
GLOBALPLUS 

Ebola, religion and health in Africa 

COPYRIGHT © ASSOCIATION OF RELIGION DATA ARCHIVES  |  1 of 4 

 غلوبل بلوس: إيبوال، الدين والصحة في أفريقيا
GlobalPlus: Ebola, religion and health in Africa 

 

 غلوبل بلوس: إيبوال، الدين والصحة في أفريقيا

 

 غلوبل بلوس: إيبوال، الدين والصحة في أفريقيا

 والصحة في أفريقياما يمكن نتعلم من إيبوال فيما يتعلق بتعقيدات الدين 

 بافور ك. تاكيي

 

حالة وفاة بسبب إيبوال في غينيا وليبيريا وسيراليون. معدل وفيات  8،200أكثر من 

في المائة بالنسبة لألشخاص المصابين بالفيروس. صور شنيعة ألفراد  50فاق نسبة 

وآباء ال يتم قبولهم في المراكز الطبية، وأطفال على وشك أن يتيتموا يسعفون أمهات 

 .على حافة الموت

فليس من المستغرب أن الكثير من األفراد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قد 

لجئوا إلى الدين للبحث عن األمل وعن شكل من أشكال الفهم في مواجهة أزمة 

 .إيبوال

” بيو“يتخلل الدين جميع جوانب المجتمع والثقافة في إفريقيا. وقد ذكر مركز 

راسة استقصائية، أن ما يقارب تسعة أشخاص من عشرة ، في دول لألبحاث، في د

مثل ليبيريا ونيجيريا والعديد من البلدان األخرى في غرب إفريقيا، يعتبرون أن 

 .الدين مهم جدا في حياتهم

في مجال الصحة العامة، أصبح النقاش عن دور الدين في مكافحة فيروس إيبوال 

 .الناس في المناطق األكثر إصابة ضرورة نظرا لتأثير الدين في حياة

 .كبداية، فإن للمنظمات الدينية دورا حاسما في جهود الوقاية من فيروس إيبوال

لقد أقاموا بالفعل بنية تحتية وفية للوصول إلى الناس. لديهم إمكانية الوصول إلى 

 الموارد، خاصة رأس المال االجتماعي والشبكات التي يمكن استخدامها للوقائية من

إيبوال. يمكن للقيادة أيضا استخدام تأثيرهم للفت االنتباه إلى الطريقة التي ينتقل بها 

 .المرض

وعلى غرار وباء فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز، أنتج إيبوال مجموعات 

جديدة من الناس ومن األفراد موصومون يجدون أنفسهم مهجورين على جانب 

أليتام الذين غالبا ما ال يكون لديهم سوى المنظمات الطريق، بما في ذلك األرامل وا

 .الدينية لطلب المساعدة

في أفضل حاالتها، تبنت المنظمات والطوائف الدينية الضحايا بحب ورعاية، 

مضحين بسالمتهم الخاصة أثناء عالج المعاناة والعمل مع مسئولي الصحة العامة 

 .في جهود التوعية والوقاية

ة عدم اليقين التي تجتاح الحكومات ومسئولي الصحة العالمية ومع ذلك، في ظل حال

والجماعات الدينية على حد سواء، قد تباينت ردود الفعل حسب الطقوس الدينية 

المتنوعة. فمثال نجد أن المسلمين وكذا ممارسات الدفن األفريقية التقليدية تشجع 

شجع تبادل العناق غسل األموات قبل الدفن. أما الممارسات المسيحية فإنها ت

والمصافحات واالستقبال بالتواصل الصوتي واالعتماد على المعالجين التقليديين 
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التي توفر مصادر من الراحة واألمل للمؤمنين، ولكنها أيضا تشكل مخاطر على 

