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دور الدين يف إقامة العالقات بني املجتمعات املحلية

ساديا كيدواي ولويس ف مور وعطا الله فيتسغيبون

تتصدر الحياة الروحية أولويات كثرية يف املجتمعات املتأثرة بال ِّنزاع ورمبا يكون ذلك صحيحاً عىل وجه الخصوص
يف أوضاع التَّهجري .لكنَّ هيئات املساعدات نادراً ما تضع الدين عىل قامئة أولوياتها ومع ذلك فالدين محوري يف
تشكيل العالقات القوية والفعالة وصيانتها بني املجتمعات املحلية.

املهجريـن والعالقـات بين
تثـار أسـئلة حـول الهجـرة ومعاملـة َّ
املهجرين ،وهذه األسـئلة مغروسـة
املجتمـع املضيـف ومجتمع َّ
سـهل
غرسـاً قوياً يف التاريخ اإلسلامي .فمن املنظور اإلسلاميُ ،ت َّ
العالقـات بين املجتمعـات املحلية باالعتراف املتبـادل بالكرامة
املهجرين ملا أبـدوه من جلد
والترشيـف اللذيـن كـ َّرم الله بهما َّ
ثبـات يف الهـرب مـن االضطهـاد أو الحرمان وكـرم بهام ضيوفهم
لـروح كـرم الضيافـة التـي أبدوهـا 1.ومـن أهـم جوانـب صـون
هـذه الكرامـة ضمان عدم اسـتغالل ضعـف املهاجريـن أو كرم
مضيفيهم .
عندمـا هاجـر أوائـل املسـلمون مـن مكـة مبـن فيهـم الرسـول
محمـد صىل الله عليه وسـلم هربـاً من االضطهـاد الديني ،أقام
الرسـول الكريـم نظامـاً فريداً مـن نوعه للحامية به اسـتضافت
كل عائلـة محليـة (األنصـار) عائلـة مـن املهاجريـن وتشـاركت
معهـم املـال والطعـام واملـأوى والحاميـة القبليـة 2.وسـهّل هذا
النظـام اندمـاج املهاجريـن يف املجتمـع املضيـف ووفـرت لهـم
حسـاً مـن االنتماء ومصـدراً للمسـاندة الدينيـة وصـوالً إىل
تأسـيس عالقـات صحيحـة ونافعـة بين املضيفين واملهاجريـن.
ويف حين يتمتـع اإلسلام بتقاليـد غنيـة يف مجـال اسـتضافة
الالجئين ،غالبـ ًا مـا تكـون املنظمات القامئـة على العقيدة هي
التـي تشير إىل تلـك التقاليـد يف أثنـاء عملهـا .ويف حني تسـتمد
املنظمات اإلسلامية عاطفـة مناشـداتها للعمل وتقديـم الدعم
للمهجريـن من واجبات املسـلمني يف التصدق واإلحسـان ،تقوم
ًّ
الحوافـز الدينيـة الفردية لكـوادر منظمة اإلغاثة اإلسلامية عىل
الحاجـة لرعايـة املسـتضعفني بـدالً من التطـرق إىل ذكر أحداث
يف التاريـخ اإلسلامي حـول رعايـة املهاجرين.

إقامة العالقات بني املجتمعات املحلية

تشير خبرة منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية إىل َّأن الهُو َّيـة الدينيـة
وليـس القيـم الدينيـة متثـل دوراً أكثر بـروزاً يف العمـل مـع
مجتمعـي املهاجريـن واملضيفين .و ُتظهـر نتائـج أبحاثنـا إىل َّأن
منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية يف كثير مـن الحـاالت ،وليـس كلهـا،
تجـد نفسـها يف موقـف متفـوق على موقـف الهيئـات غير
اإلسلامية عنـد العمـل مـع مجتمعـي املهجريـن واملضيفين

