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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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ـــه،  ـــررن ب ـــث عـــام م ـــني إىل األبرشـــية للحدي ـــنَّ يأت ـــن النســـاء ك م
ـــاً  م للنســـاء مكان ـــدَّ ـــذي ق ـــد ال فقـــد كانـــت الكنيســـة املـــالذ الوحي
ـــا حـــدث  ـــاعدك اللـــه عـــىل نســـيان م ـــم. “سيس ـــاء والدع لاللتق
لـــك. عندمـــا أكـــون وحيـــدة يف البيـــت، ميـــر بذاكـــريت رشيـــط 
ـــان  ـــة فرسع ـــون يف جامع ـــا أك ـــا عندم ـــة أم ـــات األليم ـــن الذكري م

مـــا أنـــى كل يشء”.

ـــك  ـــك عامـــل إحـــراج لكـــوادر الرشي ـــا يكـــون ذل ـــاً م ـــل، غالب وباملث
أنفســـهم ممـــن قـــد يعملـــون عـــىل قضايـــا تســـتنزف املشـــاعر 
الوجدانيـــة وممـــن يجـــدون الحافـــز والفائـــدة يف الدعـــم 

الروحـــي.

الحيادية واالستقاللية 
ــة  ــن املنظـــامت القامئـ ــانية مـ ــة اإلنسـ ــدأ الحياديـ يتطلـــب مبـ
عـــىل العقيـــدة توفـــري املســـاعدات ملـــن هـــو يف أشـــد الحاجـــة 
للمســـاعدة بـــدالً مـــن تقدميهـــا لغريهـــم عـــىل أســـاس أنهـــم 
ـــة  ـــة خاص ـــر بأهمي ـــذا األم ـــم ه ـــا. ويتس ـــدة ذاته ـــون للعقي ينتم
يف النِّزاعـــات التـــي ُينظـــر إلهيـــا عـــىل أنهـــا ذات بعـــد دينـــي، 

ومـــا ســـوريا إال منـــوذج لتعقيـــدات االلتـــزام بهـــذا املبـــدأ. 

وتقـــدم الهيئـــة الكاثوليكيـــة لإلمنـــاء فيـــام وراء البحـــار الدعـــم 
ـــم  ـــمح له ـــع يس ـــم يف وض ـــن ه ـــوريا مم ـــة يف س ـــرشكاء الكنيس ل
ــرة  ــات املتأثـ ــع املجتمعـ ــانية لجميـ ــاعدات اإلنسـ ــري املسـ بتوفـ
بالحـــرب األهليـــة. لكـــنَّ التدخـــالت يصعـــب رصدهـــا وهنـــاك 
قلـــق متكـــرر إزاء الضغـــوط املفروضـــة ضمـــن املجتمعـــات 
ــىل  ــرص عـ ــية  )ال تقتـ ــة الكنسـ ــات الهرميـ ــيحية والهيكليـ املسـ
ـــاء  ـــاعدات إىل أبن ـــري املس ـــؤدي إىل توف ـــد ت ـــي ق ـــة( الت الكاثوليكي
ـــن  ـــك صحيحـــاً، فل ـــي واحـــد دون غـــريه. وإذا كان ذل مجتمـــع دين
يقـــّوض ذلـــك مـــن حياديتهـــا اإلنســـانية واســـتقاللها فحســـب، 
بـــل ســـوف ُيبعـــد مجتمـــع األقليـــة املســـيحية عـــن جريانهـــم 
املســـلمني، وعـــىل املســـتوى العمـــيل ســـوف يزيـــد ذلـــك مـــن 
ـــد رشكاء  ـــك، ال يعم ـــن ذل ـــد م ـــم. وللح ـــة بعمله ـــر املتعلق املخاط
ـــام وراء البحـــار يف حمـــص  ـــة لإلمنـــاء في ـــة الكاثوليكي كنيســـة الهيئ
إىل اســـتخدام املعلومـــات مـــن األبرشـــيات لتحديـــد العائـــالت 
ــاً عمليـــة مؤسســـة  األكـــر حاجـــة فحســـب بـــل لديهـــم أيضـ
ومركزيـــة للتحقـــق مـــن القوائـــم وضـــامن قيـــاس االســـتضعاف 
بطريقـــة مســـتقلة عـــن التمســـك الدينـــي وفقـــاً لقامئـــة مـــن 
ــار  ــرون، وكبـ ـ ــة، وامُلهجَّ ــخاص ذوو اإلعاقـ ــي: األشـ ــري وهـ املعايـ

