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كاف عـن السـلطات املدنيـة وعـن التوجيهـات التـي
وبهـذا تصبـح املنظمات العابـرة للقوميـات قـادرة على إدراك على نحـو ٍ
املسـاهامت املميـزة للمنظمات القامئـة عىل العقيـدة وعىل تعلم تضعهـا موروثاتهـم الدينية.
كيفيـة العمـل معهـا على نحو أفضل .ويعـد القطاع بحاجة ماسـة
للتعـاون عىل نطاق واسـع واالسـتفادة من نقاط القـوة الكامنة يف األب ديفيد هولدكروفت (جمعية يسوع املسيح)
االختالفـات بين جميع املجموعـات املتنوعة التي تقـدم خدماتها southernafrica.director@jrs.net .املدير اإلقليمي ،منطقة
هجرين.
ويف الوقـت نفسـه ،تصبـح املنظمات القامئـة على العقيـدة قادرة الجنوب اإلفريقي ،املنظمة اليسوعية لخدمات ا ُمل َّ
على التخلـص مـن خوفهـا مـن العمـل مـع السـلطات املدنيـة  www.jrssaf.orgأو www.jrs.net
ً
وعملا بذلـك ،سـتظل املنظمات القامئة عىل
والعابـرة للقوميـات.
 .1ليس اسمها الحقيقي
العقيـدة تـؤدي دو ًرا حيو ًيـا مللء الثغـرات املنطقية التـي أحدثتها
سياسـات حقـوق اإلنسـان يف حين تبقى هـذه املنظامت مسـؤولة

اإلميان والعلامنية  :توترات يف تحقيق املبادئ اإلنسانية

أالستري آجري

هناك سبب وجيه يدعو اىل إرشاك املنظامت القامئة عىل العقيدة وكذلك إرشاك املجتمعات الدينية املحلية يف
االستجابة اإلنسانية لكنَّ ذلك يثري مشكالت تفرض تحدياتها عىل تفسري املبادئ اإلنسانية فيام يراه البعض بأ ّنه
عرص ما بعد العلامنية.
متثــل املنظــات القامئــة عــى العقيــدة واملجتمعــات الدينيــة
املحليــة نســبة كبــرة ال بــأس بهــا مــن قــدرات املجتمــع املــدين يف
كثــر مــن الســياقات املعرضــة لألزمــة االنســانية ،وذلــك مــا يجعــل
تعزيــز املشــاركة مــع مثــل هــذه املجموعــات عنـراً مالمئـاً مــن
عنــارص االسـراتيجيات الالزمــة لرفــع القــدرات املحليــة والوطنيــة
بغيــة تحقيــق الجهوزيــة ملواجهــة األزمــات وتخفيفهــا واالســتجابة
لهــا .ويف مراجعــة أجريــت مؤخــراً لعــدة منظــات حــول دور
املجتمعــات الدينيــة املحليــة يف الســياقات اإلنســانية ،تبــن وجــود
دليــل واضــح للمســاهامت التــي ميكــن أن تقــدم مبــا يتعلــق
بخفــض مخاطــر التعــرض للكــوارث وتعزيــز االســتجابة لحــاالت
الطــوارئ وتســهيل الحلــول الدامئــة والعابــرة للقوميــات 1.وب ّينــت
كثــر مــن التقاريــر التــي غطتهــا املراجعــة املجتمعــات الدينيــة
املحليــة عــى أ َّنهــا موجــودة يف مــكان مناســب لالســتجابة خــال
االيــام املبكــرة لحالــة الطــوارئ حيــث تكــون املرافــق الخاصــة
بتوفــر املــأوى أو املتطوعــن ملســاعدة املنكوبــن والنازحــن
واملهجريــن عن ـراً أساســياً لالســتجابة .وهنــاك اع ـراف متزايــد
أيضــاً َّ
بــأن اإلميــان العميــق واملجتمعــات الدينيــة املحليــة قــد
ً
ً
ً
توفــر أساسـا جيــدا وقويـا لتعزيــز لدونــة املجتمعــات يف األعقــاب
املبــارشة لألزمــات.

