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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
اإلحــرام ملثــل هــذه املشــاركة وتقديــم فهــم ناضــج حــول )situations: a scoping study
http://tinyurl.com/RSCJLI-Qasmiyeh-Ager-2013
املبــادئ اإلنســانية للحياديــة مــن خــال الوجــود املــادي مــع
 .2مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ( )2012الرتحيب بالغرباء :تأكيدات للقادة
مختلــف الفاعلــن الدينيــن املتنوعــن واالعــراف باملشــاغل الدينيني،جنيف :مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني (بلغات عدة)
الدينيــة والروحيــة لهــذه الجامعــات عــى أ َّنهــا جــزء ال يتجــزأ )(Welcoming the Stranger: Affirmations for Faith Leaders
www.unhcr.org/51b6de419.html
مــن هويتهــم والتعامــل مــع هــذه الجامعــات عــى أ َّنهــم رشكاء
 .3وولكر ب وماكسويل د ( )2009رسم مالمح العامل اإلنساين ،نيويورك :روتليدج
لهــم معرفــة محليــة مثينــة بــدال مــن التعامــل معهــم عــى أ َّنهــم ()Shaping the Humanitarian World
http://tinyurl.com/Walker-Maxwell-2009
متعاقــدون يقدمــون تدخــ ًا محــددة مالمحــه مســبقا ً.
 .4تايلور س ( )2007عرص من عصور العلامنية ،هارفارد :كامربدج ()A Secular Age
)(Taylor C (2007) A Secular Age

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
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م ــن النس ــاء ك ــنَّ يأت ــن إىل األبرش ــية للحدي ــث ع ــا م ــررن ب ــه،
فق ــد كان ــت الكنيس ــة امل ــاذ الوحي ــد ال ــذي ق ـدَّم للنس ــاء مكان ـاً
لاللتق ــاء والدع ــم“ .سيس ــاعدك الل ــه ع ــى نس ــيان م ــا ح ــدث
لـــك .عندمـــا أكـــون وحيـــدة يف البيـــت ،ميـــر بذاكـــريت رشيـــط
م ــن الذكري ــات األليم ــة أم ــا عندم ــا أك ــون يف جامع ــة فرسع ــان
مـــا أنـــى كل يشء”.

القامئـــة عـــى العقيـــدة العمـــل مـــع غريهـــا مـــن الجامعـــات
الدينيـــة .ومـــن ناحيـــة أخـــرى ،هنـــاك دليـــل مـــروي َّ
بـــأن
الجامعـــات الدينيـــة مـــن جميـــع املعتقـــدات تعمـــل عـــى
الوســـاطة يف وقـــف إطـــاق النـــار محليـــاً وإبـــرام مواثيـــق
التعـــاون بـــل حتـــى اتفاقيـــات الســـام مـــع َّأن هـــذا بذاتـــه
يجعلهـــا مســـتهدفة .وحيـــث يحـــدث هـــذا التعـــاون ،تكـــون
املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة موضوع ــة يف م ــكان يس ــمح
هجري ــن م ــن جمي ــع العقائ ــد واألدي ــان.
للم َّ
بتوف ــر املس ــاعدات ُ
وغالبــاً م ــا تق ــوم املوازن ــة الحساس ــة للحاج ــات والتص ــورات يف
مثـــل هـــذه البيئـــة املخيفـــة واملعقـــدة والخطـــرة عـــى روح
املنظم ــة ب ــل تعتم ــد أيض ـاً ع ــى نوعي ــة الك ــوادر والق ــادة ل ــدى
الـــركاء املحليـــن ومواقفهـــم.

ع ــى العقي ــدة توف ــر املس ــاعدات مل ــن ه ــو يف أش ــد الحاج ــة
للمســـاعدة بـــدالً مـــن تقدميهـــا لغريهـــم عـــى أســـاس أنهـــم
ينتم ــون للعقي ــدة ذاته ــا .ويتس ــم ه ــذا األم ــر بأهمي ــة خاص ــة
يف ال ِّنزاعـــات الت ــي ُينظ ــر إلهي ــا عـــى أنهـــا ذات بعـــد دين ــي،
ومـــا ســـوريا إال منـــوذج لتعقيـــدات االلتـــزام بهـــذا املبـــدأ.