الســـن، واألرس التـــي يرأســـها شـــخص واحـــد الـــخ. 

وبازديـــاد التجزئـــة الحاصلـــة عـــىل املشـــهد الدينـــي والعرقـــي 
الســـوري، قـــد يصعـــب عـــىل رشكاء املنظـــامت غـــري الحكوميـــة 

القامئـــة عـــىل العقيـــدة العمـــل مـــع غريهـــا مـــن الجامعـــات 
ــأنَّ  ــروي بـ ــل مـ ــاك دليـ ــرى، هنـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــة. ومـ الدينيـ
ـــىل  ــل ع ـــدات تعمـ ـــع املعتق ــن جمي ـــة مـ ـــات الديني الجامع
الوســـاطة يف وقـــف إطـــالق النـــار محليـــاً وإبـــرام مواثيـــق 
ــه  ــذا بذاتـ ــع أنَّ هـ ــالم مـ ــات السـ ــى اتفاقيـ ــل حتـ ــاون بـ التعـ
ــاون، تكـــون  ــذا التعـ ــتهدفة. وحيـــث يحـــدث هـ ــا مسـ يجعلهـ
ـــمح  ـــكان يس ـــة يف م ـــدة موضوع ـــىل العقي ـــة ع ـــامت القامئ املنظ
ـــان.  ـــد واألدي ـــع العقائ ـــن جمي ـــن م ري ـــاعدات للُمهجَّ ـــري املس بتوف
ـــورات يف  ـــات والتص ـــة للحاج ـــة الحساس ـــوم املوازن ـــا تق ـــاً م وغالب
ــىل روح  ــرة عـ ــدة والخطـ ــة واملعقـ ــة املخيفـ ــذه البيئـ ــل هـ مثـ
ـــدى  ـــة الكـــوادر والقـــادة ل ـــل تعتمـــد أيضـــاً عـــىل نوعي املنظمـــة ب

ــم. الـــرشكاء املحليـــني ومواقفهـ

أسس العقيدة مقابل أسس حقوق اإلنسان 
ـــة،  ـــة الكاثوليكي ـــم االجتامعي ـــىل التعالي ـــامد ع ـــة إىل االعت باإلضاف
يجـــب أن تكـــون اســـتجاباتنا مدروســـة ومســـتندة إىل البحـــوث 
ـــج  ـــا أنَّ الرتوي ـــر تجربتن ـــىل. وتطه ـــات املث ـــة واملامرس العلمي
ـــدة  ـــىل العقي ـــة ع ـــك القامئ ـــة وتل ـــة العلامني ـــني املقارب ـــوار ب للح
ميكنهـــا أن تـــربز نقـــاط التشـــابه املهمـــة يف الغايـــات واملناهـــج 
واالحتـــامالت لتكميـــل الواحـــدة منهـــا األخـــرى بـــدالً مـــن 
ـــع  ـــب الخطـــاب. وم ـــا تغيِّ ـــاً م ـــي غالب ـــات الت ـــز عـــىل الخالف الرتكي
ذلـــك، ال يجـــد العمـــل اإلنســـاين يف يومنـــا هـــذا دامئـــاً موطـــئ 
ـــا  ـــي تنتهجه ـــات الت ـــات واملقارب ـــض املامرس ـــح إزاء بع ـــدم مري ق

األديـــان الرئيســـية. 

