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ملخص
تطرح دراسة الحالة هذه لشبكة من الكنائس اإلنجيلية في لبنان نقداً للمفاهيم الشائعة عن مبدأ عدم 
التحيز الخاص بالعمل اإلنساني، وتشكك في افتراضات تخص التوافق بين الحماسة الدينية وقيم 
العمل اإلنساني، استناداً إلى بيانات جمعت خالل تقييم أجري في عام 2014. سعت الكنائس التي 
تحاول التزام عدم التحيز خالل القيام بمشروع العون الغذائي لالجئين السوريين إلى تخفيف حدة 
المشاكل المحتملة عن طريق بناء العالقات وتعزيز الكرامة اإلنسانية من أجل ضمان االستجابة 
النشاط  في  اللبنانيين  اإلنجيليين  المسيحيين  من  العديد  انخراط  استمرار  ورغم  لالحتياجات. 
التبشيري، فإنهم يستفيدون من العالقات المجتمعية القوية ويظهرون قدراً عالياً من الحساسية تجاه 

احتياجات المستفيدين العاجلة وشعورهم بالكرامة.
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زاحم خطاب علماني مهيمن خالل أكثر القرن العشرين صوت الدين في دوائر العمل اإلنساني 
فعلت  كما  االستثمار،  واصلت  الدينية  والمؤسسات  الناس  أن  إال  التنموية.  الدراسات  وفي 
كثيراً من قبل، في التعليم والرعاية الصحية والتمكين المجتمعي والعدالة وغيرها من األنواع 
الضرورية لتقديم الخدمات والدعم االجتماعي.1 في الواقع، كانت كثير من كبرى المنظمات 
الثانية منظمات دينية، حيث توصلت  التالية للحرب العالمية  المعنية باإلغاثة خالل األعوام 
دراسة أجريت عام 1953 إلى أن 90 في المائة من جميع أعمال اإلغاثة بعد الحرب قدمتها 
وكاالت دينية.2 لكن خالل العقود التالية، شرعت تلك المنظمات الدينية في التقليل من قيمة 
هويتها الدينية، مع أنها واصلت القيام بدور نشط في المحافل اإلنسانية العالمية.3 »ربما كان 
كانت  العلمانية«،4 حيث  إلى  الراية  لكنه سلم  اإلنساني،  العمل  تأسيس  في  فعال  للدين دور 
يتجانس  وال  وتقليدي  محافظ  بأنه  الدين  تصور  واإلنمائية  والسياسية  األكاديمية  الخطابات 
الفريدة  العقد الماضي قد شهد عودة إلى االهتمام باإلسهامات  التقدم المجتمعي.5 إال أن  مع 
التي تقدمها المؤسسات والمجتمعات الدينية وغيرها من الكيانات التي قد تندرج تحت مظلة 

المنظمات الدينية الواسعة.6
لطالما اتسم الخطاب في دوائر العمل اإلنساني والدوائر اإلنمائية واألكاديمية باالرتياب 
هذه  تبرز  إنسانية.  أهداف  تحقيق  في  اإلسهام  الديني على  الدافع  ذات  المؤسسات  قدرة  في 
المخاوف في أوضح صورها في حالة الكيانات المحلية ذات القاعدة الشعبية، التي يتبنى كثير 
منها توجهاً دينياً إلى حد ما،7 ال سيما وقد أعرب الممارسون والمنظرون على حد سواء عن 

قلقهم إزاء قدرتها على االلتزام بمبادئ العمل اإلنساني، خاصة مبدأ عدم التحيز.

للصليب  الدولية  المجلة   ،»Faith-Based and Secular Humanitarian Organizations« فيريس«،  »إليزابيث   1
)محرران(،  براون«  و»ريتشارد  ويلسون«  »ريتشارد  311-325؛  الصفحات:   ،2005  ،No. 858  ،Vol. 87 األحمر، 
 ،Cambridge University Press ،Humanitarianism and Suffering: The Mobilization of Empathy

.2009 ،Cambridge
»إي فيريس«، الحاشية رقم 1 فيما سبق، الصفحة 315.  2

 Oxford University  ،Sacred Aid: Faith and Humanitarianism ستاين«،  و»جانيس  بارنيت«  »مايكل   3
 Faith and the Discourse of Secular« ،»2012، الصفحة: 4؛ »أالستير أجر« و»جوي أجر ،Oxford ،Press

No. 3 ،Vol. 24 ،Journal of Refugee Studies ،»Humanitarianism، 2011، الصفحة 456.
»إم بارنيت« و»جيه ستاين«، الحاشية رقم 3 فيما سبق، الصفحة 5.  4

 Normative? Reviewing Recent Work on ،Narrow ،Instrumental«،»بين جونز« و»ماري جول بيترسن«  5
»Religion and Development، فصلية العالم الثالث، No. 7 ،Vol. 32، 2011، الصفحة 1292.

في هذه الورقة، سيستخدم مصطلح »المنظمات الدينية« لإلشارة إلى أي مؤسسة ذات دافع إيماني لها هوية دينية بأي طريقة كانت،   6
Faith- ،Agents of Transformation? Donors« ،»بغض النظر عن واليتها وأهدافها الرئيسية؛ انظر »جيرارد كالرك
 ،2007 ،No. 1 ،Vol. 28 ،فصلية العالم الثالث ،»Based Organizations and International Development
 Spirituality and Faith in Development: A ،The Role of Religion « ،»الصفحات: 77-96؛ »جيني لون
Critical Theory Approach«، فصلية العالم الثالث، No. 5 ،Vol. 30، 2009، الصفحات: 937-951. ستستخدم جملة 
»ذات الدافع الديني« لوصف الفئة األوسع من الكيانات التي تملك مبادئ عمل إيمانية، وقد تكون أو ال تكون خاضعة لتصنيف ديني.
إن تصور منظمة ما على أنها إما دينية أو علمانية، هو تصور في حد ذاته محل للنزاع، إذ يوجد مدى كبير من المواقف المتبناة من   7
قبل المنظمات الدينية، فيما يخص مبادئ العمل اإلنساني، وبعضها يكاد يستحيل تمييزها عن مواقف المنظمات غير الدينية. تعمل 
منظمات أخرى، بما في ذلك معظم منظمات المجتمع المحلي حول العالم بروح إيمانية قوية، لكنها ال تعّرف نفسها بأنها منظمات 
 Islam and Civil Society: Case Studies from Jordan ،»دينية. انظر »سارة لي سبار« و»ماري جول بيترسن
»Religious and Faith- ،»المعهد الدنماركي للدراسات العالمية، 2007، الصفحة 13؛ »توماس جيفونز ،and Egypt
»?Based Organizations: Do We Know One When We See One، دورية القطاع التطوعي والقطاع غير 

الربحي، No. 1 ،Vol. 22، 2004، الصفحات: 145-140.
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عدم التحيز هو أحد أكثر مبادئ العمل اإلنساني ذكراً )وهناك مبادئ أخرى شائعة 
وهو   ،2007 عام  في  أنجلو غنادينغر  قال  وكما  واالستقالل(.  والحياد  كاإلنسانية  الذكر 
المدير العام للجنة الدولية للصليب االحمر آنذاك: »أصبحت اإلنسانية وعدم التحيز والحياد 
واالستقاللية مصطلحات مألوفة داخل المجتمع اإلنساني ... اإلنسانية وعدم التحيز مبدآن يلتزم 
بهما معظم العاملين في المجال اإلنساني، إن لم يكن جميعهم«.8 لطالما وجهت مبادئ العمل 
اإلنساني عمليات اللجنة الدولية للصليب األحمر، لكن تم تبني هذه المبادئ وتكييفها على مدار 
القرن الماضي من قبل جهات فاعلة أخرى في مجال العمل اإلنساني. تهدف هذه المبادئ التي 
يمكن وصفها بأنها »دفة للتحكم في المسار خالل أجواء اإلغاثة الغائمة في حاالت الطوارئ 
المعقدة«9 بين جملة أمور، إلى المساعدة على تخفيف أي أثر لعمليات اإلغاثة على ديناميات 
النزاع القائم إلى الحد األدنى أو القضاء عليه تماماً في الظروف المثلى. ثمة فهم ضمني مفاده 
أن تقديم المساعدات قد يُوِجد- عن غير قصد- اختالاًل في موازين القوى داخل سياقات هشة 
التعامل  إلى  بحاجتهم  المعونة  لمقدمي  تذكرة  بمثابة  اإلنساني  العمل  مبادئ  فإن  لذا  بالفعل؛ 
بحساسية مع اختالالت القوى هذه، وتصميم تدخالتهم بطريقة تسعى إلى المساهمة في إنقاذ 

األرواح دون انخراط في ديناميات المجتمع المحلي.10
يصف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مبدأ عدم التحيز بأنه »وجوب 
االستغاثة  لحاالت  األولوية  إعطاء  مع  وحدها،  الحاجة  أساس  على  اإلنسانية  األعمال  تنفيذ 
األكثر إلحاحاً، وعدم التمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو 
عدم  لمبدأ  الرئيسية  العناصر  أحد  التمييز  عدم  يُعد  ثم  ومن  السياسية«.11  اآلراء  أو  الطبقة 
أو  الدين  أو  اللون  أو  أساس »العنصر  المساعدة على  تقديم  أهمية عدم  يعني  التحيز، وهو 
المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار آخر مماثل«12 على النحو المنصوص عليه 
في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع. وهناك أبعاد أخرى رئيسية تجعل من عدم 
التحيز عاماًل رئيسياً حاسماً فيما يتعلق بتحديد متلقي المعونة ونوعها، وضمان عدم اشتراط 

 »Humanitarian Principles: The Importance of Their Preservation During غنادينغر«،  »أنجلو   8
 »Humanitarian Aid in the Spotlight: Upcoming محاضرة ألقيت في المؤتمر العالمي ،Humanitarian Crises«

»Challenges for European Actors in Lisbon، 12 تشرين األول/ أكتوبر 2007، متاح على الرابط التالي:
icrc.org/eng/resources/documents/statement/humanitarian-principles-statement-121007.

htm 
)تمت زيارة جميع المراجع على اإلنترنت خالل تموز/ يوليو 2015(.  

 ،The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law ماكنتوش«،  »كيت   9
Humanitarian Policy Group Report No. 5، معهد التنمية الخارجية، لندن، آذار/ مارس 2000، الصفحة 1.

المرجع السابق، الصفحة 5.  10
 ،OCHA on Message: Humanitarian Principles Factsheet اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب   11

حزيران/ يونيو 2012، متاح على الرابط التالي:
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.

pd
اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949، 75 مجموعة   12
معاهدات األمم المتحدة 31 )دخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين األول/ أكتوبر GCI( )1950(؛ اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال 
جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949، 75 مجموعة معاهدات األمم المتحدة 85 
)دخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين األول/ أكتوبر GC II( )1950(؛ اتفاقية جنيف الثالثة المتصلة بمعاملة أسرى الحرب بتاريخ 
12 آب/ أغسطس 1949، 75 مجموعة معاهدات األمم المتحدة 135 )دخلت حيز التنفيذ في21 تشرين األول/ أكتوبر 1950(؛ 
اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949، 75 مجموعة معاهدات 

األمم المتحدة 287 )دخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين األول/ أكتوبر 1950( المادة 3 المشتركة.
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أي عمل من المستفيدين المحتملين الستحقاق المساعدة.13
ومن ثم تتوقع الوكاالت اإلنسانية الملتزمة بمبادئ العمل اإلنساني من الجهات الدينية 
الفاعلة تقديم المساعدة على أساس الحاجة وحدها دون أي تمييز على أساس االنتماء الديني 
االستجابة  في  وأهميته  التحيز  لعدم  المشترك  الفهم  هذا  إلى  وبالنظر  الدينية.  الممارسة  أو 
اإلنسانية، كثيراً ما تعرب الوكاالت اإلنسانية عن قلقها من احتمال اختيار المنظمات الدينية 
احتمال مشاركتها  أو  الدينية،14  األولوية ألعضاء جماعتها  مانحة  انتقائي،  بشكل  مستفيديها 
في النشاط التبشيري، بمعنى االستفادة من هشاشة وضع المستفيدين إلغرائهم بسلوك معين 

كتغيير دينهم.15
تستكشف هذه الورقة طرق تصور الجهات الفاعلة ذات الدافع الديني مفهوم مبدأ عدم 
الدينية المحلية )كنائس في لبنان( التي  التحيز، متوسلة بدراسة حالة لشبكة من المجتمعات 
تلقت مؤخراً تمويلها األول من المانحين اإلنسانيين لتنفيذ استجابة لحالة سريعة التطور من 
الكنائس لهذا المفهوم، فقد واصلت االنخراط في أنشطة دينية  تدفق الالجئين. ورغم إقرار 
صريحة، كما هو متوقع من مؤسسات دينية راسخة. لقد سعت إلى ضمان عدم التحيز باتباع 
الكنيسة أنهم غير متحيزين ومتماشين  نهج شديد العالئقية في تقديم المعونة. اعتقد أعضاء 
مع الروح العامة لمبادئ العمل اإلنساني ألنهم ركزوا بدرجة كبيرة على الحاجة باعتبارها 
معياراً أساسياً لتقديم المعونة وألنهم طوروا نهجاً يسعى إلى تعزيز كرامة السكان المتضررين 

والحفاظ عليها.
تطرح دراسة الحالة هذه عدداً من األسئلة الهامة حول األفكار الشائعة بخصوص عدم 
التحيز بين الجهات الفاعلة، بما فيها َتوّقع وجوب فصل المساعدة المادية عن القناعات الدينية، 
والقلق من تسبب االنخراط في األنشطة الدينية في إلهاء مقدمي المعونة عن تلبية احتياجات 
المستفيدين العاجلة. كما تلفت الدراسة االنتباه إلى أهمية تعزيز الكرامة اإلنسانية، وتعرض 
وجهة نظر الجهات الفاعلة ذات الدافع الديني بأن الكرامة اإلنسانية بالنسبة لهم مبدأ هام للعمل 
المساعدة  للعالقات  بها  التي يمكن  الكيفية  الدراسة تساؤالت حول  تطرح  اإلنساني. وأخيراً 
على تلبية االحتياجات الكلية للسكان المتضررين، مع خلق تحديات أمام ضمان عدم التحيز 

في تقديم المعونة في الوقت نفسه.
لدراسة هذه القضايا، سوف نستخدم دراسة حالة لشبكة من تسع عشرة كنيسة إنجيلية 
في لبنان تقدم المعونة الغذائية لالجئين سوريين. يعرض القسم التالي نظرة عامة على دراسة 
الناشئة حول  األدبيات  في  المدرجة  الرئيسية  للقضايا  ملخص  يليه  البحث،  ومنهجية  الحالة 
الخطابات  التحيز اإلنساني في  نقد لمفهوم عدم  دور اإليمان في االستجابة اإلنسانية، يعقبه 
المعاصرة. يتبع ذلك مناقشة لكيفية تكييف الكنائس مفهوم عدم التحيز مع أسلوب العمل الذي 
مع  العالقات  بناء  على  التركيز  من خالل  وذلك  والثقاقية،  الدينية  قيمها  مع  ليتماشى  تتبناه 
الخاص عن عدم  لمفهومها  الكنائس وتطبيقها  تأويل  كيفية  األخير  القسم  يناقش  المستفيدين. 