باإلضاف ــة إىل االعت ــاد ع ــى التعالي ــم االجتامعي ــة الكاثوليكي ــة،
يج ــب أن تك ــون اس ــتجاباتنا مدروس ــة ومس ــتندة إىل البح ــوث
العلميـــة واملامرســـات املثـــى .وتطهـــر تجربتنـــا َّأن الرتويـــج
للح ــوار ب ــن املقارب ــة العلامني ــة وتل ــك القامئ ــة ع ــى العقي ــدة
ميكنه ــا أن ت ــرز نق ــاط التش ــابه املهم ــة يف الغاي ــات واملناه ــج
واالحتـــاالت لتكميـــل الواحـــدة منهـــا األخـــرى بـــدالً مـــن
الرتكي ــز ع ــى الخالف ــات الت ــي غالب ـاً م ــا تغ ِّي ــب الخط ــاب .وم ــع
ذل ــك ،ال يج ــد العم ــل اإلنس ــاين يف يومن ــا ه ــذا دامئــاً موط ــئ
ق ــدم مري ــح إزاء بع ــض املامرس ــات واملقارب ــات الت ــي تنتهجه ــا
األديـــان الرئيســـية.

وباملث ــل ،غالب ـاً م ــا يك ــون ذل ــك عام ــل إح ـراج لك ــوادر الرشي ــك
أنفس ــهم مم ــن ق ــد يعمل ــون ع ــى قضاي ــا تس ــتنزف املش ــاعر
الوجدانيـــة وممـــن يجـــدون الحافـــز والفائـــدة يف الدعـــم
الروحـــي.

الحيادية واالستقاللية
يتطلـــب مبـــدأ الحياديـــة اإلنســـانية مـــن املنظـــات القامئـــة أسس العقيدة مقابل أسس حقوق اإلنسان

وتق ــدم الهيئ ــة الكاثوليكي ــة لإلمن ــاء في ــا وراء البح ــار الدع ــم
ل ــركاء الكنيس ــة يف س ــوريا مم ــن ه ــم يف وض ــع يس ــمح له ــم
بتوفـــر املســـاعدات اإلنســـانية لجميـــع املجتمعـــات املتأثـــرة
بالح ــرب األهلي ــة .لك ــنَّ التدخ ــات يصع ــب رصده ــا وهن ــاك
قلـــق متكـــرر إزاء الضغـــوط املفروضـــة ضمـــن املجتمعـــات
املســـيحية والهيكليـــات الهرميـــة الكنســـية (ال تقتـــر عـــى
الكاثوليكي ــة) الت ــي ق ــد ت ــؤدي إىل توف ــر املس ــاعدات إىل أبن ــاء
مجتم ــع دين ــي واح ــد دون غ ــره .وإذا كان ذل ــك صحيح ـاً ،فل ــن
يقــ ّوض ذل ــك م ــن حياديته ــا اإلنس ــانية واس ــتقاللها فحس ــب،
بـــل ســـوف ُيبعـــد مجتمـــع األقليـــة املســـيحية عـــن جريانهـــم
املســـلمني ،وعـــى املســـتوى العمـــي ســـوف يزيـــد ذلـــك مـــن
املخاط ــر املتعلق ــة بعمله ــم .وللح ــد م ــن ذل ــك ،ال يعم ــد رشكاء
كنيس ــة الهيئ ــة الكاثوليكي ــة لإلمن ــاء في ــا وراء البح ــار يف حم ــص
إىل اســـتخدام املعلومـــات مـــن األبرشـــيات لتحديـــد العائـــات
األكـــر حاجـــة فحســـب بـــل لديهـــم أيضـــاً عمليـــة مؤسســـة
ومركزي ــة للتحق ــق م ــن القوائ ــم وض ــان قي ــاس االس ــتضعاف
بطريقـــة مســـتقلة عـــن التمســـك الدينـــي وفقـــاً لقامئـــة مـــن
هجـــرون ،وكبـــار
املعايـــر وهـــي :األشـــخاص ذوو اإلعاقـــة ،وا ُمل َّ
الســـن ،واألرس التـــي يرأســـها شـــخص واحـــد الـــخ.

