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العقيدة واالستجابات للتَّهجري
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العمل اإلنساين القائم عىل العقيدة يف شامل ميامنار

إدوارد بينسن وكارين جاكت

لقد كانت استجابة املنظامت القامئة عىل العقيدة إزاء التهجري يف شامل ميامنار ملحوظة ،لكنَّ استمرار العالقات
املفتوحة والتعاونية مع املجتمع الدويل ما زالت متثل تحدياً قامئاً ومستمراً.
مــع اســتئناف النــزاع املســلح عــام  ٢٠١١يف شــال ميامنــار،
هُ ِّجــر عـرات األلــوف مــن األشــخاص .وبعــد ثالثــة ســنوات ،مــا
هجــر ونــازح داخــي يف البــاد .ويف هــذه
زال هنــاك  99ألــف ُم َّ
املنطقــة يف ميامنــار التــي يســود فيهــا الســكان املســيحيون،
كان للمنظــات واملجتمعــات املعمدانيــة والكاثوليكيــة دوراً
حيويــاً يف توفــر املســاعدة .فمنــذ تحــ ّول كاشــن يف أواخــر
القــرن التاســع عــر إىل املســيحية ،والكنائــس توفــر الخدمــات
العامــة التــي ال توفرهــا الحكومــة .وعــر األجيــال ،حصلــت هــذه
العمليــة عــى الرشعيــة لهــذه املنظــات ،واألهــم مــن ذلــك أ َّنهــا
حصلــت عــى ثقــة الســكان .ويف مرحلــة مؤخــرة بعــد الن ـزاع
عملــت الكنائــس ومجمعاتهــا عــى توفــر الخدمــات مبنطقيــة
لتكــون مــاذات آمنــة وأماكــن ميكــن للمجموعــات مــن خاللهــا
االســتجابة إىل الحاجــات اإلنســانية املبــارشة لألشــخاص الذيــن
ينتمــون إىل طوائفهــم بــل حتــى ألفـراد الجامعــة الدينيــة نفســها
ســواء أكانــوا يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة أم غــر
ذلــك مــن املناطــق.

فبصغــر حجمهــا أصبحــت تلــك املنظــات مفيــدة ليــس يف
تجنــب املشــكالت املوجــودة يف املخيــات املكتظــة فحســب
بــل يف املســاعدة أيضــاً يف تعزيــز قدراتهــا عــى االســتجابة
مبرونــة .فقــد نشــأت املنظــات وتطــورت بطريقــة عضويــة
حســب الحاجــات الطارئــة ،وتعلمــت مــن ظهورهــا الســابق
واســتفادت مــن الخــرات املعرفيــة الســابقة والعالقــات التــي
أقامتهــا مــع النازحــن مــن قبــل .وبــدالً مــن توجيــه االســتجابات
واســعة النطــاق التــي ترتكــز عــى جميــع املســتفيدين اللذيــن
يتس ـ َّلمون القــدر نفســه مــن الجهــد لضــان العــدل واملســاواة
انتهجــت هــذه املنظــات القامئــة عــى العقيــدة مقارب ـ ًة مت ِّكــن
فيهــا كل فــرد أو كل ارسة مــن تلقــي مــا يحتاجونــه بالضبــط.
وأتــاح برنامــج ممــول دولي ـاً لبــؤر الرتكيــز املحــددة مســبقاً يف
املخيــات عــى االســتجابة لحاجــات النازحــن الخاصــة .وكان
مــن الشــائع جــداً لــدى املنظــات القامئــة عــى العقيــدة وعنــد
توقــف قنــوات التمويــل مؤقتــاً أن تتمكــن مــن جمــع الدعــم
مــن الكنائــس املحليــة أو التجــار لضــان اســتمرار املســاعدات.

