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الثقافات التنظيمية فسوف تسود مجموعة مشرتكة من املبادئ
باإلضافة إىل لغة إنسانية متقاربة ورمبا يتيح ذلك يف املستقبل
إىل إزالة الحد الفاصل بني املنظامت القامئة عىل العقيدة وتلك
العلامنية .وال شك َّأن ذلك سيعود بالنفع والفائدة عىل املحتاجني.

األحمر والهالل األحمر واملنظامت غري الحكومية يف اإلغاثة يف
حاالت الكوارث 1.ويف اإلجامع األورويب حول املساعدات اإلنسانية.2
وباملثل ،يرفض القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان أي
نوع من املحاباة والتمييز املبنيني عىل العقيدة باإلضافة إىل أي
نوع من النزعة التبشريية التي من شأنها أن تش ّوه املنهج الحيادي
القائم عىل الحاجات .ومن هنا ،تتضمن إحدى مسؤوليات جهود ماكس المخ  Max.Lamesch@mae.etat.luنيابة عن مدير
املساعدات اإلنسانية يف لوكسمبورغ التمحيص يف العمل الذي التعاون اإلمنايئ والشؤون اإلنسانية يف وزارة الشؤون الخارجية
تؤديه املنظامت غري الحكومية الرشيكة كلها وليس املنظامت واألوروبية يف لوكسمبورغ www.mae.lu
القامئة عىل العقيدة وحدها من ناحية الحيادية.
www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code- .1
وتشري األبحاث الدولية إىل أن املوظفني املعينني لدى املنظامت
القامئة عىل العقيدة متتلك خلفيات مهنية تتشابه إىل حد كبري مع
ما يستخدمه موظفو املنظامت غري القامئة عىل العقيدة 3.نتيجة
املهنية يف القطاع اإلنساين .وإذا كان هذا املنحى يهدف إىل تعميم

arabic.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/consensus_en.pdf .2
ال يوجد نسخة باللغة العربية
http://mr31.qeh.ox.ac.uk/events/faith-based-humanitarianism/ .3
FaithBasedHumanitarianismReport.pdf
.3ص

خارج نطاق مسؤوليتنا
موريس هريسون

هجرين ،قد ال تكون مبقدورنا توفري األلواح للمسجد ،إذ إ َّنها ُقدِّمت لالستخدام يف بناء
عند استجابة املنظامت العلامنية لحاجات ا ُمل َّ
املامرسات الدينية والحاجات االجتامعية عىل رأس قامئة أولويات املساكن فقط.
األمور التي يجب التفكري بفعلها .وبالفعل ،قد تجد املنظامت
صعوبة يف إدراك أهمية الدين يف الحياة واملوت.
و أجد من الصعب ،ملرور الزمن ،أن أتذكر عىل وجه اليقني
النّقاشات التي دارت بيني وبني أفراد مجتمع النَّازحني داخلياً،
يف نهاية عام  ،١٩٩٠طردت حركة منور التاميل جميع السكان ولكن ُحجتي كانت قامئة عىل أمرين هام“ :حقيقة” َّأن منظمتنا
املسلمني من املقاطعة الشاملية يف رسيالنكا ،وكثري منهم ،وقد كانت علامنية من األساس ،فليس من اختصاصها تقديم العون
أصبحوا اآلن نازحني داخلياً ،توجهوا إىل منطقة بوتاالم عىل لبناء مبنى مخصص ملامرسة الشعائر الدينية بل للسكن .أما األمر
الشاطئ الغريب ،حيث توجد منظمة أوكسفام العلامنية ،التي تأخذ اآلخر فكان مبنياً عىل االعرتاض عىل َّأن املسجد كان مخصصاً حرصاً
عىل عاتقها كثرياً من مهامت العمل مع الحكومة املحلية إلقامة للرجال والصبيان وليس لجميع فئات املجتمع ومن بينها النساء
املخيامت و توفري مواد اإليواء ،من بني أمور أخرى.
والفتيات،
ومن أكرث مواد التسقيف والبناء توافراً وشيوعاً هو ما ميىس محلياً
تستخدم لعمل قش
بالكادجانز ،وهي أوراق النخيل املحيل ،إذ ُ
التسقيف العازل للامء ،ومع ذلك ،نظراً للبيئة املمطرة واملياه
الجوفية الضحلة ،و َّفرنا أيضاً لفائف من األلــواح البالستيكية
لتقطيعها كألواح أرضية .واحتُس َبت الكميات الالزمة بنا ًء عىل عدد
األكواخ ومساحة كل منهاُ , ،كلف النَّازحون داخلياً بتقطيع هذه
األلواح وتوزيعها عىل كل كوخ ،ومع ذلك ،عندما ذهبت لإلرشاف
عىل التوزيع يف واحدة من هذه املستوطنات ،وجدت َّأن مساحة
كبرية من األلواح ُخصصت لالستخدام يف فرش أرضية املسجد (
الذي ُأنشئ -مثل األكواخ -من االعمدة الخشبية و” الكادجانز”
املقدمة لهم ،ومبا أننّي الشخص املسؤول ،كان رد فعيل أنه مل يكن

