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إدراك  عـىل  قـادرة  للقوميـات  العابـرة  املنظـامت  تصبـح  وبهـذا 
املسـاهامت املميـزة للمنظـامت القامئـة عىل العقيـدة وعىل تعلم 
كيفيـة العمـل معهـا عـىل نحو أفضل. ويعـد القطاع بحاجة ماسـة 
للتعـاون عىل نطاق واسـع واالسـتفادة من نقاط القـوة الكامنة يف 
االختالفـات بـني جميع املجموعـات املتنوعة التي تقـدم خدماتها. 
ويف الوقـت نفسـه، تصبـح املنظـامت القامئـة عـىل العقيـدة قادرة 
املدنيـة  السـلطات  العمـل مـع  التخلـص مـن خوفهـا مـن  عـىل 
والعابـرة للقوميـات. وعمـاًل بذلـك، سـتظل املنظـامت القامئة عىل 
العقيـدة تـؤدي دورًا حيوًيـا مللء الثغـرات املنطقية التـي أحدثتها 
سياسـات حقـوق اإلنسـان يف حـني تبقى هـذه املنظامت مسـؤولة 

عـىل نحـو كاٍف عـن السـلطات املدنيـة وعـن التوجيهـات التـي 
تضعهـا موروثاتهـم الدينية.

األب ديفيد هولدكروفت (جمعية يسوع املسيح)  
southernafrica.director@jrs.net املدير اإلقليمي، منطقة 

رين.  الجنوب اإلفريقي، املنظمة اليسوعية لخدمات امُلهجَّ
  www.jrs.net أو www.jrssaf.org

1.  ليس اسمها الحقيقي

اإلميان والعلامنية : توترات يف تحقيق املبادئ اإلنسانية 
أالستري آجري

املحلية يف  الدينية  املجتمعات  العقيدة وكذلك إرشاك  القامئة عىل  املنظامت  هناك سبب وجيه يدعو اىل إرشاك 
االستجابة اإلنسانية لكنَّ ذلك يثري مشكالت تفرض تحدياتها عىل تفسري املبادئ اإلنسانية فيام يراه البعض بأّنه 

عرص ما بعد العلامنية.

ــة  ــات الديني ــدة واملجتمع ــىل العقي ــة ع ــامت القامئ ــل املنظ متث
املحليــة نســبة كبــرية ال بــأس بهــا مــن قــدرات املجتمــع املــدين يف 
كثــري مــن الســياقات املعرضــة لألزمــة االنســانية، وذلــك مــا يجعــل 
تعزيــز املشــاركة مــع مثــل هــذه املجموعــات عنــرصاً مالمئــاً مــن 
عنــارص االســرتاتيجيات الالزمــة لرفــع القــدرات املحليــة والوطنيــة 
بغيــة تحقيــق الجهوزيــة ملواجهــة األزمــات وتخفيفهــا واالســتجابة 
ــول دور  ــامت ح ــدة منظ ــراً لع ــت مؤخ ــة أجري ــا. ويف مراجع له
املجتمعــات الدينيــة املحليــة يف الســياقات اإلنســانية، تبــني وجــود 
ــق  ــا يتعل ــدم مب ــن أن تق ــي ميك ــاهامت الت ــح للمس ــل واض دلي
ــز االســتجابة لحــاالت  بخفــض مخاطــر التعــرض للكــوارث وتعزي
الطــوارئ وتســهيل الحلــول الدامئــة والعابــرة للقوميــات.1 وبّينــت 
ــة  ــا املراجعــة املجتمعــات الديني ــي غطته ــر الت ــري مــن التقاري كث
املحليــة عــىل أنَّهــا موجــودة يف مــكان مناســب لالســتجابة خــالل 
ــة  ــق الخاص ــون املراف ــث تك ــوارئ حي ــة الط ــرة لحال ــام املبك االي
بتوفــري املــأوى أو املتطوعــني ملســاعدة املنكوبــني والنازحــني 
ــد  ــرتاف متزاي ــاك اع ــياً لالســتجابة. وهن ــرصاً أساس ــن عن واملهجري
ــد  ــة ق ــة املحلي ــات الديني ــق واملجتمع ــان العمي ــأنَّ اإلمي ــاً ب أيض
توفــر أساســاً جيــداً وقويــاً لتعزيــز لدونــة املجتمعــات يف األعقــاب 

املبــارشة لألزمــات.

