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العقيدة واالستجابات للتَّهجري
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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 عـــى
الحوكم ــة واملامرس ــات االجتامعي ــة واملعتق ــدات الت ــي مت ــس
حامي ــة األطف ــال .وله ــذا س ــعت منظ ــات حامي ــة الطف ــل،
مثـــل :املنظمـــة غـــر الحكوميـــة الســـويرسية “مؤسســـة
أرض اإلنس ــان” ،للعم ــل م ــع الخطاب ــات الديني ــة والجه ــات
الفاعلـــة القامئـــة عـــى العقيـــدة مـــن أجـــل مكافحـــة
مختلـــف أشـــكال العنـــف ضـــد األطفـــال .وقـــد شـــهدت
منظ ــات كث ــرة منه ــا توتــرات وصعوب ــات عندم ــا حاول ــت
إقام ــة برام ــج حامي ــة الطف ــل يف املجتمع ــات ذات األغلبي ــة
املســـلمة .وتقـــرح تجربـــة فريـــق حاميـــة الطفـــل التابـــع
ملؤسس ــة أرض اإلنس ــان ال ــذي يعم ــل يف مخي ــات الالجئ ــن
الفلس ــطينيني ومجتمع ــات منطق ــة ص ــور يف جن ــوب لبن ــان
منوذج ــا للعم ــل ُي ّك ــن املنظ ــات الدولي ــة العلامني ــة م ــن
ً
العم ــل بفاعلي ــة يف أوض ــاع تق ــل فيه ــا احتاملي ــة إدماجه ــم
يف الثقافــة املحليــة للمجتمــع و/أو حيــث ُينظــر إليهــم عــى
َّأن لديهـــم جـــدول أعـــال ذا أهـــداف أخـــرى غـــر تقديـــم
املســـاعدة وحســـب.

درجـــات متفاوتـــة مـــن انعـــدام الثقـــة .وكان مـــن بـــن
املخـــاوف التـــي ذكروهـــا امتـــاك مؤسســـة أرض اإلنســـان
جـــدول أعـــال خفـــي لتعزيـــز القيـــم الغربيـــة و/أو
املســيحية .وإضافــة إىل ذلــك ،أبــدت هــذه املجتمعــات عــدم
رغبته ــا يف االع ــراف بوج ــود مزي ــد م ــن املخاط ــر الحساس ــة
التـــي تواجـــه حاميـــة الطفـــل ،مثـــل :االعتـــداء الجنـــي
عـــى األطفـــال أو االســـتغالل الجنـــي التجـــاري لألطفـــال،
بزعـــم أن تلـــك األفعـــال “حـــرام” ومشـــينة وغـــر مقبولـــة
أخالق ًيـــا مـــا يجعلهـــا مواضيـــع ُيحظـــر التحـــدث بشـــأنها.
وع ــزز ذل ــك الخ ــوف م ــن َّأن االعــراف عل ًن ــا بوج ــود مث ــل
هـــذه املامرســـات قـــد يغـــذي التصـــورات الســـلبية بشـــأن
الالجئـــن الفلســـطينيني يف لبنـــان .وميكـــن تقســـيم التدابـــر
الت ــي اتخذته ــا مؤسس ــة أرض اإلنس ــان للتغل ــب ع ــى ه ــذه
العوائـــق عمو ًمـــا إىل فئتـــن ،هـــا :تكويـــن عالقـــات ثقـــة
بـــن جميـــع أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــن بغـــض النظـــر
عـــن انتامءاتهـــم الدينيـــة أو السياســـية واألنشـــطة املزمـــع
تنفيذهـــا مـــع الجهـــات الفاعلـــة الدينيـــة.

