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احرتام العقائد وتفادي الرضر :املساعدة النفسية االجتامعية يف األردن والواليات
املتحدة
مريم زوما

عىل كل من املنظامت الدينية والعلامنية معرفة الطرق التي ميكن أن ُيقدم من خاللها الدين املداواة والدعم والتي
ميكن ً
أيضا أن تتسبب يف إيذاء الالجئني وطالبي اللجوء.

قدمــت املنظــات القامئــة عــى العقيــدة تاريخ ًيــا مجموعــة
متنوعــة مــن الخدمــات لالجئــن وطالبــي اللجــوء بغــض النظــر
عــن ديــن هــؤالء األفـراد أو انتامئهــم الدينــي ،وال تختلــف هــذه
املســاعدات عــن تلــك التــي تقدمهــا نظرياتهــا العلامنية .وتسرتشــد
املنظــات القامئــة عــى العقيــدة بقيمهــا الدينيــة وتســعى
للتواصــل مــع مؤسســات دينيــة أوســع للحصــول عــى املــوارد
التــي قــد ال تقــدر املنظــات العلامنيــة عــى الحصــول عليهــا.
وإضافــة إىل مــا ســبق ،يســتخدم كثــر مــن الالجئــن وطالبــي
اللجــوء الديــن والقيــم الروحيــة بوصفهــا مصدريــن للتعايــش
واالستشــفاء واملرونــة.1.

يقــارن هــذا املقــال العمــل النفــي االجتامعــي مــع الالجئــن
وطالبــي اللجــوء الــذي تضطلــع بــه اثنــن مــن املنظــات القامئــة
عــى العقيــدة ،هــا :منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة للرفــاه يف
عــان ،األردن ،ومنظمــة البحــارة الدوليــة يف
الــرق األدىن يف َّ
مدينــة نيويــورك .فمــن ناحيــة ،تقــدم منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة
للرفــاه يف الــرق األدىن يــد العــون للســكان العراقيــن والســوريني
والفلســطينيني واألردنيــن وتوفــر لهــم املســاعدات الطبيــة
والغــذاء واإلســكان والتعليــم بغــض النظــر عــن الخلفيــة الدينيــة
للفــرد ،وتقــدم كذلــك هــذه املنظمــة التمويــل لكنيســة مبــري
مريــم الفرنسيســكان يف األردن لربامــج التعليــم املســيحي (التــي
ُتقــدم حرص ًيــا لعائــات مســيحية) .أمــا منظمــة البحــارة الدوليــة
فمنظمــة دينيــة اجتامعيــة لوثريــة تابعــة للكنيســة اإلنجيليــة
أساســا مســاكن مؤقتــة لطالبــي
اللوثريــة يف أمريــكا التــي توفــر ً
اللجــوء واملهاجريــن القادمــن مــن دول أمريــكا الوســطى
والجنوبيــة والــرق األوســط وإفريقيــا جنــوب الصحـراء الكــرى.

فوائد املنظامت القامئة عىل العقيدة التي
تقدم املساعدة النفسية االجتامعية

يتحــدث كثــر مــن الالجئــن وطالبــو اللجــوء الذيــن عملــت
معهــم يف األردن والواليــات املتحــدة عــن أهميــة العقائــد
الدينيــة واندماجهــم يف املجتمعــات املحليــة الدينيــة بوصفهــا
مصــد ًرا للدعــم الروحــي والعاطفــي واالجتامعــي .وتســتطيع
املنظــات القامئــة عــى العقيــدة مــن خــال أنشــطتها مســاعدة
طالبــي اللجــوء والالجئــن عــى الشــعور باالنتــاء وتوفــر لهــم

نــوع مــن الشــعور باأللفــة .فعــى ســبيل املثــال ،د ّرســت كنيســة
مبــري مريــم الفرنسيســكان الكتــاب املقــدس يف مجموعــة
أســبوعية داخــل ديرهــم .وقــد أعربــن كثــرات مــن املشــاركات
كيــف تطلعــن لالنضــام لهــذه املجموعــة نظـ ًرا ملــا قدمتــه لهــن
مــن نشــاط روحــي واجتامعــي يف ظــل محدوديــة املــوارد التــي
يحظــى بهــا الالجئــون لإلنفــاق عــى األنشــطة الرتفيهيــة .وقــد
منحــت الدراســة األســبوعية للكتــاب املقــدس الالجئــن مســاحة
ملعرفــة املزيــد عــن دينهــم والتفاعــل مــع املجتمــع املحــي
واكتشــاف املــوارد والخدمــات املتاحــة لهــم مــن قبــل املنظــات
األخــرى فضـ ً
ـا عــن أنهــا ســاعدتهم عــى مســايرة الضغــوط التــي
يتعرضــون لهــا.