»كيت ماكنتوش«، الحاشية رقم 9 فيما سبق، الصفحة 8.  13
»إي فيريس«، الحاشية رقم 1 فيما سبق؛ »جي كالرك«، الحاشية رقم 6 فيما سبق.  14

 »Faith-Based NGOs and Healthcare in Poor Countries: A Preliminary جاياسينغ«،  »ساروج   15
الصفحات:   ،2007  ،No. 11  ،Vol. 33  ،Journal of Medical Ethics  ،Exploration of Ethical Issues«
 Handle with Care: Engaging with Faith-Based Organizations in جيمس«،  »ريك  623-626؛ 

No. 1 ،Vol. 21 ،Development in Practice ،Development، 2011، الصفحات: 117-109.
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التحيز والعمل اإلنساني بطرقها الفريدة، مع إبراز االهتمام الذي توليه للكرامة اإلنسانية.

دراسة حالة: الكنائس اإلنجيلية في لبنان وعدم التحيز

ُجِمعت بيانات دراسة الحالة هذه بالتوازي مع تقييم خارجي لحساب الجمعية اللبنانية لإلنماء 
التربوي واالجتماعي )الجمعية اللبنانية( في تموز/ يوليو- آب/ أغسطس 2014، مع جمع 
للبيانات األولية في كانون الثاني/ يناير 2014. كانت »الجمعية اللبنانية« تتلقى تموياًل من 
مؤسسة مانحة لتقديم معونة غذائية إلى تسع عشرة كنيسة منتشرة في جميع أنحاء لبنان، 
يقع كثير منها في أحياء ال تحظى إال بوجود محدود للجهات الفاعلة األكبر حجماً. تلقت كل 
كنيسة شهرياً ما بين 14 و900 قسيمة أو صندوٍق غذائي لتوزيعها على أسر الجئة تعيش 
في مجتمعها. اختيرت األسر استناداً إلى معايير وضعتها كل كنيسة تحت إشراف دقيق من 
وأجرينا  المشاركة  الكنائس  من  زرنا خمساً  الحالي،  البحث  اللبنانية. وألغراض  الجمعية 
في كل كنيسة مقابلة مع قائد ومتطوع واحد أو أكثر ومع ثالثة مستفيدين على األقل. كما 
حضرنا اجتماعات للكنيسة وفعاليات توزيع. إضافة إلى ذلك، أجريت مقابالت مع موظفين 
بالجمعية اللبنانية. 16وألغراض التقييم، استشرنا طائفة من الجهات المعنية، إال أن البيانات 
المستخلصة من تلك المقابالت لم تعرض في هذه الورقة، رغم استخدامها لتحديد المواضيع 

ومقارنة النتائج والتحقق منها.
توفر الشبكة التي أسستها الجمعية اللبنانية دراسة حالة مثيرة لالهتمام لعدة أسباب. 
أواًل، لم يشارك سوى عدد قليل جداً من قادة هذه الكنائس وأفرادها في استجابة إنسانية قبل بدء 
تدفق الالجئين السوريين في عام 2011؛ قدمت بعض الكنائس المساعدة إلى النازحين خالل 
حرب األسابيع الستة بين حزب هللا وإسرائيل في عام 2006، لكن هذه التجربة استمرت فترة 
زمنية قصيرة جداً، طورت قلة من الكنائس خاللها أو بعدها برامج اجتماعية نشطة. أما خالل 
األزمة السورية، فقد انتقل الالجئون إلى جميع أحياء لبنان تقريباً، وكان بعضهم يقضي بالفعل 
عامه الثالث من التشرد وقت إجراء هذا البحث. وجدت الكنائس المحلية- بوصفها  مؤسسات 
برامج  الكنائس  هذه  فبدأت  العوز.  من  قصوى  بمستويات  محاطة  نفسها  راسخة-  مجتمعية 
التي  للفرصة  وانتهازاً  والتعاطف  بالواجب  الشعور  من  بمزيج  مدفوعة  الالجئين،  لمساعدة 
اللبنانية.17 وبعد تأسيس البرنامج وانطالقه، حضر قادة الكنائس تدريباً  أتاحتها لها الجمعية 
على مبادئ العمل اإلنساني، قدَّمه مانحو الجمعية اللبنانية، وهي منظمات مسيحية دولية غير 
ربحية مقرها أوروبا. وكانت هذه أول مرة يستمع فيها معظم قادة الكنائس إلى نقاش عن أهمية 

عدم التحيز في المساعدة اإلنسانية.

لشدة حساسية  تقديراً  الحاالت،  في جميع  الحقيقي  الوقت  في  باإلنجليزية  ودونت  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  المقابالت  أجريت   16
التسجيل لهذا السياق. وأُبلغ جميع المشاركين أن المقابلة ستستخدم في تقييم »الجمعية اللبنانية« وكذلك في أغراض البحث األكاديمي.

.www.lsesd.org انظر  17
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ثانياً، كانت الكنائس التي تقدم المساعدات من خالل هذه الشبكة تتألف من مسيحيين 
إنجيليين لدى معظمهم إيمان قوي بالتبشير. أوضح بعض قادة الكنائس أنهم يؤمنون بديمومة 
الروح البشرية، بينما الجسد البشري مؤقت، ومن ثم لديهم اقتناع عميق بأن االستثمار في 
الصحة الروحية لمتضرري الكوارث أكثر أهمية من االستثمار في صحتهم الجسدية، بمعنى 
أنهم يفضلون تقديم الخالص الروحي األبدي على الخالص الجسدي اآلني. وعندما شاركوا 
في توفير الغذاء، بدأوا يحترمون مبدأ عدم التحيز، وأقروا بأنه ال ينبغي ألحد الشعور بإكراه 
ديني بسبب احتياجاته المادية، لكنهم غير مستعدين للتنازل عن اعتقادهم بأن رسالتهم الدينية 

هي أهم مساعدة يمكنهم تقديمها إلنسان آخر.18
المسلمين.  من  المستفيدين  غالبية  بينما  مسيحيين،  هؤالء  المعونة  مقدمو  كان  ثالثاً، 
تاريخي  توتر  إلى  إضافة  األديان،  بين  العالقات  من  ومعقد  طويل  تاريخ  األوسط  للشرق 
في  اللبنانية  األهلية  الحرب  خالل  األحداث  بعض  في  مؤخراً  تجسد  ولبنان،  سوريا  بين 
نوع  أي  لتقديم  اللبنانية  الكنائس  أعضاء  من  كثير  استعداد  كان   19.1991-1975 الفترة 
من المساعدات لالجئين السوريين المسلمين يمثل لهم تحواًل في طريقة التفكير عن الوضع 
يمنعهم من  لهم  السوريين وكرههم  فقط، حين كان خوفهم من  لذلك ببضع سنوات  السابق 
التفكير في القيام بمشاركة إيجابية على اإلطالق. مثَّل هذا األمر في البداية، مع الميل إلى 
في  التفكير  أمام  رئيسياً  عائقاً  األخرى،  الدينية  الطوائف  أفراد  مع  المكثف  التفاعل  تجنب 
للكنائس  يمثّل  الواقع  أرض  في  اإلنساني  عملهم  وجود  إن  المسلمين.  الالجئين  مع  العمل 
المشاِركة في دراسة الحالة هذه انتصاراً للتعاطف الديني على العداوة التاريخية. تختلف آراء 
المسلمين السوريين في المسيحيين بدرجة كبيرة، لكن سوريا تضم أقلية مسيحية كبيرة، لذا 
كان المستفيدون من الكنائس مدركين أنهم يتلقون على األقل مساعدات منقذة للحياة من أفراد 
طائفة دينية مختلفة. يدين مقدمو المعونة بدين أصلي في البلد الذي جاء منه الالجئون وكذلك 
البلد الذي يسكنونه اآلن، لكن طبيعة تقديم المعونة فيما بين األديان أتاحت مجااًل واسعاً أمام 

الدوافع التبشيرية المحتملة.

طورت »الجمعية اللبنانية« هذه الشبكة من الكنائس على أساس المالءمة، وفق استعداد وتوفر الموارد للكنائس لتنفيذ المشروع.   18
ترتبط كنائس إنجيلية أخرى بشراكة مع منظمات غير حكومية أخرى، لكن معظم الكنائس اإلنجيلية ال تعمل إال مع مانحين منتمين 
المانحة  الحكومية  المنظمات غير  تبدي  المعمدانية.  الجمعية  من  التي هي جزء  اللبنانية«،  مثل »الجمعية  اإلنجيلية،  الكنائس  إلى 
األخرى اهتماماً أقل بتدريب كنائسها على مبادئ العمل اإلنساني، بل يطالب بعضها باشتراك كنائسها في نشاط إنجيلي كجزء من 
برنامج المعونة الخاص بهم. يجدر التنبيه إلى أن هذه دراسة حالة خاصة بكنائس إنجيلية، وفي المقابل، عادة ما ال تشارك الكنائس 
البروتستانت غير اإلنجيليين )مثل المشيخية( والكنائس الكاثوليكية واألرثوذكسية في النشاط التبشيري، إال أنها منخرطة بنشاط في 

مجال تقديم المعونة لالجئين في لبنان.
نفسه قوة حفظ سالم. أدت  منذ السنوات األولى للحرب األهلية اللبنانية، وحتى عام 2005، احتل الجيش السوري لبنان، معتبراً   19
سنوات الحرب في لبنان إلى تفاقم التوترات الطائفية، وكان الجيش السوري طرفاً نشطاً في النزاع. خالل هذا البحث، سرد العديد 
من اللبنانيين قصصاً عن فظائع ارتكبها الجيش السوري، إلى أن أجبره الضغط الشعبي على الرحيل في عام 2005، بعد أكثر من 
عشر سنوات على اتفاق الطائف الذي أنهى النزاع في لبنان. في الوقت نفسه، تجدر اإلشارة إلى أن الكثير من اللبنانيين قد لجأوا إلى 

سوريا، خالل فترات مختلفة من الحرب، ووجدوا هناك المالذ اآلمن.
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ومن ثم حاولت الجمعية اللبنانية لإلنماء التربوي واالجتماعي، وهي نفسها منظمة غير 
اللبنانية، أن تحافظ على مستوى عاٍل من عدم التحيز، مع  حكومية أسستها الجمعية المعمدانية 
االلتزام بشعار »فلتكن الكنيسة هي الكنيسة« الذي أطلقه روبن داس المدير السابق إلدارة اإلغاثة 
وقد  كثيراً.  وشركاؤها  اللبنانية  الجمعية  موظفو  يردده  شعار  وهو  اللبنانية،  بالجمعية  والتنمية 
التحيز دون  الخاصة الحترام مبدأ عدم  نُهجها  اللبنانية  الجمعية  بتوجيهات من  الكنائس  طورت 
التفريط في وفائها لمعتقداتها الخاصة. وسنستعرض هذه النُهج فيما يلي، بعد وضع هذه المناقشة 

في سياق نقاشات أوسع حول دور الجهات الدينية الفاعلة في المناقشات اإلنسانية.

