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بتوجيهات من املبادئ اإلنسانية

أندرياس فوغت وصويف كولسيل

تقدم الكاريتاس لوكسمبورغ من خالل العمل مع الالجئني ،والنَّازحني داخلياً و املهاجري يف كولومبيا ،ولبنان
ولوكسمبورغ بعض أمثلة الطرق التي قد تصبح فيها املنظامت القامئة عىل العقيدة أوفر حظاً أو أقل حظاً بحكم
اعتامدها عىل العقيدة ،وتوضح األمثلة أيضاً رضورة متسك تلك املنظامت باملعايري الدولية.
الكاريت ــاس لوكس ــمبورغ عض ــو يف الش ــبكة الدولي ــة ملنظم ــة
الكاريت ــاس الدولي ــة وتعم ــل بإله ــام م ــن التعالي ــم الكاثولي ــي
االجتامع ــي .وتع ــدُّ املنظم ــة نفس ــها منظم ــة ناب ــذة للتميي ــز
وملتزمـــة باملبـــادئ اإلنســـانية الدوليـــة وتحـــرم الثقافـــة
والتقاليـــد .ويقـــوم التعـــاون بـــن الكاريتـــاس لوكســـمبورغ
واملانـــح الرئيـــي للممـــول لنشـــاطاتها وزارة لوكســـمبورغ
للشـــؤون الخارجيـــة واألوروبيـــة عـــى إدراك َّأن الكاريتـــاس
لوكســـمبورغ ومنظامتهـــا الرشيكـــة حـــول العـــامل هـــي
منظ ــات مهني ــة ال ته ــدف للرب ــح تح ــرم املعاي ــر اإلنس ــانية
ول ــن تس ــتخدم امل ــوارد البرشي ــة واملالي ــة يف التبش ــر م ــن أي
ن ــوع كان .ويب ــدي رشكاء الكاريت ــاس لوكس ــمبورغ التزاماته ــم
التعاقديـــة يف احـــرام املبـــادئ واملعايـــر اإلنســـانية كـــا
تس ــتثمر الكاريت ــاس لوكس ــمبورغ جه ــوداً ال ُيس ــتهان به ــا يف
رصـــد أداء رشكائهـــا يف مختلـــف املجـــاالت.

هن ــا يس ــتطيع ع ــال املن ــازل املهاج ــرون ا ُمل َس ــا ُء معاملته ــم
الوص ــول إىل الكاريت ــاس م ــن خ ــال الخدم ــات الرعوي ــة وه ــي
آلي ــة ال تتواف ــر كثــراً للمنظ ــات الت ــي لي ــس له ــا أي خلفي ــة
مهني ــة.
ويف كولومبيـــا ،شـــارك مؤمتـــر األســـاقفة الكولومبيـــون يف
عمليـــات التفـــاوض والوســـاطة نحـــو إبـــرام اتفـــاق للســـام
وت ــوىل ع ــدة أدوار م ــن املراق ــب إىل الوس ــيط وأك ــد دامئــاً يف
الوقـــت نفســـه عـــى أهميـــة الحـــوار واملصالحـــة والتصـــدي
لحـــاالت عـــدم التكافـــوء االجتامعي-االقتصـــادي املتجـــذرة يف
ال ِّن ـزاع .ومتكن ــت الكنس ــية أيض ـاً م ــن بن ــاء درج ــة م ــن الثق ــة
م ــع مختل ــف أط ـراف ال ِّن ـزاع املس ـ َّلح ،وتك ــرر اس ــتخدام ه ــذا
املوقـــع املميـــز يف تيســـر الحـــوار يب األطـــراف والوصـــول إىل
الضحاي ــا ومن ــع ان ــدالع مزي ــد م ــن العن ــف.