وتقــدم منظمــة البحــارة الدوليــة املســاكن املؤقتــة لطالبــي
اللجــوء واملهاجريــن الذيــن خرجــوا مؤخــ ًرا مــن مراكــز
االحتجــاز ،ويــزور ً
أيضــا موظفــو منظمــة البحــارة الدوليــة
واملتطوعــون طالبــي اللجــوء واملهاجريــن املحتجزيــن يف مراكــز
االحتجــاز يف جميــع أرجــاء نيــو جــريس لتزويدهــم بالدعــم
العاطفــي واالجتامعــي 2.ويــأيت كثــر مــن متطوعــي منظمــة
البحــارة الدوليــة مــن التجمعــات اللوثريــة يف مدينــة نيويــورك
ويشــاركون يف هــذا الربنامــج بوصفــه وســيلة لتفعيــل إميانهــم
بدينهــم .وتــدرب منظمــة البحــارة الدوليــة املتطوعــن قبــل
إجراءهــم زيــارات ملراكــز االحتجــاز حتــى يعرفــوا أن غــرض
الزيــارة ليــس جــذب األتبــاع بــل تقديــم الدعــم العاطفــي
واالجتامعــي .ولكــن إذا جــاء املحتجــزون عــى ذكــر مــدى
أهميــة العقائــد الدينيــة لهــم فبإمــكان املتطوعــن االشـراك مــع
املحتجزيــن يف حــوار حــول هــذا املوضــوع .فعــى ســبيل املثــال،
تحــدث أحــد املهاجريــن املحتجزيــن إىل متطوعــي منظمــة
البحــارة الدوليــة قائـ ًا َّإن قـراءة الكتــاب املقــدس ســاعدته عــى
أن يكــون إيجاب ًيــا خــال إقامتــه يف االحتجــاز ،وهكــذا شــعر
هــذا املحتجــز باألريحيــة ملشــاركة هــذه املعلومــات عقــب
لقائــه مــع أحــد املتطوعــن ملــدة ســاعة ثــم شــاركه املقاطــع مــن
الكتــاب املقــدَّ س التــي ُيحــب أن يقرأهــا وأخـ ًرا أعــرب املحتجــز
عــن شــعوره بالراحــة إلجــراء هــذا الحــوار .يف حــن ال يشــعر
املوظفــون يف املنظــات العلامنيــة بالراحــة عنــد االنخــراط يف
حــوارات بشــأن العقيــدة.
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ويتحــدث طالبــو اللجــوء الذيــن ميكثــون يف دار ضيافــة منظمــة
البحــارة الدوليــة ً
أيضــا عــن أهميــة العقائــد الدينيــة .فعــى ســبيل
املثــال ،ذكــر أحــد طالبــي اللجــوء الــذي عــ ّرف نفســه بصفتــه
مســيح ًيا أن البقــاء يف مــكان مســيحي ســاعده عــى الشــعور
بالثقــة واألمــان .فاملســاعدة تخلــق بيئــة يشــعر فيهــا الالجئــون
وطالبــو اللجــوء باألمــان وبالتقبــل وبالثقــة وجميعهــا أمــور
مهمــة لرفاههــم العقــي والعاطفــي .وتســاعد الرمــوز والصــور
الدينيــة عــى خلــق مســاحات مألوفــة ومطمئنــة لطالبــي اللجــوء
والالجئــن .وعــاوة عــى مــا ســبق ،ميكــن أن يســاعد املوظفــون
الذيــن يشــاركون يف الشــعائر الدينيــة والذيــن يحرتمونهــا  -ســواء
كانــت مــن دينهــم أم مــن ديــن آخــر  -عــى بنــاء جســور الثقــة
مــع العمــاء وتكويــن روابــط اتصــال ف َّعــال مــع كل مــن املنظمــة
واملجتمــع األوســع .ويف املقابــل ،قــد ال تقــدر املنظــات العلامنيــة
التــي تقــدم خدمــات مامثلــة عــى خلــق بيئــة ترعــى العمــاء
الذيــن يشــيدون بالديــن والقيــم الروحيــة بوصفهــا جوانــب
مهمــة لرفاههــم العاطفــي فهــذه املنظــات تفــرط يف اســتخدام
التدخــات العالجيــة الغربيــة التــي تختلــف كثــ ًرا عــن طــرق
األشــخاص الذيــن يخدمونهــا يف التعايــش مــا يســبب األمل النفــي
لهــم.
وإضافــة إىل تقديــم الدعــم الروحــي والعاطفــي واالجتامعــي،
لــدى املنظــات القامئــة عــى العقيــدة روابــط مــع الشــبكات
االجتامعيــة األخــرى ،مثــل :أماكــن العبــادة ،وهــي قــادرة عــى
جــذب املــوارد واملتطوعــن مــن خــال هــذه الشــبكات .فعــى
ســبيل املثــال ،تعمــل منظمــة البحــارة الدوليــة مــع التجمعــات
اللوثريــة لتوظيــف املتطوعــن لزيــارة مراكــز االحتجــاز بينــا
تســتخدم كل مــن منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة للرفــاه يف الــرق
األدىن وكنيســة مبــري مريــم الفرنسيســكان شــبكاتهم الكنســية
إليجــاد املــوارد وتوزيعهــا ،مثــل :اإلســكان واألثــاث واملالبــس
لعمالئهــم الالجئــن .وميكــن أن يتواصــل املوظفــون مــع طالبــي
اللجــوء والالجئــن الذيــن يتبعــون العقائــد الدينيــة نفســها التــي
تتبعهــا املنظمــة القامئــة عــى العقيــدة ويتجمعــون يف أماكــن
العبــادة التــي تزودهــم مبزيــد مــن املســاعدة الروحيــة .وعــى
صعيــد آخــر ،ال تحظــى املنظــات العلامنيــة بروابــط اتصــال مــع
أماكــن العبــادة.