دور الجهات الدينية الفاعلة في االستجابة اإلنسانية

إنها  اإلنسانية.21  لألزمات  المستجيبين  أول  المحلية20  الدينية  المجتمعات  تكون  ما  غالباً 
الكارثة  أعقاب  في  أنفسهم  المتضررون  السكان  يقصدها  ما  غالباً  لكن  سريعاً،  تستجيب 
ثة.22 تميل الجماعات الدينية  مباشرة، طلباً للدعم المادي والدعم الروحي وللمعلومات المحدَّ
المال االجتماعي في مجتمعاتها، مع  الثقة ورأس  الرسوخ والتمتع بمستوى عال من  إلى 
وجود هياكل اجتماعية ومادية تساعدها على التدخل بكفاءة حين يظهر احتياج عاجل إلى 

الخدمات.23
فمن الناحية المالية، تتمتع الجهات الفاعلة ذات الدافع الديني أيضاً بوضع جيد يمّكنها 
من التصرف سريعاً. ال يحتمل أن هذه الجهات تمتلك صناديق احتياطية مخصصة لحاالت 
الطوارئ وال خطط استعداد للطوارئ، إال أنها تتمكن غالباً من جمع األموال المرنة في وقت 
المَتَسلَّمة من  التبرعات  الدينية محلياً وخارجياً.24 ورغم محدودية  قصير من خالل شبكاتها 
خالل القنوات الدينية، فعادة ما تكون سرية وغير مقيدة، مما يوفر قاعدة موارد يمكن للمنظمات 
الدينية االتكاء عليها حين تظهر حاجة ماسة إلى المال.25 كما تكون تكاليف المنظمات الدينية 
في األغلب أقل من تكاليف المنظمات العلمانية، ألنها قد تستفيد من موارد تطوعية كبيرة وقد 

هي مجتمعات متدينة ذات أساس إيماني »مثل األبرشيات والمساجد والمعابد... التي يقيم أعضاؤها في مكان قريب نسبياً، بحيث   20
ما يكون في مكان مخصص لذلك«: »إيلينا فيديان-قاسمية« و»أالستير أجر«،  بانتظام، وغالباً  يمكنهم االجتماع ألغراض دينية 
 Local Faith Communities and the Promotion of Resilience in Humanitarian Situations: A
Working Paper Series No. 90 ،Scoping Study، مركز دراسات الالجئين في جامعة أكسفورد، أكسفورد، شباط/

فبراير 2013.
 »Religions, Natural Hazards, and Disasters: An تكسير«،  و»باولين  غايالرد«  »جان-كريستوف   21
 »Untapped Potential of ،»2010، الصفحة 129؛ »بن ويسنر ،No. 2 ،Vol. 40 ،Religion ،Introduction«
 the World’s Religious Communities for Disaster Reduction in an Age of Accelerated Climate
»No. 2 ،Vol. 40 ،Religion ،Change: An Epilogue and Prologue، 2010، الصفحة 129؛ »إيلينا فيديان-

قاسمية« و»أالستير أجر«، الحاشية رقم 20 فيما سبق، الصفحة 4.
 Collaboration Between Faith-Based Communities and ،»فيونا صامويلز«، »رينا غيبيل« و»فيونا بيري«  22
Project Briefing No. 41 ،Humanitarian Actors when Responding to HIV in Emergencies، معهد 

التنمية الخارجية، لندن.
 »Faith-Based Aid to People Affected by Conflict in Jos, Nigeria: An Analysis ،»نكواشوكو أورجي«  23
 No. ،Vol. 24 ،Journal of Refugee Studies ،of the Role of Christian and Muslim Organizations«
 »Churches as a Stock of Social Capital for Promoting ،»3، 2011، الصفحة 483؛ »إغناتيوس سوارت
 ،Vol. 36 ،Journal of Religion in Africa ،Social Development in Western Cape Communities«

No. 3، 2006، الصفحات: 378-346.
» إف صامويلز« وآخرون، الحاشية رقم 22 فيما سبق، الصفحة 2.  24

»إن أورجي«، الحاشية رقم 23 فيما سبق، الصفحة 483.  25
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العملي من  الدعم  العمليات وتحصل على أنواع أخرى من  القائمة لتشغيل  تستخدم المرافق 
خالل مجتمعاتها الدينية.

إن نطاق االستجابة اإلنسانية الدينية وحجمها غير معروفين إلى حد كبير، فكثير من 
أعمال الجهات الدينية الفاعلة »ال يقاس كمياً وال يُسجل في أي مكان«.26 فعلى المستويات 
المحلية والوطنية والعالمية، عادة ما تملك الهياكل الدينية والطائفية نظماً للتبرع واالستجابة 
بسائر  الخاصة  التنسيق  نظم  في  اإلجراءات  هذه  إلدماج  تبذل جهداً  ما  ونادراً  بها،  خاصة 
المعونة، إال أن قدرة كل  تقدم  التي  الدينية  المجتمعات  العديد من  الفاعلة. قد توجد  الجهات 
مجتمع منها على األرجح أقل بكثير من قدرة المنظمات الدولية الضخمة التي تمولها المؤسسات 

المانحة. واألمر كما تقول إليزابيث فيريس:
لم تجر حتى اآلن أية محاولة لتقدير إسهامات الجماعات المسيحية المتنوعة مثل الكنيسة 
اإلنجليكانية في كينيا والمجلس المسيحي لماليزيا وجمعية الشبان المسيحيين في سريالنكا 
من  المحتاجين  لألفراد  مباشرة  مساعدة  جميعاً  تقدم  التي  الكولومبي،  األسقفي  والمؤتمر 
مواردها الخاصة، إضافة إلى الدعم الدولي الذي قد تتلقاه. وللطوائف الدينية األخرى تشكيلة 
متنوعة مشابهة من المنظمات التي تقدم مساعدات نادراً ما تدرج في جداول المساعدات.27

لعل هذا من أسباب محدودية أصوات المنظمات الدينية في المناقشات اإلنسانية واألكاديمية 
حتى اآلن. ازداد البحث والكتابة والمناقشة حول دور اإليمان في التنمية خالل العقد الماضي، 
إال أن قلة من البحوث ترصد وجهة النظر الخاصة التي تتبناها المؤسسات الدينية أو األشخاص 
المتدينون حول الطريقة المثلى التي يمكن للمنظمات الدينية االنخراط بها في المجتمع اإلنساني 
األكبر حجماً. تميل أكبر المنظمات الدينية وأكثرها بروزاً في مجال االستجابة اإلنسانية، مثل 
منظمة الرؤية العالمية واإلغاثة اإلسالمية، إلى تجنب األنشطة الدينية الصريحة، على الرغم 
راً.28 وفي الوقت  من عمق أسسها الدينية، فال جرم أن مؤسس منظمة الرؤية العالمية كان مبشِّ

نفسه، أزيحت المنظمات الدينية األكثر تعصباً إلى هامش مناقشات العمل اإلنساني.29
أو  اإلنسانية  خطاباتها  الفاعلة  الدينية  الجهات  تُطور  كيف  تدرس  قليلة  أبحاث  ثمة 
اإلنمائية.30 وتوجد كتابات عن عقيدة التعاطف لدى العديد من الطوائف الدينية، إال أن هذه 

 ،Journal of Refugee Studies ،»Faith and Humanitarianism: It’s Complicated« ،»إليزابيث فيريس«  26
No. 3 ،Vol. 24، 2011، الصفحة 610.

المرجع السابق، الصفحة 610.  27
 »Child Sponsorship, Evangelism, and Belonging in the Work of World Vision ،»إريكا بورنستين«  28

»No. 3 ،Vol. 28 ،American Ethnologist ،Zimbabwe، الصفحة 605.
 ،Vol. 23 ،Voluntas ،»Islamizing Aid: Transnational Muslim NGOs After 9.11« ،»ماري جول بيترسن«  29

No. 1، آذار/ مارس 2011، الصفحات: 155-126.
بيلكمانس«،  »ماثياس  مثل،  اإليمان.  من  انطالقاً  اإلنساني  العمل  تدرس  التي  لالهتمام،  المثيرة  الدراسات  من  المزيد  يوجد   30 
 ،Anthropological Quarterly ،»The »Transparency« of Christian Proselytizing in Kyrgyzstan«
 »Missão Integral [holistic mission or سميثر«،  »إدوارد  423-445؛  الصفحات:   ،2011  ،No. 2  ،Vol. 82
the »whole Gospel«] Applied: Brazilian Evangelical Models of Holistic Mission in the Arab-
»Art. #483 ،No. 1 ،Vol. 32 ،Verbum et Ecclesia ،Muslim World، أيلول/ سبتمبر 2011؛ »منى حرب«، 
 »Faith-Based Organizations as Effective Development Partners? Hezbollah and Post-War
 Development, Civil ،)في »جيرارد كالرك« و»ميشيل جينينجز« )طبعة معدلة ،Reconstruction in Lebanon«
 Palgrave  ،Society and Faith-Based Organisations: Bridging the Sacred and the Secular
 »»A Way to Paradise«: Pious Neoliberalism, عطية«،  »منى  2008؛   ،Basingstoke  ،Macmillan
 ،Annals of the Association of American Geographers ،Islam, and Faith-Based Development«

No. 4 ،Vol. 102، 2011، الصفحات: 808-827، »إم جي بيترسن«، الحاشية رقم 29 فيما سبق.
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العلوم االجتماعية ودراسات  التركيز والبالغة عن  العقدية تختلف بشكل كبير في  األعمال 
التنمية. ومن ثم ال توجد شواهد كافية على کيفية اشتباك المنظمات الدينية في الواقع مع مبدأ 
عدم التحيز، وال توجد مساحة مالئمة للحوار بين الكيانات التي تعّرف نفسها في المقام األول 
على أساس الدين وتلك التي تعّرف نفسها على أساس العمل اإلنساني.31 وبداًل من ذلك، يُنتظر 
من المنظمات الدينية انتهاج أسلوب أقرب في العمل إلى المنظمات العلمانية، وإال اعتبرت 

غير إنسانية حقاً.
رجح بعض الباحثين أن المعاناة التي يجدها الخطاب اإلنساني العلماني في الوصول 
التاريخي على  الدينية ترجع في جزء منها إلى تركيزه  إلى أرضية مشتركة مع الخطابات 
الديني  التقليد  قيمة  تنحصر  »وهكذا  االجتماعي.  النفسي  الدعم  حساب  على  المادي  الدعم 
بالنسبة إلى العمل اإلنساني العلماني فيما قد يسهم به في برنامج عمل مادي«.32 ومن المرجح 
الملحة بشكل كلي. وهذا  تلبية االحتياجات  الديني في  الدافع  الفاعلة ذات  أن تساهم الجهات 
بدوره يلبي حاجة ملموسة بشدة بين العديد من متضرري الكوارث، الذين يتوقون غالباً إلى 
الشعور بصلة تربطهم بقوة أكبر من أنفسهم، وأكبر حتى من المصاب الذي حّل بهم. فاإليمان 
باهلل يمثل للكثيرين آلية هامة للتأقلم على المصاعب.33 »تتوقف قدرة كثير من الناجين من 
الكوارث على التعافي على استخالص مغزى من التجربة الكارثية ودمج تجربتهم الكارثية في 
سرديتهم الحياتية«.34 ويجري ذلك بفعالية قصوى إذا جاء المعنى متوافقاً مع إطار معتقدات 

وقيم المتضررين الحالية.35
المجتمعات  بين  بالربط  لها  يسمح  فريد  بوضع  الواقع  في  الدينية  المجتمعات  تتمتع 
المتضررة ومنظمات اإلغاثة، نظراً لحضورها المستمر في مناطق االستجابة اإلنسانية، وعليه 
يمكن لالستمرارية واالعتمادية المساعدة على ضمان الثقة المتبادلة.36 لكن غالباً ما تكون هذه 
لذا  محدودة،  مالية  وموارد  الموظفين  من  قليل  وبها  نسبيا  ذاتها صغيرة  الدينية  المجتمعات 
نادراً ما تشعر بامتالك القدرة الالزمة للمشاركة مع هيكل العمل اإلنساني األوسع.37 وتسعى 
في  بنشاط  الدينية  المجتمعات  إيجاد سبل إلشراك  إلى  متزايدة  اإلنسانية بصورة  المنظمات 
استجاباتها اإلنسانية، وذلك مثاًل بإقامة شراكات مع المنظمات الدينية الوطنية واالشتراك في 
حوار مع القادة الدينيين المحليين حول الثقافة والقيم والعمل ضمن هياكل دينية قائمة لتقديم 

المعونة والسعي إلى إكساب الجهات الدينية الفاعلة القدرة على االستجابة اإلنسانية.38 

»إم بارنيت« و»جيه ستاين«، الحاشية رقم 3 فيما سبق، الصفحة 4، »إيه أجر« و»جيه أجر«، الحاشية رقم 3 فيما سبق، الصفحة   31
.461

»إيه أجر« و»جيه أجر«، الحاشية رقم 3 فيما سبق، الصفحة 460.  32
 »Recovery and ،»فالك ليندبيرغ  »مونيكا  4؛  الصفحة  سبق،  فيما   20 رقم  الحاشية  أجر«،  و»إيه  فيديان-قاسمية«  »إي   33
 ،Vol. 40 ،Religion ،Buddhist Practices in the Aftermath of the Tsunami in Southern Thailand«

No. 2، 2010، الصفحة 97.
 »Disaster Spiritual and Emotional Care in Professional Psychology: A Christian ،»جيمي أتين«  34
الصفحة   ،2012  ،No. 2  ،Vol. 40  ،Journal of Psychology and Theology  ،Integrative Approach«

.133
»إن أورجي«، الحاشية رقم 22 فيما سبق، الصفحة 488.  35

»إف صامويلز« وآخرون، الحاشية رقم 22 فيما سبق، الصفحة 2.  36
المرجع السابق، الصفحة 3.  37

»إي فيديان-قاسمية« و»إيه أجر«، الحاشية رقم 20 فيما سبق، الصفحة 6.  38
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عدم التحيز في الممارسة: ديناميات القوة والتوتر بين الخطابين الديني واإلنساني

تاريخية لدى المجتمع اإلنساني الدولي، وكذا لدى  تنكأ مسألة التبشير والمشروطية جراحاً 
المجتمعات التي كانت حقاًل للمساعي االستعمارية والتبشيرية في جميع أنحاء العالم. سعت 
التاريخية ألن »القصص  الذكريات  بأنفسها عن هذه  النأي  إلى  الدينية  المنظمات  كثير من 
زاخرة باستغالل المنظمات المسيحية ليأس الناس، وذلك بإيجاد عالقات شرطية بين توفير 
الدعوة  حركات  أن  إال  بالمسيحية،  ارتباطاً  أكثر  التبشير  يكون  قد  واإليمان«.39  اإلغاثة 
المجال اإلنساني كثيراً عن  العاملون في  أثارت مخاوف مشابهة. فقد أعرب  اإلسالمية قد 
قلقهم من أن هؤالء الذين يقدمون األهداف الدينية على األهداف اإلنسانية يفسدون سمعة سائر 

