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الحاليــة للتغيــر يف بورمــا ،هنــاك فرصــة عظيمــة النتهــاج فحســب بــل ســوف يكــون لهــا تأثــر كبــر يف رســم مالمــح
ترحــب
مقاربــة إقليميــة مؤطــرة حديثـاً ســوف توفــر الحاميــة والحلــول املواقــف والتصــورات يف املجتمعــات املضيفــة لــي ّ
املســتدامة بعيــدة األمــد للتشــينيني وذلــك مــن خــال العمــل بالالجئــن بــن ظهرانيهــا.
مــع املنظــات املحليــة القامئــة عــى العقيــدة املحليــة املوثــوق
بهــا والتــي تعمــل يف املنطقــة منــذ عــرات الســنني .تلــك جيني يانغ  jyang@wr.orgنائب الرئيس للمنارصة والسياسات،
املنظــات لــن توفــر اإلغاثــة الحرجــة والنشــاطات اإلمنائيــة منظمة اإلغاثة العامليةwww.worldrelief.org .

إرشاك النَّازحني يف رسيالنكا :مقاربة بوذ َّية

إميييل باري-موريف وماكس ستيفينسون

تقدِّم منظمة بوذية غري حكومية يف رسيالنكا منوذجاً ُيحتذى به حول قدرة منظامت املجتمع املدين العقيدية ذاتية
النمو عىل مساعدة النَّازحني وحشدهم يف امتالك وتعريف االسرتاتيجيات الالزمة لتأمني حاميتهم الذاتية.

