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العقي ــدة وتن ــوع الخ ــرات معه ــا وه ــذا األم ــر ق ــد يضي ــف تكـــون مســـاحة متعـــددة ثقافاتهـــا ال تســـمح بنشـــاطات
اللـــون الحيـــوي للرؤيـــة التـــي رســـمتها الكاريتـــاس .ويعـــي التبشـــر.
املوظف ــون َّأن بع ــض املهاجري ــن ق ــد يتجنب ــون التق ــرب م ــن
الكاريتـــاس للحصـــول عـــى املســـاعدة لخـــوف غـــر مســـ َّوغ وللمشــاعر الروحيــة والعقيــدة الدينيــة أثــر إلهامــي أســايس إذ
ل ــه م ــن َّأن االخي ــار ق ــد يك ــون مبنيــاً ع ــى معاي ــر التن ــازل .ميث ــان البوصل ــة والحاف ــز للمنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة
وم ــن خ ــال املعرف ــة به ــذه املصاع ــب وح ــاالت س ــوء الفه ــم التـــي متتلـــك كثـــراً مـــن املزايـــا النســـبية عنـــد العمـــل مـــع
تل ــك ،يعم ــل املوظف ــون ع ــى طأمن ــة املهاجري ــن بأ َّنه ــم ل ــن املهاجري ــن ،لكنه ــا يف الوق ــت نفس ــه يج ــب أن مت ــارس سياس ــة
يخضع ــوا تح ــت أي ظ ــرف كان إىل االختي ــار أو الرف ــض ع ــى ع ــدم التس ــامح إزاء نش ــاطات التبش ــر أو التميي ــز وعليه ــا أن
أســـاس دياناتهـــم .و ُتـــو َّزع املعلومـــات املتعلقـــة بخدمـــات ال تضح ــي ب ــأي وق ــت كان باملب ــادئ اإلنس ــانية.
الكاريتـــاس لوكســـمبورغ ليـــس عـــى الشـــبكات املحـــددة
بالعقائ ــد فحس ــب ب ــل م ــن خ ــال ش ــبكات التواص ــل املهني ــة أندرياس فوغت
أيضـــاً واملنظـــات الرشيكـــة ودوائـــر الحكومـــة والرشطـــة Andreas.VOGT@caritas.lu .رئيس قسم التعاون الدويل،
أم ــا اإلقام ــة املؤقت ــة الت ــي تديره ــا الكاريت ــاس لوكس ــمبورغ وصويف كولسيل  Sophie.COLSELL@caritas.luمساعدة
ملصلحـــة طالبـــي اللجـــوء فهـــي مصممـــة تحديـــداً بحيـــث املرشوعات يف قسم التعاون الدويل يف منظمة الكاريتاس
لوكسمبورغ www.caritas.lu

منظو ٌر لحكومة لوكسمبورغ حول العقيدة يف إبرام الرشاكات
ماكس المخ

يف حني تبدي لوكسمبورغ مرونة يف إقامة الرشاكات مع الهيئات التي لها سجل إيجايب ُيظهر التزامها مبعايري عالية من املساءلة
التي تتخذ املوضع األفضل يف مساعدة السكان املتأثرين ،تشرتط والبنى العملياتية املتينة.
عىل رشكائها االمتثال إىل املبادئ اإلنسانية.
ويف حني تدرك لوكسمبورغ متاماً الفروقات القامئة بني الخطابات
تعمل حكومة لوكسمبورغ من كثب مع منظامت املجتمع املدين القامئة عىل العقيدة والعلامنية يف العمل اإلنساين كام تدرك
والهيئات متعددة األطـراف بغية تحسني الظروف املعيشية االنتقادات السائدة حول بعض املنظامت القامئة عىل العقيدة التي
للسكان املتأثرين بالكوارث الطبيعية أو ال ِّنزاعات وملنع أو ُتتهم أحياناً بأنها تسعى للتبشري ،تحاول يف الوقت نفسه أن ال
تخفيف اآلثار الناجمة عن األزمات اإلنسانية .وال تضع الحكومة تفقد بصريتها ونظرها ألوجه القوة التي يحظى بها رشكاؤها .وغالباً
أي اعتبار للهوية الدينية لتلك الهيئات وال للمعتقدات أو القيم ما ُيع َرف عن املنظامت القامئة عىل العقيدة أ َّنها جزء متني من
التي يعتنقها متلقو املساعدات أي اعتبار يف تحديد أهلية السياقات املحلية وهذا ما يعزز من مكانتها وقدرتها عىل فهم
عوامل التغيري املحلية والخصوصيات الثقافية ما قد يساعد يف توفري
الرشكاء.
الوصول إىل املجتمعات .وعالوة عىل ذلك ،من املمكن للدين نظراً
ومع ذلك ،هناك مجموعة واضحة من الرشوط التي تحكم عملية لحضوره العاملي وتأثريه أن ميثل دوراً مه ًام كوسيط يساعد عىل
اختيار الرشكاء .أولها :يجب أن تكون عمليات اتخاذ القرارات تحسني الرفاه النفيس-االجتامعي لدى السكان املتأثرين بالكوارث.
موجهة بالحاجات بالكامل .ففي بعض السياقات عىل سبيل املثال ،قد يكون من املفيد
للمنظامت غري الحكومية املؤهلة َّ
ويعني ذلك أ َّنه عىل املنظمة ورشكائها املحليني أن ينتحوا استخدام اإلشارات املرجعية الدينية املألوفة عند تقديم املشورة
موقف الحياد يف تحديد أوجه االستضعاف واختيار املجتمعاتَّ .
ألن من شأن ذلك استعادة األمل ومساعدة املجتمعات عىل التغلب
وثانيها :تويل لوكسمبورغ األولوية للوصول إىل املجتمعات األكرث عىل الصدمة النفسية.
ضعفاً ومتويل العمل اإلنساين عىل العموم يف األزمات املط َّولة
“واملنسية” .وقد يقع االختيار عىل الرشكاء بنا ًء عىل قدرتهم لكنَّ حكومة لوكسمبورغ وإن مل تغفل املزايا املحتملة ،تويل
الخاصة عىل الوصول أو حسب مقدار الدراية والخربة املتاحة لهم اهتامماً خاصاً للدرجة التي ميكن للمنظامت الرشيكة أن متتثل فيها
يف العمل يف البيئات املع َّقدة .وثالثهاُ :تنَح األفضلية للمنظامت إىل املبادئ اإلنسانية املحددة يف مدونة السلوك لحركة الصليب
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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

