمن بيهوه وال تشارك  هذه املجموعة 

املجموعات األخرى يف طريقة رشحهم اإلنجيل 

بأنشطتها التبشريية من خالل ترجامت وتفسريات 

التي  الخاصة بها. تُجري شهود يهوه  اإلنجيل 

لديها أفكار مختلفة متاماً باملعنى الفلسفي عن 

التيار املسيحي األسايس نشاطات فردية فيام 

يخص التبشري. ويزعم شهود يهوه الذين يجولون 

أنهم  العقيدة املسيحية  باباً من أجل نرش  باباً 

التي كانت  العقيدة املسيحية كتلك  يعيشون 

أيام عيىس عليه السالم. ويجب عىل األعضاء أن 

يخضعوا للمعمودية وأن يشاركوا بشكل مستمر 

كل أسبوع يف االجتامعات التي يعقدونها. ويوجد 

يف يومنا الحارض يف العديد من الدول مسيحيني 

من شهود يهوه الذين يطبعون الكتب ويجولون 

باباً باباً  ليبلغوا املسيحية. 
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طرق وأساليب املبشين
ميكن للطرق واألساليب التي يستخدمها املبرشون 

الزمان  ظروف  بحسب  تتغري  أن  املسيحيون 

واملجتمع بحسب ما ذكره بولس يف العهد الجديد. 

الغرب  ولهذا السبب فإّن جميع املبرشين يف 

التبشريية سواء كانوا  واملتطوعني يف األنشطة 

مرتبطني بكنيسة معينة أو مستقلني، يخضعون 

يتم توجيه  الالزمة. حيث  التعليمية  للفرتات 

املبرشين الذين يتم تعليمهم نظرياً يف الجامعات 

التعليمية بشكل يؤهلهم للعمل يف  والكليات 

التجربة من  مناطق محددة، بحيث يكتسبون 

أجل منط التعليم غري املنتظم أيضاً.

املبرش  إنشاء  يتم  كيف  ‘‘املبرّش:  كتاب  ويف 

ألحمد  خواطر  هيئة  عىل  الذي  اإلنكليزي؟’’ 

حمدي باشا (1871 – 1935م)23، عمل املؤلف 

الكتاب حول املبرشين عىل تدوين  ألّف  الذي 

األنشطة التي أجراها املبرشين الذين عاشوا يف 

الرشق األوسط ويف األرايض العثامنية من أجل 

نرشاملسيحية من جهة وجمع املعلومات حول 

املنطقة من جهة أخرى. حيث يوّضح الكاتب يف 

التداوين كيفية تنظيم البنى التبشريية من خالل 

العبارات التالية:

بروتستانتية رشكات  دولة  كل  يف  ‘‘توجد 

تبشريية. ولكل رشكة قانونها الداخيل وشكل 

إدارتها الخاصة بها. ويصنف املبرشين اإلنكليز 

يف أربعة صنوف. الصنف األول واألكرب بينهم 

هم املرشدون؛ ويطلقون عىل هؤالء لقب 

الثانية هم املبرشون؛  الطبقة  الربوفيسور. 

أما  املبرّشين،  نواب  هم  الثالثة  والطبقة 

القسم الرابع فهو جمعية الطالب املبرشين 

املتطوعني.  

ويطلقون عىل هذه الرشكة اسم ‘‘هيئة طالب 

التطوعية’’. وهناك أيضاً جمعيات  التبشري 

ورشكات خاصة باملبرشات من النساء، حيث 

النوع من الرشكة فرعاً لرشكة  يعترب هذا 

التبشري اإلنكليزية األصلية. )...( ولكل طبقة 

تبشريية أجورها الشهرية ومخصصاتها النقدية 

نقدية  أوراق  لديهم  توجد  كام  الخاصة. 

البنوك املرصفية. يستطيعون  بأسامئهم يف 

السحب منها بأية مقدار يشاؤون. إال أنهم 

يرصفونها يف أنسب املواضع.

استخدم هذه  أّن مبرشاً  ومل يسمع حتى اآلن 

األموال يف مواضع غري مناسبة. وتعترب الحكومة 

العيش السعيد  اإلنكليزية مجبورة عىل تأمني 

واملرفّه لعائالت املبرشين إىل حني وفاتهم. وال 

إىل  مهمته  إيصال  ما همٌّ سوى  يوجد ملبرش 
املستوى املطلوب من النجاح.’’24

الذي أجرى بحوثاً  ويذكر محمد عيل دوغان 

األمريكيني يف  املبرشين  أنشطة  عديدة حول 

األرايض العثامنية قائالً: ‘‘ لقد تجول املبرشون 

النشاط  لتحديد منط  املنطقة  األمريكيون يف 

التبشريي التي سيتمم مامرستها وما هي املنطقة 
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املناسبة لذلك، وأعلموا بكل ما وصلوا إليه من 

نتائج إىل مركزهم املتواجد يف بوسطن. وباألخص 

عندما كان يوجد هدف افتتاح أنشطة تبشريية يف 

مجتمع ما، حينها كان األمريكان يكتبون العديد 

من الكتابات املفصلة حول لغة، ودين، وأعراف، 

وعادات، ومستوى التعليم، والخصائص الجغرافية 

لذلك املجتمع، وينرشونها يف الصحف واملجالت 
يف الواليات املتحدة.’’25

أما إذا أردنا أن نرى عمالً أقرب إىل يومنا الحارض، 

التي أجريت من  الفعاليات  نستطيع أن نفرز 

قبل الكنيسة الكاثوليكية فقط و ذلك حسب ما 

أُعطي يف عام 1985م كالتايل :

أعامل املدارس االبتدائية :21 مليون طالب.

أعامل املدارس االعدادية :11 مليون طالب.

الكاثوليكية :2.1 مليون  الكليات والجامعات 

طالب.

روضات األطفال :5.800 طالب.

املشايف املدعومة :6.500.

املستوصفات :12.000.

دور العجزة و املعاقني :10.000.

دور األيتام :6.200 26.

التي قامت بها  الفعاليات  و نستطيع أن نفرز 

جمعية بابوية  القديس بطرس و التي تقع يف 

وسط روما يف عام 2000م. كالتايل:

عدد الندوات  التمويلية :904.

عدد الندوات للمنح الدراسية :81.343.

عدد األعضاء الجدد :8.276.

تخرجهم:         بعد  ُعيّنوا  الذين  الراهبني  عدد 

.1.877

عدد مساعدي الراهبني املتخرجني :9.693.

إضافة إىل املنحة التي تُعطى ل 595 طالب يحرض 

التخصص املنظمة يف دول مختلفة يف  دورات 

، تُغطي املؤسسة مصاريف  أفريقيا و يف روما 

اإلقامة و االحتياجات اليومية ل 343 راهب من 

57 دولة مختلفة و 81 راهبة من 21 دولة مختلفة 

يتابعون تعليمهم يف جامعات مختلفة يف روما.

للنظر  الالفتة  التبشري  أساليب  أكرث  ومن 

واملستخدمة من قبل املبرشين يف يومنا هذا؛ 

 Interpretatio) هي التفسري والتحليل املسيحي

Christiana)، والتحويل الثقايف، واالقرتان والحوار 

بني األديان.

التفسري والتحليل املسيحي: تعترب طريقة . 1

متبعة من قبل املبرشين املسيحيني منذ العهود 

املبكرة. وتُستخدم من أجل تسهيل اعتناق وتقبّل 

السكان املحليني للديانة املسيحية عرب تفسري 

مامرسات ومعتقدات السكان بشكل يتناسب مع 

العقيدة املسيحية. وبهذا الشكل نجح املبرشون 

املسيحيون يف تفسري العديد من املامرسات الوثنية 

املوجودة يف العقائد الرومانية واملرصية من خالل 

العقيدة املسيحية. عىل سبيل املثال فقد تم منح 

عيد القيامة الذي يتم االحتفال به  كعيد ربيعي 
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يف العديد من الثقافات هوية مسيحية عرب إضافة 

بعض العنارص الدينية إليها من قبل املسيحيني.

.التحويل الثقايف: هي طريقة لجمع مفهوم أو . 2

عقيدة ما ضمن الثقافة املحلية، وتأمني تكيفها. 

وتهدف هذه الطريقة التي تعرّف عىل أنها تأثري 

تأثري  أو  الديانة املسيحية  الثقافة املحلية عىل 

الديانة املسيحية عىل الثقافة املحلية، يف جميع 

األحوال إىل مساعدة املبرشين يف نرش املسيحية. 

عىل سبيل املثال؛ خالل أعوام الـ 2000 يف ماليزيا 

وأندونيسيا، فقد تم رد طلب املسيحيني الستخدام 

كلمة الله والتي كانت موضع نقاش كبري آنذاك، 

تحت مربر أنها كانت ستتسبب يف خلط األمور 

بالنسبة للسكان املسلمني هناك. 

الذين . 3 االقرتان: يهدف املبرشون املسيحيون 

من خالل هذا األسلوب املستخدم يف تراجم 

اإلنجيل وتفسرياتها إىل إنشاء صلة اتصال وربط 

بني العقيدة املسيحية واألديان والثقافات األخرى. 

وبهذا يستهدف اقرتاب السكان املحليني من 

املسيحية من خالل مقارنة التعابري املذكورة يف 

اإلنجيل بالتعابري املوجودة يف الثقافة املحلية. عىل 

سبيل املثال؛ فإن زعم عودة الروايات والحكايات 

املذكورة يف اإلنجيل إألى داوود عليه السالم أ, 

السالم من خالل إطالق األسامء  موىس عليه 

العربية التي يستخدمها املسلمون عىل األنبياء 

املذكورين يف اإلنجيل، يعني مامرسة التبشري عرب 

استخدام أسلوب وطريقة االقرتان.

الذي . 4 الدين  الحوار بني األديان: إن مفهوم 

ظهر نتيجة الطرق واألساليب املذكورة أعاله 

شكلت مشكلة بالنسبة للمسيحيني. ويف القرن 

الواحد والعرشين وبعد الفشل يف كسب نجاح 

القرارات  تم وضع  التبشريية،  املامرسات  من 

الثانية من قبل  الفاتيكان  املتخذة يف اجتامع 

الفاتيكان حيذ التطبيق والبدء بإجراءات إنشاء 

حوارات مع األديان األخرى. ويف سياق هذه 

اإلجراءات، تم التطرق إىل العديد من املصطلحات 

يف األديان اإلبراهيمية، ووضع فكرة أن منشأ 

األديان املسيحية – اإلسالمية – اليهودية هي من 

منبع مشرتك. وإىل جانب تشكيلها ألرضيّة الحوار 

والتسامح بني األديان، تهدف هذه الطريقة التي 

تلّقن أنه ال توجد هناك حقيقة مطلقة باملعنى 

الديني وأن جميع األديان مرسلة من قبل نفس 

اإلله، إىل نرش فكرة أن االديان هي مجرد عنرص 

ثقايف ال أكرث.
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مؤسسات اإلغاثة املسيحية واملبشين يف يومنا 
الحارض

كنا قد بيّنا فيام سبق أّن املجموعات التبشريية 

الديني  الدعايئ  بالطابع  تكتفي  ال  املسيحية 

فقط، وإمنا تعمل عىل خدمة املصالح السياسية 

التي ترتبط بها. وإن عدد  واالقتصادية للدول 

املساعدات  مجال  يف  املسيحية  املؤسسات 

اإلنسانية واملنظامت املدنية التي تشهد إجراءات 

مكثفة يف هذا النحو كثرية مبا فيها الكفاية. وتقوم 

مؤسسات اإلغاثة املبنية عىل مبادئ مثل الصدقة، 

والهبة ومساعدة املحتاجني ذات األهمية الكبرية 

لدى الدين املسيحي، عىل مامرسة أنشطتها يف 

مختلف املناطق من العامل وبدعم ممن الكنيسة 

الحارض  اليوم  املسيحي. ويوجد يف  والشعب 

العديد من املؤسسات من بني منظامت املجتمع 

املدين واملؤسسات اإلغاثية العاملية، ممن تفصح 

علناً عن هويتها املسيحية. وبينام يتم الحديث 

عن عدم إجبار هذه املؤسسات األشخاص الذين 

تقدم لهم املساعدة عىل تغيري دينهم، فإنه من 

بالنسبة لهم تقديم املساعدات  العادي  األمر 

الدعاية املسيحية ونرش تعاليمها.  بالتزامن مع 

وتنظّم املؤسسات التي ال تخفي هويتها املسيحية، 

أنشطتها يف املساعدات عرب الكنائس ورجال الدين 

املسيحيني.

العديد من املؤسسات  وإىل جانب هذا توجد 

املسيحية يف مجال التنظيامت اإلغاثية العاملية، 

التي  ممن تدخل كرشيك تجاري يف املشاريع 

املستوى  ذات  املحافل  سقف  تحت  تجري 

الرفيع مثل األمم املتحدة. وتخدم املؤسسات 

املسيحية التي تستخدم متويالت الدعم الدولية 

الجغرافيات املحتاجة للمساعدات، أهادف  يف 

مثل نرش املسيحية ضمن املجتمعات، وإبراز 

الرموز املسيحية أكرث.

ولألسف فإنه من غري املمكن معرفة آثار أنشطة 

التي ال متلك  املؤسسات املسيحية يف املناطق 

العاملي عنها أية يشء من األخبار  العام  الرأي 

القارة اإلفريقية، أو يف  النائية يف  املناطق  مثل 

املناطق التي من غري املمكن تسجيل األنشطة 

فيها كالدول املنغلقة عىل نفسها مثل الصني. إال 

أن التزايد املتسارع لعدد السكان املسيحيني يف 

لنا مدى األنشطة املكثفة  املناطق يثبت  هذه 

للمبرشين. وعىل الرغم من تقبّل عدم أخالقيّة 

وقانونية تقديم املساعدات اإلنسانية وفق املعايري 

الدينية من قبل جميع املؤسسات، إال أننا نواجه 

األنشطة التبشريية التي تعد جزءاً ال يتجزّأ من 

الديانة املسيحية، يف كثري من املناطق يف العامل. 

لها  التي  املسيحية  اإلغاثة  مؤسسات  وتلجأ 

العامل املحتاجة  العديد من مناطق  أنشطة يف 

الكوارث، إىل  للمساعدات وعىل رأسها مناطق 

طرق وأساليب مختلفة من أجل تنصري الشعوب 

عرب أنشطتها غري الخاضعة للتسجيل والقيد. ويعّد 

تنفيذ املؤسسات املسيحية أنشطتها اإلغاثية عرب 

الكنائس ورجال الدين املسيحيني، وضّمها األناس 

الضعفاء مستغلة حاجتهم للمساعدة إىل الطقوس 

الدينية من املامرسات املنترشة واملشهورة. وهي 

تهدف عرب تحقيقها ملهمة ‘‘زرع البذار’’ من خالل 

أنشطتها وباألخص تجاه األطفال والشباب إىل 

بالدول واملؤسسات واألشخاص  زيادة االرتباط 

التي تؤّمن الدعم لها. ويضع نظام التبشري التي 

منحت الفرصة للدول املسيحية الغربية لتنفيذ 

إزالة نظام  الدول األخرى بعد  مخططاتها عىل 
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الحايل يف مقدمة مرمى  الوقت  االستعامر، يف 

الذين ال صاحب وال  أهدافها األيتام واألطفال 

معيل لهم.