أقام ــت مؤسس ــة أرض اإلنس ــان  -منظم ــة “خالي ــة م ــن أي
تحي ــز س ــيايس أو دين ــي أو عرق ــي” وف ًق ــا مليثاقه ــا  -مكت ًب ــا
يف لبنـــان عـــام  .1975ومنـــذ عـــام  ،2009ركـــزت املؤسســـة
ع ــى العم ــل يف مخي ــات الالجئ ــن الفلس ــطينيني يف منطق ــة
صـــور وكونـــت عالقـــة قويـــة مـــع فاعـــي الحوكمـــة مـــن
الفلســـطينيني والجهـــات الفاعلـــة األخـــرى ســـع ًيا لتأســـيس
رشاكـــة ثابتـــة وتشـــجيع صانعـــي القـــرار لتـــويل مهمـــة
االســـتجابات لحاميـــة الطفـــل .واســـتند تدخلهـــا إىل تقييـــم
االحتياجـــات الـــذي ركـــز عـــى جمـــع املعلومـــات وبنـــاء
الشـــبكات يف الوقـــت نفســـه ورشح تطلـــع مؤسســـة أرض
اإلنســـان لتكويـــن رشاكات قامئـــة عـــى الثقـــة والتعاطـــف
ً
بـــدل مـــن االهتـــام
مـــع الرتكيـــز عـــى رفـــاه األطفـــال
بالسياســـة أو الديـــن.

بناء الثقة واملشاركة

وع ــى الرغ ــم م ــن ه ــذا ،واجه ــت مؤسس ــة أرض اإلنس ــان
عوائـــق كثـــرة يف بدايـــة عملهـــا يف مجتمعـــات الالجئـــن
الفلســـطينيني .فعندمـــا بـــدأ املوظفـــون يف التحـــدث عـــن
امل ــروع ،أعرب ــت العائ ــات وق ــادة املجتم ــع املح ــي ع ــن

ُبني ــت الثق ــة م ــن خ ــال املش ــاركة املس ــتمرة والش ــفافة م ــع
الجهـــات املســـؤولة .وتضمـــن ذلـــك يف األســـاس االعـــراف
بـــكل مـــن بنـــى الحوكمـــة املنحـــازة ملنظمـــة التحريـــر
الفلســـطينية والتحالـــف (املعارضـــة) وأفـــراد املجتمـــع
واالجتـــاع بهـــم بانتظـــام إلرســـاء أقـــدام مؤسســـة أرض
اإلنســـان جل ًيـــا بوصفهـــا منظمـــة غـــر حكوميـــة دوليـــة
محاي ــدة تعم ــل م ــع الجمي ــع .واش ــتمل ذل ــك ع ــى ح ــوارات
غ ــر معلن ــة تتعل ــق بنظ ــام إدارة الح ــاالت الفردي ــة  -حي ــث
تـــم االعـــراف بجميـــع هيـــاكل الســـلطة واألفـــراد املعنيـــن
وبوضعهـــم محـــل احـــرام  -وبـــإرشاك املجتمـــع يف جميـــع
جوانـــب وضـــع املـــروع وتصميمـــه.
واملهـــم ،كان عـــى مؤسســـة أرض اإلنســـان إظهـــار أكـــر
قـــدر مـــن االلتـــزام لتكويـــن عالقـــات ســـليمة داخـــل
املؤسســـة مثلـــا حرصـــت عـــى تكويـــن عالقـــات جيـــدة
داخ ــل املجتمع ــات املحلي ــة .وق ــد أنش ــئ قس ــم للتدري ــب
والتطوي ــر ال يخت ــص بض ــان اتس ــاق معاي ــر العم ــل م ــن
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خـــال تعيـــن املوظفـــن وبنـــاء القـــدرات وحســـب ولكنـــه
يعنـــى كذلـــك بتجميـــع األفـــكار وتيســـر النقـــد البنـــاء
لعمليـــات مؤسســـة أرض اإلنســـان ومامرســـاتها .وغـــذت
ثقاف ــة م ــكان العم ــل املهتم ــة باألف ــكار واالعتب ــارات عالق ــات
مؤسس ــة أرض اإلنس ــان م ــع مجتم ــع الالجئ ــن الفلس ــطينيني
وتالش ــت النظ ــرة التهديدي ــة أو التخريبي ــة لهوي ــة مؤسس ــة
أرض اإلنس ــان املؤسس ــية العلامني ــة يف آخ ــر املط ــاف .ومن ــت
جســـور الثقـــة وصـــارت محوريـــة يف تســـهيل االبتـــكار
واإلبـــداع مـــن أجـــل تحديـــد أفضـــل الطـــرق ملعالجـــة
املخاطـــر التـــي تواجـــه حاميـــة الطفـــل.