غالبــاً م ــا يرك ــز الخط ــاب املتعل ــق بحامي ــة النَّازح ــن داخليــاً عم ــل ب ــوذي روح ــي متيق ــظ مبن ــي ع ــى مفه ــوم اتس ــارفودايا
عـــى آليـــات الحاميـــة النَّازلـــة مـــن األعـــى إىل األســـفل (صحـــوة الجميـــع) ورشامادانـــا (التشـــارك يف العمـــل).
الدولي ــة منه ــا و/أو الوطني ــة .وتض ــع املب ــادئ التوجيهي ــة لع ــام
1998حـــول النُّـــزوح الداخـــي وغريهـــا مـــن الصكـــوك التـــي وتســـعى الحركـــة إىل جمـــع السياســـة واالقتصـــاد والعقيـــدة
ص ــدرت بعده ــا كاإلط ــار الع ــام للحل ــول املس ــتدامة للنازح ــن الديني ــة يف مقارب ــة إمنائي ــة ت ــرك ع ــى املش ــاركة املحلي ــة ع ــى
لعـــام  2010الصـــادرة عـــن اللجنـــة الدامئـــة املشـــركة بـــن مســـتوى القـــرى ونبـــذ العنـــف واالعتقـــاد َّ
بـــأن الجامعـــات
الهيئ ــات تركيزه ــا ع ــى مس ــؤولية املجتم ــع ال ــدويل يف َّ
تحس ــن م ــن مس ــتوى
التوي ــج اإلثني ــة والديني ــة بتنوعه ــا ميكنه ــا مع ـاً أن ِّ
“للحامي ــة” و”الحل ــول املس ــتدامة” خاص ــة م ــن خ ــال الربمج ــة الحي ــاة ع ــى مس ــتوى الب ــاد كاف ــة .وتعم ــل س ــارفودايا ألج ــل
الوطني ــة ومبش ــاركة الفاعل ــن اإلضافي ــن مب ــن فيه ــم النازح ــن وم ــع الجامع ــات البوذي ــة واملس ــيحية واملس ــلمة والهندوس ــية.
حس ــب املقت ــى .لك ــنَّ الرتكي ــز ع ــى ج ــدول أع ــال النَّازح ــن
داخلي ـاً بقيــادة الدولــة ال يضــع يف االعتبــار بجديــة بإمكانيــة أن القوة والحامية
يصب ــح معظ ــم املتأثري ــن بال ُّن ــزوح ق ــادة يف تصمي ــم جهوده ــم م ــن أه ــم مب ــادرات س ــارفودايا مب ــادرة ديش ــودايا .ديش ــودايا
الدامج ــة وتنفيذه ــا مب ــا يف ذل ــك املش ــاركة النش ــطة يف عملي ــة مصطلـــح بـــوذي يشـــر إىل التحـــرر الروحـــي مـــن القيـــود
1
تعريـــف مفهومـــي “الحاميـــة” و”الحلـــول املســـتدامة”.
الفرديـــة والظلـــم االجتامعي-االقتصـــادي ويوظـــف الربنامـــج
اليقظ ــة و”الصح ــوة” لتعري ــف الحامي ــة “والحل ــول املس ــتدامة”
ومـــن أمثلـــة املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة العاملـــة يف بالط ــرق الت ــي تس ــاعد القروي ــن وع ــى األخ ــص منه ــم األفــراد
متكـــن النازحـــن داخليـــاً يف املشـــاركة يف تأطـــر وتنظيـــم الذي ــن أفقده ــم الن ــزوح متكينه ــم ع ــى إدراك عوام ــل الق ــوى
أنفســـهم للتصـــدي للمشـــكالت التـــي تهمهـــم هـــي منظمـــة عــى املســتويات املحليــة والوطنيــة والدوليــة وتأثــر ذلــك عــى
حركـــة ســـارفودايا رشامادانـــا يف رسيالنـــكا .ففـــي األعـــوام حياته ــم وكيفي ــة اس ــتخدامهم له ــذا اإلدراك يف فه ــم الخط ــاب
القليل ــة املاضي ــة ،عصف ــت برسيالن ــكا أح ــداث ع ـ َّدة تس ــببت يف املهيم ــن ال ــذي يح ــدد آلي ــات وعوام ــل الق ــوى (ويغريه ــا).
ن ــزوح الس ــكان ،وم ــن ب ــن تل ــك األح ــداث املوج ــات الزلزالي ــة
(تســـونامي) يف املحيـــط الهنـــدي وحـــرب أهليـــة طويلـــة وتشـــجع املبـــادرة القرويـــن عـــى التفكـــر الناقـــد بالقـــوى
ومرشوع ــات إمنائي ــة اقتصادي ــة كب ــرة ُأطلق ــت مؤخ ـراً .وتعم ــل وكيفي ــة هيمنته ــا ع ــى املس ــتويات املحلي ــة والوطني ــة والدولي ــة
منظمـــة ســـارفودايا مـــن خـــال عـــدد قليـــل مـــن الوحـــدات إليجـــاد منابـــر ومجموعـــات للديشـــودايا عـــى املســـتويات
الوطنيـــة ومئـــات املنظـــات املســـتقلة قانونـــاً تطلـــق عـــى اإلقليميـــة واملحليـــة والقرويـــة ولحشـــد املنظـــات الحكوميـــة
نفســها اســم جمعيــات رشامادانــا وتعمــل عــى مســتوى القــرى والدولي ــة والعم ــل معه ــا ولرتوي ــج العم ــل الف ــردي واملجتمع ــي
للتصـــدي لهمـــوم اإلمنـــاء مـــا بعـــد النَّـــزاع مـــن خـــال إطـــار املح ــي ال ــذي يول ــد الفه ــم الصاع ــد م ــن األس ــفل إىل األع ــى
ح ــول الس ــام والتنمي ــة والتصال ــح يف مرحل ــة م ــا بع ــد ال ّنــزاع
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هجري ــن .تجم ــع مجموع ــة ديش ــودايا ع ــى املس ــتوى الق ــروي يف املناب ــر العام ــة
واأله ــم م ــن ذل ــك تحقي ــق الحامي ــة لألف ـراد ا ُمل َّ
منتدي ــات ديش ــودايا الوطني ــة القروي ــن مب ــن فيه ــم النازح ــن لرفـــع الوعـــي حـــول قضايـــا حاميـــة األطفـــال التـــي تواجههـــا
ليتعرف ــوا ع ــى الفاعل ــن الدولي ــن املس ــؤولني ع ــن السياس ــات األرس النازح ــة العائ ــدة مؤخــراً.
الت ــي تؤث ــر ع ــى حياته ــم .و ُيح ـ ُّ
ـث املش ــاركون ع ــى تحدي ــد م ــا