وينبغـــي للمنظـــامت القامئـــة عـــىل العقيـــدة أنَّ تطبـــق عـــن 
قصـــد األخالقيـــات والتعاليـــم االجتامعيـــة والوضـــع العقيـــدي 
والفنيـــة  اإلنســـانية  املعايـــري  تطبيـــق  ســـبيل  يف  ألديانهـــا 
واملســـاءلة. وبالفعـــل، ال ينبغـــي لتلـــك الحـــوارات أن متنـــع 
ـــانية  ـــج إنس ـــم برام ـــن تقدي ـــدة م ـــىل العقي ـــة ع ـــامت القامئ املنظ
الـــة ومأمونـــة.  فتحقيـــق التقـــارب بـــني تفســـريات الكتـــب  فعَّ
ـــة املعيشـــية  ـــق اليومي ـــع الحقائ ـــة م ـــف العقيدي املقدســـة واملواق
ليـــس باألمـــر الســـهل، إذ هنـــاك مثـــة مصاعـــب واجهتهـــا 
الســـلطات الدينيـــة ملختلـــف العقائـــد يف التعامـــل مـــع قضايـــا 
ـــريوس العـــوز املناعـــي  ـــن ف ـــة م ـــم األرسة والوقاي ـــل تنظي ـــن قبي م
ــا  ــدز( ومـ ــة )اإليـ ــة البرشيـ ــص املناعـ ــة نقـ ــرشي ومتالزمـ البـ
يرتبـــط بذلـــك مـــن أدوار وأوضـــاع تنـــاط بالرجـــال والنســـاء. ومـــع 
ذلـــك، يف الطريقـــة نفســـها التـــي ميـــن أن يبـــدو فيهـــا بعـــض 
القـــادة الدينيـــني معيقـــني وغـــري مرنـــني يف مقاربتهـــم للمنظـــامت 
ـــة، مـــن املمكـــن أن يصـــادف املانحـــون الغربيـــون بقـــادة  الخارجي
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ـــا  ـــل تســـامحاً عندم ـــدون درجـــة ال تق ـــن يب ـــوب مم ـــس الجن كنائ
ــن  ــم كـــرشط مـ ــم ومقارباتهـ ــال ملبادئهـ ــر باالمتثـ ــق األمـ يتعلـ
ـــىل  ـــا ع ـــذه القضاي ـــات ه ـــرت تداعي ـــد أثَّ ـــاعدات. وق رشوط املس
ـــيني  ـــا الكنس ـــىل رشكائن ـــاس وع ـــبكة الكاريت ـــل ش ـــف مفاص مختل
ـــن  ري ـــع املهجَّ ـــا م ـــة عملن ـــىل طريق ـــدوره ع ـــر ب ـــا أث ـــني م املحلي

يف جميـــع الســـياقات. 

لغة مهنية 
مـــن املمكـــن أن تبـــدو االختالفـــات بـــني املنظـــامت غـــري 
ــر  ــدة أكـ ــىل العقيـ ــة عـ ــك القامئـ ــني وتلـ ــة العلامنيـ الحكوميـ
ــو  ــانية نحـ ــة اإلنسـ ــاع الحاميـ ــرك قطـ ــع تحـ ــه مـ ــوراً ألنَّـ ظهـ
ـــة  ـــتخدام لغ ـــو اس ـــر نح ـــرك آخ ـــاك تح ـــة، كان هن ـــز املهني تعزي
موحـــدة وأكـــر تخصصـــاً مـــن الناحيـــة الفنيـــة. ومـــع أنَّ مثـــل 
ـــاع  ـــع يف القط ـــاق واس ـــىل نط ـــوم ع ـــَتخدم الي ـــح ُيس ـــذا املصطل ه