وبغض النظر عن حجتهم ،فقد “فازوا” يف النهاية بحكم األمر
الواقع ولعدم استطاعتي إقناعهم بالعكس .ولكن عىل أي حال ،كنا
جميعاً نتشارك التفكري ذاته ،إذ كنا نعتقد أنه من مصلحة الجميع
اإلبقاء عىل عالقة طيبة واستمرار العمل بيننا ،بحيث ال تقترص عىل
املساعدة الحالية فحسب ،بل تضم أيضاً املساعدة يف بناء القدرات
مع املنظمة الجديدة للنازحني داخلياً التي كانوا يؤسسونها.
وأتذكر أنني أبلغت عام حدث للمديرين املسؤولني عني يف
رسيالنكا ويف اململكة املتحدة لكنَّ األمر مل ينته إىل يشء .إ ّال ّأن
كثرياً ما أتذكر هذا األمر وأفكر فيه بإمعان ،فبالنيابة عن املنظمة،
مل أضع يف الحسبان قيمة وجود مسجد عند الناس ،أو رمبا الخسارة
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ماتوا بسبب العنف واملجاعة ،وذلك طبقاً للشعائر الدينية ،وقد
يكون ذلك الوضع استثنائياً ،لكنَّ االعرتاف بأهمية الدين يف حاالت
املوت واالستجابة له بفاعلية أسهل نوعاً ما ملنظمة علامنية رصيحة
وألفرادها ،من االعرتاف بأهميته يف الحياة.

املجتمعية من عدم وجــوده .لقد وقفت بجانبهم يف وجه
السلطات املحلية ،للسامح لهم ببناء مستوطنات شبيهة بالقرى
بدالً من مخيامت مصفوفة بغري تناسق ،ولكنني مل أصل وقتها إىل
اقتناع بحاجاتهم الدينية .وما زلت غري متيقن مام إذا كنت مخطئاً
أم ال ،فحتى هذا العرض املجرد للوضع ،وإيجابياته وسلبياته وما له
وما عليه ،يشري إىل بعض جوانب أساس املشكلة.
موريس هريسون  maurice.herson@qeh.ox.ac.ukمساعد
محرر نرشة الهجرة القرسية يف مركز دراسات الالجئني ،جامعة
ويف املقابل ،عندما كنت يف الصومال يف أواخر عام  ،١٩٩٢و ّفرنا أكسفوردwww.fmreview.org .
عن طيب أكفاناً ملساعدة الناس يف دفن كثري من األشخاص الذين

العقيدة واإلغاثة والتنمية :سبع سنوات عىل منوذج اللجنة امليثودية املتّحدة
لإلغاثة واملعونة اإلسالمية

أمجد سليم وغاي هويف

قبل سبع سنواتُ ،أضفي عىل الرشاكة اإلسرتاتيجية بني اللجنة امليثودية املتّحدة لإلغاثة وهيئة املعونة اإلسالمية
منوذجا لتقديم املساعدة
يف رسيالنكا الصفة الرسمية لتصبح بذلك اتفاق رشاكة عاملي .وصارت هذه الرشاكة
ً
املجتمعية املستدامة واملالمئة ثقاف ًيا ،فلامذا مل تحقق هذه الرشاكة هذه األهداف؟

