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ديسمرب/كانون االول 2014

 بتوجيهات من املبادئ اإلنسانية 
أندرياس فوغت وصويف كولسيل

ولبنان  كولومبيا،  يف  املهاجري  و  داخلياً  والنَّازحني  الالجئني،  مع  العمل  خالل  من  لوكسمبورغ  الكاريتاس  تقدم 
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. 

الكاريتـــاس لوكســـمبورغ عضـــو يف الشـــبكة الدوليـــة ملنظمـــة 
ـــيك  ـــم الكاثولي ـــن التعالي ـــام م ـــل بإله ـــة وتعم ـــاس الدولي الكاريت
ـــز  ـــذة للتميي ـــة ناب ـــها منظم ـــة نفس ـــدُّ املنظم ـــي. وتع االجتامع
وملتزمـــة باملبـــادئ اإلنســـانية الدوليـــة وتحـــرتم الثقافـــة 
ــمبورغ  ــاس لوكسـ ــني الكاريتـ ــاون بـ ــوم التعـ ــد. ويقـ والتقاليـ
واملانـــح الرئيـــي للممـــول لنشـــاطاتها وزارة لوكســـمبورغ 
ــاس  ــىل إدراك أنَّ الكاريتـ ــة عـ ــة واألوروبيـ ــؤون الخارجيـ للشـ
هـــي  العـــامل  حـــول  الرشيكـــة  ومنظامتهـــا  لوكســـمبورغ 
ـــانية  ـــري اإلنس ـــرتم املعاي ـــح تح ـــدف للرب ـــة ال ته ـــامت مهني منظ
ـــن أي  ـــري م ـــة يف التبش ـــة واملالي ـــوارد البرشي ـــتخدم امل ـــن تس ول
ـــم  ـــمبورغ التزاماته ـــاس لوكس ـــدي رشكاء الكاريت ـــوع كان. ويب ن
التعاقديـــة يف احـــرتام املبـــادئ واملعايـــري اإلنســـانية كـــام 
تســـتثمر الكاريتـــاس لوكســـمبورغ جهـــوداً ال ُيســـتهان بهـــا يف 

ــاالت.  ــا يف مختلـــف املجـ ــد أداء رشكائهـ رصـ

وتعمـــل الكاريتـــاس لوكســـمبورغ يف لبنـــان وكولومبيـــا ومـــن 
ـــرشكاء  ـــن ال ـــا م ـــة وغريه ـــاس الوطني ـــات الكاريت ـــالل مجموع خ
املحليـــني وتســـاعد عـــىل ترســـيخها يف الســـياق املحـــيل. 
وقدمـــت رشيكتهـــا الكاريتـــاس لبنـــان املســـاعدة آلالف مـــن 
ـــم،  ـــن ديانته ـــر ع ـــض النظ ـــة بغ ـــرب األهلي ـــالل الح ـــاس خ الن
ــة  ــىل نزاهـ ــوريني عـ ــني السـ ــايل لالجئـ ــا الحـ ــد دعمهـ ويؤكـ
ـــا، نشـــطت املنظمـــة الرشيكـــة  موقفهـــا التنظيمـــي. ويف كولومبي
الكاريتـــاس كولومبيـــا للخدمـــات االجتامعيـــة الرعويـــة يف 
ـــام  ـــذ ع ـــارصة من ـــل املن ـــالم وعم ـــاء الس ـــن وبن ـــاالت التضام مج
ـــزاع  ـــر الن ـــن ُهجـــرواً يف الداخـــل إث ـــاس مم 1٩56 وســـاعدت الن
ـــات  ـــا للخدم ـــاس كولومبي ـــة الكاريت ـــر إىل منظم ـــلَّح، وُينظ املس
ــة  ــة حياديـ ــا منظمـ ــىل أنهـ ــاً عـ ــة محليـ ــة الرعويـ االجتامعيـ
ـــر  ـــخاص األك ـــن األش ـــة ع ـــارصة نياب ـــل املن ـــذ عم ـــاً وتنف سياس

اســـتضعافاً وتدفـــع نحـــو مســـاءلة الحكومـــة. 