ـــة القامئـــة  ـــدو األمـــر بالنســـبة للمنظـــامت املحلي ـــد يب اإلنســـاين، ق
ـــة  ـــم القامئ ـــع مقاربته ـــاً م ـــم ومتعارض ـــاً عنه ـــدة غريب ـــىل العقي ع
ـــة القامئـــة عـــىل  ـــدة. وإذا مل تتمكـــن املنظـــامت املحلي عـــىل العقي
ـــرض  ـــاين يف ع ـــوف تع ـــة، فس ـــذه اللغ ـــتخدام ه ـــن اس ـــدة م العقي
ــد  ــال وقـ ــبيل املثـ ــىل سـ ــيق عـ ــات التنسـ ــا يف اجتامعـ جهودهـ

ُتقـــىَّ مـــن النشـــاطات اإلنســـانية وُيقلـــل مـــن أهميتهـــا. 

ـــك  ـــدة عـــن تل ـــف لغـــة املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقي ـــد تختل وق
ـــان  ـــوق اإلنس ـــول حق ـــة ح ـــامت العلامني ـــتخدمها املنظ ـــي تس الت
وقضايـــا التَّهجـــري، لكنَّهـــا يف الجوهـــر غالبـــاً مـــا تتعامـــل مـــع 
ـــل،  ـــة. وباملث ـــداف متقارب ـــق أه ـــو لتحقي ـــا وتصب ـــات ذاته التحدي
ـــم  ـــىل التعلي ـــا ع ـــة عمله ـــبكات الكاثوليكي ـــض الش ـــي بع ـــد تبن ق
ــة  ــر فنِّيـ ــات األكـ ــن املفهومـ ــدالً مـ ــي بـ ــيك االجتامعـ الكاثوليـ
ـــة يف  ـــر مالءم ـــون أك ـــد يك ـــدوره ق ـــذا ب ـــة وه ـــات العلامني للهيئ
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ـــع  ـــان م ـــوق اإلنس ـــاب حق ـــي خط ـــث يلتق ـــياقات حي ـــض الس بع
االســـتجابة الســـلبية. 

املنارصة 
ـــة  ـــات التـــي تضـــع يف الحســـبان املنظـــورات املحلي مبقـــدور املقارب
ـــق  ـــراً أعم ـــارس أث ـــا أن مت ـــف معه ـــدة وتتكي ـــىل العقي ـــة ع القامئ
وأوســـع إذ إنَّهـــا تتيـــح للـــرشكاء القـــدرة عـــىل التحـــدث عـــن بعـــض 
ـــات  ـــني املجتمع ـــا صداهـــا ب ـــا وله ـــة يســـهل فهمه ـــا بطريق القضاي
ـــار  ـــام وراء البح ـــاء في ـــة لإلمن ـــة الكاثوليكي ـــن للهيئ ـــة. وميك املحلي
ـــني  ـــاقفة املحلل ـــة واألس ـــو القساوس ـــبكاتها أن تدع ـــالل ش ـــن خ م
ــا )مبـــن فيهـــم الالجئـــون  ــاء املجتمعـــات التـــي يخدمونهـ وأبنـ
ــة  ــر الدوليـ ــث يف املنابـ ــرضورة( للحديـ ــب الـ ــون حسـ والنازحـ
ـــري  ـــل كب ـــال، عم ـــبيل املث ـــىل س ـــات. فع ـــري السياس ـــارصة تغي ومن
ــوي  ــاقفة بانغـ ــري أسـ ــو كبـ ــا وهـ ــودوين نزاباالنيـ ــاقفة ديـ األسـ
ـــب  ـــن كث ـــطى م ـــا الوس ـــة أفريقي ـــاس يف جمهوري ـــس الكاريت ورئي
مـــع قـــادة العقائـــد األخـــرى مبـــن فيهـــم  اإلمـــام عمـــر كابـــني 
اليامـــا ضمـــن أعـــامل املنـــرب متعـــدد الديانـــات هنـــاك. ونـــادوا 
عـــىل الـــدوام لتأطـــري النـــزاع يف جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 
ـــي  ـــة الت ـــة واالقتصادي ـــل السياســـية واالجتامعي مـــن خـــالل العوام
ـــة.  ـــدالً مـــن التفكـــري باالختالفـــات الديني ـــرات ب ـــا التوت تقـــوم عليه
ــادة الدينيـــني،  ــري املحتملـــني للقـ ــوذ والتأثـ ــار النفـ وعـــىل اعتبـ
ــة  ــك العلامنيـ ــدة وتلـ ــىل العقيـ ــة عـ ــامت القامئـ ــاج املنظـ تحتـ
ـــىل  ـــم ع ـــاء مقارباته ـــامن بن ـــادة لض ـــؤالء الق ـــن ه ـــم م إىل الدع

