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رحالت إحدى املنظامت العلامنية يف جنوب لبنان
جايسون سكوير وكريستني هوب

تبني خربات املنظمة العلامنية غري الحكومية يف جنوب لبنان إمكانية بناء املنظمة غريالدينية للعالقات املثمرة مع 
الجهات الفاعلة القامئة عىل العقيدة دون املساس بهويتها العلامنية.

الديـــن واإلميـــان مـــن العوامـــل املهمـــة املؤثـــرة عـــىل 
ـــس  ـــي مت ـــدات الت ـــة واملعتق ـــات االجتامعي ـــة واملامرس الحوكم
ـــل،  ـــة الطف ـــامت حامي ـــعت منظ ـــذا س ـــال. وله ـــة األطف حامي
مثـــل: املنظمـــة غـــري الحكوميـــة الســـويرسية “مؤسســـة 
ـــات  ـــة والجه ـــات الديني ـــع الخطاب ـــل م ـــان”، للعم أرض اإلنس
الفاعلـــة القامئـــة عـــىل العقيـــدة مـــن أجـــل مكافحـــة 
ــهدت  ــد شـ ــال. وقـ ــد األطفـ ــف ضـ ــكال العنـ ــف أشـ مختلـ
ـــت  ـــا حاول ـــات عندم ـــرات وصعوب ـــا توت ـــرية منه ـــامت كث منظ
ـــة  ـــات ذات األغلبي ـــل يف املجتمع ـــة الطف ـــج حامي ـــة برام إقام
املســـلمة. وتقـــرتح تجربـــة فريـــق حاميـــة الطفـــل التابـــع 
ـــني  ـــامت الالجئ ـــل يف مخي ـــذي يعم ـــان ال ـــة أرض اإلنس ملؤسس
الفلســـطينيني ومجتمعـــات منطقـــة صـــور يف جنـــوب لبنـــان 
منوذًجـــا للعمـــل مُيّكـــن املنظـــامت الدوليـــة العلامنيـــة مـــن 
ـــم  ـــة إدماجه ـــا احتاملي ـــل فيه ـــاع تق ـــة يف أوض ـــل بفاعلي العم
يف الثقافـــة املحليـــة للمجتمـــع و/أو حيـــث ُينظـــر إليهـــم عـــىل 
أنَّ لديهـــم جـــدول أعـــامل ذا أهـــداف أخـــرى غـــري تقديـــم 

املســـاعدة وحســـب. 

أقامـــت مؤسســـة أرض اإلنســـان - منظمـــة “خاليـــة مـــن أي 
ـــا  ـــا - مكتًب ـــا مليثاقه ـــي” وفًق ـــي أو عرق ـــيايس أو دين ـــز س تحي
يف لبنـــان عـــام 1٩75. ومنـــذ عـــام 200٩، ركـــزت املؤسســـة 
ـــة  ـــطينيني يف منطق ـــني الفلس ـــامت الالجئ ـــل يف مخي ـــىل العم ع
صـــور وكونـــت عالقـــة قويـــة مـــع فاعـــيل الحوكمـــة مـــن 
الفلســـطينيني والجهـــات الفاعلـــة األخـــرى ســـعًيا لتأســـيس 
رشاكـــة ثابتـــة وتشـــجيع صانعـــي القـــرار لتـــويل مهمـــة 
االســـتجابات لحاميـــة الطفـــل. واســـتند تدخلهـــا إىل تقييـــم 
ــاء  ــات وبنـ ــع املعلومـ ــىل جمـ ــز عـ ــذي ركـ ــات الـ االحتياجـ
ــة أرض  ــع مؤسسـ ــه ورشح تطلـ ــت نفسـ ــبكات يف الوقـ الشـ
ــة والتعاطـــف  ــة عـــىل الثقـ ــان لتكويـــن رشاكات قامئـ اإلنسـ
ــامم  ــن االهتـ ــداًل مـ ــال بـ ــاه األطفـ ــىل رفـ ــز عـ ــع الرتكيـ مـ

ــن. ــة أو الديـ بالسياسـ

وعـــىل الرغـــم مـــن هـــذا، واجهـــت مؤسســـة أرض اإلنســـان 
ــني  ــات الالجئـ ــا يف مجتمعـ ــة عملهـ ــرية يف بدايـ ــق كثـ عوائـ
ــن  ــدث عـ ــون يف التحـ ــدأ املوظفـ ــا بـ ــطينيني. فعندمـ الفلسـ
املـــرشوع، أعربـــت العائـــالت وقـــادة املجتمـــع املحـــيل عـــن 