الجهات الفاعلة.40
على الرغم من أن التقارير التي تحدد مبادئ العمل اإلنساني، مثل مدّونة السلوك للحركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال أعمال اإلغاثة 
في حاالت الكوارث،41 ال تمنع صراحة محاوالت التبشير وتُقر بأن وكاالت العون قد تتبنى 
التبشيرية أمر متفق عليه ومفهوم  التحيز مع األنشطة  دينية معينة، فإن تعارض عدم  آراء 
على نطاق واسع.42 تمر ضحايا الكوارث في ظروف االستجابة بحالة من الهشاشة والضعف 
الشديدين، ومن المحتمل حينئذ وجود عدم اتزان في القوى يمكن لمقدمي المساعدات استغالله 
إلحداث تأثير هائل. فقد يكون ضحايا الكوارث متأثرين عاطفياً، و/ أو يشعرون بضغط لتغيير 
معتقداتهم كي تتوافق مع معتقدات المغيثين.43 حتى إْن فعل مقدمو المعونة أمراً يسيراً مثل 
إدراج نص ديني في حزم التوزيع الخاصة بهم، فقد َيُعد أفراد المجتمع المتلقي ذلك نوعاً من 
الضغط لتغيير دينهم أو المشاركة في أنشطة دينية، أو حتى مؤشراً على أن التجنيد الديني 

شرط لتلقي المعونة.
ويوجد في المقابل تحيز علماني في تفسير عدم التحيز الديني الذي يجب التسليم به. 
»ففي حين أن العلمانية )محايدة( إزاء الدين، يهمش التأطير العلماني للنظام اإلنساني عملياً 
العالمي والمحلي«.44  العمل اإلنساني على الصعيدين  الدينية في تصور  الممارسة والخبرة 
ما تتشابه بالغة العمل اإلنساني مع بالغة االستعمار، من خالل تعريف  في الحقيقة كثيراً 
يقبل  القيم على نحو ال  المادية بطريقة معينة، وتبني هذه  التقدم وحقوق اإلنسان واألهداف 

»إي فيريس«، الحاشية رقم 26 فيما سبق، الصفحة 609.  39
 Challenging Fundamentalisms: ،»A Dangerous Mix: Religion & Development Aid « ،»إيمان أحمد«  40
التالي: الرابط  على  متاح   ،2005 يوليو  تموز/   ،A Web Resource for Women’s Human Rights 
617؛  الصفحة  سبق،  فيما   26 رقم  الحاشية  فيريس«،  »إي  www.iiav.nl/ezines/web/WHRnet/2005/July.pdf؛ 

»إي فيريس«، الحاشية رقم 1 فيما سبق.
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، مدّونة السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات   41
www.icrc.org/eng/assets/ :غير الحكومية في مجال أعمال اإلغاثة في حاالت الكوارث، 1994، متاح على الرابط التالي

.files/publications/icrc-002-1067.pdf
المرجع السابق، البيان الثالث، على سبيل المثال، تقول: »على الرغم من حق الوكاالت اإلنسانية غير الحكومية في تبني آراء سياسية   42
أو دينية محّددة، فإننا نؤكد أن المساعدة لن تعتمد على مدى مشايعة المتلقين لتلك اآلراء. ولن نربط الوعد بالمعونة أو تقديمها أو 

توزيعها بتبني أو قبول عقيدة سياسية أو دينية معينة«.
»إي أحمد«، الحاشية رقم 40 فيما سبق؛ »إس جاياسينغ«، الحاشية رقم 15 فيما سبق.  43

»إيه أجر« و»جيه أجر«، الحاشية رقم 3 فيما سبق، الصفحة 457.  44



405

 اإليمان وعدم التحيز في االستجابة اإلنسانية: دروس من تقديم كنائس إنجيلية 
لبنانية مساعدات غذائية

مختـــــــــــارات مــن 
المجـلة الدوليــة

للصلــــيب األحمــــــر

الرشيد  والحكم  المدني  المجتمع  المثال،  اإلنسانية، على سبيل  تشمل »المعتقدات«  الشك.45 
والخصخصة.46 ويمكن تحديد الفارق بين الخطاب اإلنساني العلماني والخطاب الديني بدقة 
القيمي  بالتوجه  نفسه  الديني  الخطاب  يصف  إذ  الذات،  إلى  اإلشارة  كيفية  حيث  من  أكبر 

والديني، بينما يحاول الخطاب اإلنساني العلماني ادعاء الحياد القيمي.47
كثيراً ما يُنتقد عمل المنظمات الدينية التبشيري بسبب طبيعته القسرية، لكن نادراً ما 
يوجه العاملون في المجال اإلنساني نقداً مماثاًل ألعمال »التوعية« التي تقوم بها المنظمات 
اإلنسانية. وقد تنظر المجتمعات المحلية المستفيدة إلى مثل هذه المبادرات على أنها »تبشيرية« 
أيضاً، إذا كانت تطرح طرق تفكير جديدة أو تتحدى األعراف الثقافية. ومن أمثلة هذه األنشطة 
مواد  وتوفير  الصحية  النظافة  أطقم  توزيع  بين  تجمع  التي  الصحية  النظافة  تعزيز  برامج 
إعالمية تتحدى الطرق التقليدية للتغوط وغسل اليدين،48 أو برامج التغذية التي تشجع على 
الرضاعة الطبيعية في مجتمعات تتسم فيها هذه الممارسة بحساسية ثقافية، ال سيما في سياق 

التعافي من الكوارث.49
استُخدمت كلمة »فرصة« من قبل مجموعات تمارس عماًل نفسياً اجتماعياً في حاالت 
الطوارئ، أي أنهم رأوا في حاالت الطوارئ فرصة لدعم »تحول« العالقات االجتماعية إلى 
شيء أفضل من منظور القيم اإلنسانية العلمانية. ويمكن رؤية ذلك في تصميم التدخالت اإلنسانية 
الساعية إلى تحدي األدوار التقليدية للجنسين أو إنشاء لجان مجتمعية يرى فيها مقدمو المعونة 
نوعاً من التمثيل، بينما ال يلزم بالضرورة أن يعدها أفراد المجتمع المتضرر قيادة شرعية.50 

بل قد يعكس هذا امتالك الحكومات المانحة أجندة سياسية، على ما قال برونو دي كوردييه:

ينظر السكان والسلطات إلى مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية واإلغاثة بوصفها 
أداة ضمن أجندة سياسية لكل من جماعات المصالح الحكومية وغير الحكومية. وتقوم 
وأشكال  ومعايير  قيماً  وتعزز  تنشر  التي  الجراثيم  حامالت  بدور  الفاعلة  الجهات  هذه 
تنظيم اجتماعي كثيراً ما تبدو دخيلة في نظر المستفيدين المحليين والقادة الرسميين وغير 

الرسميين على حد سواء.51

 Religion and Faith-Based Organisations in Africa: The « ،»المرجع السابق، الصفحة 463؛ »باربرا بومباني  45
www.e-ir. :27 أيلول/ سبتمبر 2011، متاح على الرابط التالي ،E-International Relations ،»Forgotten Actors

.info/2011/09/27/religion-and-faithbased-organisations-in-africa-the-forgotten-actors/
 »The ‘Humanitarian Frontline’, Development and Relief, and Religion: What ،»برونو دي كوردييه«  46
 ،2009 ،No. 30 ،Vol. 30 ،فصلية العالم الثالث ،Context, Which Threats and Which Opportunities?«

الصفحة 667.
»إي فيديان-قاسمية« و»إيه أجر«، الحاشية رقم 20 فيما سبق، الصفحة 6.  47

 Strategies & Challenges to رام«،  كيه  و»بافاني  بلوم«  »الورين  فوجيتش«،  »جيلينا  المثال،  سبيل  على  انظر،   48
 ،State University of New York  ،Handwashing Promotion in Humanitarian Emergencies
كافيل«،  و»سو  سومر«  و»مارني  فيرون«  و»سوزان  هاوس«  »سارة  19-20؛  الصفحات:   ،2014  ،NY  ،Buffalo 
 »Violence, Gender and WASH: A Practitioners’ Toolkit Making Water, Sanitation and Hygiene
شبكة   ،No. 60  ،Humanitarian Exchange Magazine  ،Safer through Improved Programming«

»الممارسات اإلنسانية«، لندن، شباط/ فبراير 2014.
 Humanitarian  ،»Infant Feeding in Emergencies: Experiences from Lebanon« ماكلين«،  »ألي   49

HPN ،No. 37 ،Exchange Magazine، لندن، آذار/ مارس 2007.
»إيه أجر« و»جيه أجر«، الحاشية رقم 3 فيما سبق، الصفحة 465.  50

»بي دي كوردييه«، الحاشية رقم 46 فيما سبق، الصفحة 667.  51
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قد يُنظر إلى مثل هذه المساعي بوصفها أحد أشكال الجهر بالمعتقد أو التبشير، مثلها مثل التعليم 
الديني، لكن نادراً ما يدقَّق فيها من حيث التزامها بعدم التحيز ومبادئ العمل اإلنساني األخرى، 

كما يجري مع منشورات الجماعات الدينية.
يمكن أن يؤدي تجاهل الطبيعة اآليديولوجية لهذه الخطابات العلمانية إلى فرض قيم 
المتلقين.52 ومن ذلك ما كتبه  المتضررة دون اعتبار لوجهات نظر  المجتمعات  معينة على 
دي كوردييه: »مع تنامي االنطباعات والتصورات حول صراع حضاري عالمي يقف فيه 
)الغرب( في مواجهة )العالم اإلسالمي(، تجد الجهات الفاعلة في مجال التنمية واإلغاثة نفسها 
في وضع ينظر فيه إليها بوصفها أداة ضمن أجندات خفية )استعمارية حديثة( أو )مسيحية( أو 
)إسالمية(«.53 ومن ثم قد تزداد شكوك المجتمعات التي تتلقی المعونة إزاء الجهات الفاعلة، ال 
سيما ذات الهوية العلمانية منها، تلك التي تزعم العمل وفق منهج غير متحيز على اإلطالق، 
بينما لوحظ في بعض األحيان ترويجهم آليديولوجياتهم الخاصة. لهذه األسباب، فضال عن 
رأس المال االجتماعي وروابط المجتمع المحلي المشار إليهما آنفاً، يصبح من األسهل تقبل 

الجهات الدينية المقدمة للمعونة والثقة بها في كثير من السياقات.
لكن غالباً ما يكون الوضع أقل تعقيداً عندما يكون مقدمو المعونة ومتلقوها من أتباع 
دين واحد. يشير دي كوردييه إلى أن الدين يمكن أن يكون »عنصر دفاع ثقافي«، ووسيلة 
للدفاع عن الهوية عندما يشعر الناس »بالتهديد في سياق التحوالت الثقافية الكبرى، مثل الهجرة 
من الريف إلى الحضر أو الهجرة الدولية وتآكل الهويات ومصادر السلطة التقليدية«.54 على 
المساعدات ومتلقوها  يتقاسم مقدمو  أقوى حاالته عندما  يكون في  الدفاع  أن هذا  الرغم من 
هوية دينية واحدة، فإن األمر أقل ارتباطاً بالدين منه بالثقافة واللغة والتاريخ المشترك، وهو 
ما يملكه اللبنانيون والسوريون. سوف يناقش القسم التالي كيف تركز الكنائس في لبنان على 
تلبيتهم  لضمان  يساعدونهم  الذين  الناس  ثقة  إلى كسب  سعياً  التقارب،  وعلى  العالقات  بناء 

لالحتياجات األكثر إلحاحاً للمجتمع المتضرر.

السعي وراء عدم التحيز من خالل العالقات

في االستجابة لتدفق الالجئين السوريين إلى لبنان، حضر معظم قادة الكنائس التابعة لشبكة 
اللبنانية تدريباً على مبادئ العمل اإلنساني قدمه المانحون، ومن ثم اعتنقوا مفهوم  الجمعية 
عدم التحيز. إال أن هذا ال يعني أنهم اختاروا وقف النشاط التبشيري. فقد رأى معظمهم أن 
العمل اإلنساني »خدمة« ثانوية، بينما كان عملهم التبشيري هو التكليف األساسي من الرب. 
كانت هذه هي الرسالة التي أوصلوها إلى أعضاء كنائسهم ممن تطوعوا في برنامج المعونة 

الغذائية.55

»إيه أجر« و»جيه أجر«، الحاشية رقم 3 فيما سبق، الصفحة 462.  52
»بي دي كوردييه«، الحاشية رقم 46 فيما سبق، الصفحة 668.  53

المرجع السابق، الصفحة 678.  54
تستند النتائج الواردة في هذا القسم وما يليه، إلى البيانات األولية المجموعة لدراسة الحالة هذه، كما ذكر فيما سبق.  55
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لقد اتفقوا على أنهم ال يريدون من المستفيدين أن يشعروا باإلكراه أو الضغط للتفكير في 
التحول عن دينهم وعلى أنهم يرغبون في مساعدة من هم في أشد الحاجة إلى العون. إال أنهم ميّزوا 
بين استخدام الغذاء للضغط على المستفيدين، واستخدام الغذاء كنقطة انطالق لبناء العالقات. كانت 
المادية لالجئين  تلك العالقات ستمكنهم حينئذ من توفير خدمات عالية الجودة تلبي االحتياجات 
وضمان تقديم المستفيدين تقييمات صادقة في حالة شعورهم بأي ضغوط ال داعي لها، وكذلك 

نشر البشارة.

