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العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغة  htmlو pdfباإلضافة إىل تسجيالتها الصوتية
عىل الرابط التايل .www.fmreview.org/ar/faith :وسوف ُتتاح بإصداراتها املطبوعة واإللكرتونية عىل
موسعة باملحتويات الخاصة
اإلنرتنت باللغات االنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية .وهناك قامئة أيضاً ّ
بهذا العدد عىل الرابط التايل.www.fmreview.org/ar/faith/hijra48listing.pdf :
يرجى املساعدة عىل تعميم هذا العدد عىل أوسع نطاق ممكن من خالل إرساله إىل الشبكات وروابط
اإلعالن وذكره يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر .يرجى مراسلتنا عىل
الربيد اإللكرتوين  fmr@qeh.ox.ac.ukيف حالة رغبتم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار املطبوع لهذا العدد.
تجدون تفاصيل أعدادنا القادمة  -حول التغري املناخي والكوارث والتَّهجري وحول “دايتون( ”20 +البلقان
بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون) -عىل الرابط التايل.www.fmreview.org/ar/forthcoming :
للحصول عىل تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة ،انضم إلينا عىل فيسبوك أو تويرت أو
انضم إىل قامئة التنبيهات التي نرسلها للمشرتكني عرب الربيد اإللكرتوين عىل الرابط التايل:
.www.fmreview.org/ar/request/alerts
مع أطيب التمنِّيات
ماريون كولدري وموريس هريسون
املح ِّرران ،نرشة الهجرة القرسية

4

العقيدة واالستجابات للتَّهجري

4

نرشة الهجرة القرسية 48
ديسمرب/كانون االول 2014

القادة الدينيون يت َِّحدون لنزع الكراهية من القلوب والعقول

مونسينور ديودوين نزاباالينغا واإلمام عمر كبيني الياما والقس نيكوالس غرييكويامي غبانغو

تخدم الدين كأداة لتفريق السكان والتأثري عليهم ،تالقى القادة الدينيون من
يف جمهورية أفريقيا الوسطى حيث ُاس ِ
أجل الرتويج للتسامح واملغفرة كأساس إلعادة بناء التعايش السلمي.
ه ــددت األزم ــة الت ــي اندلع ــت مؤخــراً يف جمهوري ــة أفريقي ــا
الوس ــطى واملمت ــدة يف جذوره ــا إىل رصاع ــات سياس ــية ع ــى
الس ــلطة بتدم ــر النس ــيج االجتامع ــي ال ــذي كان حت ــى أم ــد
جـــر
قريـــب مصـــدراً للتســـامح الدينـــي .ويف أثنـــاء ذلـــكُ ،ا ِ
قرابـــة مليـــون شـــخص ،أي خمـــس الســـكان يف البـــاد ،عـــى
ال ُّن ــزوح ع ــن بيوته ــم ودياره ــم .ويف الوق ــت الح ــايل ،هن ــاك
م ــا يق ــارب  485أل ــف ن ــازح يف الداخ ــل و 180أل ــف الج ــئ
مم ــن ف ــروا إىل البل ــدان املج ــاورة من ــذ ديس ــمرب/كانون األول
.2013

املســـكوين لجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى .وبالرشاكـــة مـــع
منظمـــة خدمـــات اإلغاثـــة الكاثوليكيـــة والوكالـــة األمريكيـــة
لإلمن ــاء ال ــدويل ،أطلقن ــا حمل ــة وطني ــة للتامس ــك االجتامع ــي
جمع ــت آالف املس ــلمني واملس ــيحيني يف مظاهــرات تع ــر ع ــن
التضام ــن في ــا بينه ــم .ود َّربن ــا مئ ــات م ــن الق ــادة الديني ــن
ومنظ ــات املجتم ــع امل ــدين واملوظف ــن الحكومي ــن وممث ــي
الجامعـــات املســـلحة ليصبحـــوا ســـفراء للتعايـــش الســـلمي.
وم ــن ث ـ َّـم ،ق ــاد كث ــر م ــن ه ــؤالء الق ــادة قاعداته ــم الش ــعبية
ومجتمعاتهـــم نحـــو عمليـــة مامثلـــة.

وع ــى أعق ــاب األزم ــة ظه ــرت بيئ ــة م ــن الش ــكوك والخ ــوف
والرغبـــة العميقـــة يف إحقـــاق الحـــق والعدالـــة وهـــو أمـــر
تعجـــز عـــن فعلـــه الحكومـــة الوطنيـــة ضمـــن الضغوطـــات
التـــي تعـــاين منهـــا .وقـــد أتاحـــت البيئـــة أيضـــاً الفرصـــة
املثاليـــة لقـــادة املتمرديـــن واملليشـــيات والقـــادة السياســـيني
ممـــن لهـــم مصلحـــة يف تأبيـــد حالـــة عـــدم االســـتقرار يف
اســـتخدام الديـــن كأداة لتعميـــق التفرقـــة بـــن صفـــوف
الشـــعب يف جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى والتأثـــر عليهـــا.
ومـــع ذلـــك ،بصفتنـــا قـــادة دينيـــون ،نعـــرف حـــق املعرفـــة
َّأن األزم ــة الت ــي حدث ــت مؤخــراً مل تك ــن يف صميمه ــا أزم ــة
دينيـــة.

ويف بلـــد تحظـــى فيهـــا الكنائـــس واملســـاجد قـــدراً مـــن
الرشعيـــة يفـــوق مـــا تحظـــى بـــه الحكومـــة وتصـــل فيـــه
إىل قلـــب البـــاد حيـــث تتضـــاءل املـــورد الحكوميـــة ،تتمتـــع
املؤسســـات الدينيـــة بوضـــع فريـــد مـــن نوعـــه لالســـتجابة
للحاجـــات اإلنســـانية .ويف جميـــع أنحـــاء البـــاد ،ا َّتخـــذ
النازحـــون املســـلمون منهـــم واملســـيحيون هـــى حـــد ســـواء
مـــن الكنائـــس واملســـاجد مـــاذاً لهـــم .ونحـــن نشـــهد أيضـــاً
أمثلـــة حيـــة متنقلـــة لقـــادة دينيـــن يخاطـــرون بحياتهـــم يف
ســـبيل خدمـــة النازحـــن وتلبيـــة حاجاتهـــم ولـــو كانـــوا مـــن
ديان ــة أخ ــرى .وه ــذه األمثل ــة القوي ــة واملؤث ــرة ع ــن الغفــران
والتصالـــح ليســـت اســـتثنا ًء للقاعـــدة بـــل هـــي القاعـــدة
ذاته ــا .وك ــا ي ــدرج ع ــى ألس ــنتنا هن ــا يف جمهوري ــة أفريقي ــا
الوســـطى ،نقـــول“ :نحـــن معـــاً”.

ومـــع َّأن الديـــن مل يكـــن الســـبب األصـــي للنـــزاع ،فمـــن
املمكـــن أن ُيســـتخ َدم الديـــن كأداة قويـــة لتحويـــل القلـــوب
والعق ــول وتوحي ــد الن ــاس يف قضي ــة مش ــركة ه ــي التصال ــح
الســـلمي .ويف عـــام  ،2012قبـــل انـــدالع األزمـــة األخـــرة،
أسســـنا املنـــر األفريقـــي الوســـطي للحـــوار بـــن األديـــان،
وضـــم التحالـــف اإلنجيـــي واملجتمـــع اإلســـامي واملؤمتـــر
َّ

مونســينور ديودوين نزاباالينغا كبري أســاقفة بانغوي ،واإلمام
عمــر كبيني الياما رئيس املجتمع اإلســامي يف جمهورية أفريقيا
الوســطى والقس نيكوالس غرييكويامــي غبانغو رئيس التحالف
اإلنجييل يف جمهورية أفريقيا الوســطى.

“التحــدي الرئيــي الــذي يواجهنــا هــو أن نعيــش معـاً يف وقــت متزَّقنــا فيــه بســبب العنــف الــذي جعــل بعضنــا يشــك يف بعــض إىل درجــة
جعلــت الجــار يشــك يف َّأن جــاره يعمــل مخـراً أو متعاونـاً عليــه .لكــنَّ إعــادة بنــاء النســيج االجتامعــي ســوف يأخــذ وقتـاً .نــزع الســاح
مــن النــاس يشء ،لكنَّهــا تصغــر أمــام مهمــة أكــر صعوبــة أال وهــي نــزع الكراهيــة مــن القلــوب”.
رئيس األساقفة ديودوين نزاباالينغا.
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الفاعلون الدينيون املحليون والحامية يف البيئات املع َّقدة وغري اآلمنة
جيمس تومسون

القادة الدينيون واملنظامت القامئة عىل العقيدة و املجتمعات الدينية املحلية ميثلون دوراً رئيسياً يف حامية األشخاص
املتأثرين بال ِّنزاع والكوارث والتَّهجري .لكنَّ املنخرطون يف العمل اإلنساين بالكاد بدؤوا يف إبداء فهم كامل لعمق
ونطاق وتنوع عمل الحامية الذي ينجزه الفاعلون الدينيون ودرجات تعقيد العالقات القامئة بني العقيدة والحامية.
رغم التشارك يف القيم واملبادئ اإلنسانية واملصالح املشرتكة
يف توفري الحامية ،غالباً ما كان الفاعلون اإلنسانيون الدينيون
والعلامنيون يعملون يف عاملني منفصلني ومتوازيني نوعاً ما .فعىل
املستوى الوطني ،ليس من الغريب أن نرى مجموعتني من الفاعلني
اإلنسانيني وهم يجاهدون يف فهم النظم والطرق التي يعملون بها،
فض ًال عن قدرة أي منهام عىل فهم هيكلية الطرف اآلخر ،وذلك
رغم َّأن كالهام يناضل من أجل حامية املجتمعات ذاتها.
ويعود أحد أسباب هذا االنقسام إىل َّأن العمل اإلنساين الغريب
غالباً ما كان موسوماً بالقيم العلامنية وكان مييل إىل تجاهل تأثري
العقيدة أو التقليل من شأنها خارج نطاق اإلميان الخاص بالفرد.
لكن وإن تقلصت مساحة تأثري الدين يف البلدان الصناعية ،فغالبية
الناس املتأثرين بال ِّنزاعات والكوارث والتَّهجري هم أشخاص يؤمنون
بعقائدهم .وبالنسبة لكثري من الناس ،متثل املعتقدات وال ِق َيم
الدينية دوراً محورياً يف حياتهم وتساعدهم يف رسم مالمح الطريقة
التي يفهمون بها العامل من حولهم ويجدون ألنفسهم دوراً فيه ،بل
وصلة أخالقية تشري إىل ما هو صحيح
تقدم هذه املعتقدات لهم ُب ِ
وخطأ وتساعد الناس عىل التكيف يف أوقات األزمات .وقد تشجع
العقيدة أعامل الحنو والشفقة والتسامح واالحرتام لكرامة اإلنسان
مع إلهامها ملعتنقيها بالعدالة االجتامعية والتصالح وفض النزاعات.
لكنَّه لن يكون من السهل تجسري اله َّوة يف العمل اإلنساين بني
الجانبني الديني والعلامين وتعزيز مشاركة الفاعلني يف املجالني
وتقوية الرشكات فيام بينهام لتحقيق الحامية .فللفاعلني الدينيني
حوافز وطرق متنوعة يف العمل كتنوع الثقافات واملجتمعات التي
تديم تلك الحوافز والطرق ،وميكن القول َّإن قلي ًال من البحوث
نسبياً ُأجري لفهم نطاق وتنوع عمل هؤالء الفاعلني يف مجال
الحامية أو لتوضيح أدوار الحامية األنسب لتمثيلها ومسوغات
ذلك .ومبا َّأن عمل هؤالء الفاعلني ال يكاد يظهر للعيان ومبا َّأن
املنظامت القامئة عىل العقيدة والقادة الدينيني نادراً ما يرتبطون
يف منظومة العمل اإلنساين فذلك يجعل من التنسيق والتعاون
وتكميل األدوار من التحديات.
وهنـاك تحديـان آخـران أيضـاً .فكثير مـن املنظمات القامئـة على
العقيـدة تفتقـر إىل الخبرة وبعضهـا ال يرغـب يف تـويل قضايـا

الحاميـة الحساسـة .ومبـا أن هـذه املنظمات تتجـذر يف الثقافـات
التقليديـة واملعتقـدات ،فقـد تؤ ِّبـد املامرسـات التقليديـة املؤذيـة
أو تشـجع الوصـم بالعـار (وصـم الناجيـات مـن العنـف الجنسي
والقائـم على الجنـدر على سـبيل املثـال) يف حين هنـاك قـادة
دينيـون آخـرون ومنظمات قامئـة على العقيـدة تحـاول التصـدي
لتلـك املسـائل .وهنـاك البعـض منهم مـن يبرش بعقيدتـه .وإضافة
إىل ذلـك ،يف حين متـارس كثير من املنظمات القامئة على العقيدة
نوعـاً مـن الحيادية النسـبية ويؤمن معظمها باملبادئ اإلنسـانية أو
بقيمهـا ،هنـاك مـن املنظمات املامثلة ممن تخفق يف ذلك بسـبب
السـياق السـيايس الـذي تعمـل به.
ومـع ذلـك ،هنـاك فوائـد محتملـة مـن العمـل مـع الفاعلين
الدينيين وهـي فوائـد مهمـة .فللمنظمات املحليـة القامئـة على
العقيـدة روابطهـا املحليـة وحضورهـا املنتشر فهـي بلـك تصل إىل
املجتمعـات املتأثـرة باألزمـات بـل تتجاوزهـا إىل مـا وراء مـا يصـل
إليـه الفاعلون اإلنسـانيون اآلخـرون بل حتى السـلطات الحكومية
خاصـة يف البيئـات املع َّقـدة وغير املأمونـة حيـث توضـع عالمـات
االسـتفهام والشـك حـول رشعيـة السـلطات الحكوميـة والفاعلين
اإلنسـانيني.
وغالبـاً مـا يكون القـادة الدينيون املحليون واملنظمات القامئة عىل
العقيـدة جـزءاً قويـاً أساسـياً مـن املجتمعـات املحليـة ويحصلـون
على احرتامهـا ،كما أنهم أكرث انسـجاماً مـع القيم الثقافيـة املحلية
وعوامـل التغيير االجتامعيـة والسياسـية .وعـادة مـا مييلـون إىل
إلهـام درجـة عاليـة مـن الثقـة ضمـن مجتمعهم مـا مينحهـم تأثرياً
كبيراً أكبر مـن تأثير املعايير والثقافـة والسـلوك املحليـة وكلهـا
مـن األمـور الحيويـة املهمـة لعمـل الحاميـة القائـم على املجتمع
املحلي .وال بـد من االنتبـاه إىل َّأن مجرد حجم القاعدات الشـعبية
لتلـك املنظمات وتأثريهـا وترابطهـا غالبـاً ما متنح املنظمات نفوذاً
ال ُيسـتهان بـه إزاء السـلطات الحكوميـة والفاعلني مـن غري الدول.
وهنـاك املشـاركة بعيـدة األمد بني الفاعلين الدينيين واملجتمعات
املحليـة والسـلطات الحكووميـة فهـي تتيـح ملبادراتهـم الخاصـة
بالحاميـة بالتجـذر يف املجتمعـات وإدامـة الجهـود للتصـدي
للقضايـا الجذريـة واألمنـاط املتغيرة للسـلوك أو منـارصة التغريات
يف القانـون والسياسـات.
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ت فاليس

مجمع إلحدى كنائس سبتيو اليوم السابع يف مخيم أومبيوم يف مقاطعة تاك يف تايلندا.
الجئون من ميامنار يدخلون َّ

ووجود تلك املنظامت قبل الكوارث والنزاعات وأثناءها وبعدها أيضاً أن تقدم الدعم لهم (الطأمنة الروحية واإلرشــاد الديني
يعني أنها يف مكان مناسب لتقديم اإلنذار املبكر والعمل املبكر واملشورة وغريها).
أيضاً منعاً للنزاع وتعزيزاً لجاهزية املجتمع للتعامل مع الكوارث
ً
أو ال ِّنزاعات .ويرتبط بذلك دور تلك املنظامت بصفتها املستجيبون وميكن للقاعدات الشعبية الدينية أيضا أن تصل إىل ما وراء
األوائل بعد وقوع الكوارث إذ غالباً ما يكون هذا الدور حساساً املجتمع املتأثر وهذا ما يجعلها يف وضع مناسب جداً للحيلولة
وحرجاً .وغالباً ما ُتستخدَم املدارس والكنائس واملعابد واملساجد دون وقوع ال ِّنزاعات وحلها والتعامل مع التوترات بني الالجئني
كمالذات آمنة ومراكز لتنسيق جهود االستجابة .وكذلك هياكلها واملجتمع املضيف ،والتصدي لكراهية األجانب والتمييز العنرصي
التنظيمية وشبكاتها ،وإن كانت عرضة للتوقف عن العمل من وحشد الدعم من املجتمع األكرب ومعالجة أسباب االنفالت األمني
وقت آلخر ،توفر قدرات محلية جاهزة لالستجابة .ومبقدور القادة الذي يتطلب قدراً أوسع من التغيري االجتامعي والسيايس .وعند
الدينيني أيضاً واملنظامت القامئة عىل العقيدة أن تستفيد من استخدام الدين كأداة إلثارة ال ِّنزاعات واستقطاب املجتمعات ،فمن
رأساملها االجتامعي إلطالق مبادرات جديدة وكسب الدعم من املحتمل أن يكون للمنظامت القامئة عىل العقيدة واملجتمعات
املجتمع املحيل وحشد املتطوعني.
القامئة عىل العقيدة القدرة الفريدة من نوعها ملواجهة اآلراء
املتطرفة وتخفيف حدة الخالفات والتوترات التي ُتشعل نار النزاع
ومن هنا ،إذا غاب عن بال العاملني يف املجال اإلنساين أهمية دور وتقود إىل التَّهجري.
العقيدة أو يف حالة عدم اهتاممهم بدورها يف حياة املجتمعات
املتأثرة باألزمات فسوف يجدون أنفسهم إزاء حواجز وتبعات غري جيمس تومسون  jthomson@actforpeace.org.auاملدير
متوقعة وسيفقدون الفرص الالزمة إلقناع املجتمعات وحشدها بل املشارك للسياسة واملنارصة لدى منظمة العمل من أجل
قد يتسببون بأذى غري مقصود .أما املنظامت القامئة عىل العقيدة السالم ) ،(Act for Peaceوهي عضو يف ACT Alliance
واملجتمعات املجتمعات الدينية املحلية فتفهم الدور الذي مت ِّثله العامليةwww.actforpeace.org.au .
العقيدة يف مساعدة الناس عىل االستشفاء من اإلساءات بل ميكنها
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قيمة املرافقة

جو هامبسون وتوماس م كريا وروشيو كالفو وفرانسسكو ألفرياز

الصداقة واملرافقة الحنونة مع األكرث استضعافاً متنح نوعاً قوياً من الخدمة اإلنسانية وتويل األولوية للمرافقة
الشخصية.

الجمعيــة اليســوعية لخدمــة الالجئــن منظمــة كاثوليكيــة دوليــة
تأسســت عــام  ١٩٨٠لالســتجابة ملحنــة الفيتناميــن املهاجريــن
عــى القــوارب .ومتثلــت مهمتهــا الرئيســية يف املرافقــة والخدمــة
املهجريــن 1.ويف
واملنــارصة ملصلحــة الالجئــن وغريهــم مــن َّ
أعــال املرافقــة ،نتجــاوز مجــرد تســليم الخدمــات ألننــا مننــح
املرافقــة وحســن اإلصغــاء والتضامــن بالرتكيــز عــى الحاجــات
الشــخصية لألف ـراد وشــواغلهم .ونحــن نــرى يف املرافقــة عمليــة
تعــر عــن اإلميــان األســايس بحضــور التجليــات اإللهيــة عــى
ّ
األرض إذ نبــدي التضامــن ونقــدم خدمــة املرافقــة .ومــن خــال
املرافقــة ،نســعى إىل التخفيــف مــن الثغــرة الهائلــة يف القــوة
بــن العامــل اإلنســاين واملســتفيد عــى أمــل أن نزيــد مــن الرغبــة
هجريــن يف الربامــج والخدمــات التــي
للم َّ
يف املشــاركة الحقيقيــة ُ
تؤثــر عليهــم.
هجريــن هنــاك خلفيــة تنطــوي
ويف جميــع قصــص الالجئــن وا ُمل َّ
عــى تهديــدات الحــرب والعنــف وهنــاك فقــدان األمــل يف وجــه
املعانــاة والحرمــان والتــوق إىل إيجــاد مــن يصغــي إليهــم وإىل
قصصهــم ،وقيمــة التلميحــات الصغــرة للمرافقــة واالحــرام.
وإذا مــا أريــد متكــن الالجئــن ،فســيتطلب ذلــك األمــر إعــادة
احرتامهــم لذاتهــم وشــحذ هممهــم باألمــل ملســتقبل أفضــل.
وليــس إرشاك الالجئــن يف الخطــط املصممــة ملســاعدتهم يف
حياتهــم مــن األمــور املعقولــة فحســب ،بــل رضورة نفســية
وأخالقيــة ورشط مســ َّبق الســتدامة املرشوعــات الفعالــة التــي
ينبغــي أن تكــون الســمة املميــزة للربامــج اإلنســانية لــدى
املنظــات القامئــة عــى العقيــدة .وبالطبــع ،ميكــن للمنظــات
القامئــة عــى العقيــدة أن تديــر برامــج كبــرة بــل تعمــل عــى
ذلــك باســتخدام جميــع خرباتهــا املهنيــة َّلكــن هــذه املقاربــات
واســعة النطــاق يجــب أن تكــون دامئــاً يف خدمــة املقاربــات
الشــخصية واإلنســانية ال أن تعمــل عــى تحجيمهــا.

الخدمــات التَّعليميــة ،فقــد تعهــدت أن تنــارص بصــورة عامــة
هجريــن وهمومهــم وحقوقهــم لــدى الســلطات يف
شــواغل ا ُمل َّ
هجريــن مــع أنــه مل يحــظَ
للم َّ
املخيــم .ومــن املوضوعــات املهمــة ُ
باألولويــة الكبــرة لــدى ســلطات املخيــم والســلطات الحكوميــة
هــو قضيــة تســجيل الوفيــات التــي وقعــت منــذ وصــول
هجريــن إىل زامبيــا .وغــدت الجمعيــة اليســوعية لخدمــة
ا ُمل َّ
الالجئــن مســؤولة عــن االحتفــاظ بقيــود املتوفــن نيابــة عــن
األحيــاء .وأثنــاء تأديتهــا ملهمــة بســيطة لكــن مهمــة يف الوقــت
هجريــن
نفســه ،رافقــت الجمعيــة اليســوعية لخدمــة الالجئــن ا ُمل َّ
هجريــن التأكيــد الرســمي عــى
للم َّ
يف رحلتهــم يف الحيــاة مــا أتــاح ُ
أهميــة االشــخاص املتوفــن .ولعــل املــوت مــن الجوانــب املهمــة
للحيــاة الدينيــة وهنــا تكمــن أهميتــه للمنظــات القامئــة عــى
العقيــدة لك َّنــه ليــس املثــال الوحيــد .فكثــر مــن النواحــي التــي
تتقاطــع فيهــا العقيــدة مــن الفطــرة اإلنســانية ،فهنــاك أهميــة
العطــف عــى املحتاجــن وهنــاك قيمــة املرافقــة يف رحلــة
الحيــاة وهــي مــن املامرســات التــي تتبناهــا املقاربــة املبنيــة
عــى العقيــدة وتو ّفــر نوعـاً قويـاً خاصـاً مــن الخدمــة اإلنســانية
ومتنــح األولويــة للمرافقــة الشــخصية.
وتوفــر املقاربــة القامئــة عــى العقيــدة بشــأن املرافقــة منظــوراً
بدي ـ ًا للمضمونــات الربنامجيــة لتقديــم الخدمــات:
■ ■بفضــل قــوة الروابــط مــع القــادة الدينيــن املحليــن
واملجتمعــات الدينيــة املحليــة ،تتبــوأ املنظــات القامئــة عــى
العقيــدة موقع ـاً مؤث ـراً للدفــاع عــن قضيــة الدمــج املحــي
والتأكيــد عــى قيمتــي الضيافــة والتضامــن.

■ ■وغالبـاً مــا ُينظــر للتدخــل اإلنســاين عــى أ َّنــه مســاعدة تــأيت
مــن الخــارج لكــنَّ املنظــات القامئــة عــى العقيــدة عــادة
مــا يكــون لهــا منظــور محــي وقاعــدة جيــدة مــن املعــارف
وميكــن للمرافقــة أن مت ّثــل دور الرتيــاق لعــاج حالــة “التعامــل
واملهــارات.
مــع املســتفيدين كســلعة تجاريــة” إذ هــذا مــا يحــدث غالب ـاً
يف عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية واســعة النطــاق .ونســتذكر ■ ■وقــد كانــت املنظــات القامئــة عــى العقيــدة أداة مؤثــرة
خربتنــا يف غــريب زامبيــا عندمــا وصلــت أفــواج مفاجئــة مــن
للعمــل يف املنــارصة عــى املســتويني الوطنــي والــدويل إذ
هجريــن األنغوليــن إىل مخيــم الالجئــن حديــث اإلنشــاء.
املهجريــن املنســيني الذيــن مل تشــتملهم
ا ُمل َّ
ع َّرفــت مبــأزق َّ
ً
َّ
ومــع أن الجمعيــة اليســوعية لخدمــة الالجئــن تتــوىل رســميا
“آثــار شــبكة أخبــار “ CNNومثــال ذلــك املعاهــدة العامليــة
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لحظــر األلغــام األرضيــة إذ كانــت املنظــات القامئــة عــى
ووجههــا.
العقيــدة هــي مــن أســس معظمهــا َّ
■ ■وبفضــل قيــام الثقــة الجيــدة بــن املنظــات القامئــة عــى
واملهجريــن إىل حــد أعــى مــن الحــدود القامئــة
العقيــدة
َّ
بينهــم وبــن املنظــات غــر الحكوميــة العلامنيــة ،تــزداد
االحتامليــة (وفقــاً لخربتنــا) يف التمكــن مــن التأكيــد عــى
نقــاط القــوة لــدى الالجئــن وخرباتهــم وشــبكاتهم ،ومــن
شــأن ذلــك أن يســاعد يف إيجــاد الحلــول.
■ ■ويف أفريقيــا وآســيا ،وجدنــا قــدراً أكــر مــن االحــرام مــن
القــادة الدينيــن بشــأن العمــل الــذي تعملــه املنظــات
هجريــن بغــض النظــر عــن
القامئــة عــى العقيــدة تجــاه ا ُمل َّ
الكنيســة أو الديانــة.
وبغــض النظــر عــن قطــاع توفــر الخدمــات ،وجدنــا يف الجمعيــة
اليســوعية لخدمــة الالجئــن أنــه مــن املفيــد بنــاء عالقــة املرافقة
بــكل تفاصيلهــا يف كل مرحلــة مــن مراحــل دورة مرشوعنــا :يف
تدريــب الكــوادر حــل أهميــة املرافقــة واألولويــة يف عملنــا ويف
مدونــات ســلوكنا ويف أدائنــا للخدمــة ،ويف تقاريرنــا ورصدنــا
وتقييمنــا ويف تقييمنــا لألثــر.
ورمبــا تكــون املنظــات القامئــة عــى العقيــدة التــي متتلــك حسـاً
أكــر للمرافقــة مــن تبــوء موقــع مصاحــب لالجئــن يف أوضــاع
التَّهجــر املط َّولــة مــع أ َّننــا وجدنــا أن أحــد التحديــات يتمثــل
يف التأكيــد عــى َّأن قيمــة املرافقــة إمنــا تتجســد يف التوقيــت
املناســب للحظــة الفــراق خاصــة بعــد حضــور املنظمــة ملــدة
مط َّولــة .وليســت املنظــات القامئــة عــى العقيــدة دامئ ـاً أوىل
الحارضيــن يف املشــهد اإلنســاين لكنَّهــا غالبــاً مــا تكــون آخــر
مــن يغــادره .وباإلضافــة إىل ذلــك ،قــد تفتقــر َّ
املنظــات غــر
الحكوميــة الدوليــة العلامنيــة ومنظــات األمــم املتحــدة األلفــة
واملعرفــة املحليتــن وهــذا مــا يقودهــا إىل مواجهــة مشــكلة
دوران املوظفــن املتكــرر باإلضافــة إىل مصاعــب يف تنفيــذ
الربامــج العابــرة للحــدود.
وهنــاك تحــد آخــر يواجــه املنظــات القامئــة عــى العقيــدة
وال شــك أ ّنــه يواجــه الجمعيــة اليســوعية لخدمــة الالجئــن،
وهــو يتعلــق باختــاف فهــم مــا مي ّثــل املقاربــة املثــى لتقديــم
الخدمــات .وعــادة مــا تكــون املنظــات القامئــة عــى العقيــدة
قريبــة مــن الســكان وعــى معرفــة جيــدة بهــم بــل تعمــل معهم
مــن منظــور مرافقــة األشــد اســتضعافاً ومتكينهــم .ويف بعــض
األحيــان ،ميكــن أن يتصــادم هــذا الفهــم العميــق لحاجــات

املجتمــع املحــي مــع مــؤرشات تقديــم الخدمــات التــي تقرتحهــا
جهــات خارجيــة ليســت عــى درايــة باملجتمــع املحــي .وألكــر
ـس الرســالة أن تقــود مجموعــة مــن
درجــة ممكنــة ،ينبغــي لحـ ّ
املامرســات املثــى القامئــة عــى الرباهــن يف امليــدان التــي بدورها
ســوف تخــدم يف تقــ ّدم هــذه الرســالة ومضيهــا نحــو األمــام.
ومــع ذلــك ،غالب ـاً مــا يكــون رســم املفهومــات أم ـراً صعب ـاً يف
املامرســة عــى أرض الواقــع خاصــة فيــا يتعلــق بكيفيــة تحقيــق
الروابــط املثــى بــن الرســالة واملامرســات .ويف البيئــات املعقــدة
التــي تعمــل فيهــا املنظــات القامئــة عــى العقيــدة ،نعتقــد َّأن
املقاربــة املثــى إمنــا هــي تلــك التــي ترشــدها مجموعــة مــن
القيــم مــع االســتفادة مــن أفضــل الرباهــن املتاحــة عمليــاً،
وهــذا يقودنــا إىل مــا ميكــن تســميته “بعمــل الرســالة املســتنري
بالرباهني”.
وخــال مــا يزيــد عــى ثالثــة عقــود مــن تقديــم الخدمــات
لالجئــن والنَّازحــن داخليـاً ،تعتقــد الجمعيــة اليســوعية لخدمــة
الالجئــن َّأن املرافقــة هــي واحــدة مــن عنــارص تكويــن هُ و َّيتهــا
وهــي تحتــل موقعــاً مركزيــاً يف معظــم التقاليــد الدينيــة بــل
إنهــا عنــر فريــد مــن نوعــه ميكــن للمنظــات تلــك أن
تقدِّمــه للخدمــات اإلنســانية .و ُتع ـ َّرف املرافقــة وفق ـاً للجمعيــة
اليســوعية لخدمــة الالجئــن عــى أ َّنهــا مجموعــة مــن املواقــف
والقيــم :التضامــن واألمــل واالحــرام والكرامــة والصداقــة
واإلصغــاء املفتــوح والضيافــة والســعي نحــو تحقيــق العدالــة
واملهمشــن .وكــا الحــال بالنســبة
وتوجيــه االهتــام إىل الفقـراء
َّ
للمنظــات القامئــة عــى العقيــدة األخــرى التــي تســعى إىل
التقــرب مــن مخدوميهــا وإبــداء التضامــن معهــم ،وجــدت
الجمعيــة اليســوعية لخدمــة الالجئــن املرافقــة مامرســة وبعــداً
يقدمــان صفــة أعمــق للخدمــة وفائــدة تتجــاوز فظاظــة حــدود
الحســابات الجافــة للمخرجــات واألثــر.
جو هامبسون  treasurer@jesuitszimbabwe.co.zwعمل
مع الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني  14عاماً يف أفريقيا
وآسيا ويعمل اآلن يف زميبابوي مبنصب أمني الصندوق للجمعية
اليسوعية لخدمة ال َّ
الجئني .وتوماس م كريا creat@bc.edu
أستاذ مشارك ورئيس مكز تركيز املامرسات العاملية يف كلية
بوسطون للعمل االجتامعي .وروشيو كالفو calvovil@bc.edu
أستاذ مساعد ومدير مبادرة القيادة الالتينية ،يف كلية بوسطون
للعمل االجتامعي فرانسسكو ألفرياز sjes-dir@sjcuria.org
أمني الرس لهيئة العدالة االجتامعية والبيئة ،الهيئة العامة
لجمعية يسوع.
www.jrs.net .1
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كيف تق ِّدم املجتمعات الدينية املحلية املساعدة لطالبي اللجوء

كييل بارنيش و “جو”

مبقدور املجتمعات الدينية املحلية أن تقدم املساعدة لطالبي اللجوء يف حني تتمكن غريها من هذه املجتمعات من الرتتيب مع أبنائها ممن
بطرق ال ميكن للمنظامت القامئة عىل العقيدة انتهاجها نظراً لقيود معايري يرغبون يف استضافة طالبي اللجوء يف بيوتهم.
األهلية املفروضة عليها ومت ِّثل املجتمعات الدينية دوراً حساساً يف استقبال
الالجئني وطالبي اللجوء وإعادة توطينهم يف الواليات املتحدة األمريكية .املأكل وامللبس :مبا َّأن جو قادم من بالد دافئة املناخ فلم “يكن تعاقب
وفور وصول الالجئني واملهاجرين املمنوحني اللجوء إىل الواليات املتحدة الفصول أمراً مألوفاً له ”.وتحتفظ كثري من املجتمعات الدينية املحلية
األمريكية يصبح من حقهم الحصول عىل مجموعة من الخدمات من بكميات من الغذاء واملالبس أو تقدم بانتظام الوجبات الدافئة لطالبي
املنظامت القامئة عىل العقيدة العاملة عىل إعادة التوطني .لكنَّ املهاجرين اللجوء الذين غالباً ال يستوفوا رشوط املنظامت األخرى لالستفادة من
الذين يطلبون اللجوء يف الواليات املتحدة األمريكية يكتشفون عند خدمات الطعام واللباس التي تقدمها إذ تشرتط تلك املنظامت إبراز
وصولهم أ َّنهم ال يستطيعون الوصول إىل املساعدات التي يحصل عليها املستفيد لوثائق تعريف الشخصية.
الالجئون وطالبو اللجوء.
املواصالت :وجد جو َّأن الوصول إىل املواصالت من أهم األمور التي متكنه
من استكشاف املدينة“ .و أتيح للمرء أن يحصل عىل بطاقة استخدام
املرتو [تذكرة الركوب العامة املجانية] فسوف يتمكن من الذهاب إىل
مطعم الحساء أو ملراجعة الطبيب أو لرؤية محاميه أو الذهاب إىل
الكنيسة أو االنخراط يف العمل التطوعي . . .فدعم املواصالت عىل شكل
بطاقة ركوب املرتو أمر ممتاز وأداة حاسمة يف مساعدة األشخاص مثيل”.