وهذه بعض املؤسسات اإلغاثية املسيحية العاملية 

الدعم واملساعدة لألطفال  التي تقدم أنشطة 

اليتامى واملحتاجني:

االتفاق املسيحي من أجل اليتامى

 :)Christian Alliance for Orphan-CAFO(

إن “كافو” التي هي عبارة عن سقف يجمع أكرث 

من 180 مؤسسة مسيحية اجتمعت عرب الرشاكات 

اجتامع  من  2004م  عام  تشّكلت  الكنيسية، 

العديد من املبرشين القادمني من أنظمة وبنى 

مختلفة. كام أن قمة “كافو" السنوية لديها أنشطة 

التي تعمل عىل  اليتامى  وفعاليات مثل أحد 

نرش العمل من أجل اليتامى يف يوم األحد التي 

تعترب يوم عبادة بالنسبة للمسيحيني، ومبادرات 

عاملية تدعوا الكنائس املحلية إىل التحرك من أجل 

اليتامى، كذلك لديها أعامل مثل األطفال اليتامى 

واملحتاجني (OVC) التي تسعى إىل تطوير مناهج 

واسرتاتيجيات مطابقة للبحوث واإلحصائيات 

املتعلقة باليتامى. تصّنف "كافو" أنشطتها حيال 

مساعدة األطفال اليتامى واملحتاجني عىل عدة 

أصناف مثل؛ تنمية األرسة واملجتمع، واألرسة 

التي تقع عىل عاتق  املحميّة، والتبّني واألدوار 

الكنيسة. كام أنّها تستمر بأنشطتها عرب أعضائها 

ورشكائها التجاريني يف العديد من املناطق يف العامل. 

التي يف إحصائيات املؤسسة  وتعترب املعلومات 

للنظر من ناحية إظهار  املذكورة هامة وملفة 

حجم األنشطة التبشريية. حيث توجد يف الصني 

فقط 23 مؤسسة تبشريية متارس أنشطتها كعضو 

لـ"كافو". كذلك األمر يف إفريقيا أيضاً حيث توجد 

يف ليبرييا 16 مؤسسة تبشريية عضو لـ "كافو"، 

بينام توجد 18 مؤسسة يف أثيوبيا، و14 مؤسسة 

يف تنزانيا. أما بالنسبة إىل القارة اآلسيوية، فإنه 

لـ  الهند 40 مؤسسة تبشريية عضواً  توجد يف 

"كافو" متارس أنشطة ملساعدة اليتامى. كام أن 

تواجد املؤسسات التبشريية التي متارس أنشطتها 

بكثافة يف القارة األمريكية أيضاً، يف أمريكا الالتينية 

مثل املكسيك، ونيكاراغو ويف هنداروس بكثافة 

بالنسبة إىل أوروبا املسيحية، تعّد مؤرشاً  أكرب 

للمخططات االقتصادية والسياسية للمبرشين 

املسيحيني. وإن اإلحصائيات التي وضعتها "كافو" 

حول األيتام يف العامل هي عىل الشكل التايل؛ 

العامل:  اليتامى حول  ❊ مجموع عدد األطفال 

150 مليون.

❊ األيتام الذين فقدوا أمهاتهم فقط: 34.5 مليون.

❊ األيتام الذين فقدوا آباءهم فقط: 101 مليون.

❊ األيتام الذين فقدوا كال أبويهم: 17.6 مليون.

❊ اليتامى الذين يف الشوارع أو يف دور العناية: 

2-8 مليون.

❊ عدد األطفال الذين أتوا إىل القارة األمريكية 

خالل العرش سنوات االخرية عرب التبني يف الدول 

األخرى: 179.719.

❊ تم تبّني 6441 طفل يف عام 2014م وحدها.

❊ أكرث الدول التي تم فيها تبّني األطفال يف عام 

2014م. هي : الصني، وأثيوبيا، وأوكرانيا، وهايتي 

وكوريا الجنوبية.

الدينية دوراً  الكنيسة والتعاليم  وتعترب لعب 

التي تنظّمها "كافو"،  الربامج  مركزياً يف جميع 
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منهجاً تلجأ إليه املؤسسات التبشريية املسيحية 

بشكل فردي أو جامعي. عىل سبيل املثال فإن 

الذين  األطفال  يتلّقاه  الذي  املهني  التعليم 

الرعاية  يضطرون إىل مغادرة دار األيتام ودور 

بسبب تجاوز أعامرهم، وبينام يتم محاولة تأمني 

تكيّفهم مع املجتمع، فإن برامج التكييف هذه 

أنشطة تبشريية  أيضاً  (سن االستقالل) تتضمن 

الكنيسة  العناية والحامية املعنوية ودعم  عرب 

واملجتمع املسيحي.

وأخرياً ويف االجتامعات السنوية التي تعقد باسم 

الحامية،  قمة "كافو" حيث يحرض فيها األرس 

واألرس املتبّنية، والرؤساء الدينيني، والعاملني لدى 

منظامت املجتمع املدين، واملتطوعني واملبادرين 

التخطيط لتطوير  العامل ويتم  من كافة أنحاء 

اليتامى. كذلك يتم  وتحسني أنشطة مساعدة 

يف هذه االجتامعات طرح وتقييم كل األفكار 

جدول  يف  األيتام  بخدمة  املتعلقة  واملشاريع 

الخريية  األسواق  تنظيم  إىل  إضافة  األعامل، 

اليتامى. كام يتم  والحمالت من أجل األطفال 

تنظيم العديد من القمم ألطفال األرس التي تحرض 

هذه االجتامعات والتي تتضمن أنشطة حول 
اإلنجيل واأليتام.27

قرى أطفال سوس: قامت مؤسسة أطفال سوس 

بإنشاء قرية يف أسرتاليا  التي بدأت فعالياتها 

لألطفال الذين يُتّموا إثر الحرب العاملية الثانية 

سنة 1949م، باالنفتاح عىل العامل وإنشاء أكرث من 

500 قرية لألطفال اليتامى اعتباراً من عام 1970م. 

لـ  اليوم عرب برامجها املختلفة خدمات  وتقدم 

1.2 مليون طفل وراشد. وبحسب معطيات عام 

2013م فإنه استفاد أكرث من 82 ألف طفل من 

554 دار للرعاية وأكرث من 600 مركز شبايب يف 

قرى سوس لألطفال وذلك عرب برامجها املختلفة. 

وتوضح أطفال سوس التي تنطلق من شعار ‘‘عامل 

عامر باملحبة من أجل كل طفل’’ مبادئها العملية 

عىل شكل ‘‘األم، األخوة، العّش واملجتمع’’. ومن 

أجل تأمني حياة أرسية طبيعية ومنظمة لألطفال 

يف قرى أطفال سوس، يتم تسليم كل مجموعة 

مكونة من عرشة أطفال إىل أم تعمل يف قرية 

من قرى أطفال سوس، ويتم العمل عرب إجراءات 

وتطبيقات معينة عىل إقامة عالقة حقيقية بني 

األبوين واألخوة وبني األم واألوالد. وبهذ الشكل 

تقوم قرى أطفال سوس املكّونة من 30 إىل 40 

لألنشطة  املُقامة  املجمعات  وعرب  رعاية  دار 

بتأمني إمكانية عيش األطفال ضمن  الجامعية 

املجتمع. إضافة إىل ذلك تتلقى قرى أطفال سوس 

مساعدات من خرباء يف مجاالت متعددة من أجل 

سد حاجات األطفال النفسية والبدنية. ويخضع 

الراشدين املكلفني مبهام داخل املؤسسة للربامج 

التعليمية الالزمة. وتلعب مؤسسة أطفال سوس 

التي تعمل عىل تشكيل معايري محددة يف رعاية 

التي يف  العاملية  للوحدات  ريادياً  األطفال دوراً 
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أنها تجري أنشطة يف مجال  هذا املجال. كام 

الرعاية ذات  مشاريع تقوية األرسة، ومشاريع 

األسس األرسوية، واملشاريع التعليمية، وتقديم 
الدعم الفوري ويف مجال حامية حقوق األطفال. 28

عامل خال من األيتام

)World Without Orphans(: تعرّف هذه 

املؤسسة نفسها بأنها ‘‘حركة عاملية تسعى من 

أجل أن يكرب كل طفل وهو ضمن جو عائيل عامر 

الوقت  أباه’’. ويف نفس  باملحبة ويعرف  ودائم 

تقوم من خالل شعارها ‘‘لقد تبّنانا اإلله الرب، 

اليتامى’’ بدور ريادي ملرشوع  وهو أب لكل 

تبّني األيتام. تحولت مؤسسة " WWO" إىل 

حركة عاملية عاملية من خالل االقتداء بعدد من 

املسيحيني األوكرانيني الذين اجتمعوا بني بعضهم 

 "WWO " عام 2010م من أجل األيتام. تقوم

الخاصة  التي تقوم بتحضري األعامل اإلحصائية 

واأليتام،  األطفال،  أجل  من  املالمئة  باألوضاع 

املسيحية  املجموعات  مع  باالشرتاك  والتبّني 

املحلية يف كل دولة، بالعمل مع الوحدات املحلية 

يف كل دولة تتواجد فيها. عىل سبيل املثال يُذكر 

يف التقرير املحرّض من قبل مجموعة "من أجل 

أوكرانيا خالية من األيتام" وجود 96 ألف طفل 

يتيم مقيّد قانونياً ووجود 27 ألف يتيم يف وضع 

مناسب للتبّني يف أوكرانيا البالغ عدد األطفال فيها 

8 مالين طفل. أما اجتامع غرب إفريقيا من أجل 

عامل خال من األيتام والتي جمعت 25 مسؤوالً عن 

أنشطة األيتام من 12 دولة يف إفريقيا الغربية، كان 

هدفها تأمني نرش تبّني األيتام من قبل املسيحيني 

املحليني وذلك بتحفيز من الرهبان الذين يجرون 

أنشطة خاصة باأليتام ضمن إطار الكنيسة. كذلك 

الدينية مثل  الدعاية  التي مُينع فيها  الدول  يف 
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طاجاكستان، فإنه يتم مامرسة األنشطة فيها عرب 

تنظيم برامج التعليم املهنية وتطوير املهارات مثل 

‘‘األمور التي يجب فعلها يف الحاالت الرضورية، 

وإدارة األزمة، والخطوات التي يجب فعلها بعد 

الكارثة’’. ويتمّكنون بهذه الطريقة من النفوذ إىل 

البلدان واملناطق التي مل تنترش املسيحية فيها بعد 

عرب الربامج التعليمية واملناهج الدراسية. ويقوم 

هذا املكّون الذي يعترب ذو عهد جديد بالنسبة 

لتاريخ إنشائها، من خالل أعاملها املكثفة فيام 

التنظيم بعقد االجتامعات واملحارضات  يخص 

من أجل جمع املؤسسات املسيحية ضمن بوتقة 

واحدة. وقد تطرق ‘‘امللتقى العاملي’’ الذي انعقد 

يف شهر شباط من عام 2016م بحضور 450 رجل 

العامل، إىل أن  دين من 60 دولة مختلفة من 

تبّني األطفال املظلومني نتيجة الحروب والفقر 

والكوارث لن تقترص عىل حاميتهم من الظروف 

املادية الصعبة التي تعرضوا لها، بل إنها ستساهم 

يف تأمني بلوغ هؤالء األيتام مرحلة النجاة اإللهية 
عرب تعريفهم باإلله وتعاليم اإلنجيل.29

الرؤية العاملية )World Vision(: متتلك مؤسسة 

أنشأت  التي  التبشريية  املسيحية  املساعدات 

سنة 1950م نشاطات يف حوايل 100 دولة حول 

العامل. زتبني املؤسسة التي تتوىّل تنظيم برامج 

كاملساعدات اإلنسانية، والتنمية وحامية حقوق 

اإلنسان، نشاطاتها عىل  مبادئ الديانة املسيحية. 

التي تعتمد اآلية املذكورة يف  وتقول املؤسسة 

البرش  ليمتلك  أتيت  أنا فقد  ‘‘أما  إنجيل يوحنا 

الواسعة’’30 كرؤية لها، أن لها  العيش والحياة 

أهدافاً مثل الوقوف إىل جانب الفقراء واملحتاجني 

للمساعدة عرب االقتداء بعيىس عليه السالم.

وتذكر املؤسسة التي حصلنا من خالل تقاريرها 

السنوية عىل أنها تكثّف أنشطتها عىل األطفال، 

أنها دعمت 4.2 مليون طفل، وأّمنت الفائدة عرب 

برامجها التنموية املنظّمة من قبلها لـ 62 مليون 

طفل. إضافة إىل ذلك فقد متكّنت املؤسسة التي 

لـ 8 مليون إنسان والذي  الغذايئ  الدعم  تقّدم 

يشّكل األطفال نسبة 60% منها، من الوصول إىل 

مجموعات كبرية من البرش يف مجال الصحة. كام 

تحصل املؤسسة التي تفصح عن هويتها املسيحية 

علناً، عىل الدعم من املجموعات املسيحية املحلية 

الرؤية  يف أنشطتها اإلغاثية. وتؤّمن مجموعة 

العاملية التي تعمل مع أكرث من 13 ألف كنيسة 

حول العامل، خدمة التوظيف ألكرث من 25 ألف 

رجل دين مسيحي عرب إخضاعهم للتعليم يف مجال 

املساعدات اإلنسانية. إضافة إىل ذلك يُذكر أنها 

تشرتك يف الربامج التأهيلية التي تتخذ الكنيسة 

مركزاً لها، لـ4.6 مليون طفل وشاب.

وتحتل مجموعة الرؤية العاملية مبيزانيتها البالغة 

2.79 مليار دوالر املكانة األوىل من حيث حجم 

العاملية. وهي  امليزانية بني مؤسسات اإلغاثة 

كمؤسسة تنفيذ أساسية ملرشوع توزيع املساعدات 

الغذائية لألمم املتحدة لديها أكرث من 30 ألف 

عامل عىل األرض. كام أن لدى مجموعة الرؤية 
العاملية أكرث من 44 ألف عامل31
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 :)Compassion International( الرحمة العاملية

الهوية  الجمعية اإلغاثية املسيحية ذات  قامت 

التبشريية ‘‘الرحمة’’ والتي أُسست عام 1952م، 

بتكثيف جهودها يف موضوع رعاية األطفال. 

التي لها أنشطة يف 26 دولة  وتذكر املؤسسة 

حول العامل أنها تؤمن الرعاية لـ 1.8 مليون طفل. 

وبسبب تواجد الكنائس يف مركز أنشطة الدعم 

والرعاية، فإن املؤسسة املذكورة تعمل كرشيكة 

مع 7 آالف كنيسة عاملية. إضافة إىل ذلك تذكر 

السيد املسيح عيىس  أنها أوصلت رسالة  أيضاً 

السالم إىل 158 ألف طفل وأم. وتعترب  عليه 

البالغة 657 مليون دوالر  املؤسسة مبيزانيتها 

أكرث املؤسسات املسيحية إعتباراً وأكرثها استقراراً 

طوال 15 عاماً ضمن القوائم التي تقيّم املؤسسات 

اإلغاثية كام يف قامئة ‘‘بحر الخريية’’. وبينام يتم 

دعم الوحدات املحلية ملؤسسة الرحمة يف دول 

مثل كندا وسويرسا من قبل الجهات الرسمية، فإن 

ملؤسسة الرحمة أنشطة متعددة يف رعاية األطفال 

اليتامى أيضاً يف كّل من بوركينا فاسو، وأثيوبيا، 

وغانا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وتوغو وأوغندا 

والهند،  بنغالدش،  ويف  اإلفريقية،  القارة  من 

وأندونيسيا، والفلبني، ورسيالنكا، والتايالند من 

القارة اآلسيوية، ويف أمريكا يف دول مثل جمهورية 

الدومينيك، والسلفادور، وغواتيامال، وهايتي، 

وبوليفيا،  ونيكاراكوا،  واملكسيك،  وهندروس، 

والربازيل، وكولومبيا، واإلكوادور والبريو. وتوجد 

للمؤسسة عملية من ثالث مراحل فيام يخص 

رعاية األطفال. يف املرحلة األوىل تأيت اإلرشاف 

عىل مراقبة صحة األم وتقديم الخدمات الصحية 

الالزمة من أجل عرقلة وفيات األطفال يف املناطق 

التي تنترش فيها وفيات األطفال بشكل مكثّف. 