سعي متطوعي المشروع وأعضاء الكنيسة للوصول إلى األكثر احتياجاً

استثمرت الكنائس قدراً كبيراً من الوقت في التفاعل الشخصي مع المستفيدين، بعد حشدها فرقاً 
من المتطوعين من أعضائها الذين يتسمون بقدر عال من االلتزام. وانتظر القادة من متطوعي 
بقضاء  واالهتمام  بالبرنامج  االلتزام  من  عالية  درجة  إظهار  االستجابة  في  العاملين  الكنائس 
المتطوعون جزءاً  التي يقوم بها عادة هؤالء  المنزلية  الزيارات  المستفيدين. كانت  الوقت مع 
هاماً من معظم برامج الكنائس، بوصفها وسيلة هامة لتقييم احتياجات الالجئين وتحديد الفئات 

األكثر احتياجاً.

تتيح الزيارات المنزلية فرصة للتواصل وتمنح شعوراً بالمساواة؛ حيث نخبر المتطوعين 
بأهمية الجلوس وشرب الشاي أو القهوة معهم. إنهم جيراننا وأصدقاؤنا.56

من  وبالسعي  إلحاحاً،  األكثر  المادية  الالجئين  احتياجات  بتحديد  قوياً  التزاماً  الكنائس  أظهرت 
أجل االستجابة إلى تلك االحتياجات في الوقت المناسب. ركزت الزيارات المنزلية على تحديد 
االحتياجات، وأُعدت بحيث توفر للمتطوعين المرونة الالزمة لالستجابة إلى تنوع االحتياجات 

التي قد تنشأ:

نطلب من الفرق عدم التحدث أثناء الزيارات، إذ عليهم اإلنصات معظم الوقت. ثم يتحدث 
عضو واحد من الفريق بينما يصلي العضو اآلخر بصمت أو يالعب األطفال كي يتمكن 
الوالدان من التركيز. وما يفعالنه بعدها يتوقف على االحتياجات، فيأخذ الفريق األشخاص 

إلى المستشفى، أو نأخذهم نحن إلى طبيب.57

في سياق الزيارات المنزلية أو المحادثات الممتدة في المراكز المجتمعية، وجد متطوعو الكنيسة 
أنهم غالباً ما يتمكنون من إجراء حوار مفتوح حول احتياجات المستفيدين واحتياجات الالجئين 
اآلخرين من قاطني المنطقة. ساعد هذا على بناء اإلحساس بالشراكة مع المستفيدين وفهم مشترك 

للضعف اإلنساني. 
على  ممن  الالجئين  جميع  إلى  منتظمة  بزيارات  للقيام  وقتاً  المتطوعين  معظم  يملك  لم 
قوائم المستفيدين لديهم بالمعدالت أو الفترات التي ربما أرادوها. ففي معظم الكنائس التي تمت 
تلقى  المشروع.  نمو  مع  الوقت  بمرور  وفتراتها  المنزلية  الزيارات  أعداد  انخفضت  زيارتها، 
بعض المستفيدين زيارات كثيرة، وتلقى آخرون زيارات نادرة؛ وكما يحدث في العالقات، طور 

مقابلة مع قائد كنيسة، لبنان، آب/ أغسطس 2014.  56
مقابلة مع قائد فريق متطوع، ذكر، لبنان، تموز/ يوليو 2014.  57
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ثم  ومن  لهم،  جيدين  أصدقاء  وأصبحوا  بل  األفراد  بعض  مع  باأللفة  قوياً  شعوراً  المتطوعون 
انجذبوا إليهم فاستثمروا المزيد في تلك العالقات، وقضوا وقتاً أكثر مع هؤالء المستفيدين. وقد 
جعل هذا من الصعب عدم التحيز أحياناً، ألن الالجئين األقرب إلى أعضاء الكنيسة ربما تمتعوا 

بفرصة أكبر في الحصول على المساعدة.
بفعالية  بالمستفيدين  األماكن عالقاتهم  في جميع  الكنيسة  متطوعي  يستخدم جميع  لم 
لتحديد احتياجاتهم ومناقشتها. إال أن بعض المتطوعين فّضلوا التركيز على العالقات فحسب 
قالت  المادية.  االحتياجات  حول  الالجئين  بمناقشة  كنائسهم  في  آخرين  ألعضاء  والسماح 
متطوعة أدارت أنشطة لألطفال ويّسرت إنشاء مجموعة دعم من الشابات إنها كانت على علم 
بعمليات التوزيع وتقديم المساعدات المادية التي جرت في كنيستها، إال أنها سمحت للمتطوع 
الرئيسي بتولي ذلك، لتركز هي فحسب على العالقات التي كانت تبنيها مع أصدقائها الجدد 

من الالجئين.58

العالقات كأحد عناصر تصميم المشروع الفعال

لم تحل العالقات محل الهيكل التقليدي في استجابات الكنائس. فالكنائس التي استخدمت العالقات 
الفئات احتياجاً هي كنائس لها  الفعالية لضمان الوصول إلى أشد  المستفيدين بأكبر قدر من  مع 
نظام قائم واضح تحت قيادة قوية ولها أدوار ومسؤوليات واضحة. وكانت الزيارات التطوعية 

واالجتماعات األخرى بالمستفيدين ُمجدولة بعناية.
المتطوعين  من  مجموعة  يرأس  المراكز  أحد  في  الفريق  قائد  كان  المثال،  سبيل  فعلى 
من  األسر  من  مجموعة  زوج  كل  إلى  أُوكل  زوج.  لكل  وأنثى  ذكر  من  أزواج  إلى  منقسمين 
قائمة المستفيدين، وكان يُنتظر منهما زيارة تلك األسر بانتظام، مع تعليمات محددة عما يتوجب 
فعله والسلوك المتبع خالل الزيارات. ُجدولت الزيارات بحيث تشمل وقتاً لالستماع إلى قصص 
الالجئين وللصالة واللعب مع األطفال وتفقد المرافق المادية بسكن الالجئين وتحديد أي احتياجات 

طبية وجدولة الزيارات إلى الصيدلية أو سائر مقدمي الخدمات المحليين.
وفي كنيسة أخرى كانت قد بدأت برنامجها التعليمي الخاص باألطفال الالجئين إضافة 
مبنى  في  والمعلمين  لآلباء  المقرر عقد مؤتمرات شهرية  كان من  الغذائية،  المعونة  تقديم  إلى 
الكنيسة حتى يتمكن موظفو الكنيسة من ضمان اجتماعهم بانتظام مع اآلباء المستفيدين. إضافة 
إلى ذلك، ُوضع نظام يضمن حصول كل أسرة مستفيدة على زيارة منزلية واحدة على األقل كل 

ستة أشهر.
جرب متطوعو الكنيسة وسائل متنوعة إلشراك مدخالت المستفيدين في تصميم المشاريع، 

بما يتفق مع مبادئ المساءلة، إال أنهم واجهوا صعوبة في ذلك:
ال يمكنني إشراكهم. أحاول ذلك. ربما أحاول جمع بعض اإلحصاءات. أسألهم: »ما أهم 
احتياجاتكم اآلن؟« ... فيقولون: كل شيء. حينها قد أمنحهم خيارين بأن يختاروا مثال 
طقم نظافة صحياً أو طقم أدوات فصل الشتاء بالقيمة نفسها. أبحث عن أسلوب إلشراكهم. 
لكن الجميع، وال أعني 90% بل 99.9%، يقولون إن لهم حاجة. بعضهم هكذا حقاً، 

مقابلة مع عضو كنيسة متطوع، أنثى، لبنان، كانون الثاني/ يناير 2014.  58
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وبعضهم شديد الفقر حقاً. لذلك يمثل هذا تحدياً بالنسبة لي أن أجد طريقة إلشراكهم ... ال 
يملكون الشجاعة ألن يْشكوا، ألنهم يستفيدون.59

كان لدى العديد من الالجئين السوريين في لبنان من النازحين حديثاً مستوى منخفض من الوعي 
المزدحمة، كما كان متوسط  الحضرية  المناطق  في  للعيش  الالزمة  الحياتية  المهارات  بمختلف 
ولديهم  الصعوبة  بالغة  أوضاع  في  يعيشون  ذلك  جانب  إلى  وكانوا  منخفضاً.  تعليمهم  مستوى 
توصيات محددة. أوضح  أو  تقديم مدخالت  لذلك صعب عليهم  العاجلة.  االحتياجات  العديد من 
أعضاء الكنيسة كم كان الوضع صعباً لكثير من هذه األسر، وأنهم شعروا كثيراً بالعجز عن تلبية 

االحتياجات العديدة التي واجهوها، رغم بذلهم قصارى الجهد لفعل ما يستطيعون.
يراها  نقاط  أخرى،  نقاط ضعف  تظهر  كانت  ما  غالباً  والزيارات،  االجتماعات  خالل 
متطوعو الكنيسة غير قابلة للرصد إال من خالل التواصل على المستوى الشخصي. فعلى سبيل 
المثال، اتخذت قيادة إحدى الكنائس قراراً استراتيجياً بإجراء جميع عمليات التوزيع داخل الكنيسة. 
كان هذا في الحقيقة مخالفاً للنصائح األولية المقدمة من الجهة المانحة، وهي منظمة غير هادفة 
للربح في أمريكا الشمالية، كانت أوصت بإيصال الطرود الغذائية إلى المنازل، لكن القس كان 

واثقاً من قرار القيادة، إذ قال:

سيأتون إلى الكنيسة من أجل حزم المواد الغذائية؛ يمكننا التأكد أنهم لن يبيعوا الطعام، 
وسوف نبني عالقة معهم. إنهم يشعرون اآلن أن الكنيسة بمثابة منزل ويأتون عند أي 

مشكلة. فإْن غضب زوج مثاًل من زوجته أو العكس فإنهما يأتيان إلينا.60

أشارت موظفة بالجمعية اللبنانية إلى أن هذه الكنيسة قد شرعت في القيام بدور مركز مجتمعي، مع 
تخصيص ساعات عمل مكتبي لالجئين، وخدمات العيادة الطبية، وأنشطة تعليمية لجميع األعمار، 
ومساحة تُرى فيها األسر في معظم األحيان جالسة في الظل، ويرجع هذا كله بدرجة ما إلى ذلك 
القرار. ترى الموظفة أن هذا التوسع في دور الكنائس الذي تجاوز مجرد األنشطة الدينية أكثر 

انسجاماً مع ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الديني.
قيَّد التركيز على العالقات قدرة بعض الكنائس على توسعة نطاق استجابتها. الحظ ذلك 
عدد من الجهات المعنية الخارجية، رغم تصريح معظم متطوعي الكنائس بأنهم سيوفرون قسائم 
أو عبوات غذائية ألكبر عدد ممكن من الناس، إذا توفرت لهم الموارد المادية. لقد تأثروا بمقدار 
العوز واالستضعاف بين الالجئين في مجتمعاتهم وأرادوا مساعدة أكبر عدد ممكن. إال أن موظفاً 

بالجمعية اللبنانية لخص القيود المفروضة عليهم قائاًل:

أحد االعتبارات الواجب التنبه إليها هو طبيعة الكم إزاء طبيعة الكيف عند التدخل. هل 
تنمية عالقات صداقة وثيقة؟  بالغذاء مع  بالغذاء فقط، أم خمسين  500 شخص  تساعد 

أعتقد أن األفضل مساعدة خمسين شخصاً فقط، لكن مع استثمار حقيقي فيهم.61

مقابلة مع قائد فريق متطوع، ذكر، لبنان، تموز/ يوليو 2014.  59
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ورغم إعراب معظم قادة الكنائس عن رغبتهم في التوسع، فإن أعمالهم تشير إلى أن قدرتهم كانت 
محدودة فال يِصلون إلى مزيد من الناس بنماذج البرمجة العالئقية الحالية الخاصة بهم.

استجابة المستفيدين إلى تركيز الكنائس على العالقات

أعرب المستفيدون عن تقديرهم للوقت الذي استثمرته الكنائس فيهم؛ فقد جاء كثير من الالجئين 
من سوريا إلى لبنان ولم يبق لهم أي هيكل اجتماعي، لذا شعروا أن الزيارات التي قام بها أعضاء 

الكنيسة قد لبت حاجة ماسة لديهم.