وفيــا وراء تاريــخ املنظــات القامئــة عــى العقيــدة يف املنظامت القامئة عىل العقيدة :املزايا والقيود

مســاعدة تلبيــة حاجــات النــاسُ ،أثــر جــدل عــى َّأن نجــاح
تلــك املنظــات يعــود يف بعضــه إىل الوضــع الــذي يتيــح لهــم
التعــاون مــع كال طــريف الن ـزاع .ومل يكــن لحكومــة ميامنــار وإن
كانــت تهيمــن عليهــا الطبيعــة البوذيــة خيــار كبــر َّإل بقبــول
الكنائــس واملنظــات القامئــة عــى العقيــدة التــي اســتجابت
لحاجــات النازحــن مــن خــال شــبكاتها الدينيــة املمتــدة.
وبحكــم طبيعتهــا ،تشــعر املنظــات القامئــة عــى العقيــدة َّأن
مــن واجبهــا االســتجابة إىل حاجــات املدنيــن وحتــى لــو مل تكــن
لتلــك املنظــات الخــرة الكبــرة يف العمــل اإلنســاين ،فهــي تنظــر
لنفســها عــى أ َّنهــا ال متلــك خيــاراً آخــر .ويف حــن مــا زالــت
املنظــات الدوليــة تناضــل مــن أجــل الحصــول عــى الوصــول
املنتظــم والقابــل بالتنبــؤ بــه ألكــر مــن نصــف الســكان النازحني
املوجوديــن يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة ،فليســت
هــذه مشــكلة بالنســبة للمنظــات القامئــة عــى العقيــدة وال
بالنســبة لكوادرهــا وموظفيهــا .لقــد كان توفــر األرض املناســبة
يف أغلــب األحيــان عائقـاً أساســياً أمــام توفــر املــأوى يف العمليــة
اإلنســانية ،لكــنَّ هــذه املشــكلة ُح َّلــت مــن خــال توفــر املالجئ
واملخيــات الواقعــة داخــل مجمعــات الكنيســة.

مــن مزايــا املنظــات القامئــة عــى العقيــدة وضــوح سلســلة
القيــادة التــي متكــن مــن اتخــاذ الق ـرارات بنــا ًء عــى الهيكليــة
املتَّبعــة يف الكنائــس لــدى األســاقفة الكاثوليــك والرهبــان
املعمدانيــن ليكــون لديهــم الق ـرار األخــر .ويف حــن قــد يبــذل
القــادة قليـ ًا مــن الوقــت يف امليــدان (وهــذا األمــر الــذي ميكــن
أن يقــال إ َّنــه ينطبــق أيض ـاً عــى كبــار األشــخاص يف املنظــات
ممــن يفعلــون ذلــك
الدوليــة) فلديهــم عديــدٌ مــن كــوادر الدعــم َّ
وممــن يشــ ِّكلون جــزءاً مــن شــبكة قــوي .واملنظــات القامئــة
َّ
عــى العقيــدة تؤمــن باســمها :كنيســة كاشــن املعمدانيــة،
وجمعيــة خدمــات كاورنــا ميامنــار االجتامعيــة 1خدمــات ميامنــار
االجتامعيــة (كاريتــاس ميامنــار) .وتصــف مؤسســة ميتــا لإلمنــاء
قوتهــا الدافعــة عــى أ َّنهــا تجســيد لكلمتــن هــا :املحبــة
اللطــف ،وهــا مــن الكلــات املوجــودة يف العقيــدة البوذيــة
مــع َّأن قيــادة هــذه املنظمــة قيــادة مســيحية .ورغــم وجــود
أدلــة تشــر إىل مامرســة نشــاطات التبشــر ،مل يكــن ذلــك روريــا
ألن املســتفيدين كانــوا باألصــل ملتزمــن بعالقتهــم مــع موفــر
الخدمــات اإلنســانية الــذي يعرفونــه وذلــك بــأن يكونــوا جــزءاً
مــن عقيدتــه.
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ومــع كل هــذه اإليجابيــات ،تعــاين املنظــات القامئــة عــى
العقيــدة مــن قيــود وتحديــات بصفتهــا مســتجيبة إنســانية.