وعــادًة مــا يفــرس هــذا الدليــل مــن وجهــة نظــر القيمــة األساســية 
للمــوارد املبنيــة عــىل العقائــد لألجنــدة اإلنســانية القامئــة مســبَّقا 

ــة مخصصــة.  ــا مــا يعــربَّ عنهــا يف العــادة بلغــة علامني التــي غالب
وبهــذا الخصــوص، قــد ُينَظر إىل املشــاركة مــع املجتمعــات الدينية 
املحليــة عــىل أنَّهــا مضمونــة نظــراً للمصــادر التــي تتيحهــا تلــك 
املجتمعــات للجهــود اإلنســانية. لكننــا يف الوقــت نفســه ال بــد من 
الرتكيــز عــىل رضورة إبعــاد أي مــن النشــاطات والقيــم التــي ميكن 
ــادئ االنســانية. فبالنســبة  ــة للمب ــا مخالف ــىل أنَّه ــا ع النظــر إليه
لبعــض الناشــطني اإلنســانيني، مــا زالــت مخاطــر مشــاركة هــذه 
املجتمعــات مســتمرة بالتفــوق عــىل الفوائــد األساســية املحتملــة، 
وهنــاك بعــض التوجهــات التــي قدمتهــا مفوضيــة األمــم املتحــدة 
ــع  ــة م ــاركة الفعال ــادة املش ــول زي ــراً ح ــني مؤخ ــامية لالجئ الس
ــىل  ــوي ع ــز ق ــا تركي ــد صاحبه ــد ق ــىل العقائ ــم ع ــاع القائ القط
ــدُّ  ــي تع ــدة2  والت ــرشكاء القامئــني عــىل العقي ــة الســلوك لل مدون
النشــاطات مثــل التبشــري عــىل أنَّهــا غــري متوافقــة مــع املشــاركة 

اإلنســانية. 

وميكــن تفهــم مثــل هــذا الحــذر إذا مــا ُنظــر اىل املنهــج العلــامين 
ــه ضامــن لحاميــة املبــادئ اإلنســانية. ومــع ذلــك، هنــاك  عــىل أنَّ
عــدد مــن املســتجدات التــي حدثــت مؤخــراً التــي تتحــدى هــذا 
املوقــف، فقــد الحــظ بيــرت بوكــر أنَّ الفهــم الحــايل للمبــادئ 
اإلنســانية يتطلــب تطــوراً البــد مــن تطويــره مــن أجــل أن يعكــس 
ــانية  ــوم اإلنس ــة والعل ــات الدولي ــن العالق ــة. 3 وميادي ــر العومل أث
وعلــم االجتــامع كلهــا قــد بــدأت تتخــىل عــن االفــرتاض املســبق 



1717 العقيدة واالستجابات للتَّهجري نرشة الهجرة القرسية 48

ديسمرب/كانون االول 2014

حــول العلامنيــة عــىل أســاس أنَّهــا تتطــور. وبــدأت بــدالً مــن ذلك 
مبعالجــة االحتامليــة باالعتــامد عــىل مــا يســمى بعــرص مــا بعــد 
العلامنيــة، وهنــاك قبــول متزايــد بــأنَّ عــامل العقائــد واألديــان ال 
ــاص  ــاع الخ ــاً اىل القط ــاً ورشعي ــداً براغامتي ــون مقي ــن أن يك ميك
وال ميكــن إبعــاده عــن القطــاع العــام. وإضافــة اىل ذلــك، هنــاك 
ــة  ــل األيديولوجي ــه ميث ــامين عــىل أنَّ ــد باإلطــار العل اعــرتاف متزاي
املســيحية  اليهوديــة  التقاليــد  التــي نشــأت ضمــن  الغربيــة 
بعيــداً عــن املنظــور الحيــادي. وبذلــك ُيفهــم حقــا أنَّ التســييس 
والتحويــل العســكري للمســاعدات عــىل أنَّــه محفــز أســايس 
ــام  ــم متن ــاك أيضــاً تفهُّ لتدهــور املســاحة اإلنســانية. ولكــن، هن
ــررة  ــة متح ــاًم غربي ــس قي ــانية تعك ــامين لإلنس ــار العل ــأنَّ اإلط ب