ـــة  ـــن نقط ـــاس بالدي ـــاط الكاريت ـــل ارتب ـــان، مُيثِّ ـــض األحي ويف بع
يف مصلحتهـــا. ففـــي لبنـــان، نـــادراً مـــا يحتـــاج العـــامل املنزليـــون 
املهاجـــرون إىل إذن ملغـــادرة أمـــكان عملهـــم. ومـــع ذلـــك، يف 
ـــل  ـــاب العم ـــدم أصح ـــا يق ـــاً م ـــن، غالب ـــه الدي ـــذر في ـــد يتج بل
ـــن  ـــعائرهم. وم ـــة ش ـــم مبامرس ـــامح له ـــم للس ـــتثناًء ملوظفيه اس

هنـــا يســـتطيع عـــامل املنـــازل املهاجـــرون امُلَســـاُء معاملتهـــم 
ـــة وهـــي  ـــاس مـــن خـــالل الخدمـــات الرعوي الوصـــول إىل الكاريت
ـــة  ـــا أي خلفي ـــس له ـــي لي ـــامت الت ـــرياً للمنظ ـــر كث ـــة ال تتواف آلي

ـــة.   مهني

الكولومبيـــون يف  ويف كولومبيـــا، شـــارك مؤمتـــر األســـاقفة 
عمليـــات التفـــاوض والوســـاطة نحـــو إبـــرام اتفـــاق للســـالم 
ـــاً يف  ـــد دامئ ـــيط وأك ـــب إىل الوس ـــن املراق ـــدة أدوار م ـــوىل ع وت
الوقـــت نفســـه عـــىل أهميـــة الحـــوار واملصالحـــة والتصـــدي 
لحـــاالت عـــدم التكافـــوء االجتامعي-االقتصـــادي املتجـــذرة يف 
ـــة  ـــن الثق ـــاء درجـــة م ـــن بن ـــت الكنســـية أيضـــاً م ـــزاع. ومتكن النِّ
ـــرر اســـتخدام هـــذا  ـــزاع املســـلَّح، وتك ـــف أطـــراف النِّ ـــع مختل م
املوقـــع املميـــز يف تيســـري الحـــوار يب األطـــراف والوصـــول إىل 

الضحايـــا ومنـــع انـــدالع مزيـــد مـــن العنـــف. 

املهنية أوالً

للتعامـــل مـــع الجوانـــب الســـلبية املحتملـــة لجـــذور الكاريتـــاس 
ـــنني  ـــرب الس ـــف ع ـــداً ال يوص ـــة جه ـــت املنظم ـــة، بذل الكاثوليكي
إلثبـــات أنهـــا ُتعـــيِل املهنيـــة أوالً قبـــل اي يشء آخـــر وذلـــك 
ـــاً وهـــي “مســـاعدتنا تصـــل  ـــاً عملي ـــان رســـالتها واقع برتجمـــة بي
ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــامل بغ ـــاء الع ـــع أنح ـــاس يف جمي ـــع الن إىل جمي
الديانـــة والجنـــس والـــوالدة واآلراء والـــوالء والعمـــر واللغـــة 
أو اي وضـــع آخـــر.” ويف لبنـــان، تشـــري األدلـــة إىل أنَّ مهنيـــة 
ـــا  ـــيحيني يف كوادره ـــة إىل املس ـــلمني إضاف ـــمل املس ـــة وش املنظم
ـــة واملتطوعـــة أدت إىل ربـــط اســـم الكاريتـــاس يف أذهـــان  العامل