أما يف املرحلة الثانية تأيت توثيق األطفال الذين 

يفتقرون للعناية من قبل األب واألم ضمن قوائم 

معينة وتأمني الدعم والرعاية لهم. املرحلة الثالثة 

الالزم لألطفال  التعليم والدعم  واألخرية تأمني 

واليتامى حني يصلون إىل عتبة سن الرعاية وذلك 

من أجل بدء مرحلة اعتامدهم عىل أنفسهم. 

واملتطوعني  الدين  ورجال  الكنائس،  وتلعب 

املسيحيني دوراً فعاالً يف هذه املراحل الثالثة 32 

أيتام العامل )World Orphans(: تم تأسيسه 

عام 1993م من قبل مجموعة من املسيحيني 

األيتام.  رعاية  أجل  من  األمريكان  املبرشين 

املنزلية عرب توسيعها  الرعاية  ودعمت مرشوع 

وزيادتها ألنشطة الكنيسة. وتطرقت إىل وجوب 

الدين املسيحية خدمات  تقديم األرس ورجال 

العناية  رعاية وهم ضمن عائالتهم من أجل 

بالتعاون  باألطفال األيتام.  كام متارس أعاملها 

مع الكنائس يف أكرث من 25 دولة. حيث يتم يف 
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كمبوديا تسديد مصاريف األطفال األيتام الذين 

تم تحديدهم من قبل الكنائس الرشيكة هناك 

كاألكل والتعليم من قبل املؤسسة املذكورة وذلك 

عرب تسليم هؤالء األطفال إىل العائالت املتطوعة. 

أما االحتياجات املعنوية والنفسية لألطفال يتم 

سدها عرب أنشطة وأعامل الكنائس واملتطوعني 

املسيحيني. وبهذا الشكل فإنها متارس األنشطة 

العامل من  التبشريية يف املناطق املختلفة من 

أجل نرش العقيدة املسيحية. أما يف املناطق التي 

الدول غري  مل تنترش فيها املسيحية بعد أو يف 

الدينية،  الدعاية  املسموح فيها قانونياً مامرسة 

يتم مامرسة هذه األنشطة تجاه األطفال األيتام 

عرب املتطوعني املسيحيني هناك وتأمني تزايد 

العراق،  الدول. وتعّد  النفوذ املسيحي يف تلك 

وأثيوبيا، وغواتيامال، وهايتي، والهند، والصني، 

الجنوبية  وكينيا، ونيكاراغوا، ورواندا، وإفريقيا 

وأوغندا من بني الدول التي متارس فيها مؤسسة 

أيتام العامل أنشطتها وأعاملها 33 

االتحاد العاملي لوزارات املهندسني

 :)Engineering Ministries International EMI(

الذي تم تأسيسه من قبل  التنظيم  يدعم هذا 

املهندسني املسيحيني األنشطة التنموية واإلغاثية 

يف مناطق مختلفة من العامل. وتواجدت مؤسسة 

" EMI" التي تأسست سنة 1982م وذات املنشأ 

األمرييك ضمن أكرث من 1000 عمل إغايث. ويقوم 

املهندسون املسيحيون الذين لهم أنشطة مختلفة 

الواليات املتحدة، وكندا، وإنكلرتا، والهند،  يف 

وأوغندا، وكمبوديا، ونيكاراغوا والسنغال، بتنظيم 

فعاليات تطوعية من أجل تعليم السكان املحليني، 

ومساعدة املؤسسات اإلغاثية يف أمور مثل فتح 

آبار املياه وتطوير التقنيات الزراعية إىل جانب 

أعامل كإنشاء وتخطيط املشاريع لبَُنى كاملنازل، 

واملدارس واملشايف. واملعلومات املذكورة ضمن 

األنشطة  نفوس  حول  املؤسسة  إحصائيات 

الشكل  التبشريية املسيحية اإلقليمية هي عىل 

التايل؛

❊يوجد يف الرشق األوسط وإفريقيا الشاملية 8.4 

مليون مسيحي مبرّش أي ما يقابل 1.4% من 

مجموع السكان البالغ عددهم 576 مليون نسمة.

❊أما يف الصحراء الجنوبية اإلفريقية يوجد أكرث من 

145 مليون مسيحي مبرّش أي ما يقابل %20.4 

من مجموع السكان البالغ عددهم 750 مليون 

نسمة.

الهادئ يوجد 36 مليون  ❊ويف منطقة املحيط 

مسيحي مبرّش أي ما يقابل 5.6% من مجموع 

السكان البالغ عددهم 614 مليون نسمة.
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❊أما يف منطقة رشق آسيا فإن عدد املسيحيني 

املبرّشين هو 86 مليون أي ما يقابل 5.7% من 

مليار و567  البالغ عددهم  السكان  مجموع 

مليون نسمة.

❊بينام يف روسيا وآسيا الوسطى يوجد 3 ماليني 

مسيحي مبرّش أي ما يقابل 0.99 % من مجموع 

السكان البالغ عددهم 294 مليون نسمة.  

:)Samaritan’s Purse( السامري  محفظة 

تم تأسيس هذه املؤسسة التي اقتبست اسمها 

من كلمة السامري املذكورة يف تعاليم عيىس 

الواردة يف إحدى الحكايات والتي  عليه السالم 

‘‘أحبب جارك كام تحب نفسك’’،  يقول فيها 

‘‘الرؤية  عام 1970م من قبل مؤسس جمعية 

العاملية’’ بوب بريس. ويوجد لدى جمعية محفظة 

لها فعاليات إغاثية يف أكرث من  التي  السامري 

100 دولة، مكاتب رسمية يف أكرث من 20 دولة. 

وتولت املؤسسة املذكورة القيام بأنشطة إغاثية 

يف مجال الصحة من أجل رفع الخسائر الحاصلة 

نتيجة الحروب يف كّل من الصومال، ورواندا، 

والسودان، وكوسوفو، وأفغانستان والعراق. كام 

شاركت يف عمليات اإلغاثة املتمثلة يف إنشاء 

ميتش  إعصار  عقب  إعامرها  وإعادة  املنازل 

السلفادور سنة 2001م،  عام 1998م، وزلزال 

وإعصار تسونامي التي حصلت يف املحيط الهندي 

التي حدثت  عام 2004م وبعد إعصار كاترينا 

يف الواليات املتحدة عام 2005م. كام أّن لديها 

أنشطة من أجل مكافحة داء اإليبوال يف كل من 

ليبرييا وإفريقيا الغربية. وبفضل مرشوعها (قلب 

الطفل- Children‘s Heart) تقّدم إمكانية العالج 

العمليات لألطفال املصابني باألمراض  وإجراء 

التي تكون فيها اإلمكانات  املناطق  القلبية يف 

الصحية غري كافية. ويعّد فرانكلني غراهام نجل 

بيل غراهام الذي كان مسيحياً مبرشاً قّحاً، من 

إداريي جمعية محفظة السامري. ولقد تعرض عام 

2003م النتقادات وردات فعل من قبل املسلمني 

‘‘الدين اإلسالمي  يف إنكلرتا بعد ترصيحه بأن 

دين يسء جداً وضار’’. وأظهرت املؤسسة أنشطة 
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املساعدات اإلغاثية املستمرة يف العراق من قبل 

محفظة السامري كنموذج للرد عىل االنتقادات 

السلفادور تم  املوّجهة ملديرها. وعقب زلزال 

توجيه شكاوى بحق مؤسسة محفظة السامري 

التي بدأت بتوزيع املساعدات يف تلك املنطقة، 

الذين تقدم لهم املساعدات  بأنها تشرتط عىل 

باالشرتاك يف العبادات املسيحية، وعىل إثر هذه 

الشكاوى تلقت املؤسسة تحذيراً من قبل الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية " USAID" مفادها 

اإلغاثية  أنشطتها  بني  املؤسسة  وجوب فصل 

وعملياتها الدينية. وأخرياً تقوم مجموعة محفظة 

السامري بتقديم املساعدات الغذائية والصحية 

الهاربني من ببالدهم تجاه  لالجئني السوريني 

أوروبا يف كّل من مقدونيا، واليونان وكرواتيا. 

باسم  املساعدات  تقديم  رؤية  املمكن  ومن 

املسيح عيىس عليه السالم وتزويد الذين تُقّدم 

لهم املساعدات مبحبة عيىس عليه السالم، بوضوح 
يف العبارات الرسمية للمؤسسة. 34

كام رأينا مام سبق نشاط املؤسسات املسيحية 
سواء الفردية أو الجامعية يف الفعاليات املتعلقة 
باأليتام ونستطيع رؤية أن هذه الفعاليات يتم 
تنظيمها عىل شكل الرعاية أو التبّني. كام نستطيع 
الكنائس أدواراً مركزيّة يف أنشطة  رؤية تويّل 
املساعدات ومامرسة كل مجموعة مسيحية تقريباً 
العامل.  العديد من املناطق حول  أنشطتها يف 
وميكن تصنيف العديد من املؤسسات املتقدمة 
باأليتام  املتعلقة  يف األعامل اإلغاثية واألنشطة 

عىل الشكل التايل:

•املساعدات االجتامعية لأليتام

(Orphan Outreach)

.http://www.orphanoutreach.co/index.asp

•وقف املساعدات من أجل األيتام

(Aid for Orphans Relief Foundation)

./https://www.aidorphansrelief.org

•مصادر رعاية األيتام

(Orphan Care Resources)

./http://orphancareresources.org
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• خدمة الدعم الكاثولييك

(Catholic Relief Services)

/http://www.crs.org 

• اتحاد املبرشين املسيحيني          

(Christian Missionary Alliance)

/http://www.cmalliance.org

• أرسة واحدة من أجل كل يتيم                

      (A Family for Every Orphan)

/http://afamilyforeveryorphan.org

إننا نالحظ يف السنوات األخرية تزايداً مستمراً يف 

التعاون بني املؤسسات املسيحية عندما يكون 

التبشريية والفعاليات  باألنشطة  األمر متعلقاً 

املتعلقة باأليتام. وتتكون العديد من املؤسسات 

اإلغاثية املذكورة أعاله من مجموعات مسيحية 

صغرية التقت حول إطار أهدافها. ويتحركون سوياً 

الكنائس املحلية بأنشطة  ارتباط  يف أمور مثل 

املساعدات واختيار األطفال اليتامى وضمهم إىل 

التبشريي. وهكذا ينرّصون أطفال األرس  النظام 

ذات اإلمكانيات الضعيفة واألطفال الذين فقدوا 

ذويهم ويضّمونهم إىل النظام الذي بناه املبرشون.

يستغلون  الذين  املبرشين  إجراء  ندرك  وإننا 

اليتامى واملحتاجني فعاليات  مظلومية األطفال 

يتم  التعليم. حيث  عديدة وخاصة يف مجال 

العديد من املناطق إنشاء جميع املدارس  يف 

التبشريية فقط،  ودعمها من قبل املؤسسات 

أيضاً. ونورد  وتعيني مدرسيها ألهداف تبشريية 

األساليب والطرق التي يستخدمها املبرشون يف 

أنشطتهم تجاه األطفال عىل الشكل التايل؛

• عن طريق مؤسسات التعليم: كام ذكرنا سابقاً 

التعليمي  املجال  يولّون  الذين  املبرشين  بأن 

كبرياً، يقومون بزرع بذار املسيحية يف  اهتامماً 

املناطق عرب اختيار األطفال الذين فقدوا ذويهم 

للتعليم  من بني السكان املحليني وإخضاعهم 

الديني يف املدارس املسيحية. ويُعترب األطفال 

الذين يتخرجون من املدارس التي بناها املبرشون 

يف املناطق الفقرية واملحتاجة للمساعدات والذي 

تعترب جودة التعليم فيها عالية نسبياً، أصحاب 

يتواجدون  الذي  املجتمع  ضمن  أكرث  مزايا 

فيها. وهكذا يتعرض األطفال واألهايل بسبب 

مظلوميتهم وافتقارهم للخيارات األخرى للضغوط 

من قبل املبرشين املسيحيني.

العديد من  املالية: تقدم  • عرب تقديم املنح 

املالية من  التبشريية إمكانية املنح  املؤسسات 

أجل تعليم األطفال يف الدول النائية. ويتم توجيه 

الطالب الذين يرتبطون عرب هذه املنح مبؤسسات 

التعليمية. ويُطلب منهم  معينة طوال حياتهم 

باملنح  الشبيهة  التمويلية  املساعدات  مقابل 

االشرتاك يف بعض األنشطة والفعاليات.

• الفعاليات اإلغاثية: يقوم األطفال الذين تلقى 

أرسهم ومجتمعاتهم مساعدات خارج التعليم من 

التبشريية بالتعاطف  قبل األفراد أو املؤسسات 
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تجاه هذه املؤسسات وإنشاء عالقات حميمة.

ويلعب هذا التعاطف الذي يقوم به املبرشون 

دوراً يف تسهيل قبول األطفال للرسالة املسيحية.

• التبّني: عىل الرغم من منع بعض الدول بسبب 

مشاكل معينة لعملية التبّني التي راجت خصوصاً 

أنه يتم  التاسع عرش والعرشون، إال  القرنني  يف 

املؤسسات  من  العديد  قبل  من  إليه  اللجوء 

الدويل صعوبات  للتبّني  التبشريية. خاصة وأن 

القانوين وإىل جانب كونها مستحيالً،  يف املجال 

فإن هناك العديد من التطبيقات غري األخالقية 

والخاطئة للتبّني.

وإن كانت هناك تنظيامت قانونية خاصة لكل 

دولة، فإّن انتشار معتقد لدى املسيحيني مفادها 

‘‘كام تبّنى اإلله عيىس عليه السالم فإنه يجب 

إنقاذ األطفال من الرشوط الصعبة عرب تبنيهم’’ 

وتشكيلها مستنداً دينياً أدى إىل انتشار التبّني. 

ويذكر دافيد سمولني الذي ينتقد املسيحيني يف 

الدويل من  التبّني  التبّني، عدم صحة  موضوع 

الناحية األخالقية وأن عملية التبّني التي يحاول 

املسيحيون الدفاع عنها عرب العقيدة الدينية، أمر 

اللتان تعّدان من  النسل واألرسة  ميسء لحرمة 
املقدسات لدى الديانة املسيحية. 35

• افتتاح دور األيتام: تعّد دور األيتام التي يتم 

إنشاؤها من أجل األطفال الذين فقدوا ذويهم 

آخر ملجاالت عمل  للرعاية، عنواناً  واملحتاجني 

املبرشين. ويُعرف عن املبرشين بأنهم يف حال 

تشجيع الدول لدور األيتام أو يف حال عدم وجود 

بدائل لدور األيتام من أجل األطفال املحتاجني 

للرعاية، يجرون أنشطتهم وأعاملهم يف هذه 

الُدَور.
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املبّشين يف إفريقيا
كام أوردنا يف مدخل البحث أن من أكرث مناطق 

العامل التي تتسارع فيها انتشار املسيحية خالل 

القارة اإلفريقية، وقد وصل  القرن األخري هي 

عدد املسيحيني األفارقة إىل نفس عدد املسيحيني 

القارة  يف أوروبا. بينام كان عدد املسيحيني يف 

اإلفريقية خالل أعوام الـ 1900م يبلغ 9 ماليني، 

بحسب  هذا  يومنا  يف  وصل  الرقم  هذا  فإن 

معطيات الكنائس املرتبطة بالفاتيكان فقط إىل 

الرقم  330 مليون شخص. ويستثنى من هذا 

الربوتستانت واملذاهب األخرى.  املنتسبني إىل 

وبحسب التخمينات فإن عدد السكان املسيحيني 
يف إفريقيا يعادل أكرث من نصف سكان القارة. 36

 " الرتكية  اإلنسانية  اإلغاثة  كمؤسسة  ونحن 

التي حصلنا عليها  İHH" وبحسب املعطيات 
من املؤسسات التي نعمل معها يف مناطق مختلفة 

من العامل، فإن مجموعات التبشري املسيحية تجري 

أنشطتها وأعاملها املكثفة عىل األطفال بشكل 

خاص. ويسعون إىل تأمني استمرارية الفعاليات 

اإلفريقية  املناطق  أقىص  يف  حتى  التبشريية 

الدعم  الذين يقدمون لهم  من خالل األطفال 

الروضة  ابتداءاً من مرحلة  التعليمي  يف املجال 

وحتى املرحلة الجامعية. حيث تقّدم املؤسسات 

التعليم  الكنيسة  أُنشأت باسم  التي  التعليمية 

الديني إىل جانب السياسات واملناهج التعليمية 

للدول التي يتواجدون فيها. إضافة إىل ذلك فإن 

الخدمات  بُنيت من أجل تقديم  التي  املشايف 

الصحية تعّد أيضاً من بني املجاالت التي متارس 

الكنائس التبشريية فعاليات التبشري فيها. وميارس 

املبرشون الذين يُظهرون نشاطاً فائقاً يف املجالني 

التعليمي والصحي ذات األهمية األساسية بالنسبة 

لحياة اإلنسان، دعاياتهم الدينية بأريحية ضمن 

الشعوب الفقرية واملحتاجة بسبب املظلوميات 

واالفتقار إىل اإلمكانيات.

