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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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امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة ً
أيضــا مــع كبــر الرهبــان البوذيــن إىل الرشاكــة مــن وراء العدســة املاليــة ،أي التعامــل مــع الرشاكــة
املحــي لطلــب املســاعدة يف جلــب املعونــات إىل املجتمــع البــوذي كمدخــل لزيــادة التمويــل املؤســي .ورسعــان مــا توالــت
املحــارص .وهكــذا ،ازدهــر التعــاون الدينــي بينهــا بدعــم كبــر التســاؤالت عــن كيفيــة ترجمــة هــذه الرشاكــة إىل عملــة صعبــة.
مــن الرهبــان وصــار املعبــد البــوذي مرك ـزًا لتوزيــع املســاعدات.
واســتمرت الرشاكــة بــن اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة وبــزغ فــو ًرا بذلــك تصــادم بــن طــرق فهــم امليــدان واملكاتــب
وهيئــة املعونــة اإلســامية مبجــرد انتهــاء حالــة الطــوارئ واتفقتــا الرئيســية الخاصــة بالرشاكــة .فنظــر الطــرف األول للرشاكــة
عــى العمــل لتأســيس رشاكــة مؤسســية طويلــة األجــل.
عــى أنهــا منــوذج مبتكــر لإلغاثــة اإلنســانية والتنميــة مــن
شــأنها زيــادة أمــن املنظــات غــر الحكوميــة واملجتمــع املحــي
صعوبات يف تطور الرشاكة
والوصــول للمســاعدات اإلنســانية والكفــاءة التشــغيلية العامــة.
ً
كان تأســيس رشاكــة عــى النحــو الــذي كان ُمتصــو ًرا محفوفــا أمــا الطــرف اآلخــر فرآهــا اســتثام ًرا ذا عائــد مــايل متوقــع لتمويــل
دامئًــا باملشــاكل .فاملخــاوف مــن أن نجــاح التجربــة الرسيالنكيــة املشــاريع .وكلتــا وجهتــا النظــر صحيحتــان ولكــن أي منهــا مل
ُيعــزى للصداقــة الشــخصية التــي تكونــت بــن موظفــي املنظمتني تــدع الضغــوط للحصــول عىل”املاديــات” الخاصــة بالتمويــل
غــر الحكوميتــن لهــا مــا ُيربرهــا .ومبــرور عــام عقــب تأســيس املؤســي املشــرك واملشــاريع مســاحة لتنميــة “املعنويــات”،
الرشاكــة ،تــرك كثــر مــن املوظفــن الرئيســيني املكاتــب امليدانيــة مثــل :العالقــات الشــخصية غــر امللموســة أو املعرفــة املشــركة
يف رسيالنــكا أو حــل آخــرون محلهــم مثلــا حــدث مــع قيــادات بــن املنظــات الرضوريــة لتحقيقهــا.
بعــض املكاتــب الرئيســية الذيــن كانــوا يدعمــون املبــادرة .وهكذا،
مل تتوفــر الفرصــة لتواجــد مــدة مناســبة لتطــور العالقــات يف إضافــة إىل مــا ســبق ،تفاقمــت مشــاكل تشــكيل عالقــة مؤسســية
امليــدان وإلرســاء أســس الرشاكــة ومنحهــا فرصــة لتنمــو وتتطــور مشــركة قامئــة عــى الثقــة املتبادلــة واملســاواة وذلــك جــراء
وخاصــة عــى مســتوى املكاتــب الرئيســية الكبــرة .وتركــت الديناميــات املتصــورة داخــل هــذه العالقــات .فقــد رأت كل
التغيــرات بــن املوظفــن للمنظمتــن غــر الحكوميتــن عــدد منظمــة نفســها الطــرف األقــوى يف ضــوء جميــع ديناميــات القــوة
قليــل مــن املوظفــن القدامــى الذيــن شــاركوا يف تكويــن الرشاكــة الالشــعورية التــي تضعهــا هــذه التصــورات.