يزورني  الذي  »ج«  خاصة  بالكنيسة،  األشخاص  جميع  مع  مفتوحة  عالقة  تربطني 
حقيقي،  أخ  إنه  نصيحته.  وأطلب  منزلهما.  في  كذلك  زرتُهم  أسبوع.  كل  [وزوجته] 

ويمكنني أن أطلب نصيحته في أي موضوع.62
أشعر معهما بالراحة بفضل الحب والعاطفة وقدرتي على االسترخاء في حضورهما.63

لقد اعتادا زيارة جيراننا، لكنهما اآلن مشغوالن جداً ووقتهما مضغوط. شعرنا بالحماس 
حين قاال إنهما سوف يأتيان يوم الجمعة. أخيراً يمكننا تقديم القهوة لهما.64

قال رجل استفاد من برنامج قسائم الطعام ألكثر من عام إن الكنيسة أصبحت جزءاً ال يتجزأ 
من حياته ومجتمعه وإن متطوعي الكنيسة هم من قد يلجأ إليهم إن واجهته أية مشاكل. عادة 
ال يكون في وسعهم فعل أي شيء لمعالجة مشاكله، لقد أقر بذلك، لكنه لم يزل يجد راحة عند 

مشاركتهم همومه لعلمه بأنهم »يفعلون ما يستطيعون«.65 
يجدر القول إنه بقدر سعي الكنائس إلى استخدام العالقات الشخصية لضمان الوصول 
بخدماتها إلى الفئات األكثر احتياجاً ولتنظيم برامج استجابة حسنة اإلدارة، فإن اهتمام معظم 
المستفيدين من شبكة كنائس الجمعية اللبنانية كان منصبّاً في المقام األول على الوصول إلى 
المساعدة المادية. كان معظم قادة الكنائس والمتطوعين يدركون ذلك. أشار متطوع إلى أن 
المشاركة في هذه »الخدمة« قد اضطرتهم إلى تقديم حب غير مشروط، وتقبُّل التعرض إلى 
الصديق  دور  بتمثيل  قيام شخص  استيعاب  عليه  يصعب  كان  المعاملة؛  وإساءة  االستغالل 

لمجرد تحصيل منفعة ما.66
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إذن، كانت العالقات وسائل مناسبة ثقافياً ومحل تقدير بشكل عام لضمان نجاح الكنائس 
في تقديم المعونة إلى أكثر الفئات احتياجاً في أوساطها وتحديد االحتياجات األكثر إلحاحاً لالجئين 
المقيمين في مجتمعاتها. فمع التزام معظم أعضاء الكنيسة واهتمامهم في كثير من الحاالت بتطوير 
العالقات مع الجئين ذوي خلفيات متنوعة، وجدوا أن هذا التركيز على زيادة األلفة كان وسيلة 
فعالة لمساعدة الكنائس على تقديم المعونة دون تحيز وذلك بمساعدتها على تحديد أكثر الحاجات 

إلحاحاً واالستجابة وفقاً لذلك.

نقل التركيز: تطبيق الكنائس لعدم التحيز والتركيز على الكرامة

سعت الكنائس إلى أن تستجيب لالحتياجات وأن تفعل ذلك بال تمييز، إال أن التركيز على 
العالقات أتاح الفرصة إلدخال معايير لعلها لم تكن في ذاتها مدفوعة بالدين، لكنها لم تكن 
قائمة على االحتياجات بشكل كامل. كان تحديد الفئات األكثر احتياجاً عملية معقدة، تأثرت 
على  الشديد  بالتركيز  كثيراً  تأثرت  كما  الكنيسة.  أعضاء  والتزام  الشخصي  باالستثمار 
استخدام الكرامة اإلنسانية كمبدأ توجيهي لصنع القرار. ومن المرجح عالوة على ذلك أن 
األلفة بين المتطوعين والمستفيدين قد أدت إلى مستويات أعلى من االرتباط بالكنيسة بين 
تفسيره أحياناً  الجوانب اإليجابية، لكن يمكن  له بعض  المسلمين، وهو ما كان  الالجئين 

كنوع من اإلكراه.

عقد اجتماعي غير رسمي: الغذاء مقابل المشاركة

الحظت جميع الكنائس المشاركة في برنامج الجمعية اللبنانية زيادة في حضور اجتماعات 
يوم األحد بعد بدء برامج االستجابة الخاصة بها، وكان كثير من الحاضرين الجدد الجئين 
سوريين مسلمين بين متلق للمعونة الغذائية أو مدرج على قوائم انتظار الكنائس. يعتقد 
عدد من الموظفين والمتطوعين أن كثيراً من هؤالء الالجئين جاءوا إلى الكنيسة بهدف 
الحصول على المعونة فقط، ألنهم ظنوا أنهم سينالون مساعدة مادية إذا حضروا، رغم 
أن أحداً من الكنيسة لم يخبرهم قط في معظم الحاالت باعتبار ذلك شرطاً. كان الكثير من 
المتطوعين متحمسين بشدة لقيم كنيستهم اإلنجيلية حتى إنهم اعتادوا دعوة الالجئين إلى 
الكنيسة، وإن لم يكن ذلك أكثر من مجرد فعل روتيني ال يُنتظر من ورائه نتيجة تذكر، 
ربما فسر الالجئون تلك الدعوات بأنها شرح لما يمكن فعله من أجل زيادة فرصهم في 

االندراج على قوائم التوزيع.
عملت الجمعية اللبنانية جاهدة، لعلمها بمدى حساسية العمل التبشيري المسيحي في دوائر 
العمل اإلنساني، كي تقنع الكنائس بضرورة االنتباه إلى هذا األمر، ووافقت معظم الكنائس على 
االلتزام بما أطلقوا عليه »الالمشروطية«. وبغض النظر عن ذلك، لم يكن العديد من المستفيدين 
مستعدين الرتياد الكنيسة مقابل تلقي المساعدات فحسب، بل كانوا مرحبين بذلك. ومع أن األمر 
لم يكن رسمياً ولم تصف الكنائس برامجها بهذه المصطلحات، فإن برامج المساعدة الخاصة بها 
كانت تعمل إلى حد ما كأحد برامج الغذاء مقابل العمل، حيث توفر االستجابات اإلنسانية المساعدة 
الغذائية مقابل مساهمة المستفيدين في مشروع عمل على نحو يومي. قد تستخدم مساهمات الغذاء 
مقابل العمل في تطوير بنية تحتية أو إنتاج زراعي أو تحقيق هدف إنساني. هناك أيضاً الغذاء 
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التعليم، حيث تتلقى األسر الغذاء عندما يذهب أطفالهم إلى المدرسة بانتظام، إضافة إلى  مقابل 
وجبات مدرسية تُصرف لألطفال.

ثبت أن هذه البرامج، رغم الخالف حولها، تحقق قدراً من النجاح في بعض المواقع 
لحفظها كرامة المستفيدين، بل وتعزيز قدرتهم على الصمود مع إمدادهم بحاجاتهم الملحة 
من المساعدة الغذائية والنقدية.67 وكما ذكر فيما سبق، اشترطت بعض برامج االستجابة 
على المستفيدين حضور جلسات توعية قبل تلقي حزم المساعدة. ومثال ذلك أنه أخبرني 
الجهات  بعض  اشتراط  عن  بلغهم  بما  الدراسة  هذه  في  والالجئين  المتطوعين  من  كل 
اإلنسانية الفاعلة في لبنان على المستفيدين حضور دورات تدريبية في النظافة الصحية 
قبل تلقي أطقم النظافة الصحية. رأى العديد من السكان المتضررين في هذه الممارسات 
الفضلى في  الممارسات  الجديد، وربما رآها آخرون من  التبشير االستعماري  من  نوعاً 

العمل اإلنساني.
لعبت اجتماعات الكنيسة دوراً مماثاًل، إذ قالت إحدى المستفيدات موضحة:

يحضر االجتماع كل المستفيدين من المشروع. إذا لم يحضروا، لن يمنحهم [قائد الكنيسة] 
أطفالي  وأترك  االجتماعات  أحضر  أنا  حقي.  إنه  بأس.  ال  لكن  قاله.  ما  هذا  مساعدة، 
وأسرتي للمشاركة في االجتماعات، وفي مقابل ذلك يعطونني المساعدة. ال يمكنهم منحي 

شيئاً إذا كنت ال أفعل أي شيء، فليس هذا أمراً منطقياً.68

من المهم اإلشارة إلى أن قائد هذا المركز بالتحديد ذكر أنه لم يشترط الحضور إلى اجتماعات 
الكنيسة، وأكد العديد من الموظفين والجهات المعنية الخارجية أنه لم يتم إخبار المستفيدين بأنهم 
مرتادة  عينت  بأنها  قناعة  إلى  توصلت  المرأة  هذه  أن  إال  االجتماعات.  حضور  عليهم  يجب 
القدرة على إطعام أسرتها. كررت هذه المرأة نفسها ما ذكره كثير  للكنيسة بوجه ما في مقابل 
من المستفيدين بعبارات ال لبس فيها: إنهم مسلمون، واثقون بهويتهم، لذا لم يشعروا في حضور 

اجتماعات في كنيسة مسيحية لبنانية بأي تهديد لهويتهم الدينية.
لقد كانوا مسرورين المتالك فرصة ممارسة نشاط ما، مع تحصيل بعض التعليم. كانت 
النساء أغلب مرتادي الكنائس من المستفيدين، ولعل حضورهن كان وسيلة للتمكين، يدعمن من 
خاللها أسرهن بطريقة ما، ألنه كانت توجد عوائق ثقافية كبيرة تمنع النساء السوريات من ممارسة 

العمل اليدوي، وهو ما كان يفعله كثير من أزواجهن.

 Synthesis Report of the Evaluation Series on the Impact of Food for Assets واتس«،  »جيمي   67
 ،)2002–2011( and Lessons for Building Livelihoods Resilience, World Food Programme
برنامج األغذية العالمي، Office of Evaluation Report No. OEV/2014/11، مايو 2014؛ »سارة أديلمان«، »دانيل 
 »How Effective are Food for Education Programs? A Critical Assessment ،»جيلجان«، و»كيد ليرر
 International Food ،No. 9 ،Food Policy Review ،of the Evidence from Developing Countries«

.2008 ،Policy Research Institute
مقابلة مع مستفيد، أنثى، لبنان، تموز/ يوليو 2014.  68
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في الواقع، لم يكن أعضاء الكنيسة بالضرورة يدركون الفارق بين »المعايير« و»الشروط« 
ولقد استعملوا نفس الكلمة العربية بديلة عن كلتيهما. قالت إحدى المتطوعات في سياق مشروع 

غير ممول من الجمعية اللبنانية نُفَِّذ في كنيستها:

رأيت ورقة مكتوبة باللغة العربية ... كانت تحوي قائمة من الشروط، كأن يكون الوضع 
تعاليم  إلى  القائمة تنص على ضرورة االستماع  تلك  كانت  ذلك.  إلى  العسر وما  شديد 

المسيح أيضاً.69

كانت صعوبة الوضع، حسب ما فهمت المتطوعة، شرطاً للمساعدة بقدر ما كان االهتمام بالتعاليم 
المسيحية.

إنساني  نهج  الكنائس التباع  الممارس على  الضغط  االرتباك عن  نتج بعض  بالمقارنة، 
عند  الكنيسة  قادة  مصداقية  في  المستفيدين  بعض  تشكك  مثل  التحيز،  عدم  مظاهر  كل  وإبداء 

التصريح بأن الغذاء قد أعطي دون قيد أو شرط.
يفعلوا.  لم  إن  الدعم  الحرمان من  آخرون  كلمة هللا. ويخشى  في سماع  البعض  يرغب 
لكن حاجتهم الماسة إلى الدعم هي السبب، ويمكن لممارسات بعض الكنائس تغذية هذا 
الشعور. سيتعاطف بعض رعاة الكنائس مع هذه المخاوف، بينما لن يمانع رعاة آخرون 

في بث الخوف.70

كان هناك الجئ سوري من متطوعي إحدى الكنائس ناقد بشدة لنهج الكنيسة، ال بسبب ضغطها 
الالجئون مهتمين  إذا كان  فيما  الكنيسة  يقين  دينهم، بل بسبب عدم  ليتحولوا عن  الالجئين  على 

بالمسيحية:
الجمع بين الكلمة والخبز فكرة فاشلة. فالذي يدور في أذهان الناس هو »إن كان بإمكاني 
الحصول على شيء من وراء الكنيسة، فهذا أمر جيد«. أجل إنهم يستغلون الكنيسة. وفي 
كل مرة توجد رسالة، يتحول الناس إلى المسيحية. أجل هذا حسن، لكن هذا ليس ما يحدث 
حقاً. أرى أن 5% فقط قد يواصلون ارتياد الكنيسة إن لم يعد هناك مزيد من المساعدة. 
يمكنك تحديد هذه المجموعة. إنهم من يطلبون مزيداً من التلمذة والتعليم. وفوق ذلك، إنهم 

لم يشتكوا حين توقفت الكنيسة عن إرسال المساعدات إليهم.71

لالجتماعات،  أسبوعياً  البحث حضوراً  هذا  زرناها ألجل  التي  الكنائس  إحدى  اشترطت 
وبالطبع كان مستوى االرتباك بين مستفيدي تلك الكنيسة ومتطوعيها أقل من غيرها، إذ 
كان واضحاً لجميع المعنيين ما يُنتظر من المستفيدين فعله. لم »يتصرف« الالجئون وفق 
الفاعلة،72 وهم في  الجهات  إلى  الكنيسة يريدون رؤيته »للتودد«  ما اعتقدوا أن أعضاء 
هذه الحالة أعضاء الكنيسة؛ بل كان هناك شعور أكثر وضوحاً بمقايضة السلع بالخدمات 
أو الغذاء بالحضور. ومع كون معظم المستفيدين من الكنيسة مسيحيين ما بين أرثوذكس 
وكاثوليك، فإنهم ما زالوا في عداد الطوائف الدينية المختلفة عن الطائفة اإلنجيلية في لبنان، 

مقابلة مع عضو كنيسة متطوع، أنثى، لبنان، تموز/ يوليو 2014.  69
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مقابلة مع مستفيد متطوع، ذكر، لبنان، تموز/ يوليو 2014.  71
 The Pragmatics of Performance: Putting ‘Faith’ in Aid in the Sahrawi  « فيديان-قاسمية«،  »إيلينا   72

No. 3 ،Vol. 24 ،Journal of Refugee Studies ،»Refugee Camps، 2011، الصفحة 534.



414

كاثرين كرافت

لكنهم أقل اغتراباً من الناحية االجتماعية من أتباع اإلسالم. كان قليل من المسلمين مستعدين 
لقبول العقد االجتماعي المقدم إليهم. ونجد بالمقارنة أن معظم الكنائس التي واصلت التشجيع 
قد قدمت معظم مساعداتها  التحيز  إلى تطبيق مبدأ عدم  الكنيسة رغم سعيها  ارتياد  على 
للمسلمين، وكان ارتياد الكنيسة خيار أكثر المستفيدين المسلمين وإن لم يكن اختيار الجميع 

بكل تأكيد.

