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ما عالقة العقيدة بذلك؟ 

طاهر زمان

التوضيح  من  مزيداً  العقيدة  عىل  املبني  الوسم  استخدام  يفرض 
سلبية عىل  عواقب  ذات  آلثار  والتعرض  التامسك  لتجنب خسارة 
الدين  نشاطاتهم عىل  القامئة  الفاعلني  إقصاء  ولتفادي  السياسات 
رة خاصة داخل  من توفري املساعدات الرضورية للمجتمعات امُلهجَّ

سوريا اآلن.

أبرز ظهور “املناطق املحررة” يف النِّزاع السوري أهمية العقيدة يف 
العقيدة رصاحًة  القامئة عىل  املنظامت  توفر  إذ  اإلنساين،  النشاط 
ويقدم  هناك.  السوريني  للنازحني  واملساعدات  الدعم  معظم 
النشاط اإلنساين منرباً للكفاح الدائر بني الفاعلني الحكوميني وغري 
الجسدية  الناحية  من  ليس  والتوجيه،  الرعاية  لتقديم  الحكوميني 
عىل  القامئة  فاملنظامت  أيضاً.  الروحية  الناحية  من  بل  فحسب 
واملادية  البيولوجية  الحاجات  بتلبية  فقط  معنية  ليست  العقيدة 
يف  التفكري  إعادة  بتشجيع  أيضاً  معنية  إنها  بل  النازحني،  للسكان 
أفضل السبل للتعامل مع العامل، وتقديم إجابات لألسئلة الوجودية 
موارباً  الباب  يرتك  وهذا  النِّزاع.  مناطق  يف  الناس  تواجه  التي 
التهامات بالتبشري. وتؤثر كيفية إدارة هذا التوتر عىل الطريقة التي 

ُينظر بها إىل الفاعلني القامئني عىل العقيدة يف املجال اإلنساين. 

عىل  القائم  التصنيف  عىل  اإلنسانيني  الفاعلني  من  كثري  ويعرتض 
الطبية  الرابطة  وتوضح  الطائفية.  النزعات  يستثري  الذي  العقيدة 
القائم  التصنيف  يكتنف  الذي  الغموض  السوريني  للمغرتبني 
عىل  السوريني  للمغرتبني  الطبية  الرابطة  تركز  إذ  العقيدة  عىل 
باألدوية  الطبية وتزويد املستشفيات والعيادات  الخدمات  تقديم 
واملعدات واملتطوعني يف سوريا. ومن الواضح أّن األطباء يف الرابطة 
متدينون  مسلمون  رجال(  )وكلهم  السوريني  للمغرتبني  الطبية 
أحدهم:  يقول  حديثهم(.  وطريقة  مالبسهم  إىل  بالنظر  )وذلك 
املسائل  نجد  وضمنه  شامل،  كإطار  اإلسالم  يف  نفكر  أن  “ميكننا 
تركز  وال  دينياً...  اسام  الرابطة  تحمل  ال   ... واإلنسانية.  األخالقية 
إال عىل التخصص الطبي. وال يوجد تناقض بني العمل الذي نؤديه 
االثنني.  بني  الفصل  تستطيع  فال  اإلسالمي.  وفهمنا  دوافعنا  وبني 

وبالنسبة  إنساين وأخالقي.”  األصل عمل  اإلسالمي هو يف  فالعمل 
لهم، ليك تكون املنظمة قامئة عىل العقيدة يجب أن تنرش برصاحٍة 
معتقداتها الدينية أو رمبا تفرضها عىل اآلخرين، وهذا ما ال يفعله 

العاملون يف الرابطة الطبية للمغرتبني السوريني. 

فخدمة اإلنسانية مع ارتداء اللباس الديني الرصيح يوِجد توقعات 
الفاعلون  معهم  يتعامل  الذين  النازحني  األشخاص  لدى  معينة 
عىل  الدين  من  املستوحى  عملهم  ذلك  يسم  وأحياناً  اإلنسانيون، 
واملنظامت  الحكومية  غري  املنظامت  عن عمل  نوعياً  أنَّه مختلف 
األخرى. وال ترفض جميع املنظامت التصنيف القائم عىل العقيدة، 
من  مهم  جانب  هي  الدعوة  أّن  اإلسالمي  الشام  هيئة  ترصح  إذ 
تنفرد عن  ما يجعلها  والتنمية. وهذا  اإلغاثة  إىل  باإلضافة  عملهم 
املبادرات اإلسالمية األخرى. وأشار مدير املنظمة إىل أّنها “استباقية 
]....[ وال تتوقف عىل الخدمات األخرى املقدمة”. فمفهوم الدعوة 
وتثقيفهم  التكيف  عىل  قدرتهم  زيادة  يف  النازحني  مساعدة  هو 
بطريقة  بالكرامة  الشعور  وإحياء  والجهل...  التطرف  ملواجهة   “

تتناسب مع قيم السكان النازحني”.1 

وأدى سوء فهم الطريقة التي يستخدم بها الدين يف العمل اإلنساين 
الهيئات املانحة واملنظامت غري الحكومية الدولية عن  إىل إحجام 
ويتطلب  الدينية.  الدوافع  ذوي  اإلنسانيني  الفاعلني  مع  التعامل 
فقد  من  خوفاً  التوضيح  من  املزيد  الديني  التصنيف  استخدام 
االتساق، وأن ينتج عنه آثار سياسية معادية، من استبعاد الفاعلني 
الحاجة  تشتد  التي  املساعدات  تقديم  من  الدينية  الدوافع  ذوي 

إليها يف مجتمعات النَّازحني، وخاصة يف سوريا اآلن. 
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