حيث يُذكر عىل سبيل املثال يف إحدى التقارير 

التي تتضمن فعاليات املبرشين امليثوديني تجاه 

األطفال املحليني يف جمهورية سرياليون التي تقع 

غرب إفريقيا ما ييل: ‘‘يقوم امليثوديون عرب زيارة 

األهايل الفقرية يف تلك املناطق بتقديم الهدايا من 

البسكويت واملأكوالت األخرى لألطفال واأليتام 

ويلعبون معهم األلعاب. ويطلب املبرشون بعدها 

من األطفال أن يغّنوا وأن يرووا لهم الحكايات 

التقليدية. وعندما يأيت الدور لهم يحاولون تقريب 

األطفال منهم عرب روايتهم لحكايات عيىس عليه 

التالية يحاولون إقناع  السالم. أما يف زيارتهم 

األهايل بأن  يرسلوا أبناءهم إىل املدارس مقابل 

التعليم  ونفقات  املسؤوليات  جميع  توليهم 

وبهذا يقومون بتأمني ذهاب األوالد إىل املدارس 

املسيحية. إضافة إىل ذلك فإنهم يربّون األطفال 

املحتاجني للرعاية تحت إرشافهم الكامل عرب إنشاء 

دور األيتام لهم. وبهذا يكون األطفال الذين تلقوا 
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تعليمهم يف املدارس امليثودية قد اعتمدوا العقيدة 

الغرب االستعامرية  النرصانية من جهة وأفكار 

والعرقية من جهة أخرى.’’ كام يُذكر يف التقرير 

أيضاً معلومة تنرّص األطفال املسلمني عرب تلّقيهم 

هذا النوع من التعليم.

املبرشين  قبل  من  املتبّع  اآلخر  األسلوب  أما 

الربوتستانت يف سرياليون هي هيكلة املجتمع عىل 

شكل خليات منزلية عرب إقامة عالقات شخصية 

مع السكان املحليني. ومام ساهم يف نجاح هذه 

املجموعات هو حتمية بناء الكنائس بعد وصول 

هذه الخليات إىل العدد الكايف ومامرسة إجراءات 

الكنيسة فيام بعد.  تنمية املجتمع ضمن إطار 

وتقوم هذه املجموعات التي تهدف إىل إنشاء 

الحفاظ عىل  البذرة، عىل  مجتمع مسيحي من 

وحدة ومتاسك املجتمع عرب املشاريع التي تدّر 

السكان مثل املشاريع  املال وتكّون احتياجات 

الكتلة  الزراعية والحيوانية. ومع تطّور وتنمية 

املسيحية مع تقّدم الوقت تقوم برشاء األرايض 

الفعاليات اإلنشائية كاملشايف، واملدارس  وتتوىّل 

ذات األهمية الكبرية بالنسبة للمجتمع.

الصحفيني  أحد  صاغرييل  عثامن  لنا  ويرسد 

اإلغاثة  مؤسسة  مع  ذهبوا  الذين  املتطوعني 

İHH" إىل املنطقة ما رآه   " الرتكية  اإلنسانية 

التبشريية يف  ‘‘ إن األنشطة  التايل:  عىل الشكل 

سرياليون كثرية مبا فيه الكفاية، وتوجد يف البلد 

الذي يشكل املسلمون فيها 70% الكنائس أكرث 

من املساجد. لقد زرت العديد من البالد املسيحية 

إال أنني مل أجد كنائس بهذا العدد الكبري الذي 

رأيته هنا يف أي مكان آخر. حتى أنه يوجد لكل 

عرشة أشخاص كنيسة واحدة تقريباً. وبينام كان 

نسبة املسيحيني يف هذا البلد عام 1980م %5 

فإنه بلغ وصل اليوم إىل حوايل %30.

يذكر مصطفى الذي كان قسيساً فيام مىض قائالً: 

‘‘لألسف إن املسلمني هنا يف وضع فقري جداً. 

80% من املدارس املوجودة تتبع للمبرشين. وإن 

الكليات الكبرية التي عمرها 150 سنة واملدارس 

التي يف مراكز املدن كلها لهم. فإذا أراد أحد اآلباء 

ابنه يضطر إىل إرساله إىل أحد هذه  أن يدرّس 

املدارس. ويُجرب الفقراء واملحتاجني عىل الوقوع 

بيد املبرشين حتى وإن كانت عائالتهم من األرس 

املسلمة. ويعد عدم ترّسخ الوعي اإلسالمي والفقر 

من أهم العوامل لهذا. وال يقترص األمر عىل هذا 

الحصول عىل عمل يف  بإمكانكم  فحسب؛ فإنه 

أبنائكم إىل هذه املدارس، وتلقون  حال إرسال 

االحرتام يف الدوائر الرسمية حينها.’’ ومن ثم يتفّوه 

بجملة من غري املمكن أن ال تتحمل مسؤوليتها، 

حيث يقول متسائالً: ‘‘ممن سنتعلم نحن ديننا 

انظر فإنهم  بيدنا؟  الذي سيمسك  هنا؟ من ذا 

الذين أسامؤهم محمد عىل  يعيّنون األطفال 

وجه الخصوص كقسيسني هنا. ومينحون عائالتهم 

الرثوات...املنازل، والسيارات وما يشاؤون. ويُنظر 

لهم عىل أنهم  أصحاب إعتبار واحرتام.’’ 37  

يشّكل األطفال النسبة الكبرية من سكان بوركينا 

أنها تعّد  الواقعة يف غرب إفريقيا. كام  فاسو 

العامل من حيث  الوقت سادس دولة يف  بنفس 

رسعة النمو السكاين. وإن الضحية الكربى لهذا 

العبيد  الذي ما زالت مؤسسة  البلد  الوضع يف 

جارية فيها، هم األطفال أيضاً. 38 وإن سبب تيتّم 



34

العديد من األطفال يف بوركينا فاسو التي يعيش 

فيها األطفال تحت رشوط صحية سيئة للغاية، 

هو فقدانه لوالديه بسبب داء اإليدز. 

البالد  يف  طفل   17.000 فإن  ذلك  إىل  إضافة 

مصابون مبرض اإليدز. وإن بني 770.000 إىل 

األرسية  الرعاية  من  محروم  طفل   960.000
وأغلبهم مرتوكني بسبب الظروف االقتصادية. 39

ويف مقابل هذه العدد الكبري فال يوجد يف بوركينا 

فاسو إال اثنان من دار األيتام. وإن املخصصات 

املالية من قبل الدولة لدور األيتام هذه بسيطة 

وقليلة جداً. أما عدد دور األيتام الخاصة تبلغ 

حوايل 68 ويتواجد فيها 3.504 طفل يتيم وفاقد 

لذويه. وإن عدد الذكور من بني هؤالء هو 2.215 

وعدد اإلناث 1.298. ويوجد يف ساحل العاج أيضاً 

بعض املؤسسات التي يسكن فيها األطفال األيتام 

العاصمة  والفاقدين لذويهم. حيث يوجد يف 

تابعتني للدولة إحداها  أبيدجان دارين لأليتام 

للذكور واألخرى لإلناث. ترتبط دور األيتام بوزارة 

األرسة واألمور االجتامعية. أما ما تبّقى من دور 

األيتام العديدة فإنها تابعة للمؤسسات التبشريية. 

كام يوجد يف البالد عرشات دور األيتام املشابهة 

واملتفاوتة يف صغر وكرب حجمها. وال تتوفر لدينا 

معلومات حول امتالك املؤسسات املحلية يف 

ساحل العاج لدور األيتام أم ال. كام ال يوجد فيها 

معاش شهري لأليتام أو متويل ودعم اجتامعي من 

قبل الدولة ألرس األيتام. وإن كانت الرشوط املادية 

لدور األيتام التابعة للدولة تبدو من الخارج عىل 

أنها  البالد، إال  أنها متوسطة من حيث معايري 

إليها  النظر  الحقيقة أدىن من املتوسط عند  يف 

من الداخل. أما دور األيتام التي تتوىل رعايتها 

البالد فإنها  التبشريية املوجودة يف  املؤسسات 

السابقة. إال  تقّدم رشوطاً وخدمات أفضل من 

أن الهدف األسايس لهذه املؤسسات التي تتوىل 

رعاية األيتام واملحتاجني من أجل غاياتهم الخاصة، 

هو تأمني تغيري األطفال املسلمني لدينهم. يتم 

إرسال األطفال املتميزين الذين يقيمون يف دور 

األيتام التبشريية إىل الدول التي ترتبط بها هذه 

املؤسسات بقصد توجيههم وإكسابهم املهن، لكن 

األمر مختلف ومخيف جداً بالنسبة ألولئك الذين 

مستوى نجاحهم يف الوسط. وعند أخذ ظروف 

أنه ال مهرب من  لنا  البالد بعني االعتبار يبدو 

إمكانية تحّول األطفال الذين يفرتقون عن دور 

األيتام إىل أدوات يف الرسقة أو يف قطاع البغي 

الفتيات  ، إضافة إىل ذلك فإن تزويج  والدعارة 

مقابل املال من األمور املنترشة يف البالد أيضاً. ومع 

تواجد إمكانيات األنشطة الثقافية واالجتامعية يف 

دور األيتام الرسمية، فإن هذه األنشطة تتم وفق 

العادات والتقاليد املسيحية. كام توجد أنشطة 

األيتام.  البالد متعلقة بدور  تبشريية مكثفة يف 

يف دور األيتام الرسمية تُدرّس املناهج الدراسية 

الصفوف االبتدائية واإلعدادية وفق مناهج  يف 

الدولة. أما يف دور األيتام الخاصة أو التبشريية 

يتم تدريس املناهج الخاصة بهم. ومع عدم وجود 

الخدمات االجتامعية  برامج تعليمية يف مجال 

الخاصة  الجامعي، فإن املدارس  عىل املستوى 

التي تتبع مناهج الدولة، تقوم بتدريس الشباب 

الذين تختارهم ممن يجتازون اختبارات بعد 

الجامعية،  الثانوية شبيهة باالمتحانات  املرحلة 

مناهج مبستوى معاهد التعليم العايل.
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تعترب منطقة الرشق األوسط إحدى أكرث املناطق 

الجغرافية التي يتواجد فيها األيتام بالنسبة إىل 

الرشق  أصبح  الوقت  نفس  ويف  سكانها.  عدد 

مركز  إىل  األخري  القرن  يف  تحّول  الذي  األوسط 

واالسرتاتيجي  االقتصادي  باملعنى  اجتذاب 

موقعاً  الغربيني،  لالستعامريني  بالنسبة 

وللفوىض  والعرقية،  الدينية  للحروب  مركزياً 

وفلسطني،  العراق،  فإن  ولألسف  واالضطراب. 

األجندات  تتصدر  أصبحت  واليمن  وسوريا 

اليومية بأخبار القتل والعنف.

األيتام  دور  إجراءات  املشرتكة يف  املشكلة  وإن 

لدى 57 دولة من دول أعضاء مجلس التعاون 

األيتام.  لدور  املتأزمة  األوساط  هي  اإلسالمي، 

الدول  يف  األيتام  لدور  السائد  املفهوم  وبسبب 

العربية، وتكّفل األقرباء باأليتام فإن انتشار مثل 

هذه املؤسسات محدودة يف تلك البالد. إال أنه 

بسبب  واألقرباء  األرسة  واختفاء  إلغاء  نتيجة 

أصبح  املتزايد،  والعنف  الالمحدودة  الحروب 

عدد األطفال األيتام والذين فقدوا ذويهم يزداد 

يوماً بعد يوم.

املعلومات  كفاية  عدم  ومع   : سوريا  يف  األيتام 

قبل  ما  سوريا  يف  األيتام  دور  حول  لدينا  التي 

الحرب فإننا نعلم وجود العديد من اإلجراءات 

يف  األيتام  حيال  الحرب  بدء  بعد  والفعاليات 

تلك املنطقة. وباألخص فإن اإلجراءات املتعلقة 

أجل  من  األيتام  ودور  الجاهزة  البيوت  بإنشاء 

تلك  يف  آباءهم  فقدوا  الذين  األطفال  إيواء 

البيوت الجاهزة مع أمهاتهم، تشّكل مركز هذه 

اإلجراءات. فقد أثر الحرب السوري الذي يدخل 

أكرث  عىل  أعوام  خمس  خالل  السادس،  عامه 

حيث   . أعوام  خمسة  يف  طفل  مليون   10 من 

إىل  البالد  يف  طفل  مليون   5.6 يومياً  يتعرض 

من  يكافحون  طفل  ومليوين  والشقاء.  العنف 

املمكن  غري  من  التي  املناطق  يف  العيش  أجل 

إيصال املساعدات إليها أبداً. ومام هو معلوم أن 

2.4 مليون طفل سوري ال يستطيعون الذهاب 

من  أكرث  تيتّم  تخمينه  يتم  ومام  املدرسة.  إىل 

كل  تزعزعت  التي  البالد  يف  طفل   700.000

األطفال  وأغلب هؤالء  الحرب.  نتيجة  توازناتها 

أو  املخيامت  أقربائهم يف  يعيشون إألى جانب 

املادية  حاالتهم  الذين  أما  اآلمنة،  املناطق  يف 

أفضل من هؤالء فإنهم يعيشون يف املنازل التي 

استأجروها.

عرب  النفوذ  إىل  التبشريية  املؤسسات  تسعى   

النقدي  والدعم  والصحية  التعليمية،  املشاريع 

نطاق  ضمن  ويقومون  الالجئني.  حياة  إىل 

اإلجراءات التعليمية بتشكيل األرضية القانونية 

النقدي  الدعم  تقديم  عرب  أوالً  ملامرساتهم 

لألطفال الالجئني خالل فرتة االلتحاق باملدرسة 

ويف افتتاح املدارس. ويفضلون الربامج التعليمية 

األفكار  الالجئني  األطفال  تلقني  تقوم عىل  التي 

العقدية  واألسس  العلامنية  تتضمن  التي 

للمبرشين، بدالً من تقبّل قيم وأنظمة معتقدات 

املبشون يف الشق األوسط
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األطفال أنفسهم. يف هذا السياق تقوم مجموعة 

 "SAVE THE CHILDREN-حامية األطفال"

الثانية،  العاملية  الحرب  منذ  أنشطة  لها  التي 

دعم  أنشطة  مسّمى  تحت  فعالياتها  بإجراء 

فيها  يتواجد  التي  البلدان  جميع  يف  التعليم 

الالجئون السوريون. وتُظهر الوحدات املختصة 

هذه  مثل  يف  أنشطتها  البلدان  يف  بالالجئني 

اإلطار  هذا  ويف  الخصوص.  وجه  عىل  األوضاع 

 IRC" الحارض مؤسسات مثل يومنا  تستمر يف 

" (الواليات املتحدة)، و" NRC " (الرنوج)، و" 

 CARİTAS -(الدمنارك)، و" كاريتاس " DRC
" (إيطاليا)، ووحدة كنائس الفاتيكان (إيطاليا)، 

و"غوال – GOAL " (إيرلندا) يف نشاطاتها عرب 

الدعم واملساعدات  التمويلية يف جميع البلدان 

التي يتواجد فيها الالجئون بكثافة.