يف  26مــن يونيو/حزيــران  ،2007أضفــي عــى رشاكــة غــر
معهــودة الطابــع الرســمي يف مجلــي الربملــان يف لنــدن بــن
1
منظمــة املعونــة اإلســامية غــر الحكوميــة يف اململكــة املتحــدة
واللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة التــي تعــد إحــدى املنظــات
غــر الحكوميــة املســيحية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.2
وهدفــت الرؤيــة طويلــة األجــل لهــذه الرشاكــة إىل وضــع منــوذج
ُيعقــد مــن خاللــه اتحــاد بــن املنظــات الدينيــة للعمــل م ًعــا
لتحقيــق اإلغاثــة والتنميــة والســام واملصالحــة ولتوفــر مســاحة
لتنميــة االحـرام والتفاهــم املتبادلــن يف عــامل يــزداد فيــه اســتغالل
العقيــدة كأداة إلثــارة الن ـزاع بـ ً
ـدل مــن حلــه .وقــد غطــى مقـ ٌ
ـال
يف مجلــة الهجــرة القرسيــة ،العــدد  ،30عــام  2008قصــة هــذه
الرشاكــة والتحديــات التــي كان ُيتوقــع مواجهتهــا .وجــاءت إحــدى
هــذه التحديــات مثلــا تنبــأ بهــا املقــال ،ومــرت ســبع ســنوات
منــذ تشــكيل الرشاكــة ومــا زالــت عــى التصــور األويل لهــا إذ مل
تبلــغ أي مــن اآلمــال التــي عُ قــدت عليهــا بــادئ األمــر.

بداية الرشاكة

يف أغســطس/آب  ،2006هوجمــت بلــدة موتــور ذات األغلبيــة
املســلمة (يف مدينــة ترينكومــايل يف رسيالنــكا) مــن قبــل جبهــة
منــور تاميــل إيــام للتحريــر .وبــاءت جهــود منظامت املســاعدات،
مثــل :األمــم املتحــدة والصليــب األحمــر ،للتفــاوض ســع ًيا إليجــاد
حــلٍ إنســاين يف البلــدة بالفشــل ،ومل متــض بضعــة أيــام عقــب

الهجــوم حتــى فـ َّر معظــم الســكان إىل بلــدة كانتــايل ذات األغلبية
الســريالنكية .ومــع تدفــق عـرات اآلالف مــن النازحــن داخل ًيــا،
ســاد منطقــة بلــدة كانتــايل  -التــي كانــت تعــاين أصـ ًـا مــن نقــص
املــوارد  -التوتــر الشــديد وشــاع العنــف يف أرجائهــا.
وهكــذا ،غــادرت معظــم املنظــات غــر الحكوميــة ومل يبق ســوى
اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة وهيئــة املعونــة اإلســامية
اللذيــن بقيــا يعمــان يف املنطقــة .وبتطــور األزمــة ،انجذبــت
املنظمتــان تجــاه بعضهــا وصارتــا خــال يومــن يعمــان م ًعــا
وأقامتــا مكت ًبــا ومســتودعًا ميدانــن مشــركني وتشــاركتا املوظفــن
والســيارات وإمــدادات املســاعدة والدعــم ال ّلوجيســتي نفســه.
وعملــت كلتــا املنظمتــان بالتنســيق مــع قــادة مجتمعاتهــا
املحليــة الدينيــة واملجالــس الخاصــة بــكل منهــا لتنســيق تعبئــة
آالف املتطوعــن .وناقشــت هيئــة املعونــة اإلســامية مــع األمئــة
واملجلــس التنســيقي لعلــاء املســلمني ومجتمعاتهــم الطبيعــة
املحايــدة للعمــل اإلنســاين واستشــهدت بحياديــة موظفــي اللجنــة
امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة .ودارت النقاشــات حــول رضورة التـزام
كال الدينــن بخدمــة اإلنســانية وتخفيــف معانــاة املحرومــن وهــي
اللغــة التــي يفهمهــا النــاس ويتعاطفــون معهــا .وفعلــت اللجنــة
امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة األمــر عينــه مــع ال ِق ّسيســن امليثوديــن
يف املناطــق املســيحية وكذلــك مــع الهنــدوس الذيــن يعرفهــم
ال ِق ّسيســن .وتواصــل كل مــن هيئــة املعونــة اإلســامية واللجنــة
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