املسـلمني 3.وتتنـوع طبيعـة هـذا التفـوق واألسـباب املؤدية لها
بتنـوع السـياقات التـي تعمل فيها املنظمات .ومع ذلـك ،غالباً
مـا ُيعـزى التفـوق إىل قـدرة منظمـة اإلغاثة اإلسلامية غىل بناء
عالقـات الثقـة مـع تلـك املجتمعـات.
وذكـرت الكـوادر الخاضعون للمقابالت عرب مختلـف املواقع َّ
إن
حسـاً مـن الثقـة كان مبنيـاً عىل وضـوح اتصـال الهيئـة بهويتها
الدينيـة وظهورهـا مـن خلال اسـمها وشـعارها .ويغـذي هـذه
الهويـة الحساسـية تجاه الحاجـات الروحية والدينيـة للمجتمع
ومـن ذلـك على سـبيل املثال تقديـم الطـرود الغذائيـة يف أثناء
املناسـبات الدينيـة اإلسلامية كشـهر رمضـان وتسـهيل توزيـع
األضاحـي يف عيـد األضحـى .وجميـع املنتفعين يف مخيمات
النّازحين داخليـاً مـن دارفـور إىل كابـل يشيرون إىل هـذا األمـر
َّ
املسـلامت الدينية املشتركة ،يف حين متثل منظمة
على أ َّنـه من
اإلغاثـة اإلسلامية مـن خلال سياسـة توظيـف الكـوادر املحلية
التـي تتبعهـا (والذيـن بذلـك ينتمـون إىل املجتمـع الديني ذاته
يف كثير مـن الحاالت) دون شـك دوراً ً
مهما يف دعم هذا الحس
بالتشـارك بالهويـة الدينيـة .فاألمـر ليـس كذلـك لـدى معظـم
تعي الكـوادر املحلية
املنظمات الدوليـة غير الحكوميـة عندما ّ
إذ غالبـاً مـا تتوقع منهـم أن يرتكوا وراءهـم مرجعياتهم الدينية
ويترصفـون مـن وجهـة نظـر علامنيـة ،ويقـل الرتكيـز على هذا
امليـل عندمـا تتوافـق املنظمـة يف الديـن مـع ديـن املوظفني.
والحيـاة الروحيـة التـي ً
قليلا مـا تعترف بهـا منظمات اإلغاثة
ذات أولويـة لكثير مـن املجتمعـات املتأثـرة بالنِّـزاع خاصـة يف
أوضـاع التهجير .ومـع َّأن سياسـة منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية
ال ُتعنـى على جـه الخصـوص باألبنيـة الدينيـة ،فكثيراً مـا يـأيت
النـاس إلينـا بطلبـات للمسـاعدة يف بنـاء املسـاجد واملـدارس
الدينيـة ويعـود بعـض ذلـك إىل َّأن هويتنـا الدينيـة تجعـل
مـن املنتفعين يرتاحـون لطلـب املسـاعدة املذكـورة منـا .ومـع
املهجريـن ،نقدم املسـاحات املؤقتة
ذلـك ،يف سـياق العمل مـع َّ
لالسـتخدام الدينـي والروحـي لجميـع املجتمعـات (املسـلمني
وغير املسـلمني) على قدم املسـاواة .كما يتطلـب دور منظمة
اإلغاثـة اإلسلامية يف إدارة املخيمات ادراكاً بضرورة مراعـاة
إيجـاد مسـاحات العبـادة والرتبيـة الدينيـة على أنهـا حاجـة
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أساسـية يف بعـض الحـاالت ألنهـا مـن أولويـات املقيمين يف
املخيمات أنفسـهم.
ومـع ذلـك ،ميثـل “وسـم” أي منظمـة غري حكوميـة بأنهـا منظمة
دينيـة عائقـاً لهـا بـدالً مـن أن يكـون جرساً .ففـي السـياقات التي
تندمـج فيهـا الهويـة الدينيـة مع املوقـف السـيايس ،كان لتعريف
املنظمـة على أنهـا “منظمـة مسـلمة” أثـر يف تعقيـد مهمـة بنـاء
الثقـة مـع املجتمعـات .وعندمـا بـدأت منظمـة اإلغاثة اإلسلامية
العمـل يف الجنينـة يف دارفـور ،كان النـاس ينظـرون إليهـا يف بـادئ
األمـر بعين الريبـة والشـك إذ افترض املنتفعـون أ َّنهـا ،بصفتهـا
منظمـة إسلامية ،كانـت متثـل الحكومـة السـودانية ،وكذلك األمر
بالنسـبة للمنظمات غير الحكومية األخـرى التي أثريت شـبهة أن
يكـون ملنظمـة اإلغاثـة اإلسلامية عالقات سـابقة مـع الحكومة أو
عب
امليليشـيات املحليـة األوىل .وباملثـل ،يف مخيـم سـلوم يف مرصّ ،
الالجئـون السـودانيون مـن دارفور عـن عدم ارتياحهـم لوجودهم
يف مخيـم تديـره منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية ألنهـم كانـوا ينظـرون