فمــع تــويل دور املســتجيبني اإلنســانيني عــى نطــاق واســع يف
أزمــة كاشــن ،أظهــرت املنظــات القامئــة عــى العقيــدة عــدداً
مــن امليــول املتعلقــة ببنياتهــا وكوادرهــا وتفويضاتهــا التــي أثــارت
الجــدل حــول بعــض التحديــات التــي تواجههــا يف االســتجابة.
فــأوالً ،قــد يكــون تبديــل املوظفــن ودورانهــم عالي ـاً جــداً وهنــا
قــد يكــون بعــض املوظفــن ذوي خــرة عاليــة ومهنيــة ،ف ُيسـتَبدل
بهــم أشــخاص أقــل خــرة عــى أســاس الديــن أو العالقــة
بالكنيســة ..وثانيــاً ،يف القطاعــات الفنيــة ُيالحــظ َّأن املعــارف
يف املعايــر الدنيــا قــد تكــون غــر موجــودة .وثالثــاً ،مامرســة
التوثيــق ضعيفــة وال يوجــد شــفافية وال يوجــد نظــم للمحاســبة
الفعالــة ،وذلــك قــد يــؤدي إىل تقويــض ثقــة املمولــن و ُيضعــف
التمويــل التــي ستتســلمه تلــك املنظــات ،وقــد ُتبنــى طلبــات
املنظــات تلــك مــن أجــل التمويــل مطلق ـاً عــى املنطــق بأ َّنهــا املساعدات الدولية
منظــات إنســانية دون توفــر مقاربــة تحليليــة كبــرة للوضــع مـــع اســـتمرار النـــزوح يف ســـنته الرابعـــة ،كانـــت الســـنتان
املاضيتـــان قـــد شـــهدتا رفعـــاً ملســـتوى املســـاعدة اإلنســـانية
العــام الــذي يســتجيبون لــه.
وهنــاك شــاغل آخــر هــو قضيــة الحياديــة .ففــي حــن هنــاك
بعــض األمثلــة حــول املخيــات الكاثوليكيــة التــي تســتجيب إىل
حــاالت النازحــن املعمدانيــن ،والعكــس صحيــح ،هنــاك مقيمــون
يف املخيــات الذيــن ينتمــون إىل مجموعــة كنيســية معينــة إذ َّإن
النازحــن ينتقلــون إىل أقــرب مؤسســة تشــاركهم عقيدتهــم وهــذا
مــا قــد ُينظــر إليــه عــى أ َّنــه مناقــض للمبــادئ األساســية للعمــل
اإلنســاين .وباإلضافــة إىل ذلــك تســاءل البعــض حــول العالقــة
الدينيــة املوجــودة حاليــاً بــن النازحــن وكنيســتهم عــى أ َّنهــا
مكــرة إىل الحــد الــذي تفتقــر إىل بعــض الضوابــط الرضوريــة بــن
موفــر الخدمــات ومتلقــي املســاعدات .وهــذا األمــر قــد َيحــد
مــن مســاءلة املنظــات القامئــة عــى العقيــدة أمــام املســتفيدين
وقــد َيحــد أيضـاً مــن مشــاركة املســتفيدين يف تحديــد املســاعدة
التــي تالئــم حاجاتهــم عــى أحســن وجــه.