ومعرفــة ضعيفــة بطبيعــة املبــادرة.
ولألســف ،مــع التشــديد عــى “النتائــج” امللموســة عــى مســتوى
وعــى الرغــم مــن احتفــاظ الرشاكــة بقوتهــا عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية ،مل ُي َتــح الوقــت والجهــد الالزمــان للرتكيــز عــى
القاعــدة الشــعبية ملــدة مــن الزمــن ،فقــد أخفقــت يف كســب بنــاء العالقــات عــى مســتويات أعــى .وأدرك املعنيــون متأخ ـ ًرا
الدعــم الــكايف مــن اثنــن مــن أصحــاب املصلحــة ،هــا :أن التوقيــع الرســمي للرشاكــة قــد جــاء عــى عجــل دون التأكــد
الجامعــات املحليــة الدينيــة التــي كانــت متثــل الداعــم الرئيــي مــن توفــر املقومــات التأسيســية الرئيســية ،وخاصــة مــن جانــب
يف بــاد املنظمتــن غــر الحكوميتــن ،ورشيحــة إدارة مجلــس الحكومــة ،ومــن َّأن املكــون “الشــخيص” قــد تحــول عــى نحــو
كاف إىل “مؤســي” .ويجــب بــذل مزيــد مــن الجهــود لــرى أفـراد
األمناء/الرؤســاء القدامــى يف املكاتــب الرئيســية .فمــن ناحيــة ِ
اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة ،نشــأ رد فعــل ســلبي مــن املجالــس الحاكمــة العمــل عــى أرض الواقــع وإمكانيــة إقامــة
بعــض األفــراد يف املجتمــع املســيحي يف الواليــات املتحــدة هــذه الرشاكــة قبــل اتخــاذ ق ـرار تأسيســها .وخــال هــذه املــدة
األمريكيــة وعلــت مــن ناحيــة أخــرى األصــوات املعارضــة يف التحضرييــة ،عــى كلتــا املنظمتــن تجريــب منــاذج مختلفــة مــن
املجتمــع اإلســامي يف اململكــة املتحــدة .ويعــزى ذلــك غال ًبــا إىل التعــاون والتجــارب يف امليــدان مدعومــة بالبحث األكادميــي للتأكد
قلــة الوعــي بــن عامــة النــاس الذيــن ُيقدمــون تربعاتهــم لهاتــن بالتجربــة مــن قابليــة تطبيــق النمــوذج والعائــد منــه ومــدى
املنظمتــن بشــأن طبيعــة املنظــات الدينيــة بوصفهــا منظــات وثاقــة صلتــه عــى نحــو خــاص مبجتمعــات مســتوى القاعــدة
إغاثــة وتطويــر مهنيــة .وأدى هــذا بــدوره إىل نشــوء مخــاوف الشــعبية .وبامتــاك دليــل مامثــل ،يصبــح إقنــاع املعارضــن
مــن احتامليــة أن تتســبب هــذه الرشاكــة يف إضعــاف الهويــة للرشاكــة بقابليــة تطبيــق النمــوذج ومــدى ف َّعاليتــه أســهل.