ــوط. ــل هــذه الضغ ــدة وتســاهم يف مث جدي

ــات  ــع املجتمع ــاركة م ــة املش ــد عملي ــري اىل تعقي ــك يش وكلُّ ذل
ــل أنَّ املجتمعــات  املحليــة القامئــة عــىل العقيــدة وهنــاك دلي
ميكــن أن تتعلــم الطريقــة العلامنيــة لتســهيل عملهــا ضمــن 
ــة  ــك الطريق ــني ويصاحــب ذل ــني اإلنســانيني الدولي ــرة الفاعل دائ
ــدة أن  ــة القامئــة عــىل العقي ــي يجــب عــىل املنظــامت الدولي الت
تؤطــر عملهــا بطريقــة غالبــا مــا تكــون غــري قابلــة للتمييــز عــن 
الطريقــة التــي تتَّبعهــا املنظــامت العلامنيــة. وســوف تبقــى هــذه 
اإلســرتاتيجية مفضلــة لبعــض النــاس لكــن االلتــزام بالطريقــة 

العاملــني  أمــام  أساســيني  اثنــني  تحديــني  تفــرض  العلامنيــة 
الفاعلــني اإلنســانيني. أولهــام االعــرتاف بــأنَّ هــذا التأطــري غالبــاً 
ــة عــن  ــة غريب ــح املســاعدة اإلنســانية بطريق ــا يرســم مالم م
كثــري مــن املجتمعــات الدينيــة املحليــة مــا ينشــأ عنــه انفصــاالً 
عــن كثــري مــن املــوارد املحليــة ذات الصلــة باستشــفائهم 
ــت  ــأنَّ الصم ــرتاف ب ــو االع ــاين فه ــر الث ــا األم ــة، أمَّ ــن األزم م
ــه يعكــس  ــة لكنَّ ــس إشــارة للحيادي ــة لي عــىل املســائل الديني

ــة. ــة معين أيديولوجي

ويف حــوار العقيــدة والحاميــة الــذي أطلقتــه مفوضيــة األمــم 
املتحــدة الســامية لالجئــني عــام 2012 تــداول املشــاركون 
مســألة الحساســية تجــاه كل مــن هذيــن التحديــني وشــجعوا 
ــانيني  ــامل االنس ــدى الع ــة ل ــة الديني ــو األمي ــادة مح ــىل زي ع
ــه خطــوة مهمــة أمــام مواجهــة ذلــك . والبحــث عــن  عــىل أنَّ
الحياديــة والســعي لالســتقالل يجــب أن يبقــى أســاس األجنــدة 
اإلنســانية ، ومشــاركة هــذه القضايــا الخاصــة بالعقائــد ال 
تعنــي أبــدا التخــيل عــن هــذه املبــادئ لكنَّهــا تعنــي االعــرتاف 
ــأنَّ نعمــل  ــم ب ــا أن نتعل ــة يجــب علين ــه يف ســياق التعددي أنَّ
ــا  مدركــني أنَّ العقيــدة الدينيــة والعلامنيــة عــىل حــد ســواء إمنَّ
هــي احتــامل إنســاين مــن بــني االحتــامالت االخــرى4 والتفاوض 
ــد  ــا بع ــة م ــانية يف مرحل ــة اإلنس ــاين والرشاك ــل اإلنس يف العم

رك
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مسجد مؤقت مقام يف مخيم للنَّازحني يف يوغياكارتا، أندونيسيا. 
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العلامنيــة ســوف تبقــى مطلوبــة إىل درجــة كبــرية. ومــع ذلــك، 
ــون  ــون العلامني ــه الفاعل ــذي يدعي ــرتك ال ــم املش ــدم الفه يق
والدينيــون يف صياغــة اإلعــالن العاملــي لحقــوق االنســان ســابقة 