األدلـــة وخلوهـــا مـــن الوســـم بالعـــار. 

الوصول إىل األفراد و املجتمعات
ــدة  ــىل العقيـ ــة عـ ــة القامئـ ــري الحكوميـ ــامت غـ ــتمد املنظـ تسـ
فخرهـــا واعتزازهـــا مـــن الوصـــول إىل األفـــراد واملجتمعـــات إىل 
مـــا وراء مـــا تصـــل إليـــه معظـــم املنظـــامت غـــري الحكوميـــة 
األخـــرى مـــن خـــالل شـــبكات الكنيســـة للعـــامل واملتطوعـــني 
ـــك،  ـــة إىل ذل ـــة. وباإلضاف ـــريش واملطراني ـــاكل األب ـــاس الهي ـــىل أس ع
ـــدى املجتمعـــات  ـــول ل بفضـــل الحضـــور املســـتدام للكنيســـة والقب
واملعرفـــة بالســـياق، ميكنهـــا تغطيـــة مناطـــق جغرافيـــة أوســـع 

نطاقـــاً ورشائـــح مختلفـــة مـــن املجتمـــع. 

ـــدة نفســـها يف موضـــع  ـــىل العقي ـــة ع ـــد تجـــد املنظـــامت القامئ وق
ـــة أو  ـــري املتعاطف ـــات غ ـــع الحكوم ـــن م ـــل كمحاوري ـــل للعم أفض
ـــت  ـــال، عمل ـــبيل املث ـــىل س ـــدول. فع ـــري ال ـــن غ ـــني م ـــع الفاعل م
ــالل  ــن خـ ــار مـ ــام وراء البحـ ــاء فيـ ــة لإلمنـ ــة الكاثوليكيـ الهيئـ
الدميقراطيـــة  الكونغـــو  الســـودان وجمهوريـــة  الكنيســـة يف 
وأريترييـــا للوصـــول إىل مختلـــف رشائـــح املجتمعـــات الدينيـــة 
ــة. ويف  ــة العلامنيـ ــري الحكوميـ ــامت غـ ــاعدها املنظـ ــي تسـ التـ

كولومبيـــا، مل تتمكـــن ســـوى كنيســـة واحـــدة مـــن الوصـــول إىل 
ـــة  ـــور الدول ـــاب حض ـــزاع وغي ـــب النِّ ـــث صعَّ ـــق حي ـــض املناط بع
ـــل  ـــال، يعم ـــبيل املث ـــىل س ـــانية. فع ـــات اإلنس ـــول الهيئ ـــن وص م
ـــام وراء  ـــاء في ـــة لإلمن ـــة الكاثوليكي ـــك املحـــيل لكنيســـة الهيئ الرشي
ــة  ــوى الثوريـ ــة للقـ ــل التقليديـ ــاس( يف املعاقـ ــار )فانفيبـ البحـ
املســـلحة يف كولومبيـــا  واحـــدة مـــن البنـــى املنظمـــة القليلـــة 
ـــراء  ـــن إج ـــول م ـــذا الوص ـــم ه ـــة، ومكنه ـــل يف املنطق ـــي تعم الت
ــوق  ــون حقـ ــدويل وقانـ ــاين الـ ــون اإلنسـ ــىل القانـ ــب عـ التدريـ
اإلنســـان وتوفـــري الدعـــم النَّفي-االجتامعـــي لضحايـــا النِّـــزاع. 