ومبا َّأن عملية معالجة طلب اللجوء تستغرق أشهراً بل سنوات ،تتسم
خربات طالبي اللجوء بغموض املصري واالنتظار .وأي مساعدة يحتاجونها
سواء أكانت مالية أم طبية أو نفسية-اجتامعية أو اجتامعية فال خيار لهم
سوى السعي للحصول عليها من خالل شبكات املجتمع املحيل .وهذا ما
يجعل طالبي اللجوء ،الذين فروا من األوضاع املهددة لحياتهم ،يف غاية
االستضعاف والتعرض فور وصولهم إىل هذا البلد “اآلمن” .أما من ال يجد املرافقة والدعم الروحي :مع َّأن بعض طالبي اللجوء قادرين عل التواصل
عالقات اجتامعية أو سب ًال مالية فيواجهون التَّرشد واالستغالل ويقعون مع غريهم من املهاجرين القدمني من ثقافاتهم ،ما زال هناك بعضهم
ضحية لإلتجار.
اآلخر ممن يفتقر إىل تلك املواصالت .وقد تؤدي تجربة العزلة إىل تعقيد
أعراض الصدمة النفسية .ويويص جو أن عىل املجتمعات الدينية املحلية
ُ
والكنُس اليهودية واملساجد والكنائس موجودة يف وضع ممتاز لعرض “أن تساعد [طالبي اللجوء] يف العثور عىل أصدقاء جدد . . . .وإال ُت ِر َ
كت
حني
ويف
وصولهم.
فور
اللجوء
طالبو
يحتاجها
التي
الحرجة
املساعدات
وحيداً تتفكر مع نفسك وال أحد للتحدث إليه . . . .لو كان مبقدور
تخضع املنظامت القامئة عىل العقيدة لقيود يفرضها املمولون بشأن [املجتمعات الدينية املحلية] أن تعرث عىل املتطوعني الراغبني يف الصداقة
الخدمات التي ميكنها تقدميها
َّ
للمهجرين غري الحاصلني عىل صفة اللجوء الحقيقية مع األشخاص مثيل فذلك سيكون إنجازاً عظي ًام ”.ويقول جو
فلتلك
الدينية.
املجتمعات
عىل
القيود
تلك
أو طالبي اللجوء ،ال نجد مثل
حول تأثري ذلك “إيجاد مجموعة من األصدقاء سوف يساعدين ويساعد
املجتمعات الخيار يف اتخاذ القرار املناسب بشأن طالبي اللجوء بغض اآلخرين يف مثل وضعي عىل الحصول عىل إحساس بأنك محبوب وإنسان
النظر عام إذا كانوا قد حصلوا عىل صفة اللجوء القانونية أم ال والسامح بل سيساعدين عىل حب الحياة من جديد”.
لهم بالحصول عىل املساعدات منها .وعندما يقدمون السكن وامللبس
واملأكل واملرافقة والرعاية الروحية ،فهم يصلون إىل األفراد الذين كانوا ومبا َّأن املجتمعات الدينية املحلية تتمتع باملرونة من ناحية نوع
سيتعرضون لإلقصاء من الوصول إىل الرعاية من املنظامت والجمعيات املساعدة املقدمة وطبيعة متس ِّلميهاـ فسيتيح ذلك لها التفكري يف السبل
الخريية املحلية مبا فيها املنظامت القامئة عىل العقيدة املشاركة يف إعادة املثىل يف مساعدة طالبي اللجوء والتعاون معهم .وأهم يشء يف األمر
أنها ستكون قادرة عىل تجاوز اآللية النمطية املحددة بالعالقة ما بني
توطني الالجئني.
الزبون ومقدم الخدمة الذي يشيع يف معظم املنظامت مبا فيها املنظامت
والتجربة التي م َّر بها جو1وهو طالب للجوء من رشق أفريقيا ،طلب القامئة عىل العقيدة) ما يتيح بتطوير الصداقة والدعم الروحي يف سياق
اللجوء يف مدينة نيويورك بعد تعرضه لالضطهاد والتجريح واإلهانة املجتمع املحيل.
والتهديد بالقتل يف بلده ألنه مثيل ،تقدّم لنا مث ًال عن املامرسة الواقعية
لهذه املشاركة مع املجتمعات الدينية املحلية.
كييل بارنييش  Kelly.barneche@gmail.comباحثة اجتامعية

تعيش يف لوزان ،سويرسا .يسعى “جو” حالياً إىل العثور عىل
املأوى :يقول جو يف أول يوم له يف نيويورك “ لقد كان اليوم األشد برودة عمل بينام ينتظر القرار بشأن طلبه للجوء ،وسوف ترسل كييل
يف حيايت.
تسللت إىل الكنيسة ومنت عىل أحد الكرايس .شعرت بالضياع الرسائل إليه.
ً

وبالخوف أيضا “ وتجد بعض املجتمعات الدينية املحلية أ َّنه مبقدور
مرافقها أن تفيد بكل فعالية عىل املدى القصري يف إيواء طالبي اللجوء،

 .1ليس هذا اسمه الحقيقي.
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دور الدين يف إقامة العالقات بني املجتمعات املحلية

ساديا كيدواي ولويس ف مور وعطا الله فيتسغيبون

تتصدر الحياة الروحية أولويات كثرية يف املجتمعات املتأثرة بال ِّنزاع ورمبا يكون ذلك صحيحاً عىل وجه الخصوص
يف أوضاع التَّهجري .لكنَّ هيئات املساعدات نادراً ما تضع الدين عىل قامئة أولوياتها ومع ذلك فالدين محوري يف
تشكيل العالقات القوية والفعالة وصيانتها بني املجتمعات املحلية.

املهجريـن والعالقـات بين
تثـار أسـئلة حـول الهجـرة ومعاملـة َّ
املهجرين ،وهذه األسـئلة مغروسـة
املجتمـع املضيـف ومجتمع َّ
سـهل
غرسـاً قوياً يف التاريخ اإلسلامي .فمن املنظور اإلسلاميُ ،ت َّ
العالقـات بين املجتمعـات املحلية باالعتراف املتبـادل بالكرامة
املهجرين ملا أبـدوه من جلد
والترشيـف اللذيـن كـ َّرم الله بهما َّ
ثبـات يف الهـرب مـن االضطهـاد أو الحرمان وكـرم بهام ضيوفهم
لـروح كـرم الضيافـة التـي أبدوهـا 1.ومـن أهـم جوانـب صـون
هـذه الكرامـة ضمان عدم اسـتغالل ضعـف املهاجريـن أو كرم
مضيفيهم .
عندمـا هاجـر أوائـل املسـلمون مـن مكـة مبـن فيهـم الرسـول
محمـد صىل الله عليه وسـلم هربـاً من االضطهـاد الديني ،أقام
الرسـول الكريـم نظامـاً فريداً مـن نوعه للحامية به اسـتضافت
كل عائلـة محليـة (األنصـار) عائلـة مـن املهاجريـن وتشـاركت
معهـم املـال والطعـام واملـأوى والحاميـة القبليـة 2.وسـهّل هذا
النظـام اندمـاج املهاجريـن يف املجتمـع املضيـف ووفـرت لهـم
حسـاً مـن االنتماء ومصـدراً للمسـاندة الدينيـة وصـوالً إىل
تأسـيس عالقـات صحيحـة ونافعـة بين املضيفين واملهاجريـن.
ويف حين يتمتـع اإلسلام بتقاليـد غنيـة يف مجـال اسـتضافة
الالجئين ،غالبـ ًا مـا تكـون املنظمات القامئـة على العقيدة هي
التـي تشير إىل تلـك التقاليـد يف أثنـاء عملهـا .ويف حني تسـتمد
املنظمات اإلسلامية عاطفـة مناشـداتها للعمل وتقديـم الدعم
للمهجريـن من واجبات املسـلمني يف التصدق واإلحسـان ،تقوم
ًّ
الحوافـز الدينيـة الفردية لكـوادر منظمة اإلغاثة اإلسلامية عىل
الحاجـة لرعايـة املسـتضعفني بـدالً من التطـرق إىل ذكر أحداث
يف التاريـخ اإلسلامي حـول رعايـة املهاجرين.

إقامة العالقات بني املجتمعات املحلية

تشير خبرة منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية إىل َّأن الهُو َّيـة الدينيـة
وليـس القيـم الدينيـة متثـل دوراً أكثر بـروزاً يف العمـل مـع
مجتمعـي املهاجريـن واملضيفين .و ُتظهـر نتائـج أبحاثنـا إىل َّأن
منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية يف كثير مـن الحـاالت ،وليـس كلهـا،
تجـد نفسـها يف موقـف متفـوق على موقـف الهيئـات غير
اإلسلامية عنـد العمـل مـع مجتمعـي املهجريـن واملضيفين

املسـلمني 3.وتتنـوع طبيعـة هـذا التفـوق واألسـباب املؤدية لها
بتنـوع السـياقات التـي تعمل فيها املنظمات .ومع ذلـك ،غالباً
مـا ُيعـزى التفـوق إىل قـدرة منظمـة اإلغاثة اإلسلامية غىل بناء
عالقـات الثقـة مـع تلـك املجتمعـات.
وذكـرت الكـوادر الخاضعون للمقابالت عرب مختلـف املواقع َّ
إن
حسـاً مـن الثقـة كان مبنيـاً عىل وضـوح اتصـال الهيئـة بهويتها
الدينيـة وظهورهـا مـن خلال اسـمها وشـعارها .ويغـذي هـذه
الهويـة الحساسـية تجاه الحاجـات الروحية والدينيـة للمجتمع
ومـن ذلـك على سـبيل املثال تقديـم الطـرود الغذائيـة يف أثناء
املناسـبات الدينيـة اإلسلامية كشـهر رمضـان وتسـهيل توزيـع
األضاحـي يف عيـد األضحـى .وجميـع املنتفعين يف مخيمات
النّازحين داخليـاً مـن دارفـور إىل كابـل يشيرون إىل هـذا األمـر
َّ
املسـلامت الدينية املشتركة ،يف حين متثل منظمة
على أ َّنـه من
اإلغاثـة اإلسلامية مـن خلال سياسـة توظيـف الكـوادر املحلية
التـي تتبعهـا (والذيـن بذلـك ينتمـون إىل املجتمـع الديني ذاته
يف كثير مـن الحاالت) دون شـك دوراً ً
مهما يف دعم هذا الحس
بالتشـارك بالهويـة الدينيـة .فاألمـر ليـس كذلـك لـدى معظـم
تعي الكـوادر املحلية
املنظمات الدوليـة غير الحكوميـة عندما ّ
إذ غالبـاً مـا تتوقع منهـم أن يرتكوا وراءهـم مرجعياتهم الدينية
ويترصفـون مـن وجهـة نظـر علامنيـة ،ويقـل الرتكيـز على هذا
امليـل عندمـا تتوافـق املنظمـة يف الديـن مـع ديـن املوظفني.
والحيـاة الروحيـة التـي ً
قليلا مـا تعترف بهـا منظمات اإلغاثة
ذات أولويـة لكثير مـن املجتمعـات املتأثـرة بالنِّـزاع خاصـة يف
أوضـاع التهجير .ومـع َّأن سياسـة منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية
ال ُتعنـى على جـه الخصـوص باألبنيـة الدينيـة ،فكثيراً مـا يـأيت
النـاس إلينـا بطلبـات للمسـاعدة يف بنـاء املسـاجد واملـدارس
الدينيـة ويعـود بعـض ذلـك إىل َّأن هويتنـا الدينيـة تجعـل
مـن املنتفعين يرتاحـون لطلـب املسـاعدة املذكـورة منـا .ومـع
املهجريـن ،نقدم املسـاحات املؤقتة
ذلـك ،يف سـياق العمل مـع َّ
لالسـتخدام الدينـي والروحـي لجميـع املجتمعـات (املسـلمني
وغير املسـلمني) على قدم املسـاواة .كما يتطلـب دور منظمة
اإلغاثـة اإلسلامية يف إدارة املخيمات ادراكاً بضرورة مراعـاة
إيجـاد مسـاحات العبـادة والرتبيـة الدينيـة على أنهـا حاجـة
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أساسـية يف بعـض الحـاالت ألنهـا مـن أولويـات املقيمين يف
املخيمات أنفسـهم.
ومـع ذلـك ،ميثـل “وسـم” أي منظمـة غري حكوميـة بأنهـا منظمة
دينيـة عائقـاً لهـا بـدالً مـن أن يكـون جرساً .ففـي السـياقات التي
تندمـج فيهـا الهويـة الدينيـة مع املوقـف السـيايس ،كان لتعريف
املنظمـة على أنهـا “منظمـة مسـلمة” أثـر يف تعقيـد مهمـة بنـاء
الثقـة مـع املجتمعـات .وعندمـا بـدأت منظمـة اإلغاثة اإلسلامية
العمـل يف الجنينـة يف دارفـور ،كان النـاس ينظـرون إليهـا يف بـادئ
األمـر بعين الريبـة والشـك إذ افترض املنتفعـون أ َّنهـا ،بصفتهـا
منظمـة إسلامية ،كانـت متثـل الحكومـة السـودانية ،وكذلك األمر
بالنسـبة للمنظمات غير الحكومية األخـرى التي أثريت شـبهة أن
يكـون ملنظمـة اإلغاثـة اإلسلامية عالقات سـابقة مـع الحكومة أو
عب
امليليشـيات املحليـة األوىل .وباملثـل ،يف مخيـم سـلوم يف مرصّ ،
الالجئـون السـودانيون مـن دارفور عـن عدم ارتياحهـم لوجودهم
يف مخيـم تديـره منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية ألنهـم كانـوا ينظـرون

إليهـا على أنهـا عائـق محتمـل للتقدم بطلـب الدخول إىل شمال
أوروبـا أو شمال أمريـكا .وعندمـا تكـون هنـاك وظائـف متعددة
منظمـة حـول هويـة دينيـة مس َّيسـة كام الحـال يف أفغانسـتان أو
العـراق ،هنـاك مخاطر إضافيـة عىل الكوادر العاملـة يف املنظامت
غير الحكوميـة املسـلمة .فالكـوادر القادمـة من كابل ،عىل سـبيل
عبروا عـن مخاوفهـم يف أنهـم كانـوا غير قادريـن على
املثـالّ ،
العمـل يف بعـض املناطـق النائية لظهورهـم األقل محافظـ ًة (املثري
يف األمـر َّأن النـاس يذكرونهـم باسـم :حالقـوا اللحى) وهـذا ما قد
يعرضهـم لخطـر االعتداء.
ويف سـياقات الهجـرة القرسيـة ،كان للعقيـدة على الـدوام دور يف
الحـظ ذلك يف حالـة الالجئني السـوريني
توجيـه أمنـاط الهجـرة .و ُي َ
رجـح انتقـال السـوريني إىل
األكثر حداثـة خاصـة يف لبنـان إذ ُي ّ
املناطـق التـي تعيـش فيهـا األرس ذات الخلفيـة الدينيـة املشـابهة
لخلفياتهـم .وقـد تتيـح هـذه االرتباطـات لهـم إمكانيـة أكبر
للتسـامح والضيافـة مـن جانـب املجتمعـات املضيفـة للمهاجرين
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /هـ كاوكس

الجئون ماليون يستعدون لإلفطار يف رمضان يف مخيم غودوبو لالجئني ،بوركينا فاسو.
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مـن الخلفيـات العرفيـة أو الدينيـة املامثلـة وقـد ميكـن توزيـع
املسـاعدات بسـهولة أكبر مـن خلال الهيئـات الدينيـة القامئـة.
والعكـس صحيـح ،إذ قـد يـؤدي اختـزال فـرص املجتمعـات املحليـة
املختلفة يف التفاعل إىل زيادة حس االنقسـام واالختالف واملنافسـة.
وسـم الـدور اإليجـايب للتشـارك يف الهويـة العقديـة أيضـاً مؤديـاً
و ُي َ
بذلـك إىل ظهـور التمييـز إزاء املجتمعـات األخـرى .ففـي لبنـان،
تفـرض الحكومـة قيـوداً على عـدد عائلات الالجئين السـوريني يف
أي مسـتوطنة كانـت .لكـنَّ أغلبيـة املسـتوطنات يف سـهل البقـاع،
على سـبيل املثال ،تضم أعـداداً أكرب مـن العائالت السـورية ،ويعزو
الـرأي العـام الرائـج ذلـك إىل َّأن السـلطات تغـض الطـرف عنهـم
يف املسـتوطنات التـي تـؤوي الالجئين مـن الطائفـة ذاتهـا ليكونـوا
وسـطاء يف النفـوذ.

التوجه العلامين للخطاب اإلنساين

هنـاك تحيـز علماين فـوي يف القطـاع اإلنسـاين إذ تشـعر املنظمات
بـأن هنـاك شـعوراً فويـاً
القامئـة على العقيـدة يف أغلـب األحيـان َّ
معارضـاً للدين ضمـن القطاع الدويل .وقد يكون ذلـك علنياً رصيحاً،
سـحب التمويـل أو يصبـح غير متـاح
على سـبيل املثـال عندمـا ُي َ
للعمـل يف شمال دولـة مـايل ،مث ًال ،بسـبب مخـاوف الوقـوع ضحية
ً
منتظما كام الحال
لترشيعـات مكافحـة اإلرهـاب ،ورمبا يكـون ذلك
عندمـا ال يشـعر أحـد عمال املرشوعـات بالراحة ،عىل سـبيل املثال،
أثنـاء مشـاركته النّازحين داخليـاً يف السـودان يف بنـاء السلام بين
املجتمعـات املحليـة مبـا يف ذلـك التدريب على املقاربات اإلسلامية
لتحـوالت النـزاع يف مقرتح املشروع .ويف لبنان ،تثار االسـئلة املبدئية
على كـوادر منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية ورشكائهـا حـول مـدى تأثير
العقيـدة على عملهـم ،وقوبلـت هـذه األسـئلة برتكيـزات قوية عىل
أهميـة نبـذ التمييـز مـا يعنـي اإلدراك َّ
بـأن أي نقاش حـول العقيدة
إمنـا يحمـل مخاطـر محتملـة عىل املبـادئ اإلنسـانية.
لكـنَّ خفـض أولويـة الديـن إىل “الثقافـة” ملراعـاة بعـض متطلبـات
مجتمـع املسـاعدات الدويل 4من شـأنه أن يق ِّوض مـن احتاملية فهم
الـدور االقتصـادي والسـيايس واالجتامعـي للعقيـدة واملجتمعـات
القامئـة على العقيـدة يف أوضـاع الهجـرة القرسيـة والحـد مـن األثر
اإليجـايب لهـا يف تصميـم مالمـح االسـتجابة .ويف صلـب مخـاوف
املنظمات اإلنسـانية هنـاك احتمال صعوبـة الفصـل بين دور
املنظمات القامئـة على العقيدة اإلنسـاين عن دورها الرعـوي .وهذا
مـا يـؤدي إىل احتامل إنـكار الخدمات الرعوية املهمة منها مجالسـة
املـرىض واملعرضين للصدمـات واملحزونين والتخفيـف مـن آالمهـم.
فقـد تعاملـت املؤسسـات العلامنيـة يف الغالـب مـع هـذه القضيـة
يف “دول الشمال العاملـي” عـن طريـق إدمـاج الخدمـات متعـددة
العقائـد مـع الخدمـات األماميـة بتوفير اإلرشـادات األخالقيـة
املتطـورة واملبنيـة على املامرسـات .وبإضفـاء الطابـع املهنـي على

توفير هـذه الخدمـات ضمـن بيئـات الالجئني مـن املسـتطاع متكني
الهيئـات العلامنيـة واملنظمات القامئـة على العقيـدة مـن التعامـل
مـع مشـكلة التوفيـق بين رضورة الرعايـة الرعويـة مـع األخالقيـات
اإلنسـانية والتصـدي يف الوقـت نفسـه لضرورة إدخـال عنـارص
للمهجرين قبل
املشـورة العقدية يف الخدمـات النَّفسـية-االجتامعية
َّ
طـي ملفاتهـم (التـي تعـد أساسـية لحـاالت مثـل الحمـل الناتج عن
االغتصـاب).
ونتيجـة لهـذا التحيـز ،مـن الصعـب قيـاس دور العقيدة يف تشـكيل
العالقـات بين املجتمعـات املحليـة ،بـل َّإن قيـاس النشـاطات التـي
ين َّفذهـا القـادة الدينيـون واملجتمعـات القامئـة على العقيـدة
بصفتهـم موز ُّعـون للمسـاعدات أسـهل مـن فهـم الدور الـذي متثله
ال ِق َيـم يف أفعالهـم .وتاريخيـاً ،دأبـت كثير مـن املنظمات القامئـة
على تعديـل نهجهـا الظاهـر للنـاس حسـب مـا متليـه املامرسـات
املعياريـة والقيـم الدوليـة لكنَّها تـرددت يف الوقت نفسـه يف الرتكيز
على مق ِّوماتهـا العقديـة (أو قـد يصيبهـا اإلحبـاط فلا تركـز على
تلـك املقومـات) عنـد التواصل خـارج مجتمعاتها ،وكل ذلك بسـبب
التوقعـات التـي يضعهـا املانحـون ،وهـذا مـا قد يشـجع على ظهور
5
“العقليـة املزدوجـة” ضمـن املنظمات.

قيم مشرتكة أم هوية مشرتكة؟

هنـاك سـؤال آخر ُيطـرح عند الدراسـة الناقدة لـدور العقيدة ،وهو
مـا إذا كانـت هـذه الروابـط مبنيـة عىل سـمة الهوية أو فهـم القيم
املشتركة .وتشير الدراسـة الناقـدة لخبرة منظمـة اإلغاثة اإلسلامية
إىل َّأن العقيـدة -وإن كانـت تعمـل كمصـدر لإللهـام بالنسـبة
للمهجريـن -تفتقـر يف معظـم
لألشـخاص الذيـن يقدمـون الدعـم
َّ
الحـاالت إىل نقاشـات القيـم املتشـارك بهـا.
أمـا مـن واقـع الخبرة ،فنعلـم أ َّنـه مـن املمكـن أن تصبـح العقيـدة
املشتركة أداة قويـة إذا مـا أثيرت على أنهـا منظومـة قيم مشتركة.
ففـي دارفورُ ،أسـس مرشوع للسلام وحل النزاعات بين املجتمعات
إذ جمـع النازحين واملضيفين والبـدو واملجتمعـات الرعويـة معـاً،
ومـن خلال نقاشـات املبـادئ والتعاليـم الدينيـة ،أقـر املشـاركون
بالقـدر الـذي أواله اإلسلام للجيران واملعاملـة الحسـنة لآلخريـن
على أ َّنهـا مـن العنـارص املحوريـة السـتعادة الثقـة بين املجتمعـات
املحليـة .وتقـدم الرتابطـات املقامـة مـن خلال القيـم مزيـداً مـن
الفـرص للتغير السـلويك :فالهويـة املشتركة تفتـح اآلفـاق للوصـول
إىل حـوار حـول القضايـا الحساسـة أمـا القيـم املشتركة فتمكـنّ من
مواجهـة املامرسـات الضـارة من داخـل اإلطار العام الديني لتسـاعد
النـاس على أن يتعلمـوا أكثر مـن ذي قبـل مـا نصـت عليـه كتبهـم
املقدسـة وليعرفـوا كيـف ميارسـوا األثـر اإليجـايب اللازم على رفـاه
املجتمـع املحلي.
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الخامتة

مـن الواضـح َّأن العقيـدة اإلسلامية ال ُتسـتَخدم يف أغلـب األحيـان
كقاعـدة يسـتند إليهـا الفاعلـون بعمقهـا الكامـل لتوفير الحاميـة
السـلف مـن زمـن النبـي الكريـم
َّ
للمهجريـن .وتقـدم لنـا أمثلـة َّ
منوذجـ ًا ملامرسـة تقديـم الدعـم املبـارش للمهاجريـن لتمكينهـم
مـن تدبير شـؤونهم مـن خلال العمـل ثـم مـا يلبـث أن يندمـج يف
ً
املجتمـع املحلي بعـد أن قضى وقتـاً
طويلا يف املهجـر .ويف حين
يحـدث ذلـك بالفعـل يف بعـض السـياقات (السياسـة الرتكيـة لدمـج
الالجئين السـوريني على سـبيل املثـال) فليـس ذلـك املعهـود منطيـاً
املهجريـن يف كثير مـن البلـدان التـي تسـودها األغلبيـة
يف معاملـة َّ
املسـلمة اليـوم .فمخيمات النَّازحين داخليـاً يف كابـل ودارفور ،عىل
سـبيل املثـال ،كانـت موجـودة منـذ أكثر مـن عشر سـنوات ضمـن
“حالـة الطـوارئ” الدامئـة.
والطبيعـة العلامنيـة للقطاعـات اإلنسـانية والتنمويـة جـاءت
مبصاعـب جمـة متنـع مـن رؤيـة دور العقيـدة يف القطـاع ،بـل مل ن َر
إال قبـل سـنوات قليلـة تجـدد االهتمام يف كيفيـة مامرسـة العقيدة
لـدور إيجـايب يف التغيير بـدالً مـن الرتكيـز على مخـاوف التبشير أو
الديـن نفسـه على أنهـا مخاوف مسـببة للخلاف .ومن هنـا ،مل ُتتح
الفرصـة الكاملـة بعد لدراسـة األدوار اإليجابية والسـلبية التي ميكن
للعقيـدة أن متثلهـا يف قطـاع املسـاعدات ،ولـن يكـون مـن املمكـن
تحقيـق ذلـك بالكامـل إذا مل تتمكـن املنظامت واملجتمعـات القامئة
على العقيـدة مـن الشـعور بالراحة يف التعبير عن تعاليـم عقائدها
وتطبيقهـا يف معـرض عالقاتهـا مـع املحتاجين.
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 .4انظر عىل سبيل املثال الثقافة والخطر :تقرير الكوارث العاملي  ،2014االتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
http://tinyurl.com/WorldDisastersReport2014
()Culture and Risk: World Disasters Report 2014
 .5انظر عىل سبيل املثال جاميس ر ( )2009ما الذي مييز املنظامت القامئة عىل العقيدة
عن غريها؟ كيف تع ّرف املنظامت القامئة عىل العقيدة األوروبية عقيدتها وكيف تف ِّعلها
عىل أرض الواقع ،ورقة بحثية يف براكسيس  ،22املركز الدويل لتدريب وبحوث املنظامت
القامئة عىل العقيدة.
http://tinyurl.com/JamesFBOs-distinctiveness
(What is Distinctive About FBOs?: How European FBOs define and
)operationalise their faith

مصادر اإلغاثة اإلسالمية املتعلقة باملقاربات القامئة عىل العقيدة
للهجرة القرسية وتحول النزاعات:

•العمل يف النزاع :مجموعة أدوات قامئة عىل العقيدة
لإلغاثة اإلسالمية

املهجرين يف اإلسالم
• كيدواي س ( )2014حقوق َّ

http://policy.islamic-relief.com/portfolio/working-inconflict-a-faith-based-toolkit/

http://policy.islamic-relief.com/portfolio/the-rightsof-forced-migrants-in-islam/
املهجرين .وهذا املرياث تقليد يقدم
لإلسالم تراث قوي يف حامية َّ
املهجرين وتوفري املساعدات لهم
إطار عمل نشط وكريم لحامية َّ
بل تتضمن تلك التقاليد حقوقاً مختلفة مثل الحق يف الكرامة
وعدم اإلعادة القرسية واملعاملة الحسنة واملأوى والرعاية الصحية
ومل شمل األرسة وحامية املمتلكات .وتقدم هذه الدراسة ملحة
هجرين وهي
عامة عن التعاليم اإلسالمية املتعلقة بحقوق ا ُمل َّ
املهجرين املسلمني أو املجتمعات
مصدر ألي منظمة تتعامل مع َّ
املضيفة املسلمة.

تحدد مجموعة األدوات سياسة اإلغاثة اإلسالمية القامئة عىل
املبادئ اإلسالمية .ولهذا التأسيس وباالستناد إىل املامرسات
الجيدة من قطاع بناء السالم ،تحدد مجموعة األدوات األدوات
واملقاربات العملية للمساعدات واملرشوعات اإلمنائية يف سياقات
النزاع والهشاشة .ومع َّأن هذه املجموعة أعدت الستخدام كوادر
اإلغاثة الدولية ،فيمكن أن تفيد أيضاً املنظامت األخرى العاملة
مع املجتمعات املسلمة التي تعاين من النزاع والعنف وترغب يف
االستفادة من تلك املجموعة لنشاطاتها الخاصة.
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مساهامت املنظامت القامئة عىل العقيدة العاملة مع النازحني
ديفيد هولدكروفت

ً
ومدخل لتاريخ طويل من التفكري يف
تستمد املنظامت القامئة عىل العقيدة من موروثاتها الدينية دواف ًعا قوية
القضايا االجتامعية والسياسية .وهذا ما يجعلها مثالية مللء الثغرات القامئة يف تنفيذ مبادئ حقوق اإلنسان.
يف بدايـة عـام  ،2014زرت مافيسـيال  -امـرأة زميبابويـة تعيـش يف
كـوخ صغير يف ضواحـي مدينـة صغيرة يف جنـوب إفريقيـا .1وقد
جـاءت إىل جنـوب إفريقيـا أثنـاء الهجـرة العظيمـة مـن زميبابـوي
يف  2008و ُمنحـت ترصيـح اللجـوء مبوجـب نظـكام اإلعفـاء العـام
ا ُملفعـل آنـذاك وتجـدد هـذا الترصيـح دور ًيـا دون الفصـل يف
قضيتهـا منـذ ذلك الحني .وقـد التقت املنظمة اليسـوعية لخدمات
هجريـن مبافيسـيال ألول مرة يف مستشـفى محليـة .وكانت بالكاد
ا ُمل َّ
على قيـد الحياة ووزنهـا  25كجم وتعاين من فيروس نقص املناعة
البرشية/اإليـدز والسـل املقـاوم لألدويـة .ومنـذ ذلـك التوقيـت،
سـاعدتها املنظمـة مبجموعـة متنوعـة من التدخالت مـا مكنها من
اسـتعادة صحتهـا تدريج ًيـا والتواصل مع املجتمع املحيل (سـواء يف
جنـوب إفريقيـا أم مـع املهاجريـن) والبـدء يف إيجـاد عمل.

الرئيسـية ومسـؤولياتها املنصبـة على شـعوبها والثغـرة يف نظـام
الحاميـة الـدويل حديـث العهـد الـذي يواجـه صعوبـات يف تكوين
روابـط قويـة مـع املجتمعـات املحليـة .وهكـذا ،تواجـه املنظامت
القامئـة على العقيـدة تحديـات ومخاطر عنـد محاولتهـا ملء مثل
هـذه الثغـرات .ومـن تلـك التحديـات واملخاطـر إرهـاق قواهـا
وفقـد الرتكيـز مـن ناحيـة ،وتحجيـم حريتهـا وشـجاعتها ملواجهـة
متطلبـات املانحين والحاجـة لتحقيـق نتائـج ميكـن قياسـها مـن
ناحيـة أخـرى .وميكـن للمنظمات القامئـة على العقيـدة أن تبرز
أفضـل مـا لديهـا من تقاليـد موروثة عندمـا تقبل بـأن تتفاعل أراء
هـذه التقاليـد مـع تطـور أفـكار اإلدارة املهنيـة وتنظيم املشـاريع
االجتامعيـة والهجـرة القرسيـة وأن تتحداها .ولكنـي واهم إىل حد
مـا بصعوبـة تحقيـق هـذه املهمـة وتعقدهـا.

هجريـن لقضيـة
تسـلط اسـتجابة املنظمـة اليسـوعية لخدمـات ا ُمل َّ
مافيسـيال الضـوء عىل نوع املسـاهامت التي قـد تقدمها املنظامت
القامئـة على العقيـدة العاملـة يف مجـال التهجير القسري وكذلك
التحديـات واملخاطـر التـي قـد تواجههـا تلـك املنظمات .وعلى
غـرار كثير مـن أبنـاء وطـن مافيسـيال الذيـن يعيشـون يف جنـوب
إفريقيـا ،ال تعد مافيسـيال غال ًبا “الجئة حسـب تعريـف االتفاقية”
وهـذا يجعلهـا تقـع خـارج إطـار االهتاممـات الرئيسـية ملفوضيـة
األمـم املتحـدة السـامية لالجئين .ومثل معظـم املهاجريـن الباقني
على قيـد الحياة ،شـعرت مافيسـيال بأنها مجبرة على االنتقال إىل
جنـوب إفريقيـا حيـث تعيـش حيـاة محفوفـة باملخاطـر للغايـة
يف فقـر مدقـع .وقـد امتـاز برنامـج املنظمـة اليسـوعية لخدمـات
هجريـن بالتحـرر مـن االهتاممـات التعريفيـة وبوجـود شـبكة
ا ُمل َّ
على أرض الواقـع متكـن املنظمة من االسـتجابة لبعـض احتياجات
مافيسـيال مـا ترتـب عليه زيـادة التدخلات املتنوعـة أثنـاء تعرفنا
عليهـا وعلى ظـروف قضيتها مبزيد مـن التفاصيل .ومبـرور الوقت،
صـارت األولويـة لتمكينهـا مـن تكويـن روابط مـع املجتمع املحيل
أساسـا عىل السـلطات املدنية والكنائس التي ُت ّكون
الذي يشـتمل ً
هجريـن عالقـات معهـا .وعمو ًمـا،
املنظمـة اليسـوعية لخدمـات ا ُمل َّ
ستسـتغرق العمليـة برمتهـا يف نهايـة املطـاف قرابـة السـتة أعـوام
وهـو توقيـت زمنـي مألـوف إلنهـاء مثـل هـذا العمل.

ال اعتقـد أن مسـاهامت املوروثـات القامئـة على العقيـدة مـع
قسرا مقصـورة على املنظمات القامئـة على العقيـدة
النازحين ً
وحسـب .ويف الواقـع ،عـادة مـا تشـكل الشـبكات التـي تكونهـا
املسـاجد والكنائـس نقطـة املـرور األوىل لالجـئ إىل املجتمـع
الجديـد وهـو مـا ُيعـد يف جوانـب كثيرة أعظـم مسـاهمة قـد
تقدمهـا الجامعـات القامئـة على العقيـدة إال َّأن تلـك املسـاهمة
ال تحظـى بالتقديـر الـكايف .وعلاوة على ذلـك ،قـد تنطبـق باملثل
األفـكار التـي أتناولهـا هنا عىل املنظمات غري الدينيـة “العلامنية”
العاملـة يف هـذا القطـاع ،فاألخلاق ليسـت حكـ ًرا على املنظمات
القامئـة على العقيـدة .بـل على العكـس ،فلجميـع األديـان
حكمـة ميكـن توظيفهـا على نحـو ّ
خلاق يف حـوار يتنـاول تحديد
االحتياجـات واالتجاهـات الحاليـة يف التفكري الربمجي وذلك سـع ًيا
لتحقيـق عمـل ذي أهداف محـددة تحديدًا جيدًا وميسـور الكلفة
وبالـغ األثـر.