االنخراط في الكنيسة كجزء من حزم المساعدات

أي  دون  بعضهم  جاء  إرادتهم.  بمحض  الكنيسة  إلى  يحضرون  المسلمين  الالجئين  معظم  بدأ 
دعوة، بينما وجه المتطوعون في معظم الكنائس الدعوة إلى الالجئين. تحدث معظم المتطوعين 
والمستفيدين عن االنخراط في الكنيسة بوصفه وسيلة لتعزيز الروابط العالئقية في المقام األول، 

سواء بين المتطوعين والمستفيدين أو بين الالجئين وبعضهم بعضاً.
ظهر تعقد العالقة بين األلفة واالنخراط في الكنيسة في رواية أحد قادة الكنائس، الذي 
الحظ شروع كثير من المستفيدين من قسائم الطعام في حضور الكنيسة يوم األحد، رغم أن 
سياسة فريقه من المتطوعين كانت تقضي بعدم تشجيعهم على ذلك، مما دفعه إلى التساؤل 
عن دوافعهم. ثم سرد قصة عن امرأة كانت على قائمة انتظار الكنيسة للحصول على قسائم 
الطعام، وقد أدركوا أنها محتاجة بالفعل لكن قسائم التوزيع قد نفدت، وبدأت هذه المرأة في 
ارتياد الكنيسة بانتظام. اعترف القائد بأنهم نقلوا المرأة إلى أعلى قائمة االنتظار عندما ظهرت 
فرجة في القائمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى معرفتهم بمدى احتياجها، وكذلك إلى الوقت الكثير 
الذي استثمرته بكونها عضواً نشطاً في مجتمع الكنيسة. إال أن ردها أثر فيه، إذ رفضت المرأة 
قبول القسيمة لمعرفتها بوجود من هم أكثر حاجة منها. خلص قائد الكنيسة إلى أن ارتياد المرأة 
للكنيسة جعلها تصادق الجئات أخريات يحضرن أيضاً، مما جعلها أكثر حساسية الحتياجات 
الكنيسة الطبيعي إلى  زمالئها الالجئين. وهكذا وقفت صالبة أخالق هذه المرأة أمام نزوع 

المكافأة على الحضور.73
في الواقع، أصبحت الكنيسة وصداقة المتطوعين منفذاً اجتماعياً مهماً لبعض الالجئين. 
وفقاً لزوجة أحد قادة الكنائس، أخبرتها نساء سوريات كن يرتدن كنيستها أن تباُدل التحية والوقت 

االجتماعي كانا سبب حضورهن. وعند سؤال متطوع عن احتياجات الالجئين أجاب:
يُستمع  بأن  وذلك  واالهتمام،  باالحترام  والشعور  على صديق  الحصول  حاجاتهم  أكبر 

إليهم.74

قال أحد قادة الكنيسة، تأكيداً على هذا الشعور، إنه اكتشف أن كثيراً من الناس ال سيما النساء 
واألطفال كانوا يشعرون بالملل، وكانت حياتهم في لبنان فارغة بشدة ونادراً ما كانوا يغادرون 

منازلهم وأنهم أرادوا الذهاب إلى الكنيسة لممارسة بعض النشاط االجتماعي.75

مقابلة مع قائد كنيسة، ذكر، لبنان، كانون الثاني/ يناير 2014  73
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كذلك أعرب الالجئون المستفيدون عن تقديرهم للمنفذ االجتماعي الذي أتاحته الكنيسة. 
أوضحت امرأة عندما سئلت إذا كانت قد ارتادت الكنيسة أنها زارتها بضعة أشهر من أجل رؤية 
صديقاتها والخروج بصحبتهن. قالت إن األجواء االجتماعية هي التي جذبتها، لكنها توقفت عن 
حضور الخدمة أيام األحد في النهاية بعدما سيطر االنشغال على حياتها. إال أنها لم تزل تتلقى 

قسائم الغذاء.
كما أعرب العديد من المستفيدين الذين ارتادوا الكنيسة عن تقديرهم لمنحهم فرصة توسيع 

األفق والتعرف على المسيحية من وجهة نظر تعليمية.
  ... ثقافياً  المزيد، لتطوير نفسي  لم أكن أعرف »يسوع« من قبل، لكني أردت معرفة 
ليس األمر مجرد تعلم للدين، بل هناك أمور اجتماعية وشخصية، ومعرفة المزيد عن 

اإلله بشكل عام.76

كانت هذه تجربة جديدة بالنسبة لكثير من المستفيدين خاصة النساء الالئي تلقين خالل نشأتهن 
معلومات قليلة عن المسيحية، وكانت في بعض الحاالت تعاليم سلبية، رغم االعتراف بالمسيحية 

سلفاً لإلسالم.

توتر بين األلفة واالحتياج

وجد أعضاء الكنيسة، كما ذكر من قبل، صعوبة في رفض تقديم المعونة إلى أشخاص كّونوا معهم 
عالقة قوية، مع علمهم بمدى احتياجهم، لكنهم يعلمون أيضاً أن في المجتمع من هم في حاجة أكبر. 

قالت موظفة بالجمعية اللبنانية:

أجل، [شركاء الكنيسة] يرددون كالببغاء كالماً عن أهمية المشروطية، ومعرفتهم بذلك 
أمر حسن، لكن البعض ال يستوعبون لوازمها، مثل ضرورة استخدام معيار االحتياج 
المسألة خالل  ستثار  كلل.  دون  الحاجة  شأن  من  اإلعالء  ينبغي  أوحد.  رئيسياً  معياراً 

المحادثات. نحن نناقشها كثيراً، ونحاول أن نوضح لهم أهميتها.77

واصلت الحديث مشيرة إلى المشكلة التي تعقب تكوين عضو الكنيسة عالقة قوية مع شخص 
ما، إذ يصعب عليه إبالغ ذلك الشخص بأنه لن يحصل على مساعدة. يزداد الوضع تفاقماً 
الذين زاروهم كانوا أكثر رغبة في  المتطوعين، من أن بعض الالجئين  بما الحظه بعض 
أن  المتطوعين  بعض  وجد  بغيرهم.  مقارنة  الكنيسة  أعضاء  مع  عالقاتهم  في  االستثمار 
نشاط  كأنها  أخرى  تمر  بينما  رسمي،  اجتماع  كأنها  تمر  األسر  لبعض  المنزلية  الزيارات 

اجتماعي بصحبة األصدقاء.
عالوة على ذلك، كانت المحادثات غير الرسمية هي المصدر األساسي الذي اعتمدت عليه 
كنائس شبكة الجمعية اللبنانية في جمع المعلومات الهامة الالزمة للمتابعة، وهو ما تورطت فيه 
حتى الكنائس ذات النظم جيدة اإلعداد التي تضمن قضاء المتطوعين وقتاً مع المستفيدين بانتظام. 
علق على ذلك مستشار في مجال حماية األطفال، كان يعمل في الجمعية اللبنانية خالل فترة العمل 

الميداني، قائاًل:
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يمكنني تفهم األسباب التي تجعل االعتماد على زيارة منازل الناس فقط أمراً جيداً. إنها 
تساعد على بناء العالقات، وتنطوي العالقات على قدر كبير من الضمان، مثل التيقن من 
صدق مزاعم الناس حول حاجتهم. لكنها... شديدة الخطورة. ليس هناك أحد خارج العالقة 

يمكن للناس اللجوء إليه إذا كانت لديهم مشكلة.78

كان كثير من متطوعي الكنيسة يدركون ذلك. لقد أبدوا معارضة لوضع نظم متابعة ومساءلة قوية، 
بدافع الرغبة في الحفاظ على الطابع شديد الشخصية للخدمات التي يقدمونها، إال أنهم حاولوا البقاء 

متيقظين ألي من المخاوف المحتملة.
تشجعهم عالقاتهم معنا على المشاركة. نحن منفتحون جداً. لكن ال نملك نظاماً قائماً إن 

حدثت لهم مشكلة مع الفريق. لذا فنحن متيقظون.79

الكنيسة  التي تجمعهم بأعضاء  إلى تقديرهم لعالقات الصداقة  المستفيدين  كذلك أشار بعض 
أكثر من أي فرصة إلعطاء تقييمات موضوعية. وعندما سئل مستفيد تطوع للعمل مع الكنيسة 
عما إذا كان لديه أي نقد للبرنامج، وصف أعضاء الكنيسة بأنهم »إخوانه حقاً«، بمعنى أنهم 
أفراد باألسرة ال يجوز انتقادهم في حضرة الغرباء.80 وقالت امرأة أخرى إنها تأتي إلى مركز 
العاملين  اعتبرت  أن  فمنذ  المادية.  الحاجات غير  تلبية أي من  المساعدة في  الكنيسة لطلب 
والمتطوعين في المركز أصدقاء لها، باتت تفضل الذهاب إلى شخص تربطها به عالقة أكثر 
رسمية كصاحب العقار اللبناني أو جيرانها لطلب مساعدة مالية زائدة عن المعونة التي قدمتها 

لها الكنيسة بالفعل.81
التحيز، ساعين إلى استخدام روابط  تبنوا مفهوم عدم  الكنائس قد  لعل معظم قادة 
األلفة لتحديد الفئات األكثر احتياجاً، مصرحين في ذلك بعدم مشروطية المعونة، إال أنه لم 
يكن لديهم استعداد العتبار المعونة اإلنسانية غير المتحيزة هدفاً أكثر أهمية من التبشير، 
استمتاعهما  بقدر  أنه  زوجان  أوضح  لمنظمتهم.  التأسيسية  الروح  من  جزءاً  كان  الذي 
األكثر  احتياجاتهما  تلبية  بقدرتهما على  الالجئين وسعادتهما  بتطوير عالقات صداقة مع 
إلحاحاً، كانا في حالة تأهب دائم ألي فرصة للدخول في نقاش ديني. وبعد زيارتهما إحدى 
ها دعوة إلى  األسر الالجئة مرات قليلة، شعرا بأن عالقة الصداقة آخذة في التطور، فوجَّ
األقارب  من  قليل  عدد  من  طلبا  كما  العشاء.  وتناول  منزلهما  لزيارة  المستفيدة  األسرة 
المسيحيين االنضمام إليهما على العشاء، قائلين إنهما كانا يأمالن في أن حضورهما سوف 

»يمهد السبيل« إلجراء محادثة روحية.82
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الكرامة بوصفها »مبدأ العمل اإلنساني« الرئيسي لدى الكنائس

قاومت الكنائس اإلنجيلية تطبيق مبدأ عدم التحيز، وفعلت ذلك بطرق تختلف نوعاً ما عن الجهات 
الفاعلة األخرى، إال أنها كان لديها أيضاً مبادئها القيمة. كانت بعض مصادر دراسة الحالة هذه 
للمبادئ  احترامها  قلة  بسبب  األكبر حجماً  الفاعلة  الجهات  لسائر  الشيء  ناقدة بعض  الواقع  في 
الذي  »المبدأ«  وكان  الجيدة.  اإلنسانية  لالستجابة  ضرورية  اعتبرتها  التي  األخرى  التوجيهية 

انصب التركيز عليه هو مبدأ الكرامة اإلنسانية.

وندعوهم  ونصافحهم  لهم  نقوم  المركز  إلى  يأتون  فعندما  باحترام؛  المستفيدين  نعامل 
إلى  يشيرون  الذين  وشركاؤها،  المتحدة  األمم  تفعله  عما  يختلف  أسلوب  هذا  للجلوس. 

الالجئين بـ»الحيوانات«.83

كان لدى عضو بالجمعية اللبنانية ممن يتفاعلون بانتظام مع الباعة المحليين مخاوف مماثلة بشأن 
على  تهتم  لن  التي  الكريمة  المعاملة  المستفيدين  تلقي  من  التأكد  واجبه  من  أن  ورأى  سلوكهم، 

األرجح سائر الجهات المعنية بتقديمها:

إلى  مباشرة  توجهت  ذلك.  من  شكوا  ولقد  يحترمونهم،  ال  متاجر  أصحاب  هناك  كان 
أصحاب المتاجر وتحدثت إليهم بصرامة. حذرتهم أنهم إن لم يحترموا الناس، فإن كثيراً 

من أصحاب المتاجر األخرى ينتظرون الفرصة للتعامل معنا.84

أصبح حضور الكنيسة، كما رأينا آنفاً، وسيلة تسمح للمستفيدين بالحفاظ على كرامتهم من خالل 
المساهمة بشيء ما بدال من االكتفاء بتلقي النشرات. كما عملت الكنائس والجمعية اللبنانية بِجد 
للدفاع عن كرامة المستفيدين بطرق أخرى. وكان مما يبعث على القلق التصوير الفوتوغرافي 
الحر من جانب المانحين والصحفيين األجانب، الذين لم يطلبوا غالباً من المستفيدين أو يُْعلِموهم 
بالكيفية التي سوف تستخدم بها الصور. قال أحد قادة الكنائس إنه سيسعد بقدوم المزيد من الجهات 

المعنية الخارجية لزيارة مركزه والتمتع بفرصة للقاء المستفيدين:

لكن رجاًء ال تلتقطوا الصور! إنهم يرتابون في الكيفية التي سوف تستخدم بها، يحسبون 
ألغراض  ذلك  نفعل  ربما  أو  لهم،  نقدمه  مما  أكثر  أموال  على  للحصول  نستغلهم  أننا 

سياسية.85

قال بالمثل موظف بالجمعية اللبنانية:

أعاني بسبب كل صورة توضع على الموقع ... لقد نزحنا نحن اللبنانيين أيضاً. وال أريد 
أن يستغل أحد صوري!86

قال قادة إحدى الكنائس إن الشرف كان أحد أولوياتهم. ومن خالل مشاركتهم في هذه االستجابة، 
علموا أن السوريين يأتون إلى لبنان عادة وعزتهم بأنفسهم قوية، لكن يشعرون كأنما فقدوا هذه 
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العزة عندما نزحوا. جعل هذا من الصعب عليهم تقبل المساعدة، ومن األصعب طلبها.