وتعمـــل الكاريتـــاس لوكســـمبورغ يف لبنـــان وكولومبيـــا ومـــن املهنية أوالً
خ ــال مجموع ــات الكاريت ــاس الوطني ــة وغريه ــا م ــن ال ــركاء
املحليـــن وتســـاعد عـــى ترســـيخها يف الســـياق املحـــي .للتعامــل مــع الجوانــب الســلبية املحتملــة لجــذور الكاريتــاس
وقدمـــت رشيكتهـــا الكاريتـــاس لبنـــان املســـاعدة آلالف مـــن الكاثوليكي ــة ،بذل ــت املنظم ــة جه ــداً ال يوص ــف ع ــر الس ــنني
عـــي املهنيـــة أوالً قبـــل اي يشء آخـــر وذلـــك
الن ــاس خ ــال الح ــرب األهلي ــة بغ ــض النظ ــر ع ــن ديانته ــم ،إلثبـــات أنهـــا ُت ِ
ً
ً
ويؤكـــد دعمهـــا الحـــايل لالجئـــن الســـوريني عـــى نزاهـــة برتجم ــة بي ــان رس ــالتها واقع ـا عملي ـا وه ــي “مس ــاعدتنا تص ــل
موقفه ــا التنظيم ــي .ويف كولومبي ــا ،نش ــطت املنظم ــة الرشيك ــة إىل جمي ــع الن ــاس يف جمي ــع أنح ــاء الع ــامل بغ ــض النظ ــر ع ــن
الكاريتـــاس كولومبيـــا للخدمـــات االجتامعيـــة الرعويـــة يف الديانـــة والجنـــس والـــوالدة واآلراء والـــوالء والعمـــر واللغـــة
مج ــاالت التضام ــن وبن ــاء الس ــام وعم ــل املن ــارصة من ــذ ع ــام أو اي وضـــع آخـــر ”.ويف لبنـــان ،تشـــر األدلـــة إىل َّأن مهنيـــة
 1956وس ــاعدت الن ــاس مم ــن هُ ج ــرواً يف الداخ ــل إث ــر الن ـزاع املنظم ــة وش ــمل املس ــلمني إضاف ــة إىل املس ــيحيني يف كوادره ــا
املســ َّلح ،و ُينظ ــر إىل منظم ــة الكاريت ــاس كولومبي ــا للخدم ــات العامل ــة واملتطوع ــة أدت إىل رب ــط اس ــم الكاريت ــاس يف أذه ــان
االجتامعيـــة الرعويـــة محليـــاً عـــى أنهـــا منظمـــة حياديـــة الن ــاس باملس ــاعدات ولي ــس بالديان ــة.
سياســاً وتنف ــذ عم ــل املن ــارصة نياب ــة ع ــن األش ــخاص األك ــر
اســـتضعافاً وتدفـــع نحـــو مســـاءلة الحكومـــة.
وتدعـــم الكاريتـــاس لوكســـمبورغ مئـــات املهاجريـــن ،وطـــايل
ً
َّ
اللج ــوء و الالجئ ــن يف لوكس ــمبورغ نفس ــها عل ــا أن بعضه ــم
ويف بع ــض األحي ــانُ ،ي ِّث ــل ارتب ــاط الكاريت ــاس بالدي ــن نقط ــة يبحثـــون عـــى وجـــه الخصـــوص عـــى املســـاعدات مـــن
يف مصلحتهــا .ففــي لبنــان ،نــادراً مــا يحتــاج العــال املنزليــون الكاريتـــاس لوكســـمبورغ نظـــراً أل َّنهـــا منظمـــة كاثوليكيـــة.
املهاج ــرون إىل إذن ملغ ــادرة أم ــكان عمله ــم .وم ــع ذل ــك ،يف وتتســـم الرشيحـــة القادمـــة بتنـــوع يف الخلفيـــات الدينيـــة
بل ــد يتج ــذر في ــه الدي ــن ،غالبــاً م ــا يق ــدم أصح ــاب العم ــل املختلطـــة وال شـــك َّأن لذلـــك أثـــر يف اختـــاف التوقعـــات
اس ــتثنا ًء ملوظفيه ــم للس ــاح له ــم مبامرس ــة ش ــعائرهم .وم ــن حـــول مـــا يجـــب أن تقدمـــه املنظـــات القامئـــة عـــى
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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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