وإضاف ــة إىل بن ــاء الثق ــةُ ،وض ــع ع ــدد م ــن األنش ــطة الت ــي
خصيصــا إلرشاك الجهــات الفاعلــة الدينيــة املحليــة يف
ســعت
ً
تعزي ــز بيئ ــة توف ــر الحامي ــة ألطف ــال الالجئ ــن الفلس ــطينيني.
ومنـــذ عـــام  ،2010أعـــرب كثـــر مـــن األمئـــة الفلســـطينيني
عـــن اســـتعدادهم لالنخـــراط عـــى نحـــو ملمـــوس أكـــر يف
أنشـــطة مـــروع مؤسســـة أرض اإلنســـان .وتحقي ًقـــا لهـــذه
الغاي ــة ،ج ــرت مب ــادرات كث ــرة م ــع األمئ ــة وف ًق ــا لخلفي ــة
مؤسســـة أرض اإلنســـان التـــي كانـــت واضحـــة يف هويتهـــا
املؤسســـية غـــر الدينيـــة واملعـــرة يف الوقـــت نفســـه عـــن
احرتامهـــا للقيـــم اإلســـامية التـــي تســـعى لتحقيـــق الرفـــاه
والحاميـــة لألطفـــال.
ويف ب ــادئ األم ــر ،دُع ــي األمئ ــة لحض ــور االجتامع ــات وورش
العمـــل لتحقيـــق تواصـــل أفضـــل مـــع الجهـــات الفاعلـــة
الحاكمـــة واملجتمـــع املـــدين مـــن أجـــل تعزيـــز التشـــبيك
لحاميـــة الطفـــل .وفتـــح ذلـــك بـــدوره أبوا ًبـــا للباحثـــن
االجتامعيـــن يف مؤسســـة أرض اإلنســـان ليعـــززوا العالقـــات
مـــع املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة التـــي قـــد تكـــون
مبنزلـــة مـــورد لهـــم أو رشكاء يف إحالـــة الحـــاالت .وعـــى
مس ــتوى أعم ــقُ ،طلب ــت املش ــورة م ــن بع ــض األمئ ــة ع ــى
نح ــو ف ــردي لتقدي ــم الدع ــم الش ــخيص ولتش ــجيع عملي ــة
التغيـــر مـــن خـــال توفـــر التوجيـــه الدينـــي للعائـــات
املختـــارة التـــي كانـــت عازفـــة عـــن تعديـــل الســـلوكيات
الضـــارة.
وشـــجعت مؤسســـة أرض اإلنســـان ً
أيضـــا األمئـــة عـــى
تضمـــن بعـــض الرســـائل يف خطـــب الجمعـــة .فقـــد كان
موظف ــو امل ــروع يجتمع ــون م ــع األمئ ــة لتحدي ــد الخط ــر
الـــذي يواجـــه حاميـــة الطفـــل والـــذي يجـــب مناقشـــته
أثنـــاء الخطبـــة ،مثـــل :العقوبـــة البدنيـــة أو الـــزواج املبكـــر
أو الت ــرب م ــن املدرس ــة ،ولالتف ــاق ع ــى مضم ــون الرس ــالة

التـــي ســـتلقى عـــى األســـاع .وإجامل ًيـــا ،وصلـــت تلـــك
الرســـائل ملـــا ُيقـــدر بنحـــو  3800شـــخص بحلـــول نهايـــة
ع ــام  .2013وهك ــذا ،كان االس ــتامع للزع ــاء الديني ــن وه ــم
يش ــرون برصاح ــة لقضاي ــا حامي ــة الطف ــل خ ــال صل ــوات
عنـــرا رئيســـ ًيا يف إزالـــة الســـمعة الســـيئة التـــي
الجمعـــة
ً
اتســـمت بهـــا حاميـــة الطفـــل يف املجتمـــع.