درجـــات متفاوتـــة مـــن انعـــدام الثقـــة. وكان مـــن بـــني 
ــان  ــة أرض اإلنسـ ــالك مؤسسـ ــا امتـ ــي ذكروهـ ــاوف التـ املخـ
و/أو  الغربيـــة  القيـــم  لتعزيـــز  خفـــي  أعـــامل  جـــدول 
املســـيحية. وإضافـــة إىل ذلـــك، أبـــدت هـــذه املجتمعـــات عـــدم 
ـــة  ـــر الحساس ـــن املخاط ـــد م ـــود مزي ـــرتاف بوج ـــا يف االع رغبته
ــي  ــداء الجنـ ــل: االعتـ ــل، مثـ ــة الطفـ ــه حاميـ ــي تواجـ التـ
عـــىل األطفـــال أو االســـتغالل الجنـــي التجـــاري لألطفـــال، 
بزعـــم أن تلـــك األفعـــال “حـــرام” ومشـــينة وغـــري مقبولـــة 
ــأنها.  ــر التحـــدث بشـ ــع ُيحظـ ــا مواضيـ ــا يجعلهـ ــا مـ أخالقًيـ
ـــل  ـــود مث ـــا بوج ـــرتاف علًن ـــن أنَّ االع ـــوف م ـــك الخ ـــزز ذل وع
هـــذه املامرســـات قـــد يغـــذي التصـــورات الســـلبية بشـــأن 
الالجئـــني الفلســـطينيني يف لبنـــان. وميكـــن تقســـيم التدابـــري 
ـــذه  ـــىل ه ـــب ع ـــان للتغل ـــة أرض اإلنس ـــا مؤسس ـــي اتخذته الت
العوائـــق عموًمـــا إىل فئتـــني، هـــام: تكويـــن عالقـــات ثقـــة 
ــر  ــض النظـ ــني بغـ ــة املعنيـ ــاب املصلحـ ــع أصحـ ــني جميـ بـ
عـــن انتامءاتهـــم الدينيـــة أو السياســـية واألنشـــطة املزمـــع 

تنفيذهـــا مـــع الجهـــات الفاعلـــة الدينيـــة. 

بناء الثقة واملشاركة
ـــع  ـــة مـــن خـــالل املشـــاركة املســـتمرة والشـــفافة م ـــت الثق ُبني
ــرتاف  ــاس االعـ ــك يف األسـ ــن ذلـ ــؤولة. وتضمـ ــات املسـ الجهـ
بـــكل مـــن بنـــى الحوكمـــة املنحـــازة ملنظمـــة التحريـــر 
املجتمـــع  وأفـــراد  )املعارضـــة(  والتحالـــف  الفلســـطينية 
واالجتـــامع بهـــم بانتظـــام إلرســـاء أقـــدام مؤسســـة أرض 
ــة  ــة دوليـ ــري حكوميـ ــة غـ ــا منظمـ ــا بوصفهـ ــان جلًيـ اإلنسـ
ـــك عـــىل حـــوارات  ـــع. واشـــتمل ذل ـــدة تعمـــل مـــع الجمي محاي
ـــث  ـــة - حي ـــاالت الفردي ـــام إدارة الح ـــق بنظ ـــة تتعل ـــري معلن غ
تـــم االعـــرتاف بجميـــع هيـــاكل الســـلطة واألفـــراد املعنيـــني 
وبوضعهـــم محـــل احـــرتام - وبـــإرشاك املجتمـــع يف جميـــع 

جوانـــب وضـــع املـــرشوع وتصميمـــه. 