إليهـا على أنهـا عائـق محتمـل للتقدم بطلـب الدخول إىل شمال
أوروبـا أو شمال أمريـكا .وعندمـا تكـون هنـاك وظائـف متعددة
منظمـة حـول هويـة دينيـة مس َّيسـة كام الحـال يف أفغانسـتان أو
العـراق ،هنـاك مخاطر إضافيـة عىل الكوادر العاملـة يف املنظامت
غير الحكوميـة املسـلمة .فالكـوادر القادمـة من كابل ،عىل سـبيل
عبروا عـن مخاوفهـم يف أنهـم كانـوا غير قادريـن على
املثـالّ ،
العمـل يف بعـض املناطـق النائية لظهورهـم األقل محافظـ ًة (املثري
يف األمـر َّأن النـاس يذكرونهـم باسـم :حالقـوا اللحى) وهـذا ما قد
يعرضهـم لخطـر االعتداء.
ويف سـياقات الهجـرة القرسيـة ،كان للعقيـدة على الـدوام دور يف
الحـظ ذلك يف حالـة الالجئني السـوريني
توجيـه أمنـاط الهجـرة .و ُي َ
رجـح انتقـال السـوريني إىل
األكثر حداثـة خاصـة يف لبنـان إذ ُي ّ
املناطـق التـي تعيـش فيهـا األرس ذات الخلفيـة الدينيـة املشـابهة
لخلفياتهـم .وقـد تتيـح هـذه االرتباطـات لهـم إمكانيـة أكبر
للتسـامح والضيافـة مـن جانـب املجتمعـات املضيفـة للمهاجرين
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /هـ كاوكس

الجئون ماليون يستعدون لإلفطار يف رمضان يف مخيم غودوبو لالجئني ،بوركينا فاسو.
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مـن الخلفيـات العرفيـة أو الدينيـة املامثلـة وقـد ميكـن توزيـع
املسـاعدات بسـهولة أكبر مـن خلال الهيئـات الدينيـة القامئـة.
والعكـس صحيـح ،إذ قـد يـؤدي اختـزال فـرص املجتمعـات املحليـة
املختلفة يف التفاعل إىل زيادة حس االنقسـام واالختالف واملنافسـة.
وسـم الـدور اإليجـايب للتشـارك يف الهويـة العقديـة أيضـاً مؤديـاً
و ُي َ
بذلـك إىل ظهـور التمييـز إزاء املجتمعـات األخـرى .ففـي لبنـان،
تفـرض الحكومـة قيـوداً على عـدد عائلات الالجئين السـوريني يف
أي مسـتوطنة كانـت .لكـنَّ أغلبيـة املسـتوطنات يف سـهل البقـاع،
على سـبيل املثال ،تضم أعـداداً أكرب مـن العائالت السـورية ،ويعزو
الـرأي العـام الرائـج ذلـك إىل َّأن السـلطات تغـض الطـرف عنهـم
يف املسـتوطنات التـي تـؤوي الالجئين مـن الطائفـة ذاتهـا ليكونـوا
وسـطاء يف النفـوذ.