كذلك نفس األمر أيضاً يف مجال الصحة، حيث 

ذات  الصحية  املؤسسات  من  العديد  تقوم 

املنشأ األمرييك، والفرنيس واإليطايل عرب مامرسة 

بكثافة  الالجئني  تواجد  أماكن  يف  أنشطتها 

وتحت مسمى الخدمات الصحية، بنقل العديد 

بالدهم.  إىل  الخرباء  واملمرضني  الدكاترة  من 

اإلغاثية يف  املساعدات  فإنهم يحّولون  ولألسف 

بشكل  للعقول  هجرة  تشهد  التي  الفرتة  هذه 

وللمصالح  للنفع  متبادلة  عالقة  إىل  مبارش  غري 

وبالشكل  املناسبة  أماكنها  يف  منحها  من  بدالً 

املناسب.

تقوم  األيتام  حامية  إجراءات  نطاق  ويف 

املؤسسات التبشريية بإجراءات ترتكز حول نقل 

خارج  إىل  الخصوص  وجه  عىل  األيتام  عائالت 

إىل  العودة  من  العائالت  مُتنع  وهكذا  البالد. 

أن  شك  وال  الحرب.  انتهاء  بعد  حتى  بلدانها 

منظامت  لبعض  التبشريية  املجموعات  إنشاء 

هذه  عرب  أنشطتها  ومامرسة  املدين  املجتمع 

املنظامت، تعترب طريقة وأساليب أخرى لتحقيق 

مخططاتهم. 

أما يف فلسطني توجد يف مدينة بيت لحم الكائنة 

التي يعيش فيها املسيحيون  الغربية  الضفة  يف 

بكثافة قرية أيتام يف منطقة رفح تابعة ملؤسسة 

"سوس" التي مركزها يف أسرتاليا. ويتم استقبال 

أعامرهم  ممن  هذه  األيتام  دار  يف  األطفال 

يبيتوا يف  أن  األطفال  ويستطيع  عاماً.   12 دون 

فيه  وتقّدم  يتيامً   75 فيه  يسكن  الذي  املركز 

عرش  الرابعة  يبلغوا  أن  إىل  االحتياجات  كافة 

من العمر. وبعد سن الثانية عرش يتم تصنيف 

األطفال الذكور واإلناث يف أماكن مختلفة. وتم 

إنشاء األبنية فيها عىل شكل منازل مكونة من 

مختلطة  صاالت  وبداخلها  طابقني  أو  طابق 

القرية.  ضمن  املدرسة  تتواجد  كام  للرياضة. 

ويتم سد نفقات الجامعة من قبل إدارة السكن 

عرش  الرابعة  سن  األيتام  بلوغ  بعد  حتى  ولو 

وعودتهم إىل ذويهم.
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لقد وصلنا عرب الوثائق التاريخية املختلفة قيام 

العهود املتأخرة من  التبشريية يف  املجموعات 

الدولة العثامنية باإلجراءات املكثفة عىل أراضيها. 

وكانت هذه األعامل واإلجراءات التي استهدفت 

السكان املسيحيني األرثوذوكس كاألرمن والبلغار 

الذين داخل الدولة العثامنية عىل وجه الخصوص، 

تتجه مع الزمن نحو السكان املسلمني أيضاً. وتعترب 

 ABCFM-Amerikan Board of)40 مجموعة

Commisioners for Foreign Missions)

مؤسسة أمريكية بروتستانتية تستهدف الرشق 

التحديد. ولقد قامت هذه  األوسط عىل وجه 

املؤسسة التي أول ما وصلت إىل األرايض العثامنية 

عام 1820م، ببناء محطات التبشري أواخر سنة 

1850م يف مدن كأدرنة، وفيليبا، وستارا زاغورا، 

الفعاليات  وصوفيا وساماكوف من أجل إجراء 

املدرسة  عرب  وضعت  أنها  كام  البلغار.  تجاه 

يف  ولإلناث  فيليبا،  يف  للذكور  افتتحتها  التي 

ستارا زاغورا، الفعاليات من أجل تحويل البلغار 

الذين قبلوهم "كنصارى جوازاً" إىل بروتستانت. 

وكان هدف املجموعة التي أول ما بنت كنيسة 

بروتستانتية بني البلغار عام 1971م، هو إنشاء 

الكنائس الصغرية يف املنطقة فيام بعد وتنصيب 

البلغار ممن نشؤوا يف مدارسها بغية سهولة 

التواصل مع السكان املحليني.41 كام استهدفت 

هذه املؤسسات التي أجرت أنشطة تحويل إىل 

العثامنية، األرمن يف  الربوتستانتية يف األرايض 

منطقة األناضول والبلغار يف منطقة البلقان. وعىل 

إثر ما ذُكر يف التقارير التي تم تحضريها حول 

الربوتستانتية، أن  تحويل هذه املجتمعات إىل 

األنشطة التبشريية ال تحمل غايات دينية فحسب. 

حيث يذكر املبرّش األمرييك دوايت يف إحدى 

التي أرسلها من اسطنبول إىل صحيفة  كتاباته 

  (Missionary the Herald)التبشريي الدليل 

الربوتستانتية ساهم يف  البلغار يف  42.أن دخول 

تأثري روسيا واليونان يف املنطقة،  إضعاف قوة 

وأنه يأمل يف أن تساهم أيضاً يف إيصال األنشطة 

التبشريية األمريكية إىل البوسنة، ورصبيا وألبانيا 

من الدول البلقانية.43 إضافة إىل ذلك وبينام تقوم 

مؤسسة " ABCFM " مبامرسة أنشطتها التبشريية 

امليثوديني  املنطقة، يستمر املبرشون  يف جنوب 

األمريكان بفعالياتهم يف الشامل. ويذكر املبرّش 

امليثوديثي األمرييك ألربت لونغ يف رسالته التي 

كتبها عام 1864م بأن وظيفتهم هي زرع البذار، 

وبأن الكتب والكتيبات التي يوزعونها تلقى قبوالً 

من قبل الشباب عىل وجه الخصوص. كام ذكر 

أيضاً انتقال الكتب املكتوبة باللغة البلغارية إىل 

روسيا من قبل الشباب البلغار وأنه بهذه الطريقة 
ستصل املجموعات الربوتستانتية إىل روسيا أيضاً.44

املبشون يف دول البلقان
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ضمن  كانت  التي  البلقان  مناطق  وشّكلت 

بدورها  كانت  والتي  العثامنية  الدولة  أرايض 

فيها  كُثّفت  التي  الجغرافية  املناطق  إحدى 

األنشطة التبشريية يف القرن التاسع عرش، هدفاً 

للمبرشين املسيحيني. واستمرت األنشطة  هاماً 

البلقان من  التي أُجريت يف مناطق  التبشريية 

العثامنية، بأشكالها  بالدولة  إلحاق الرضر  أجل 

املختلفة حتى يومنا هذا. وعقب انهيار الفيدرالية 

اليوغسالفية زادت الحروب الداخلية التي حصلت 

يف البلقان من معاناة ومظلومية السكان وحاجتهم 

للمساعدة. وقام املبرشون الذين استغلوا هذه 

وإن  أنشطتهم.  بتوسيع  باالستمرار  الفرصة 

التي تقوم بتقديم  التبشريية  أعداد املؤسسات 

يف  التعليمية  واألنشطة  اإلغاثية  املساعدات 

التي يعيش فيها املسلمون عىل وجه  املناطق 

الخصوص كثرية مبا فيه الكفاية.

وعىل الرغم من كون أغلبية سكان كوسوفو من 

كاثولوكية  كاتدرائية  إنشاء  تم  املسلمني فقد 

السكان  العاصمة بريشتينا. ويشكل  ضخمة يف 

الكاثوليك أقلية بالنسبة للسكان املسلمني التي 

أنه بينام  تنتظر إحدى مشاريع  البالد. إال  يف 

املساجد التي تسد حاجة املسلمني، إنشاءها عىل 

مدى سنني متعددة يف العاصمة بريشتينا، فقد 

تم بتمويل إيطايل إنشاء املركز الثقايف وكاتدرائية 

الراهبة تريسا الكاثولوكية.

ويف ألبانيا تقوم الجمعيات واألوقاف املختلفة غري 

دور األيتام الرسمية التابعة للدولة ودور األيتام 

الخاصة التابعة ملجموعة "سوس" و "أرسيس"، 

دراستهم  أنهوا  الذين  األيتام  الطالب  بأخذ 

الخاصة بهم إلكامل  اإلعدادية إىل دور األيتام 

دراستهم الثانوية. وبعض هذه الجمعيات هي: 

دار أيتام األخوة تارازا، دار أيتام األمل من أجل 

العامل، ودار أيتام أجنحة الصقر. كام تقوم الدولة 

ألبانيا بتخصيص معاشات شهرية لعائالت  يف 

اليتامى تسمى معاشات اليتامى. ويُذكر أن هناك 

عرش ُدور لليتامى يف البالد.45 وترتبط جميع دور 

األيتام هذه والتي توجد بينها دور أيتام تابعة 

للدولة، وأخرى للمؤسسات املحلية أو تلك التي 

هي ممولة من قبل املؤسسات التبشريية، بوزارة 

الخدمات االجتامعية. 

لقد زادت أعامل وفعاليات املبرشين يف البوسنة 

بناء  عقب فرتة الحرب. ولقد نقلت الصحف 

مفاده أن  البوسنيني خرباً  عىل شكاوى األهايل 

املبرشين اإلسبان كانوا يأخذون األطفال البوشناق 

بعد استأذان عائالتهم إىل إسبانيا بهدف العطلة، 

وكانوا يقومون بتأمني بقائهم لدى األرس املربية 

هناك وعند عودة هؤالء األطفال إىل البوسنة كانوا 

يستمرون بتلّقي الرسائل من تلك العائالت التي 

تعرّفوا عليها يف إسبانيا.

كذلك أصبحت األرس املندثرة واملنهكة يف دول 

الجثيمة  للحروب  التي كانت مرسحاً  البلقان 

عقب الحرب البادرة، يف مرمى أهداف األنشطة 

التبشريية أيضاً.
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بسبب الفقر واالستعامر واملشاكل التي ظهرت 

خالل الفرتة التي تلتها يف قارة آسيا التي تحوي 

أكرب نسبة من السكان املسلمني حول العامل، توجد 

زيادة كبرية يف عدد أطفال الشوارع ودور األيتام. 

وإن علم الجميع هنا بتعرض األطفال يف هذه 

املنطقة إىل االستغالل بشكل كبري ومع ذلك عدم 

اتخاذ التدابري الالزمة لهي حقيقة ُمرّة. 

افتتاح دور األيتام املنشأة بعناية من كل  إن 

وحقائق  ظروف  متتلك  مناطق  يف  النواحي 

الجنوب الرشقي آلسيا  اجتامعية خاصة كام يف 

وأمريكا الالتينية بسبب الفقر، والجوع، ومافيات 

الدعارة وتجارة األعضاء، وعيش األطفال الذين 

الداخلية والتنظيامت  ضمن مناطق الحروب 

ضمن  وهم  حامية  وبال  أمان  بال  التبشريية 

املتداخلة مع  بالحياة  عائالتهم، واستمرارهم 

بالغة  التهديدات املذكورة أعاله، متتلك أهمية 

جداً.

الدول ضمن  وتعترب كرغيزيستان إحدى أسوأ 

الناحية االقتصادية.  الدول املستقلة من  رابطة 

فقد استمر عدم االستقرار السيايس يف البالد حتى 

عام 2012م، واضطر حوايل 25% من السكان إىل 

الهجرة إىل الدول األخرى من أجل الحصول عىل 

العمل. وبحسب معطيات 2012م فإن  فرص 

85% من األطفال ُحرموا من الذهاب إىل مرحلة 
الدراسة التحضريية.46

وعىل الرغم من املشاكل واإلصالحات املشابهة 

يف كريغيزيستان فقد ُسّجل تدين عدد األطفال 

الذين انتسبوا إىل دور األيتام بالنسبة إىل عدد 

الذين تركوا نفس املؤسسة بني عامي  األطفال 

-2005 2010م. وتُدار دور األيتام من قبل الدولة، 

ومن قبل اإلدارات املحلية واملؤسسات الخاصة. 

بحسب األبحاث التي أمتتها مؤسسة اليونيسيف 

عام 2012م يف املنطقة فقد تم التثبّت من أن 

10.908 طفل يبيتون يف دور األيتام، ومجموع 

دور األيتام هذه 117، منها 84 تابعة للدولة و33 

الذين يقيمون  خاصة ومتوسط عدد األطفال 

الواحدة منها هو 335 طفل. بحسب نفس  يف 

التقرير أيضاً فإن أغلب األطفال الذين يبلغون 

سن الثامنة عرش ويفرتقون عن دار األيتام يكونون 

املادية والنفسية واالستغالالت  ضحية لألزمات 

وتم التثبّت أن 65% منهم يرتكبون جرائم تودي 

بهم إىل السجن.47  بينام تتبع دور األيتام التابعة 

للدولة املناهج الدراسية الخاصة بها يف برامجها 

التعليمية، تساهم دور األيتام الخاصة عرب إرسال 

األطفال إىل املدارس ذات جودة التعليم العالية 

يف نجاحهم من جهة ويف تنميتهم االجتامعية 

التي  الجهود املكثفة  من جهة أخرى.48 إال أن 

املبشون يف آسيا
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الجو  يقوم بها املبرشون تحت مسّمى تأمني 

اآلمن لألطفال، تشّكل خطراً عىل النفوذ السكاين 

التبشريية  أنه نتيجة للفعاليات  املسلم. يُذكر 

املكثفة يف كريغيزيستان البالغ تعداد سكانها 5.2 

مليون نسمة، قام 250.000 من السكان املسلمني 

الذين يشكلون 80% من مجموع سكان البالد 

أي ما يقابل 4.160.000 نسمة، بتغيري دينهم إىل 

املسيحية اعتباراً من عام 2008م. وبحسب تقارير 

شهر كانون الثاين من عام 2009م فإن 364 تنظيامً 
مسيحياً ينشظون داخل البالد.49

وتوجد يف أفغانستان 30 دار أيتام تابعة للدولة، 

تابعة للمؤسسات االغاثية املحلية  و50 منها 

والتبشريية. ويتم اإلرشاف وتفقد دور األيتام 

التابعة للمؤسسات املحلية والتبشريية بني الفينة 

واألخرى من قبل الدولة. ومع تصنيف دور األيتام 

إىل مكان مخصصة للذكور وأخرى لإلناث، فقد 

يتم يف بعض دور األيتام تدريس الذكور واإلناث 

سوياً. إال أن اإلناث هنا ال يبنت ليالً يف دور األيتام 

ويعودون إىل منازلهن. ويعترب وضع دور األيتام 

بعيدة عن تأمني أدىن الرشوط العامة. حتى أنه 

الحديث عن إمكانية  يصعب علينا أحياناً من 

العيش يف بعض من دور األيتام هذه.

