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جذور يهودية للمساعدات اإلنسانية
ريكاردو أوغامن وإيرنييك بوربنسيك

تأسست منظمة هياس عام 1881 ملساعدة برامج فرار اليهود يف 
روسيا وأوروبا الرشقية1. وكان الهدف من تأسيسها يف ذلك الوقت 
توفري الغذاء واملواصالت والوظائف للوافدين الجدد إىل مانهاتن. 
وميثل العهد القديم والتلمود عامد مامرستنا ومنهام نبني قاعدتنا 
مساعدة  تفرض  محددة  دينية  تعليامت  يقدمان  إذ  األخالقية 
الغرباء وحاميتهم ومتكينهم من قضاء حياتهم بكرامة باإلضافة إىل 

مساعدة الجريان. 

وتجمع هياس بني التاريخ الطويل لهجرة اليهود وتعرض الشعب 
القيم  تلك  اإلنسانية من  برامجها  فاستنبطت  لالضطهاد،  اليهودي 
املعارف  من  نستفيد  ونحن  جيل.  بعد  جياًل  عليها  حافظت  التي 
روا من  اُقتلعوا من جذورهم وُهجِّ آبائنا ممن  التي تعلمناها من 
من  يتمكن  مل  ممن  ملوت  أحزاناً  معهم  وحملوا  بها  ولدوا  أماكن 
الهرب من تلك األماكن. وهم بدورهم كان عليهم البدء يف حياة 
جديدة مؤمنني بإمكانية بناء عامل أفضل. ويف حني تتخذ هياس من 
مامرساتها  يرشدان خطاها يف  لها  رئيسيني  مبدئني  واألمن  الحرية 
األساسية  نصوصها  من  مستمد  بالغرباء  فرتحيبها  العموم،  عىل 

وحاميتها لالجئني إمنا متثل رسالتها الرئيسية. 

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

وليست حكراً عىل عقيدة دون غريها. 
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1. اسم املنظمة مشتق باألصل يف اإلنجليزية من عبارة تعني “جمعية مساعدة املهاجرين 
العربانيني “ لكنها أصبحت اآلن ُتدعى “هياس”.

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

مثَّل مجتمع العقيدة يف والية ميزورام يف الهند دوراً حاساًم ومؤثراً يف توفري الخدمات االجتامعية وتغيري املواقف 
أي  يوجد  ال  حيث  استضعافاً  األكر  إىل  والوصول  واملساعدات  الوصول  وتوفري  الالجئني  إزاء  العامة  والتصورات 

استجابة إنسانية.

منـــذ االنتفاضـــة املنـــارصة للدميقراطيـــة يف بورمـــا عـــام 1٩88، 
يفـــر الالجئـــون التشـــينيون إىل واليـــة ميـــزورام يف الهنـــد التـــي 
تحـــد واليـــة التشـــينني الحدوديـــة غـــرب بورمـــا. ونظـــراً لبعـــد 
ـــب  ـــفر األجان ـــىل س ـــة ع ـــا الحكوم ـــي فرضته ـــود الت ـــع وللقي املوق
ـــر  ـــارج نظ ـــزورام خ ـــينيون يف مي ـــاش التش ـــزورام، ع ـــة مي إىل والي
ـــامية  ـــدة الس ـــم املتح ـــة األم ـــاب مفوضي ـــدويل. وبغي ـــع ال املجتم
لالجئـــني )مفـــوض األمـــم املتحـــدة الســـامي لالجئـــني( و أي هيئـــة 
ـــات يف  ـــينيون تحدي ـــه التش ـــانية، يواج ـــاعدات اإلنس ـــة للمس دولي
الحاميـــة وغيابـــاً يف املســـاعدات اإلنســـانية إضافـــة إىل األعبـــاء 
ــة  ــة يف واليـ ــى التحتيـ ــوارد والبنـ ــىل املـ ــة عـ ــرية املفروضـ الكبـ

ميـــزورام. 

ومـــع أنَّ الحكومـــة الهنديـــة وّفـــرت لالجئـــني املـــأوى والغـــذاء 
ــذه  ــد توقفـــت هـ ــات، فقـ ــر الثامنينيـ ــم يف أواخـ ــور وصولهـ فـ
ــينيني  ــىل التشـ ــرض عـ ــا فـ ــنوات مـ ــع سـ ــد بضـ ــات بعـ الخدمـ
ـــن  ـــرُّوا م ـــد ف ـــينيون ق ـــو كان التش ـــى ل ـــدة. وحت ـــب جدي مصاع
ـــل  ـــون ب ـــم الجئ ـــم الهنـــد عـــىل أنه ـــر إليه االضطهـــاد، فـــال تنظ
ينظـــر إليهـــم ســـكان واليـــة ميـــزورام عـــىل أنهـــم مهاجـــرون 
اقتصاديـــون يبحثـــون عـــن فـــرض أفضـــل للحيـــاة والســـبب يف 
ـــر  ـــن الفق ـــن م ـــم فاري ـــائدة تعتربه ـــة الس ـــرة العام ـــك أنَّ النظ ذل
ـــىل  ـــا ع ـــببوا به ـــي تس ـــاء الت ـــم باألعب رينه ـــم  مذكِّ ـــام يف بالده الع

عاتـــق امليزوراميـــني. 
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