التوجه العلامين للخطاب اإلنساين

هنـاك تحيـز علماين فـوي يف القطـاع اإلنسـاين إذ تشـعر املنظمات
بـأن هنـاك شـعوراً فويـاً
القامئـة على العقيـدة يف أغلـب األحيـان َّ
معارضـاً للدين ضمـن القطاع الدويل .وقد يكون ذلـك علنياً رصيحاً،
سـحب التمويـل أو يصبـح غير متـاح
على سـبيل املثـال عندمـا ُي َ
للعمـل يف شمال دولـة مـايل ،مث ًال ،بسـبب مخـاوف الوقـوع ضحية
ً
منتظما كام الحال
لترشيعـات مكافحـة اإلرهـاب ،ورمبا يكـون ذلك
عندمـا ال يشـعر أحـد عمال املرشوعـات بالراحة ،عىل سـبيل املثال،
أثنـاء مشـاركته النّازحين داخليـاً يف السـودان يف بنـاء السلام بين
املجتمعـات املحليـة مبـا يف ذلـك التدريب على املقاربات اإلسلامية
لتحـوالت النـزاع يف مقرتح املشروع .ويف لبنان ،تثار االسـئلة املبدئية
على كـوادر منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية ورشكائهـا حـول مـدى تأثير
العقيـدة على عملهـم ،وقوبلـت هـذه األسـئلة برتكيـزات قوية عىل
أهميـة نبـذ التمييـز مـا يعنـي اإلدراك َّ
بـأن أي نقاش حـول العقيدة
إمنـا يحمـل مخاطـر محتملـة عىل املبـادئ اإلنسـانية.
لكـنَّ خفـض أولويـة الديـن إىل “الثقافـة” ملراعـاة بعـض متطلبـات
مجتمـع املسـاعدات الدويل 4من شـأنه أن يق ِّوض مـن احتاملية فهم
الـدور االقتصـادي والسـيايس واالجتامعـي للعقيـدة واملجتمعـات
القامئـة على العقيـدة يف أوضـاع الهجـرة القرسيـة والحـد مـن األثر
اإليجـايب لهـا يف تصميـم مالمـح االسـتجابة .ويف صلـب مخـاوف
املنظمات اإلنسـانية هنـاك احتمال صعوبـة الفصـل بين دور
املنظمات القامئـة على العقيدة اإلنسـاين عن دورها الرعـوي .وهذا
مـا يـؤدي إىل احتامل إنـكار الخدمات الرعوية املهمة منها مجالسـة
املـرىض واملعرضين للصدمـات واملحزونين والتخفيـف مـن آالمهـم.
فقـد تعاملـت املؤسسـات العلامنيـة يف الغالـب مـع هـذه القضيـة
يف “دول الشمال العاملـي” عـن طريـق إدمـاج الخدمـات متعـددة
العقائـد مـع الخدمـات األماميـة بتوفير اإلرشـادات األخالقيـة
املتطـورة واملبنيـة على املامرسـات .وبإضفـاء الطابـع املهنـي على