التــي غالبــا مــا يعـ َّـر عنهــا يف العــادة بلغــة علامنيــة مخصصــة.
وبهــذا الخصــوص ،قــد ُي َ
نظر إىل املشــاركة مــع املجتمعــات الدينية
ً
املحليــة عــى أ َّنهــا مضمونــة نظ ـرا للمصــادر التــي تتيحهــا تلــك
املجتمعــات للجهــود اإلنســانية .لكننــا يف الوقــت نفســه ال بــد من
الرتكيــز عــى رضورة إبعــاد أي مــن النشــاطات والقيــم التــي ميكن
النظــر إليهــا عــى أ َّنهــا مخالفــة للمبــادئ االنســانية .فبالنســبة
لبعــض الناشــطني اإلنســانيني ،مــا زالــت مخاطــر مشــاركة هــذه
املجتمعــات مســتمرة بالتفــوق عــى الفوائــد األساســية املحتملــة،
وهنــاك بعــض التوجهــات التــي قدمتهــا مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن مؤخــراً حــول زيــادة املشــاركة الفعالــة مــع
القطــاع القائــم عــى العقائــد قــد صاحبهــا تركيــز قــوي عــى
مدونــة الســلوك للــركاء القامئــن عــى العقيــدة 2والتــي تعــدُّ
النشــاطات مثــل التبشــر عــى أ َّنهــا غــر متوافقــة مــع املشــاركة
اإلنســانية.

وميكــن تفهــم مثــل هــذا الحــذر إذا مــا ُنظــر اىل املنهــج العلــاين
عــى أ َّنــه ضامــن لحاميــة املبــادئ اإلنســانية .ومــع ذلــك ،هنــاك
عــدد مــن املســتجدات التــي حدثــت مؤخـراً التــي تتحــدى هــذا
املوقــف ،فقــد الحــظ بيــر بوكــر َّأن الفهــم الحــايل للمبــادئ
اإلنســانية يتطلــب تطــوراً البــد مــن تطويــره مــن أجــل أن يعكــس
وعــاد ًة مــا يفــر هــذا الدليــل مــن وجهــة نظــر القيمــة األساســية أثــر العوملــة 3 .ومياديــن العالقــات الدوليــة والعلــوم اإلنســانية
للمــوارد املبنيــة عــى العقائــد لألجنــدة اإلنســانية القامئــة مسـ َّبقا وعلــم االجتــاع كلهــا قــد بــدأت تتخــى عــن االف ـراض املســبق
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مسجد مؤقت مقام يف مخيم للنَّازحني يف يوغياكارتا ،أندونيسيا.