مفهوم الحقوق

ُتعـرف مجموعـة األفـكار التـي تطبـق مـن خاللهـا الكنيسـة
الكاثوليكيـة معتقداتهـا يف القضايا االجتامعية والسياسـية بالتعليم
االجتامعـي الكاثوليكي .ولذلـك جوانـب كثيرة يهمنـا منهـا واحدًا
فقـط على وجـه الخصـوص وهـو مفهـوم الكرامـة املتأصلـة يف
اإلنسـان أ ًيـا كانـت الظـروف التـي يواجههـا .فهـذه الكرامـة تهب
شـخصا يجـب احرتامه من جميـع الوجوه.
وأزعـم َّأن أي منظمـة قامئـة على العقيـدة تؤسـس على نحـو اإلنسـان مكانـة تجعله
ً
طبيعـي بهـدف مـلء الثغـرة القامئـة بين اهتاممـات الحكومـات وال يصعـب علينـا اكتشـاف الروابـط القويـة بين هـذا املفهـوم
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والقيـم التـي ينـادي بهـا اإلعلان العاملـي لحقـوق اإلنسـان وغريه
مـن صكـوك حقـوق اإلنسـان األخـرى الكثيرة .ويؤكـد التعليـم
االجتامعـي الكاثوليكي على جانبين مـن جوانـب طبيعـة الكرامة
اإلنسـانية وعلى فهمـه لإلنسـان وهما مـا أعتقـد أنهما مفيـدان
على وجـه الخصـوص.
بـادئ ذي بـدء ،ال يـرى التعليـم االجتامعـي الكاثوليكي الشـخص
على أنـه فـرد ذو حقـوق وحسـب ولكنه يـراه ً
أيضا إنسـا ًنا تربطه
عالقـات باآلخريـن الذيـن يعتمـد عليهـم يف كثير مـن األحيـان
لتحقيـق أنانيتـه .وهكـذا يتفاعـل الشـخص مـع اآلخريـن بطـرق
عـدة :اقتصاد ًيـا واجتامع ًيا وثقاف ًيا وسياسـ ًيا ويحدد هويته ومعنى
حياتـه الرئيسي نتـاج هـذه التفاعالت .وبالتايل يكتسـب الشـخص
حـق املسـاهمة الفاعلـة يف مجتمـع مـن النـاس .وال يصعـب علينا
معرفـة أن أكثر اآلليـات السياسـية أهميـة لبلـوغ هـذا الحـق هو
املجتمـع السـيايس الـذي نسـميه بالدولـة .وعندما ال توفـر الدولة
على نحـو كاف  -ألي سـبب من األسـباب  -هذه البيئة التشـاركية
يكـون للشـخص حينهـا حـق  -أو باألحـرى عليه واجـب  -معالجة
هـذا املوقـف عـن طريـق الهجـرة إذا لـزم األمر.
ومثـل هـذا األمـر ينتزعنـا بعيـدًا عـن طريقـة تفكير “هـات وخذ
“ التقليـدي .وغال ًبـا مـا ُينظـر إىل فـرار الالجئين بوصفـه املامرسـة
الفعالـة ألحـد الحقـوق ومثـة فرصـة ضعيفة جـدًا لرؤية الشـخص
النـازح على أنـه ضحيـة مغلـوب على أمـره .ويرتتـب على ذلـك
ً
قسرا واتخـاذ
أيضـا َّأن على الـدول واجـب الرتحيـب با ُمل َّ
هجريـن ً
خطـوات إيجابيـة إلدماجهـم على نحو ف َّعـال يف املجتمـع بطريقة
أو بأخـرى.
ثان ًيـاُ ،تـزود املنظمات التـي تتبـع هـذا التقليـد بضوابـط واسـعة
وأكثر مرونـة عندمـا تواجـه مشـكلة يف معرفـة من الذيـن ينطبق
عليهـم التعريـف ويسـتحقون أن يكونـوا ضمـن إطـار اهتامماتها.
وهـذا األمـر مبثابـة دليل على اسـتجابة ممنهجة ومتسـقة أخالق ًيا
لالجئين واملهاجريـن الناجين واملهاجريـن أثناء األزمـات والنازحني
داخل ًيـا وبقيـة التجمعـات األخـرى التـي تقـع تحـت مصطلـح
“الالجئين” .ومتتـد هـذه املرونـة الكبيرة لتشـمل طبيعـة الربامـج
التـي تصممهـا هـذه املنظمات ليتحـول بذلـك الرتكيـز مـن على
الالجئين أنفسـهم إىل الرتكيـز عىل محاولة متكين املجتمع املضيف
مـن مسـاعدة هـؤالء الالجئين على البـدء يف املسـاهمة الف َّعالـة
يف هـذا املجتمـع .وبهـذه الطريقـة تجـد املنظمات القامئـة على
العقيـدة نفسـها على طريـق تنفيـذ مشـاريع ُيشـارك فيهـا أفـراد
املجتمـع املضيـف والالجئين م ًعـا بـدالً عـن مجـرد اسـتهداف
الالجئين وحسـب وتسـليط الضـوء على مخاطـر ردود الفعـل
العنيفـة الناجمة عـن كراهية األجانب من قبل السـكان املضيفني.

ُوتثـل تلـك الرؤيـة املجتمعيـة لإلنسـان ولحقوقـه تحد ًيـا أمـام
املنظمات القامئـة على العقيـدة ومسـو ًغا عقالن ًيـا مسـتم ًرا لهـا
يدفعهـا لالشتراك بفاعليـة يف هذا القطـاع .ويتصل ذلـك بالتفكك
املنطقي يف خطاب حقوق اإلنسـان واالسـتجابة السياسـية املرتتبة
قسرا الذيـن يحاولون
عليـه مـن قبـل الحكومات تجـاه ا ُمل َّ
هجرين ً
عبـور حـدود أراضيهـا .وقـد ظهـر مفهـوم الدولـة العلامنيـة إىل
ح َّيـز الوجـود يف أعقـاب الحـروب الدينية يف أوروبـا واالتفاق عىل
السماح ببقـاء الديـن  -يف نطـاق أكثر خصوصيـة  -على أن يوفر
الحـكام العلامنيـون األمـن الشـخيص ملـن يعيشـون داخـل حدود
الدولـة .وبتطـور دور الدولـة ،تنمـو مسـؤوليات الحكومـات تجاه
متييـز حقـوق مواطنيهـا عـن غريهـم مـن املقيمين فيهـا .إال أن
قسرا الذيـن يسـعون للحصـول على مجموعـة
وجـود ا ُمل َّ
هجريـن ً
أكبر مـن حقوق اإلنسـان عامل ًيـا ال يتامىش مع مثل هذه التسـوية
السياسـية .ويشـهد تاريخنـا الحديث بـأن حكوماتنـا  -عىل جميع
جوانـب األطيـاف السياسـية  -تجـد صعوبـات يف االسـتجابة
قسرا ذلـك ألنـك لن تجـد ألي اسـتجابة حقيقية ذات
للم َّ
ُ
هجريـن ً
مبـادئ نفـع سـيايس .ويحدث االسـتثناء إذا ما متكنـت الحكومات
مـن تحقيـق القضيـة العامـة الصعبـة مـن خلال جعـل منافـع
الهجـرة الداخليـة للسـكان املحليين تفـوق سـلبيات تقبـل وجود
مجموعـة مـن الغربـاء داخـل حـدود وطنهم.
فمـع وجـود نظـام الحاميـة الـدويل اآلخـذ يف النمـو والتطـور
والخاضـع ملصالـح عـدد مـن الـدول (والتمويـل) ُتقـام املنظمات
القامئـة على العقيـدة  -بحكـم الحريـة الواجبـة والفهـم الـدويل
لإلنسـان الـذي تتناولـه تقاليدهـم  -ملـلء هـذه الثغـرة .فتلـك
املنظمات قـادرة على فعـل أشـياء ترغـب الحكومـات يف فعلهـا
ولكنهـا ال تريـد بالضرورة أن يراهـا الناس تفعلها .وهـذا ال يعفي
الحكومـات مـن مسـؤولية وضع نظـام لحقـوق اإلنسـان العاملية.
وال يعنـي ً
أيضـا أن دور املنظمات القامئـة عىل العقيدة بسـيط أو
واضـح .وهكـذا ،على املنظمات القامئـة على العقيـدة أن متسـك
عصـا الحفـاظ على املسـاءلة مـن املنتصـف بـأن تحافـظ على
معايير الخدمـة وإطـار القوانين املحليـة وأن متـارس يف الوقـت
نفسـه تلـك الحريـة التـي ُتظهرهـا آليـات مسـاءلة موروثاتهـم
الدينيـة.
و ُيحتمل أال تكون أعظم مسـاهامت املجتمعات الدينية منظامتها
ولكـن الشـبكات التـي سـبق ذكرها ومـا ينتج عنها مـن قدرة عىل
وحسـن
السماح للنـاس باالسـتمرار يف التواصـل وإيجـاد الرتحيب ُ
الضيافـة يف بيئـة مغايـرة ورمبـا عدائية .وقـد أثبتـت التجربة ً
أيضا
أن تلـك الطبيعـة الشـاملة لهـذه الشـبكات  -إذا مـا ُف ّعلـت  -هي
مـا ُتحـدث الفـارق الحقيقـي خلال الثماين وأربعني سـاعة األوىل
الحاسـمة يف حـاالت الطوارئ.
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كاف عـن السـلطات املدنيـة وعـن التوجيهـات التـي
وبهـذا تصبـح املنظمات العابـرة للقوميـات قـادرة على إدراك على نحـو ٍ
املسـاهامت املميـزة للمنظمات القامئـة عىل العقيـدة وعىل تعلم تضعهـا موروثاتهـم الدينية.
كيفيـة العمـل معهـا على نحو أفضل .ويعـد القطاع بحاجة ماسـة
للتعـاون عىل نطاق واسـع واالسـتفادة من نقاط القـوة الكامنة يف األب ديفيد هولدكروفت (جمعية يسوع املسيح)
االختالفـات بين جميع املجموعـات املتنوعة التي تقـدم خدماتها southernafrica.director@jrs.net .املدير اإلقليمي ،منطقة
هجرين.
ويف الوقـت نفسـه ،تصبـح املنظمات القامئـة على العقيـدة قادرة الجنوب اإلفريقي ،املنظمة اليسوعية لخدمات ا ُمل َّ
على التخلـص مـن خوفهـا مـن العمـل مـع السـلطات املدنيـة  www.jrssaf.orgأو www.jrs.net
ً
وعملا بذلـك ،سـتظل املنظمات القامئة عىل
والعابـرة للقوميـات.
 .1ليس اسمها الحقيقي
العقيـدة تـؤدي دو ًرا حيو ًيـا مللء الثغـرات املنطقية التـي أحدثتها
سياسـات حقـوق اإلنسـان يف حين تبقى هـذه املنظامت مسـؤولة

اإلميان والعلامنية  :توترات يف تحقيق املبادئ اإلنسانية

أالستري آجري

هناك سبب وجيه يدعو اىل إرشاك املنظامت القامئة عىل العقيدة وكذلك إرشاك املجتمعات الدينية املحلية يف
االستجابة اإلنسانية لكنَّ ذلك يثري مشكالت تفرض تحدياتها عىل تفسري املبادئ اإلنسانية فيام يراه البعض بأ ّنه
عرص ما بعد العلامنية.
متثــل املنظــات القامئــة عــى العقيــدة واملجتمعــات الدينيــة
املحليــة نســبة كبــرة ال بــأس بهــا مــن قــدرات املجتمــع املــدين يف
كثــر مــن الســياقات املعرضــة لألزمــة االنســانية ،وذلــك مــا يجعــل
تعزيــز املشــاركة مــع مثــل هــذه املجموعــات عنـراً مالمئـاً مــن
عنــارص االسـراتيجيات الالزمــة لرفــع القــدرات املحليــة والوطنيــة
بغيــة تحقيــق الجهوزيــة ملواجهــة األزمــات وتخفيفهــا واالســتجابة
لهــا .ويف مراجعــة أجريــت مؤخــراً لعــدة منظــات حــول دور
املجتمعــات الدينيــة املحليــة يف الســياقات اإلنســانية ،تبــن وجــود
دليــل واضــح للمســاهامت التــي ميكــن أن تقــدم مبــا يتعلــق
بخفــض مخاطــر التعــرض للكــوارث وتعزيــز االســتجابة لحــاالت
الطــوارئ وتســهيل الحلــول الدامئــة والعابــرة للقوميــات 1.وب ّينــت
كثــر مــن التقاريــر التــي غطتهــا املراجعــة املجتمعــات الدينيــة
املحليــة عــى أ َّنهــا موجــودة يف مــكان مناســب لالســتجابة خــال
االيــام املبكــرة لحالــة الطــوارئ حيــث تكــون املرافــق الخاصــة
بتوفــر املــأوى أو املتطوعــن ملســاعدة املنكوبــن والنازحــن
واملهجريــن عن ـراً أساســياً لالســتجابة .وهنــاك اع ـراف متزايــد
أيضــاً َّ
بــأن اإلميــان العميــق واملجتمعــات الدينيــة املحليــة قــد
ً
ً
ً
توفــر أساسـا جيــدا وقويـا لتعزيــز لدونــة املجتمعــات يف األعقــاب
املبــارشة لألزمــات.

التــي غالبــا مــا يعـ َّـر عنهــا يف العــادة بلغــة علامنيــة مخصصــة.
وبهــذا الخصــوص ،قــد ُي َ
نظر إىل املشــاركة مــع املجتمعــات الدينية
ً
املحليــة عــى أ َّنهــا مضمونــة نظ ـرا للمصــادر التــي تتيحهــا تلــك
املجتمعــات للجهــود اإلنســانية .لكننــا يف الوقــت نفســه ال بــد من
الرتكيــز عــى رضورة إبعــاد أي مــن النشــاطات والقيــم التــي ميكن
النظــر إليهــا عــى أ َّنهــا مخالفــة للمبــادئ االنســانية .فبالنســبة
لبعــض الناشــطني اإلنســانيني ،مــا زالــت مخاطــر مشــاركة هــذه
املجتمعــات مســتمرة بالتفــوق عــى الفوائــد األساســية املحتملــة،
وهنــاك بعــض التوجهــات التــي قدمتهــا مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن مؤخــراً حــول زيــادة املشــاركة الفعالــة مــع
القطــاع القائــم عــى العقائــد قــد صاحبهــا تركيــز قــوي عــى
مدونــة الســلوك للــركاء القامئــن عــى العقيــدة 2والتــي تعــدُّ
النشــاطات مثــل التبشــر عــى أ َّنهــا غــر متوافقــة مــع املشــاركة
اإلنســانية.

وميكــن تفهــم مثــل هــذا الحــذر إذا مــا ُنظــر اىل املنهــج العلــاين
عــى أ َّنــه ضامــن لحاميــة املبــادئ اإلنســانية .ومــع ذلــك ،هنــاك
عــدد مــن املســتجدات التــي حدثــت مؤخـراً التــي تتحــدى هــذا
املوقــف ،فقــد الحــظ بيــر بوكــر َّأن الفهــم الحــايل للمبــادئ
اإلنســانية يتطلــب تطــوراً البــد مــن تطويــره مــن أجــل أن يعكــس
وعــاد ًة مــا يفــر هــذا الدليــل مــن وجهــة نظــر القيمــة األساســية أثــر العوملــة 3 .ومياديــن العالقــات الدوليــة والعلــوم اإلنســانية
للمــوارد املبنيــة عــى العقائــد لألجنــدة اإلنســانية القامئــة مسـ َّبقا وعلــم االجتــاع كلهــا قــد بــدأت تتخــى عــن االف ـراض املســبق
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مسجد مؤقت مقام يف مخيم للنَّازحني يف يوغياكارتا ،أندونيسيا.

حــول العلامنيــة عــى أســاس أ َّنهــا تتطــور .وبــدأت بــدالً مــن ذلك
مبعالجــة االحتامليــة باالعتــاد عــى مــا يســمى بعــر مــا بعــد
العلامنيــة ،وهنــاك قبــول متزايــد بـ َّ
ـأن عــامل العقائــد واألديــان ال
ً
ميكــن أن يكــون مقيــداً براغامتيــاً ورشعيــا اىل القطــاع الخــاص
وال ميكــن إبعــاده عــن القطــاع العــام .وإضافــة اىل ذلــك ،هنــاك
اع ـراف متزايــد باإلطــار العلــاين عــى أ َّنــه ميثــل األيديولوجيــة
الغربيــة التــي نشــأت ضمــن التقاليــد اليهوديــة املســيحية
بعيــداً عــن املنظــور الحيــادي .وبذلــك ُيفهــم حقــا َّأن التســييس
والتحويــل العســكري للمســاعدات عــى أ َّنــه محفــز أســايس
لتدهــور املســاحة اإلنســانية .ولكــن ،هنــاك أيض ـاً تف ُّهــم متنــام ويف حــوار العقيــدة والحاميــة الــذي أطلقتــه مفوضيــة األمــم
َّ
بــأن اإلطــار العلــاين لإلنســانية تعكــس قيــ ًا غربيــة متحــررة املتحــدة الســامية لالجئــن عــام  2012تــداول املشــاركون
مســألة الحساســية تجــاه كل مــن هذيــن التحديــن وشــجعوا
جديــدة وتســاهم يف مثــل هــذه الضغــوط.
عــى زيــادة محــو األميــة الدينيــة لــدى العــال االنســانيني
ُّ
وكل ذلــك يشــر اىل تعقيــد عمليــة املشــاركة مــع املجتمعــات عــى أ َّنــه خطــوة مهمــة أمــام مواجهــة ذلــك  .والبحــث عــن
َّ
املحليــة القامئــة عــى العقيــدة وهنــاك دليــل أن املجتمعــات الحياديــة والســعي لالســتقالل يجــب أن يبقــى أســاس األجنــدة
ميكــن أن تتعلــم الطريقــة العلامنيــة لتســهيل عملهــا ضمــن اإلنســانية  ،ومشــاركة هــذه القضايــا الخاصــة بالعقائــد ال
دائــرة الفاعلــن اإلنســانيني الدوليــن ويصاحــب ذلــك الطريقــة تعنــي أبــدا التخــي عــن هــذه املبــادئ لكنَّهــا تعنــي االعــراف
التــي يجــب عــى املنظــات الدوليــة القامئــة عــى العقيــدة أن أ َّنــه يف ســياق التعدديــة يجــب علينــا أن نتعلــم بـ َّ
ـأن نعمــل
َّ
تؤطــر عملهــا بطريقــة غالبــا مــا تكــون غــر قابلــة للتمييــز عــن مدركــن َّأن العقيــدة الدينيــة والعلامنيــة عــى حــد ســواء إنــا
الطريقــة التــي تتَّبعهــا املنظــات العلامنيــة .وســوف تبقــى هــذه هــي احتــال إنســاين مــن بــن االحتــاالت االخــرى 4والتفاوض
اإلســراتيجية مفضلــة لبعــض النــاس لكــن االلتــزام بالطريقــة يف العمــل اإلنســاين والرشاكــة اإلنســانية يف مرحلــة مــا بعــد

العلامنيــة تفــرض تحديــن اثنــن أساســيني أمــام العاملــن
ـأن هــذا التأطــر غالبـاً
الفاعلــن اإلنســانيني .أولهــا االعــراف بـ َّ
مــا يرســم مالمــح املســاعدة اإلنســانية بطريقــة غريبــة عــن
كثــر مــن املجتمعــات الدينيــة املحليــة مــا ينشــأ عنــه انفصــاالً
عــن كثــر مــن املــوارد املحليــة ذات الصلــة باستشــفائهم
مــن األزمــة ،أ َّمــا األمــر الثــاين فهــو االعــراف َّ
بــأن الصمــت
عــى املســائل الدينيــة ليــس إشــارة للحياديــة لك َّنــه يعكــس
أيديولوجيــة معينــة.
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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

نرشة الهجرة القرسية 48

العقيدة واالستجابات للتَّهجري

21

ديسمرب/كانون االول 2014

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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كرامة الشخص اإلنسان
نتايل المريت

ميثل الرتكيز الذي توليه عملية التعليم االجتامعية الكاثوليكية عىل كرامة الشخص اإلنسان عدسة تستخدمها
املؤسسات الكاثوليكية يف تقييم تعزيزنا نحن يف املجتمع العاملي لكرامة الشخص اإلنسان أو تهديدنا له وعىل وجه
الخصوص األشخاص األكرث استضعافاً مبن فيهم األشخاص املتنقلون.
تسـتمد الكنيسـة الكاثوليكيـة نظرتهـا لجميـع األفراد مـن إميانها
بفطريـة الكرامـة اإلنسـانية وعلى تلـك النظـرة تبنـي الكنيسـة
املهجريـن وتر ّكـز
التزامهـا للعيـش يف تضامـن مـع السـكان
َّ
على أهميـة املرافقـة .واملرافقـة بالتعريـف طريقـة “للمشي
مـع اآلخـر” سـواء أكان الجئـاً أم مهاجـراً بـدالً مـن النظـر إىل
ذلـك الشـخص على أنـه مجـرد متلـقٍّ للخدمـات فحسـب.
وهـي تنسـجم أيضـاً مـع مفهـوم التمكين أو املقاربـة املرتكـزة
إىل الزبائـن وغالبـاً مـا تـأيت ضمـن إطـار عمـل اجتامعـي مهنـي
و ُتسـتَخ َدم كاسـتجابة يف سـياقات الهجـرة القرسيـة .ونحن نؤمن
َّأن هنـاك عـدة مزايـا جيـدة تتحقـق مـن وجـود الكنيسـة يف
النشـاطات التـي تتعلـق بالهجـرة القرسيـة املرتبطـة مـع مفهوم
املصاحبـة املذكـور.
فوجـود الكنيسـة الكاثوليكيـة منـذ مـدة طويلـة يف كثير مـن
السـياقات يقـدم فائـدة مهمـة عنـد االسـتجابة إىل التَّهجير
القسري .ففـي كثير مـن األماكـن ،تكـون الكنيسـة مل ّمـة مبـا
يحـدث يف املـكان الـذي تقـع فيـه ،وليس ذلـك صحيحاً بالنسـبة
ويشـجع
ملنظمـة دوليـة تصـل إىل املـكان بعـد وقـوع التَّهجير.
َّ
حـس
هـذا الوجـود املحلي مـن رفـع مسـتوى الثقـة وإيجـاد ّ
مـن الهويـة املتبادلـة مـع املجتمـع املحلي ،وكذلـك الالجئـون
والنَّازحـون داخليـاً سـيتوجهون للكنيسـة لطلـب املسـاعدة حتى
لـو كانـوا ينتمـون إىل األديـان أو الخلفيـات األخـرى .وبفضـل
الوضـع الـذي تحظـى بـه الكنيسـة بحكـم وجودهـا يف املجتمـع
املحلي كجـزء ال يتجـزأ منـه ،تبحـث كثير مـن املنظمات
الدوليـة عـن رشكاء لهـا مـن الكنائـس املحليـة للتعـاون معهـا
يف مسـاعدة السـكان املتأثريـن .وباإلضافـة إىل ذلـك ،ميكـن
إيصـال أصـوات املتأثريـن إىل نقاشـات السياسـات األكبر نطاقـاً
مـن خلال شـبكات الكنيسـة الداخليـة .فمـن املمكـن من خالل
اتبـاع مقاربـة “الوعـظ على الهامـش” الربـط بين كبـار القـادة
واملهاجريـن وبالتـايل التأثير على صانعـي السياسـات.

القساوسـة على أ َّنهـم مصـدر للتهديـد والخطـر .فالقساوسـة
الكاثوليكيـون ،على سـبيل املثـال ،وكذلـك الراهبـات ،يـزورون
املهاجريـن املحتجزيـن يف جميـع أنحـاء العـامل وغالبـاً مـا يكـون
لهـم القـدرة على الوصول إىل هـؤالء األشـخاص نظـراً لطبيعتهم
الدينية.
والكنيسـة الكاثوليكيـة مـع أ َّنهـا ليسـت املؤسسـة الوحيـدة
القامئـة على العقيـدة غالبـاً مـا ُينظـر لهـا على أنهـا سـلطة
أخالقيـة قـادرة على أن تكـون قـ َّوة مح ِّفـزة للعمـل نيابـة عـن
اآلخريـن وبالتعـاون معهـم .ومثـال ذلـك التحـدي الـذي أثـاره
البابـا فرانسـيس يف مواجهـة “عوملـة عـدم االكتراث” خلال
زيارتـه إىل المبيـدوزا عـام  ٢٠١٣إذ أصبـح ذلـك وقتهـا حديـث
السـاعة دوليـاً لـدى كل مـن املؤسسـات العلامنيـة وتلـك القامئة
على العقيـدة على حـد سـواء .ويف أبريل/نيسـان  ،٢٠١٤أقـام
الكاردينـال سين أوملي مـع عـدد مـن األسـاقفة مـن الواليـات
املتحـدة األمريكيـة ودول أخـرى ق َّداسـاً على السـور الحـدودي
الفاصـل بين الواليـات املتحـدة األمريكيـة واملكسـيك للتأكيـد
على رضورة إحـداث التغييرات يف العواطـف الوجدانيـة
والسياسـات املتبعـة إزاء إخواننـا وأخواتنـا العابريـن للحـدود،
وجـذب ذلـك تغطيـة إعالميـة على الصعيدين الوطنـي والدويل.

ويضـاف إىل ذلـك َّأن الكاثوليكيين وغريهـم يبـدون التزامـاً
نحـو تقاليـد عقيديـة لهـم وبذلـك يجلبـون مقاربـة شـمولية
تتضمـن النظـر للفـرد على أ َّنـه كائـن روحـي .وهكـذا ،إذا مـا
عُ ـززت املكانـة املحوريـة للروحانيـات والديـن يف حيـاة كثير
مـن األشـخاص املهاجريـن ضمـن االسـتجابات اإلنسـانية على
الصعـد (بـدءاً مبسـتوى املسـاعدات الفرديـة إىل دعـم
جميـع ُ
القـدرة على أداء الشـعائر الدينية) فسـيكون ذلك األمر سـبباً يف
تزايـد عـدد املنظمات التـي تـدرك أهميـة تلـك املكانـة وتضعها
يف االعتبـار يف اسـتجاباتها الحامئيـة .فالعقيـدة عامـل مهـم يف
تعزيـز القـدرة على مقاومـة الظروف لـدى كثري ممـن عانوا من
وللكنيسـة الكاثوليكيـة يف أغلـب األحيـان القـدرة على الوصـول الهجـرة القرسيـة.
إىل املجتمعـات املحليـة إىل درجـة ال تتاح لغريها من املؤسسـات
املهجريـن حـول
أو املنظمات ،ورمبـا يعـود الفضـل يف ذلـك إىل العالقـات القامئة وعلى سـبيل املثـال ،قـد تتأثـر وجهـات نظـر َّ
مسـ َّبقاً للكنيسـة أو رمبـا َّ
ألن أصحـاب السـلطة ال ينظـرون إىل مقدمـي املسـاعدات سـلبياً بسـبب خرباتهـم السـابقة مـع
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تقديـم املسـاعدات يف سـياقات الهجـرة القرسية ،بـل تتفق أيضاً
مـع املنظمات القامئـة على العقيـدة واملنظمات العلامنيـة عىل
حـدة سـواء يف التصـدي ملسـألة الهجـرة القرسيـة وهـذا بـدوره
قـاد إىل إنشـاء تحالفـات ورشاكات قويـة بين مختلـف الجهـات
املعنيـة بالتغلـب على مشـكلة “عـدم االكتراث” اإلنسـاين
وتحويلـه إىل تغيير إيجـايب.

الهيئـات الحكوميـة يف وطنهـم األم أو مـع هيئات إنفـاذ القانون
يف البلـد الـذي يتوجهـون إليـه .ومثل هـذه البيئة متنح الكنيسـة
الكاثوليكيـة وغريهـا مـن املنظمات القامئـة على العقيـدة ميزة
املهجريـن .وهـذه الثقـة هي التي سـوف
نسـبية يف كسـب ثقـة َّ
تتيـح للمنظمات القامئـة على العقيـدة أن تعمـل كجسـور
املهجريـن والهيئـات الحكوميـة بهـدف إيصـال شـواغلهم
بين َّ
ومسـاعدته يف حاميـة األكثر اسـتضعافاً وشـق حياتهـم يف
املجتمـع الجديـد وتعليمهـم وتثقيفهـم بحقوقهـم التـي متنحهـا نتايل المريت  nlummert@usccb.orgمديرة الربامج الخاصة
يف قسم الهجرة والالجئني لدى منظمة املؤمتر األمرييك لألساقفة
القوانين الحاليـة.
الكاثوليك.
وتشـارك الهيئـات املرتبطـة بالكنيسـة الكاثوليكيـة هـذه املزايـا www.usccb.org/about/migration-and-refugee-services
مـع غريهـا مـن املنظمات القامئـة على العقيـدة املسـاهمة يف

الكاردينال سيان أومايل واألساقفة يقيمون قداساً عىل الحدود األمريكية املكسيكية ،أبريل/نيسان .2014
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رحالت إحدى املنظامت العلامنية يف جنوب لبنان

جايسون سكوير وكريستني هوب

تبني خربات املنظمة العلامنية غري الحكومية يف جنوب لبنان إمكانية بناء املنظمة غريالدينية للعالقات املثمرة مع
الجهات الفاعلة القامئة عىل العقيدة دون املساس بهويتها العلامنية.
الديـــن واإلميـــان مـــن العوامـــل املهمـــة املؤثـــرة عـــى
الحوكم ــة واملامرس ــات االجتامعي ــة واملعتق ــدات الت ــي مت ــس
حامي ــة األطف ــال .وله ــذا س ــعت منظ ــات حامي ــة الطف ــل،
مثـــل :املنظمـــة غـــر الحكوميـــة الســـويرسية “مؤسســـة
أرض اإلنس ــان” ،للعم ــل م ــع الخطاب ــات الديني ــة والجه ــات
الفاعلـــة القامئـــة عـــى العقيـــدة مـــن أجـــل مكافحـــة
مختلـــف أشـــكال العنـــف ضـــد األطفـــال .وقـــد شـــهدت
منظ ــات كث ــرة منه ــا توتــرات وصعوب ــات عندم ــا حاول ــت
إقام ــة برام ــج حامي ــة الطف ــل يف املجتمع ــات ذات األغلبي ــة
املســـلمة .وتقـــرح تجربـــة فريـــق حاميـــة الطفـــل التابـــع
ملؤسس ــة أرض اإلنس ــان ال ــذي يعم ــل يف مخي ــات الالجئ ــن
الفلس ــطينيني ومجتمع ــات منطق ــة ص ــور يف جن ــوب لبن ــان
منوذج ــا للعم ــل ُي ّك ــن املنظ ــات الدولي ــة العلامني ــة م ــن
ً
العم ــل بفاعلي ــة يف أوض ــاع تق ــل فيه ــا احتاملي ــة إدماجه ــم
يف الثقافــة املحليــة للمجتمــع و/أو حيــث ُينظــر إليهــم عــى
َّأن لديهـــم جـــدول أعـــال ذا أهـــداف أخـــرى غـــر تقديـــم
املســـاعدة وحســـب.

درجـــات متفاوتـــة مـــن انعـــدام الثقـــة .وكان مـــن بـــن
املخـــاوف التـــي ذكروهـــا امتـــاك مؤسســـة أرض اإلنســـان
جـــدول أعـــال خفـــي لتعزيـــز القيـــم الغربيـــة و/أو
املســيحية .وإضافــة إىل ذلــك ،أبــدت هــذه املجتمعــات عــدم
رغبته ــا يف االع ــراف بوج ــود مزي ــد م ــن املخاط ــر الحساس ــة
التـــي تواجـــه حاميـــة الطفـــل ،مثـــل :االعتـــداء الجنـــي
عـــى األطفـــال أو االســـتغالل الجنـــي التجـــاري لألطفـــال،
بزعـــم أن تلـــك األفعـــال “حـــرام” ومشـــينة وغـــر مقبولـــة
أخالق ًيـــا مـــا يجعلهـــا مواضيـــع ُيحظـــر التحـــدث بشـــأنها.
وع ــزز ذل ــك الخ ــوف م ــن َّأن االعــراف عل ًن ــا بوج ــود مث ــل
هـــذه املامرســـات قـــد يغـــذي التصـــورات الســـلبية بشـــأن
الالجئـــن الفلســـطينيني يف لبنـــان .وميكـــن تقســـيم التدابـــر
الت ــي اتخذته ــا مؤسس ــة أرض اإلنس ــان للتغل ــب ع ــى ه ــذه
العوائـــق عمو ًمـــا إىل فئتـــن ،هـــا :تكويـــن عالقـــات ثقـــة
بـــن جميـــع أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــن بغـــض النظـــر
عـــن انتامءاتهـــم الدينيـــة أو السياســـية واألنشـــطة املزمـــع
تنفيذهـــا مـــع الجهـــات الفاعلـــة الدينيـــة.

أقام ــت مؤسس ــة أرض اإلنس ــان  -منظم ــة “خالي ــة م ــن أي
تحي ــز س ــيايس أو دين ــي أو عرق ــي” وف ًق ــا مليثاقه ــا  -مكت ًب ــا
يف لبنـــان عـــام  .1975ومنـــذ عـــام  ،2009ركـــزت املؤسســـة
ع ــى العم ــل يف مخي ــات الالجئ ــن الفلس ــطينيني يف منطق ــة
صـــور وكونـــت عالقـــة قويـــة مـــع فاعـــي الحوكمـــة مـــن
الفلســـطينيني والجهـــات الفاعلـــة األخـــرى ســـع ًيا لتأســـيس
رشاكـــة ثابتـــة وتشـــجيع صانعـــي القـــرار لتـــويل مهمـــة
االســـتجابات لحاميـــة الطفـــل .واســـتند تدخلهـــا إىل تقييـــم
االحتياجـــات الـــذي ركـــز عـــى جمـــع املعلومـــات وبنـــاء
الشـــبكات يف الوقـــت نفســـه ورشح تطلـــع مؤسســـة أرض
اإلنســـان لتكويـــن رشاكات قامئـــة عـــى الثقـــة والتعاطـــف
ً
بـــدل مـــن االهتـــام
مـــع الرتكيـــز عـــى رفـــاه األطفـــال
بالسياســـة أو الديـــن.