توفير هـذه الخدمـات ضمـن بيئـات الالجئني مـن املسـتطاع متكني
الهيئـات العلامنيـة واملنظمات القامئـة على العقيـدة مـن التعامـل
مـع مشـكلة التوفيـق بين رضورة الرعايـة الرعويـة مـع األخالقيـات
اإلنسـانية والتصـدي يف الوقـت نفسـه لضرورة إدخـال عنـارص
للمهجرين قبل
املشـورة العقدية يف الخدمـات النَّفسـية-االجتامعية
َّ
طـي ملفاتهـم (التـي تعـد أساسـية لحـاالت مثـل الحمـل الناتج عن
االغتصـاب).
ونتيجـة لهـذا التحيـز ،مـن الصعـب قيـاس دور العقيدة يف تشـكيل
العالقـات بين املجتمعـات املحليـة ،بـل َّإن قيـاس النشـاطات التـي
ين َّفذهـا القـادة الدينيـون واملجتمعـات القامئـة على العقيـدة
بصفتهـم موز ُّعـون للمسـاعدات أسـهل مـن فهـم الدور الـذي متثله
ال ِق َيـم يف أفعالهـم .وتاريخيـاً ،دأبـت كثير مـن املنظمات القامئـة
على تعديـل نهجهـا الظاهـر للنـاس حسـب مـا متليـه املامرسـات
املعياريـة والقيـم الدوليـة لكنَّها تـرددت يف الوقت نفسـه يف الرتكيز
على مق ِّوماتهـا العقديـة (أو قـد يصيبهـا اإلحبـاط فلا تركـز على
تلـك املقومـات) عنـد التواصل خـارج مجتمعاتها ،وكل ذلك بسـبب
التوقعـات التـي يضعهـا املانحـون ،وهـذا مـا قد يشـجع على ظهور
5
“العقليـة املزدوجـة” ضمـن املنظمات.

قيم مشرتكة أم هوية مشرتكة؟

هنـاك سـؤال آخر ُيطـرح عند الدراسـة الناقدة لـدور العقيدة ،وهو
مـا إذا كانـت هـذه الروابـط مبنيـة عىل سـمة الهوية أو فهـم القيم
املشتركة .وتشير الدراسـة الناقـدة لخبرة منظمـة اإلغاثة اإلسلامية
إىل َّأن العقيـدة -وإن كانـت تعمـل كمصـدر لإللهـام بالنسـبة
للمهجريـن -تفتقـر يف معظـم
لألشـخاص الذيـن يقدمـون الدعـم
َّ
الحـاالت إىل نقاشـات القيـم املتشـارك بهـا.
أمـا مـن واقـع الخبرة ،فنعلـم أ َّنـه مـن املمكـن أن تصبـح العقيـدة
املشتركة أداة قويـة إذا مـا أثيرت على أنهـا منظومـة قيم مشتركة.
ففـي دارفورُ ،أسـس مرشوع للسلام وحل النزاعات بين املجتمعات
إذ جمـع النازحين واملضيفين والبـدو واملجتمعـات الرعويـة معـاً،
ومـن خلال نقاشـات املبـادئ والتعاليـم الدينيـة ،أقـر املشـاركون
بالقـدر الـذي أواله اإلسلام للجيران واملعاملـة الحسـنة لآلخريـن
على أ َّنهـا مـن العنـارص املحوريـة السـتعادة الثقـة بين املجتمعـات
املحليـة .وتقـدم الرتابطـات املقامـة مـن خلال القيـم مزيـداً مـن
الفـرص للتغير السـلويك :فالهويـة املشتركة تفتـح اآلفـاق للوصـول
إىل حـوار حـول القضايـا الحساسـة أمـا القيـم املشتركة فتمكـنّ من
مواجهـة املامرسـات الضـارة من داخـل اإلطار العام الديني لتسـاعد
النـاس على أن يتعلمـوا أكثر مـن ذي قبـل مـا نصـت عليـه كتبهـم
املقدسـة وليعرفـوا كيـف ميارسـوا األثـر اإليجـايب اللازم على رفـاه
املجتمـع املحلي.
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الخامتة