الدينيــة خشــية أن يضطــروا للتحــول عــن معتقداتهــم الدينيــة.
وعــى موظفــي املنظمــة القامئــة عــى العقيــدة االنتبــاه ملثــل هذه
القضايــا وإذا مــا أعــرب طالبــو اللجــوء والالجئــون عــن مثــل هــذه
املخــاوف وجــب عــى املامرســن مســاعدتهم عــى اكتشــاف طــرق
أخــرى مفيــدة للتعايــش وإحالتهــم  -إذا لــزم األمــر  -ملنظــات
أخــرى.
وقــد يشــعر طالبــو اللجــوء والالجئــون بالقلــق إزاء تلقــي
املســاعدة مــن منظمــة قامئــة عــى العقيــدة ال تعتنــق دينهــم
نفســه .حتــى إن بعــض العمــاء يظنــون أن مثل هــذه املنظامت ال
تقــدم املســاعدة إال لألفـراد الذيــن يعتنقــون الديــن نفســه الخاص
باملنظمــة وأحيا ًنــا يعتقــد خطــأً بعــض العمــاء ذوو ديــن املنظمــة
نفســه أنهــم ســيحظون مبعاملــة أفضــل مــن غريهــم .وقــد يشــعر
العمــاء الذيــن يعتنقــون ديــن املنظمــة نفســه بالضغــط لإلفصــاح
عــن دينهــم عنــد تلقــي املســاعدة مــن املنظــات الدينيــة.
وقــد تتســبب الرمــوز والصــور الدينيــة يف إشــعار العمــاء مــن
األديــان املغايــرة بالبعــد عــن املنظمــة .فقــد كان أحــد املتطوعــن
يف منظمــة البحــارة الدوليــة يرتــدي صلي ًبــا أثنــاء تحدثــه مــع
مهاجــر محتجــز يف مركــز االحتجــاز قــدم نفســه بوصفــه مسـ ً
ـلم،
وحينهــا شــعر املحتجــز باالنزعــاج مــن الصليــب وأوضــح أنــه
ُمســلم وال يرغــب يف التحــول عــن دينــه .وهكــذا ،عــى موظفــي
املنظــات الدينيــة إعطــاء رســائل جليــة إىل املجتمــع املحــي
مفادهــا أنهــم يقدمــون املســاعدة لجميــع األف ـراد بغــض النظــر
عــن معتقداتهــم الدينيــة وأن يتجنبــوا إظهــار رموزهــم الدينيــة.

