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الت من امليدان تأمُّ

سيمون راسل

العمل مع القادة الدينيني عنرص أسايس يف خدمة املجتمعات املحلية وال يقل أهمية عن ذلك رضورة فهم الحياة 
الدينية للمجتمعات املحلية وكيفية تأثري معتقداتها عىل اتخاذها للقرارات. 

تضـــع الكنائـــس واألديـــرة واملعابـــد واملســـاجد ضمـــن املجتمعـــات 
املحليـــة بـــل متثـــل جـــزءاً ال يتجـــزأ منهـــا. ولـــدى تلـــك املؤسســـات 
ـــا.  ـــن غريه ـــر م ـــع أك ـــىل أرض الواق ـــا يجـــري ع ـــة مب ـــة دراي الديني
ـــام  ـــات يف ع ـــد االنتخاب ـــا بع ـــاح كيني ـــذي اجت ـــف ال ـــالل العن وخ
ـــع  ـــة لتوزي ـــبكة مهم ـــس ش ـــي للكنائ ـــس الوطن ـــّون املجل 2008، ك
املـــواد اإلغاثيـــة ومّثـــل يف الوقـــت نفســـه دوراً مهـــاًم يف توفـــري 
املعلومـــات للمســـتفيدين ورفـــد املنظـــامت اإلنســـانية بتحليـــل 

ـــالد.  ـــع يف الب للوض

ـــة  ـــي والي ـــة. فف ـــاح اإلغاث ـــم يف إنج ـــة دور حاس ـــة املحلي وللمعرف
ـــري  ـــي للتَّهج ـــيم النمط ـــا، كان التقس ـــوب-رشق بورم ـــن يف جن كاري
ـــوف  ـــداً يف الوق ـــة مفي ـــن املعمداني ـــة كاري ـــه اتفاقي ـــذي حددت ال
ــات  ــه موجـ ــمت بـ ــذي اتسـ ــة الـ ــد للغايـ ــع املعقـ ــىل الوضـ عـ
ــاء املنطقـــة  التَّهجـــري املتكـــررة عـــرب العقـــود. ويف جميـــع أنحـ
ــون  ــان البوذيـ ــب الرهبـ ــا، اكتسـ ــن بورمـ ــة مـ الجنوبية-الرشقيـ
ـــة األشـــخاص املحليـــني فقدمـــوا لهـــم  ـــاً يف حامي ـــرة دوراً قوي واألدي
املـــالذ اآلمـــن يف أثنـــاء العمليـــات العســـكرية ضـــد املســـلحني 
ـــش البورمـــي عـــىل الحـــد مـــن وطـــأة بعـــض  ـــع الجي وتفاوضـــوا م
ـــزءاً  ـــك ج ـــوا بذل ـــاً. وكان ـــا إفراط ـــات وأكره ـــذه العملي ـــوء ه أس
ـــي أن  ـــش البورم ـــن للجي ـــي مل يك ـــدة الت ـــات الوحي ـــن املؤسس م
ـــري  ـــة دون تدم ـــن الحيلول ـــوا م ـــك، مل يتمكن ـــع ذل ـــا. وم يتجاهله
ــا  ــخاص مـ ــن األشـ ــوف مـ ــات األلـ ــري مئـ ــرى وتهجـ ــات القـ مئـ
ـــاً  ـــام كان قوي ـــة مه ـــك املؤسســـات الديني ـــري تل يوضـــح حـــدود تأث

أمـــام الســـلطة.