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الدوليـــة .لكـــن الجمـــع بـــن النطاقـــن مـــا زال تحديـــاً لعـــدة
أســـباب مختلفـــة .فـــأوالً ،مل تنشـــط بعـــض أجـــزاء االســـتجابة
الدوليـــة (مثـــل املجموعـــات العنقوديـــة) قبـــل ١٨شـــهراً مـــن
اس ــتئناف الح ــرب ومل يق ــل صعوب ــة ك ــا ه ــو متوق ــع الجه ــود
الراميـــة إىل توفـــر املعايـــر املعـــرف بهـــا دوليـــاً إزاء هـــذا
العم ــل .وثانيــاً ،ق ــد يك ــون هن ــاك ش ــعور بع ــدم ال ــرىض تج ــاه
اعتـــاد املنظـــات الدوليـــة عـــى الكـــوادر العاملـــة املغرتبـــة
ال ــذي يتس ــم بالطبيع ــة املؤقت ــة م ــا دام ــت املنظ ــات القامئ ــة
العقي ــدة املحلي ــة موج ــودة .وثالث ـاً ،يش ــر البع ــض إىل َّأن تأث ــر
املنظـــات الدوليـــة لـــه آثـــار تتعلـــق باالســـتعامر الجديـــد
مـــا يضيـــف إىل غيـــاب الثقـــة مبـــا تحملـــه هـــذه املنظـــات
م ــن نواي ــا حقيقي ــة .وأيــاً كان ــت الحقيق ــة ،م ــن الواض ــح َّأن
االختالف ــات التنظيمي ــة الكب ــرة َّإن ــا ه ــي اختالف ــات ثقافي ــة.

واملنابـــر الدوليـــة للوصـــول إليهـــا وذلـــك يضـــع نوعـــاً مـــن
التفضيـــل ملصلحـــة بعـــض املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة
املحلي ــة خاص ــة إذا كان الدع ــم امل ــايل واالع ـراف م ــن املجتم ــع
ال ــدويل ه ــو م ــا يس ــعون إلي ــه .وم ــن الس ــذاجة التفك ــر ب ـ َّ
ـأن
املانح ــن واملنظ ــات الدولي ــة س ــوف تس ــلم مالي ــن ال ــدوالرات
دون تحقي ــق أدىن تأث ــر ع ــى م ــا يح ــدث له ــذه التموي ــات.
وتتطلـــب ُ
األطـــر العامـــة الدوليـــة النزاهـــة واالستشـــارة
والتشـــارك باملعلومـــات .وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،مـــع اســـتمرار
األدبيـــات والتفكـــر حـــول املوضـــوع بالرتكيـــز عـــى فوائـــد
العمـــل مـــن خـــال املنظـــات الشـــعبية واملحليـــة تتنافـــس
املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة املحلي ــة أيض ـاً م ــع املنظ ــات
املحليـــة األخـــرى للتأثـــر والحصـــول عـــى املصداقيـــة.
وال ب ــد م ــن توف ــر مزي ــد م ــن التع ــاون والثق ــة ب ــن املنظ ــات
الدوليـــة واملنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة املحليـــة وهـــذا
أم ــر واض ــح م ــع َّأن العقب ــة األك ــر الت ــي يج ــب التغل ــب عليه ــا
ه ــي غي ــاب الثق ــة .وم ــع أ َّن ــه لي ــس م ــن الغري ــب أن يك ــون
هن ــاك تش ــكيك يف الجه ــود فهن ــاك م ــن األش ــخاص م ــن يث ــر
ج ــدالً إزاء الحقيق ــة بأ َّن ــه إذا م ــا دُم ــج املج ــاالن معــاً بحي ــث
ُيك ِّم ــل املج ــال بأح ــد املجال ــن اآلخري ــن م ــن ناحي ــة الخــرات
واملزاي ــا التامثلي ــة فس ــتكون االس ــتجابة اإلنس ــانية أك ــر تأثــراً
م ــا إذا عم ــل كل مج ــال مب ــوازاة أو مبنافس ــة املج ــال اآلخ ــر.
وم ــن الجهت ــنُ ،يطل ــب وج ــود إرادة للنظ ــر خ ــارج الصن ــدوق
واالع ـراف بأ َّن ــه م ــع إمكاني ــة اخت ــاف الط ــرق وط ــرق التفك ــر
أيضــاً والس ــبل ف ــا يرغ ــب ب ــه الطرف ــان لتحقيق ــه ويناض ــان
ألجل ــه ه ــو يف النهاي ــة األم ــر نفس ــه.