-يخّمن وجود 60 مليون طفل يف بنغالدش. ويُذكر 

أن 5 ماليني طفل ممن أعامرهم بني -5 14 

يعملون كعاّمل يف البالد، ووجود 4.8 مليون طفل 

لـ 500.000  بالنسبة  أما  يتيم  أو فاقد لذويه، 

الشوارع واألزقة. من  طفل فإنهم يعيشون يف 

بنغالدش  أطفال  تواجه  التي  املشاكل  أبرز 

وأطفال أراكان الالجئني الذين يتواجدون يف البالد 

ويكافحون يف رشوط غري إنسانية من أجل البقاء 

يف الحياة هو الفقر وتبعاتها من سوء التغذية، 

والكوارث الطبيعية، ونقص اإلمكانيات للوصول 

إىل املياه النظيفة، وعدم القدرة عىل الحصول عىل 

مساعدات الدولة لعدم وجود سجالت األطفال يف 

دوائر النفوس، وعدم متكنهم من سد احتياجاتهم 

الوصول لتجار  األساسية؛ وكونهم أهدافاً سهلة 

األطفال والبرش وعصابات املخدرات. وعىل الرغم 

من مجانية التعليم يف البالد فال يستطيع األطفال 

بسبب املشاكل املذكورة أعاله من الوصول إىل 
إمكانيات التعليم.50
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-وتعترب أندونيسيا بعدد سكانها البالغ 250 مليون 

نسمة من أكرث البالد اإلسالمية ازدحاماً. وإن عدد 

األطفال فيها بحسب معطيات عام 2012م يبلغ 

81.3 مليون طفل. ويُخّمن أن 4.7 مليون من بني 

هؤالء هم أيتام وبالعوائل. إىل جانب الكوارث 

التي تعد بلد  أندونيسيا  التي ترضب  الطبيعة 

يؤثر عىل قسم كبري من  أيضاً  الفقر  جزر، فإن 

السكان. وترتك بعض األرس التي تذهب للعمل 

خارج البالد أطفالهم لحامية املؤسسات املعنية. 

ومام هو معلوم أنه بسبب إعصار تسونامي الذي 

رضب أندونيسيا عام 2005م، فقَد 170.000 

شخص حياتهم وتيتّم 150.000 طفل جراء ذلك. 

الرغم من إصدار قانون حامية األطفال  وعىل 

الذين ال معيل لهم يف عام 1945م، فإن الدولة 

تعجز يف الوصول إىل األطفال املحتاجني للرعاية 

والحامية. ولهذا السبب تتوىل املؤسسات املحلية 

واألجنبية رعاية األطفال يف البالد. ويُشار إىل أن 

التي يُظهر  الدول  أندونيسيا تعّد من بني أكرث 

مثل  مناطق  تعّد  كام  نجاحاً.  فيها  املبرشون 

بابوا، وبابوا الغربية، وآجة، وسومطرة الشاملية، 

وسومطرة الغربية ومالوكو من املناطق التي يبلغ 

فيها الفقر مستويات عالية. وإذا أخذنا التعداد 

السكاين للبالد بعني االعتبار فإن جزيرة جاوا من 

انعدام  التي يعيش فيها األطفال  املناطق  أكرث 

اإلمكانيات والحيلة.

يف  لأليتام  دار   8.000 حوايل  وجود  ويخّمن 

املؤسسات  هذه  من   %99 وإن  أندونيسيا. 

أُنشأت من قبل مبادرات خاصة وتُدار من قبل 

نفس األطراف أيضاً. كام أن هناك دور لأليتام يف 

أندونيسيا ليست تحت القيد القانوين. ومام قد 

تم التثبّت منه هو تسليم العديد من العائالت 

األيتام بسبب عجزهم عن  أوالدهم إىل دور 

سد نفقاتهم التعليمية. وتعترب مشكلة الحرمان 

العاطفي يف أندونيسيا أيضاً كام هو يف باقي دور 

األيتام والذي يتّولد عن عدم اعتناء مسؤويل دور 

الهامة  األيتام باألطفال كام يجب من املشاكل 

العديد من  التي تواجه األطفال. حيث تعجز 

املؤسسات يف املحافظة عىل استمرار العالقة التي 
بني الطفل وأرسته.51
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 )İHH( أعامل مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية
يف مجال األيتام

أصناف مساعدة األيتام

 (İHH) تستمر مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية

يف  عاماً   24 بعد  وحتى  تأسيسها  من  اعتباراً 

رمضان،  شهر  يف  باأليتام  املتعلقة  أنشطتها 

األيتام  مع  التضامن  أيام  ويف  األضحى،  وعيد 

واملشاريع  والتعليمية  الصحية  املجاالت  يف 

اإلغاثية االجتامعية وعرب نظامها الدوري وتأمني 

املساعدات  وتستمر هذه  األيتام.  دعم ومتويل 

تقوم. حيث  مختلفني.  صنفني  ضمن  والدعم 

İHH يف يومنا هذا:

ألف   800 من  ألكرث  الدوري  الدعم  بتقديم   •

يتيم يف 135 دولة ومنطقة.

• بتقديم الدعم املنظّم لـ 85 ألف يتيم يف 56 

دولة ومنطقة.

 31 يتيم ضمن  رعاية 2.100  تتوىل جمعيتنا   •

دار لأليتام يف 11 دولة

التعليم: يتم دعم تعليم جميع األطفال الذين 

عرب  الدرايس  السن  يف  والذين  برعايتهم  تُكّفل 

التي   "İHH" وتقوم  األيتام.  متويل  دعم  نظام 

أجل  من  اإلمكانات  أفضل  تأمني  عىل  تعمل 

يكون،  ما  بأحسن  للمستقبل  األطفال  تحضري 

يف  سواء  مهاراتهم  بحسب  األطفال  بدعم 

الجامعات أو يف املدارس املهنية إىل أن يكملوا 

من  األيتام  احتياجات  سد  يتم  كام  تعليمهم. 

القرطاسية والثياب وما شابه بداية كل  اللوازم 

سنة دراسية. 

العناية  خدمات  تقديم  جانب  إىل  الصحة: 

الطبية واألدوية إىل األطفال، يتم إجراء فعاليات 

مثل  سليم  بشكل  منوهم  استمرار  أجل  من 

اللوازم  الحمالت الصحية، واللقاح، ومساعدات 

الطبية والدعم النفيس.

تأمني  أجل  من  لأليتام  دور  إنشاء  يتم  اإليواء: 

األيتام  ألطفالنا  اآلمن  والوسط  الصحي  املأوى 

الرشوط  ذات  اإليواء  أماكن  ميتلكون  ال  الذين 

األيتام  منازل  وتعديل  إعامر  يتم  كام  الصحية، 

الذين يعيشون مع أمهاتهم.

الغذائية  االحتياجات  تأمني  جانب  إىل  الغذاء: 

لهم خالل  املؤن  توزيع  يتم  لألطفال،  األساسية 

شهررمضان وعيد األضحى وإجراء فعاليات من 

أجل تقديم املساعدات االجتامعية أيضاً.

األيتام  مع  التضامن  أيام  خالل  نقوم  امللبس: 

دعم  بتقديم  األضحى  وعيد  رمضان  وشهر 

سد  أجل  من  بامللبس  املتعلقة  املساعدات 

احتياجات أطفالنا األيتام يف هذا املجال.
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يتم إجراء فعاليات 
جمعيتنا املتعلقة باأليتام 

وفق ثالث أنظمة

 "İHH" املناطــق التــي تنشــط فيهــا فعاليــات
مــن أجــل األيتــام

نظام دعم متويل األيتام: يقوم هذا النظام الذي 

املادية،  الحامية  تحت  األيتام  وضع  إىل  يهدف 

األيتام  احتياجات  بسّد  الشهرية  الهبات  عرب 

والغذائية  والسكنية،  والصحية،  التعليمية، 

وامللبس بشكل منظم.

التي  الفعاليات  دعم  يتم  املشاريع:  متويل 

املقامة  األيتام  دور  مثل  مشاريع  مستوى  يف 

املنازل،  وتعديل  وإنشاء  اليتامى،  أجل  من 

إنشاء املراكز الصحية، فرش أماكن اإليواء، سد 

احتياجات أثاث املدارس واالحتياجات األخرى، 

والخدمات الصحية ....الخ، عرب متويلها من قبل 

األشخاص أو املؤسسات املعينة.

جميع  استخدام  يتم  األيتام:  مساعدة  مركز 

واألموال  والهبات  والصدقات  املساعدات، 

املمولة من أجل اليتامى باستثناء تلك املمنوحة 

لنظام دعم متويل األيتام ولنظام متويل املشاريع، 

يف مركز مساعدة األيتام وذلك يف مشاريع مثل 

تعديل دور األيتام، واملراكز الصحية، والفعاليات 

االجتامعية تجاه األيتام ورشاء مالبس العيد لهم.

• مناطق الحروب، ومخيامت الالجئني واملناطق 

التي تستمر فيها آثار الحروب.

• مناطق الكوارث الطبيعية.

• مناطق الفقر والجوع املزمن.

املساعدات الدامئة

وهي املساعدات التي تتم عرب نظام دعم متويل 

أغلب  سد  النظام  هذا  عرب  يتم  حيث  األيتام. 

والصحية،  منها،  التعليمية  يتيم  كل  احتياجات 

كل  الداعمني  قبل  من  والسكنية  والغذائية 

نظام  تطبيق  وبتنشيط  منظّم.  بشكل  شهر 

اكتسبت  2007م  عام  األيتام  متويل  دعم 

مستمرة  كانت  والتي  األيتام  تجاه  فعالياتنا 

منذ عام 1992م رسعة إضافية. حيث يتم عرب 

األيتام من  الذي يهدف إىل حامية  النظام  هذا 

احتياجات  سّد  شهرياً،  املمنوحة  الهبات  خالل 

والغذائية  والسكنية،  التعليمية،  األيتام  أطفالنا 

واحتياجات امللبس.

املساعدات التي يف الفرتات املحددة

زمنية  فرتات  تتم خالل  التي  املساعدات  وهي 

محددة عىل مدى ثالث، أو أربع أو ست أشهر 

املحتاجة  املناطق  يف  كاملة  سنة  مدى  عىل  أو 

خالل  تتم  التي  املساعدات  مثل  للمساعدات؛ 

أيام شهر رمضان وعيد األضحى وأيام التضامن 

مع األيتام؛ كام أن املساعدات التي تتم للمشاريع 

التعليمية، والصحية، والغذائية والسكنية ....الخ 

ضمن  التي  املساعدات  تصنيف  ضمن  تدخل 

فرتات محددة.

مساعداتنا خالل الفرتات املحددة

1.املساعدات التعليمية

2.املساعدات الصحية

3.املساعدات االجتامعية

4.املساعدات الثقافية



44

الفعاليات التي فحواها عن األيتام
1.أيام التضامن مع اليتيم

التي  اليتيم  مع  التضامن  فعاليات  إقامة  يتم 

أول ما نُظّمت سنة 2011م، خالل أشهر شباط 

والدول  املناطق  يف  عام  كل  من  ونيسان  وآذار 

التي تشهد أنشطة لـ"İHH" حول األيتام. كام 

يتم ضمن سياق الفعالية التي تُقام يف املناطق 

والدول التي تشهد أنشطة إغاثية من قبل فرق 

االماكن  يف  األيتام  زيارة  واملتطوعني،  املانحني 

الدعم  مشاريع  وتنفيذ  فيها  يعيشون  التي 

من  والثقافية  واالجتامعية  والصحية  التعليمية 

أجل عائالتهم.

املشاريع  تُنّفذ  زيارتها  يتم  التي  األماكن  ويف 

املناسبة لتلك املناطق  اإلغاثية بحسب الحاجة 

مثل افتتاح دور األيتام، وإنشاء املدارس، وإعامر 

دعم  وتقديم  األيتام،  األطفال  منازل  وإنشاء 

وتقديم  دافئ،  شتاء  حملة  إطار  الوقود ضمن 

الغذاء، وامللبس، واللوازم القرطاسية، والحمالت 

وسد  واألفرشة،  البطانيات  وتوزيع  الصحية، 

احتياجات دور األيتام، وتوزيع األبقار الحلوب 

ضمن إطار حملة تنمية عوائل األيتام ومرشوع 

الدواجن، واألرانب، واللُبّادي،  املرابض، ومزارع 

ووسائط  الزراعية،  واملشاتل  األسامك،  ودكان 

وصاالت  السامنة،  ودكاكني  والحمولة،  للنقل 

الخياطة،  وورشات  واملطاعم،  املعّجنات، 

وآالت  األقمشة،  ودهن  والقرطاسية،  والخضار، 

من  والعديد  السمسم  طحن  وآالت  الخياطة، 

املشاريع الزراعية وقروض بناء العمل. وبفضل 

توثيق  يتم  ِفرقُنا  بها  يقوم  التي  الزيارات  هذه 

أوارص املحبة والشفقة بني األطفال بالتزامن مع 

األلعاب القاسم املشرتك لألطفال.

األيتام  مع  التضامن  فعاليات  كون  جانب  وإىل 

وسيلة الختالط املتطوعني باأليتام املتواجدين يف 

فإنها تحمل أهمية  العامل،  مناطق مختلفة من 

حقيقة  إىل  العامل  أنظار  لفت  ناحية  من  كبرية 

معكم’’  ‘‘نحن  رسالة  تقديم  أن  كام  اليتم. 

متسكهم  أجل  من  أوطانهم  يف  وهم  لأليتام 

الخري  محبي  وتحيات  أدعية  وإبالغهم  بالحياة 

الصميمية والدافئة تعترب من بني أهداف فعالية 

التضامن مع األيتام.
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2.حملة أخ يتيم لكل صف 
درايس

3.ملتقيات الطفل العاملية

تعتمد حملة ‘‘أخ يتيم لكل صف درايس’’ عىل 

ومحبني  واعيني،  كأناس  أطفالنا  تنشأة  أساس 

غريهم.  بهموم  ومهتّمني  ومتشاركني،  للخري، 

طالب  مساهمة  إىل  الحملة  هذه  وتهدف 

املرحلة اإلبتدئية والثانوية يف بلدنا (تركيا) من 

التعليم،  من  األساسية  االحتياجات  سد  أجل 

ألطفالنا  واملسكن  وامللبس  والغذاء،  والصحة، 

الحروب  بسبب  آباءهم/أمهاتهم  فقدوا  الذين 

شابه  وما  واملرض  والفقر،  الطبيعية،  والكوارث 

سواء يف بلدنا تركيا أو يف بلد آخر.

وضمن نطاق حملة ‘‘أخ يتيم لكل صف درايس’’ 

املدعومة من قبل وزارة الرتبية الوطنية ورئاسة 

الشؤون الرتكية يف املدارس اإلبتدائية والثانوية، 

يقوم الشباب واألطفال بالتخفيف قدر اإلمكان 

أية منطقة كانت  اليتيم يف  عن هموم أخوهم 

من العامل عرب مشاركته مصاعب الحياة.

 "İHH" الرتكية  اإلنسانية  اإلغاثة  تقوم مؤسسة 
األيتام  األطفال  مبشاركة  الطفل  ملتقيات  بعقد 
املختلفة  فعالياتها  مناطق  يف  تدعمهم  الذين 
عىل  الرتيك  الشعب  إطالع  بهدف  العامل،  حول 
فعاليات األيتام التي حققتها يف مناطق مختلفة 
من العامل ونقل مسألة األطفال األيتام إىل الرأي 
والتي  اللقاءات هذه  برامج  إيصال  ويتم  العام. 
يتخللها كلامت وعروض لفنانيني محليني وأجانب 
إىل جانب االستعراضات التي يؤديها األطفال، إىل 
ماليني البرش حول العامل عرب البث الحي واملبارش.
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4.اليوم العاملي لأليتام

 "İHH"قامت مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية

الداعمة لأليتام بخربتها التي اكتسبتها خالل 22 

بتنظيم مؤمتر  عاماً يف مجال اإلغاثة اإلنسانية، 

يف شهر كانون األول من عام 2013م باالشرتاك 

عنوان  تحت  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مع 

‘‘دور منظامت املجتمع املدين الناشئة يف العامل 

اإلسالمي’’. كام قامت"İHH"  خالل املؤمترالذي 

شارك فيه مسؤولون من مستويات رفيعة ملنظامت 

املجتمع املدين يف العامل اإلسالمي، عرب التأكيد عىل 

املشاكل التي يواجهها األيتام املتواجدين يف مناطق 

الحروب، واالحتالل، والكوارث واألزمات بالتقّدم 

باقرتاح ينص عىل اعتامد يوم عاملي لأليتام من 

الرأي  كل عام هدفها نقل مشكالت األيتام إىل 

العام العاملي والتوعية الالزمة يف هذا املوضوع. 