ـــة.  ـــس بالديان ـــاعدات ولي ـــاس باملس الن

وتدعـــم الكاريتـــاس لوكســـمبورغ مئـــات املهاجريـــن، وطـــايل 
ـــم  ـــاًم أنَّ بعضه ـــها عل ـــمبورغ نفس ـــني يف لوكس ـــوء و الالجئ اللج
ــن  ــاعدات مـ ــىل  املسـ ــوص عـ ــه الخصـ ــىل وجـ ــون عـ يبحثـ
ــة.  ــة كاثوليكيـ ــا منظمـ ــراً ألنَّهـ ــمبورغ نظـ ــاس لوكسـ الكاريتـ
ــة  ــات الدينيـ ــوع يف الخلفيـ ــة بتنـ ــة القادمـ ــم الرشيحـ وتتسـ
ــات  ــالف التوقعـ ــر يف اختـ ــك أثـ ــك أنَّ لذلـ ــة وال شـ املختلطـ
حـــول مـــا يجـــب أن تقدمـــه املنظـــامت القامئـــة عـــىل 
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العقيـــدة وتنـــوع الخـــربات معهـــا وهـــذا األمـــر قـــد يضيـــف 
اللـــون الحيـــوي للرؤيـــة التـــي رســـمتها الكاريتـــاس. ويعـــي 
ـــن  ـــرب م ـــون التق ـــد يتجنب ـــن ق ـــض املهاجري ـــون أنَّ بع املوظف
غ  الكاريتـــاس للحصـــول عـــىل املســـاعدة لخـــوف غـــري مســـوَّ
ـــازل.  ـــري التن ـــىل معاي ـــاً ع ـــون مبني ـــد يك ـــار ق ـــن أنَّ االخي ـــه م ل
ـــم  ـــوء الفه ـــاالت س ـــب وح ـــذه املصاع ـــة به ـــالل املعرف ـــن خ وم
ـــن  ـــم ل ـــن بأنَّه ـــة املهاجري ـــىل طأمن ـــون ع ـــل املوظف ـــك، يعم تل
ـــىل  ـــض ع ـــار أو الرف ـــرف كان إىل االختي ـــت أي ظ ـــوا تح يخضع
ــات  ــة بخدمـ ــات املتعلقـ ــوزَّع املعلومـ ــم. وُتـ ــاس دياناتهـ أسـ
ــددة  ــبكات املحـ ــىل الشـ ــس عـ ــمبورغ ليـ ــاس لوكسـ الكاريتـ
ـــة  ـــبكات التواصـــل املهني ـــن خـــالل ش ـــل م ـــد فحســـب ب بالعقائ
ــة.  ــة والرشطـ ــر الحكومـ ــة ودوائـ ــامت الرشيكـ ــاً واملنظـ أيضـ
أمـــا اإلقامـــة املؤقتـــة التـــي تديرهـــا الكاريتـــاس لوكســـمبورغ 
ــث  ــداً بحيـ ــة تحديـ ــي مصممـ ــوء فهـ ــي اللجـ ــة طالبـ ملصلحـ

تكـــون مســـاحة متعـــددة ثقافاتهـــا ال تســـمح بنشـــاطات 
التبشـــري. 

وللمشـــاعر الروحيـــة والعقيـــدة الدينيـــة أثـــر إلهامـــي أســـايس إذ 
ـــدة  ـــىل العقي ـــة ع ـــامت القامئ ـــز للمنظ ـــة والحاف ـــالن البوصل ميث
التـــي متتلـــك كثـــرياً مـــن املزايـــا النســـبية عنـــد العمـــل مـــع 
ـــا يف الوقـــت نفســـه يجـــب أن متـــارس سياســـة  ـــن، لكنه املهاجري
ـــا أن  ـــز وعليه ـــري أو التميي ـــاطات التبش ـــامح إزاء نش ـــدم التس ع

ـــانية.  ـــادئ اإلنس ـــت كان باملب ـــأي وق ـــي ب ال تضح
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يف حني تبدي لوكسمبورغ مرونة يف إقامة الرشاكات مع الهيئات 
التي تتخذ املوضع األفضل يف مساعدة السكان املتأثرين، تشرتط 

عىل رشكائها االمتثال إىل املبادئ اإلنسانية. 