مـن الواضـح َّأن العقيـدة اإلسلامية ال ُتسـتَخدم يف أغلـب األحيـان
كقاعـدة يسـتند إليهـا الفاعلـون بعمقهـا الكامـل لتوفير الحاميـة
السـلف مـن زمـن النبـي الكريـم
َّ
للمهجريـن .وتقـدم لنـا أمثلـة َّ
منوذجـ ًا ملامرسـة تقديـم الدعـم املبـارش للمهاجريـن لتمكينهـم
مـن تدبير شـؤونهم مـن خلال العمـل ثـم مـا يلبـث أن يندمـج يف
ً
املجتمـع املحلي بعـد أن قضى وقتـاً
طويلا يف املهجـر .ويف حين
يحـدث ذلـك بالفعـل يف بعـض السـياقات (السياسـة الرتكيـة لدمـج
الالجئين السـوريني على سـبيل املثـال) فليـس ذلـك املعهـود منطيـاً
املهجريـن يف كثير مـن البلـدان التـي تسـودها األغلبيـة
يف معاملـة َّ
املسـلمة اليـوم .فمخيمات النَّازحين داخليـاً يف كابـل ودارفور ،عىل
سـبيل املثـال ،كانـت موجـودة منـذ أكثر مـن عشر سـنوات ضمـن
“حالـة الطـوارئ” الدامئـة.
والطبيعـة العلامنيـة للقطاعـات اإلنسـانية والتنمويـة جـاءت
مبصاعـب جمـة متنـع مـن رؤيـة دور العقيـدة يف القطـاع ،بـل مل ن َر
إال قبـل سـنوات قليلـة تجـدد االهتمام يف كيفيـة مامرسـة العقيدة
لـدور إيجـايب يف التغيير بـدالً مـن الرتكيـز على مخـاوف التبشير أو
الديـن نفسـه على أنهـا مخاوف مسـببة للخلاف .ومن هنـا ،مل ُتتح
الفرصـة الكاملـة بعد لدراسـة األدوار اإليجابية والسـلبية التي ميكن
للعقيـدة أن متثلهـا يف قطـاع املسـاعدات ،ولـن يكـون مـن املمكـن
تحقيـق ذلـك بالكامـل إذا مل تتمكـن املنظامت واملجتمعـات القامئة
على العقيـدة مـن الشـعور بالراحة يف التعبير عن تعاليـم عقائدها
وتطبيقهـا يف معـرض عالقاتهـا مـع املحتاجين.

ساديا كيدواي Sadia.Kidwai@irworldwide.org
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•العمل يف النزاع :مجموعة أدوات قامئة عىل العقيدة
لإلغاثة اإلسالمية

املهجرين يف اإلسالم
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املهجرين .وهذا املرياث تقليد يقدم
لإلسالم تراث قوي يف حامية َّ
املهجرين وتوفري املساعدات لهم
إطار عمل نشط وكريم لحامية َّ
بل تتضمن تلك التقاليد حقوقاً مختلفة مثل الحق يف الكرامة
وعدم اإلعادة القرسية واملعاملة الحسنة واملأوى والرعاية الصحية
ومل شمل األرسة وحامية املمتلكات .وتقدم هذه الدراسة ملحة
هجرين وهي
عامة عن التعاليم اإلسالمية املتعلقة بحقوق ا ُمل َّ
املهجرين املسلمني أو املجتمعات
مصدر ألي منظمة تتعامل مع َّ
املضيفة املسلمة.

تحدد مجموعة األدوات سياسة اإلغاثة اإلسالمية القامئة عىل
املبادئ اإلسالمية .ولهذا التأسيس وباالستناد إىل املامرسات
الجيدة من قطاع بناء السالم ،تحدد مجموعة األدوات األدوات
واملقاربات العملية للمساعدات واملرشوعات اإلمنائية يف سياقات
النزاع والهشاشة .ومع َّأن هذه املجموعة أعدت الستخدام كوادر
اإلغاثة الدولية ،فيمكن أن تفيد أيضاً املنظامت األخرى العاملة
مع املجتمعات املسلمة التي تعاين من النزاع والعنف وترغب يف
االستفادة من تلك املجموعة لنشاطاتها الخاصة.
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