اإلســامية لهيئــة املعونــة اإلســامية والهويــة املســيحية للجنــة
امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة وأن تكاتــف املنظمتــن م ًعــا ســينتج وثاقة صلة النموذج بالواقع
منظمــة منقوصــة غــر متناســقة .ولعــل أكــر ســوء فهــم جــاء عــى الرغــم مــن النكســات والتعــرات ،بوصفنــا اثنــن مــن
عــى مســتوى املســؤولني الكبــار الذيــن أبــدوا قلقهــم تجــاه األشــخاص الرئيســيني وراء إقامــة هــذه الرشاكــة يف رسيالنــكا ،مــا
قضيــة التمويــل .فقــد نظــر كثــر منهــم داخــل كلتــا املنظمتــن زلنــا نؤمــن بأهميتهــا وشــمولية أهدافهــا .وقــد اتبعــت كثــر مــن
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الهيئــات الدوليــة طري ًقــا معرو ًفــا قطاع ًيــا ومؤسســ ًيا محــدودًا
أكــر مــن أي وقــت مــى ملعالجــة جوانــب االســتضعاف .ومــع
ذلــك ،للصدمــات والضغــوط التــي نشــهدها يف العــامل حال ًيــا
تأث ـرات متعــددة وغــر متوقعــة وتتطلــب عــى نحــو متزايــد -
ولكــن ال تــؤدي بالــرورة إىل  -اســتجابات متنوعــة عــى الصعيــد
املحــي .ويتطلــب تحقيــق املرونــة تجــاوز وجهــات النظــر
املحــدودة للمخاطــر .ونحــن بحاجــة لفهــم أفضــل ومتعــدد
التخصصــات عــى نحــو أكــر شــمولية لالســتضعاف وبنــاء منــوذج
جديــد مــن خــال هــذا الفهــم لتحــدي النــاس ودفعهــم لتقبــل
فرصــا للمجتمعــات واألعـراق والتقاليــد والثقافــات
التنــوع وخلــق ً
واألديــان املختلفــة.
فرصــا للوصــول للمجتمعــات إال
ومينــح اإلميــان باإلغاثــة والتنميــة ً
أنــه غال ًبــا مــا ُينحــى جان ًبــا نظــ ًرا لطبيعتــه الحساســة .ويعــزز
عــامل اإلغاثــة والتنميــة املشــاركة مــع املؤسســات املحليــة إال أنــه
ال ُيشــارك مطل ًقــا عــى نحــو هــادف مــع املؤسســات املجتمعيــة
األقــدم التــي متثــل العقائــد التــي غالبــاً مــا تدعــم اســتقرار
املجتمــع (وأحيا ًنــا اضطرابــه) .ولــكل األديــان تقري ًبــا  -مهــا
اختلفــت الهوت ًيــا  -هــدف مشــرك لخدمــة اإلنســانية ومســاعدة
املحرومــن وميكــن أن تقــدم املؤسســات الدينيــة والجهــات
الفاعلــة شــبكات ثقافيــة واجتامعيــة وسياســية غــر مســبوقة.
وكان مــن أكــر الجوانــب إثــارة للدهشــة لهــذه الرشاكــة يف
رسيالنــكا أ َّنهــا كانــت املــرة األوىل التــي يشــهد فيهــا غالبيــة
النــاس عقائــد مختلفــة تعمــل م ًعــا عــى نحــو عمــي .وال تعــد
فكــرة عمــل األديــان م ًعــا جديــدة 3ولكنهــا مــا زالــت حتــى
اآلن مقصــورة عــى حــوار األديــان وبعــض مبــادرات التمويــل
املشــرك حيــث تتمثــل هــذه املبــادرة يف العالقــة الحاليــة بــن
اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة وهيئــة املعونــة اإلســامية 4.يف
رسيالنــكا ،أثبتــت الرشاكــة بــن اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة
وهيئــة املعونــة اإلســامية َّأن مثــة إمكانــات هائلــة غــر مســتغلة
لالســتفادة مــن العقائــد .وقــد ق ّلــص هــذا التعــاون االختالفــات
الالهوتيــة واالختالفــات بــن األديــان إىل الرتكيــز عــى الهــدف
اإلنســاين لتخفيــف وطــأة الفقــر وتيســر الحــوار عــن الســام
والتفاهــم .وكانــت الرشاكــة مثـ ً
ـال لعمــل النــاس م ًعــا عــى ســبب
مشــرك وهــو اإلحســان دون املســاس بشــخصهم أو مبعتقداتهــم.