ريـــن، مـــن  وســـعياً للرتويـــج الحـــرتام حقـــوق اإلنســـان للُمهجَّ
املعتـــاد عليـــه العمـــل مـــع املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقيـــدة 
ـــا  ـــاً م ـــن غالب ـــني الذي ـــادة الديني ـــع الق ـــوص م ـــه الخص ـــىل وج وع
يبذلـــون جـــل تأثريهـــم عـــىل مجتمعاتهـــم املحليـــة. ويف عـــام 
ــون  ــاً للعـ ــني برنامجـ ــي لالجئـ ــس الرنويجـ ــس املجلـ 2004، أسـ
ـــن  ـــك م ـــتان وكان ذل ـــاميل أفغانس ـــف ش ـــزار الرشي ـــوين يف م القان
الطـــرق الفعالـــة والقويـــة يف اإلعـــالن عـــن خدماتـــه للنســـاء، 
وذلـــك مبوافقـــة مـــن قـــادة املســـاجد، إذ متكـــن املجلـــس مـــن 
ـــيل  ـــام ع ـــح اإلم ـــجد رضي ـــىل مس ـــوت ع ـــربات الص ـــتخدام مك اس
األزرق لتمريـــر اإلعالنـــات الالزمـــة يف يـــوم النســـاء األســـبوعي. 
ــاء  ــوين يف أنحـ ــون القانـ ــج العـ ــد برنامـ ــوم، اعتمـ ــىل العمـ وعـ
أفغانســـتان اعتـــامداً كبـــرياً عـــىل تأثـــري األمئـــة املحليـــني يف 

ـــرياً  ـــات عـــىل األرايض خاصـــة أنَّ كث ـــس لحـــل النزاع وســـاطة املجل
ـــراف  ـــني واألع ـــري القوان ـــىل تفس ـــزت ع ـــات ترّك ـــك النزاع ـــن تل م
والرشيعـــة اإلســـالمية. بـــل قـــد تكـــون وجهـــات نظـــر األمئـــة 
ـــم  ـــم أو الفه ـــم للتعلي ـــم افتقاره ـــري رغ ـــاًم يف التفس ـــاًل حاس عام

الصحيـــح للرشيعـــة. 

ـــالد  ـــذي رضب الب ـــزال ال ـــتجابة للزل ـــي االس ـــتان، فف ـــا يف باكس أم
ـــاعدة  ـــىل مس ـــني ع ـــي لالجئ ـــس الرنويج ـــل املجل ـــام 2005، حص ع
ـــق  ـــة يف املناط ـــع األمئ ـــل م ـــة بالعم ـــواد اإلغاث ـــع م ـــرية يف توزي كب
ــع  ــن توزيـ ــاجد عـ ــة املسـ ــن أمئـ ــد أعلـ ــة، فقـ ــة النائيـ الجبليـ
ـــوا يف  ـــا، ودع ـــا وتوزيعه ـــاعدوا يف تنظيمه ـــل س ـــة ب ـــواد اإلغاثي امل
ـــربات  ـــالل مك ـــن خ ـــني م ـــي لالجئ ـــس الرنويج ـــاجدهم للمجل مس
الصـــوت املســـموعة ليباركـــوا بذلـــك للعمـــل الـــذي تقـــوم بـــه 

ـــة. ـــك املنظم تل

لكـــنَّ بعـــض املعتقـــدات متثـــل تحديـــاً مســـتمراً أمـــام وضـــع 
الربامـــج. ففـــي شـــامل أوغنـــدا، مل يكـــن مبقـــدور النَّازحـــني داخليـــاً 
ســـوى التحـــدث عـــن حـــاالت حـــرق األكـــواخ عـــىل رأس ســـاكنيها 
ـــاً  ـــراً اعتيادي ـــاحرات” أم ـــك “الس ـــل تل ـــاحرات. وكان قت ـــن الس م
ال ميكـــن ألي عقـــل تســـويغه. ويف جنـــوب الســـودان، كشـــفت 
تقييـــامت املجموعـــات الحامئيـــة العنقوديـــة عـــام 2010 أنَّ 
ـــزاع يف البـــالد كان  الشـــاغل األكـــرب للنـــاس يف املناطـــق املتأثـــرة بالنِّ
نشـــاط األشـــخاص الذيـــن حّولـــوا أنفســـهم إىل “أســـود” بـــدالً مـــن 
الرتكيـــز عـــىل االنتهـــاكات التـــي ارتكبتهـــا األطـــراف املتحاربـــة. 
وأبـــت تحليـــالت اإلدارة العامـــة لتلـــك املجموعـــات ذكـــر 
ذلـــك األمـــر يف تحليلهـــا لنتائـــج التقييـــم. ويف واليـــة كارينـــي 
ــاً  ــني داخليـ ــن النَّازحـ ــري مـ ــاد كثـ ــا، عـ ــي بورمـ يف جنوب-رشقـ
إىل ديارهـــم لكنهـــم مـــع ذلـــك يتجنبـــون العـــودة إىل قراهـــم 
الســـابقة ألنهـــم يعتقـــدون أنَّهـــا مســـكونة بـــاألرواح الرشيـــرة 
ـــم  ـــم ومنعه ـــن قراه ـــم م ـــبب تهجريه ـــم س ـــت بنظره ـــي كان الت
مـــن العـــودة إليهـــا اآلن، ولذلـــك عـــادوا إىل مناطـــق مجـــاورة 
ـــد  ـــة وق ـــاة البورمي ـــة يف الحي ـــدات متغلغل ـــذه املعتق ـــم. ه لقراه
ال تنتبـــه املنظـــامت اإلنســـانية لهـــا كفايـــة عنـــد تعاملهـــا مـــع 