حــول العلامنيــة عــى أســاس أ َّنهــا تتطــور .وبــدأت بــدالً مــن ذلك
مبعالجــة االحتامليــة باالعتــاد عــى مــا يســمى بعــر مــا بعــد
العلامنيــة ،وهنــاك قبــول متزايــد بـ َّ
ـأن عــامل العقائــد واألديــان ال
ً
ميكــن أن يكــون مقيــداً براغامتيــاً ورشعيــا اىل القطــاع الخــاص
وال ميكــن إبعــاده عــن القطــاع العــام .وإضافــة اىل ذلــك ،هنــاك
اع ـراف متزايــد باإلطــار العلــاين عــى أ َّنــه ميثــل األيديولوجيــة
الغربيــة التــي نشــأت ضمــن التقاليــد اليهوديــة املســيحية
بعيــداً عــن املنظــور الحيــادي .وبذلــك ُيفهــم حقــا َّأن التســييس
والتحويــل العســكري للمســاعدات عــى أ َّنــه محفــز أســايس
لتدهــور املســاحة اإلنســانية .ولكــن ،هنــاك أيض ـاً تف ُّهــم متنــام ويف حــوار العقيــدة والحاميــة الــذي أطلقتــه مفوضيــة األمــم
َّ
بــأن اإلطــار العلــاين لإلنســانية تعكــس قيــ ًا غربيــة متحــررة املتحــدة الســامية لالجئــن عــام  2012تــداول املشــاركون
مســألة الحساســية تجــاه كل مــن هذيــن التحديــن وشــجعوا
جديــدة وتســاهم يف مثــل هــذه الضغــوط.
عــى زيــادة محــو األميــة الدينيــة لــدى العــال االنســانيني
ُّ
وكل ذلــك يشــر اىل تعقيــد عمليــة املشــاركة مــع املجتمعــات عــى أ َّنــه خطــوة مهمــة أمــام مواجهــة ذلــك  .والبحــث عــن
َّ
املحليــة القامئــة عــى العقيــدة وهنــاك دليــل أن املجتمعــات الحياديــة والســعي لالســتقالل يجــب أن يبقــى أســاس األجنــدة
ميكــن أن تتعلــم الطريقــة العلامنيــة لتســهيل عملهــا ضمــن اإلنســانية  ،ومشــاركة هــذه القضايــا الخاصــة بالعقائــد ال
دائــرة الفاعلــن اإلنســانيني الدوليــن ويصاحــب ذلــك الطريقــة تعنــي أبــدا التخــي عــن هــذه املبــادئ لكنَّهــا تعنــي االعــراف
التــي يجــب عــى املنظــات الدوليــة القامئــة عــى العقيــدة أن أ َّنــه يف ســياق التعدديــة يجــب علينــا أن نتعلــم بـ َّ
ـأن نعمــل
َّ
تؤطــر عملهــا بطريقــة غالبــا مــا تكــون غــر قابلــة للتمييــز عــن مدركــن َّأن العقيــدة الدينيــة والعلامنيــة عــى حــد ســواء إنــا
الطريقــة التــي تتَّبعهــا املنظــات العلامنيــة .وســوف تبقــى هــذه هــي احتــال إنســاين مــن بــن االحتــاالت االخــرى 4والتفاوض
اإلســراتيجية مفضلــة لبعــض النــاس لكــن االلتــزام بالطريقــة يف العمــل اإلنســاين والرشاكــة اإلنســانية يف مرحلــة مــا بعــد

العلامنيــة تفــرض تحديــن اثنــن أساســيني أمــام العاملــن
ـأن هــذا التأطــر غالبـاً
الفاعلــن اإلنســانيني .أولهــا االعــراف بـ َّ
مــا يرســم مالمــح املســاعدة اإلنســانية بطريقــة غريبــة عــن
كثــر مــن املجتمعــات الدينيــة املحليــة مــا ينشــأ عنــه انفصــاالً
عــن كثــر مــن املــوارد املحليــة ذات الصلــة باستشــفائهم
مــن األزمــة ،أ َّمــا األمــر الثــاين فهــو االعــراف َّ
بــأن الصمــت
عــى املســائل الدينيــة ليــس إشــارة للحياديــة لك َّنــه يعكــس
أيديولوجيــة معينــة.
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العلامنيــة ســوف تبقــى مطلوبــة إىل درجــة كبــرة .ومــع ذلــك ،أالستري آجري  aa2468@columbia.eduأستاذ السكان والصحة
يقــدم الفهــم املشــرك الــذي يدعيــه الفاعلــون العلامنيــون األرسة لدى برنامج الهجرة القرسية والصحة ،جامعة كولومبيا
والدينيــون يف صياغــة اإلعــان العاملــي لحقــوق االنســان ســابقة www.forcedmigration.columbia.edu
تاريخيــة ال يســتهان بهــا يف النظــر بتلــك النقاشــات.
ملزيد من املعلومات واملراجع يرجى مراجعة آجر أ و آجر ج
ومــن خربتنــا يف عمــل املجتمعــات الدينيــة املحليــة يف توفــر ( )2015العقيدة والعلامنية واملشاركة االنسانية
املســاعدة اإلنســانية للمهجريــن الســوريني يف األردن ،يتبــن )(Faith, Secularism and Humanitarian Engagement
http://tinyurl.com/jliflc-ager-ager-2015
بعــض اإلج ـراءات العمليــة جــدا للمنظــات اإلنســانية لتحقيــق
الفاعليــة األكــر يف الرشاكــة مــع املجموعــات الدينيــة ويتضمــن  .1فيديان-قاسمية ،إ وآجري أ (محررون) “املجتمعات الدينية املحلية وتعزيز اللدونة يف
األوضاع اإلنسانية :دراسة للتنطيق” ،ورقة عمل يف ورشة العمل املشرتكة ملبادرة التع ُّلم
ذلــك االلت ـزام بجمــع املعلومــات حــول نطــاق وتنــوع املشــاركة
املشرتك ومركز دراسات الالجئني ،أكسفورد .2013
املبنيــة عــى العقيديــة يف االســتجابة اإلنســانية املحليــة ومنذجــة (Local faith communities and the promotion of resilience in humanitarian
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الحافزية والفعالية الدينية :الخربة الكاثوليكية