إذا كان ــوا أنفس ــهم يتدخل ــون ويعمل ــون م ــع الغ ــر يف الس ــعي وهك ــذا ،أدت مناب ــر ديش ــودايا الت ــي يقوده ــا الق ــادة القروي ــون
وراء التغي ــر .وب ــن بداي ــة برنام ــج التمك ــن املجتمع ــي يف أوائ ــل مب ــن فيه ــم النازح ــون إىل من ــح الفئ ــات الس ــكانية الت ــي كان ــت
عـــام  2010ومايو/أيـــار  ،2011وصلـــت املبـــادرة إىل  500ألـــف لتُهمـــش لـــوال ذلـــك فرصـــة الحصـــول عـــى اعـــراف بهـــم
ف ــرد يف  245قري ــة يف رسيالن ــكا م ــن الق ــرى الت ــي كان ــت ت ــؤوي بأنه ــم مش ــاركون وق ــادرة يف الح ــوارات الت ــي تخ ــص حاميته ــم.
أع ــداداً كب ــرة م ــن النّازح ــن داخليــاً.2
وبإيج ــاد املناب ــر الت ــي يت ــوىل فيه ــا النازح ــون مس ــؤولية رس ــم
مســـارهم املســـتقبيل ،تنـــأى مجموعـــات ديشـــودايا بأنفســـها
وتســـاعد وحـــدة “الصحـــوة السياســـية” النازحـــن يف تســـجيل ع ــن دف ــع أجن ــدة الحامي ــة املبني ــة ع ــى العقي ــدة وكذل ــك ع ــن
جامعتهـــم قانونـــاً كمنظمـــة مـــن منظـــات املجتمـــع املـــدين ،االحتجــاج بأ َّنــه ال ينبغــي إرشاك املنظــات الحكوميــة والدوليــة
وم ــن ث ــم تصب ــح ه ــذه الكيان ــات الت ــي ميك ــن لألف ـراد النازح ــن يف حامي ــة مجتمع ــات النازح ــن .وب ــدالً م ــن ذل ــك ،تس ــعى تل ــك
م ــن خالله ــا االجت ــاع ملناقش ــة العم ــل “الح ــايئ” والتخطي ــط املجموع ــات إىل التأكي ــد ع ــى َّأن النازح ــن الس ــريالنكيني م ــن
لـــه مـــع البحـــث يف الوقـــت نفســـه عـــن فـــرص املنـــارصة يف جميـــع العقائـــد واألديـــان لهـــم الحـــق يف املشـــاركة يف برامـــج
النقاش ــات الوطني ــة والدولي ــة.
الحاميـــة وتحديـــد املبـــادرات وقيادتهـــا جنبـــاً إىل جنـــب مـــع
الحكومـــة واملنظـــات الدوليـــة ومنظـــات املجتمـــع املـــدين.
وم ــن أمثل ــة مش ــاركة النازح ــن الت ــي ألهمته ــا املناب ــر واملن ــارصة ولذلـــك ،باإلضافـــة إىل إثـــارة مســـألة مـــن يحـــدد معنـــى
ح ــل الحامي ــة والحل ــول املس ــتدامة م ــا ح ــدث يف ترينكوم ــايل ،الحامي ــة ،يتس ــاءل النّازح ــون داخليــاً اآلن ع ــن كيفي ــة تصمي ــم
وه ــي املنطق ــة الرشقي ــة الت ــي تأث ــرت بالح ــرب .فق ــد نجح ــت مب ــادرات الحامي ــة الحالي ــة وتنفيذه ــا.
وح ــدة ديش ــودايا فيه ــا بحش ــد س ــلطات النق ــل العام ــة لتقدي ــم
مزيـــد مـــن الخدمـــات واملواصـــات العامـــة الكافيـــة إلتاحـــة إميييل باري-موريف  emily.c.barry@gmail.comطالبة يف
الفرص ــة أم ــام النازح ــن العائدي ــن للوص ــول إىل س ــوق العم ــل مستوى الدكتوراه يف كلية الشؤون العامة والدولية و ماكس
والحص ــول ع ــى األم ــن الوظيف ــي .وم َّكن ــت املب ــادرة األطف ــال ستيفينسون  mstephen@vt.eduأستاذ ومدير ،معهد السياسة
م ــن االلتح ــاق بامل ــدارس يف بل ــدة ترينكوم ــايل وأتاح ــت ل ــأرس والحوكمة ،وكالهام يعمالن يف معهد بوليتكنك فريجينيا وجامعة
الوصـــول إىل نوعيـــة أفضـــل مـــن مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة الواليةwww.ipg.vt.edu .
الحرضي ــة .ويف أثن ــاء ذل ــك ،بع ــد انته ــاء النــزاع ،اتح ــد أعض ــاء
 .1انظر نانيس فرايزر ( )2010أنطقة العدالة :إعادة تخيل الفضاء السيايس يف عوملة العامل
ديش ــودايا يف جفن ــا به ــدف الرتوي ــج لحامي ــة األطف ــال النازح ــن حيث تقدم فيها الباحثة إطاراً عاماً ميكن أن تتبناه املنظامت العقيدية غري الحكومية
العائديـــن بتحســـن مرافـــق مـــا قبـــل الدخـــول إىل املدرســـة لتسهيل وترسيع عملية الستغالل قدرات النَّازحني داخلياً.
وجم ــع األم ــوال لتغطي ــة روات ــب املعلم ــن .وباملث ــل ،يف إقلي ــم  .2وحدة تنسيق رشكاء سارفودايا رشامادانا  2011التقرير النهايئ :التمكني املجتمعي
للسالم والتصالح واإلمناء
بوتـــاالم الغـــريب حيـــث يوجـــد كثـــر مـــن النازحـــن ،تحدثـــت

منظمة مسكونية لطالبي اللجوء يف سويرسا
سويس موغنيس وفيليسينا بروسريبيو ولويزا ديبونتي

تو ّفر املنظمة املسكونية املساعدات االجتامعية والرعوية لطالبي اللجوء أثناء سعيهم يف الخطوات األساسية األوىل
إلجراءات اللجوء.
هجري ــن الذي ــن وطئ ــت أقدامه ــم أرض س ــويرسا
مـــن خـــال منظمـــة مســـكونية تدعـــى “مســـكونية الخدمـــة اإلنس ــانية لل ّم ِّ
ّ
االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء” 1متنـــح الكنائـــس بع ــد مواجهته ــم لتج ــارب صعب ــة وخط ــرة .وتوف ــر مس ــكونية
اإلصالحيــة والكاثوليكيــة وامليثوديــة يف مدينــة بــازل املســاعدات الخدمـــة االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء املســـاعدات