املجتمعـــات املحليـــة.

ــامت  ــانية واملنظـ ــامت اإلنسـ ــدى املنظـ ــون لـ ــا يكـ ــاً مـ وغالبـ
القامئـــة عـــىل العقيـــدة مقاربـــات وأجنـــدات مختلفـــة حتـــى 
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ـــي  ـــويب رشق ـــرييم جن ـــي تناس ـــا. فف ـــداف ذاته ـــاركت األه ـــو تش ل
بورمـــا حيـــث ميثـــل تأثـــري الرهبـــان البوذيـــون يف تحديـــد 
ـــت  ـــاًم، لقي ـــاًل حاس ـــني عام ـــتصل إىل النَّازح ـــي س ـــاعدات الت املس
ـــري  ـــني يف توف ـــامية لالجئ ـــدة الس ـــم املتح ـــة األم ـــاعي مفوضي مس
ــاء املجتمـــع الـــذي كان  ــاً مـــن أبنـ ــاه رفضـ نقـــاط توزيـــع امليـ
ـــاً  ـــن أيض ـــن املمك ـــرة. وم ـــن األدي ـــه م ـــي تصل ـــاه الت ـــل املي يفض
ـــىل  ـــة ع ـــدة رشكات قامئ ـــىل العقي ـــة ع ـــامت القامئ ـــون املنظ أن تك

العقيـــدة. 

مـــن هـــذه األمثلـــة، ميكننـــي أن أســـوق بعـــض الـــدروس 
ـــرص أســـايس يف  ـــني عن ـــادة الديني ـــع الق املســـتفادة. أوال: العمـــل م
ـــك  ـــن ذل ـــة ع ـــل أهمي ـــاً: ال يق ـــة. ثاني ـــات املحلي ـــة املجتمع خدم
ــة  ــة وكيفيـ ــات املحليـ ــة للمجتمعـ ــاة الدينيـ ــم الحيـ رضورة فهـ

ــادة  ــاً: القـ ــرارات. ثالثـ ــا للقـ ــىل اتخاذهـ ــا عـ ـــري معتقداتهـ تأث
ــدة  ــري مقيـ ــدة غـ ــىل العقيـ ــة عـ ــامت القامئـ ــون واملنظـ الدينيـ
باملبـــادئ اإلنســـانية ويقرتحـــون الحلـــول للتَّهجـــري مـــن  منظـــورات 
مختلفـــة. وأخـــرياً: يف حـــني قـــد يجـــد القـــادة الدينيـــون والفاعلـــون 
ـــوم  ـــواغل وهم ـــىل ضـــوء وحـــدة ش ـــل ع ـــزاً للعم اإلنســـانيون حاف
ـــذر  ـــد يتع ـــرياً وق ـــاً كب ـــم اختالف ـــف أجنداته ـــد تختل ـــني، ق النَّازح

بذلـــك التنبـــؤ بالنتائـــج.