االستجابة املستدامة وبعيدة األمد 
ـــالم  ـــائل اإلع ـــامم وس ـــدأ اهت ـــاً ويب ـــري مزمن ـــح التَّهج ـــا يصب عندم
ــا يـــذوي، قـــد يكـــون للمنظـــامت القامئـــة عـــىل العقيـــدة  بهـ
مزايـــا الحضـــور املســـتدام رغـــم أنَّ قيمـــة ذلـــك قـــد ُتقوضهـــا 
ــوي  ــل الرعـ ــىل العمـ ــرب عـ ــا األكـ ــة برتكيزهـ ــات الدينيـ املؤسسـ
واالجتامعـــي يف املجتمعـــات التـــي تخدمهـــا. وقـــد يزيـــد ذلـــك 
مـــن الضغـــط عـــىل قـــدرات املنظمـــة القامئـــة عـــىل العقيـــدة 
ومواردهـــا بـــل قـــد يرتكهـــا دون وجـــه حـــق معرضـــة لتهمـــة 
ــا  ــانية )أي: أنهـ ــتجابتها اإلنسـ ــاءة اسـ ــة وكفـ ــع فعاليـ ــا متّيـ أنهـ
ــة  ــن يف نهايـ ــة”( ولكـ ــانية مهنيـ ــامت إنسـ ــرصف “كمنظـ ال تتـ
ـــىل  ـــة ع ـــة القامئ ـــع للمنظم ـــة أوس ـــزِّزت مقارب ـــا ُع ـــاف، إذا م املط
ـــك إىل  ـــّوي ذل ـــد يق ـــات فق ـــا باملجتمع ـــق معارفه ـــدة وتعمي العقي
ـــة  ـــاً مث ـــاك أيض ـــانية- إذا كان هن ـــتجابات اإلنس ـــرية االس ـــة كب درج

فهـــم والتـــزام مشـــرتكني إزاء املبـــادئ اإلنســـانية والتنســـيق.

ــار  ــام وراء البحـ ــاء فيـ ــة لإلمنـ ــة الكاثوليكيـ ــدأت الهيئـ ــد بـ وقـ
ـــا  ـــاء خططه ـــرشكاء: بن ـــز االســـتجابات اإلنســـانية لل برنامجـــاً لتعزي
يف حـــاالت الطـــوارئ ومنظومـــات االســـتجابة وتعزيـــز معارفهـــا 
ـــل  ـــم، تأم ـــذا الدع ـــادة. وبه ـــات القي ـــج وكفاي ـــة وإدارة الربام الفني
ـــا  ـــني رشكائن ـــار بتمك ـــام وراء البح ـــاء في ـــة لإلمن ـــة الكاثوليكي الهيئ
القامئـــني عـــىل العقيـــدة يف االندمـــاج اندماجـــاً أكـــر كفـــاءة يف 
ـــم  ـــع التغـــري ومتكينهـــم مـــن تقدي عـــامل االســـتجابة اإلنســـانية رسي

ـــري. ـــة إزاء التَّهج ـــة وقوي ـــر فعالي ـــتجابات أك اس

  rcruickshank@cafod.org.uk روبرت كروكشانك
منسق إقليمي لعمليات الطوارئ وكات كاويل 

ccowley@cafod.org.uk  مسؤول االستجابة للطوارئ وكالهام 
يعمالن لدى الهيئة الكاثوليكية لإلمناء فيام وراء البحار، اململكة 

 www.cafod.org.uk .املتحدة

1. تعد 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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