بناء الثقة واملشاركة

وع ــى الرغ ــم م ــن ه ــذا ،واجه ــت مؤسس ــة أرض اإلنس ــان
عوائـــق كثـــرة يف بدايـــة عملهـــا يف مجتمعـــات الالجئـــن
الفلســـطينيني .فعندمـــا بـــدأ املوظفـــون يف التحـــدث عـــن
امل ــروع ،أعرب ــت العائ ــات وق ــادة املجتم ــع املح ــي ع ــن

ُبني ــت الثق ــة م ــن خ ــال املش ــاركة املس ــتمرة والش ــفافة م ــع
الجهـــات املســـؤولة .وتضمـــن ذلـــك يف األســـاس االعـــراف
بـــكل مـــن بنـــى الحوكمـــة املنحـــازة ملنظمـــة التحريـــر
الفلســـطينية والتحالـــف (املعارضـــة) وأفـــراد املجتمـــع
واالجتـــاع بهـــم بانتظـــام إلرســـاء أقـــدام مؤسســـة أرض
اإلنســـان جل ًيـــا بوصفهـــا منظمـــة غـــر حكوميـــة دوليـــة
محاي ــدة تعم ــل م ــع الجمي ــع .واش ــتمل ذل ــك ع ــى ح ــوارات
غ ــر معلن ــة تتعل ــق بنظ ــام إدارة الح ــاالت الفردي ــة  -حي ــث
تـــم االعـــراف بجميـــع هيـــاكل الســـلطة واألفـــراد املعنيـــن
وبوضعهـــم محـــل احـــرام  -وبـــإرشاك املجتمـــع يف جميـــع
جوانـــب وضـــع املـــروع وتصميمـــه.
واملهـــم ،كان عـــى مؤسســـة أرض اإلنســـان إظهـــار أكـــر
قـــدر مـــن االلتـــزام لتكويـــن عالقـــات ســـليمة داخـــل
املؤسســـة مثلـــا حرصـــت عـــى تكويـــن عالقـــات جيـــدة
داخ ــل املجتمع ــات املحلي ــة .وق ــد أنش ــئ قس ــم للتدري ــب
والتطوي ــر ال يخت ــص بض ــان اتس ــاق معاي ــر العم ــل م ــن
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خـــال تعيـــن املوظفـــن وبنـــاء القـــدرات وحســـب ولكنـــه
يعنـــى كذلـــك بتجميـــع األفـــكار وتيســـر النقـــد البنـــاء
لعمليـــات مؤسســـة أرض اإلنســـان ومامرســـاتها .وغـــذت
ثقاف ــة م ــكان العم ــل املهتم ــة باألف ــكار واالعتب ــارات عالق ــات
مؤسس ــة أرض اإلنس ــان م ــع مجتم ــع الالجئ ــن الفلس ــطينيني
وتالش ــت النظ ــرة التهديدي ــة أو التخريبي ــة لهوي ــة مؤسس ــة
أرض اإلنس ــان املؤسس ــية العلامني ــة يف آخ ــر املط ــاف .ومن ــت
جســـور الثقـــة وصـــارت محوريـــة يف تســـهيل االبتـــكار
واإلبـــداع مـــن أجـــل تحديـــد أفضـــل الطـــرق ملعالجـــة
املخاطـــر التـــي تواجـــه حاميـــة الطفـــل.
وإضاف ــة إىل بن ــاء الثق ــةُ ،وض ــع ع ــدد م ــن األنش ــطة الت ــي
خصيصــا إلرشاك الجهــات الفاعلــة الدينيــة املحليــة يف
ســعت
ً
تعزي ــز بيئ ــة توف ــر الحامي ــة ألطف ــال الالجئ ــن الفلس ــطينيني.
ومنـــذ عـــام  ،2010أعـــرب كثـــر مـــن األمئـــة الفلســـطينيني
عـــن اســـتعدادهم لالنخـــراط عـــى نحـــو ملمـــوس أكـــر يف
أنشـــطة مـــروع مؤسســـة أرض اإلنســـان .وتحقي ًقـــا لهـــذه
الغاي ــة ،ج ــرت مب ــادرات كث ــرة م ــع األمئ ــة وف ًق ــا لخلفي ــة
مؤسســـة أرض اإلنســـان التـــي كانـــت واضحـــة يف هويتهـــا
املؤسســـية غـــر الدينيـــة واملعـــرة يف الوقـــت نفســـه عـــن
احرتامهـــا للقيـــم اإلســـامية التـــي تســـعى لتحقيـــق الرفـــاه
والحاميـــة لألطفـــال.
ويف ب ــادئ األم ــر ،دُع ــي األمئ ــة لحض ــور االجتامع ــات وورش
العمـــل لتحقيـــق تواصـــل أفضـــل مـــع الجهـــات الفاعلـــة
الحاكمـــة واملجتمـــع املـــدين مـــن أجـــل تعزيـــز التشـــبيك
لحاميـــة الطفـــل .وفتـــح ذلـــك بـــدوره أبوا ًبـــا للباحثـــن
االجتامعيـــن يف مؤسســـة أرض اإلنســـان ليعـــززوا العالقـــات
مـــع املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة التـــي قـــد تكـــون
مبنزلـــة مـــورد لهـــم أو رشكاء يف إحالـــة الحـــاالت .وعـــى
مس ــتوى أعم ــقُ ،طلب ــت املش ــورة م ــن بع ــض األمئ ــة ع ــى
نح ــو ف ــردي لتقدي ــم الدع ــم الش ــخيص ولتش ــجيع عملي ــة
التغيـــر مـــن خـــال توفـــر التوجيـــه الدينـــي للعائـــات
املختـــارة التـــي كانـــت عازفـــة عـــن تعديـــل الســـلوكيات
الضـــارة.
وشـــجعت مؤسســـة أرض اإلنســـان ً
أيضـــا األمئـــة عـــى
تضمـــن بعـــض الرســـائل يف خطـــب الجمعـــة .فقـــد كان
موظف ــو امل ــروع يجتمع ــون م ــع األمئ ــة لتحدي ــد الخط ــر
الـــذي يواجـــه حاميـــة الطفـــل والـــذي يجـــب مناقشـــته
أثنـــاء الخطبـــة ،مثـــل :العقوبـــة البدنيـــة أو الـــزواج املبكـــر
أو الت ــرب م ــن املدرس ــة ،ولالتف ــاق ع ــى مضم ــون الرس ــالة

التـــي ســـتلقى عـــى األســـاع .وإجامل ًيـــا ،وصلـــت تلـــك
الرســـائل ملـــا ُيقـــدر بنحـــو  3800شـــخص بحلـــول نهايـــة
ع ــام  .2013وهك ــذا ،كان االس ــتامع للزع ــاء الديني ــن وه ــم
يش ــرون برصاح ــة لقضاي ــا حامي ــة الطف ــل خ ــال صل ــوات
عنـــرا رئيســـ ًيا يف إزالـــة الســـمعة الســـيئة التـــي
الجمعـــة
ً
اتســـمت بهـــا حاميـــة الطفـــل يف املجتمـــع.
وم ــع تط ــور العالق ــات وتعززه ــا ،تط ــور مس ــتوى الوص ــول
لقضايـــا حاميـــة الطفـــل أكـــر حساســـية وصعوبـــة ،مثـــل:
نـــكاح املحـــارم واالســـتغالل الجنـــي التجـــاري لألطفـــال
واس ــتغالل األطف ــال يف التصوي ــر اإلباح ــي وإس ــاءة معامل ــة
األطفـــال .وقـــد أدركـــت جميـــع الجهـــات الفاعلـــة َّأن
طبيع ــة عم ــل حامي ــة الطف ــل تف ــرز اختالف ــات يف االتج ــاه
واملنهجيـــة ،ومـــع ذلـــك نجحـــت مؤسســـة أرض اإلنســـان
م ــن خ ــال تكوي ــن عالق ــات مبني ــة ع ــى الثق ــة يف التخل ــص
م ــن مس ــتويات النــزاع املحتمل ــة الت ــي ق ــد تع ــرض ق ــدرة
املنظم ــة ع ــى الت ــرف لصال ــح رف ــاه األطف ــال للخط ــر أو
التخفيـــف مـــن حدتهـــا.
ومثـــة حاجـــة لوضـــع الـــدروس املســـتفادة عـــى طـــول
الطري ــق نص ــب أعينن ــا .وبالنظ ــر إىل َّأن الثق ــة تبن ــى ع ــى
مشـــاركة املعرفـــة واملعلومـــات ،تصبـــح املبـــادئ األساســـية
للموافقـــة والرسيـــة مهـــددة بالتعـــرض للخطـــر .وعـــى
العامل ــن يف مج ــال الحامي ــة يف مناط ــق الن ـزاع إي ــاء اهت ــام
خـــاص بضـــان تقديـــر أي فـــرد أو منظمـــة مشـــاركة يف
نظ ــام إدارة الح ــاالت الفردي ــة تقديــ ًرا كل ًي ــا لقيم ــة املوافق ــة
املس ــتنرية والرسي ــة م ــع التمس ــك به ــا يف جمي ــع األوق ــات.
وبوصـــف مؤسســـة أرض اإلنســـان منظمـــة غـــر دينيـــة،
يوضـــح عمـــل املؤسســـة مـــع مجتمعـــات الالجئـــن
الفلس ــطينيني يف جن ــوب لبن ــان رضورة أال تك ــون املعتق ــدات
الدينيـــة الشـــخصية أو املؤسســـية املتباينـــة  -يف األوضـــاع
اإلنس ــانية  -عوام ــل حاس ــمة يف متك ــن الرشاك ــة والتع ــاون.
ب ــل ع ــى العك ــس ،إن الثق ــة والتعاط ــف ه ــا م ــن يربط ــان
الجهـــات الفاعلـــة املختلفـــة م ًعـــا حـــول الـــرؤى املشـــركة
لتحســـن أوضـــاع املجتمـــع.
جايسون سكوير  jason.squire@tdh.chاملندوب القطري
السابق ملؤسسة أرض اإلنسان يف لبنان واملندوب الحايل يف
نيبال ،وكريستني هوب  kristen.hope@tdh.chمنسق
مؤسسة أرض اإلنسان اإلقليمي لحامية الطفل يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقياwww.tdh.ch .
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تأ ُّمالت من امليدان
سيمون راسل

العمل مع القادة الدينيني عنرص أسايس يف خدمة املجتمعات املحلية وال يقل أهمية عن ذلك رضورة فهم الحياة
الدينية للمجتمعات املحلية وكيفية تأثري معتقداتها عىل اتخاذها للقرارات.

وس ــاطة املجل ــس لح ــل النزاع ــات ع ــى األرايض خاص ــة َّأن كث ـراً
م ــن تل ــك النزاع ــات تر ّك ــزت ع ــى تفس ــر القوان ــن واألعــراف
والرشيعـــة اإلســـامية .بـــل قـــد تكـــون وجهـــات نظـــر األمئـــة
عام ـ ً
ـا حاس ـ ً
ـا يف التفس ــر رغ ــم افتقاره ــم للتعلي ــم أو الفه ــم
الصحيـــح للرشيعـــة.

تضــع الكنائــس واألديــرة واملعابــد واملســاجد ضمــن املجتمعــات
املحليــة بــل متثــل جــزءاً ال يتجــزأ منهــا .ولــدى تلــك املؤسســات
الديني ــة دراي ــة مب ــا يج ــري ع ــى أرض الواق ــع أك ــر م ــن غريه ــا.
وخ ــال العن ــف ال ــذي اجت ــاح كيني ــا بع ــد االنتخاب ــات يف ع ــام
 ،٢٠٠٨ك ـ ّون املجل ــس الوطن ــي للكنائ ــس ش ــبكة مهم ــة لتوزي ــع
امل ــواد اإلغاثي ــة وم ّث ــل يف الوق ــت نفس ــه دوراً مه ـ ً
ـا يف توف ــر
املعلوم ــات للمس ــتفيدين ورف ــد املنظ ــات اإلنس ــانية بتحلي ــل أم ــا يف باكس ــتان ،فف ــي االس ــتجابة للزلــزال ال ــذي رضب الب ــاد
للوض ــع يف الب ــاد.
ع ــام  ،٢٠٠٥حص ــل املجل ــس الرنويج ــي لالجئ ــن ع ــى مس ــاعدة
كب ــرة يف توزي ــع م ــواد اإلغاث ــة بالعم ــل م ــع األمئ ــة يف املناط ــق
وللمعرف ــة املحلي ــة دور حاس ــم يف إنج ــاح اإلغاث ــة .فف ــي والي ــة الجبليـــة النائيـــة ،فقـــد أعلـــن أمئـــة املســـاجد عـــن توزيـــع
كاري ــن يف جن ــوب-رشق بورم ــا ،كان التقس ــيم النمط ــي للتَّهج ــر امل ــواد اإلغاثي ــة ب ــل س ــاعدوا يف تنظيمه ــا وتوزيعه ــا ،ودع ــوا يف
ال ــذي حددت ــه اتفاقي ــة كاري ــن املعمداني ــة مفي ــداً يف الوق ــوف مس ــاجدهم للمجل ــس الرنويج ــي لالجئ ــن م ــن خ ــال مكــرات
عـــى الوضـــع املعقـــد للغايـــة الـــذي اتســـمت بـــه موجـــات الص ــوت املس ــموعة ليبارك ــوا بذل ــك للعم ــل ال ــذي تق ــوم ب ــه
التَّهجـــر املتكـــررة عـــر العقـــود .ويف جميـــع أنحـــاء املنطقـــة تل ــك املنظم ــة.
الجنوبية-الرشقيـــة مـــن بورمـــا ،اكتســـب الرهبـــان البوذيـــون
واألدي ــرة دوراً قوي ـاً يف حامي ــة األش ــخاص املحلي ــن فقدم ــوا له ــم لكـــنَّ بعـــض املعتقـــدات متثـــل تحديـــاً مســـتمراً أمـــام وضـــع
املـــاذ اآلمـــن يف أثنـــاء العمليـــات العســـكرية ضـــد املســـلحني الربامــج .ففــي شــال أوغنــدا ،مل يكــن مبقــدور النَّازحــن داخلي ـاً
وتفاوض ــوا م ــع الجي ــش البورم ــي ع ــى الح ــد م ــن وط ــأة بع ــض س ــوى التح ــدث ع ــن ح ــاالت ح ــرق األك ــواخ ع ــى رأس س ــاكنيها
أس ــوء ه ــذه العملي ــات وأكرثه ــا إفراطــاً .وكان ــوا بذل ــك ج ــزءاً م ــن الس ــاحرات .وكان قت ــل تل ــك “الس ــاحرات” أمــراً اعتياديــاً
م ــن املؤسس ــات الوحي ــدة الت ــي مل يك ــن للجي ــش البورم ــي أن ال ميكـــن ألي عقـــل تســـويغه .ويف جنـــوب الســـودان ،كشـــفت
يتجاهله ــا .وم ــع ذل ــك ،مل يتمكن ــوا م ــن الحيلول ــة دون تدم ــر تقييـــات املجموعـــات الحامئيـــة العنقوديـــة عـــام َّ ٢٠١٠أن
مئـــات القـــرى وتهجـــر مئـــات األلـــوف مـــن األشـــخاص مـــا الشــاغل األكــر للنــاس يف املناطــق املتأثــرة بال ِّن ـزاع يف البــاد كان
يوض ــح ح ــدود تأث ــر تل ــك املؤسس ــات الديني ــة مه ــا كان قوي ـاً نشــاط األشــخاص الذيــن ح ّولــوا أنفســهم إىل “أســود” بــدالً مــن
أم ــام الس ــلطة.
الرتكي ــز ع ــى االنته ــاكات الت ــي ارتكبته ــا األطــراف املتحارب ــة.
وأبـــت تحليـــات اإلدارة العامـــة لتلـــك املجموعـــات ذكـــر
هجريـــن ،مـــن ذلـــك األمـــر يف تحليلهـــا لنتائـــج التقييـــم .ويف واليـــة كارينـــي
للم َّ
وســـعياً للرتويـــج الحـــرام حقـــوق اإلنســـان ُ
املعت ــاد علي ــه العم ــل م ــع املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة يف جنوب-رشقـــي بورمـــا ،عـــاد كثـــر مـــن النَّازحـــن داخليـــاً
وع ــى وج ــه الخص ــوص م ــع الق ــادة الديني ــن الذي ــن غالبــاً م ــا إىل ديارهـــم لكنهـــم مـــع ذلـــك يتجنبـــون العـــودة إىل قراهـــم
يبذلـــون جـــل تأثريهـــم عـــى مجتمعاتهـــم املحليـــة .ويف عـــام الســـابقة ألنهـــم يعتقـــدون أ َّنهـــا مســـكونة بـــاألرواح الرشيـــرة
 ،٢٠٠٤أســـس املجلـــس الرنويجـــي لالجئـــن برنامجـــاً للعـــون الت ــي كان ــت بنظره ــم س ــبب تهجريه ــم م ــن قراه ــم ومنعه ــم
القان ــوين يف مــزار الرشي ــف ش ــايل أفغانس ــتان وكان ذل ــك م ــن مـــن العـــودة إليهـــا اآلن ،ولذلـــك عـــادوا إىل مناطـــق مجـــاورة
الطـــرق الفعالـــة والقويـــة يف اإلعـــان عـــن خدماتـــه للنســـاء ،لقراه ــم .ه ــذه املعتق ــدات متغلغل ــة يف الحي ــاة البورمي ــة وق ــد
وذل ــك مبوافق ــة م ــن ق ــادة املس ــاجد ،إذ متك ــن املجل ــس م ــن ال تنتب ــه املنظ ــات اإلنس ــانية له ــا كفاي ــة عن ــد تعامله ــا م ــع
اس ــتخدام مكــرات الص ــوت ع ــى مس ــجد رضي ــح اإلم ــام ع ــي املجتمعـــات املحليـــة.
األزرق لتمري ــر اإلعالن ــات الالزم ــة يف ي ــوم النس ــاء األس ــبوعي.
وعـــى العمـــوم ،اعتمـــد برنامـــج العـــون القانـــوين يف أنحـــاء وغالبـــاً مـــا يكـــون لـــدى املنظـــات اإلنســـانية واملنظـــات
أفغانســـتان اعتـــاداً كبـــراً عـــى تأثـــر األمئـــة املحليـــن يف القامئـــة عـــى العقيـــدة مقاربـــات وأجنـــدات مختلفـــة حتـــى
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ل ــو تش ــاركت األه ــداف ذاته ــا .فف ــي تناس ــريم جن ــويب رشق ــي
بورمـــا حيـــث ميثـــل تأثـــر الرهبـــان البوذيـــون يف تحديـــد
املس ــاعدات الت ــي س ــتصل إىل النَّازح ــن عام ـ ً
ـا حاس ـ ً
ـا ،لقي ــت
مس ــاعي مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن يف توف ــر
نقـــاط توزيـــع امليـــاه رفضـــاً مـــن أبنـــاء املجتمـــع الـــذي كان
يفض ــل املي ــاه الت ــي تصل ــه م ــن األدي ــرة .وم ــن املمك ــن أيضــاً
أن تك ــون املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة رشكات قامئ ــة ع ــى
العقيـــدة.

تأثـــر معتقداتهـــا عـــى اتخاذهـــا للقـــرارات .ثالثـــاً :القـــادة
الدينيـــون واملنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة غـــر مقيـــدة
باملبــادئ اإلنســانية ويقرتحــون الحلــول للتَّهجــر مــن منظــورات
مختلفــة .وأخـراً :يف حــن قــد يجــد القــادة الدينيــون والفاعلــون
اإلنس ــانيون حاف ـزاً للعم ــل ع ــى ض ــوء وح ــدة ش ــواغل وهم ــوم
النَّازح ــن ،ق ــد تختل ــف أجنداته ــم اختالفــاً كبــراً وق ــد يتع ــذر
بذل ــك التنب ــؤ بالنتائ ــج.

سيمون راسل  simon.russell@mac.comمسؤول أول
مـــن هـــذه األمثلـــة ،ميكننـــي أن أســـوق بعـــض الـــدروس للحامية ويعمل لدى منظمة  ProCapأوفد مؤخراً إىل ميامنار،
املس ــتفادة .أوال :العم ــل م ــع الق ــادة الديني ــن عن ــر أس ــايس يف وهو قاض يف محكمة البداية يف منطقة وسط لندن.
خدم ــة املجتمع ــات املحلي ــة .ثانيــاً :ال يق ــل أهمي ــة ع ــن ذل ــك www.humanitarianresponse.info/coordination/procap
رضورة فهـــم الحيـــاة الدينيـــة للمجتمعـــات املحليـــة وكيفيـــة هذه املقالة تعِّرب عن رأيه الشخيص فقط.

طالب اللجوء :منظور قائم عىل العقيدة
فلور ماريا ريغوين

من وجهة نظري ،ومن خالل تعاماليت مع الالجئني واملهاجرين ال تستعيص عىل استيعاب من يعيش يف نطاق منطق الجدارة أو
من جميع أنواعهمُ ،تع ّد العقيدة موقفاً روحياً للوصول إىل أعامق عدالة الشوارع أو التعريفات الجامدة.
الشخص بصفته إنسان ميكن مناداته باألخ أو الصديق أو الزائر
ممن قد يطرق الباب عليك وأفتحه له .وليست القضية هنا مسألة ويف هذه الناحية الحساسة أص ًال ،تتمثل واحدة من مشكالت
فعل الخري واإلحسان وإبداء الشفقة بل هو خيار بنبع من إمياين اليوم يف املسافة الجغرافية أو الدينية التي يأيت منها الالجئون.
وعقيديت.
وهنا يف املكسيك ،هناك أشخاص من نيبال ،عىل سبيل املثال،
ومن بنغالديش والعراق ونيجرييا وإثيوبيا والسودان والصومال.
وهكذا ،أود تنقية األرضية التي قد يحاول البعض عىل أساسها ولذلك عىل األشخاص الذين تعينهم املنظامت القامئة عىل العقيدة
استخدام الالجئ عىل أ َّنه مرشوع ممكن للتبشري .فأنا دامئاً أنظر إىل للعمل مع هؤالء األشخاص أن يتمتعوا برؤية ال ضيقة بل واسعة
هذه الترصفات عىل أنها استغالل ضعف إنسان ما وتعريضه لنوع ومتسامحة وشاملة .فاالنفتاح عىل األشخاص من الديانات أو
آخر من أنواع العنف .لكنَّ رسالتنا (الكاثوليكية) هي يف األساس املامرسات األخــرى لن تخاطر بتسخيف عقيدتنا بل ستُنشئ
تقديم الحب والعطف والود.
روابط ومستقب ًال يحتفي بالتنوع والتضامن .وعندما يواجه طالب
اللجوء الربودة يف التعامل ذاتها التي قد يواجهها املرء يف املنظامت
وعىل عكس القانون ،الذي قد يتَّسم بالجمود والرصامة ،سوف الحكومية أو الهيئات املتعاقدة من تلك املنظامت ،فقد مي ّثل ذلك
تصغي املنظمة القامئة عىل العقيدة إىل الالجئ
واملهجر وسوف صفعة ألمل إيجادهم لالستقبال الذي مل يجدوه يف أي مكان آخر
َّ
تحاول أن تفهمه عندما ُيجربه ظلم القوانني والتقاليد والثقافات من قبل .أما العمل وفقاً للقيم األخالقية العاملية فمن شأنه أن
والعقائد عىل الفرار .فالعقيدة ،واإلميان بأي دين كان ،إمنا ينصب يرسل رسالة من األمل للناس الذين رمبا قد خربوا شيئاً من اإلحباط
يف الحرية .وكذلك مفهوم “الحقوق” أيضاً ميثل خطر التعرض واالضطهاد.
للمعاملة الجافة كام يفعل القانون .ولو أننا أعطينا الحقوق
ألصحابها يف طريقة روتينية أو وظيفية لنزعنا صبغة العقيدة األب فلور ماريا ريغوين  rigoni2000@gmail.comعمل أكرث
أو اإلميان بالدين ،فعندها سيكون من االدعاءات املنافقة بنظر من  30عاماً يف كاسا ديل ميغرانتي-ألبريغي بيلني ،يف تشاباس،
اآلخرين أن يقول املرء إنه يفعل ذلك بوازع ديني أو عقدي .وقد املكسيك.
تعلمت من كثري من الالجئني َّأن اإلميان هو األمل وهو القوة التي
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العصيان املدين املسيحي واحتجاز الهجرة اإلجباري يف أسرتاليا

ماركوس كامبل

هناك حركة جديدة بني الناشطني املسيحيني يف أسرتاليا تتمثل يف استخدام العمل الراديكايل لتحدي سياسة بالدهم
يف اتباع االحتجاز اإلجباري لألطفال طالبي اللجوء.
يف أواخــر عــام  ،2013أطلقــت الحكومــة األســرالية سياســة
“حــدود العمليــات الســيادية” لتوقــف معالجــة جميــع
طلبــات طالبــي اللجــوء الذيــن يرغبــون إعــادة التوطــن
يف أســراليا والذيــن يســتخدمون البحريــة (عــى نحــو
مثــر للجــدل) بإعــادة قواربهــم قبــل أن يدخلــوا إىل امليــاه
اإلقليميــة .وعُ ممــت حملــة إعالنيــة تحمــل موضوعـاً عســكرياً
معاديـاً عــى األشــخاص الذيــن قــد يطلبــون اللجــوء بأنــه “مــن
املســتحيل”” أن يســعوا إىل إعــادة التوطــن يف أســراليا.

وكانبــرا .واعتُقــل إثــر ذلــك  95شــخصاً و ُقــدم إىل املحاكمــة 25
غريهــم عــى أســاس التعــدي عــى ملكيــة الغــر لكــنّ القضــاة
أســقطوا القضايــا الحقــاً .وتركــز الحركــة عــى األحــداث
اإلنســانية باســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي خاصــة
مــن خــال التغريــدات الحيــة عــر تويــر حــول االعتصامــات
واالعتقــاالت ،ومــا مــن شــك َّأن الطبيعــة الدينيــة للحركــة
ســاهمت يف منــو شــعبيتها بطــرق عــدة.

ورداً عــى ذلــك ،اســتخدمت مجموعــة مــن
املســيحيني النمــط والخــط ذاتيهــا املســتخدمني
يف تلــك الحملــة الحكوميــة وبــدأت حملــة مضــادة
بعنــوان “الحــب يجعــل املســتحيل ممكنــاً”.
وتبنــت املجموعــة تعاليــم الســيد املســيح ومارتــن
لوثــر كينــغ الصغــر واملاهامتــا غانــدي ودفعــت إىل
اتخــاذ اإلجـراءات بشــأن أكــر مــن  700طفــل مــن
1
طالبــي اللجــوء املحتجزيــن ألمــد غــر محــدود.
وتســعى الحركــة إىل إبــراز الجانــب اإلنســاين
مــن املوضــوع مــن خــال حملــة مبــارشة نابــذة
للعنــف وعصيــان مــدين.
وتتمثــل إجراءاتهــم “باالعتصامــات” ألداء
الصلــوات املســائية داخــل مكاتــب السياســيني
مثــل رئيــس الــوزراء ووزيــر الهجــرة وحاميــة
الحــدود إذ تدخــل مجموعــات صغــرة مــن القــادة
الدينيــن مــن مختلــف التقاليــد ويحتلــون مكتــب
الســيايس وميارســون الصلــوات والطقــوس إىل أن
يحصلــوا عــى الت ـزام مــن هــؤالء أو إطــار زمنــي
عــى األقــل إلطــاق رساح جميــع األطفــال مــن
االحتجــاز.
وبــن شــهري مــارس/آذار ونوفمرب/ترشيــن الثــاين
 ،2014احتــل  112قــادة دينيــون منهــم  41راهبـاً
وأربعــة راهبــات وحاخــام يهــودي مكاتــب 12
عضــواً يف الربملــان يف كل مــن ســيدين وميلبــورن
وبــرث وأدياليــد وبريســبني والونسيســتون

مستحيل! لن تكون أسرتاليا وطناً (لك)
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فــأوالً ،متكنــت الحركــة مــن خــال شــعارها “الحــب يجعــل
املســتحيل ممكنــاً” إزالــة الغمــوض عــن الحــوار الســيايس
الالمتناهــي يف أســراليا حــول كيفيــة التعامــل مــع طالبــي
اللجــوء وذلــك باخت ـزال الجــدال الدائــر والرتكيــز عــى املبــدأ
اإلنســاين األســايس بأنــه مــن الخطــأ احتجــاز األطفــال ملــدد ال
نهائيــة .وتضــع الحركــة هــذا املبــدأ ضمــن إطــار الظلــم الــذي
ال ميكــن لهــم كمســيحيني أن يقبلــوه بــل يدعــون لرفــع ذلــك
الظلــم مســتلهمني يف ســبيل ذلــك قصــة “عيــى الالجــئ”
الــذي كان عليــه وهــو رضيــع أن يفــر مــن اضطهــاد امللــك
هريودتــس 2.وقــد ُصمــم هــذا التأطــر إلقنــاع املســيحيني
اآلخريــن بتغيــر مواقفهــم ونظراتهــم تجــاه طالبــي اللجــوء أو
لالنضــام إىل الحركــة.

وثانيــاً ،تو َّلــدت البنيــة الحركيــة والالمركزيــة للحركــة مــن
شــبكات الكنائــس املوجــودة أصــ ًا وهــذا عنــى إمكانيــة
إطــاق أعــال االحتجــاج برسعــة ويف جميــع املواقــع يف شــتى
أنحــاء البــاد.
وثالثـاً ،تســتند الحركــة إىل الحــس العاطفــي للوحــدة وينــادي
قادتهــا مببــدأ ّأن الكنائــس األســرالية تتحــدث “بصــوت واحــد”
حــول املوضــوع .ويف الواقــع ،ليــس ذلــك حقيقــة متام ـاً ،ومــع
ذلــك نجحــت الحركــة يف حشــد أكــر عــدد مــن الطوائــف
الكنســية وإرشاكهــا بــدءاً بالتحرريــن وانتهــا ًء باملحافظــن-
إلضفــاء صــورة مفادهــا َّأن املؤسســات الرئيســية تســاعدها.
وأخــراً تســتهدف الحركــة إبــراز كلمــة الحــب عــى أنهــا
شــكل مــن أشــكال االلتزامــات األخالقيــة أثنــاء خطابهــم مــع
السياســيني الذيــن يعتنقــون الديانــة املســيحية.
ومــع أ ّنــه مــن النــادر ذكــر كلمــة الحــب يف
النقاشــات حــول طالبــي اللجــوء ،فــأي شــخص
لديــه املعرفــة البســيطة بالعهــد القديــم ســيألف
“أحــب جــارك” .ويقــول
إحــدى الوصايــا العــر
َّ
نشــطاء حركــة “الحــب يجعــل املســتحيل ممكنـاً”
إنهــم يســعون إىل دعــوة السياســيني إىل تبنــي
أســلوب أكــر عطفــاً وهــذه الــروح الجامعيــة
للحركــة تجعــل تأثريهــم قويــاً.
وبعــدم إظهــار أي نيــة للرتاجــع ،أثبتــت حركــة
الحــب يجعــل املســتحيل ممكنـاً أنــه مــا زال هناك
مجــال لنــا نحــن بصفتنــا مواطنــن عامليــن التخــاذ
اإلجـراءات العمليــة بعــد أن احتيــل عــى القانــون
الــدويل وبعــد أن لقيــت الرســائل والعرائــض
املقدمــة منهــم الرفــض والتجاهــل .بــل هنــاك
زخــم واضــح متنــام مــن األشــخاص الذيــن ُيبــدُ َ
ون
التزام ـاً كبــراً للمعنــى الحقيقــي ملحبــة جريانهــم.
ماركوس كامبل

mcam2375@uni.sydney.edu.au

باحث يف مستوى املاجستري يف جامعة سيدين.

www.sydney.edu.au

الحب يجعل املستحيل ممكناً .لن يهدأ لنا بال إىل أن ُتنَح الحرية لطالبي
اللجوء عىل شواطئنا .وسيبقى الرتحيب بالغريب شعارنا.

 .1انظر نرشة الهجرة القرسية العدد  44حول “االحتجاز وبدائل االحتجاز
ّ
والتحيل” www.fmreview.org/detention
 .2انظر
www.redletterchristians.org/pastor-arrested-easter-refugeeaustralia-jarrod-mckenna/
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بتوجيهات من املبادئ اإلنسانية

أندرياس فوغت وصويف كولسيل

تقدم الكاريتاس لوكسمبورغ من خالل العمل مع الالجئني ،والنَّازحني داخلياً و املهاجري يف كولومبيا ،ولبنان
ولوكسمبورغ بعض أمثلة الطرق التي قد تصبح فيها املنظامت القامئة عىل العقيدة أوفر حظاً أو أقل حظاً بحكم
اعتامدها عىل العقيدة ،وتوضح األمثلة أيضاً رضورة متسك تلك املنظامت باملعايري الدولية.
الكاريت ــاس لوكس ــمبورغ عض ــو يف الش ــبكة الدولي ــة ملنظم ــة
الكاريت ــاس الدولي ــة وتعم ــل بإله ــام م ــن التعالي ــم الكاثولي ــي
االجتامع ــي .وتع ــدُّ املنظم ــة نفس ــها منظم ــة ناب ــذة للتميي ــز
وملتزمـــة باملبـــادئ اإلنســـانية الدوليـــة وتحـــرم الثقافـــة
والتقاليـــد .ويقـــوم التعـــاون بـــن الكاريتـــاس لوكســـمبورغ
واملانـــح الرئيـــي للممـــول لنشـــاطاتها وزارة لوكســـمبورغ
للشـــؤون الخارجيـــة واألوروبيـــة عـــى إدراك َّأن الكاريتـــاس
لوكســـمبورغ ومنظامتهـــا الرشيكـــة حـــول العـــامل هـــي
منظ ــات مهني ــة ال ته ــدف للرب ــح تح ــرم املعاي ــر اإلنس ــانية
ول ــن تس ــتخدم امل ــوارد البرشي ــة واملالي ــة يف التبش ــر م ــن أي
ن ــوع كان .ويب ــدي رشكاء الكاريت ــاس لوكس ــمبورغ التزاماته ــم
التعاقديـــة يف احـــرام املبـــادئ واملعايـــر اإلنســـانية كـــا
تس ــتثمر الكاريت ــاس لوكس ــمبورغ جه ــوداً ال ُيس ــتهان به ــا يف
رصـــد أداء رشكائهـــا يف مختلـــف املجـــاالت.

هن ــا يس ــتطيع ع ــال املن ــازل املهاج ــرون ا ُمل َس ــا ُء معاملته ــم
الوص ــول إىل الكاريت ــاس م ــن خ ــال الخدم ــات الرعوي ــة وه ــي
آلي ــة ال تتواف ــر كثــراً للمنظ ــات الت ــي لي ــس له ــا أي خلفي ــة
مهني ــة.
ويف كولومبيـــا ،شـــارك مؤمتـــر األســـاقفة الكولومبيـــون يف
عمليـــات التفـــاوض والوســـاطة نحـــو إبـــرام اتفـــاق للســـام
وت ــوىل ع ــدة أدوار م ــن املراق ــب إىل الوس ــيط وأك ــد دامئــاً يف
الوقـــت نفســـه عـــى أهميـــة الحـــوار واملصالحـــة والتصـــدي
لحـــاالت عـــدم التكافـــوء االجتامعي-االقتصـــادي املتجـــذرة يف
ال ِّن ـزاع .ومتكن ــت الكنس ــية أيض ـاً م ــن بن ــاء درج ــة م ــن الثق ــة
م ــع مختل ــف أط ـراف ال ِّن ـزاع املس ـ َّلح ،وتك ــرر اس ــتخدام ه ــذا
املوقـــع املميـــز يف تيســـر الحـــوار يب األطـــراف والوصـــول إىل
الضحاي ــا ومن ــع ان ــدالع مزي ــد م ــن العن ــف.