ومــن األهميــة مبــكان ملوظفــي كل مــن املنظــات الدينيــة
والعلامنيــة أن يكونــوا ضليعــن يف املبــادئ األساســية لألديــان
التــي يتبعهــا عمالئهــم .وعــى املنظــات االنتبــاه لبعــض
املامرســات وااللتزامــات واحرتامهــا ،مثــل :القيــود الغذائيــة
واألعيــاد الدينيــة .وعــى املوظفــن ً
أيضــا  -إن أمكــن  -محاولــة
إدمــاج تقاليــد العمــاء الروحيــة يف نشــاطات املنظمــة أو عقــد
احتفــاالت ثقافيــة إذا مــا وصفهــا العمــاء بأنهــا تعنــي شــيئًا مهـ ً
ـا
ملجتمعاتهــم وطري ًقــا لرفاههــم النفــي االجتامعــي وال ســيام إذا
كانــت تناســب الســياق املحــي .وبنــا ًء عــى طلــب زوج مســلم
وزوجتــه املســيحية مــن طالبــي اللجــوء ،بــارك قــس منظمــة
القيود واملخاطر
البحــارة الدوليــة طفلهــم حديــث الــوالدة مســتخد ًما تقاليــد كال
ً
تواجــه املنظــات الدينيــة أيضــا قيــودًا وقــد تــر ببعــض األفـراد الدينــن.
الذيــن يعتنقــون دي ًنــا مغايـ ًرا لديــن املنظمــة ،فهــم قــد يتعرضــون
لالضطهــاد بســبب دينهــم أو للتشــكيك يف صحــة معتقداتهــم أو أخــ ًرا ،عــى املنظــات االســتعداد لالنخــراط يف حــوار األديــان
للشــعور بــأن ســلطة عُ ليــا قــد تخلــت عنهــم يف وقــت محنتهــم .والقيــم الروحيــة مــع عمالئهــم نظــ ًرا ألن كثــراً مــن الســكان
حتــى إن بعــض األفـراد يخافــون طلــب املســاعدة مــن املنظــات النازحــن يــرون الديــن عامـ ًـا مهـ ً
ـا للتعايــش واملــداواة وعــى
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كل مــن املنظــات الدينيــة والعلامنيــة تدريــب موظفيهــم
عــى املبــادئ األساســية ألديــان عمالئهــم .ويجــب إج ـراء مزيــد
مــن األبحــاث متعــددة التخصصــات وتكويــن مزيــد مــن أطــر
املامرســات مــن قبــل األخصائيــن االجتامعيــن والعاملــن يف
مجــال الصحــة العقليــة والعاملــن يف مجال املســاعدات اإلنســانية
ســع ًيا لضــان النظــر إىل الديــن والقيــم الروحيــة بوصفهــا شــيئًا
قيـ ً
ـا يســتحق أن يكــون موضو ًعــا للحــوار مــع طالبــي اللجــوء
والالجئــن ولضــان عــدم تســبب مامرســاتهم يف إحــداث مزيــد
مــن الــرر النفــي االجتامعــي أو العاطفــي.

مريم زوما  zomamaryam@gmail.comكانت حتى
وقت قريب متدربة عىل العمل االجتامعي يف منظمة البحارة
الدولية  http://sihnyc.orgوهي حال ًيا مرشحة لنيل
درجة املاجستري يف العمل االجتامعي يف مدرسة سيلربمان
للعمل االجتامعي يف كلية هانرت يف جامعة مدينة نيويورك.
www.hunter.cuny.edu/socwork

 .1جوزدزياك إي وشاندي دي(“ )2002االفتتاحية :الدين والقيم الروحية يف الهجرة
القرسية” ،مجلة دراسات الالجئني ،املجلد  ،15العدد .2
 .2للحصول عىل معلومات بشأن تأثري االحتجاز ،راجع العدد  44من مجلة الهجرة القرسية
عن “االحتجاز ،وبدائل االحتجاز ،والرتحيل”www.fmreview.org/ar/detention .