وم ــع تط ــور العالق ــات وتعززه ــا ،تط ــور مس ــتوى الوص ــول
لقضايـــا حاميـــة الطفـــل أكـــر حساســـية وصعوبـــة ،مثـــل:
نـــكاح املحـــارم واالســـتغالل الجنـــي التجـــاري لألطفـــال
واس ــتغالل األطف ــال يف التصوي ــر اإلباح ــي وإس ــاءة معامل ــة
األطفـــال .وقـــد أدركـــت جميـــع الجهـــات الفاعلـــة َّأن
طبيع ــة عم ــل حامي ــة الطف ــل تف ــرز اختالف ــات يف االتج ــاه
واملنهجيـــة ،ومـــع ذلـــك نجحـــت مؤسســـة أرض اإلنســـان
م ــن خ ــال تكوي ــن عالق ــات مبني ــة ع ــى الثق ــة يف التخل ــص
م ــن مس ــتويات النــزاع املحتمل ــة الت ــي ق ــد تع ــرض ق ــدرة
املنظم ــة ع ــى الت ــرف لصال ــح رف ــاه األطف ــال للخط ــر أو
التخفيـــف مـــن حدتهـــا.
ومثـــة حاجـــة لوضـــع الـــدروس املســـتفادة عـــى طـــول
الطري ــق نص ــب أعينن ــا .وبالنظ ــر إىل َّأن الثق ــة تبن ــى ع ــى
مشـــاركة املعرفـــة واملعلومـــات ،تصبـــح املبـــادئ األساســـية
للموافقـــة والرسيـــة مهـــددة بالتعـــرض للخطـــر .وعـــى
العامل ــن يف مج ــال الحامي ــة يف مناط ــق الن ـزاع إي ــاء اهت ــام
خـــاص بضـــان تقديـــر أي فـــرد أو منظمـــة مشـــاركة يف
نظ ــام إدارة الح ــاالت الفردي ــة تقديــ ًرا كل ًي ــا لقيم ــة املوافق ــة
املس ــتنرية والرسي ــة م ــع التمس ــك به ــا يف جمي ــع األوق ــات.
وبوصـــف مؤسســـة أرض اإلنســـان منظمـــة غـــر دينيـــة،
يوضـــح عمـــل املؤسســـة مـــع مجتمعـــات الالجئـــن
الفلس ــطينيني يف جن ــوب لبن ــان رضورة أال تك ــون املعتق ــدات
الدينيـــة الشـــخصية أو املؤسســـية املتباينـــة  -يف األوضـــاع
اإلنس ــانية  -عوام ــل حاس ــمة يف متك ــن الرشاك ــة والتع ــاون.
ب ــل ع ــى العك ــس ،إن الثق ــة والتعاط ــف ه ــا م ــن يربط ــان
الجهـــات الفاعلـــة املختلفـــة م ًعـــا حـــول الـــرؤى املشـــركة
لتحســـن أوضـــاع املجتمـــع.
جايسون سكوير  jason.squire@tdh.chاملندوب القطري
السابق ملؤسسة أرض اإلنسان يف لبنان واملندوب الحايل يف
نيبال ،وكريستني هوب  kristen.hope@tdh.chمنسق
مؤسسة أرض اإلنسان اإلقليمي لحامية الطفل يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقياwww.tdh.ch .
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