وتعمـــل الكاريتـــاس لوكســـمبورغ يف لبنـــان وكولومبيـــا ومـــن املهنية أوالً
خ ــال مجموع ــات الكاريت ــاس الوطني ــة وغريه ــا م ــن ال ــركاء
املحليـــن وتســـاعد عـــى ترســـيخها يف الســـياق املحـــي .للتعامــل مــع الجوانــب الســلبية املحتملــة لجــذور الكاريتــاس
وقدمـــت رشيكتهـــا الكاريتـــاس لبنـــان املســـاعدة آلالف مـــن الكاثوليكي ــة ،بذل ــت املنظم ــة جه ــداً ال يوص ــف ع ــر الس ــنني
عـــي املهنيـــة أوالً قبـــل اي يشء آخـــر وذلـــك
الن ــاس خ ــال الح ــرب األهلي ــة بغ ــض النظ ــر ع ــن ديانته ــم ،إلثبـــات أنهـــا ُت ِ
ً
ً
ويؤكـــد دعمهـــا الحـــايل لالجئـــن الســـوريني عـــى نزاهـــة برتجم ــة بي ــان رس ــالتها واقع ـا عملي ـا وه ــي “مس ــاعدتنا تص ــل
موقفه ــا التنظيم ــي .ويف كولومبي ــا ،نش ــطت املنظم ــة الرشيك ــة إىل جمي ــع الن ــاس يف جمي ــع أنح ــاء الع ــامل بغ ــض النظ ــر ع ــن
الكاريتـــاس كولومبيـــا للخدمـــات االجتامعيـــة الرعويـــة يف الديانـــة والجنـــس والـــوالدة واآلراء والـــوالء والعمـــر واللغـــة
مج ــاالت التضام ــن وبن ــاء الس ــام وعم ــل املن ــارصة من ــذ ع ــام أو اي وضـــع آخـــر ”.ويف لبنـــان ،تشـــر األدلـــة إىل َّأن مهنيـــة
 1956وس ــاعدت الن ــاس مم ــن هُ ج ــرواً يف الداخ ــل إث ــر الن ـزاع املنظم ــة وش ــمل املس ــلمني إضاف ــة إىل املس ــيحيني يف كوادره ــا
املســ َّلح ،و ُينظ ــر إىل منظم ــة الكاريت ــاس كولومبي ــا للخدم ــات العامل ــة واملتطوع ــة أدت إىل رب ــط اس ــم الكاريت ــاس يف أذه ــان
االجتامعيـــة الرعويـــة محليـــاً عـــى أنهـــا منظمـــة حياديـــة الن ــاس باملس ــاعدات ولي ــس بالديان ــة.
سياســاً وتنف ــذ عم ــل املن ــارصة نياب ــة ع ــن األش ــخاص األك ــر
اســـتضعافاً وتدفـــع نحـــو مســـاءلة الحكومـــة.
وتدعـــم الكاريتـــاس لوكســـمبورغ مئـــات املهاجريـــن ،وطـــايل
ً
َّ
اللج ــوء و الالجئ ــن يف لوكس ــمبورغ نفس ــها عل ــا أن بعضه ــم
ويف بع ــض األحي ــانُ ،ي ِّث ــل ارتب ــاط الكاريت ــاس بالدي ــن نقط ــة يبحثـــون عـــى وجـــه الخصـــوص عـــى املســـاعدات مـــن
يف مصلحتهــا .ففــي لبنــان ،نــادراً مــا يحتــاج العــال املنزليــون الكاريتـــاس لوكســـمبورغ نظـــراً أل َّنهـــا منظمـــة كاثوليكيـــة.
املهاج ــرون إىل إذن ملغ ــادرة أم ــكان عمله ــم .وم ــع ذل ــك ،يف وتتســـم الرشيحـــة القادمـــة بتنـــوع يف الخلفيـــات الدينيـــة
بل ــد يتج ــذر في ــه الدي ــن ،غالبــاً م ــا يق ــدم أصح ــاب العم ــل املختلطـــة وال شـــك َّأن لذلـــك أثـــر يف اختـــاف التوقعـــات
اس ــتثنا ًء ملوظفيه ــم للس ــاح له ــم مبامرس ــة ش ــعائرهم .وم ــن حـــول مـــا يجـــب أن تقدمـــه املنظـــات القامئـــة عـــى
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العقي ــدة وتن ــوع الخ ــرات معه ــا وه ــذا األم ــر ق ــد يضي ــف تكـــون مســـاحة متعـــددة ثقافاتهـــا ال تســـمح بنشـــاطات
اللـــون الحيـــوي للرؤيـــة التـــي رســـمتها الكاريتـــاس .ويعـــي التبشـــر.
املوظف ــون َّأن بع ــض املهاجري ــن ق ــد يتجنب ــون التق ــرب م ــن
الكاريتـــاس للحصـــول عـــى املســـاعدة لخـــوف غـــر مســـ َّوغ وللمشــاعر الروحيــة والعقيــدة الدينيــة أثــر إلهامــي أســايس إذ
ل ــه م ــن َّأن االخي ــار ق ــد يك ــون مبنيــاً ع ــى معاي ــر التن ــازل .ميث ــان البوصل ــة والحاف ــز للمنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة
وم ــن خ ــال املعرف ــة به ــذه املصاع ــب وح ــاالت س ــوء الفه ــم التـــي متتلـــك كثـــراً مـــن املزايـــا النســـبية عنـــد العمـــل مـــع
تل ــك ،يعم ــل املوظف ــون ع ــى طأمن ــة املهاجري ــن بأ َّنه ــم ل ــن املهاجري ــن ،لكنه ــا يف الوق ــت نفس ــه يج ــب أن مت ــارس سياس ــة
يخضع ــوا تح ــت أي ظ ــرف كان إىل االختي ــار أو الرف ــض ع ــى ع ــدم التس ــامح إزاء نش ــاطات التبش ــر أو التميي ــز وعليه ــا أن
أســـاس دياناتهـــم .و ُتـــو َّزع املعلومـــات املتعلقـــة بخدمـــات ال تضح ــي ب ــأي وق ــت كان باملب ــادئ اإلنس ــانية.
الكاريتـــاس لوكســـمبورغ ليـــس عـــى الشـــبكات املحـــددة
بالعقائ ــد فحس ــب ب ــل م ــن خ ــال ش ــبكات التواص ــل املهني ــة أندرياس فوغت
أيضـــاً واملنظـــات الرشيكـــة ودوائـــر الحكومـــة والرشطـــة Andreas.VOGT@caritas.lu .رئيس قسم التعاون الدويل،
أم ــا اإلقام ــة املؤقت ــة الت ــي تديره ــا الكاريت ــاس لوكس ــمبورغ وصويف كولسيل  Sophie.COLSELL@caritas.luمساعدة
ملصلحـــة طالبـــي اللجـــوء فهـــي مصممـــة تحديـــداً بحيـــث املرشوعات يف قسم التعاون الدويل يف منظمة الكاريتاس
لوكسمبورغ www.caritas.lu

منظو ٌر لحكومة لوكسمبورغ حول العقيدة يف إبرام الرشاكات
ماكس المخ

يف حني تبدي لوكسمبورغ مرونة يف إقامة الرشاكات مع الهيئات التي لها سجل إيجايب ُيظهر التزامها مبعايري عالية من املساءلة
التي تتخذ املوضع األفضل يف مساعدة السكان املتأثرين ،تشرتط والبنى العملياتية املتينة.
عىل رشكائها االمتثال إىل املبادئ اإلنسانية.
ويف حني تدرك لوكسمبورغ متاماً الفروقات القامئة بني الخطابات
تعمل حكومة لوكسمبورغ من كثب مع منظامت املجتمع املدين القامئة عىل العقيدة والعلامنية يف العمل اإلنساين كام تدرك
والهيئات متعددة األطـراف بغية تحسني الظروف املعيشية االنتقادات السائدة حول بعض املنظامت القامئة عىل العقيدة التي
للسكان املتأثرين بالكوارث الطبيعية أو ال ِّنزاعات وملنع أو ُتتهم أحياناً بأنها تسعى للتبشري ،تحاول يف الوقت نفسه أن ال
تخفيف اآلثار الناجمة عن األزمات اإلنسانية .وال تضع الحكومة تفقد بصريتها ونظرها ألوجه القوة التي يحظى بها رشكاؤها .وغالباً
أي اعتبار للهوية الدينية لتلك الهيئات وال للمعتقدات أو القيم ما ُيع َرف عن املنظامت القامئة عىل العقيدة أ َّنها جزء متني من
التي يعتنقها متلقو املساعدات أي اعتبار يف تحديد أهلية السياقات املحلية وهذا ما يعزز من مكانتها وقدرتها عىل فهم
عوامل التغيري املحلية والخصوصيات الثقافية ما قد يساعد يف توفري
الرشكاء.
الوصول إىل املجتمعات .وعالوة عىل ذلك ،من املمكن للدين نظراً
ومع ذلك ،هناك مجموعة واضحة من الرشوط التي تحكم عملية لحضوره العاملي وتأثريه أن ميثل دوراً مه ًام كوسيط يساعد عىل
اختيار الرشكاء .أولها :يجب أن تكون عمليات اتخاذ القرارات تحسني الرفاه النفيس-االجتامعي لدى السكان املتأثرين بالكوارث.
موجهة بالحاجات بالكامل .ففي بعض السياقات عىل سبيل املثال ،قد يكون من املفيد
للمنظامت غري الحكومية املؤهلة َّ
ويعني ذلك أ َّنه عىل املنظمة ورشكائها املحليني أن ينتحوا استخدام اإلشارات املرجعية الدينية املألوفة عند تقديم املشورة
موقف الحياد يف تحديد أوجه االستضعاف واختيار املجتمعاتَّ .
ألن من شأن ذلك استعادة األمل ومساعدة املجتمعات عىل التغلب
وثانيها :تويل لوكسمبورغ األولوية للوصول إىل املجتمعات األكرث عىل الصدمة النفسية.
ضعفاً ومتويل العمل اإلنساين عىل العموم يف األزمات املط َّولة
“واملنسية” .وقد يقع االختيار عىل الرشكاء بنا ًء عىل قدرتهم لكنَّ حكومة لوكسمبورغ وإن مل تغفل املزايا املحتملة ،تويل
الخاصة عىل الوصول أو حسب مقدار الدراية والخربة املتاحة لهم اهتامماً خاصاً للدرجة التي ميكن للمنظامت الرشيكة أن متتثل فيها
يف العمل يف البيئات املع َّقدة .وثالثهاُ :تنَح األفضلية للمنظامت إىل املبادئ اإلنسانية املحددة يف مدونة السلوك لحركة الصليب
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الثقافات التنظيمية فسوف تسود مجموعة مشرتكة من املبادئ
باإلضافة إىل لغة إنسانية متقاربة ورمبا يتيح ذلك يف املستقبل
إىل إزالة الحد الفاصل بني املنظامت القامئة عىل العقيدة وتلك
العلامنية .وال شك َّأن ذلك سيعود بالنفع والفائدة عىل املحتاجني.

األحمر والهالل األحمر واملنظامت غري الحكومية يف اإلغاثة يف
حاالت الكوارث 1.ويف اإلجامع األورويب حول املساعدات اإلنسانية.2
وباملثل ،يرفض القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان أي
نوع من املحاباة والتمييز املبنيني عىل العقيدة باإلضافة إىل أي
نوع من النزعة التبشريية التي من شأنها أن تش ّوه املنهج الحيادي
القائم عىل الحاجات .ومن هنا ،تتضمن إحدى مسؤوليات جهود ماكس المخ  Max.Lamesch@mae.etat.luنيابة عن مدير
املساعدات اإلنسانية يف لوكسمبورغ التمحيص يف العمل الذي التعاون اإلمنايئ والشؤون اإلنسانية يف وزارة الشؤون الخارجية
تؤديه املنظامت غري الحكومية الرشيكة كلها وليس املنظامت واألوروبية يف لوكسمبورغ www.mae.lu
القامئة عىل العقيدة وحدها من ناحية الحيادية.
www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code- .1
وتشري األبحاث الدولية إىل أن املوظفني املعينني لدى املنظامت
القامئة عىل العقيدة متتلك خلفيات مهنية تتشابه إىل حد كبري مع
ما يستخدمه موظفو املنظامت غري القامئة عىل العقيدة 3.نتيجة
املهنية يف القطاع اإلنساين .وإذا كان هذا املنحى يهدف إىل تعميم

arabic.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/consensus_en.pdf .2
ال يوجد نسخة باللغة العربية
http://mr31.qeh.ox.ac.uk/events/faith-based-humanitarianism/ .3
FaithBasedHumanitarianismReport.pdf
.3ص

خارج نطاق مسؤوليتنا
موريس هريسون

هجرين ،قد ال تكون مبقدورنا توفري األلواح للمسجد ،إذ إ َّنها ُقدِّمت لالستخدام يف بناء
عند استجابة املنظامت العلامنية لحاجات ا ُمل َّ
املامرسات الدينية والحاجات االجتامعية عىل رأس قامئة أولويات املساكن فقط.
األمور التي يجب التفكري بفعلها .وبالفعل ،قد تجد املنظامت
صعوبة يف إدراك أهمية الدين يف الحياة واملوت.
و أجد من الصعب ،ملرور الزمن ،أن أتذكر عىل وجه اليقني
النّقاشات التي دارت بيني وبني أفراد مجتمع النَّازحني داخلياً،
يف نهاية عام  ،١٩٩٠طردت حركة منور التاميل جميع السكان ولكن ُحجتي كانت قامئة عىل أمرين هام“ :حقيقة” َّأن منظمتنا
املسلمني من املقاطعة الشاملية يف رسيالنكا ،وكثري منهم ،وقد كانت علامنية من األساس ،فليس من اختصاصها تقديم العون
أصبحوا اآلن نازحني داخلياً ،توجهوا إىل منطقة بوتاالم عىل لبناء مبنى مخصص ملامرسة الشعائر الدينية بل للسكن .أما األمر
الشاطئ الغريب ،حيث توجد منظمة أوكسفام العلامنية ،التي تأخذ اآلخر فكان مبنياً عىل االعرتاض عىل َّأن املسجد كان مخصصاً حرصاً
عىل عاتقها كثرياً من مهامت العمل مع الحكومة املحلية إلقامة للرجال والصبيان وليس لجميع فئات املجتمع ومن بينها النساء
املخيامت و توفري مواد اإليواء ،من بني أمور أخرى.
والفتيات،
ومن أكرث مواد التسقيف والبناء توافراً وشيوعاً هو ما ميىس محلياً
تستخدم لعمل قش
بالكادجانز ،وهي أوراق النخيل املحيل ،إذ ُ
التسقيف العازل للامء ،ومع ذلك ،نظراً للبيئة املمطرة واملياه
الجوفية الضحلة ،و َّفرنا أيضاً لفائف من األلــواح البالستيكية
لتقطيعها كألواح أرضية .واحتُس َبت الكميات الالزمة بنا ًء عىل عدد
األكواخ ومساحة كل منهاُ , ،كلف النَّازحون داخلياً بتقطيع هذه
األلواح وتوزيعها عىل كل كوخ ،ومع ذلك ،عندما ذهبت لإلرشاف
عىل التوزيع يف واحدة من هذه املستوطنات ،وجدت َّأن مساحة
كبرية من األلواح ُخصصت لالستخدام يف فرش أرضية املسجد (
الذي ُأنشئ -مثل األكواخ -من االعمدة الخشبية و” الكادجانز”
املقدمة لهم ،ومبا أننّي الشخص املسؤول ،كان رد فعيل أنه مل يكن

وبغض النظر عن حجتهم ،فقد “فازوا” يف النهاية بحكم األمر
الواقع ولعدم استطاعتي إقناعهم بالعكس .ولكن عىل أي حال ،كنا
جميعاً نتشارك التفكري ذاته ،إذ كنا نعتقد أنه من مصلحة الجميع
اإلبقاء عىل عالقة طيبة واستمرار العمل بيننا ،بحيث ال تقترص عىل
املساعدة الحالية فحسب ،بل تضم أيضاً املساعدة يف بناء القدرات
مع املنظمة الجديدة للنازحني داخلياً التي كانوا يؤسسونها.
وأتذكر أنني أبلغت عام حدث للمديرين املسؤولني عني يف
رسيالنكا ويف اململكة املتحدة لكنَّ األمر مل ينته إىل يشء .إ ّال ّأن
كثرياً ما أتذكر هذا األمر وأفكر فيه بإمعان ،فبالنيابة عن املنظمة،
مل أضع يف الحسبان قيمة وجود مسجد عند الناس ،أو رمبا الخسارة
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ماتوا بسبب العنف واملجاعة ،وذلك طبقاً للشعائر الدينية ،وقد
يكون ذلك الوضع استثنائياً ،لكنَّ االعرتاف بأهمية الدين يف حاالت
املوت واالستجابة له بفاعلية أسهل نوعاً ما ملنظمة علامنية رصيحة
وألفرادها ،من االعرتاف بأهميته يف الحياة.

املجتمعية من عدم وجــوده .لقد وقفت بجانبهم يف وجه
السلطات املحلية ،للسامح لهم ببناء مستوطنات شبيهة بالقرى
بدالً من مخيامت مصفوفة بغري تناسق ،ولكنني مل أصل وقتها إىل
اقتناع بحاجاتهم الدينية .وما زلت غري متيقن مام إذا كنت مخطئاً
أم ال ،فحتى هذا العرض املجرد للوضع ،وإيجابياته وسلبياته وما له
وما عليه ،يشري إىل بعض جوانب أساس املشكلة.
موريس هريسون  maurice.herson@qeh.ox.ac.ukمساعد
محرر نرشة الهجرة القرسية يف مركز دراسات الالجئني ،جامعة
ويف املقابل ،عندما كنت يف الصومال يف أواخر عام  ،١٩٩٢و ّفرنا أكسفوردwww.fmreview.org .
عن طيب أكفاناً ملساعدة الناس يف دفن كثري من األشخاص الذين

العقيدة واإلغاثة والتنمية :سبع سنوات عىل منوذج اللجنة امليثودية املتّحدة
لإلغاثة واملعونة اإلسالمية

أمجد سليم وغاي هويف

قبل سبع سنواتُ ،أضفي عىل الرشاكة اإلسرتاتيجية بني اللجنة امليثودية املتّحدة لإلغاثة وهيئة املعونة اإلسالمية
منوذجا لتقديم املساعدة
يف رسيالنكا الصفة الرسمية لتصبح بذلك اتفاق رشاكة عاملي .وصارت هذه الرشاكة
ً
املجتمعية املستدامة واملالمئة ثقاف ًيا ،فلامذا مل تحقق هذه الرشاكة هذه األهداف؟

يف  26مــن يونيو/حزيــران  ،2007أضفــي عــى رشاكــة غــر
معهــودة الطابــع الرســمي يف مجلــي الربملــان يف لنــدن بــن
1
منظمــة املعونــة اإلســامية غــر الحكوميــة يف اململكــة املتحــدة
واللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة التــي تعــد إحــدى املنظــات
غــر الحكوميــة املســيحية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.2
وهدفــت الرؤيــة طويلــة األجــل لهــذه الرشاكــة إىل وضــع منــوذج
ُيعقــد مــن خاللــه اتحــاد بــن املنظــات الدينيــة للعمــل م ًعــا
لتحقيــق اإلغاثــة والتنميــة والســام واملصالحــة ولتوفــر مســاحة
لتنميــة االحـرام والتفاهــم املتبادلــن يف عــامل يــزداد فيــه اســتغالل
العقيــدة كأداة إلثــارة الن ـزاع بـ ً
ـدل مــن حلــه .وقــد غطــى مقـ ٌ
ـال
يف مجلــة الهجــرة القرسيــة ،العــدد  ،30عــام  2008قصــة هــذه
الرشاكــة والتحديــات التــي كان ُيتوقــع مواجهتهــا .وجــاءت إحــدى
هــذه التحديــات مثلــا تنبــأ بهــا املقــال ،ومــرت ســبع ســنوات
منــذ تشــكيل الرشاكــة ومــا زالــت عــى التصــور األويل لهــا إذ مل
تبلــغ أي مــن اآلمــال التــي عُ قــدت عليهــا بــادئ األمــر.

بداية الرشاكة

يف أغســطس/آب  ،2006هوجمــت بلــدة موتــور ذات األغلبيــة
املســلمة (يف مدينــة ترينكومــايل يف رسيالنــكا) مــن قبــل جبهــة
منــور تاميــل إيــام للتحريــر .وبــاءت جهــود منظامت املســاعدات،
مثــل :األمــم املتحــدة والصليــب األحمــر ،للتفــاوض ســع ًيا إليجــاد
حــلٍ إنســاين يف البلــدة بالفشــل ،ومل متــض بضعــة أيــام عقــب

الهجــوم حتــى فـ َّر معظــم الســكان إىل بلــدة كانتــايل ذات األغلبية
الســريالنكية .ومــع تدفــق عـرات اآلالف مــن النازحــن داخل ًيــا،
ســاد منطقــة بلــدة كانتــايل  -التــي كانــت تعــاين أصـ ًـا مــن نقــص
املــوارد  -التوتــر الشــديد وشــاع العنــف يف أرجائهــا.
وهكــذا ،غــادرت معظــم املنظــات غــر الحكوميــة ومل يبق ســوى
اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة وهيئــة املعونــة اإلســامية
اللذيــن بقيــا يعمــان يف املنطقــة .وبتطــور األزمــة ،انجذبــت
املنظمتــان تجــاه بعضهــا وصارتــا خــال يومــن يعمــان م ًعــا
وأقامتــا مكت ًبــا ومســتودعًا ميدانــن مشــركني وتشــاركتا املوظفــن
والســيارات وإمــدادات املســاعدة والدعــم ال ّلوجيســتي نفســه.
وعملــت كلتــا املنظمتــان بالتنســيق مــع قــادة مجتمعاتهــا
املحليــة الدينيــة واملجالــس الخاصــة بــكل منهــا لتنســيق تعبئــة
آالف املتطوعــن .وناقشــت هيئــة املعونــة اإلســامية مــع األمئــة
واملجلــس التنســيقي لعلــاء املســلمني ومجتمعاتهــم الطبيعــة
املحايــدة للعمــل اإلنســاين واستشــهدت بحياديــة موظفــي اللجنــة
امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة .ودارت النقاشــات حــول رضورة التـزام
كال الدينــن بخدمــة اإلنســانية وتخفيــف معانــاة املحرومــن وهــي
اللغــة التــي يفهمهــا النــاس ويتعاطفــون معهــا .وفعلــت اللجنــة
امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة األمــر عينــه مــع ال ِق ّسيســن امليثوديــن
يف املناطــق املســيحية وكذلــك مــع الهنــدوس الذيــن يعرفهــم
ال ِق ّسيســن .وتواصــل كل مــن هيئــة املعونــة اإلســامية واللجنــة
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امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة ً
أيضــا مــع كبــر الرهبــان البوذيــن إىل الرشاكــة مــن وراء العدســة املاليــة ،أي التعامــل مــع الرشاكــة
املحــي لطلــب املســاعدة يف جلــب املعونــات إىل املجتمــع البــوذي كمدخــل لزيــادة التمويــل املؤســي .ورسعــان مــا توالــت
املحــارص .وهكــذا ،ازدهــر التعــاون الدينــي بينهــا بدعــم كبــر التســاؤالت عــن كيفيــة ترجمــة هــذه الرشاكــة إىل عملــة صعبــة.
مــن الرهبــان وصــار املعبــد البــوذي مرك ـزًا لتوزيــع املســاعدات.
واســتمرت الرشاكــة بــن اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة وبــزغ فــو ًرا بذلــك تصــادم بــن طــرق فهــم امليــدان واملكاتــب
وهيئــة املعونــة اإلســامية مبجــرد انتهــاء حالــة الطــوارئ واتفقتــا الرئيســية الخاصــة بالرشاكــة .فنظــر الطــرف األول للرشاكــة
عــى العمــل لتأســيس رشاكــة مؤسســية طويلــة األجــل.
عــى أنهــا منــوذج مبتكــر لإلغاثــة اإلنســانية والتنميــة مــن
شــأنها زيــادة أمــن املنظــات غــر الحكوميــة واملجتمــع املحــي
صعوبات يف تطور الرشاكة
والوصــول للمســاعدات اإلنســانية والكفــاءة التشــغيلية العامــة.
ً
كان تأســيس رشاكــة عــى النحــو الــذي كان ُمتصــو ًرا محفوفــا أمــا الطــرف اآلخــر فرآهــا اســتثام ًرا ذا عائــد مــايل متوقــع لتمويــل
دامئًــا باملشــاكل .فاملخــاوف مــن أن نجــاح التجربــة الرسيالنكيــة املشــاريع .وكلتــا وجهتــا النظــر صحيحتــان ولكــن أي منهــا مل
ُيعــزى للصداقــة الشــخصية التــي تكونــت بــن موظفــي املنظمتني تــدع الضغــوط للحصــول عىل”املاديــات” الخاصــة بالتمويــل
غــر الحكوميتــن لهــا مــا ُيربرهــا .ومبــرور عــام عقــب تأســيس املؤســي املشــرك واملشــاريع مســاحة لتنميــة “املعنويــات”،
الرشاكــة ،تــرك كثــر مــن املوظفــن الرئيســيني املكاتــب امليدانيــة مثــل :العالقــات الشــخصية غــر امللموســة أو املعرفــة املشــركة
يف رسيالنــكا أو حــل آخــرون محلهــم مثلــا حــدث مــع قيــادات بــن املنظــات الرضوريــة لتحقيقهــا.
بعــض املكاتــب الرئيســية الذيــن كانــوا يدعمــون املبــادرة .وهكذا،
مل تتوفــر الفرصــة لتواجــد مــدة مناســبة لتطــور العالقــات يف إضافــة إىل مــا ســبق ،تفاقمــت مشــاكل تشــكيل عالقــة مؤسســية
امليــدان وإلرســاء أســس الرشاكــة ومنحهــا فرصــة لتنمــو وتتطــور مشــركة قامئــة عــى الثقــة املتبادلــة واملســاواة وذلــك جــراء
وخاصــة عــى مســتوى املكاتــب الرئيســية الكبــرة .وتركــت الديناميــات املتصــورة داخــل هــذه العالقــات .فقــد رأت كل
التغيــرات بــن املوظفــن للمنظمتــن غــر الحكوميتــن عــدد منظمــة نفســها الطــرف األقــوى يف ضــوء جميــع ديناميــات القــوة
قليــل مــن املوظفــن القدامــى الذيــن شــاركوا يف تكويــن الرشاكــة الالشــعورية التــي تضعهــا هــذه التصــورات.
ومعرفــة ضعيفــة بطبيعــة املبــادرة.
ولألســف ،مــع التشــديد عــى “النتائــج” امللموســة عــى مســتوى
وعــى الرغــم مــن احتفــاظ الرشاكــة بقوتهــا عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية ،مل ُي َتــح الوقــت والجهــد الالزمــان للرتكيــز عــى
القاعــدة الشــعبية ملــدة مــن الزمــن ،فقــد أخفقــت يف كســب بنــاء العالقــات عــى مســتويات أعــى .وأدرك املعنيــون متأخ ـ ًرا
الدعــم الــكايف مــن اثنــن مــن أصحــاب املصلحــة ،هــا :أن التوقيــع الرســمي للرشاكــة قــد جــاء عــى عجــل دون التأكــد
الجامعــات املحليــة الدينيــة التــي كانــت متثــل الداعــم الرئيــي مــن توفــر املقومــات التأسيســية الرئيســية ،وخاصــة مــن جانــب
يف بــاد املنظمتــن غــر الحكوميتــن ،ورشيحــة إدارة مجلــس الحكومــة ،ومــن َّأن املكــون “الشــخيص” قــد تحــول عــى نحــو
كاف إىل “مؤســي” .ويجــب بــذل مزيــد مــن الجهــود لــرى أفـراد
األمناء/الرؤســاء القدامــى يف املكاتــب الرئيســية .فمــن ناحيــة ِ
اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة ،نشــأ رد فعــل ســلبي مــن املجالــس الحاكمــة العمــل عــى أرض الواقــع وإمكانيــة إقامــة
بعــض األفــراد يف املجتمــع املســيحي يف الواليــات املتحــدة هــذه الرشاكــة قبــل اتخــاذ ق ـرار تأسيســها .وخــال هــذه املــدة
األمريكيــة وعلــت مــن ناحيــة أخــرى األصــوات املعارضــة يف التحضرييــة ،عــى كلتــا املنظمتــن تجريــب منــاذج مختلفــة مــن
املجتمــع اإلســامي يف اململكــة املتحــدة .ويعــزى ذلــك غال ًبــا إىل التعــاون والتجــارب يف امليــدان مدعومــة بالبحث األكادميــي للتأكد
قلــة الوعــي بــن عامــة النــاس الذيــن ُيقدمــون تربعاتهــم لهاتــن بالتجربــة مــن قابليــة تطبيــق النمــوذج والعائــد منــه ومــدى
املنظمتــن بشــأن طبيعــة املنظــات الدينيــة بوصفهــا منظــات وثاقــة صلتــه عــى نحــو خــاص مبجتمعــات مســتوى القاعــدة
إغاثــة وتطويــر مهنيــة .وأدى هــذا بــدوره إىل نشــوء مخــاوف الشــعبية .وبامتــاك دليــل مامثــل ،يصبــح إقنــاع املعارضــن
مــن احتامليــة أن تتســبب هــذه الرشاكــة يف إضعــاف الهويــة للرشاكــة بقابليــة تطبيــق النمــوذج ومــدى ف َّعاليتــه أســهل.
اإلســامية لهيئــة املعونــة اإلســامية والهويــة املســيحية للجنــة
امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة وأن تكاتــف املنظمتــن م ًعــا ســينتج وثاقة صلة النموذج بالواقع
منظمــة منقوصــة غــر متناســقة .ولعــل أكــر ســوء فهــم جــاء عــى الرغــم مــن النكســات والتعــرات ،بوصفنــا اثنــن مــن
عــى مســتوى املســؤولني الكبــار الذيــن أبــدوا قلقهــم تجــاه األشــخاص الرئيســيني وراء إقامــة هــذه الرشاكــة يف رسيالنــكا ،مــا
قضيــة التمويــل .فقــد نظــر كثــر منهــم داخــل كلتــا املنظمتــن زلنــا نؤمــن بأهميتهــا وشــمولية أهدافهــا .وقــد اتبعــت كثــر مــن
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الهيئــات الدوليــة طري ًقــا معرو ًفــا قطاع ًيــا ومؤسســ ًيا محــدودًا
أكــر مــن أي وقــت مــى ملعالجــة جوانــب االســتضعاف .ومــع
ذلــك ،للصدمــات والضغــوط التــي نشــهدها يف العــامل حال ًيــا
تأث ـرات متعــددة وغــر متوقعــة وتتطلــب عــى نحــو متزايــد -
ولكــن ال تــؤدي بالــرورة إىل  -اســتجابات متنوعــة عــى الصعيــد
املحــي .ويتطلــب تحقيــق املرونــة تجــاوز وجهــات النظــر
املحــدودة للمخاطــر .ونحــن بحاجــة لفهــم أفضــل ومتعــدد
التخصصــات عــى نحــو أكــر شــمولية لالســتضعاف وبنــاء منــوذج
جديــد مــن خــال هــذا الفهــم لتحــدي النــاس ودفعهــم لتقبــل
فرصــا للمجتمعــات واألعـراق والتقاليــد والثقافــات
التنــوع وخلــق ً
واألديــان املختلفــة.
فرصــا للوصــول للمجتمعــات إال
ومينــح اإلميــان باإلغاثــة والتنميــة ً
أنــه غال ًبــا مــا ُينحــى جان ًبــا نظــ ًرا لطبيعتــه الحساســة .ويعــزز
عــامل اإلغاثــة والتنميــة املشــاركة مــع املؤسســات املحليــة إال أنــه
ال ُيشــارك مطل ًقــا عــى نحــو هــادف مــع املؤسســات املجتمعيــة
األقــدم التــي متثــل العقائــد التــي غالبــاً مــا تدعــم اســتقرار
املجتمــع (وأحيا ًنــا اضطرابــه) .ولــكل األديــان تقري ًبــا  -مهــا
اختلفــت الهوت ًيــا  -هــدف مشــرك لخدمــة اإلنســانية ومســاعدة
املحرومــن وميكــن أن تقــدم املؤسســات الدينيــة والجهــات
الفاعلــة شــبكات ثقافيــة واجتامعيــة وسياســية غــر مســبوقة.
وكان مــن أكــر الجوانــب إثــارة للدهشــة لهــذه الرشاكــة يف
رسيالنــكا أ َّنهــا كانــت املــرة األوىل التــي يشــهد فيهــا غالبيــة
النــاس عقائــد مختلفــة تعمــل م ًعــا عــى نحــو عمــي .وال تعــد
فكــرة عمــل األديــان م ًعــا جديــدة 3ولكنهــا مــا زالــت حتــى
اآلن مقصــورة عــى حــوار األديــان وبعــض مبــادرات التمويــل
املشــرك حيــث تتمثــل هــذه املبــادرة يف العالقــة الحاليــة بــن
اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة وهيئــة املعونــة اإلســامية 4.يف
رسيالنــكا ،أثبتــت الرشاكــة بــن اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة
وهيئــة املعونــة اإلســامية َّأن مثــة إمكانــات هائلــة غــر مســتغلة
لالســتفادة مــن العقائــد .وقــد ق ّلــص هــذا التعــاون االختالفــات
الالهوتيــة واالختالفــات بــن األديــان إىل الرتكيــز عــى الهــدف
اإلنســاين لتخفيــف وطــأة الفقــر وتيســر الحــوار عــن الســام
والتفاهــم .وكانــت الرشاكــة مثـ ً
ـال لعمــل النــاس م ًعــا عــى ســبب
مشــرك وهــو اإلحســان دون املســاس بشــخصهم أو مبعتقداتهــم.
َّإن هــذه الرشاكــة منــوذج لالســتفادة مــن العقيــدة التــي تســتلزم
البــدء باألســاس الــذي مقامــه التعــاون وتبــادل االحـرام والتفاهــم
وتقبــل جــدول األعــال املشــرك مــا يزيــد ليــس فقــط مــن القدرة
عــى العمــل م ًعــا ولكــن مــن القــدرة عــى القضــاء عــى التنافــس
عــى املــوارد ً
أيضــا .وتثبــت أهميــة هــذا النــوع مــن ال ـراكات

يف حــاالت مثــل جمهوريــة أفريقيــا الوســطى مــن خــال توفــر
وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل بيئــات غــر آمنــة 5.ولرؤيــة
منظمتــن (أو أكــر) مــن املنظــات الدينيــة مختلفــة العقائــد
وهــا يعمــان م ًعــا يف امليــدان و ُيرشكــون رجــال الديــن املحليــن
تأثـ ًرا مهد ًئــا عــى كثــر مــن املجتمعــات املحليــة املتأثــرة بال ِّنـزاع
مــا ُيتيــح لهــم العمــل بفاعليــة يف جــو يفتقــر إىل األمــن.
نحــن نفتقــر بشــدة لنمــوذج مامثــل يركز عــى املنظــات واألفراد
مــن مختلــف األديــان ويطــرح جان ًبــا االختالفــات الالهوتيــة (دون
املســاس بالشــخصيات أو املعتقــدات) ويعمــل عــى أهــداف
مشــركة .ولكــن مثلــا رأينــا يف مثــال رشاكــة هيئــة املعونــة
اإلســامية واللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة ،يجــب بــذل كثــر
مــن الجهــد وراء الكواليــس عــى املقومــات األساســية .وبالطبــع
ال تخضــع جميــع املجتمعــات الدينيــة للمعايــر نفســها وال يبلــغ
كل مجتمــع دينــي االنســجام املنشــود داخلــه .وعــى املنظــات
العمــل جاهــدة الحتــواء املعارضــة ورشح سياســاتها مــع الحفــاظ
عــى مؤيديهــا عــى جميــع املســتويات .وقبــل إضفــاء الطابــع
الرســمي عــى الرشاكــة بــن اللجنــة امليثوديــة املتّحــدة لإلغاثــة
وهيئــة املعونــة اإلســامية يجــب تــرك مســاحة للتواصــل الداخــي
والخارجــي ً
أول .وهــذا مــن شــأنه الدفــاع عــن فوائــد النمــوذج
الجديــد املمثــل يف الرشاكــة والتحســب ملخاطــره املحتملــة
والتأكيــد عــى مســؤولية املنظــات غــر الحكوميــة تجــاه
اكتشــاف الطــرق املبتكــرة لدعــم األشــخاص املحرومــن بــرف
النظــر عــن العوائــد املاليــة لذلــك .وســتكون النتيجــة وضــع آليات
ومقاربــات جديــدة ومبتكــرة وبلــوغ فهــم أعمــق عــن العمــل
املشــرك بــن األديــان وتحقيــق تواصــل عــى نطــاق أوســع وأكــر
فاعليــة مــع الفئــات املحرومــة واملســتضعفة.
أمجد سليم  amjad@paths2people.comمستشار
يعمل عىل بناء السالم وحل النزاعات .غاي هويف
 guyhovey@yahoo.comاستشاري متخصص يف النزاع /االغاثة
من الكوارث واالستشفاء.
تعرب هذه املقالة عن آراء أمجد سليم وغاي هويف وال تعكس
بالرضورة آراء هيئة املعونة اإلسالمية أو اللجنة امليثودية املتّحدة
لإلغاثة.
www.muslimaid.org .1
http://gbgm-umc.org/umcor/ .2
 .3مثل ،تحالف آكت يف جنيف www.actalliance.org
 .4متول حالياً اللجنة امليثودية املتّحدة لإلغاثة  400منحة نقدية من خالل هيئة املعونة
اإلسالمية يف بانو ،باكستان.
 .5راجع مقال ماهوين ،ص .42
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اللجوء الكنيس
بريغيت نويفريت

اللجوء أو املالذ الكنيس هو مامرسة تهدف لدعم الالجئني وتقديم املشورة واملأوى لهم ،إذا كانوا يتعرضون للرتحيل
إىل بالدهم األصلية حيث الظروف املعيشية الالإنسانية أو التعذيب أو حتّى املوت .وميكن العثور عىل هذه
املامرسة يف أوجه العمل الخريي أو السيايس.
ُيعـــد منـــح امللجـــأ أو عـــى وجـــه التحديـــد منـــح املـــاذ أو
ٌ
شـــكل خـــاص مـــن أشـــكال العمـــل الخـــري،
اإليـــواء الكنـــي
وه ــو تقلي ــدٌ قدي ــم من ــذ مئ ــات الس ــنني .وق ــد اس ـ ُت ْوحت فك ــرة
“اللجـــوء الكنـــي” املعروفـــة يف أملانيـــا اآلن من”حركـــة املـــاذ
اآلم ــن األمريكي ــة” وح ــركات ُأ َخ ــر يف ال ــدول األوروبي ــة ،والت ــي
أدّت إىل ظهـــور ميثـــاق جرونينجـــن يف عـــام  ،١٩٨٧وأخـــراً إىل
صـــدور امليثـــاق العـــام لحركـــة املـــاذ الجديـــدة يف أوروبـــا يف
1
عـــام.٢٠١٠

اليومي ــة ،والت ــرف الرسي ــع بأفض ــل طريق ــة عملية:الس ــتقبال
ا ُملهجريـــن وإيجـــاد أماكـــن للمبيـــت ولـــأكل ،ولقضـــاء بعـــض
الوق ــت معه ــم ،ملج ــرد أن يكون ــوا هن ــاك وحس ــب .و يحم ــي
اللج ــوء الكن ــي الن ــاس م ــن الس ــلطات وم ــن ضب ــاط الرشط ــة
الذي ــن يظه ــرون م ــع ب ــزوغ الفج ــر العتق ــال الن ــاس وترحيله ــم.
وليســـت هـــذه الحاميـــة باألمـــر الرمـــزي ،بـــل هـــي واقـــع
ملم ــوس .ف ــا يق ــف يف طري ــق س ــلطة الدول ــة ه ــي :أب ــواب
الكنائ ــس املوص ــدة وبي ــوت القساوس ــة ،وأرايض الكنيس ــة الت ــي
تحرتمهـــا ســـلطات الدولـــة -عاد ًة-كمـــكان ال يجـــوز تدنيســـه.
وهنـــاك أيضـــاً املتطوعـــون مـــن أعضـــاء الكنيســـة والجـــران،
والقساوســـة الذيـــن يحرصـــون عـــى غلـــق هـــذه األبـــواب،
والذيـــن يتحدثـــون إىل ضبـــاط الرشطـــة والســـلطات ،والذيـــن
يبذل ــون قص ــارى جهده ــم لحامي ــة ه ــذا امل ــكان اآلم ــن ،وبذل ــك
فه ــم مينح ــون الحامي ــة للن ــاس ،الذي ــن تعده ــم الدول ــة غ ــر
مســـتحقني للحاميـــة.