َّإن هــذه الرشاكــة منــوذج لالســتفادة مــن العقيــدة التــي تســتلزم
البــدء باألســاس الــذي مقامــه التعــاون وتبــادل االحـرام والتفاهــم
وتقبــل جــدول األعــال املشــرك مــا يزيــد ليــس فقــط مــن القدرة
عــى العمــل م ًعــا ولكــن مــن القــدرة عــى القضــاء عــى التنافــس
عــى املــوارد ً
أيضــا .وتثبــت أهميــة هــذا النــوع مــن ال ـراكات

يف حــاالت مثــل جمهوريــة أفريقيــا الوســطى مــن خــال توفــر
وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل بيئــات غــر آمنــة 5.ولرؤيــة
منظمتــن (أو أكــر) مــن املنظــات الدينيــة مختلفــة العقائــد
وهــا يعمــان م ًعــا يف امليــدان و ُيرشكــون رجــال الديــن املحليــن
تأثـ ًرا مهد ًئــا عــى كثــر مــن املجتمعــات املحليــة املتأثــرة بال ِّنـزاع
مــا ُيتيــح لهــم العمــل بفاعليــة يف جــو يفتقــر إىل األمــن.
نحــن نفتقــر بشــدة لنمــوذج مامثــل يركز عــى املنظــات واألفراد
مــن مختلــف األديــان ويطــرح جان ًبــا االختالفــات الالهوتيــة (دون
املســاس بالشــخصيات أو املعتقــدات) ويعمــل عــى أهــداف
مشــركة .ولكــن مثلــا رأينــا يف مثــال رشاكــة هيئــة املعونــة
اإلســامية واللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة ،يجــب بــذل كثــر
مــن الجهــد وراء الكواليــس عــى املقومــات األساســية .وبالطبــع
ال تخضــع جميــع املجتمعــات الدينيــة للمعايــر نفســها وال يبلــغ
كل مجتمــع دينــي االنســجام املنشــود داخلــه .وعــى املنظــات
العمــل جاهــدة الحتــواء املعارضــة ورشح سياســاتها مــع الحفــاظ
عــى مؤيديهــا عــى جميــع املســتويات .وقبــل إضفــاء الطابــع
الرســمي عــى الرشاكــة بــن اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة
وهيئــة املعونــة اإلســامية يجــب تــرك مســاحة للتواصــل الداخــي
والخارجــي ً
أول .وهــذا مــن شــأنه الدفــاع عــن فوائــد النمــوذج
الجديــد املمثــل يف الرشاكــة والتحســب ملخاطــره املحتملــة
والتأكيــد عــى مســؤولية املنظــات غــر الحكوميــة تجــاه
اكتشــاف الطــرق املبتكــرة لدعــم األشــخاص املحرومــن بــرف
النظــر عــن العوائــد املاليــة لذلــك .وســتكون النتيجــة وضــع آليات
ومقاربــات جديــدة ومبتكــرة وبلــوغ فهــم أعمــق عــن العمــل
املشــرك بــن األديــان وتحقيــق تواصــل عــى نطــاق أوســع وأكــر
فاعليــة مــع الفئــات املحرومــة واملســتضعفة.
أمجد سليم  amjad@paths2people.comمستشار
يعمل عىل بناء السالم وحل النزاعات .غاي هويف
 guyhovey@yahoo.comاستشاري متخصص يف النزاع /االغاثة
من الكوارث واالستشفاء.
تعرب هذه املقالة عن آراء أمجد سليم وغاي هويف وال تعكس
بالرضورة آراء هيئة املعونة اإلسالمية أو اللجنة امليثودية املتّحدة
لإلغاثة.
www.muslimaid.org .1
http://gbgm-umc.org/umcor/ .2
 .3مثل ،تحالف آكت يف جنيف www.actalliance.org
 .4متول حالياً اللجنة امليثودية املتّحدة لإلغاثة  400منحة نقدية من خالل هيئة املعونة
اإلسالمية يف بانو ،باكستان.
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