يحز في أنفسهم أن نكون نحن »مساعدين« لهم. لذا نطمئنهم بالقول والفعل، ونُظهر لهم 
مدى التقدير الذي نكنه لهم وأننا نراهم أبطااًل ... فعادة ما يتعامل اللبنانيون مع السوريين 

»باستعالء«.87

شعر المستفيدون بهذا التقدير لكرامتهم واعتبروه أحد أعظم مكاسب تلقي المساعدة من الكنائس. 
ثمنوا حصولهم على فرصة للتبسم والتحدث، وأعجبوا باالهتمام الذي تلقوه:

أشعر في الكنيسة بأنني مهم. 88

الشيء األهم هو ما نتلقاه من احترام. ينظر إلينا سائر األشخاص كأننا شهداء أو أعداء. 
لكننا هنا سواسية، نجلس معاً. يهتم أعضاء الكنيسة بأطفالنا. إذا كان أطفالنا سعداء فنحن 

سعداء.89

كما أجرى قليل من المستفيدين مقارنة سلبية مع مقدمي مساعدات محليين آخرين. قالت إحدى 
منظمة  من  المقدمة  نظيرتها  كثيراً  تفوق  الكنيسة  تقدمها  التي  المساعدة  حزم  جودة  إن  النساء 

المجتمع المسلم المحلية.

أعطانا المسجد طعاماً ذات مرة، لكن العبوة كانت صغيرة وال تحوي شيئاً تقريباً، ويبدو 
أنهم كانوا فخورين جداً ويتباهون بها.90

شعرت المرأة في المقابل باهتمام أعضاء الكنيسة الصادق برفاهيتها، وكان هذا التباين في التجربة 
ما دفعها إلى السعي للمشاركة في جميع األنشطة التي وفرتها الكنيسة.

من  كثير  على  األمر  واقع  في  صعباً  اإلنسانية  للكرامة  االحترام  إظهار  تعلم  كان 
المتطوعين. فالتاريخ المعقد من العالقات السورية اللبنانية جعل كثيراً من المسيحيين اللبنانيين 
عن  المتطوعات  إحدى  تحدثت  السوريين.  المسلمين  تجاه  الكراهية،  بل  بالشك،  يشعرون 
الصعوبة التي وجدتها في التعاطف مع الالجئين في البداية. كان في لبنان مليون سوري لكنها 
لم تشعر بهم. ومن خالل مشاركتها في برنامج الغذاء، كسبت أصدقاء سوريين وبنت عالقات 
الصداقة على االحترام المتبادل. قالت إنهم يعتبرون بعضهم بعضاً اآلن إخوًة في البشرية، 

وهذا شيء تؤمن بأهميته لمواجهة التوترات المتزايدة في المجتمعات اللبنانية المضيفة.91
تجدر اإلشارة إلى أن الكنائس لم تركز جميعها على مسألة الكرامة، إذ كان هناك بعض 

الحاالت الفردية التي عاملت فيها الكنائس المستفيدين بدرجة من االزدراء.
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ذهبت إلى مشروع في مستودع كبير ... وصلت إلى المكان فوجدته مزدحماً بأشخاص 
يجلسون على األرض في هدوء شديد. سألت القس عن سبب الهدوء المطبق، فقال »أنا 

دكتاتور«.92

كان الغالب مع ذلك هو تلك الحدود المفروضة على مستوى الكرامة الممنوحة للمستفيدين. 
الكنيسة إلى كسب ثقتهم.  ما يوثق بهم، رغم سعي أعضاء  نادراً  التقدير-  تلقيهم  كانوا- مع 
وفي معظم الكنائس لم يشارك المستفيدون في صنع القرار. أوضح قائد إحدى الكنائس أن 
المستفيدين قد أُبلغوا برؤية الكنيسة وخططها عند حضورهم عمليات التوزيع، إذ كانت هذه 
المتطوعين. وكان  كبار  واثنين من  القس  فريق يضم  األول  المقام  في  اتخذها  قد  القرارات 

أعضاء الكنيسة ال المستفيدون يشاركون أحياناً في مناقشات استراتيجية.93
في  تبحث  وكانت  لإلدارة  انتقال  موسم  في  المتطوعين  لجنة  كانت  أخرى،  كنيسة  وفي 

خيارات تتعلق بمن يمكن ضمهم إلى الفريق:

نحاول توسعة اللجنة، لكننا ال نشرك [متطوعاً سورياً] في صنع القرار، كأن يحدد من 
يستحق المعونة ... قد يعطينا معلومات عن وضعهم ... طلبنا منه ذلك ألننا يمكن أن نثق 

به. إنه يحضر جميع االجتماعات. لكّن كثيراً من الناس يكذبون.94

كانت خطوة كبيرة أن تشرع الكنائس في دعم المسلمين ومصادقتهم، وسوف تكون خطوة 
مسألة  كانت  بكثير.  تلك  من  أكبر  اإلدارة  بمسؤولية  تكليفهم  أو  القرار  صنع  في  إشراكهم 
الكرامة ذات أهمية قصوى، إال أن الكنائس كانت محدودة في مستوى الكرامة التي تمنحها 
أيضاً  وألنهم  وكونهم سوريين،  المستفيدين الجئين  كون  إلى  جزئياً  ذلك  يرجع  لمستفيديها. 
ليسوا مسيحيين. إال أن كنائس كثيرة قد شعرت بأنها أولت الكرامة اإلنسانية احتراماً يفوق ما 
توليه الجهات الفاعلة غير الدينية األخرى، وغيرهم من أعضاء المجتمعات اللبنانية المضيفة.

الخاتمة: أسئلة حول مفاهيم العمل اإلنساني

حول  األسئلة  من  عدداً  السوريين  لالجئين  المساعدة  تقديم  في  اإلنجيلية  الكنائس  تجربة  تثير 
الكيفية التي يطبق بها، أو قد يطبق بها، مبدأ عدم التحيز. في حين ينبئ عمل الكنائس عن قدر 
من االلتزام والتعاطف يمكن اعتباره نموذجياً، فإن عمق قناعاتها الدينية لم يجعلها تفصل بين 
المساعدة المادية وفهمها الحتياجات الالجئين الروحية. وافق أعضاء الكنيسة وهم حديثو عهد 
بالعمل اإلنساني على السعي إلى االلتزام بعدم التحيز، وحدث ذلك بدرجة عظيمة من االقتناع 
في كثير من الحاالت، إال أنهم واصلوا التعريف بالمسيحية ودعوة المستفيدين إلى كنائسهم. كانت 
هناك حاالت لم يرَق فيها نهجهم إلى معايير عدم التحيز في العمل اإلنساني، لكن هناك حاالت 
أخرى أظهروا فيها قدراً كبيراً من عدم التحيز فضاًل عن محاكاة القيم اإلنسانية الخاصة بهم، 
نظراً لما يتأصل في معتقدهم من أن الكرامة اإلنسانية شيء بالغ األهمية. وفيما يلي بعض األسئلة 
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كاثرين كرافت

هل يمكن للجهات الفاعلة السعي إلى فصل المساعدة المادية عن قناعاتها الخاصة، وهل 
ينبغي عليها فعل ذلك؟ سوف يجيب أعضاء الكنيسة اإلنجيلية بأن ذلك ال ينبغي عليهم، وإذا أجبروا 
على االختيار فمن المرجح أن الكثيرين سيواصلون التبشير بدينهم وسيتوقفون عن توفير الغذاء 
تملكه  لما  نظراً  في ظروف حرجة،  الالجئين  العديد من  الذي من شأنه وضع  األمر  لالجئين، 
الفاعلة  المجتمعات مقارنة بسائر الجهات  العديد من  الكنائس من قدرة أكبر على الوصول إلى 
األخرى. ربما سيجيب العاملون في مجال العمل اإلنساني من العلمانيين بضرورة فصل المساعدة 
المادية عن المعتقدات، لكن األسئلة المتعلقة بعدم تحيز العلمانية ستشكل تحدياً لهذا الرأي. شعر 
المشاركون في دراسة الحالة هذه بأنهم كانوا أكثر استجابة وأكثر اهتماماً بإنسانية مستفيديهم من 

الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى، بسبب قناعاتهم الدينية على وجه الخصوص.
كيف يمكن لمقدمي المعونة التمييز بين الوقت الذي تلبي فيه األنشطة الدينية حاجة ماسة، 
الذين  المسلمين  المستفيدين  من  العديد  تحدث  دينياً؟  إكراهاً  فيه  الناس  سيعتبرها  الذي  والوقت 
أجريت معهم مقابالت لدراسة الحالة هذه عن أنشطة الكنيسة المسيحية، حيث جاءت لتلبي حاجة 
ماسة إلى خدمات اجتماعية وتعليمية. وأشار مستفيدون آخرون، وأحياناً المستفيدون أنفسهم في 
أوقات أخرى من الحوار، إلى أن مشاركتهم في أنشطة الكنائس كانت تودداً إلى مقدمي المعونة. 
لم يشر أحد إلى شعوره بأنه مكره على ارتياد الكنيسة، لكن المثال الخاص بطلب إحدى الكنائس 
قبول  اختاروا عدم  المسلمين اآلخرين ربما  السوريين  الالجئين  أن  االجتماعات يرجح  حضور 

المساعدة من الكنائس، وهو ما يبعث على القلق إن لم يحصلوا على المساعدات في مكان آخر.
إذا ُقدمت المعونة دون أي شروط على اإلطالق، فكيف يمكن حفظ كرامة المستفيدين؟ 
سوريا بلد لم يشهد أية كوارث طبيعية أو صراعات كبيرة منذ عدة عقود قبل األزمة الحالية، لذا لم 
يكن معظم الالجئين الذين وفدوا على لبنان معتادين على أن يكونوا في جانب من يتلقى الصدقة. 
وجد كثير من المستفيدين أن بإمكانهم الحفاظ على قدر من الشرف والكرامة من خالل المشاركة 
مع أعضاء الكنيسة على قدم المساواة داخل اجتماعات الكنيسة وخارجها. قرر البعض أن الكنائس 
تشترط حضور االجتماعات للحصول على المساعدات، مما يرجح أن الكنائس لم تنتهج أسلوباً 
غير متحيز، حتى لو لم تكن تنوي اشتراط الحضور. لكن هؤالء المستفيدين أنفسهم أعربوا عن 
اعتزازهم بقدرتهم على تقديم شيء في مقابل المساعدة، تماماً كما كانوا سيفعلون وهم يعملون في 
سوريا قبل النزاع. يرجح هذا أن المزيد من مقايضة الغذاء باألنشطة على نحو متعمد، حتى إن 
كان ذلك بطابع ديني، قد يكون أداة تستحق مزيداً من االستكشاف للمساعدة في كبح االعتماد على 

المعونة بين السكان المتضررين.
إلی أي مدى يمکن تقديم العالقات والدعم النفسي االجتماعي الالحق لمتضرري الكوارث 
دون التورط في معاملة تفضيلية للمستفيدين ممن جمعتهم صداقة وألفة بمقدمي المساعدات؟ اللمسة 
الشخصية عنصر هام في أي برنامج من برامج االستجابة لحاالت الطوارئ، خاصة في سياق 
النزوح والنزاع حيث يتعافى من الصدمة كثير من المستفيدين. والكنائس وغيرها من الجهات 
أبرز  إحدى  وكانت  الشخصي،  الدعم  من  النوع  هذا  لتقديم  فريد  بشكل  مجهزة  الفاعلة  الدينية 
مميزات برنامج الجمعية اللبنانية هي الطبيعة العالئقية، الستخدامها شبكة واسعة من متطوعي 
منها  أقوى  تصبح  المتضررين  األفراد  بعض  مع  األلفة  عالقات  أن  إال  الكنائس.  من  شركائها 
مع غيرهم، وبالتالي يسهل إغفال هؤالء المستفيدين الذين لم يكّونوا تلك الروابط الشخصية مع 
المتطوعين؛ كما أن لذلك األمر تداعيات تتعلق بالمساءلة اإلنسانية، إذ يتمكن مستفيدون مختلفون 
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من التواصل مع مقدمي الخدمات بمستويات مختلفة من األمانة، على أساس العالقات الشخصية 
المستثمر فيها.

في الختام، تتفق الكيانات الدينية المحلية ذات القاعدة الشعبية مع مبادئ العمل اإلنساني، 
إال أنها تفسرها بطرق تختلف بشكل ملحوظ عن معظم الجهات الفاعلة العلمانية، خاصة التي 
يقع مقرها في أماكن غير التي قد تقع فيها حالة طوارئ إنسانية. إن تحسين الحوار بين هذه 
المنظمات الدينية المحلية وغيرها من الوكاالت اإلنسانية األكبر حجماً مكسب ال يقدر بمال. 
ويمكن لهذا الحوار أن يساعد على تعزيز جودة الرعاية المقدمة من جميع مقدمي المعونة، 
عبر تحسين فهم جميع األطراف لمبادئ العمل اإلنساني وطريقة تطبيقها المثلى، مع مراعاة 
الدروس التاريخية المستفادة التي تستند إليها مبادئ العمل اإلنساني إلى جانب وجهات نظر 

أعضاء المجتمع المحلي.