ويف عـــام  ،1983منحـــت أ ْب َر ِشـــ ّية يف مدينـــة برلـــن اللجـــوء
الكن ــي لث ــاث عائ ــات فلس ــطينية كان ــت مه ــددة بالرتحي ــل
إىل لبن ــان يف أثن ــاء الح ــرب األهلي ــة هن ــاك ،ومن ــذ ذل ــك الح ــن
أصبــح اللجــوء الكنــي معمــول بــه يف جميــع أنحــاء أملانيــا ،كــا
عمل ــت ب ــه كل م ــن الكنيس ــة الربوتس ــتانتية والكاثوليكي ــة ،وق ــد
اتخ ــذت كلت ــا الكنيس ــتان موقفــاً بجان ــب الالجئ ــن وحقوقه ــم
يف كثـــر مـــن الترصيحـــات العامـــة مـــن أج ــل الحص ــول عـــى
حقوقه ــم ،ك ــا اس ــتخدمتا اللج ــوء الكن ــي كوس ــيلة لحامي ــة وبالرغ ــم م ــن ّأن اللج ــوء الكن ــي لي ــس ح ّقــاً رس ــمياً ،فغالبــاً
هجري ــن ودعمه ــم يف املطالب ــة بحقوقه ــم.
مـــا تحـــرم الدولـــة هـــذا املـــاذ ،ولكـــن هنـــاك اســـتثناءات،
ا ُمل َّ
ومـــن غـــر املســـتبعد أن تدخـــل الرشطـــة غـــى الكنيســـة يف
مثال توضيحي :يف مدينة براونشفايغ الصغرية ،تعيش أرسة مكونة نهايـــة املطـــاف وتخليهـــا مـــن األفـــراد املطلوبـــن .إ َّال َّأن ذلـــك
من مثانية أفراد :األب واألم وستة أطفال ،ويذهب األطفال إىل ل ــن يح ــدث أب ــداً دون إح ــداث جلب ــة يف ال ــرأي الع ــام و دون
املــدارس باإلضافة إىل التدريب املهني .وفجأة ،بعد أن قضوا ص ــدور بيان ــات صحفي ــة ومفاوض ــات ب ــن الكنيس ــة وموظف ــي
مثانية أعوام يف أملانيا ،تتسلم األرسة خطاباً من سلطة األجانب الدول ــة .وع ــادة م ــا تح ــدث مناقش ــات مس ــتفيضة ب ــن راع ــي
( )Ausländerbehördeتطالبهم فيه مبغادرة البالد بعد عدة الكنيس ــة واملطــران م ــن ناحي ــة ،وبين ــه والس ــلطات السياس ــية
م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،وذل ــك محاولــ ًة للتأك ــد م ــن ع ــدم دخ ــول
سيحلون إىل باكستان ،إىل البلد التي كانوا فيها،
ثم ُ
أيام ،ومن ّ
الرشط ــة أرايض الكنيس ــة يف املس ــتقبل أو ترحي ــل الن ــاس منه ــا
أقلية
وهم
األحمدية،
الطائفة
إىل
النتامئهم
فيها
ضطهدون
وس ُي
بالق ــوة ،ولك ــنَّ ه ــذه املفاوض ــات ج ــاءت متأخ ــر ًة ج ــداً لحامي ــة
من
صغرية
بجامعة
إذا
ترحيلهم،
موعد
قبل
ما،
يوم
ويف
مسلمة.
األفــراد واألرس الذي ــن ُرحل ــوا ،بالرغ ــم م ــن وجوده ــم يف امللج ــأ
الربوتستانت تفتح أبواب الكنيسة الستقبال هذه األرسة ،ويف اليوم الكن ــي،
نصه“ :
التايل ،سوف ترسل الكنيسة خطاباً إىل سلطة األجانب ،ما ّ
ُنعلن يف هذا الخطاب َّأن هذه األرسة يف امللجأ الكنيس اآلن ،ولذلك
فهي يف حامية جامعتنا”.

وبالت ــايل ،يعتم ــد اللج ــوء الكن ــي إىل ح ــد م ــا ع ــى الكنيس ــة
كمؤسســـة قويـــة ،فالكنيســـة كمؤسســـة ،هـــي التـــي تحرتمهـــا
الدولـــة ،يف حالـــة االتفـــاق عـــى عـــدم اقتحـــام مواقعهـــا ،أو
فاللجـــوء الكنـــي أمـــر عمـــي وملمـــوس .ويواجـــه أفـــراد يف حال ــة طلبه ــا للمفاوض ــات .وم ــع ذل ــك ،فه ــو أيضــاً عم ــل
الكنيســـة تحديـــات متمثلـــة يف مقاطعـــة خططهـــم وعاداتهـــم كنـــي شـــعبي ،وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،فاملـــاذ ليـــس مكانـــاً أو
طلب اللجوء يف الكنائس يف هامبورغ ،أملانيا.2013 ،

بريجيت نيوفريت
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عم ـ ً
ـا فحس ــب ،ولك َّن ــه املجتم ــع ال ــذي مل تن ــص علي ــه القوان ــن،
ً
والت ــي مبوجبه ــا ُيح ــر الالجئ ــون يف مراك ــز االحتج ــاز ب ــدال م ــن تعمل لدى اللجنة املسكونية األملانية للجوء الكنيس
الس ــاح له ــم بالعي ــش يف اس ــتقاللية ،ه ــذا ه ــو املجتم ــع ال ــذى  www.kirchenasyl.deوهي طالبة دكتوراه يف جامعة جورج
يدع ــم الالجئ ــن ويرافقه ــم يف كفاحه ــم م ــن أج ــل “ الح ــق يف أوغست ،غوتنغن.
2
www.kirchenasyl.de/wp-content/uploads/2013/12/Charta-english1.pdf .1
الحص ــول ع ــى الحق ــوق”.
بريغيت نويفريت neufert@kirchenasyl.de

 .2أريندت هـ ( )1951أصول الحكم الشمويل ،سانت دييغو :هاركورت برايس آند كمباين،
ص)The Origins of Totalitarianism( .296 .

منح املأوى ألصحاب طلبات اللجوء املرفوضة يف كندا

كريستني مارشال

بالرغ ــم م ــن االتج ــاه املع ــادي لالجئ ــن الواض ــح يف التعدي ــات
الترشيعيـــة التـــي جـــرت مؤخـــ ًرا يف كنـــدا وموقـــف الحكومـــة
املتصلـــب تجـــاه مـــن يعيشـــون يف املـــآوي ،مـــا زالـــت روح
املقاومـــة واملشـــاركة املجتمعيـــة متقـــدة ويف حالـــة جيـــدة يف
كن ــدا.
يشــر مصطلــح املــأوى إىل مامرســة القــرون الوســطى عندمــا كان
الهارب ــون م ــن العدال ــة يطلب ــون اللج ــوء إىل الكنيس ــة لتف ــادي
املالحق ــة القضائي ــة .وق ــد ج ــرى االحتف ــال إىل ح ــد كب ــر بإلغ ــاء
هـــذه املامرســـة يف القـــرن الســـادس عـــر باعتبارهـــا عالمـــة
للتق ــدم وانتص ــا ًرا لس ــيادة القان ــون .وتقل ــب الع ــودة ملامرس ــة
رأس ــا ع ــى
توف ــر امل ــأوى يف العق ــود األخ ــرة الفك ــرة األصلي ــة ً
ً
فبـــدل مـــن رؤيـــة هاربـــن مـــن العدالـــة يســـعون
عقـــب،
للحص ــول ع ــى امل ــأوى ،نج ــد هارب ــن م ــن الظل ــم ضم ــن نظ ــام
تحدي ــد وض ــع الالجئ ــن يس ــعون للحص ــول ع ــى الحامي ــة م ــن
الرتحي ــل داخ ــل الكنيس ــة وبدع ــم م ــن رج ــال الدي ــن.
مـــا زالـــت ســـلطات الهجـــرة يف كنـــدا ال تدخـــل ممتلـــكات
الكنيســـة العتقـــال األفـــراد الذيـــن يعيشـــون يف املـــأوى (وقـــد
كتبـــت يف الواقـــع توجيهًـــا سياســـ ًيا ملوظفـــي هيئـــة خدمـــات
الح ــدود الكندي ــة موضح ــة فيه ــا رضورة ع ــدم دخ ــول أماك ــن
العب ــادة إال يف الح ــاالت الت ــي تتضم ــن تهدي ــدات أمني ــة وجرائ ــم
خطـــرة) ولكـــنَّ أحـــداً منهـــم مل يشـــارك يف التفـــاوض بشـــأن
هـــذه القضايـــا .وتكـــون النتيجـــة إقامـــة مطولـــة عـــى نحـــو
متزاي ــد يف االحتج ــاز وه ــي مبنزل ــة طريق ــة إلجه ــاض مامرس ــة
اإلي ــواء تل ــك.
و ُتجـــري األبرشـــيات متحيصـــاً دقيقـــاً يف قـــرارات الالجئـــن
املرفوضـــن قبـــل املوافقـــة عـــى إبقائهـــم يف املـــأوى ويعـــد
أساس ــا نو ًع ــا م ــن املراجع ــة غ ــر الرس ــمية لالس ــتحقاق
ذل ــك ً
س ــع ًيا لحامي ــة األفــراد م ــن ترحيله ــم إىل التعذي ــب واالضطه ــاد

وانتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان .وتســـ ِّوغ معظـــم الكنائـــس
اســـتخدامها للـــآوي عـــى أســـاس أنـــه ال يحـــق لالجئـــن
املرفوضـــن اســـتئناف معايـــر االســـتحقاق للتصـــدي للقـــرارات
غـــر الصحيحـــة ولهـــذا تتـــوىل الكنائـــس هـــذه املهمـــة .وقـــد
متاح ــا لجمي ــع
ُنف ــذ مؤخــ ًرا اس ــتئناف ولك ــن ه ــذا األم ــر لي ــس ً
مقدمـــي طلبـــات اللجـــوء.
والتغيــرات األخ ــرة الت ــي ُأجر َي ــت ع ــى الترشيع ــات الخاص ــة
بالالجئ ــن أت ــت مناقض ــة ع ــى نح ــو ص ــارخ اللتزام ــات كن ــدا
الدوليـــة وهـــذا مـــا يدعـــم فكـــرة أن انتهـــاج مقدمـــي املـــأوى
ملب ــادرة مدني ــة للحف ــاظ ع ــى التزام ــات كن ــدا ليس ــت رض ًب ــا
مـــن العصيـــان املـــدين لالســـتهزاء بالقانـــون الكنـــدي .وتوفـــر
امل ــأوى آلي ــة ف َّعال ــة لحامي ــة األرواح إال أنه ــا تف ــرض تكالي ــف
ماديـــة عـــى األفـــراد واملجتمعـــات املشـــركة فيهـــا بســـبب
مكـــوث الالجئـــن ملـــدد طويلـــة يف املـــآوى والغمـــوض الـــذي
يعـــري نتائـــج وضعهـــم.
ويف ظـــل هشاشـــة األســـاس القانـــوين الـــذي يدعـــم مامرســـة
اإلي ــواء ،ق ــد يتس ــاءل امل ــرء م ــا ال ــذي مين ــع س ــلطات الهج ــرة
مـــن دخـــول الكنائـــس العتقـــال هـــؤالء األشـــخاص؟ وتكمـــن
اإلجاب ــة يف الدعاي ــة الس ــلبية فم ــا الش ــك في ــه أ َّن ــه م ــن الس ــيئ
اقتح ــام الكنيس ــة ودف ــع الق ــس وج ــر الالجئ ــن الت ــي تطال ــب
الكنيس ــة بحاميته ــم .وال ــيء املؤك ــد أ َّن ــه إذا ق ــررت مجموع ــة
م ــن األفــراد املعني ــن إي ــواء الج ــئ م ــا مرف ــوض ق ــررت الدول ــة
ترحيلـــه فلـــن يحظـــى هـــذا الالجـــئ بالحاميـــة نفســـها مـــن
االعتق ــال والرتحي ــل الت ــي س ــيحظى به ــا م ــن ُيدع ــون للمك ــوث
يف مـــأوى الكنيســـة (كنيـــس اليهـــود أو مســـجد أو معبـــد)
حاليــاً .وع ــادة ال تفض ــل كل م ــن س ــلطات الهج ــرة أو املحكم ــة
االتحادي ــة اله ــرب م ــن الرتحي ــل باالختب ــاء “تح ــت األرض” ب ـ ً
ـدل
مـــن الســـعي لدخـــول املـــأوى فكالهـــا يريـــان ذلـــك مبنزلـــة
ازدراء للقانـــون.
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صــار املــأوى ال ُيقــدر بثمــن إذا مــا وفــره رجــال الديــن املعنيــون توحيـــد رجـــال الديـــن واملجتمـــع األوســـع م ًعـــا عـــى إيجـــاد
بإثبـــات االســـتحقاق للعائـــات واألفـــراد باعتبـــاره اســـتمرا ًرا معنـــى الحـــق والعدالـــة والرتكيـــز عليهـــا.
لتحقي ــق العدال ــة ليؤك ــد بذل ــك رج ــال الدي ــن ع ــى حقه ــم يف
كريستني مارشال kristinmarshall@sympatico.ca
التقدي ــر واإلمي ــان به ــم ودعمه ــم .ويس ــاعد ه ــذا ً
أيض ــا يف
محامية وعضو يف شبكة توفري املأوى الكندية.
www.sanctuarycanada.ca

التعاون اإلنساين بني األديان :من منظور لوثري
إليزابيث غانو

تشري تجربة االتحاد اللوثري العاملي إىل َّأن التعاون الوثيق بني املنظامت القامئة عىل العقيدة من مختلف العقائد
هو أمر محتمل ومفيد.
بالتـــوازي مـــع املشـــاركة بحـــاس يف حـــوار مفوضيـــة األمـــم
املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن ح ــول العقي ــدة والحامي ــة يف ع ــام
 ،٢٠١٢ب ــدأ االتح ــاد اللوث ــري العامل ــي بتكوي ــن الرواب ــط م ــع
منظ ــات أخ ــرى قامئ ــة ع ــى العقي ــدة ملواجه ــة االنقس ــامات
ب ــن املجتمع ــات الديني ــة م ــن خ ــال تعزي ــز التع ــاون اإلنس ــاين
وتبدي ــد الش ــكوك ب ــن األدي ــان .فالعم ــل جنبــاً إىل جن ــب م ــع
منظ ــات قامئ ــة ع ــى عقائ ــد أخ ــرى ميك ــن أن يدع ــم خطابــاً
ديني ـاً ودوداً يح ــرم الغ ــر ،وأن يرس ــل رس ــالة قوي ــة ب ـ ّ
ـأن الن ــاس
م ــن مختل ــف األدي ــان ميك ــن أن تتوح ــد ح ــول ه ــدف مش ــرك
وه ــو خدم ــة املحتاج ــن والعم ــل معــاً م ــن أج ــل الس ــام.
ولهـــذا الغـــرض ،عقـــد االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي واملنتـــدى
اإلنس ــاين 1يف أكتوب ــر /ترشي ــن األول ع ــام  ٢٠١٣ورش ــة عم ــل
بعنـــوان “العمـــل معـــاً :الـــراكات اإلنســـانية بـــن اإلســـام
واملســيحية” يف عـ َّ
ـان ،األردن .واجتمــع مشــاركون مــن االتحــاد
اللوثـــري العاملـــي وتحالـــف آكـــت و عـــدد مـــن املنظـــات
اإلنســانية اإلســامية مبــا فيهــا منظمــة اإلغاثــة اإلســامية العامليــة
ومنظم ــة املعون ــة اإلس ــامية ،ملناقش ــة املس ــائل العملي ــة الت ــي
وحــددت مرشوعــات
تواجــه ال ـراكات اإلنســانية بــن األديــانُ .
تجريبي ــة للعم ــل املش ــرك ل ــكل م ــن :األردن وكيني ــا وميامن ــار،
وص ــدر بي ــان مش ــرك لإلقــرار ببع ــض االختالف ــات والتحدي ــات
املحتمل ــة للتع ــاون ب ــن األدي ــان ،وأيض ــا إلع ــادة التأكي ــد ع ــى
االعتق ــاد املش ــرك ب ــأن املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة ميك ــن
أن تك ــون دافعــاً لتحقي ــق الس ــام والخ ــر يف الع ــامل.
ويوج ــد كث ــر م ــن التحدي ــات الحقيقي ــة الت ــي تواج ــه إقام ــة

م ــن خ ــال التع ــاون العم ــي ،فيمك ــن لس ــوء الفه ــم والجه ــل
الع ــام بأوج ــه التش ــابه واالخت ــاف ب ــن الثقاف ــات واألدي ــان أن
يــؤدي إىل الخــوف مــن اآلخــر ،الــذى يــؤدي بــدوره إىل فقــدان
الثقـــة يف املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة والخشـــية منهـــا،
س ــواء في ــا ب ــن املجتمع ــات املحلي ــة م ــن مختل ــف العقائ ــد أم
ب ــن املؤسس ــن للمنظ ــات املش ــاركة يف العم ــل ب ــن األدي ــان.
وباملقاب ــل ،ميك ــن إلظه ــار القي ــم املش ــركة م ــن خ ــال العم ــل
جنب ـاً إىل جن ــب ع ــى املس ــاعدة اإلنس ــانية أن يس ــاعد يف الح ــد
م ــن التص ــورات الس ــلبية وتعزي ــز الثق ــة.
وكنتيجـــة مبـــارشة لورشـــة العمـــل ،يعمـــل كل مـــن االتحـــاد
العاملـــي اللوثـــري ومنظمـــة اإلغاثـــة اإلســـامية العامليـــة عـــى
تطوي ــر الرشاك ــة ع ــى املس ــتويني العامل ــي واملح ــي ،و ُوقع ــت
بالفع ــل مذك ــرة تفاه ــم يف أغس ــطس/آب ع ــام  .٢٠١٤وتش ــتمل
مج ــاالت التع ــاون املخط ــط له ــا ع ــى م ــروع ري ــادي مش ــرك
يف مخيـــات داداب يف كينيـــا لألطفـــال الالجئـــن الصوماليـــن
ذوي اإلعاقـــة العقليـــة ،ووضـــع برنامـــج مشـــرك يف األردن
ملـــروع ريـــادي لبنـــاء الســـام بـــن الالجئـــن الســـوريني
واملجتمع ــات املضيف ــة األردني ــة ال ــذي سيش ــتمل ع ــى وض ــع
املوازنـــات واألدوار واملســـؤوليات املتشـــاركة .وأثـــار التعـــاون
عـــى الصعيـــد الـــدويل بعـــض املســـائل والتحديـــات كالتأخـــر
الناج ــم ع ــن الصعوب ــات الفني ــة لجع ــل األنظم ــة التنظيمي ــة
تعمـــل بانســـجام .ومـــع ذلـــك ،فالعمـــل املشـــرك ملواجهـــة
التحديـــات تحديـــداً هـــو الـــذي يســـاعد يف تطويـــر وتقويـــة
أوارص الرشاكـــة.

رشاكات جدي ــدة ،ال س ــيام َّأن العالق ــات ب ــن األدي ــان غالبــاً م ــا مامرسة جيدة

تكـــون مســـألة حساســـة ،وقـــد حـــدد املشـــاركون يف ورشـــة س ــاهمت الش ــفافية بش ــأن دواف ــع االتح ــاد اللوث ــري العامل ــي
العمـــل “العمـــل معـــاً” سلســـلة مـــن التحديـــات ملواجهتهـــا وهويتـــه يف تبديـــد الشـــكوك القامئـــة حـــول احتامليـــة أنهـــا

39

40

40

العقيدة واالستجابات للتَّهجري

نرشة الهجرة القرسية 48
ديسمرب/كانون االول 2014

تنخـــرط بالتبشـــر ومكنـــت االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي مـــن وم ــن خ ــال العم ــل املش ــرك ،ميك ــن إظه ــار الدي ــن كداف ــع
العم ــل بفعالي ــة أك ــر يف البيئ ــات متع ــددة األدي ــان .وباملث ــل ،نحـــو الرفـــاه والســـام.
ســـاعد التعـــاون بـــن االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي ومنظمـــة
اإلغاثـــة اإلســـامية بـــاألردن أفـــراد االتحـــاد العاملـــي اللوثـــري وب ـ ّـن الدكت ــور ه ــاين ال ّبن ــا ،رئي ــس املنت ــدى اإلنس ــاين يف البي ــان
ً
قائـــا“ :أصبحـــت الرشاكـــة
بـــاألردن عـــى معرفـــة قيـــم اإلغاثـــة اإلســـامية ومعايريهـــا املشـــرك لورشـــة “العمـــل معـــاً”
وتكاليفهـــا ،والعكـــس صحيـــح .وأكـــد ذلـــك عـــى أن كلتـــا واجب ـاً ملزم ـاً ع ــى كل م ّن ــا ،ف ــا تس ــتطيع أي منظم ــة العم ــل
املنظمت ــن متش ــابهتان بالتفك ــر يف القي ــم وملتزمت ــان بالعم ــل منفـــرد ًة”“ .ال ينبغـــي لنـــا أن نخـــاف مـــن بنـــاء الـــراكات”
عـــى تحقيـــق األهـــداف اإلنســـانية نفســـها.
وأض ــاف صاح ــب النياف ــة إبره ــارد هيتس ــلر ،ث ــم مدي ــر إدارة
االتحــاد اللوثــري العاملــي للخدمــة العامليــة قائـ ً
ـا“ :إننــا نؤمــن
ويخـــدم االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي املجتمعـــات املســـتضعفة بش ــدَّ ة ّأن التع ــاون الوثي ــق ع ــى الصعيدي ــن املح ــي والعامل ــي
وامله ِّمش ــة يف جمي ــع أنح ــاء الع ــامل من ــذ س ــبعني عامــاً ،مانحــاً ميك ــن أن يع ــود بالنف ــع املتب ــادل ،واأله ــم م ــن ذل ــك ،ميك ــن
األفضليـــة لالجئـــن واألفـــراد النازحـــن داخليـــاً واملجتمعـــات أن يس ــهم يف تحس ــن خدماتن ــا اإلنس ــانية لألش ــخاص املتأثري ــن
املحليـــة ،وهـــو حاليـــاً أكـــر رشيـــك منفـــذ ملفوضيـــة األمـــم م ــن الك ــوارث”.
املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن قائ ــم ع ــى أس ــاس عق ــدي بداف ــع
م ــن القي ــم املس ــيحية واسرتش ــاداً باملب ــادئ واملعاي ــر املهني ــة إليزابيث غانو
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ِصدام العقيدة وسيطرتها :تقديم املعونة لالجئني يف غانا وكينيا
إليزابيث فريتس وجوناس إييك

ت ِّقي ــم دراس ــة حال ــة م ــن غان ــا أهمي ــة االس ــتجابة القامئ ــة ع ــى العقي ــدة للتهج ــر يف غ ــرب إفريقي ــا ،بين ــا
يف كيني ــا فهن ــاك مث ــال يس ــلط الض ــوء ع ــى املش ــاكل الت ــي ميك ــن أن تنش ــأ م ــن التع ــاون ب ــن املنظ ــات
العلامني ــة واألخ ــرى القامئ ــة ع ــى العقي ــدة.
كان ــت املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة وم ــا زال ــت عام ـ ً
ـا م ــن خمس ــة ع ــر كنيس ــة مس ــيحية موج ــودة يف غان ــا من ــذ
رئيس ــياً يف اس ــتجابة غان ــا ألزم ــة الالجئ ــن الليبريي ــن .فق ــد زمـــن بعيـــد ،مثـــل الكنيســـة املشـــيخية).
كانـــت الكنائـــس اإلنجيليـــة املســـيحية والخمســـينية ،التـــي
كان الالجئـــون والغانيـــون يديرونهـــا ،أوائـــل املســـتجيبني وو ّف ــرت املجتمع ــات الكنس ــية وأعضاؤه ــا األفــراد املس ــكن
وقدم ــت يف وق ــت الح ــق الدع ــم حين ــا انخفض ــت املعون ــة والغ ــذاء وم ــواد اإلغاث ــة األخ ــرى قب ــل أن تش ــكل الحكوم ــة
الرســـمية انخفاضـــاً كبـــراً .وملـــا فـــ ّرت األفـــواج األوىل مـــن الغيني ــة لجن ــة معني ــة بالالجئ ــن ،وتخص ــص مجم ــع “جوم ــو
ً
مخيـــا لالجئـــن.
الليبرييـــن إىل غانـــا يف عـــام  ،١٩٩٠مل تكـــن غانـــا متتلـــك بودبـــرام” يف املنطقـــة الوســـطى يف غانـــا
ً
ً
البني ــة التحتي ــة اإلنس ــانية الرس ــمية للتعام ــل م ــع م ــا ميك ــن ومثلـــت املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة دورا كبـــرا يف
أن يصب ــح أزم ــة كب ــرة م ــع وص ــول أك ــر م ــن ثالث ــن أل ــف تحس ــن ظ ــروف املخي ــم ،وذل ــك بع ــد أن طلب ــت الحكوم ــة
الج ــئ ليب ــري .وحس ــب معظ ــم الرواي ــات ،ت ــوىل املجل ــس الغينيـــة املســـاعدة مـــن مفـــوض األمـــم املتحـــدة الســـامي
املس ــيحي لغان ــا دوراً أساس ــياً يف تقدي ــم املعون ــة لالجئ ــن يف لالجئـــن ،وأصبحـــت عمليـــة التَّســـجيل واملعونـــة أكـــر
املراحـــل األوىل مـــن األزمـــة ( يتكـــون املجلـــس املســـيحي خضوعـــاً للمعايـــر.
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وكث ــر م ــن الالجئ ــن الليبريي ــن الذي ــن وصل ــوا إىل بودبــرام تدريـــب الالجئـــن العاملـــن يف املجـــال املجتمعـــي لتثقيـــف
كانـــوا مـــن “املعمدانيـــن الكاريزميـــة” ،وهـــي عقيـــدة إخوانه ــم يف مجتمع ــات الالجئ ــن يف أم ــور الصح ــة الجنس ــية
تتـــاىش مـــع تديـــن املســـتجيبني األوائـــل الغينيـــن و واإلنجابيـــة التـــي تواجـــه املراهقـــن مـــن الالجئـــن.
واملنظ ــات اإلنجيلي ــة غ ــر الحكومي ــة ،وم ــع أن االس ــتجابة
اإلنســـانية ألزمـــة الالجئـــن كانـــت بوجـــه عـــام محفوفـــة وكان هـــدف املنظمـــة الدوليـــة غـــر الحكوميـــة تثقيـــف
باملش ــاكلّ ،إل ّأن مجه ــودات املعون ــة القامئ ــة ع ــى العقي ــدة شـــباب الالجئـــن يف أمـــور كاألمـــراض املنقولـــة جنســـياً
يف بودبــرام قوبل ــت باس ــتجابة إيجابي ــة ،نظــراً ألنه ــا ميك ــن وتنظيـــم األرسة .إ َّال َّأن كلتـــا املنظمتـــن تحمـــل معتقـــدات
أن تصـــاغ يف إطـــار دينـــي مشـــرك .وعـــاوة عـــى ذلـــك ،مختلفـــة فيـــا يتعلـــق مبامرســـة الجنـــس قبـــل الـــزواج،
يســـتعني كثـــر مـــن الليبرييـــن بالديـــن لتفســـر املـــايض واس ــتخدام وس ــائل من ــع الحم ــل ،والعم ــل يف تج ــارة الجن ــس
وتعبئـــة املـــوارد مـــن أجـــل املســـتقبل وإنشـــاء شـــبكات واملثليـــة الجنســـية .وكان جـــل اهتـــام املنظمـــة العلامنيـــة
للتبـــادل االقتصـــادي وتعزيـــز املصالحـــة بـــن األعـــراق .ضـــان الوقايـــة الصحيـــة للمراهقـــن مـــن خـــال تشـــجيع
وترقبــاً للفوائ ــد املتص ــورة يف حال ــة التدي ــن ع ــى املذه ــب اســـتخدام وســـائل منـــع الحمـــل للوقايـــة مـــن األمـــراض
الخمســـيني ،انضمـــت اعـــداد ال حـــر لهـــا مـــن الليبرييـــن املنقولـــة جنســـياً والحمـــل غـــر املرغـــوب فيـــه .ومل ُيظهـــر
إىل الكنائ ــس الخمس ــينية واإلنجيلي ــة يف املخي ــم .ك ــا اتص ــل أفـــراد هـــذه املنظمـــة أي معتقـــدات ســـوا ًء مـــع كل مـــن
الالجئ ــون الليبريي ــون بأعض ــاء الكنيس ــة يف الخ ــارج ،ال ســ ّيام املثليـــة الجنـــي والعمـــل يف تجـــارة الجنـــس ومامرســـة
يف الوالي ــات املتح ــدة ،للحص ــول ع ــى دع ــم م ــايل لكنائس ــهم املراهقـــن للجنـــس (الجنـــس قبـــل الـــزواج) أم ضدهـــم.
عـــر أفـــراد املنظـــات
ومنـــح دراســـية ألفـــراد األبريشـــية وبعـــض الخدمـــات وعـــى النقيـــض مـــن هـــذا النهـــجّ ،
االجتامعي ــة .ويف الوق ــت الح ــارض ،يعم ــل كث ــر م ــن القل ــة القامئـــة عـــى العقيـــدة عـــن معتقداتهـــم يف ّأن املراهقـــن
املتبقيـــة مـــن مقدمـــي املعونـــة يف املخيـــم عـــى أســـاس مـــا زالـــوا صغـــاراً عـــى الـــزواج وال ينبغـــي لهـــم مامرســـة
دينـــي.
أي نش ــاط جن ــي قب ــل ال ــزواج ،وكان نهجه ــم اتب ــاع العف ــة
حتـــى الـــزواج قـــدر املســـتطاع ،واللجـــوء إىل املامرســـات
صدام العقيدة
الجنســـية اآلمنـــة عنـــد إخفـــاق هـــذه التدابـــر.
خالفـــاً للنجـــاح الـــذي القتـــه املنظـــات القامئـــة عـــى
العقي ــدة يف غان ــا ،تس ــلط البح ــوث يف رشق إفريقي ــا الض ــوء وال تقتـــر بالطبـــع املعتقـــدات الشـــديدة فيـــا يتعلـــق
عـــى الطـــرق التـــي ميكـــن للنهـــج القائـــم عـــى العقيـــدة بالعالقـــات الجنســـية واإلنجـــاب عـــى املنظـــات القامئـــة
يف املســـاعدة اإلنســـانية أن يســـبب فيهـــا املشـــكالت عنـــد عـــى العقيـــدة وأفرادهـــا فحســـب ،فمســـائل العالقـــات
تطبي ــق الربام ــج أو توف ــر الخدم ــة لالجئ ــن خاص ــة عندم ــا الجنس ــية واإلنج ــاب ه ــي مس ــائل ش ــائكة ترتب ــط مبفاهي ــم
تكـــون املعتقـــدات الدينيـــة للمنظمـــة وموظفيهـــا مخالفـــة كاألخـــاق والنقـــاء والصحـــة العامـــة ،ولكنـــه ليـــس مـــن
ألهـــداف املـــروع.
املســـتغرب أن تختلـــف منظمـــة علامنيـــة مـــع منظمـــة
قامئ ــة ع ــى العقي ــدة يف النه ــج املتب ــع للحف ــاظ ع ــى الصح ــة
وكثـــر مـــن الـــركاء التنفيذيـــن مـــن املنظـــات غـــر الجنســـية واإلنجابيـــة للمراهقـــن .وميكـــن لهـــذا الصـــدام
الحكومي ــة العامل ــون م ــع مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية أن يـــؤدي بســـهولة إىل تقليـــل فـــرص النجـــاح يف تحقيـــق
لالجئـــن يف مخيـــات الالجئـــن يف رشق أفريقيـــا هـــم أهـــداف املـــروع ،وإعطـــاء معلومـــات متضاربـــة لالجئـــن،
منظ ــات قامئ ــة ع ــى العقي ــدة؛ بعضه ــم منظ ــات دولي ــة ويف النهاي ــة ي ــؤدي إىل نتائ ــج أك ــر س ــوءاً للصح ــة الجنس ــية
كبـــرة ،بينـــا البعـــض اآلخـــر منظـــات محليـــة .ويف أحـــد واإلنجابيـــة للمراهقـــن.
مخي ــات الالجئ ــنُ ،ت ــدار كث ــر م ــن عملي ــات التثقي ــف يف
مج ــال الصح ــة الجنس ــية واإلنجابي ــة والتوعي ــة توج ــه م ــن إليزابيث فريتس  wirtz@purdue.eduوجوناس إييك
جان ــب منظم ــة مس ــيحية محلي ــة بصفته ــا رشي ــك تنفي ــذي  jecke@purdue.eduمرشحان لنيل درجة الدكتوراه 1يف قسم
ملفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن .وس ــعت إح ــدى علم اإلنسان ،جامعة بوردوwww.purdue.edu .
املنظـــات العلامنيـــة الدوليـــة ،التـــي مل تكـــن نشـــطة يف
 .1بتمويل كريم من الهيئة األملانية للتبادل الثقايف ،ومعهد كيلوج للدراسات الدولية،
املخيـــم ،إيل تنفيـــذ حملـــة للصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة واملؤسسة الوطنية للعلوم ،وكلية بوردو لآلداب الحرة ومؤسسة بوردو لألبحاث.
للمراهقـــن والشـــباب ،إذ تشـــرك كلتـــا املنظمتـــان يف
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استجابة إنسانية متعددة األديان يف جمهورية أفريقيا الوسطى

كاثرين ماهوين

م َّثل التعاون بني األديان دو ًرا رئيس ًيا يف ضامن بقاء التامسك االجتامعي والوساطة بني األديان يف جدول األعامل
الدويل املتعلق باالستجابة يف جمهورية أفريقيا الوسطى حيث دين الناس جزء ال يتجزأ من هويتهم وحيث الدين
سلعة ُيتاجر بها بطريقة مروعة.
للوكالـــة الكاثوليكيـــة للتنميـــة الخارجيـــة وهيئـــة اإلغاثـــة
اإلس ــامية تاري ــخ طوي ــل م ــن العم ــل التع ــاوين لالس ــتجابة يف
ح ــاالت األزم ــات اإلنس ــانية عندم ــا تعجــزان  -ألس ــباب أمني ــة
أو بســبب حساســية الن ـزاع أو أي مخاطــر أخــرى  -عــن العمــل
مبفرده ــا .وقب ــل أن تتعاون ــا يف جمهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى،
وضعت ــا فعل ًي ــا طر ًق ــا للعم ــل م ًع ــا.
وكان م ــن ب ــن العوام ــل املحف ــزة لالس ــتجابة متع ــددة األدي ــان
يف جمهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى رغب ــة املنظ ــات اإلس ــامية يف
اململك ــة املتح ــدة يف االس ــتجابة لألزم ــة هن ــاك بس ــبب تزاي ــد
االحتياجـــات اإلنســـانية وكذلـــك توقعـــات قاعـــدة الداعمـــن
له ــم .وباس ــتثناء هيئ ــة اإلغاث ــة اإلس ــامية ،مل مت ــول املنظ ــات
اإلس ــامية يف اململك ــة املتح ــدة الت ــي أب ــدت اهتاممه ــا بربام ــج
الوكالـــة الكاثوليكيـــة للتنميـــة الخارجيـــة وإمكانيـــة الرشاكـــة
معهـــا أي برامـــج جـــرت يف جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى
ومل يكـــن ألي مـــن هـــذه املنظـــات وجـــود داخـــل الدولـــة.
فق ــد ح ــال اس ــتمرار حال ــة االنف ــات األمن ــي والعن ــف ال ــذي
اس ــتهدف غال ًب ــا الس ــكان املس ــلمني وزي ــادة ع ــدد الهج ــات
ضـــد العاملـــن يف املنظـــات غـــر الحكوميـــة الدوليـــة
وممتلكاتهـــا دون اشـــراك املنظـــات اإلســـامية يف االســـتجابة
داخـــل جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى .وقـــد قدمـــت الرشاكـــة
مـــع املنظـــات املســـيحية  -التـــي كانـــت تعمـــل عـــى نحـــو
1
وثيـــق مـــع برنامـــج التعـــاون بـــن األديـــان داخـــل البـــاد
والت ــي كان ــت تدع ــو للرتكي ــز أك ــر ع ــى الوس ــاطة ب ــن األدي ــان
 ح ـ ًـا للنــزاع ّمك ــن تل ــك املؤسس ــات الخريي ــة اإلس ــامية م ــناالســـتجابة لألزمـــة.
وزاد كال الجانبـــن مـــن خياراتهـــم للتمويـــل .فمـــن ناحيـــة
الوكال ــة الكاثوليكي ــة للتنمي ــة الخارجي ــة ،كان ــت تل ــك فرص ــة
إليص ــال التموي ــل لرشكائه ــا م ــن املنظ ــات الت ــي كان ــت تعم ــل
داخـــل البـــاد عـــن طريـــق التربعـــات الخاصـــة باملؤسســـات
الخريي ــة اإلس ــامية ،مث ــل :منظم ــة املس ــاعدة اإلس ــامية وهيئ ــة
املعون ــة اإلس ــامية وكذل ــك م ــن خ ــال عالق ــات هيئ ــة اإلغاث ــة
اإلســـامية ومنتديـــات املؤسســـات الخرييـــة اإلســـامية مـــع
املؤسســـات املانحـــة.