وينبغـــي للمنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة َّأن تطبـــق عـــن
قصـــد األخالقيـــات والتعاليـــم االجتامعيـــة والوضـــع العقيـــدي
ألديانهـــا يف ســـبيل تطبيـــق املعايـــر اإلنســـانية والفنيـــة
واملســـاءلة .وبالفعـــل ،ال ينبغـــي لتلـــك الحـــوارات أن متنـــع
املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة م ــن تقدي ــم برام ــج إنس ــانية
ف َّعالـــة ومأمونـــة .فتحقيـــق التقـــارب بـــن تفســـرات الكتـــب
املقدس ــة واملواق ــف العقيدي ــة م ــع الحقائ ــق اليومي ــة املعيش ــية
ليـــس باألمـــر الســـهل ،إذ هنـــاك مثـــة مصاعـــب واجهتهـــا
الس ــلطات الديني ــة ملختل ــف العقائ ــد يف التعام ــل م ــع قضاي ــا
م ــن قبي ــل تنظي ــم األرسة والوقاي ــة م ــن ف ــروس الع ــوز املناع ــي
البـــري ومتالزمـــة نقـــص املناعـــة البرشيـــة (اإليـــدز) ومـــا
يرتبــط بذلــك مــن أدوار وأوضــاع تنــاط بالرجــال والنســاء .ومــع
ذلـــك ،يف الطريقـــة نفســـها التـــي ميـــن أن يبـــدو فيهـــا بعـــض
وبازديـــاد التجزئـــة الحاصلـــة عـــى املشـــهد الدينـــي والعرقـــي الق ــادة الديني ــن معيق ــن وغ ــر مرن ــن يف مقاربته ــم للمنظ ــات
الس ــوري ،ق ــد يصع ــب ع ــى رشكاء املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة الخارجي ــة ،م ــن املمك ــن أن يص ــادف املانح ــون الغربي ــون بق ــادة
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ب سوكول

األخت أنجليكا نامايكا (الفائزة بجائزة نانسن  )2013يف الكنسية الكاثوليكية التي تنتمي إليها يف دونغو ،جمهورية الكونغو الدميقراطية.

كنائ ــس الجن ــوب مم ــن يب ــدون درج ــة ال تق ــل تس ــامحاً عندم ــا
يتعلـــق األمـــر باالمتثـــال ملبادئهـــم ومقارباتهـــم كـــرط مـــن
رشوط املس ــاعدات .وق ــد أ َّث ــرت تداعي ــات ه ــذه القضاي ــا ع ــى
مختل ــف مفاص ــل ش ــبكة الكاريت ــاس وع ــى رشكائن ــا الكنس ــيني
املهجري ــن
املحلي ــن م ــا أث ــر ب ــدوره ع ــى طريق ــة عملن ــا م ــع َّ
يف جميـــع الســـياقات.

اإلنس ــاين ،ق ــد يب ــدو األم ــر بالنس ــبة للمنظ ــات املحلي ــة القامئ ــة
ع ــى العقي ــدة غريبــاً عنه ــم ومتعارضــاً م ــع مقاربته ــم القامئ ــة
ع ــى العقي ــدة .وإذا مل تتمك ــن املنظ ــات املحلي ــة القامئ ــة ع ــى
العقي ــدة م ــن اس ــتخدام ه ــذه اللغ ــة ،فس ــوف تع ــاين يف ع ــرض
جهودهـــا يف اجتامعـــات التنســـيق عـــى ســـبيل املثـــال وقـــد
ُتق ـ َّـى م ــن النش ــاطات اإلنس ــانية و ُيقل ــل م ــن أهميته ــا.

لغة مهنية

وق ــد تختل ــف لغ ــة املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة ع ــن تل ــك
الت ــي تس ــتخدمها املنظ ــات العلامني ــة ح ــول حق ــوق اإلنس ــان
وقضايـــا التَّهجـــر ،لكنَّهـــا يف الجوهـــر غالبـــاً مـــا تتعامـــل مـــع
التحدي ــات ذاته ــا وتصب ــو لتحقي ــق أه ــداف متقارب ــة .وباملث ــل،
ق ــد تبن ــي بع ــض الش ــبكات الكاثوليكي ــة عمله ــا ع ــى التعلي ــم
الكاثوليـــي االجتامعـــي بـــدالً مـــن املفهومـــات األكـــر فنِّيـــة
للهيئ ــات العلامني ــة وه ــذا ب ــدوره ق ــد يك ــون أك ــر مالءم ــة يف

مـــن املمكـــن أن تبـــدو االختالفـــات بـــن املنظـــات غـــر
الحكوميـــة العلامنيـــن وتلـــك القامئـــة عـــى العقيـــدة أكـــر
ظهـــوراً أل َّنـــه مـــع تحـــرك قطـــاع الحاميـــة اإلنســـانية نحـــو
تعزي ــز املهني ــة ،كان هن ــاك تح ــرك آخ ــر نح ــو اس ــتخدام لغ ــة
موح ــدة وأك ــر تخصصــاً م ــن الناحي ــة الفني ــة .وم ــع َّأن مث ــل
ه ــذا املصطل ــح ُيســتَخدم الي ــوم ع ــى نط ــاق واس ــع يف القط ــاع
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بع ــض الس ــياقات حي ــث يلتق ــي خط ــاب حق ــوق اإلنس ــان م ــع
االس ــتجابة الس ــلبية.