 .الصحة العامة

لذلك نحن نسأل: كيف تعاملت المؤسسات اإلفريقية الدينية والقادة والممارسون 

 لدينيون وعلماء الدين مع األزمة؟والنشطون ا

 .األجوبة معقدة

 الدين والصحة

أشارت العديد من الدراسات في مجال النمو السريع للدين والصحة إلى أن االعتقاد 

في محبة هللا، جنبا إلى جنب مع الدعم اآلتي من االنتماء إلى شبكة اجتماعية يهتم 

نتائج إيجابية على الصحة البدنية أعضاؤها ببعضهم البعض، كل هذا يؤدي إلى 

 ..والعقلية، بما في ذلك انخفاض معدالت االكتئاب والقلق وزيادة السعادة الشاملة

الموارد الروحية التي تقدم األمل والتفاؤل واالتصال يمكن أن تكون مفيدة بشكل 

خاص ألولئك الذين يعانون من فيروس إيبوال، وهو مرض مميت ال عالج له إلى 

ن وهو مرض ينتقل من خالل االتصال المباشر مع شخص مصاب وهذا عن حد اآل

طريق الدم أو سوائل الجسم. أدت المخاوف وعدم اليقين المحيطة بداء إيبوال إلى 

مستويات وصم تشبه إلى حد ما تلك التي واجهها الناس مع فيروس نقص المناعة 

 .البشرية / اإليدز خالل السنوات األولى لهذا الوباء

ومع ذلك، وكما هو الحال في عالم الطب، حيث أجبرت البنى التحتية غير المناسبة 

في العديد من الدول العاملين في مجال الرعاية إلى عدم القدرة على استقبال بعض 

الناس أو تقديم الحد األدنى من الخدمات، بحيث يكون أيضا العديد من الجماعات 

م أفضل السبل لدعم أعضائها وتحقيق الدينية تصارع من اجل التوصل إلى فه

 .راحتهم دون التعرض للمخاطر التي قد تؤدي إلى انتشار المرض

يبدأ اإلنشغال مع ممارسات مثل التجمع للعبادة، سواء كان ذلك لصالة الجمعة في 

المساجد أو قداس األحد في الكنائس. يمثل تحديد من ينبغي أن يُطلب منه البقاء في 

ذلك أفراد األسرة ومقدمي الرعاية، خيارات صعبة للمجتمعات المنزل، بما في 

 .الدينية الملتزمة بتقديم الدعم العام والرأفة لضحايا تعرضوا للوصم قبل ذلك

يُعتبر هذا تحديا من نوع خاص لجماعات دينية بعينها مثل مذهب العنصرة 

ت عالج والمجتمعات الكاثوليكية، الذين اعتادوا على رعاية المرضى في خدما

جذابة وكبيرة. ولكنه تحدي أيضا في مسائل التعبيرات الشائعة للتفاني الجماعي مثل 

 .تبادل العناق والمصافحة قبل وأثناء وبعد القداسات

هناك قضايا أخرى فيما يتعلق بالدين والصحة هي أكثر خصوصا بجماعات دينية 

 :مختلفة. أنظر هذه الحاالت

، كما تفعل بعض الكنائس األخرى، تقدم خيار تلقي التواصل: الكنيسة الكاثوليكية

المضيف الذي يعتقد أنه جسم ودم المسيح باليد أو عن طريق الفم. ولكن بسبب 

الخوف من انتشار فيروس إيبوال من خالل اللعاب أدى ببعض الزعماء الدينيين 

 .لحظر خيار التواصل عن طريق الفم

ات الدينية األفارقة والعادات اإلسالمية غسل الموتى: يتم إعادة النظر في الممارس

التي تدعو إلى لغسل الموتى وهذا منذ اكتشاف بأن الفيروس يمكن أن ينتقل من 

خالل االتصال المباشر مع شخص مصاب بما في ذلك الشخص الُمتوفى. في رسالة 
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، الحظ اثنان من علماء المملكة العربية السعودية أنه ”النسيت“إلى المجلة الطبية 