واملهـــم، كان عـــىل مؤسســـة أرض اإلنســـان إظهـــار أكـــرب 
قـــدر مـــن االلتـــزام لتكويـــن عالقـــات ســـليمة داخـــل 
ــدة  ــات جيـ ــن عالقـ ــىل تكويـ ــام حرصـــت عـ ــة مثلـ املؤسسـ
داخـــل املجتمعـــات املحليـــة. وقـــد أنشـــئ قســـم للتدريـــب 
والتطويـــر ال يختـــص بضـــامن اتســـاق معايـــري العمـــل مـــن 
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خـــالل تعيـــني املوظفـــني وبنـــاء القـــدرات وحســـب ولكنـــه 
يعنـــى كذلـــك بتجميـــع األفـــكار وتيســـري النقـــد البنـــاء 
لعمليـــات مؤسســـة أرض اإلنســـان ومامرســـاتها. وغـــذت 
ـــارات عالقـــات  ثقافـــة مـــكان العمـــل املهتمـــة باألفـــكار واالعتب
ـــطينيني  ـــني الفلس ـــع الالجئ ـــع مجتم ـــان م ـــة أرض اإلنس مؤسس
ـــة  ـــة مؤسس ـــة لهوي ـــة أو التخريبي ـــرة التهديدي ـــت النظ وتالش
ـــت  ـــاف. ومن ـــر املط ـــة يف آخ ـــية العلامني ـــان املؤسس أرض اإلنس
جســـور الثقـــة وصـــارت محوريـــة يف تســـهيل االبتـــكار 
واإلبـــداع مـــن أجـــل تحديـــد أفضـــل الطـــرق ملعالجـــة 

املخاطـــر التـــي تواجـــه حاميـــة الطفـــل. 

ـــي  ـــطة الت ـــن األنش ـــدد م ـــع ع ـــة، ُوض ـــاء الثق ـــة إىل بن وإضاف
ســـعت خصيًصـــا إلرشاك الجهـــات الفاعلـــة الدينيـــة املحليـــة يف 
ـــني الفلســـطينيني.  ـــال الالجئ ـــة ألطف ـــر الحامي ـــة توف ـــز بيئ تعزي
ومنـــذ عـــام 2010، أعـــرب كثـــري مـــن األمئـــة الفلســـطينيني 
عـــن اســـتعدادهم لالنخـــراط عـــىل نحـــو ملمـــوس أكـــر يف 
أنشـــطة مـــرشوع مؤسســـة أرض اإلنســـان. وتحقيًقـــا لهـــذه 
الغايـــة، جـــرت مبـــادرات كثـــرية مـــع األمئـــة وفًقـــا لخلفيـــة 
ــا  ــة يف هويتهـ ــي كانـــت واضحـ ــان التـ ــة أرض اإلنسـ مؤسسـ
املؤسســـية غـــري الدينيـــة واملعـــربة يف الوقـــت نفســـه عـــن 
احرتامهـــا للقيـــم اإلســـالمية التـــي تســـعى لتحقيـــق الرفـــاه 

والحاميـــة لألطفـــال.

ـــات وورش  ـــور االجتامع ـــة لحض ـــي األمئ ـــر، ُدع ـــادئ األم ويف ب
ــة  ــات الفاعلـ ــع الجهـ ــل مـ ــل أفضـ ــق تواصـ ــل لتحقيـ العمـ
ــبيك  ــز التشـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــدين مـ ــع املـ ــة واملجتمـ الحاكمـ
لحاميـــة الطفـــل. وفتـــح ذلـــك بـــدوره أبواًبـــا للباحثـــني 
االجتامعيـــني يف مؤسســـة أرض اإلنســـان ليعـــززوا العالقـــات 
مـــع املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقيـــدة التـــي قـــد تكـــون 
مبنزلـــة مـــورد لهـــم أو رشكاء يف إحالـــة الحـــاالت. وعـــىل 
ـــىل  ـــة ع ـــض األمئ ـــن بع ـــورة م ـــت املش ـــق، ُطلب ـــتوى أعم مس
نحـــو فـــردي لتقديـــم الدعـــم الشـــخيص ولتشـــجيع عمليـــة 
ــالت  ــي للعائـ ــه الدينـ ــري التوجيـ ــالل توفـ ــن خـ ــري مـ التغيـ
ــلوكيات  ــل السـ ــن تعديـ ــة عـ ــت عازفـ ــي كانـ ــارة التـ املختـ

ــارة.  الضـ

وشـــجعت مؤسســـة أرض اإلنســـان أيًضـــا األمئـــة عـــىل 
تضمـــني بعـــض الرســـائل يف خطـــب الجمعـــة. فقـــد كان 
موظفـــو املـــرشوع يجتمعـــون مـــع األمئـــة لتحديـــد الخطـــر 
ــته  ــب مناقشـ ــذي يجـ ــل والـ ــة الطفـ ــه حاميـ ــذي يواجـ الـ
أثنـــاء الخطبـــة، مثـــل: العقوبـــة البدنيـــة أو الـــزواج املبكـــر 
ـــالة  ـــون الرس ـــىل مضم ـــاق ع ـــة، ولالتف ـــن املدرس ـــرسب م أو الت