تعمل حكومة لوكسمبورغ من كثب مع منظامت املجتمع املدين 
املعيشية  الظروف  تحسني  بغية  األطــراف  متعددة  والهيئات 
أو  وملنع  النِّزاعات  أو  الطبيعية  بالكوارث  املتأثرين  للسكان 
تخفيف اآلثار الناجمة عن األزمات اإلنسانية. وال تضع الحكومة 
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أهلية  تحديد  يف  اعتبار  أي  املساعدات  متلقو  يعتنقها  التي 

الرشكاء.

ومع ذلك، هناك مجموعة واضحة من الرشوط التي تحكم عملية 
القرارات  اتخاذ  عمليات  تكون  أن  يجب  أولها:  الرشكاء.  اختيار 
بالكامل.  بالحاجات  هة  موجَّ املؤهلة  الحكومية  غري  للمنظامت 
ينتحوا  أن  املحليني  ورشكائها  املنظمة  عىل  أنَّه  ذلك  ويعني 
موقف الحياد يف تحديد أوجه االستضعاف واختيار املجتمعات. 
وثانيها: تويل لوكسمبورغ األولوية للوصول إىل املجتمعات األكر 
لة  املطوَّ األزمات  يف  العموم  عىل  اإلنساين  العمل  ومتويل  ضعفاً 
قدرتهم  عىل  بناًء  الرشكاء  عىل  االختيار  يقع  وقد  “واملنسية”. 
الخاصة عىل الوصول أو حسب مقدار الدراية والخربة املتاحة لهم 
دة. وثالثها: مُتَنح األفضلية للمنظامت  يف العمل يف البيئات املعقَّ

املساءلة  عالية من  التزامها مبعايري  ُيظهر  إيجايب  لها سجل  التي 
والبنى العملياتية املتينة. 

الخطابات  القامئة بني  الفروقات  ويف حني تدرك لوكسمبورغ متاماً 
تدرك  كام  اإلنساين  العمل  يف  والعلامنية  العقيدة  عىل  القامئة 
االنتقادات السائدة حول بعض املنظامت القامئة عىل العقيدة التي 
ال  أن  نفسه  الوقت  يف  تحاول  للتبشري،  تسعى  بأنها  أحياناً  ُتتهم 
تفقد بصريتها ونظرها ألوجه القوة التي يحظى بها رشكاؤها. وغالباً 
من  متني  جزء  أنَّها  العقيدة  عىل  القامئة  املنظامت  عن  ُيعرَف  ما 
فهم  عىل  وقدرتها  مكانتها  من  يعزز  ما  وهذا  املحلية  السياقات 
عوامل التغيري املحلية والخصوصيات الثقافية ما قد يساعد يف توفري 
الوصول إىل املجتمعات. وعالوة عىل ذلك، من املمكن للدين نظراً 
عىل  يساعد  كوسيط  مهاًم  دوراً  ميثل  أن  وتأثريه  العاملي  لحضوره 
تحسني الرفاه النفي-االجتامعي لدى السكان املتأثرين بالكوارث. 
املفيد  من  يكون  قد  املثال،  سبيل  عىل  السياقات  بعض  ففي 
املشورة  تقديم  عند  املألوفة  الدينية  املرجعية  اإلشارات  استخدام 
ألنَّ من شأن ذلك استعادة األمل ومساعدة املجتمعات عىل التغلب 

عىل الصدمة النفسية.

تويل  املحتملة،  املزايا  تغفل  مل  وإن  لوكسمبورغ  حكومة  لكنَّ 
اهتامماً خاصاً للدرجة التي ميكن للمنظامت الرشيكة أن متتثل فيها 
الصليب  لحركة  السلوك  مدونة  يف  املحددة  اإلنسانية  املبادئ  إىل 
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