مبدأ اإلصابة والضرر، وهي واحدة من المبادئ الخمسة الكبرى للشريعة “في ظل 

اإلسالمية، فإنه يجوز عدم غسل الجثث إذا كان غسلها سيعرض القائم بالغسل إلى 

 .”الضرر

هناك اآلالف من التعبيرات المختلفة للمسيحية في ”: الصحة والثروة“الهوت 

تركيز بشكل خاص على الفوائد والعقوبات أفريقيا، بما في ذلك تلك التي تضع ال

الدنيوية المرتبطة بالدين. يُصبح هذا مصدرا للقلق بالنسبة للصحة العامة عندما 

يجزم بعض القادة المسيحيين على القدرة على تقديم الشفاء، الشيء الذي يُثني 

ا يزيد األفراد عن زيارة األطباء، أو االدعاء بأن هذا الفيروس هو عقاب من هللا، مم

 .من وصم ضحاياه

المعالجون التقليديون: في جميع أنحاء غرب أفريقيا عالية التدين، تتعايش المسيحية 

واإلسالم جنبا إلى جنب مع النظم العقائدية األفريقية. ولكن لسوء الحظ فإنه إضافة 

إلى المعالجين الذين يعملون بالتنسيق مع مهنة الطب، تزخر منطقة غرب أفريقيا 

د يبيعون كل أنواع الشفاء الروحي والمراهم والزيوت التي يدعون أنها تعالج بأفرا

فيروس إيبوال والعديد من األمراض األخرى، ويحدث هذا لبعض السكان األكثر 

 .ضعفا وتهميشا في المنطقة

 قوة الشراكة

خلُصت تجارب دور الدين في التصدي لوباء اإليدز وكذا عقود من األبحاث في 

والصحة في أفريقيا عامة إلى نتائج مفادها أن الرعاية والوقاية تكون  مجال الدين

 .أكثر فاعلية عندما تعمل الجماعات الدينية، والمسئولون الطبيون والحكومات معا

ليس على الجماعات الدينية فقط االستمرار في تقديم األمل والرعاية الرحيمة 

ألكثر تضررا من فيروس إيبوال، والوصول إلى الفئات األكثر ضعفا من األفارقة ا

بل عليهم أيضا مسؤولية استخدام نفوذهم لتثقيف أعضائها حول كيفية انتقال فيروس 

إيبوال وكذا الحصول على الرعاية المهنية، وأن تكون جريئة الوعظ ضد االدعاءات 

 .الدينية الكاذبة وضد األدوية التي لم تختبر بعد

ا تفيد بأن العديد من القادة الدينيين يشاركون هناك تقارير مرضية من غرب أفريقي

 .في أنشطة وجهود التوعية والوقاية

فعلى سبيل المثال، حض قادة الكاثوليكية واالنجليكانية في نيجيريا الكهنة على تقديم 

عناصر التواصل بطريقة وقائية للمصلين، وقام البعض بالنهي عن المصافحة خالل 

مون ومسيحيون في ليبيريا على الراديو من أجل القداسات. وقد ظهر قادة مسل

تشجيع الممارسات الجنائزية الصحية. وبينما أعرب بعض القادة المسيحيين 

والمسلمين عن قلقهم تجاه كون حكومة سيراليون غير مبالية بمشاعر اآلخرين في 

وم فرضها الحجر الصحي لمدة ثالثة أيام خالل األيام التعبدية من يوم الجمعة إلى ي

األحد، فإنها تعاونت مع اإلغالق الوطني للسماح لعمال الصحة بإجراء الزيارات 

 .المنزلية في جميع أنحاء البالد

يعني الدين الكثير لشعوب إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. هذا يعني أن له دور في 

ا توفير الرعاية الفعالة لجميع أولئك المتأثرين بأزمة إيبوال، من حيث كونه مصدر

للدعم االجتماعي واالتصال لجميع أولئك الذين يعانون من هذا المرض لتجنيد 

استجابة إنسانية دولية تُهدئ المخاوف وتشجع تبادل موارد طبية نادرة وترفع غرب 
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أفريقيا من مكانة منبوذة خلقت خسائر اقتصادية واستقرارا منعدما في جميع أنحاء 

 .المنطقة

السنة الجديدة هو أنه تم احتواء أزمة إيبوال بعض الشيء.  والخبر السار في بداية هذه

يمكن لتحسن التوقعات أن تجعل العديد من البلدان األفريقية تشعر بالرضا عن 

نفسها. ومع ذلك، فإن األمر لم ينته بعد، فهناك حاجة لبذل جهود متواصلة إضافية 

د مقاربة شمولية. إن لوقف انتشار فيروس إيبوال في غرب أفريقيا. يتطلب هذا الجه

جهود التجمعات االجتماعية الدينية ستكون مفيدة في أي محاولة لوقف انتشار 

 .المرض

هو أستاذ علم االجتماع ومدير سابق للدراسات األفريقية في ” بافور ك. تاكيي“ *

الذي حصل على شهادته الجامعية من جامعة غانا وقام ” تاكيي“أكرون:. ، “جامعة 

كل من نيجيريا وغانا، هو مؤلف العديد من المقاالت التي تتعامل مع بالتدريس في 

 .تقاطع الدين والصحة في أفريقيا

 :الموارد

المالمح الوطنية لموقع آردا: عرض المعلومات الدينية والديموغرافية واالجتماعية 

واالقتصادية لجميع الدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى التي يبلغ عدد 

 .مليون نسمة 2كانها أكثر من س

آردا للمقارنة بين األمم: مقارنة بين أرقام مفصلة حول مواضيع بدءا من الحرية 

 .الدينية إلى التركيبة السكانية الدينية لكل من ليبيريا وسيراليون وغينيا ونيجيريا

برنامج األصول الدولية للصحة الدينية: منظمة مقرها جنوب إفريقيا تعمل على 

ير األبحاث لمساعدة القادة الدينيين المعنيين بالصحة وصناع القرار في مجال تطو

السياسة العامة وغيرهم من العاملين الصحيين في جهودهم الجماعية لمواجهة 

 .تحديات المرض وتعزيز النظم الصحية والمجتمعية، وتعزيز الصحة المستدامة

لموقع أحدث المعلومات عن منظمة الصحة العالمية: مرض فيروس إيبوال: يقدم ا

 .تفشي ايبوال

مركز بيو لألبحاث: التسامح والتوتر: اإلسالم والمسيحية في إفريقيا جنوب 

 25،000الصحراء الكبرى. يقدم التقرير نتائج استطالع للرأي العام شمل أكثر من 

٪ من مجموع السكان في إفريقيا جنوب 75دولة، يمثلون  19مقابلة وجها لوجه في 

 راء الكبرىالصح

 