ــك  ــت تلـ ــا، وصلـ ــامع. وإجاملًيـ ــىل األسـ ــتلقى عـ ــي سـ التـ
ــة  ــول نهايـ ــخص بحلـ ــو 3800 شـ ــدر بنحـ ــا ُيقـ ــائل ملـ الرسـ
ـــم  ـــني وه ـــامء الديني ـــتامع للزع ـــذا، كان االس ـــام 2013. وهك ع
يشـــريون برصاحـــة لقضايـــا حاميـــة الطفـــل خـــالل صلـــوات 
الجمعـــة عنـــرًصا رئيســـًيا يف إزالـــة الســـمعة الســـيئة التـــي 

ــع. ــل يف املجتمـ ــة الطفـ ــا حاميـ اتســـمت بهـ

ـــول  ـــتوى الوص ـــور مس ـــا، تط ـــات وتعززه ـــور العالق ـــع تط وم
لقضايـــا حاميـــة الطفـــل أكـــر حساســـية وصعوبـــة، مثـــل: 
ــال  ـــاري لألطفـ ــي التج ــتغالل الجنـ ــارم واالسـ ــكاح املحـ نـ
واســـتغالل األطفـــال يف التصويـــر اإلباحـــي وإســـاءة معاملـــة 
األطفـــال. وقـــد أدركـــت جميـــع الجهـــات الفاعلـــة أنَّ 
طبيعـــة عمـــل حاميـــة الطفـــل تفـــرز اختالفـــات يف االتجـــاه 
ــان  ــة أرض اإلنسـ ــت مؤسسـ ــك نجحـ ــع ذلـ ــة، ومـ واملنهجيـ
ـــص  ـــة يف التخل ـــىل الثق ـــة ع ـــات مبني ـــن عالق ـــالل تكوي ـــن خ م
مـــن مســـتويات النـــزاع املحتملـــة التـــي قـــد تعـــرض قـــدرة 
املنظمـــة عـــىل التـــرصف لصالـــح رفـــاه األطفـــال للخطـــر أو 

التخفيـــف مـــن حدتهـــا. 

ومثـــة حاجـــة لوضـــع الـــدروس املســـتفادة عـــىل طـــول 
الطريـــق نصـــب أعيننـــا. وبالنظـــر إىل أنَّ الثقـــة تبنـــى عـــىل 
مشـــاركة املعرفـــة واملعلومـــات، تصبـــح املبـــادئ األساســـية 
للموافقـــة والرسيـــة مهـــددة بالتعـــرض للخطـــر. وعـــىل 
ـــالء اهتـــامم  ـــزاع إي ـــة يف مناطـــق الن العاملـــني يف مجـــال الحامي
خـــاص بضـــامن تقديـــر أي فـــرد أو منظمـــة مشـــاركة يف 
ـــة  ـــة املوافق ـــا لقيم ـــرًا كلًي ـــة تقدي ـــاالت الفردي ـــام إدارة الح نظ
ـــات.  ـــع األوق ـــام يف جمي ـــك به ـــع التمس ـــة م ـــتنرية والرسي املس

وبوصـــف مؤسســـة أرض اإلنســـان منظمـــة غـــري دينيـــة، 
الالجئـــني  مجتمعـــات  مـــع  املؤسســـة  عمـــل  يوضـــح 
ـــدات  ـــون املعتق ـــان رضورة أال تك ـــوب لبن ـــطينيني يف جن الفلس
ــاع  ــة - يف األوضـ ــية املتباينـ ــخصية أو املؤسسـ ــة الشـ الدينيـ
اإلنســـانية - عوامـــل حاســـمة يف متكـــني الرشاكـــة والتعـــاون. 
ـــن يربطـــان  ـــة والتعاطـــف هـــام م ـــل عـــىل العكـــس، إن الثق ب
الجهـــات الفاعلـــة املختلفـــة مًعـــا حـــول الـــرؤى املشـــرتكة 

ــع. ــاع املجتمـ لتحســـني أوضـ
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