وكان هذا االقرتاح قد تُقّدم به ألول مرة من قبل 

"İHH" أيضاً قبل ستة أشهر من هذا املؤمتر إىل 

منظمة التعاون اإلسالمي.

وقد قررت منظمة التعاون اإلسالمي التي قيّمت 

اقرتاح " "İHH"  خالل جلستها األربعني من 

التي عقدتها بني 9-11 كانون األول  اجتامعها 

عىل  كوناكري  الغينية  العاصمة  يف  2013م 

مستوى وزراء الخارجية، اعتامد الخامس عرش 

من رمضان من كل عام يوماً عاملياً لأليتام ضمن 

العامل اإلسالمي. وبحسب املادة 21 من القرار رقم 

‘ICHAD 40/1’ من الجلسة األربعني فإن منظمة 

التعاون اإلسالمي قد بلّغت هذا القرار لجميع 

منظامت املجتمع املدين واملؤسسات الخريية 

املتواجدة يف بنيتها، وتوجهت لهم بنداء من أجل 

التحرك يف اليوم العاملي لأليتام لتوعية الرأي العام 

العاملي بحقيقة موضوع األيتام وبدء كافة أنواع 

املشاريع االجتامعية املتعلقة باأليتام يف هذا اليوم.
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 "İHH" 1.اجتامع إداريي دورأيتام

2.مؤمتر عمل اليتامى

االجتامعــات العلميــة حــول فعاليــات اليتامى 
األيتام ودور 

تم يف اجتامع إداريي دور األيتام التي انعقد أول 

الرشوط  تأمني  تناول  2014م،  عام  لها  اجتامع 

والذهنية  البدنية  الجوانب  لتنمية  الالزمة 

والنفسية أليتامنا الذين يقيمون يف دور األيتام 

وتحديد االحتياجات الالزمة فيها وتأمينها. 

االجتامع  أعامل  الحديث خالل جدول  تم  كام 

عن ميزات األشخاص الذين سيستلمون وظائف 

أجل  من  الدراسية  واملناهج  األيتام  دور  يف 

التعليم املادي والروحي لألطفال.

تم تنظيم مؤمتر عمل اليتامى يف اسطنبول تحت 

الحلول  املشاكل،  األيتام،  عمل  ‘‘مؤمتر  عنوان 

مؤسسة  رعاية  تحت  الدويل’’  واالسرتاتيجيات 

اإلغاثة اإلنسانية الرتكية "İHH" مبشاركة 110 

خرباء من 25 دولة. وقد تخللت افتتاحية املؤمتر 

يلتشني  الوزراء  رئيس  نائب  من  لكل  كلامت 

آقدوغان، ورئيس رئاسة الشؤون الدينية محمد 

اإلنسانية  اإلغاثة  مؤسسة  ورئيس  غورماز، 

الرتكية"İHH"بولنت يلدريم، والخبري التقني يف 

البنك اإلسالمي للتنمية صربي أر، والدكتور رامي 

اإلنسانية ملنظمة  العالقات  إنشايص من وحدة 

أهمية  العمل  مؤمتر  ويحمل  اإلسالمي.  املؤمتر 

من حيث جمعها ملنظامت املجتمع املدين التي 

الجغرافية  يف  باأليتام  متعلقة  بأنشطة  تقوم 
اإلسالمية واتخاذ القرارات املشرتكة.52
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فعاليــات أعــامل دور 
األيتــام

دور األيتام التي تم 
إنشارها من قبل 
"İHH" وتستمر 

بفعالياتها حتى عام 
2016م

أقامت "İHH" أول عمل دار لأليتام يف باكستان 

 "MSAL" أيتام خالل عام 2003م. تحول دار 

(مدرسة محمدان التعليمية املتطورة) الذي تم 

إنشاؤه من أجل األطفال الالجئات من أفغانستان 

فيام بعد إىل مركز دار أيتام من أجل إيواء وتعليم 

األيتام من الفتيات الباكستانيات.

واليوم أصبح أوىل الضيوف الذين قدموا دار أيتام 

" MSAL" عام 2003م، شباباً يستمرون بتعليمهم 

يف الجامعات. وتستمر "İHH" يف عام 2016م 

بدعم األطفال اليتامى يف 11 دولة من خالل 29 

دار أيتام. ويف نفس الوقت يستمر أعامل بناء 6 

دور أيتام أخرى.

1. دار أيتام ماسال " MSAL" (باكستان 2003)

2. دار أيتام اسطنبول (أندونيسيا/ آجة 2009)

3. دار أيتام دار اإلميان

(بنغالدش- مخيم أراكان لالجئني 2009)

4. دارأيتام طوغرا (بنغالدش 2009)

5. مجمعات دار أيتام رارا التعليمي

(باكستان 2009)

6. دار أيتام حاج رشيف أوغلو

(الفلبني/مورو 2010)

7. دار أيتام بورصة أمري سلطان

(باكستان 2011)

"İHH" 8. دار أيتام قونيا

(تايالند/باتاين 2011)

9. دار أيتام الشفاء (تايالند باتاين 2011)
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10. دار أيتام أخوة اسطنبول – كابل (أفغانستان 2013)

11. دار أيتام باب العاّمن (بنغالدش 2013)

12. دار أيتام صارغودا (باكستان 2013)

أيتام دار السعادة/ السلطان محمد  13. دار 

الفاتح (بنغالدش 2013)

14. مجمع دارأيتام االناضول  (الصومال 2013)

15. دار أيتام مياىس دانيش

(تايالند/ باتاين 2013)

16. دار أيتام الشفاء (بوركينا فاسو 2014)

17. دار أيتام السلطان عبدالحميد

(بنغالدش 2014)

18. دار أيتام دار األرقم (باكستان 2014)

19. دار أيتام ياشار زردال

 (تايالند/ باتاين 2014)

20. دار أيتام فرقان كيس

 (تايالند/باتاين 2014)

21. دار أيتام عيل رمضان وخديجة أوستونصوي 

(النيبال 2014)

22. مركز بارباروس التعليمي لأليتام

(أثيوبيا 2014)

23. دار أيتام بهاء الدين يلدز (بنغالدش 2015)

24. دار أيتام فراه (أوغندا 2015)

25. دار أيتام غيلغيت (باكستان 2015)

26. دار أيتام أوغور سليامن سويالماز

(الفلبني/ مورو 2015)

27. دار أيتام فرق اإلطفاء

(تايالند /باتامي 2015)

28. دار أيتام مظفر قرح (باكستان / 2015)

29. دار أيتام أسامء البلتاجي (بنغالدش 2016)

30. دار أيتام محمد أنس (بنغالدش 2016)

31. دار أيتام بورصا إينا غول

( بنغالدش / 2016 )
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الخامتة
التبشريية متالمئة مع األهداف  • إن األنشطة 

الغربية يكمالن طريقهام  األستعامرية للدول 

التي  الفعاليات االستعامرية  سوياً. وال تقترص 

استغالل  الخامس عرش عىل  القرن  يف  بدأت 

املصادر االقتصادية للبلدان فقط، بل إنها تعمل 

الشعوب"عىل  وتحضري  "متّدن  مسمى  تحت 

تنصريها، وأقنعوهم عىل وجوب تنرّص الشعوب 

املوارد  عىل  االستعامر  يقترص  ومل  املتحرضة، 

الباطنية والظاهرية للدول فقط بل تم استعامر 

معتقداتها أيضاً.

• تقوم التنظيامت التبشريية عرب حزمة خدمات 

واسعة وغنية بفعالياتها أكرث يف املناطق الفقرية 

التبشريية  إمتام  عىل  تعمل  حيث  واملتخلفة، 

الناس إىل تغيري أديانهم عرب  املسيحية ودعوة 

إجراء الفعاليات حول االحتياجات املفقودة يف 

املجتمع.

ويف يومنا هذا تُستخدم التبشريية التي تعد جزءاً 

ال تتجزأ من االستعامرية كوسيلة للنفوذ إىل الدول 

واملجتمعات عرب استغالل نقاط ضعف البرش يف 

العديد من مناطق العامل.

• بينام يبتعد الناس يف الدول الغربية عن الدين 

املسيحي وتُغلق الكنائس، ويتجاوز عدد امللحدين 

دعوة  فإن  الدول،  بعض  يف  املسيحيني  لعدد 

املجموعات التبشريية الناس إىل اعتناق املسيحية 

يف كافة انحاء العامل وعىل رأسها القارة اإلفريقية 

وآسيا، توضح لنا النية واألهداف الحقيقية لهم يف 

هذا املجال. وإذا كان األمر يتعلق بتذكري ُمخلِص 

للدين، فلامذا ال يبدؤون باألناس الذين بجوارهم 

ويفضلون قطع آالف الكليلو مرتات؟

• بينام يتوجب يف األمر الطبيعي كمرحلة أولية 

إيقاف الحروب وتصنيع السالح غري املحدود 

والتي تتسبب يف تيتّم األطفال، فإننا نكاد ال نرى 

الحرب  أية مجموعة تبشريية تقف ضد آالت 

هذه التي تتسبب يف فقر وحرمان الناس وتكافح 

من أجل إزالة الفقر. بل عىل العكس فإن هذه 

التبشريية تقوم بفعالياتها كذراع  املجموعات 

خامس للدول يف الدول املتعرضة للحرب وللفقر. 

تجاوز  عدم  وراء  خفية  أجندة  هناك  وإن   •

البلقان  أية دولة من دول  نسبة املسلمني يف 

أنه من أجل هذا السبب تم  نسبة 10%. أم 

التغايض عن عرشات املجازر التي مثل رسبرنيتسا 

وأوروهوفاتش إضافة إىل فعاليات املئات من 

الحركات التبشريية هناك؟

تحت  بأنشطتها  التبشريية  الحركات  تقوم   •

غطاء املساعدات اإلنسانية، واألنشطة الثقافية، 

والتعليمية واالجتامعية وتستطيع أن تعمل يف 

جميع مناطق العامل املختلفة وبشكل واسع.

• تقوم املؤسسات التبشريية بإنشاء مراكز تعليمية 

ودور لأليتام من أجل األطفال، وبهذا تُنشأ جيالً 

آسيوياً وإفريقياً من الناحية البدنية لكنه يخدم 

الفكر واملعتقد الغريب من الناحية الفكرية ومن 

ناحية وجهة نظره إىل العامل. 

• وكام تقوم املؤسسات التبشريية بتنصري األطفال 

عرب إنشاء دور األيتام، فإنها تحقق نفس الهدف 

أيضاً من خالل التبّني وبرنامج األرسة الحامية.

• ويتم انتزاع اآلالف من األطفال األيتام بطريقة 

رشعية أو غري رشعية من أراضيهم، ومن قلب 

من  كثري  يف  معتقداتهم  من  وحتى  ثقافتهم 

من  الغربية  العائالت  إىل  ويُؤخذون  األحيان 

أجل أن يتبّنوهم. 

التنظيامت مؤسساتها بشكل عام  • تُنشأ هذه 

من خالل اتباعها أصول منظامت املجتمع املدين 

للدول، وتجري أنشطتها يف كثري من األحيان عرب 

االستفادة من نقص اإلرشاف والرقابة ومن الفراغ 

الناتج عن ‘‘إهامل’’ الدولة املعنية.

• ويظهر اليوم يف عامة العامل اإلسالمي عدم تطابق 

إجراءات دور األيتام مع املشاعر والحساسيات 

الذين  العديد من األطفال  اإلسالمية، وحرمان 

فقدوا ذويهم وتيتموا يف مناطق الحروب والفقر 

من الحامية التي توفرها لهم الدولة، وكون دور 

األيتام التابعة للدولة يف وضع مأساوي جداً.
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• وإن أكرث املجاالت لتي نجح فيها املبرشون يف 

الدول التي ذهبوا إليها هو مجال التعليم ودور 

األيتام. وبينام مل تكن األهايل تجد إمكانية لتعليم 

أبنائها وإرسالهم إىل املدارس يف العديد من الدول، 

فإنها اضطرت

• وعرب اضطرارها إىل تغيري أسامء أبنائها يف بعض 

األوقات – إىل إرسال أبنائها إىل املدارس التبشريية 

هذه، ويف نفس الوقت تم وضع األطفال الذين بقوا 

بال عوائل وتيتموا نتيجة األمراض املزمنة مثل اإليدز، 

يف دور األيتام التي افتتحتها  املؤسسات التبشريية.

• ويجب تحذير األهايل يف الدول اإلسالمية فيام 

التي  يتعلق بطرق وأساليب هذه املؤسسات 

تعمل عىل استعامر العقيدة، وأال يُسمح لألنشطة 

التبشريية التي تتم بحرية يف الكثري من املناطق.

النسيج  بتغيري  التبشريية  الحركات  وتقوم   •

االجتامعي للمجتمعات، وتجري فعاليات تتسبب 

يف التفرقة بني أبناء نفس املجتمع من حيث الفكر، 

والعقيدة، والقيم االجتامعية.

• كام يجب االنتباه إىل الكفاية التمويلية واملهنية 

الالزمة من أجل إنشاء وإدامة دور األيتام. ألن دور 

األيتام املحرومة من هذه الجوانب تتحول ملرمى 

أهداف املبرشين.

• كام يجب االنتباه والحذر أكرث فيام يتعلق باأليتام 

ودور األيتام التي تتواجد يف املناطق ذات األقلية 

املسلمة. حيث أن الحركات التبشريية تتحرك 

بسهولة وحرية يف هذه الدول التي ال توجد فيها 

التمثيلية السياسية عىل األغلب.

عرب  التبشريية  املؤسسات  تدخل  عرقلة   •

إنشاء مؤسسات تعتني بدور األيتام من كافة 

الجوانب(التعليم، والصحة، والغذاء، واألنشطة 

االجتامعية وما شابه) ومتلئ الفراغ الناتج يف هذه 

الجوانب يف حال حصولها.

• يجب االنتباه إىل تعليم األطفال يف دور األيتام 

وعىل رأسها التعليم األخالقي وباألخص يجب 

تنشأتهم من الناحية املهنية وتحقيق إجراءات 

تدعمهم طوال مشوارهم الجامعي.

• تجري الحركات التبشريية وفق تعاليم بولس 

املناطق،  من  كثري  يف  خفي  بشكل  أنشطتها 

ويقوم بعض املؤسسات املحلية يف بعض االحيان 

باالستمرار بأنشطتها الخفية خلف األقنعة. لذلك 

السكان، ومنظامت املجتمع املدين  يجب عىل 

الحكومية الترصف بحذر يف هذه  واملؤسسات 

الخصوص.

• يجب تشكيل بنك معلومات يف العامل اإلسالمي 

متعلق  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  بنية  ضمن 

بالتعرّف عىل التنظيامت التبشريية وتحديدها. 

كام يجب معرفة املؤسسات التبشريية ومناطق 

نشاطها وما هي الفعاليات التي تجريها.

• يجب القيام بعملية جرد فيام يتعلق بأوضاع 

ومواقع دور األيتام التي يف العامل اإلسالمي وتحذير 

دور األيتام هذه ضد املؤسسات التبشريية ودعمها 

يف سبيل ذلك.

• دعم املؤسسات التعليمية التي تجري فعالياتها 

مرتبطة بدور األيتام كاملدارس، ومراكز التدريس.

• إقامة مديرية الخدمات االجتامعية التي تقدم 

الخدمات الدولية يف العامل اإلسالمي ضمن بنية 

منظمة املؤمتر اإلسالمي.

• يجب وضع شعار مشرتك يتم استخدامه يف 

جميع دور أيتام العامل اإلسالمي وأن تجري دور 

األيتام التي تحمل هذا الشعار فعالياتها مرتبطة 

مبديرية الخدمات االجتامعية.

• يجب تشكيل صندوق متويل خاص لأليتام 

ودور األيتام من قبل بنك التنمية اإلسالمي وأن 

تقوم الدول اإلسالمية بحسب اقتصاداتها بتأمني 

التمويل والدعم لهذا الصندوق. 

