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العقيدة واالستجابات للتَّهجري
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جذور يهودية للمساعدات اإلنسانية

ريكاردو أوغامن وإيرنييك بوربنسيك

تأسست منظمة هياس عام  ١٨٨١ملساعدة برامج فرار اليهود يف
روسيا وأوروبا الرشقية .1وكان الهدف من تأسيسها يف ذلك الوقت
توفري الغذاء واملواصالت والوظائف للوافدين الجدد إىل مانهاتن.
وميثل العهد القديم والتلمود عامد مامرستنا ومنهام نبني قاعدتنا
األخالقية إذ يقدمان تعليامت دينية محددة تفرض مساعدة
الغرباء وحاميتهم ومتكينهم من قضاء حياتهم بكرامة باإلضافة إىل
مساعدة الجريان.

وهكذا ،تعمل هياس حالياً عىل إعادة توطني معظم الالجئني
املستضعفني من جميع األديان واألعراق من جميع أنحاء العامل.
لكنَّ هياس ،بصفتها منظمة ،ال تدعيل أنها تنقل عقيدتها للغري
من خالل شبكتها اإلنسانية ،وال تنرش عقيدتها عىل املستفيدين وال
عىل الرشكاء .أما تدريب كوادرنا فال هدف له سوى االلتزام بالهنية
يف العمل اإلنساين ،وخربتنا العاملية تتمثل يف مساعدة الناس من
العقائد واألديان األخرى .ونحن نوضح َّأن العقيدة ليست رضورة
للتضامن َّ
يعب عن احرتام إنسانية الغري
وأن املساعدة إمنا هي فعل ّ
ً
وليست حكرا عىل عقيدة دون غريها.

وتجمع هياس بني التاريخ الطويل لهجرة اليهود وتعرض الشعب
اليهودي لالضطهاد ،فاستنبطت برامجها اإلنسانية من تلك القيم
التي حافظت عليها جي ً
ال بعد جيل .ونحن نستفيد من املعارف ريكاردو أوغامن ricardo.augman@hiaslatam.org.ar
ُ
التي تعلمناها من آبائنا ممن اقتلعوا من جذورهم وهُ ِّجروا من مدير للربامج يف أمريكا الالتينية وإيرنييك بوربنسيك
أماكن ولدوا بها وحملوا معهم أحزاناً ملوت ممن مل يتمكن من  enrique.burbinski@hiaslatam.org.arمدير
الهرب من تلك األماكن .وهم بدورهم كان عليهم البدء يف حياة إقليمي ألمريكا الالتينية وكلهام يعمالن يف منظمة هياس.
جديدة مؤمنني بإمكانية بناء عامل أفضل .ويف حني تتخذ هياس من www.hias.org
الحرية واألمن مبدئني رئيسيني لها يرشدان خطاها يف مامرساتها
 .1اسم املنظمة مشتق باألصل يف اإلنجليزية من عبارة تعني “جمعية مساعدة املهاجرين
عىل العموم ،فرتحيبها بالغرباء مستمد من نصوصها األساسية العربانيني “ لكنها أصبحت اآلن تُدعى “هياس”.
وحاميتها لالجئني إمنا متثل رسالتها الرئيسية.

التشينيون يف والية ميزورام ،الهند :استجابة قامئة عىل العقيدة
جيني يانغ

م َّثل مجتمع العقيدة يف والية ميزورام يف الهند دوراً حاس ًام ومؤثراً يف توفري الخدمات االجتامعية وتغيري املواقف
والتصورات العامة إزاء الالجئني وتوفري الوصول واملساعدات والوصول إىل األكرث استضعافاً حيث ال يوجد أي
استجابة إنسانية.
منـــذ االنتفاضـــة املنـــارصة للدميقراطيـــة يف بورمـــا عـــام ،١٩٨٨
يف ــر الالجئ ــون التش ــينيون إىل والي ــة مي ــزورام يف الهن ــد الت ــي
تح ــد والي ــة التش ــينني الحدودي ــة غ ــرب بورم ــا .ونظــراً لبع ــد
املوق ــع وللقي ــود الت ــي فرضته ــا الحكوم ــة ع ــى س ــفر األجان ــب
إىل والي ــة مي ــزورام ،ع ــاش التش ــينيون يف مي ــزورام خ ــارج نظ ــر
املجتم ــع ال ــدويل .وبغي ــاب مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية
لالجئــن (مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لالجئــن) و أي هيئــة
دولي ــة للمس ــاعدات اإلنس ــانية ،يواج ــه التش ــينيون تحدي ــات يف
الحاميـــة وغيابـــاً يف املســـاعدات اإلنســـانية إضافـــة إىل األعبـــاء
الكبـــرة املفروضـــة عـــى املـــوارد والبنـــى التحتيـــة يف واليـــة
مي ــزورام.

وم ــع َّأن الحكوم ــة الهندي ــة و ّف ــرت لالجئ ــن امل ــأوى والغ ــذاء
فـــور وصولهـــم يف أواخـــر الثامنينيـــات ،فقـــد توقفـــت هـــذه
الخدمـــات بعـــد بضـــع ســـنوات مـــا فـــرض عـــى التشـــينيني
مصاع ــب جدي ــدة .وحت ــى ل ــو كان التش ــينيون ق ــد فــ ُّروا م ــن
االضطه ــاد ،ف ــا تنظ ــر إليه ــم الهن ــد ع ــى أنه ــم الجئ ــون ب ــل
ينظـــر إليهـــم ســـكان واليـــة ميـــزورام عـــى أنهـــم مهاجـــرون
اقتصاديـــون يبحثـــون عـــن فـــرض أفضـــل للحيـــاة والســـبب يف
ذل ــك َّأن النظ ــرة العام ــة الس ــائدة تعتربه ــم فاري ــن م ــن الفق ــر
الع ــام يف بالده ــم مذ ِّكرينه ــم باألعب ــاء الت ــي تس ــببوا به ــا ع ــى
عاتـــق امليزوراميـــن.