املنارصة

مبق ــدور املقارب ــات الت ــي تض ــع يف الحس ــبان املنظ ــورات املحلي ــة
القامئ ــة ع ــى العقي ــدة وتتكي ــف معه ــا أن مت ــارس أثــراً أعم ــق
وأوســع إذ إ َّنهــا تتيــح للــركاء القــدرة عــى التحــدث عــن بعــض
القضاي ــا بطريق ــة يس ــهل فهمه ــا وله ــا صداه ــا ب ــن املجتمع ــات
املحلي ــة .وميك ــن للهيئ ــة الكاثوليكي ــة لإلمن ــاء في ــا وراء البح ــار
م ــن خ ــال ش ــبكاتها أن تدع ــو القساوس ــة واألس ــاقفة املحلل ــن
وأبنـــاء املجتمعـــات التـــي يخدمونهـــا (مبـــن فيهـــم الالجئـــون
والنازحـــون حســـب الـــرورة) للحديـــث يف املنابـــر الدوليـــة
ومن ــارصة تغي ــر السياس ــات .فع ــى س ــبيل املث ــال ،عم ــل كب ــر
األســـاقفة ديـــودوين نزاباالنيـــا وهـــو كبـــر أســـاقفة بانغـــوي
ورئي ــس الكاريت ــاس يف جمهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى م ــن كث ــب
م ــع ق ــادة العقائ ــد األخ ــرى مب ــن فيه ــم اإلم ــام عم ــر كاب ــن
اليام ــا ضم ــن أع ــال املن ــر متع ــدد الديان ــات هن ــاك .ون ــادوا
عـــى الـــدوام لتأطـــر النـــزاع يف جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى
م ــن خ ــال العوام ــل السياس ــية واالجتامعي ــة واالقتصادي ــة الت ــي
تق ــوم عليه ــا التوت ـرات ب ــدالً م ــن التفك ــر باالختالف ــات الديني ــة.
وعـــى اعتبـــار النفـــوذ والتأثـــر املحتملـــن للقـــادة الدينيـــن،
تحتـــاج املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة وتلـــك العلامنيـــة
إىل الدع ــم م ــن ه ــؤالء الق ــادة لض ــان بن ــاء مقارباته ــم ع ــى
األدل ــة وخلوه ــا م ــن الوس ــم بالع ــار.

الوصول إىل األفراد و املجتمعات

تســـتمد املنظـــات غـــر الحكوميـــة القامئـــة عـــى العقيـــدة
فخرهـــا واعتزازهـــا مـــن الوصـــول إىل األفـــراد واملجتمعـــات إىل
مـــا وراء مـــا تصـــل إليـــه معظـــم املنظـــات غـــر الحكوميـــة
األخـــرى مـــن خـــال شـــبكات الكنيســـة للعـــال واملتطوعـــن
ع ــى أس ــاس الهي ــاكل األب ــريش واملطراني ــة .وباإلضاف ــة إىل ذل ــك،
بفض ــل الحض ــور املس ــتدام للكنيس ــة والقب ــول ل ــدى املجتمع ــات
واملعرف ــة بالس ــياق ،ميكنه ــا تغطي ــة مناط ــق جغرافي ــة أوس ــع
نطاقــاً ورشائ ــح مختلف ــة م ــن املجتم ــع.

وق ــد تج ــد املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة نفس ــها يف موض ــع
أفض ــل للعم ــل كمحاوري ــن م ــع الحكوم ــات غ ــر املتعاطف ــة أو
م ــع الفاعل ــن م ــن غ ــر ال ــدول .فع ــى س ــبيل املث ــال ،عمل ــت
الهيئـــة الكاثوليكيـــة لإلمنـــاء فيـــا وراء البحـــار مـــن خـــال
الكنيســـة يف الســـودان وجمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة
وأريترييـــا للوصـــول إىل مختلـــف رشائـــح املجتمعـــات الدينيـــة
التـــي تســـاعدها املنظـــات غـــر الحكوميـــة العلامنيـــة .ويف