روبرت كروكشانك وكات كاويل

تتمتع الهيئة الكاثوليكية لإلمناء فيام وراء البحار بالقدرة عىل الرشاكة مع املنظامت القامئة عىل العقيدة واملجتمعات
هجرين وغريهم من املجتمعات املتأثرة بال ِّنزاع .ومع
الدينية ،ويجلب ذلك األمر منافع عىل عمل الهيئة وعىل ا ُمل َّ
ذلك ،ال يجد العمل اإلنساين يف يومنا هذا دامئاً موطئ قدم مريح إزاء بعض املامرسات واملقاربات التي تنتهجها
األديان الرئيسية.
من ــذ ح ــرب اإلب ــادة العرقي ــة يف روان ــدا ع ــام  ،١٩٩٤دأب ــت
مهنيـــة العـــامل اإلنســـاين عـــى حجـــب األصـــول الدينيـــة
لكثـــر مـــن التفكـــر واملامرســـة اإلنســـانية .ويقـــوم العمـــل
اإلنســـاين للهيئـــة الكاثوليكيـــة لإلمنـــاء فيـــا وراء البحـــار
القامئـــة يف اململكـــة املتحـــدة  1عـــى التعاليـــم االجتامعيـــة
للكاثوليكيـــة التـــي تـــويل جـــل اهتاممهـــا للكرامـــة
الجوهريـــة لـــكل شـــخص وملســـؤوليتنا يف احـــرام الحيـــاة
البرشي ــة خاص ــة منه ــا حي ــاة األش ــخاص األك ــر اس ــتضعافاً.
وم ــن هن ــا ،تو ِّف ــر الهيئ ــة إط ــاراً عامــاً أخالقيــاً قويــاً لعملن ــا
وتق ــدم املب ــادئ الت ــي نتش ــارك به ــا م ــع قراب ــة  ٥٠٠رشي ــك
مح ــي وم ــع ش ــبكة الكاريت ــاس الدولي ــة الت ــي تض ــم ١٦٥
هيئـــة كاثوليكيـــة.

وغالبــاً م ــا يتجاه ــل املجتم ــع اإلنس ــاين ال ــدويل الع ــام ال ــدور
النفيس-االجتامع ــي للحي ــاة الروحي ــة وش ــبكات الدع ــم الدين ــي
يف تعزي ــز ق ــدرات الن ــاس ع ــى مواكب ــة الظ ــروف .ويق ــر ه ــذا
ـأن املس ــاعدة املادي ــة ال تكف ــي َّ
الواق ــع ب ـ َّ
وأن الن ــاس يحصل ــون
ع ــى الراح ــة الوجداني ــة والدع ــم م ــن دينه ــم وم ــن املجتمع ــات
الت ــي تدي ــن بدينه ــم يف أوق ــات الع ــرة.
فعـــى ســـبيل املثـــال ،يف جمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة،
يديـــر أحـــد رشكاء كنيســـة الهيئـــة الكاثوليكيـــة لإلمنـــاء فيـــا
وراء البحـــار مرشوعـــاً عـــر  ٣٤أبرشـــية لدعـــم الناجيـــات مـــن
هجـــرات.
االغتصـــاب والعنـــف الجنـــي مبـــن فيهـــنَّ النســـاء ا ُمل َّ
وجـــاءت املبـــادرة بعـــد أن الحـــظ أحـــد القساوســـة َّأن كثـــراً