ــة ال يســتهان بهــا يف النظــر بتلــك النقاشــات. تاريخي

ومــن خربتنــا يف عمــل املجتمعــات الدينيــة املحليــة يف توفــري 
يتبــني  األردن،  يف  الســوريني  للمهجريــن  اإلنســانية  املســاعدة 
بعــض اإلجــراءات العمليــة جــدا للمنظــامت اإلنســانية لتحقيــق 
ــة ويتضمــن  ــة األكــرب يف الرشاكــة مــع املجموعــات الديني الفاعلي
ذلــك االلتــزام بجمــع املعلومــات حــول نطــاق وتنــوع املشــاركة 
املبنيــة عــىل العقيديــة يف االســتجابة اإلنســانية املحليــة ومنذجــة 
اإلحــرتام ملثــل هــذه املشــاركة وتقديــم فهــم ناضــج حــول 
ــع  ــادي م ــود امل ــالل الوج ــن خ ــة م ــانية للحيادي ــادئ اإلنس املب
باملشــاغل  واالعــرتاف  املتنوعــني  الدينيــني  الفاعلــني  مختلــف 
ــزأ  ــزء ال يتج ــا ج ــىل أنَّه ــات ع ــذه الجامع ــة له ــة والروحي الديني
مــن هويتهــم والتعامــل مــع هــذه الجامعــات عــىل أنَّهــم رشكاء 
لهــم معرفــة محليــة مثينــة بــدال مــن التعامــل معهــم عــىل أنَّهــم 

ــبقا ً. ــه مس ــددة مالمح ــاًل مح ــون تدخ ــدون يقدم متعاق
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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 
رين وغريهم من املجتمعات املتأثرة بالنِّزاع. ومع  الدينية، ويجلب ذلك األمر منافع عىل عمل الهيئة وعىل امُلهجَّ
ذلك، ال يجد العمل اإلنساين يف يومنا هذا دامئاً موطئ قدم مريح إزاء بعض املامرسات واملقاربات التي تنتهجها 

األديان الرئيسية.

ـــت  ـــام 1٩٩4، دأب ـــدا ع ـــة يف روان ـــادة العرقي ـــرب اإلب ـــذ ح من
مهنيـــة العـــامل اإلنســـاين عـــىل حجـــب األصـــول الدينيـــة 
لكثـــري مـــن التفكـــري واملامرســـة اإلنســـانية. ويقـــوم العمـــل 
ــار  ــام وراء البحـ ــاء فيـ ــة لإلمنـ ــة الكاثوليكيـ ــاين للهيئـ اإلنسـ
ــة  ــم االجتامعيـ ــىل التعاليـ ــدة1 عـ ــة املتحـ ــة يف اململكـ القامئـ
للكرامـــة  اهتاممهـــا  جـــل  تـــويل  التـــي  للكاثوليكيـــة 
ــاة  ــرتام الحيـ ــؤوليتنا يف احـ ــخص وملسـ ــكل شـ ــة لـ الجوهريـ
البرشيـــة خاصـــة منهـــا حيـــاة األشـــخاص األكـــر اســـتضعافاً. 
ـــا  ـــاً لعملن ـــاً قوي ـــاً أخالقي ـــاراً عام ـــة إط ـــر الهيئ ـــا، توفِّ ـــن هن وم
ـــك  ـــة 500 رشي ـــع قراب ـــا م ـــارك به ـــي نتش ـــادئ الت ـــدم املب وتق
محـــيل ومـــع شـــبكة الكاريتـــاس الدوليـــة التـــي تضـــم 165 

ــة.  ــة كاثوليكيـ هيئـ

وغالبـــاً مـــا يتجاهـــل املجتمـــع اإلنســـاين الـــدويل العـــام الـــدور 
ـــي  ـــم الدين ـــبكات الدع ـــة وش ـــاة الروحي ـــي للحي النفي-االجتامع
ـــذا  ـــر ه ـــروف. ويق ـــة الظ ـــىل مواكب ـــاس ع ـــدرات الن ـــز ق يف تعزي
ـــون  ـــاس يحصل ـــي وأنَّ الن ـــة ال تكف ـــاعدة املادي ـــأنَّ املس ـــع ب الواق
ـــة والدعـــم مـــن دينهـــم ومـــن املجتمعـــات  عـــىل الراحـــة الوجداني

ـــرسة.  ـــات الع ـــم يف أوق ـــن بدينه ـــي تدي الت

فعـــىل ســـبيل املثـــال، يف جمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، 
ــاء فيـــام  ــة لإلمنـ ــة الكاثوليكيـ ــة الهيئـ ــر أحـــد رشكاء كنيسـ يديـ
وراء البحـــار مرشوعـــاً عـــرب 34 أبرشـــية لدعـــم الناجيـــات مـــن 
ـــرات.  االغتصـــاب والعنـــف الجنـــي مبـــن فيهـــنَّ النســـاء امُلهجَّ
وجـــاءت املبـــادرة بعـــد أن الحـــظ أحـــد القساوســـة أنَّ كثـــرياً 
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