ومنــذ بــدء األزمــة الحاليــة يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ،صــار
الديــن ســلعة للمتاجــرة يف يــد مــن هــم يف الســلطة .وطاملــا دأب
برنامــج التعــاون بــن األديــان 2الــذي يضــم رئيــس األســاقفة
ديودونيــه نزاباالينجــا واإلمــام عمــر كوبــن اليامــا والقــس
نيكــوالس جوريكويامــي  -باســتمرار عــى إيصــال رســالة االعتــدال
والتســامح واالحـرام مــن خــال الحــوار مــع املجتمعــات املحليــة
وكذلــك بــأن مي ِّثلــون قــدوة يف أفعالهــم .وبزيــادة التوتــر والعنــف
بــن املجتمعــات املحليــة ،قــرر رئيــس األســاقفة واإلمــام العيــش
م ًعــا يف منــزل رئيــس األســاقفة لتأمــن الحاميــة لبعضهــا ولــي
يصبحــان قــدوة للســام والتامســك عــى الرغــم مــن النــزاع
الدائــر.

املنارصة

كان لجهــود برنامــج التعــاون بــن األديــان
ً
أيضــا دور ف َّعــال يف جــذب االنتبــاه الــدويل
لألزمــة يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى.
فباســتثناء االهتــام املتزايــد لوســائل
اإلعــام مــن ديســمرب/كانون األول 2013
إىل يناير/كانــون الثــاين  ،2014ظلــت األزمــة
يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى مهملــة إىل
حــد كبــر مــن قبــل املجتمــع الــدويل .ويف
ضــوء إدراك الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة
الخارجيــة بفضــل برنامــج التعــاون بــن
األديــان ومــا اســتوحته مــن القيمــة الرمزية
للربنامــج ،ســعت الوكالــة حثي ًثــا لتوســيع
جهودهــا يف املنــارصة مــن خــال التواصــل
مــع منتديــات املؤسســات الخرييــة
اإلســامية واستكشــاف فــرص تقديــم
رســائل مشــركة بشــأن قضايــا املنــارصة.
وتك ـ ّون شــعور بــأن هــذه العالقــة قــادرة
عــى املســاعدة يف التوســع يف نــر رســائل
املنــارصة التــي تبعثهــا الوكالــة الكاثوليكيــة
للتنميــة الخارجيــة ليــس بســبب ســمعة
منتديــات املؤسســات الخرييــة اإلســامية
داخــل القطــاع وحســب ولكــن بســبب
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تأثــر حافــز اتحــاد رأي املنظــات اإلســامية واملســيحية م ًعــا عــى
صانعــي الق ـرار الســيايس .ومــع تركيــز معظــم اســتجابة الوكالــة
الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة األوليــة لألزمــة يف جمهوريــة
أفريقيــا الوســطى عــى املنــارصة ومــع اســتثامر مســاحة كبــرة
مــن وقتهــا يف تحليــل الوضع ،متكنــت الوكالــة الكاثوليكيــة للتنمية
الخارجيــة ً
أيضــا مــن تقديــم جــزء كبــر مــن قدرتهــا االســتيعابية
عــى املنــارصة إىل املؤسســات الخرييــة اإلســامية التــي مل يكــن
ملعظمهــا تواجــد يف البــاد وكانــت قدرتهــا عــى منــارصة هــذه
االستثامر واإلنجازات
القضايــا محــدودة.
كانــت الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة تنســق فعل ًيــا
ومــن خــال هــذا الرابــط بــن الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة أعــال منــارصة كثــرة يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى واشــركت
الخارجيــة ومنتديــات املؤسســات الخرييــة اإلســامية منــت منتديــات املؤسســات الخرييــة اإلســامية يف هــذه القضايــا
العالقــات بــن املنظــات اإلســامية والكاثوليكيــة العاملــة يف وحــرت االجتامعــات بانتظــام .وقــد كانــت منتديات املؤسســات
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ســع ًيا لتوســيع نطــاق هــذه القيمــة الخرييــة اإلســامية مــن دفــع منظمــة املســاعدة اإلســامية وهيئــة
الرمزيــة إىل إيصــال املســاعدات عــى أرض الواقــع .وقــد رصحــت املعونــة اإلســامية للتوجــه إىل الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة
البارونــة بريــدج يف برملــان اململكــة املتحــدة يف يونيو/حزيــران الخارجيــة لالستفســار عــن دور الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة
 2014قائلــة“ :إذا حصــل املجتمــع املســيحي يف جمهوريــة أفريقيــا الخارجيــة يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى والتــاس التوجيــه
الوســطى عــى املســاعدات الغذائيــة مــن منظــات املســاعدات بشــأن كيــف لهــم أن يدعمــوا العمــل يف الرشاكــة .واســتجابة
اإلســامية يف اململكــة املتحــدة فهــذا مــن شــأنه املســاعدة يف لطلبــات منظمــة املســاعدة اإلســامية ومنتديــات املؤسســات
إعــادة بنــاء الثقــة بــن املجتمعــات املحليــة التــي هــي يف أمــس
الحاجــة إليهــا” .وكانــت الرؤيــة التــي متثلــت يف تعزيــز التامســك
االجتامعــي مــن خــال الربامــج اإلنســانية املشــركة متعــددة
األديــان وتطبيــق أعــال برنامــج التعــاون بــن األديــان ورســائله
عامـ ًـا داف ًعــا عــى طريــق تكويــن عالقــات عمــل بــن منظــات
املســاعدات اإلســامية والكاثوليكيــة عنــد االســتجابة لألزمــة يف
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ب سوكول

اإلمام موىس بوا واألخت ماريا كونسيتا يف زونغو ،مقاطعة إكواتور ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،عرب النهر من بانغوي ،عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.
قسمت املجتمعني املسيحية واملسلم يف جمهورية أفريقيا الوسطى.
ويعمل القائدان الدينيات معاً يف التخفيف عن الجروح التي َّ
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الخرييــة اإلســامية ،عقــدت الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة
الخارجيــة اجتام ًعــا بــن عــدداً مــن املؤسســات الخرييــة اإلســامية
ونظرياتهــا مــن منظــات خدمــات اإلغاثــة الكاثوليكيــة األمريكيــة
ملناقشــة فــرص التمويــل والرشاكــة والربامــج املشــركة املحتملــة.
ونتيجــة لذلــك االجتــاع ،قــام كل مــن الوكالــة الكاثوليكيــة
للتنميــة الخارجيــة وهيئــة اإلغاثــة اإلســامية ومنتديــات
املؤسســات الخرييــة اإلســامية وهيئــة املعونــة اإلســامية ببعثــة
مشــركة دامــت أســبوعًا يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى.
وكان ذلــك اســتثام ًرا يف بنــاء عالقــات العمــل بــن املنظــات.
ومتكنــت هــذه املجموعــة مــن زيــارة مشــاريع عديــدة ليكــرروا
بذلــك منهجيــة برنامــج التعــاون بــن األديــان وكان املمثلــن
مــن الكاثوليــك واملســلمني والربوتســتانت الذيــن عملــوا م ًعــا
لتضميــد جــراح النــزاع وحاولــوا تحقيــق الوســاطة واملصالحــة.
وأتاحــت هــذه الزيــارة ً
أيضــا للمنظــات إج ـراء تقييــم مشــرك
لالحتياجــات الرضوريــة والتعــرف كذلــك عــى خيــارات التمويــل
املشــرك ووضــع الربامــج عــى نحــو تعــاوين .وإضافــة إىل مــا
ســبق ،ســاعدتهم البعثــة عــى توســيع رســائل املنــارصة التــي
تبعثهــا املجموعــة حيــث كانــت إضافــة كبــرة للقيمــة الرمزيــة
ومنحــت ً
أيضــا مــن شــاركوا يف هــذه البعثــة الفرصــة أثنــاء
عودتهــم للحديــث مــع صانعــي القـرار الســيايس والداعمــن مــن
منطلــق تجربتهــم األوىل لهــم يف البــاد.
ومــن خــال الجهــود املشــركة بــن األديــان ،اســتطاع تجمــع
املنظــات الدينيــة غــر الحكوميــة يف اململكــة املتحــدة الوصــول
إىل صانعــي القـرار الســيايس يف اململكــة املتحــدة لتســليط الضــوء
باســتمرار عــى الحاجــة لدعــم التامســك االجتامعــي يف جمهوريــة
أفريقيــا الوســطى .وقــد مهــد ذلــك  -جزئ ًيــا  -االهتــام الــدويل
بأعــال برنامــج التعــاون بــن األديــان.

ومنظــات خدمــات اإلغاثــة الكاثوليكيــة وهيئــة اإلغاثــة
اإلســامية ومنتديــات املؤسســات الخرييــة اإلســامية و هيئــة
املعونــة اإلســامية) التــي قامــت بهــذه البعثــة املشــركة
وباســتضافتها بحاجــة إىل اســتثامر وقــدرة اســتيعابية ضخمــة
والســيام عنــد تنظيــم الزيــارة إىل بانغــي .ويتطلــب الحفــاظ عــى
هــذه العالقــات باملثــل االســتثامر والقــدرة االســتيعابية التــي ال
ُتتــاح دامئًــا بســبب املطالــب التنافســية .وعــى الرغــم الســهولة
النســبية يف تنســيق االتصــاالت وجهــود املنــارصة مبــارشة عقــب
البعثــة املشــركة إال أنــه مبــرور الوقــت يصبــح التنســيق بــن
املنظــات الخمــس أكــر تحد ًيــا.

الفرص

بالرغــم مــن هــذه التحديــات ،تســتمر األزمــة يف جمهوريــة
أفريقيــا الوســطى وســيصبح مــن الــروري زيــادة جهــود تعزيــز
التامســك االجتامعــي يف البــاد .ومثــة مزايــا واضحــة يف اســتمرار
املنهجيــة متعــددة األديــان يف االســتجابة اإلنســانية داخــل
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ويف عمــل املنظــات الكاثوليكيــة
واإلســامية م ًعــا .و ُيتيــح العمــل مــع منظــات دينيــة مختلفــة
وجــود منهجيــة مراعيــة ألوضــاع الن ـزاع وكذلــك املســاعدة عــى
زيــادة رســائل املنــارصة وكســب إمكانيــة التواصــل مــع صانعــي
الق ـرار .ومــا زال مثــة حاجــة ملنــارصة توفــر الظــروف املالمئــة -
مثـ ًـا  -للعــودة اآلمنــة لجميــع مــن نزحــوا بفعــل النـزاع وضــان
توفــر الربامــج اإلنســانية لظــروف العــودة هــذه.
ويصعــب قيــاس أثــر منهجيــة الربامــج متعــددة األديــان عــى
تعزيــز التامســك االجتامعــي يف ضــوء الوضــع املضطــرب .ومثــة
أمثلــة واضحــة يف عمــل منظــات خدمــات اإلغاثــة الكاثوليكيــة
مــع املجتمعــات اإلســامية عــى َّأن مثــل هــذه الرشاكــة قــد زادت
مــن إيصــال املســاعدات اإلنســانية وســهلت بعــض الحــوار بــن
املجموعــات هنــاك .وبالرغــم مــن متيــز ســياقات الطــوارئ عــن
بعضهــا وأن لــكل منهــا تحليلهــا الخــاص بهــا ،يف بعــض املواقــف
املتشــابهة حيــث مي ّثــل الديــن دو ًرا مهـ ً
ـا يف الن ـزاع ويف عمليــة
املصالحــة ،ال يعــد العمــل مــع منظــات دينيــة مختلفــة رضور ًيــا
وحســب ولكــن مفضـ ًـا ً
أيضــا.

فتجاهــل الديــن ســيحد بشــدة أي تحليــل للوضــع الراهــن يف
البــاد .ويف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى نفســها ،تــرى املجتمعــات
املحليــة املؤسســات الدينيــة بوصفهــا مصــدر للهــدوء واملــأوى.
وتجــد غالبيــة الكنائــس محاطــة مبخيــم للنازحــن يوفــر اإلغاثــة
للمجتمعــات املســيحية واملســلمة التــي لجــأت لــه .وقــد أتاحــت
هــذه البعثــة املشــركة ً
أيضــا الفرصــة للتعــاون يف الربامــج حيــث كاثرين ماهوين  cmahony@cafod.org.ukاملنسق اإلقليمي
متــول هيئــة اإلغاثــة اإلســامية حال ًيــا منظــات خدمــات اإلغاثــة يف حاالت الطوارئ  -غرب أفريقيا ومنطقة البحريات الكربى،
الكاثوليكيــة لتنفيــذ برامــج اإليــواء واألمــن الغــذايئ وصــار لهــا الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجيةwww.cafod.org.uk .
وجــود أكــر اســتمرارية يف بانغــي.
 .1انظر مقال نزاباالينجا والياما وغبانجو صفحة .4
إال أن هــذه العمليــة ال تخلــو مــن التحديــات .فقــد كانــت
املنظــات الخمــس (الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة

 .2يف حني أنه يُشار إىل تجمع الزعامء الدينيني دول ًيا بربنامج التعاون بني األديان إال أن
اسمه الرسمي برنامج االعرتافات الدينية يف إفريقيا الوسطى.
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احرتام العقائد وتفادي الرضر :املساعدة النفسية االجتامعية يف األردن والواليات
املتحدة
مريم زوما

عىل كل من املنظامت الدينية والعلامنية معرفة الطرق التي ميكن أن ُيقدم من خاللها الدين املداواة والدعم والتي
ميكن ً
أيضا أن تتسبب يف إيذاء الالجئني وطالبي اللجوء.

قدمــت املنظــات القامئــة عــى العقيــدة تاريخ ًيــا مجموعــة
متنوعــة مــن الخدمــات لالجئــن وطالبــي اللجــوء بغــض النظــر
عــن ديــن هــؤالء األفـراد أو انتامئهــم الدينــي ،وال تختلــف هــذه
املســاعدات عــن تلــك التــي تقدمهــا نظرياتهــا العلامنية .وتسرتشــد
املنظــات القامئــة عــى العقيــدة بقيمهــا الدينيــة وتســعى
للتواصــل مــع مؤسســات دينيــة أوســع للحصــول عــى املــوارد
التــي قــد ال تقــدر املنظــات العلامنيــة عــى الحصــول عليهــا.
وإضافــة إىل مــا ســبق ،يســتخدم كثــر مــن الالجئــن وطالبــي
اللجــوء الديــن والقيــم الروحيــة بوصفهــا مصدريــن للتعايــش
واالستشــفاء واملرونــة.1.

يقــارن هــذا املقــال العمــل النفــي االجتامعــي مــع الالجئــن
وطالبــي اللجــوء الــذي تضطلــع بــه اثنــن مــن املنظــات القامئــة
عــى العقيــدة ،هــا :منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة للرفــاه يف
عــان ،األردن ،ومنظمــة البحــارة الدوليــة يف
الــرق األدىن يف َّ
مدينــة نيويــورك .فمــن ناحيــة ،تقــدم منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة
للرفــاه يف الــرق األدىن يــد العــون للســكان العراقيــن والســوريني
والفلســطينيني واألردنيــن وتوفــر لهــم املســاعدات الطبيــة
والغــذاء واإلســكان والتعليــم بغــض النظــر عــن الخلفيــة الدينيــة
للفــرد ،وتقــدم كذلــك هــذه املنظمــة التمويــل لكنيســة مبــري
مريــم الفرنسيســكان يف األردن لربامــج التعليــم املســيحي (التــي
ُتقــدم حرص ًيــا لعائــات مســيحية) .أمــا منظمــة البحــارة الدوليــة
فمنظمــة دينيــة اجتامعيــة لوثريــة تابعــة للكنيســة اإلنجيليــة
أساســا مســاكن مؤقتــة لطالبــي
اللوثريــة يف أمريــكا التــي توفــر ً
اللجــوء واملهاجريــن القادمــن مــن دول أمريــكا الوســطى
والجنوبيــة والــرق األوســط وإفريقيــا جنــوب الصحـراء الكــرى.

فوائد املنظامت القامئة عىل العقيدة التي
تقدم املساعدة النفسية االجتامعية

يتحــدث كثــر مــن الالجئــن وطالبــو اللجــوء الذيــن عملــت
معهــم يف األردن والواليــات املتحــدة عــن أهميــة العقائــد
الدينيــة واندماجهــم يف املجتمعــات املحليــة الدينيــة بوصفهــا
مصــد ًرا للدعــم الروحــي والعاطفــي واالجتامعــي .وتســتطيع
املنظــات القامئــة عــى العقيــدة مــن خــال أنشــطتها مســاعدة
طالبــي اللجــوء والالجئــن عــى الشــعور باالنتــاء وتوفــر لهــم

نــوع مــن الشــعور باأللفــة .فعــى ســبيل املثــال ،د ّرســت كنيســة
مبــري مريــم الفرنسيســكان الكتــاب املقــدس يف مجموعــة
أســبوعية داخــل ديرهــم .وقــد أعربــن كثــرات مــن املشــاركات
كيــف تطلعــن لالنضــام لهــذه املجموعــة نظـ ًرا ملــا قدمتــه لهــن
مــن نشــاط روحــي واجتامعــي يف ظــل محدوديــة املــوارد التــي
يحظــى بهــا الالجئــون لإلنفــاق عــى األنشــطة الرتفيهيــة .وقــد
منحــت الدراســة األســبوعية للكتــاب املقــدس الالجئــن مســاحة
ملعرفــة املزيــد عــن دينهــم والتفاعــل مــع املجتمــع املحــي
واكتشــاف املــوارد والخدمــات املتاحــة لهــم مــن قبــل املنظــات
األخــرى فضـ ً
ـا عــن أنهــا ســاعدتهم عــى مســايرة الضغــوط التــي
يتعرضــون لهــا.

وتقــدم منظمــة البحــارة الدوليــة املســاكن املؤقتــة لطالبــي
اللجــوء واملهاجريــن الذيــن خرجــوا مؤخــ ًرا مــن مراكــز
االحتجــاز ،ويــزور ً
أيضــا موظفــو منظمــة البحــارة الدوليــة
واملتطوعــون طالبــي اللجــوء واملهاجريــن املحتجزيــن يف مراكــز
االحتجــاز يف جميــع أرجــاء نيــو جــريس لتزويدهــم بالدعــم
العاطفــي واالجتامعــي 2.ويــأيت كثــر مــن متطوعــي منظمــة
البحــارة الدوليــة مــن التجمعــات اللوثريــة يف مدينــة نيويــورك
ويشــاركون يف هــذا الربنامــج بوصفــه وســيلة لتفعيــل إميانهــم
بدينهــم .وتــدرب منظمــة البحــارة الدوليــة املتطوعــن قبــل
إجراءهــم زيــارات ملراكــز االحتجــاز حتــى يعرفــوا أن غــرض
الزيــارة ليــس جــذب األتبــاع بــل تقديــم الدعــم العاطفــي
واالجتامعــي .ولكــن إذا جــاء املحتجــزون عــى ذكــر مــدى
أهميــة العقائــد الدينيــة لهــم فبإمــكان املتطوعــن االشـراك مــع
املحتجزيــن يف حــوار حــول هــذا املوضــوع .فعــى ســبيل املثــال،
تحــدث أحــد املهاجريــن املحتجزيــن إىل متطوعــي منظمــة
البحــارة الدوليــة قائـ ًا َّإن قـراءة الكتــاب املقــدس ســاعدته عــى
أن يكــون إيجاب ًيــا خــال إقامتــه يف االحتجــاز ،وهكــذا شــعر
هــذا املحتجــز باألريحيــة ملشــاركة هــذه املعلومــات عقــب
لقائــه مــع أحــد املتطوعــن ملــدة ســاعة ثــم شــاركه املقاطــع مــن
الكتــاب املقــدَّ س التــي ُيحــب أن يقرأهــا وأخـ ًرا أعــرب املحتجــز
عــن شــعوره بالراحــة إلجــراء هــذا الحــوار .يف حــن ال يشــعر
املوظفــون يف املنظــات العلامنيــة بالراحــة عنــد االنخــراط يف
حــوارات بشــأن العقيــدة.
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ويتحــدث طالبــو اللجــوء الذيــن ميكثــون يف دار ضيافــة منظمــة
البحــارة الدوليــة ً
أيضــا عــن أهميــة العقائــد الدينيــة .فعــى ســبيل
املثــال ،ذكــر أحــد طالبــي اللجــوء الــذي عــ ّرف نفســه بصفتــه
مســيح ًيا أن البقــاء يف مــكان مســيحي ســاعده عــى الشــعور
بالثقــة واألمــان .فاملســاعدة تخلــق بيئــة يشــعر فيهــا الالجئــون
وطالبــو اللجــوء باألمــان وبالتقبــل وبالثقــة وجميعهــا أمــور
مهمــة لرفاههــم العقــي والعاطفــي .وتســاعد الرمــوز والصــور
الدينيــة عــى خلــق مســاحات مألوفــة ومطمئنــة لطالبــي اللجــوء
والالجئــن .وعــاوة عــى مــا ســبق ،ميكــن أن يســاعد املوظفــون
الذيــن يشــاركون يف الشــعائر الدينيــة والذيــن يحرتمونهــا  -ســواء
كانــت مــن دينهــم أم مــن ديــن آخــر  -عــى بنــاء جســور الثقــة
مــع العمــاء وتكويــن روابــط اتصــال ف َّعــال مــع كل مــن املنظمــة
واملجتمــع األوســع .ويف املقابــل ،قــد ال تقــدر املنظــات العلامنيــة
التــي تقــدم خدمــات مامثلــة عــى خلــق بيئــة ترعــى العمــاء
الذيــن يشــيدون بالديــن والقيــم الروحيــة بوصفهــا جوانــب
مهمــة لرفاههــم العاطفــي فهــذه املنظــات تفــرط يف اســتخدام
التدخــات العالجيــة الغربيــة التــي تختلــف كثــ ًرا عــن طــرق
األشــخاص الذيــن يخدمونهــا يف التعايــش مــا يســبب األمل النفــي
لهــم.
وإضافــة إىل تقديــم الدعــم الروحــي والعاطفــي واالجتامعــي،
لــدى املنظــات القامئــة عــى العقيــدة روابــط مــع الشــبكات
االجتامعيــة األخــرى ،مثــل :أماكــن العبــادة ،وهــي قــادرة عــى
جــذب املــوارد واملتطوعــن مــن خــال هــذه الشــبكات .فعــى
ســبيل املثــال ،تعمــل منظمــة البحــارة الدوليــة مــع التجمعــات
اللوثريــة لتوظيــف املتطوعــن لزيــارة مراكــز االحتجــاز بينــا
تســتخدم كل مــن منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة للرفــاه يف الــرق
األدىن وكنيســة مبــري مريــم الفرنسيســكان شــبكاتهم الكنســية
إليجــاد املــوارد وتوزيعهــا ،مثــل :اإلســكان واألثــاث واملالبــس
لعمالئهــم الالجئــن .وميكــن أن يتواصــل املوظفــون مــع طالبــي
اللجــوء والالجئــن الذيــن يتبعــون العقائــد الدينيــة نفســها التــي
تتبعهــا املنظمــة القامئــة عــى العقيــدة ويتجمعــون يف أماكــن
العبــادة التــي تزودهــم مبزيــد مــن املســاعدة الروحيــة .وعــى
صعيــد آخــر ،ال تحظــى املنظــات العلامنيــة بروابــط اتصــال مــع
أماكــن العبــادة.

الدينيــة خشــية أن يضطــروا للتحــول عــن معتقداتهــم الدينيــة.
وعــى موظفــي املنظمــة القامئــة عــى العقيــدة االنتبــاه ملثــل هذه
القضايــا وإذا مــا أعــرب طالبــو اللجــوء والالجئــون عــن مثــل هــذه
املخــاوف وجــب عــى املامرســن مســاعدتهم عــى اكتشــاف طــرق
أخــرى مفيــدة للتعايــش وإحالتهــم  -إذا لــزم األمــر  -ملنظــات
أخــرى.
وقــد يشــعر طالبــو اللجــوء والالجئــون بالقلــق إزاء تلقــي
املســاعدة مــن منظمــة قامئــة عــى العقيــدة ال تعتنــق دينهــم
نفســه .حتــى إن بعــض العمــاء يظنــون أن مثل هــذه املنظامت ال
تقــدم املســاعدة إال لألفـراد الذيــن يعتنقــون الديــن نفســه الخاص
باملنظمــة وأحيا ًنــا يعتقــد خطــأً بعــض العمــاء ذوو ديــن املنظمــة
نفســه أنهــم ســيحظون مبعاملــة أفضــل مــن غريهــم .وقــد يشــعر
العمــاء الذيــن يعتنقــون ديــن املنظمــة نفســه بالضغــط لإلفصــاح
عــن دينهــم عنــد تلقــي املســاعدة مــن املنظــات الدينيــة.
وقــد تتســبب الرمــوز والصــور الدينيــة يف إشــعار العمــاء مــن
األديــان املغايــرة بالبعــد عــن املنظمــة .فقــد كان أحــد املتطوعــن
يف منظمــة البحــارة الدوليــة يرتــدي صلي ًبــا أثنــاء تحدثــه مــع
مهاجــر محتجــز يف مركــز االحتجــاز قــدم نفســه بوصفــه مسـ ً
ـلم،
وحينهــا شــعر املحتجــز باالنزعــاج مــن الصليــب وأوضــح أنــه
ُمســلم وال يرغــب يف التحــول عــن دينــه .وهكــذا ،عــى موظفــي
املنظــات الدينيــة إعطــاء رســائل جليــة إىل املجتمــع املحــي
مفادهــا أنهــم يقدمــون املســاعدة لجميــع األف ـراد بغــض النظــر
عــن معتقداتهــم الدينيــة وأن يتجنبــوا إظهــار رموزهــم الدينيــة.

ومــن األهميــة مبــكان ملوظفــي كل مــن املنظــات الدينيــة
والعلامنيــة أن يكونــوا ضليعــن يف املبــادئ األساســية لألديــان
التــي يتبعهــا عمالئهــم .وعــى املنظــات االنتبــاه لبعــض
املامرســات وااللتزامــات واحرتامهــا ،مثــل :القيــود الغذائيــة
واألعيــاد الدينيــة .وعــى املوظفــن ً
أيضــا  -إن أمكــن  -محاولــة
إدمــاج تقاليــد العمــاء الروحيــة يف نشــاطات املنظمــة أو عقــد
احتفــاالت ثقافيــة إذا مــا وصفهــا العمــاء بأنهــا تعنــي شــيئًا مهـ ً
ـا
ملجتمعاتهــم وطري ًقــا لرفاههــم النفــي االجتامعــي وال ســيام إذا
كانــت تناســب الســياق املحــي .وبنــا ًء عــى طلــب زوج مســلم
وزوجتــه املســيحية مــن طالبــي اللجــوء ،بــارك قــس منظمــة
القيود واملخاطر
البحــارة الدوليــة طفلهــم حديــث الــوالدة مســتخد ًما تقاليــد كال
ً
تواجــه املنظــات الدينيــة أيضــا قيــودًا وقــد تــر ببعــض األفـراد الدينــن.
الذيــن يعتنقــون دي ًنــا مغايـ ًرا لديــن املنظمــة ،فهــم قــد يتعرضــون
لالضطهــاد بســبب دينهــم أو للتشــكيك يف صحــة معتقداتهــم أو أخــ ًرا ،عــى املنظــات االســتعداد لالنخــراط يف حــوار األديــان
للشــعور بــأن ســلطة عُ ليــا قــد تخلــت عنهــم يف وقــت محنتهــم .والقيــم الروحيــة مــع عمالئهــم نظــ ًرا ألن كثــراً مــن الســكان
حتــى إن بعــض األفـراد يخافــون طلــب املســاعدة مــن املنظــات النازحــن يــرون الديــن عامـ ًـا مهـ ً
ـا للتعايــش واملــداواة وعــى
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كل مــن املنظــات الدينيــة والعلامنيــة تدريــب موظفيهــم
عــى املبــادئ األساســية ألديــان عمالئهــم .ويجــب إج ـراء مزيــد
مــن األبحــاث متعــددة التخصصــات وتكويــن مزيــد مــن أطــر
املامرســات مــن قبــل األخصائيــن االجتامعيــن والعاملــن يف
مجــال الصحــة العقليــة والعاملــن يف مجال املســاعدات اإلنســانية
ســع ًيا لضــان النظــر إىل الديــن والقيــم الروحيــة بوصفهــا شــيئًا
قيـ ً
ـا يســتحق أن يكــون موضو ًعــا للحــوار مــع طالبــي اللجــوء
والالجئــن ولضــان عــدم تســبب مامرســاتهم يف إحــداث مزيــد
مــن الــرر النفــي االجتامعــي أو العاطفــي.

مريم زوما  zomamaryam@gmail.comكانت حتى
وقت قريب متدربة عىل العمل االجتامعي يف منظمة البحارة
الدولية  http://sihnyc.orgوهي حال ًيا مرشحة لنيل
درجة املاجستري يف العمل االجتامعي يف مدرسة سيلربمان
للعمل االجتامعي يف كلية هانرت يف جامعة مدينة نيويورك.
www.hunter.cuny.edu/socwork

 .1جوزدزياك إي وشاندي دي(“ )2002االفتتاحية :الدين والقيم الروحية يف الهجرة
القرسية” ،مجلة دراسات الالجئني ،املجلد  ،15العدد .2
 .2للحصول عىل معلومات بشأن تأثري االحتجاز ،راجع العدد  44من مجلة الهجرة القرسية
عن “االحتجاز ،وبدائل االحتجاز ،والرتحيل”www.fmreview.org/ar/detention .

املساحة الدينية واملساحة اإلنسانية
مي نو

لـــدى الــكــنــيــســة الــروتــســتــانــتــيــة الــرســمــيــة يف املــغــرب
) (Église Évangélique au Maroc, EEAMكنائس يف عدة
مدن يف املغرب .وبعد التدهور الذي تىل االستقالل ،شهدت كنائس
الطائفة اإلنجيلية يف املغرب يف العقد األخري من القرن العرشين
ارتفاعاً كبرياً يف العضوية من الطالب الواصلني إىل البالد من جنوب
الصحراء األفريقية لكنَّ ذلك م ّثل يف الوقت نفسه تحدياً :فظهور
املهاجرين غري النظاميني من جنوب الصحراء اإلفريقية عادة ما
يهدفون إىل عبور املغرب نحو أوروبا لكنَّ املطاف ينتهي بهم
يف حالة شبه استيطان يف البالد .وهكذا إثر هذا التحدي ،بدأت
الكنيسة اإلنجيلية يف املغرب عام  2003بالعمل مع الالجئني
واملهاجرين يف املغرب من خالل ذراعها االجتامعي :اللجنة الدولية
للمساعدات.
وتنصب إحدى النشاطات األساسية للجنة يف توفري املساعدة
وبرنامج مساعدة الطوارئ الذي يضم الغذاء واملعونة الطبية والتربع
بالبطانيات واملرافقة الروحية للمسيحيني الذين يطلبونها .وعادة
ما ُيقدَّم هذا النوع من املساعدات يف أثناء جلسات “الزيارات
القصرية” يف كنائس الطائفة اإلنجيلية يف املغرب يف عدة مدن يف
جميع أنحاء املغرب .ومع ذلك ،مل يخل الطريق من التحديات أمام
إعادة توجيه هذا الذراع من الكنيسة نحو املهاجرين غري النظاميني
من منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية .فهناك توتر مستمر إذ تارة
تكون اللجنة الدولية للمساعدات منظمة كنسية تركز عىل الرعاية
الشخصية والرعوية وتارة تكون كأي منظمة غري حكومية تضع
تركيزها عىل الكفاءة واملهنية.

وأهدافها وقراراتها التنظيمية .وليست القضية هنا مسألة “إما هذا
أو ذاك” بل إنها مسألة غموض والتباس ال ميكن إزالته نظراً ألنه
مرتبط ارتباطاً جوهرياً بتنظيم اللجنة وتاريخها .وأتت هذه القضايا
نتاج محاولة املنظمة تفسري معاين “املقدس” و”العلامين” عىل أرض
الواقع وتوضيح دور الدين يف العمل اإلنساين املتَّسم بالتناقضات
والتوتر ما يعكس بدوره تناقضاً يف دورها يف الفضاء العام.
ل َّكن دراسة أحد الفاعلني الجنوبيني القامئني عىل العقيدة مثل
اللجنة الدولية للمساعدات ستساهم يف تعميق فهمنا لبعض
الفاعلني األصغر حج ًام ممن يشاركون يف األمناط “األخرى” للعمل
يوسع بدوره تعريفنا
اإلنساين التي غالباً ما ال تكون منظورة ما ّ
للعمل اإلنساين .ومع َّأن املساحة الدينية هي يف الوقت نفسه
مساحة عابرة للقوميات ومساحة إنسانية أيضاً ،فتمثل اللجنة
الدولية للمساعدات مثاالً عن كيفية تحول مثل هذه املجتمعات
الدينية إىل فاعلني خاصة يف مواجهة نقص يف الخدمات التي تقدمها
الدولة بل مواجهة العدوانية التي قد تنشط عىل السطح أحياناً
تجاه املهاجرين.
وكام يقول رئيس اللجنة الدولية للمساعدات “نحن نخرتع كلام
مضينا يف طريقنا” .فالعمل االرتجايل واالخرتاع كانا من أهم الطرق
التي سعت فيها اللجنة الدولية للمساعدات إلدارة االنتقال من
متنام ميثل مساحة املوارد
العملية التي يديرها الراعي إىل تنظيم ٍ
للمهاجرين استجابة لعمليات عامة أوسع تؤثر عىل مجتمعها.

مي نو  mngo44@gmail.comمرشحة لنيل درجة
وهناك حالة من الغموض تسود داخل اللجنة الدولية للمساعدات الدكتوراه يف جامعة سوينبرين للتكنولوجيا ،أسرتاليا.
بني طبيعتها اإلنجيلية واإلنسانية ويؤثر هذا الغموض عىل رسالتها www.swinburne.edu.au
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العمل اإلنساين القائم عىل العقيدة يف شامل ميامنار

إدوارد بينسن وكارين جاكت

لقد كانت استجابة املنظامت القامئة عىل العقيدة إزاء التهجري يف شامل ميامنار ملحوظة ،لكنَّ استمرار العالقات
املفتوحة والتعاونية مع املجتمع الدويل ما زالت متثل تحدياً قامئاً ومستمراً.
مــع اســتئناف النــزاع املســلح عــام  ٢٠١١يف شــال ميامنــار،
هُ ِّجــر عـرات األلــوف مــن األشــخاص .وبعــد ثالثــة ســنوات ،مــا
هجــر ونــازح داخــي يف البــاد .ويف هــذه
زال هنــاك  99ألــف ُم َّ
املنطقــة يف ميامنــار التــي يســود فيهــا الســكان املســيحيون،
كان للمنظــات واملجتمعــات املعمدانيــة والكاثوليكيــة دوراً
حيويــاً يف توفــر املســاعدة .فمنــذ تحــ ّول كاشــن يف أواخــر
القــرن التاســع عــر إىل املســيحية ،والكنائــس توفــر الخدمــات
العامــة التــي ال توفرهــا الحكومــة .وعــر األجيــال ،حصلــت هــذه
العمليــة عــى الرشعيــة لهــذه املنظــات ،واألهــم مــن ذلــك أ َّنهــا
حصلــت عــى ثقــة الســكان .ويف مرحلــة مؤخــرة بعــد الن ـزاع
عملــت الكنائــس ومجمعاتهــا عــى توفــر الخدمــات مبنطقيــة
لتكــون مــاذات آمنــة وأماكــن ميكــن للمجموعــات مــن خاللهــا
االســتجابة إىل الحاجــات اإلنســانية املبــارشة لألشــخاص الذيــن
ينتمــون إىل طوائفهــم بــل حتــى ألفـراد الجامعــة الدينيــة نفســها
ســواء أكانــوا يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة أم غــر
ذلــك مــن املناطــق.