• يجب تكوين مجموعة من األوقاف التي متتلك 

املردود الدائم من أجل عرقلة النقص التي تتعرض 

له دور األيتام من الناحية التمويلية. وكام سيتم 
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تشكيل هذه األوقاف من قبل منظامت املجتمع 

الوضع االقتصادي  املدين للدول اإلسالمية ذات 

التنمية  الجيد، فإنه سيتم توليها من قبل بنك 

اإلسالمي.

• فيام يخص مكافحة التنظيامت التبشريية يجب 

تنظيم الندوات ومؤمترات األعامل من أجل نقل تجارب 

املؤسسات التي لديها خربة يف هذا املجال إىل اآلخرين.

البحوث  يف  الكائن  النقص  إزالة  يجب   •

التنظيامت  بأنشطة  املتعلقة  واإلحصائيات 

التبشريية وفعالياتها بخصوص األيتام ودور األيتام. 

حيث ال يوجد يف هذا الخصوص أي عمل أكادميي 

تقريباً. كام يجب تشكيل مركز بحوث األيتام يف 

العامل  اإلسالمي ضمن بنية منظمة املؤمتر اإلسالمي.



53

الدول  تشّكل  فرتة  انتهاء  عدم  تسبب  لقد 

يف  خاصة  األوىل  العاملية  الحرب  منذ  الوطنية 

مبشاكل  وتسببها  األوسط،  والرشق  إفريقيا 

األخرى،  الجغرافية  املناطق  يف  األقليات 

وتحريض الحرب الباردة وأحداث الحادي عرش 

املوجود  االستقرار  لعدم  بعد  فيام  أيلول  من 

يف  تسبب  هذا  كل  املنطقة،  هذه  يف  أساساً 

املورد  وأذابت  اإلسالمي،  املجتمع  بنية  زعزعة 

اإلنساين إىل جانب تسببها بوفاة املاليني وتعرّض 

آمن. يف ظل  إىل مستقبل غري  القادمة  األجيال 

هذه  حدثت خالل  التي  واالشتباكات  الحروب 

الوحيد،  حاميهم  والديهم  األطفال  فقَد  الفرتة 

وأقرباءهم،وأرَسهم، وحرموا من رعاية وحامية 

يعّدون  الذين  األطفال  وتُرك  األرسة/األقرباء. 

مستقبل ورأسامل األمة اإلسالمية إىل تضحيات 

اإلغاثة  مؤسسات  وإىل  املسلم،  الشعب 

اإلسالمية املحلية منها والدولية ممن استطاعوا 

الوصول إليهم أو إىل بؤر أصحاب النوايا السيئة. 

لحامية هؤالء  التدابري  اتخاذ  بدالً من  ولألسف 

األطفال الذين يشّكلون املستقبل، قام اإلداريون 

البصرية لديهم برتك  العامل اإلسالمي النعدام  يف 

مستقبل مجتمعاتهم إىل عدالة وإنصاف العامل 

الظلامء.

بدأت  التي  املدين  املجتمع  منظامت  وحاولت 

غري  من  التي  املشاكل  هذه  أمام  تنفد  طاقتها 

املمكن االستحواذ عليها، تطوير مشاريع مؤقتة 

األساسية  االحتياجات  سد  أجل  من  ويومية 

يف  لألطفال  األوىل  املرحلة  يف  والسكنية  املادية 

الحروب تشتد  باتت فيه  الذي  العامل اإلسالمي 

الفرتة وسّد  وبالتزامن مع هذه  يوم آلخر.  من 

الحاجة  اشتدت  املادية،  األطفال  احتياجات 

يوماً بعد يوم إىل مشاريع شاملة وبعيدة املدى 

لتأمني دعم الحامية والرعاية النفسية والروحية 

لألطفال.

الوصول  استطعنا  الذين  األطفال  جانب  وإىل 

الوصول  يتم  مل  املاليني ممن  فإن هناك  إليهم، 

التبشريية،  التنظيامت  شباك  يف  ووقعوا  إليهم 

توجيههم  وتم  البرشية،  واألعضاء  البرش  وتجار 

لهم  الوحيد  املخرج  أن  إىل  األحيان  بعض  يف 

هي ساحات الحرب. ومن املعلوم لدى الجميع 

أثناء  طفل  آالف   10.000 فقدان  مأساة  اليوم 

ـ "İHH" حول مؤمتر أعامل اليتيم البيان الختامي ل

تعاون أكرث من أجل اليتامى
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رحلة العبور إىل أوروبا. وأخرياً ويف أملانيا وصل 

عدد األطفال تحت سن الـ 18 والذين يف عداد 

املفقودين إىل 5.835 طفل.

املجتمع  منظامت  عاتق  عىل  يقع  وهنا 

البرش،  تجار  أمام  كافية  غري  باتت  التي  املدين 

األخرى  الرش  وبؤر  التبشريية  والتنظيامت  

وباألخص يف العامل اإلسالمي، أعباء ومسؤوليات 

بعد  يوماً  فيه  تقل  أصبحت  عامل  كبرية يف ظل 

يوم مسؤولية وصالحية الدول للتدخل يف أزمات 

املجتمع  منظامت  عىل  يجب  كام  هذه.  مثل 

املدين أن تجتمع تحت سقف واحد وتستجمع 

حيال  بأنشطتها  يتعلق  فيام  وباألخص  قواها 

األيتام. ومام هو محتّم تجاه األزمات التي تفوق 

املدين منفردة، هو تطويرها  املجتمع  منظامت 

أن  من  أكرث  املدى  بعيدة  مشاريع  وتنفيذها 

املساعدات  عىل  تقوم  مؤقتية  إجراءات  تتخذ 

األولية والرضورية. ويف إطار الحتمية والوجوبية 

عام  من  األول  كانون   13-12 بتاريخ  تم  هذه 

2015م عقد اجتامع يف اسطنبول بحضور 100 

نهاية  يف  وتم  رشيكة،  مؤسسة  و42  مشارك 

تم  التي  األعامل  جدول  بنود  جمع  االجتامع 

محددة  عناوين  تحت  الجلسات  خالل  تناولها 

عىل الشكل التايل.

الفعاليات التي يجب تنفيذها 

عىل املستوى الدويل

مجموعة  بني  مشرتكة  أعامل  إقامة  وجوب   •

املؤمتر  ومنظمة  (أسيان)،  آسيا  رشق  دول 

املتعلقة  املواضيع  يف  املتحدة  واألمم  اإلسالمي 

بالحروب، والجوع والهجرة.

• تشكيل مجلس فعاليات أعامل األيتام ضمن 

بنية منظمة املؤمتر اإلسالمي.

وتطوير  األولية  األزمات  مناطق  •تحديد 

املشاريع تجاه هذه املناطق.

فعاليات  املدين  املجتمع  منظامت  عقد   •

يتعلق  فيام  الهيكلية  املؤسسات  عرب  أعامل 

باأليتام الذين يف منطقة األقليات، وتطوير تأثري 

تأثريها  قياس مستوى  املوجودة عرب  الفعاليات 

وفعاليتها، وقيام الوحدات املعنية ضمن منظمة 

املجتمع  منظامت  مبساعدة  اإلسالمي  املؤمتر 

املدين يف هذا الخصوص.

• تشكيل خطط عمل عرب القيام ببحوث حول 

املناطق التي ينشط فيها تجار البرش، واملافيات، 

ذات  التنظيامت  أو  غريالرشعية  والتنظيامت 

بأعامل غري رشعية،  تقوم  التي  الرشعي  املظهر 

وعقد  يستخدمونها،  التي  والطرق  واألساليب 
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االجتامعات التي تزيد من التعاون بني منظامت 

املجتمع املدين والدول.

أعضاء  دول  لدى جميع  التوعية  برامج  عقد   •

منظمة املؤمتر اإلسالمي يف اليوم العاملي لليتيم 

الذي تم تحديده يف الخامس عرش من رمضان 

املستوى  عىل  اجتامعات  وعقد  عام،  كل  من 

عىل  املوزعة  املشاريع  وتحقيق  لتنفيذ  الرفيع 

فرتات متعددة ومختلفة. 

تكون جارية  األيتام  بيان حول حقوق  • وضع 

عىل املستوى الدويل.

الذين عىل املستوى  الدولة  • تأمني نقل رجال 

التي  والشخصيات  املحليني،  والزعامء  الدويل، 

األيتام  األطفال  مشاكل  املجتمع  بني  مكانة  لها 

إىل الرأي العام وتأثريهم يف حل هذه املشاكل، 

والقيام عرب لقب ‘‘سفري األيتام’’ بتأمني الوصول 

األيتام  يخص  فيام  البرش  من  أوسع  كتل  إىل 

إىل  املوضوع  هذا  حول  التي  التوعية  وتوزّع 

املدى البعيد.

• تشكيل صناديق الدعم والتمويل الخاصة مع 

فعاليات  أجل  من  املانحة  املؤسسات  اشرتاك 

حول  اجتمعت  التي  املدين  املجتمع  منظامت 

هذا األمر.

• بناء مديرية مشرتكة للخدمات االجتامعية يف 

الدول اإلسالمية، وقابلية هذه املديريات لخدمة 

كافة الدول اإلسالمية ومشاركة تجاربها وبضامن 

من الدول ذاتها.

النفسيني  الخرباء  من  مكونة  وحدة  تشكيل   •

منظمة  بنية  ضمن  االجتامعية  والخدمات 

املؤمتر اإلسالمي مهمتها اإلرشاف عىل رقابة دور 

األيتام.

الربامج التعليمية

• تنظيم الربامج التعليمية من قبل هيئة تضم 

خرباء الخدمات االجتامعية من املربني واألطباء 

يتم  الذين  املغدورين  لأليتام  النفسانيني 

تحديدهم من قبل منظامت املجتمع املدين.

• تنظيم كافة أنواع الربامج التعليمية والندوات 

ضد كافة التهديدات التي تواجه األطفال األيتام، 

ألمهات  والتوعوية  التعليمية  الربامج  وكذلك 

أو  عندهم  يقيمون  الذين  أقربائهم  أو  األيتام، 

املسؤولني عنهم يف دور األيتام.

• تنظيم الربامج التأهيلية والتعليمية من أجل 

تأهيل األطفال األيتام الذين وقعوا بيد شبكات 

كعامل  استخدامهم  يتم  الذين  أو  اإلجرام، 

الحروب،  يف  صغار  كجنود  أو  رخيصة  بأسعار 
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ودعمهم خالل فرتة معيشتهم التي تيل مرحلة 

التأهيل.

األشخاص  حيال  التعليمية  الربامج  تنظيم   •

الفئات املهنية والذين لديهم فعاليات  من كل 

وباألخص  األيتام  تجاه  املجتمع  توعية  لزيادة 

ملنظامت املجتمع املدين.

جامعات  يف  الجارية  التحضريات  تخطيط   •

متخصصة  أقسام  الفتتاح  اإلسالمية  الدول 

بالخدمات االجتامعية وكليات جديدة، من قبل 

فريق من املدراء األكادمييني.

• تنظيم برامج تعليمية من قبل الهيئات الدولية 

حيال منظامت املجتمع املني التي لديها أنشطة 

املشاريع  األيتام من أجل تطوير  األطفال  تجاه 

املتعلقة باأليتام وإيصالها إىل نقطة أكرث تأثرياً.

أداء  تعرتض  التي  املشاكل  تدقيق  يجب   •

ومفعول دور األيتام يف الدول اإلسالمية والبحث 

عن أسبابها وإيجاد الحلول املناسبة لها.

الفعاليات األكادميية

أجل  من  وندوات  أعامل  مؤمترات  تنظيم   •

أنشطة  وشمولية  قدرات  وتطوير  بحث  إجراء 

األزمات  وبحث  املدين،  املجتمع  منظامت 

واملصاعب التي تعرتضها ضمن مكاتب دراسية 

الحلول  وإيجاد  تحليلها  عىل  والعمل  شاملة، 

الالزمة لها.

• إجراء فعاليات عمل علمية لتقسيم املهامت 

املجتمع  منظامت  بني  األيتام  بأنشطة  املتعلقة 

املدين والدولة.

• تنظيم فعاليات علمية حول األمور التي يجب 

خالل  مالحظتها  املدين  املجتمع  منظامت  عىل 

لألطفال  االجتامعية  النفسية  التنمية  مرحلة 

وسبل  باأليتام،  املتعلقة  باألنشطة  قيامها  أثناء 

تحقيق ذلك.

• تنظيم الفعاليات العلمية حيال األطفال الذين 

فقدوا عائالتهم يف أوساط الحرب.

مبقدورها  التي  األيتام  بحوث  مراكز  إنشاء   •

إقامة فعاليات عمل يف كل مناطق العامل.

فعاليات أعامل دور األيتام
األيتام  دور  لتحسني  الالزمة  التدابري  تحديد   •

التي تعمل تحت رشوط سيئة جداً بشكل عام.

• منح دورات ‘‘ تنشأة عاميل دور األيتام وفق 

للذين  اإلجبارية’’  واألخالقية  التعليمية  املعايري 

األيتام بشكل فعال وذلك  يعملون يف خدمات 

من أجل رفع جودة الخدمات املمنوحة يف دور 

األيتام.
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مصادر  توفري  تتضمن  التي  املشاريع  وضع   •

األوقاف  كإدارات  األيتام  لدور  بديلة  مالية 

بعني  األخذ  عند  وذلك  املتداول  والرأسامل 

االعتبار املشاكل االقتصادية لدور األيتام هذه.

• تنمية املشاريع من أجل االستمرار بالتطبيقات 

املتعرضني  األطفال  تجاه  والنفسية  التأهيلية 

من  بدعم  األيتام،  دور  يف  الباقني  للصدمات 

الدولة.

إدارة  والكتيبات حول  الصغرية  الكتب  تأمني   •

دور األيتام

التي  املشاريع  أهم  عىل  يحتوي  الذي  املجال 

يجب أن تأخذ األولوية من أجل األيتام :

دعم  تأمني  عىل  تقوم  التي  املشاريع  تنمية   •

يف  أما  أوالً،  أقاربهم  ذويهم  عند  وهم  األيتام 

املناطق التي توجد فيها هذا النوع من املشاريع 

تقوم  التي  األخرى  املشاريع  لتنمية  فاألولوية 

عىل استمرارية هذا املرشوع.

• تنمية املشاريع التي تقوم عىل تأمني الوسط 

املالئم لإليواء والدعم النفيس (مراكز الصدمات) 

لأليتام ضحايا الحروب.

تقوم  التي  املدين  املجتمع  منظامت  اجتامع   •

مبشاريع توسيع وتنمية للفعاليات حيال األيتام 

ووضعها  محددة  فرتات  خالل  منظّم  بشكل 

ملشاريع مشرتكة.

كافة  توعية  عىل  تقوم  التي  املشاريع  تنمية   •

أصناف البرش ومن كافة األعامر حول العامل فيام 

يتعلق باأليتام.

• تنمية املشاريع التي تتضمن التمييز والتفرقة 

ألفراد  والتعليم  العمل  أوساط  يف  اإليجابية 

العائالت التي ترعى أمهات األيتام واألطفال.

التي  القانونية  املراسيم  وتطبيق  استصدار   •

تنص عىل توعية املجتمعات بأنشطة التنظيامت 

األيتام،  ودور  األيتام  تجاه  خاصة  التبشريية 

غري  التنظيامت  فعاليات  عرقلة  عىل  وتعمل 

املناسبة.

خاصة  مالية  منح  للمؤسسات  الدول  تقديم   •

وهم  كربوا  الذين  الجامعيني  الطالب  لتعليم 

أيتام.

الدعم  تقديم  تتضمن  التي  املشاريع  وضع   •

األوسع لألطفال يف مجال الصحة.

باألطفال  خاصة  تأهيلية  برامج  تطبيق   •

املدمنني عىل املخدرات.

• توعية املجتمع باألُطر اإلسالمية لنظام التبّني 

والعائالت التي تتوىل رعاية األيتام وتحفيز األرس 

يف هذا الخصوص.
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