كولومبي ــا ،مل تتمك ــن س ــوى كنيس ــة واح ــدة م ــن الوص ــول إىل
بع ــض املناط ــق حي ــث ص َّع ــب ال ِّنــزاع وغي ــاب حض ــور الدول ــة
م ــن وص ــول الهيئ ــات اإلنس ــانية .فع ــى س ــبيل املث ــال ،يعم ــل
الرشي ــك املح ــي لكنيس ــة الهيئ ــة الكاثوليكي ــة لإلمن ــاء في ــا وراء
البحـــار (فانفيبـــاس) يف املعاقـــل التقليديـــة للقـــوى الثوريـــة
املســـلحة يف كولومبيـــا واحـــدة مـــن البنـــى املنظمـــة القليلـــة
الت ــي تعم ــل يف املنطق ــة ،ومكنه ــم ه ــذا الوص ــول م ــن إجــراء
التدريـــب عـــى القانـــون اإلنســـاين الـــدويل وقانـــون حقـــوق
اإلنســـان وتوفـــر الدعـــم النَّفيس-االجتامعـــي لضحايـــا النِّـــزاع.

االستجابة املستدامة وبعيدة األمد

عندم ــا يصب ــح التَّهج ــر مزمنــاً ويب ــدأ اهت ــام وس ــائل اإلع ــام
بهـــا يـــذوي ،قـــد يكـــون للمنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة
مزاي ــا الحض ــور املس ــتدام رغ ــم َّأن قيم ــة ذل ــك ق ــد ُتقوضه ــا
املؤسســـات الدينيـــة برتكيزهـــا األكـــر عـــى العمـــل الرعـــوي
واالجتامع ــي يف املجتمع ــات الت ــي تخدمه ــا .وق ــد يزي ــد ذل ــك
مـــن الضغـــط عـــى قـــدرات املنظمـــة القامئـــة عـــى العقيـــدة
ومواردهـــا بـــل قـــد يرتكهـــا دون وجـــه حـــق معرضـــة لتهمـــة
أنهـــا مت ّيـــع فعاليـــة وكفـــاءة اســـتجابتها اإلنســـانية (أي :أنهـــا
ال تتـــرف “كمنظـــات إنســـانية مهنيـــة”) ولكـــن يف نهايـــة
املط ــاف ،إذا م ــا عُ ـزِّزت مقارب ــة أوس ــع للمنظم ــة القامئ ــة ع ــى
العقي ــدة وتعمي ــق معارفه ــا باملجتمع ــات فق ــد يقــ ّوي ذل ــك إىل
درج ــة كب ــرة االس ــتجابات اإلنس ــانية -إذا كان هن ــاك أيضــاً مث ــة
فهـــم والتـــزام مشـــركني إزاء املبـــادئ اإلنســـانية والتنســـيق.
وقـــد بـــدأت الهيئـــة الكاثوليكيـــة لإلمنـــاء فيـــا وراء البحـــار
برنامج ـاً لتعزي ــز االس ــتجابات اإلنس ــانية لل ــركاء :بن ــاء خططه ــا
يف ح ــاالت الط ــوارئ ومنظوم ــات االس ــتجابة وتعزي ــز معارفه ــا
الفني ــة وإدارة الربام ــج وكفاي ــات القي ــادة .وبه ــذا الدع ــم ،تأم ــل
الهيئ ــة الكاثوليكي ــة لإلمن ــاء في ــا وراء البح ــار بتمك ــن رشكائن ــا
القامئ ــن ع ــى العقي ــدة يف االندم ــاج اندماجــاً أك ــر كف ــاءة يف
ع ــامل االس ــتجابة اإلنس ــانية رسي ــع التغ ــر ومتكينه ــم م ــن تقدي ــم
اس ــتجابات أك ــر فعالي ــة وقوي ــة إزاء التَّهج ــر.
روبرت كروكشانك rcruickshank@cafod.org.uk

منسق إقليمي لعمليات الطوارئ وكات كاويل
 ccowley@cafod.org.ukمسؤول االستجابة للطوارئ وكالهام
يعمالن لدى الهيئة الكاثوليكية لإلمناء فيام وراء البحار ،اململكة
املتحدةwww.cafod.org.uk .
 .1تعد الهيئة الكاثوليكية لإلمناء فيام وراء البحار منظمة غري حكومية وهي الذراع
الرسمي للكنيسة الكاثوليكية يف إنجلرتا وويلز التي تقدم املساعدات وهي منضوية أيضاً
تحت منظمة الكاريتاس الدولية.
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