املساحة الدينية واملساحة اإلنسانية
مي نو

لـــدى الــكــنــيــســة الــروتــســتــانــتــيــة الــرســمــيــة يف املــغــرب
) (Église Évangélique au Maroc, EEAMكنائس يف عدة
مدن يف املغرب .وبعد التدهور الذي تىل االستقالل ،شهدت كنائس
الطائفة اإلنجيلية يف املغرب يف العقد األخري من القرن العرشين
ارتفاعاً كبرياً يف العضوية من الطالب الواصلني إىل البالد من جنوب
الصحراء األفريقية لكنَّ ذلك م ّثل يف الوقت نفسه تحدياً :فظهور
املهاجرين غري النظاميني من جنوب الصحراء اإلفريقية عادة ما
يهدفون إىل عبور املغرب نحو أوروبا لكنَّ املطاف ينتهي بهم
يف حالة شبه استيطان يف البالد .وهكذا إثر هذا التحدي ،بدأت
الكنيسة اإلنجيلية يف املغرب عام  2003بالعمل مع الالجئني
واملهاجرين يف املغرب من خالل ذراعها االجتامعي :اللجنة الدولية
للمساعدات.
وتنصب إحدى النشاطات األساسية للجنة يف توفري املساعدة
وبرنامج مساعدة الطوارئ الذي يضم الغذاء واملعونة الطبية والتربع
بالبطانيات واملرافقة الروحية للمسيحيني الذين يطلبونها .وعادة
ما ُيقدَّم هذا النوع من املساعدات يف أثناء جلسات “الزيارات
القصرية” يف كنائس الطائفة اإلنجيلية يف املغرب يف عدة مدن يف
جميع أنحاء املغرب .ومع ذلك ،مل يخل الطريق من التحديات أمام
إعادة توجيه هذا الذراع من الكنيسة نحو املهاجرين غري النظاميني
من منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية .فهناك توتر مستمر إذ تارة
تكون اللجنة الدولية للمساعدات منظمة كنسية تركز عىل الرعاية
الشخصية والرعوية وتارة تكون كأي منظمة غري حكومية تضع
تركيزها عىل الكفاءة واملهنية.

وأهدافها وقراراتها التنظيمية .وليست القضية هنا مسألة “إما هذا
أو ذاك” بل إنها مسألة غموض والتباس ال ميكن إزالته نظراً ألنه
مرتبط ارتباطاً جوهرياً بتنظيم اللجنة وتاريخها .وأتت هذه القضايا
نتاج محاولة املنظمة تفسري معاين “املقدس” و”العلامين” عىل أرض
الواقع وتوضيح دور الدين يف العمل اإلنساين املتَّسم بالتناقضات
والتوتر ما يعكس بدوره تناقضاً يف دورها يف الفضاء العام.
ل َّكن دراسة أحد الفاعلني الجنوبيني القامئني عىل العقيدة مثل
اللجنة الدولية للمساعدات ستساهم يف تعميق فهمنا لبعض
الفاعلني األصغر حج ًام ممن يشاركون يف األمناط “األخرى” للعمل
يوسع بدوره تعريفنا
اإلنساين التي غالباً ما ال تكون منظورة ما ّ
للعمل اإلنساين .ومع َّأن املساحة الدينية هي يف الوقت نفسه
مساحة عابرة للقوميات ومساحة إنسانية أيضاً ،فتمثل اللجنة
الدولية للمساعدات مثاالً عن كيفية تحول مثل هذه املجتمعات
الدينية إىل فاعلني خاصة يف مواجهة نقص يف الخدمات التي تقدمها
الدولة بل مواجهة العدوانية التي قد تنشط عىل السطح أحياناً
تجاه املهاجرين.
وكام يقول رئيس اللجنة الدولية للمساعدات “نحن نخرتع كلام
مضينا يف طريقنا” .فالعمل االرتجايل واالخرتاع كانا من أهم الطرق
التي سعت فيها اللجنة الدولية للمساعدات إلدارة االنتقال من
متنام ميثل مساحة املوارد
العملية التي يديرها الراعي إىل تنظيم ٍ
للمهاجرين استجابة لعمليات عامة أوسع تؤثر عىل مجتمعها.

مي نو  mngo44@gmail.comمرشحة لنيل درجة
وهناك حالة من الغموض تسود داخل اللجنة الدولية للمساعدات الدكتوراه يف جامعة سوينبرين للتكنولوجيا ،أسرتاليا.
بني طبيعتها اإلنجيلية واإلنسانية ويؤثر هذا الغموض عىل رسالتها www.swinburne.edu.au
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