وليســـت االختالفـــات ثقافيـــة فحســـب لكنهـــا هيكليـــة أيضـــاً
فف ــي ح ــن ينظ ــم املجتم ــع اإلنس ــاين ال ــدويل اس ــتجابته م ــن
خـــال القطاعـــات تســـعى املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة
املحليـــة إىل انتهـــاج وجهـــة نظـــر أكـــر اتســـاعاً وشـــمولية
وتس ــعى إىل مخاطب ــة جمي ــع الحاج ــات للنازح ــن .وبالنتيج ــة
ق ــد ُتس ــأل املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة و ُيطل ــب إليه ــا
أن َتح ــر مجموع ــة واس ــعة م ــن مناب ــر التنس ــيق م ــا ي ــؤدي
إىل اإلحبـــاط بالنســـبة لهـــم .وســـيكون أيضـــاً للمنظـــات
الدولي ــة يف الع ــادة خطوطــاً واضح ــة لرف ــع التقاري ــر واإلب ــاغ
وتب ــادل املعلوم ــات ب ــن املي ــدان ومقراته ــا العام ــة يف يانج ــون
(املدينـــة األكـــر يف ميامنـــار) .ومـــع ذلـــك قـــد تقـــوم هيكلـــة
املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة ح ــول ح ــدود ديني ــة معين ــة
ومنه ــا ع ــى س ــبيل املث ــال األبرش ــيات الكاثوليكي ــة أو األعــراف
املعمداني ــة وبع ــض تل ــك املنظ ــات ال يوج ــد لديه ــا أي ظه ــور إدوارد بينسني  benson@unhcr.orgمنسق مجموعات
وحض ــور يف يانج ــون ،يف ح ــن هن ــاك بعضه ــا اآلخ ــر حت ــى ل ــو املالجئ مفوضية األمم املتحدة السامية ميامنار
َّأن لديه ــا مكات ــب يف يانج ــون فلي ــس لديه ــا الق ــدرة الكب ــرة  www.shelternficccmmyanmar.orgكارين جاكت
ع ــى رف ــع التقاري ــر باملعلوم ــات والتش ــارك به ــا ع ــر مكاتبه ــا  carine.jaquet@gmail.comكانت رئيسة مكتب مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني يف والية كاشني يف عامي -2012
الوطني ــة أو م ــع إدارته ــا يف يانج ــون.
 2013وتعمل حالياً باحثة يف معهد البحوث املعارصة لجنوب
وعـــى املـــرء أن يقبـــل َّ
أن التامســـك والتقـــارب بـــن املجالـــن رشق آسيا بانكوكwww.irasec.com .
س ــيأخذ وقتــاً رمب ــا يص ــل لس ــنوات رغ ــم نف ــاد ص ــر الع ــامل
ُ
عب عن رأي الكات َبني وال
مـــن ناحيـــة االســـتجابات اإلنســـانية .وللمـــي قدمـــاً ،يجـــب جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة ت ِّ
تعب بالرضورة عن آراء األمم املتحدة وال مفوضية األمم املتحدة
أن تك ــون الرؤي ــة متضمن ــة لرشاك ــة مفي ــدة متبادل ــة .ويج ــب ِّ
التعامـــل مـــع املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة عـــى قـــدم السامية لالجئني
املس ــاواة وع ــى أس ــاس ال ِّن ــد لل ِّن ــد ولي ــس ع ــى أس ــاس رشكاء
 .1مفهوم البوذية للعمل التعاطفي املبني عىل الحكمة.
منفذيـــن أو -بأســـوأ مـــن ذلـــك -عـــى أســـاس مقاولـــن .ويف
الوق ــت نفس ــه هن ــاك غي ــاب للعالق ــات التبادلي ــة أو التغذي ــة
الراجع ــة إزاء الجه ــود املتك ــررة م ــن جان ــب املنظ ــات الدولي ــة