سيمون راسل simon.russell@mac.com مسؤول أول 
للحامية ويعمل لدى منظمة ProCap أوفد مؤخراً إىل ميامنار، 

 وهو قاض يف محكمة البداية يف منطقة وسط لندن. 
 www.humanitarianresponse.info/coordination/procap

رب عن رأيه الشخيص فقط. هذه املقالة تعِّ

طالب اللجوء: منظور قائم عىل العقيدة
فلور ماريا ريغوين

واملهاجرين  الالجئني  مع  تعاماليت  خالل  ومن  نظري،  وجهة  من 
من جميع أنواعهم، ُتعّد العقيدة موقفاً روحياً للوصول إىل أعامق 
الزائر  أو  الصديق  أو  باألخ  مناداته  ميكن  إنسان  بصفته  الشخص 
ممن قد يطرق الباب عليك وأفتحه له. وليست القضية هنا مسألة 
فعل الخري واإلحسان وإبداء الشفقة بل هو خيار بنبع من إمياين 

وعقيديت.

أساسها  عىل  البعض  يحاول  قد  التي  األرضية  تنقية  أود  وهكذا، 
استخدام الالجئ عىل أنَّه مرشوع ممكن للتبشري. فأنا دامئاً أنظر إىل 
هذه الترصفات عىل أنها استغالل ضعف إنسان ما وتعريضه لنوع 
)الكاثوليكية( هي يف األساس  العنف. لكنَّ رسالتنا  أنواع  آخر من 

تقديم الحب والعطف والود.

سوف  والرصامة،  بالجمود  يتَّسم  قد  الذي  القانون،  عكس  وعىل 
وسوف  ر  واملهجَّ الالجئ  إىل  العقيدة  عىل  القامئة  املنظمة  تصغي 
والثقافات  والتقاليد  القوانني  ُيجربه ظلم  عندما  تفهمه  أن  تحاول 
والعقائد عىل الفرار. فالعقيدة، واإلميان بأي دين كان، إمنا ينصب 
التعرض  خطر  ميثل  أيضاً  “الحقوق”  مفهوم  وكذلك  الحرية.  يف 
الحقوق  أعطينا  أننا  ولو  القانون.  يفعل  كام  الجافة  للمعاملة 
العقيدة  صبغة  لنزعنا  وظيفية  أو  روتينية  طريقة  يف  ألصحابها 
بنظر  املنافقة  االدعاءات  من  سيكون  فعندها  بالدين،  اإلميان  أو 
اآلخرين أن يقول املرء إنه يفعل ذلك بوازع ديني أو عقدي. وقد 
تعلمت من كثري من الالجئني أنَّ اإلميان هو األمل وهو القوة التي 

ال تستعيص عىل استيعاب من يعيش يف نطاق منطق الجدارة أو 
عدالة الشوارع أو التعريفات الجامدة. 

مشكالت  من  واحدة  تتمثل  أصاًل،  الحساسة  الناحية  هذه  ويف 
الالجئون.  منها  يأيت  التي  الدينية  أو  الجغرافية  املسافة  يف  اليوم 
املثال،  سبيل  عىل  نيبال،  من  أشخاص  هناك  املكسيك،  يف  وهنا 
والصومال.  والسودان  وإثيوبيا  ونيجرييا  والعراق  بنغالديش  ومن 
ولذلك عىل األشخاص الذين تعينهم املنظامت القامئة عىل العقيدة 
للعمل مع هؤالء األشخاص أن يتمتعوا برؤية ال ضيقة بل واسعة 
أو  الديانات  من  األشخاص  عىل  فاالنفتاح  وشاملة.  ومتسامحة 
سُتنشئ  بل  عقيدتنا  بتسخيف  تخاطر  لن  األخــرى  املامرسات 
روابط ومستقباًل يحتفي بالتنوع والتضامن. وعندما يواجه طالب 
اللجوء الربودة يف التعامل ذاتها التي قد يواجهها املرء يف املنظامت 
الحكومية أو الهيئات املتعاقدة من تلك املنظامت، فقد ميّثل ذلك 
صفعة ألمل إيجادهم لالستقبال الذي مل يجدوه يف أي مكان آخر 
أن  شأنه  فمن  العاملية  األخالقية  للقيم  وفقاً  العمل  أما  قبل.  من 
يرسل رسالة من األمل للناس الذين رمبا قد خربوا شيئاً من اإلحباط 

واالضطهاد. 

األب فلور ماريا ريغوين rigoni2000@gmail.com عمل أكرث 
من 30 عاماً يف كاسا ديل ميغرانتي-ألبريغي بيلني، يف تشاباس، 

املكسيك.
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