فبصغــر حجمهــا أصبحــت تلــك املنظــات مفيــدة ليــس يف
تجنــب املشــكالت املوجــودة يف املخيــات املكتظــة فحســب
بــل يف املســاعدة أيضــاً يف تعزيــز قدراتهــا عــى االســتجابة
مبرونــة .فقــد نشــأت املنظــات وتطــورت بطريقــة عضويــة
حســب الحاجــات الطارئــة ،وتعلمــت مــن ظهورهــا الســابق
واســتفادت مــن الخــرات املعرفيــة الســابقة والعالقــات التــي
أقامتهــا مــع النازحــن مــن قبــل .وبــدالً مــن توجيــه االســتجابات
واســعة النطــاق التــي ترتكــز عــى جميــع املســتفيدين اللذيــن
يتس ـ َّلمون القــدر نفســه مــن الجهــد لضــان العــدل واملســاواة
انتهجــت هــذه املنظــات القامئــة عــى العقيــدة مقارب ـ ًة مت ِّكــن
فيهــا كل فــرد أو كل ارسة مــن تلقــي مــا يحتاجونــه بالضبــط.
وأتــاح برنامــج ممــول دولي ـاً لبــؤر الرتكيــز املحــددة مســبقاً يف
املخيــات عــى االســتجابة لحاجــات النازحــن الخاصــة .وكان
مــن الشــائع جــداً لــدى املنظــات القامئــة عــى العقيــدة وعنــد
توقــف قنــوات التمويــل مؤقتــاً أن تتمكــن مــن جمــع الدعــم
مــن الكنائــس املحليــة أو التجــار لضــان اســتمرار املســاعدات.

وفيــا وراء تاريــخ املنظــات القامئــة عــى العقيــدة يف املنظامت القامئة عىل العقيدة :املزايا والقيود

مســاعدة تلبيــة حاجــات النــاسُ ،أثــر جــدل عــى َّأن نجــاح
تلــك املنظــات يعــود يف بعضــه إىل الوضــع الــذي يتيــح لهــم
التعــاون مــع كال طــريف الن ـزاع .ومل يكــن لحكومــة ميامنــار وإن
كانــت تهيمــن عليهــا الطبيعــة البوذيــة خيــار كبــر َّإل بقبــول
الكنائــس واملنظــات القامئــة عــى العقيــدة التــي اســتجابت
لحاجــات النازحــن مــن خــال شــبكاتها الدينيــة املمتــدة.
وبحكــم طبيعتهــا ،تشــعر املنظــات القامئــة عــى العقيــدة َّأن
مــن واجبهــا االســتجابة إىل حاجــات املدنيــن وحتــى لــو مل تكــن
لتلــك املنظــات الخــرة الكبــرة يف العمــل اإلنســاين ،فهــي تنظــر
لنفســها عــى أ َّنهــا ال متلــك خيــاراً آخــر .ويف حــن مــا زالــت
املنظــات الدوليــة تناضــل مــن أجــل الحصــول عــى الوصــول
املنتظــم والقابــل بالتنبــؤ بــه ألكــر مــن نصــف الســكان النازحني
املوجوديــن يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة ،فليســت
هــذه مشــكلة بالنســبة للمنظــات القامئــة عــى العقيــدة وال
بالنســبة لكوادرهــا وموظفيهــا .لقــد كان توفــر األرض املناســبة
يف أغلــب األحيــان عائقـاً أساســياً أمــام توفــر املــأوى يف العمليــة
اإلنســانية ،لكــنَّ هــذه املشــكلة ُح َّلــت مــن خــال توفــر املالجئ
واملخيــات الواقعــة داخــل مجمعــات الكنيســة.

مــن مزايــا املنظــات القامئــة عــى العقيــدة وضــوح سلســلة
القيــادة التــي متكــن مــن اتخــاذ الق ـرارات بنــا ًء عــى الهيكليــة
املتَّبعــة يف الكنائــس لــدى األســاقفة الكاثوليــك والرهبــان
املعمدانيــن ليكــون لديهــم الق ـرار األخــر .ويف حــن قــد يبــذل
القــادة قليـ ًا مــن الوقــت يف امليــدان (وهــذا األمــر الــذي ميكــن
أن يقــال إ َّنــه ينطبــق أيض ـاً عــى كبــار األشــخاص يف املنظــات
ممــن يفعلــون ذلــك
الدوليــة) فلديهــم عديــدٌ مــن كــوادر الدعــم َّ
وممــن يشــ ِّكلون جــزءاً مــن شــبكة قــوي .واملنظــات القامئــة
َّ
عــى العقيــدة تؤمــن باســمها :كنيســة كاشــن املعمدانيــة،
وجمعيــة خدمــات كاورنــا ميامنــار االجتامعيــة 1خدمــات ميامنــار
االجتامعيــة (كاريتــاس ميامنــار) .وتصــف مؤسســة ميتــا لإلمنــاء
قوتهــا الدافعــة عــى أ َّنهــا تجســيد لكلمتــن هــا :املحبــة
اللطــف ،وهــا مــن الكلــات املوجــودة يف العقيــدة البوذيــة
مــع َّأن قيــادة هــذه املنظمــة قيــادة مســيحية .ورغــم وجــود
أدلــة تشــر إىل مامرســة نشــاطات التبشــر ،مل يكــن ذلــك روريــا
ألن املســتفيدين كانــوا باألصــل ملتزمــن بعالقتهــم مــع موفــر
الخدمــات اإلنســانية الــذي يعرفونــه وذلــك بــأن يكونــوا جــزءاً
مــن عقيدتــه.
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إدوارد بينسن

ومــع كل هــذه اإليجابيــات ،تعــاين املنظــات القامئــة عــى
العقيــدة مــن قيــود وتحديــات بصفتهــا مســتجيبة إنســانية.
فمــع تــويل دور املســتجيبني اإلنســانيني عــى نطــاق واســع يف
أزمــة كاشــن ،أظهــرت املنظــات القامئــة عــى العقيــدة عــدداً
مــن امليــول املتعلقــة ببنياتهــا وكوادرهــا وتفويضاتهــا التــي أثــارت
الجــدل حــول بعــض التحديــات التــي تواجههــا يف االســتجابة.
فــأوالً ،قــد يكــون تبديــل املوظفــن ودورانهــم عالي ـاً جــداً وهنــا
قــد يكــون بعــض املوظفــن ذوي خــرة عاليــة ومهنيــة ،ف ُيسـتَبدل
بهــم أشــخاص أقــل خــرة عــى أســاس الديــن أو العالقــة
بالكنيســة ..وثانيــاً ،يف القطاعــات الفنيــة ُيالحــظ َّأن املعــارف
يف املعايــر الدنيــا قــد تكــون غــر موجــودة .وثالثــاً ،مامرســة
التوثيــق ضعيفــة وال يوجــد شــفافية وال يوجــد نظــم للمحاســبة
الفعالــة ،وذلــك قــد يــؤدي إىل تقويــض ثقــة املمولــن و ُيضعــف
التمويــل التــي ستتســلمه تلــك املنظــات ،وقــد ُتبنــى طلبــات
املنظــات تلــك مــن أجــل التمويــل مطلق ـاً عــى املنطــق بأ َّنهــا املساعدات الدولية
منظــات إنســانية دون توفــر مقاربــة تحليليــة كبــرة للوضــع مـــع اســـتمرار النـــزوح يف ســـنته الرابعـــة ،كانـــت الســـنتان
املاضيتـــان قـــد شـــهدتا رفعـــاً ملســـتوى املســـاعدة اإلنســـانية
العــام الــذي يســتجيبون لــه.
وهنــاك شــاغل آخــر هــو قضيــة الحياديــة .ففــي حــن هنــاك
بعــض األمثلــة حــول املخيــات الكاثوليكيــة التــي تســتجيب إىل
حــاالت النازحــن املعمدانيــن ،والعكــس صحيــح ،هنــاك مقيمــون
يف املخيــات الذيــن ينتمــون إىل مجموعــة كنيســية معينــة إذ َّإن
النازحــن ينتقلــون إىل أقــرب مؤسســة تشــاركهم عقيدتهــم وهــذا
مــا قــد ُينظــر إليــه عــى أ َّنــه مناقــض للمبــادئ األساســية للعمــل
اإلنســاين .وباإلضافــة إىل ذلــك تســاءل البعــض حــول العالقــة
الدينيــة املوجــودة حاليــاً بــن النازحــن وكنيســتهم عــى أ َّنهــا
مكــرة إىل الحــد الــذي تفتقــر إىل بعــض الضوابــط الرضوريــة بــن
موفــر الخدمــات ومتلقــي املســاعدات .وهــذا األمــر قــد َيحــد
مــن مســاءلة املنظــات القامئــة عــى العقيــدة أمــام املســتفيدين
وقــد َيحــد أيضـاً مــن مشــاركة املســتفيدين يف تحديــد املســاعدة
التــي تالئــم حاجاتهــم عــى أحســن وجــه.
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الدوليـــة .لكـــن الجمـــع بـــن النطاقـــن مـــا زال تحديـــاً لعـــدة
أســـباب مختلفـــة .فـــأوالً ،مل تنشـــط بعـــض أجـــزاء االســـتجابة
الدوليـــة (مثـــل املجموعـــات العنقوديـــة) قبـــل ١٨شـــهراً مـــن
اس ــتئناف الح ــرب ومل يق ــل صعوب ــة ك ــا ه ــو متوق ــع الجه ــود
الراميـــة إىل توفـــر املعايـــر املعـــرف بهـــا دوليـــاً إزاء هـــذا
العم ــل .وثانيــاً ،ق ــد يك ــون هن ــاك ش ــعور بع ــدم ال ــرىض تج ــاه
اعتـــاد املنظـــات الدوليـــة عـــى الكـــوادر العاملـــة املغرتبـــة
ال ــذي يتس ــم بالطبيع ــة املؤقت ــة م ــا دام ــت املنظ ــات القامئ ــة
العقي ــدة املحلي ــة موج ــودة .وثالث ـاً ،يش ــر البع ــض إىل َّأن تأث ــر
املنظـــات الدوليـــة لـــه آثـــار تتعلـــق باالســـتعامر الجديـــد
مـــا يضيـــف إىل غيـــاب الثقـــة مبـــا تحملـــه هـــذه املنظـــات
م ــن نواي ــا حقيقي ــة .وأيــاً كان ــت الحقيق ــة ،م ــن الواض ــح َّأن
االختالف ــات التنظيمي ــة الكب ــرة َّإن ــا ه ــي اختالف ــات ثقافي ــة.

واملنابـــر الدوليـــة للوصـــول إليهـــا وذلـــك يضـــع نوعـــاً مـــن
التفضيـــل ملصلحـــة بعـــض املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة
املحلي ــة خاص ــة إذا كان الدع ــم امل ــايل واالع ـراف م ــن املجتم ــع
ال ــدويل ه ــو م ــا يس ــعون إلي ــه .وم ــن الس ــذاجة التفك ــر ب ـ َّ
ـأن
املانح ــن واملنظ ــات الدولي ــة س ــوف تس ــلم مالي ــن ال ــدوالرات
دون تحقي ــق أدىن تأث ــر ع ــى م ــا يح ــدث له ــذه التموي ــات.
وتتطلـــب ُ
األطـــر العامـــة الدوليـــة النزاهـــة واالستشـــارة
والتشـــارك باملعلومـــات .وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،مـــع اســـتمرار
األدبيـــات والتفكـــر حـــول املوضـــوع بالرتكيـــز عـــى فوائـــد
العمـــل مـــن خـــال املنظـــات الشـــعبية واملحليـــة تتنافـــس
املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة املحلي ــة أيض ـاً م ــع املنظ ــات
املحليـــة األخـــرى للتأثـــر والحصـــول عـــى املصداقيـــة.
وال ب ــد م ــن توف ــر مزي ــد م ــن التع ــاون والثق ــة ب ــن املنظ ــات
الدوليـــة واملنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة املحليـــة وهـــذا
أم ــر واض ــح م ــع َّأن العقب ــة األك ــر الت ــي يج ــب التغل ــب عليه ــا
ه ــي غي ــاب الثق ــة .وم ــع أ َّن ــه لي ــس م ــن الغري ــب أن يك ــون
هن ــاك تش ــكيك يف الجه ــود فهن ــاك م ــن األش ــخاص م ــن يث ــر
ج ــدالً إزاء الحقيق ــة بأ َّن ــه إذا م ــا دُم ــج املج ــاالن معــاً بحي ــث
ُيك ِّم ــل املج ــال بأح ــد املجال ــن اآلخري ــن م ــن ناحي ــة الخــرات
واملزاي ــا التامثلي ــة فس ــتكون االس ــتجابة اإلنس ــانية أك ــر تأثــراً
م ــا إذا عم ــل كل مج ــال مب ــوازاة أو مبنافس ــة املج ــال اآلخ ــر.
وم ــن الجهت ــنُ ،يطل ــب وج ــود إرادة للنظ ــر خ ــارج الصن ــدوق
واالع ـراف بأ َّن ــه م ــع إمكاني ــة اخت ــاف الط ــرق وط ــرق التفك ــر
أيضــاً والس ــبل ف ــا يرغ ــب ب ــه الطرف ــان لتحقيق ــه ويناض ــان
ألجل ــه ه ــو يف النهاي ــة األم ــر نفس ــه.

وليســـت االختالفـــات ثقافيـــة فحســـب لكنهـــا هيكليـــة أيضـــاً
فف ــي ح ــن ينظ ــم املجتم ــع اإلنس ــاين ال ــدويل اس ــتجابته م ــن
خـــال القطاعـــات تســـعى املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة
املحليـــة إىل انتهـــاج وجهـــة نظـــر أكـــر اتســـاعاً وشـــمولية
وتس ــعى إىل مخاطب ــة جمي ــع الحاج ــات للنازح ــن .وبالنتيج ــة
ق ــد ُتس ــأل املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة و ُيطل ــب إليه ــا
أن َتح ــر مجموع ــة واس ــعة م ــن مناب ــر التنس ــيق م ــا ي ــؤدي
إىل اإلحبـــاط بالنســـبة لهـــم .وســـيكون أيضـــاً للمنظـــات
الدولي ــة يف الع ــادة خطوطــاً واضح ــة لرف ــع التقاري ــر واإلب ــاغ
وتب ــادل املعلوم ــات ب ــن املي ــدان ومقراته ــا العام ــة يف يانج ــون
(املدينـــة األكـــر يف ميامنـــار) .ومـــع ذلـــك قـــد تقـــوم هيكلـــة
املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة ح ــول ح ــدود ديني ــة معين ــة
ومنه ــا ع ــى س ــبيل املث ــال األبرش ــيات الكاثوليكي ــة أو األعــراف
املعمداني ــة وبع ــض تل ــك املنظ ــات ال يوج ــد لديه ــا أي ظه ــور إدوارد بينسني  benson@unhcr.orgمنسق مجموعات
وحض ــور يف يانج ــون ،يف ح ــن هن ــاك بعضه ــا اآلخ ــر حت ــى ل ــو املالجئ مفوضية األمم املتحدة السامية ميامنار
َّأن لديه ــا مكات ــب يف يانج ــون فلي ــس لديه ــا الق ــدرة الكب ــرة  www.shelternficccmmyanmar.orgكارين جاكت
ع ــى رف ــع التقاري ــر باملعلوم ــات والتش ــارك به ــا ع ــر مكاتبه ــا  carine.jaquet@gmail.comكانت رئيسة مكتب مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني يف والية كاشني يف عامي -2012
الوطني ــة أو م ــع إدارته ــا يف يانج ــون.
 2013وتعمل حالياً باحثة يف معهد البحوث املعارصة لجنوب
وعـــى املـــرء أن يقبـــل َّ
أن التامســـك والتقـــارب بـــن املجالـــن رشق آسيا بانكوكwww.irasec.com .
س ــيأخذ وقتــاً رمب ــا يص ــل لس ــنوات رغ ــم نف ــاد ص ــر الع ــامل
ُ
عب عن رأي الكات َبني وال
مـــن ناحيـــة االســـتجابات اإلنســـانية .وللمـــي قدمـــاً ،يجـــب جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة ت ِّ
تعب بالرضورة عن آراء األمم املتحدة وال مفوضية األمم املتحدة
أن تك ــون الرؤي ــة متضمن ــة لرشاك ــة مفي ــدة متبادل ــة .ويج ــب ِّ
التعامـــل مـــع املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة عـــى قـــدم السامية لالجئني
املس ــاواة وع ــى أس ــاس ال ِّن ــد لل ِّن ــد ولي ــس ع ــى أس ــاس رشكاء
 .1مفهوم البوذية للعمل التعاطفي املبني عىل الحكمة.
منفذيـــن أو -بأســـوأ مـــن ذلـــك -عـــى أســـاس مقاولـــن .ويف
الوق ــت نفس ــه هن ــاك غي ــاب للعالق ــات التبادلي ــة أو التغذي ــة
الراجع ــة إزاء الجه ــود املتك ــررة م ــن جان ــب املنظ ــات الدولي ــة
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تكاليف األخذ والتس ُّلم :معضالت يف بانكوك
سابني الريبو وشارون برودهيد

مت ِّثل املنظامت القامئة عىل العقيدة دوراً محورياً يف تلبية الحاجات األساسية لألعداد املتزايدة من الالجئني الحرضيني
يف بانكوك .وهذا ما يثري التحديات لكل املشاركني.

هن ــاك أهمي ــة كب ــرة ملس ــألة املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة
واس ــتجاباتها للتَّهج ــر يف بانك ــوك حي ــث ُيقــدَّر ع ــدد الالجئ ــن
الحرضي ــن فيه ــا اآلن م ــا يزي ــد ع ــى مثاني ــة آالف (أي أك ــر م ــن
خمســة أضعــاف العــدد يف بانكــوك أوائــل عــام  )2013ويســتمر
الع ــدد باالزدي ــاد .وليس ــت تايلن ــدا عض ــواً مو ِّقع ـاً ع ــى اتفاقي ــة
عـــام  1951وليـــس لديهـــا إطـــار وطنـــي لحاميـــة الالجئـــن
الحرضي ــن .فالالجئ ــون يعيش ــون هن ــاك تح ــت خط ــر مس ــتمر
لالعتقـــال واالســـتغالل واالحتجـــاز ومـــا لذلـــك مـــن أثـــر كبـــر
عـــى حياتهـــم وســـبل كســـب أرزاقهـــم .وباإلضافـــة إىل ذلـــك،
نظـــراً َّ
ألن أغلبيـــة الالجئـــن حديثـــو القـــدوم للبـــاد ،فالدعـــم
املنظ ــم ملجتم ــع الالجئ ــن مح ــدود .ويعتم ــد آالف الالجئ ــن يف
بانك ــوك ع ــى املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة واملنظ ــات القامئ ــة
ع ــى العقي ــدة يف البق ــاء ع ــى قي ــد الحي ــاة.
والعوائ ــق واملصاع ــب الت ــي تواج ــه الالجئ ــن والجه ــات الت ــي
تخدمه ــم يف بانك ــوك كب ــرة ج ــداً .وال يوج ــد س ــوى مجموع ــة
صغ ــرة م ــن املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة الت ــي تو ّف ــر الخدم ــات
واملســـاعدة لالجئـــن الحرضيـــن ،وحتـــى هـــذه املجموعـــات
تعـــاين مـــن مشـــكالت يف املوازنـــة فإمـــا أ َّنهـــا تدهـــورت أو
توقف ــت .وكذل ــك الخدم ــات املقدم ــة لالجئ ــن وع ــى األخ ــص
منه ــا املس ــاعدات املادي ــة ب ــدأت بعضه ــا باالنس ــحاب وغريه ــا
مل يعـــد كافيـــاً لتلبيـــة الحاجـــات املتزايـــدة .ويلقـــي الالجئـــون
الي ــوم عبأه ــم ع ــى املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة وخاص ــة
الكنائـــس لســـد الثغـــرات يف اللـــوازم املاديـــة التـــي مل تعـــد
مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن أو املنظ ــات غ ــر
الحكوميـــة تغطيهـــا .ويعتمـــد كثـــر مـــن الالجئـــن الحرضيـــن
اآلن ع ــى املس ــاعدات م ــن الكنائ ــس للبق ــاء ع ــى قي ــد الحي ــاة،
وه ــذا م ــا ف ــرض ع ــدداً م ــن التحدي ــات ع ــى الكنائ ــس وع ــى
رســـالتها وطوائفهـــا وال تقـــل التحديـــات وطـــأة عـــى غريهـــا
م ــن املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة العامل ــة يف بانك ــوك وال ع ــى
الالجئـــن أنفســـهم.

إحـــدى الكنائـــس أ َّنهـــا كانـــت تســـتجيب للحاجـــة دون أن
تش ــعر بال ــرورة َّأن توف ــر الخدم ــة لالجئ ــن ه ــو ج ــزء م ــن
مهامه ــا .وهك ــذا ،ف ـ َّ
ـإن أي اس ــتجابة تس ــتقطب مزي ــداً م ــن
ً
الالجئ ــن له ــا وه ــذا م ــا ت ــرك أثــرا ع ــى نش ــاطات العب ــادة
واألخــوة التــي ترغــب الكنيســة يف تعهدهــا وتوليهــا .وتحــدث
أحـــد القساوســـة موضحـــاً َّأن عادتهـــم يف تنـــاول الطعـــام
معــاً بع ــد االنته ــاء م ــن الص ــاة أصبح ــت مح ــل الج ــدل إذ
كان الالجئـــون يســـعون إىل املشـــاركة يف العبـــادة مـــن أجـــل
الحصـــول عـــى الطعـــام .وهـــذا مـــا شـــ َّوه هـــدف النشـــاط
وتو ّل ــد عن ــه س ــوء الني ــة ل ــدى الن ــاس املصل ــن إزاء الالجئ ــن،
مـــا جعـــل مســـاعدة الالجئـــن أمـــراً غـــر مســـتدام .وخلـــص
ً
قائـــا“ :حاجـــات الالجئـــن كبـــرة جـــداً لدرجـــة أننـــا قـــد
ن ــرف جمي ــع مواردن ــا (املالي ــة والبرشي ــة واملراف ــق) لتوف ــر
الرعاي ــة فق ــط دون عم ــل أي يشء آخ ــر .لكنن ــا ال نش ــعر َّأن
هـــذا هـــو مـــا نودينـــا لفعلـــه .بـــل نشـــعر أننـــا ننقـــاد إىل
تقديـــم املســـاعدة لكـــن ذلـــك ال ينبغـــي أن يســـتحوذ عـــى
الرتكيـــز الـــكيل للكنيســـة ،ومـــا أســـهل أن نقـــع يف ذلـــك”.
وكذلـــك الالجئـــون يشـــعرون مبشـــكلة تشـــ ّوه األدوار .فكثـــر
م ــن املس ــيحيني الذي ــن ف ـ ُّروا م ــن بالده ــم بس ــبب االضطه ــاد
الدين ــي يج ــدون أنفس ــهم اآلن يف عالق ــة مختلف ــة ع ــا كان ــت
علي ــه م ــن قب ــل بش ــأن الذه ــاب إىل الكنيس ــة .يق ــول أح ــد
الالجئ ــن “نش ــعر أنن ــا ال نذه ــب إىل الكنيس ــة للحص ــول ع ــى
رضـــا اللـــه علينـــا بـــل نذهـــب إىل هنـــاك ألغـــراض أخـــرى
كالحصـــول عـــى الغـــذاء أو بعـــض املســـاعدة أو التربعـــات...
وم ــن الواض ــح َّأن [ه ــذا األم ــر] لي ــس جي ــداً لصحتن ــا العق ــي
وال إلميانن ــا ”.ويق ــول الج ــئ آخ ــر“ :ال أري ــد أن أش ــعر أو أن
أصب ــح كاملتس ــول..أريد الذه ــاب إىل الكنيس ــة دون التفك ــر يف
الذه ــاب إىل هن ــاك للحص ــول ع ــى املس ــاعدة”.

وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،ق ــد يك ــون لتقدي ــم املس ــاعدات املادي ــة
أثــر عــى حريــة الكنائــس يف توفــر الرعايــة الرســولية الرصفــة.
ً
أدوار مش َّوهة
قائـــا“ :مـــن أكـــر التحديـــات
فقـــد ع ّلـــق أحـــد القساوســـة
ً
َّ
ع ـ ّـرت املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة ع ــن مخاوفه ــا م ــن الت ــي نواجهه ــا أن حاج ــات مجتم ــع الالجئ ــن كب ــرة ج ــدا إىل
َّأن تقديـــم املســـاعدات لالجئـــن قـــد يجعلهـــا عـــن رســـالتها الدرج ــة الت ــي تصب ــح فيه ــا جهودن ــا للبح ــث ع ــن املس ــاعدة
الرئيســـية والغـــرض الـــذي تأسســـت مـــن أجلـــه 1.وأوضحـــت خـــارج املســـار املحـــدد بهدفنـــا األســـايس الـــذي ألجلـــه
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تأسســـت الكنيســـة  ”.وقـــد تبـــدأ املنظـــات القامئـــة عـــى ه ــو “اإلصغ ــاء لقص ــة أح ــد الالجئ ــن ال ــذي يطل ــب إليه ــم
العقي ــدة تش ــعر أ َّنه ــا أصبح ــت ش ــبيهة مبنظ ــات مس ــاعدة املس ــاعدة ث ــم االضطــرار إىل إخب ــاره َّأن الكنيس ــة ال تس ــتطيع
الالجئ ــن وق ــد أب ــدى بع ــض ع ــال الكنائ ــس الذي ــن قدم ــوا مس ــاعدتهم ”.وه ــذا األم ــر ش ــائك و ُمش ــكل لجمي ــع املعني ــن.
املس ــاعدات عالم ــات م ــن اإلعي ــاء م ــن إب ــداء الش ــفقة ”.ب ــل
ش ــعر بع ــض الالجئ ــن الذي ــن تحدثن ــا إليه ــم أ َّنه ــم ُيعامل ــون وكذل ــك الجه ــات العلامني ــة الت ــي تق ــدم الخدم ــات لالجئ ــن يف
بـــيء مـــن االمتعـــاض .يقـــول أحـــد الالجئـــن“ :الشـــعور بانك ــوك تج ــد أنفس ــها يف وض ــع تقيي ــم املس ــاعدات املب ــارشة
ً
يسء عندمـــا تقـــف يف الطابـــور لتســـلم قـــدراً
قليـــا جـــداً للمحتاجـــن ورفـــض تقدميهـــا يف بعـــض األحيـــان وقـــد تعـــاين
مـــن الطعـــام ،وحتـــى الطريقـــة التـــي يتعامـــل معـــك فيهـــا باملث ــل يف أداء ذل ــك التقيي ــم م ــن منطل ــق حق ــوق اإلنس ــان.
ع ــال الكنيس ــة والطريق ــة الت ــي يس ــلكها مجتم ــع الالجئ ــن ومـــع ذلـــك ،تعمـــل تلـــك الجهـــات بالتعـــاون مـــع مقدمـــي
هن ــاك .ليس ــت خ ــرة جي ــدة أب ــداً ”.وله ــذا الس ــبب ،يق ــول الخدمـــات اآلخريـــن وتشـــاركهم املـــوارد ومعايـــر التنفيـــذ.
بع ــض الالجئ ــن إ َّنه ــم يفضل ــون أك ــر تلق ــي املس ــاعدات م ــن وهن ــاك مث ــة اجتامع ــات دوري ــة ُتعق ــد إضاف ــة إىل التواص ــات
املنظ ــات غ ــر الديني ــة“ .نح ــن نفض ــل دون ت ــردد الحص ــول األس ــبوعية املرت ــب له ــا باإلضاف ــة إىل التفاع ــات اليومي ــة غ ــر
عـــى املســـاعدة مـــن مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية الرســـمية .وتعمـــل بعـــض املنظـــات عـــى مســـاءلة ودعـــم
لالجئ ــن أو أي منظم ــة غ ــر حكومي ــة أخ ــرى ع ــى أن نتلقاه ــا بعضه ــا اآلخ ــر .ويف الع ــادة ،ال تتمت ــع املنظ ــات القامئ ــة ع ــى
م ــن الكنيس ــة .ل ــو تحق ــق ذل ــك لذهبن ــا إىل الكنيس ــة بكرام ــة العقي ــدة باألس ــس واملش ــاركة ذاته ــا يف قضاي ــا الالجئ ــن رغ ــم
ألنن ــا اآلن نش ــعر بالح ــرج م ــن أن ينظ ــر إلين ــا الجمي ــع ع ــى أهمي ــة دوره ــا الحقيق ــي.
أنن ــا ن ــأيت إليه ــم للحص ــول ع ــى املس ــاعدة ،ب ــل هن ــاك م ــن
يت ــرف معن ــا بوقاح ــة”.
وم ــن الحل ــول اإلبداعي ــة الت ــي ظه ــرت ملواجه ــة بع ــض ه ــذه
التحدي ــات إنش ــاء ش ــبكة مس ــاعدة طالب ــي اللج ــوء والالجئ ــن
الحاجة للتنسيق
يف بانكـــوك .وتضـــم هـــذه الشـــبكة املنظـــات القامئـــة عـــى
ليـــس الغـــذاء وال الدعـــم املـــايل اللـــذان تقدمهـــا مختلـــف العقيـــدة ومقدمـــي الخدمـــات لالجئـــن ومفوضيـــة األمـــم
املنظـــات يف بانكـــوك كافيـــة بحـــد ذاتهـــا لتلبيـــة حاجـــات املتحـــدة الســـامية لالجئـــن وتســـعى إىل تنســـيق الخدمـــات
الالجئــن األساســية .ولذلــك ،يطــرق كثــر مــن الالجئــن أبــواب املقدم ــة لالجئ ــن الحرضي ــن يف بانك ــوك .و ُتعق ــد االجتامع ــات
أك ــر م ــن منظم ــة واح ــدة لطل ــب املس ــاعدة .وع ــادة ،يج ــد كل شـــهرين وتقـــدم مســـاحة حياديـــة لعقـــد النقاشـــات
الالجئــون أنفســهم يف كل مــرة مضطريــن لــرد األســباب التــي بـــن مقدمـــي خدمـــات الالجئـــن واملنظـــات القامئـــة عـــى
دعته ــم ل ــرك بالده ــم األصلي ــة باإلضاف ــة إىل ذك ــر تفاصي ــل العقي ــدة .وتختل ــف موضوع ــات النق ــاش م ــن منظم ــة ألخ ــرى
وضعه ــم الح ــايل .وه ــذا م ــا يث ــر مش ــكالت كث ــرة .فالوض ــع وتســـعى إىل الوقـــوف عـــى فهـــم أفضـــل لعمليـــة تحديـــد
يثـــر خطـــر التعـــرض املتكـــرر للصدمـــة النفســـية لالجئـــن وضـــع اللجـــوء أو توضيـــح ماهيـــة دور مفوضيـــة األمـــم
ويش ــجعهم ،بغ ــض النظ ــر ع ــن الصدم ــة الت ــي عان ــوا منه ــا ،املتحـــدة الســـامية لالجئـــن يف الحاميـــة ومناقشـــة كيفيـــة
إىل ذك ــر أنه ــم مس ــتضعفون للحص ــول ع ــى أك ــر مس ــاعدة تبدي ــد الش ــائعات املنت ــرة ب ــن أبن ــاء املجتمع ــات املحلي ــة.
ممكن ــة .يق ــول أح ــد العامل ــن يف االستش ــارات م ــع الالجئ ــن و َيتَّســـم هـــذا املنـــر حيـــث يتبـــادل املتحـــاورون املعلومـــات
موضحــاً[“ :األم ــر ال ــذي] يقلقن ــي ،خاص ــة هن ــا يف بانك ــوك ،باألهميـــة القصـــوى لتســـهيل نـــر املعرفـــة بـــن مختلـــف
ه ــو وض ــوع الالجئ ــن ضحاي ــا مبعن ــى أن ُيج ـ َـر الش ــخص ع ــى الفاعل ــن الذي ــن يح ــرون خرباته ــم إىل الش ــبكة يف مختل ــف
تجس ــيد قصت ــه واالقتص ــار يف حديث ــه ع ــى الصدم ــة النفس ــية املجـــاالت .وكانـــت النتجيـــة اســـتجابات موقوتـــة ومنســـقة
الت ــي تع ــرض له ــا أو الس ــبب ال ــذي دع ــاه إىل الق ـرار والتأكي ــد ناجح ــة للقضاي ــا الت ــي تواجهه ــا مجتمع ــات الالجئ ــن .وم ــن
ع ــى أن ــه يحت ــاج إىل املس ــاعدة م ــن الن ــاس .وه ــذا األم ــر ال أمثلـــة ذلـــك املنظـــات غـــر الحكوميـــة واملنظـــات القامئـــة
يع ــزز الق ــدرة ع ــى مقاوم ــة الظ ــروف وال يع ــزز االس ــتقاللية ”.ع ــى العقي ــدة وق ــادة املجتمع ــات املحلي ــة إذ تحق ــق الرتاب ــط
ولســـوء الحـــظ ،يعتقـــد بعـــض الالجئـــن َّأن التحـــدث عـــن بينه ــا م ــن خ ــال ش ــبكة مس ــاعدة طالب ــي اللج ــوء والالجئ ــن
قص ــة صدمته ــم النفس ــية س ــوف تضم ــن له ــم املس ــاعدات .يف بانكـــوك لالســـتجابة إىل االبتـــزاز املـــايل ضمـــن مجتمعـــات
وتع ّل ــق ع ــى ذل ــك إح ــدى الراهب ــات قائل ــة“ :عندم ــا نس ــمع الالجئ ــن ،وعمل ــت ه ــذه املجموع ــات معــاً ملس ــاعدة األفــراد
القصـــة ذاتهـــا كل مـــرة يف الوقـــت وال نكـــون قادريـــن عـــى املتأثري ــن ولرف ــع الوع ــي ضم ــن املجتمع ــات املحلي ــة مبخاط ــر
املســاعدة ،عندهــا ال نصـ ّدق القصــة ”.وتقــول َّإن أصعــب يشء االبتـــزاز املـــايل.
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وتعم ــل ش ــبكة مس ــاعدة طالب ــي اللج ــوء والالجئ ــن يف بانك ــوك
أيضـــاً عـــى فصـــل مجموعـــات العمـــل حســـب املوضوعـــات
الحساس ــة الت ــي تتطل ــب مزي ــداً م ــن الدراس ــة والتع ــاون ب ــن
العامل ــن م ــع الالجئ ــن يف بانك ــوك .وترك ــز ه ــذه املجموع ــات
حاليـــاً عـــى التعليـــم والصحـــة و ُتـــرك الالجئـــن مـــن ذوي
امله ــارات أو االهت ــام يف تل ــك املج ــاالت باإلضاف ــة إىل الناش ــطني
يف تأس ــيس خدماته ــم الخاص ــة القامئ ــة ع ــى املجتم ــع املح ــي.
وتوفـــر الشـــبكة منـــراً تتلقـــى فيـــه املنظـــات القامئـــة عـــى
العقيـــدة الدعـــم والتعزيـــز يف عملهـــا .فعـــى ســـبيل املثـــال،
هنـــاك املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة القلقـــة إزاء أثـــر
املس ــاعدات ع ــى رس ــالتها يف توف ــر الخدم ــات لالجئ ــن والت ــي
تس ــعى إىل االبتع ــاد ع ــن توف ــر املس ــاعدات املادي ــة املب ــارشة.
فف ــي ه ــذا املن ــر ،تلق ــى تل ــك املنظ ــات التش ــجيع لالس ــتمرار
يف املســـاعدة لكـــن مـــع فعـــل ذلـــك دون أن تكـــون منظـــورة
كث ـراً ع ــن طري ــق توف ــر امل ــوارد املادي ــة والبرشي ــة للمنظ ــات
األخـــرى التـــي تديـــر الخدمـــات والنشـــاطات لالجئـــن.

ومـــن األمـــور املهمـــة يف هـــذا الســـياق التواصـــل بـــن جميـــع
األفـــراد واملنظـــات العاملـــة مـــع الالجئـــن الحرضيـــن ألنهـــا
س ــتمكن م ــن الس ــعي وراء أع ــى معاي ــر املس ــاعدة الرضوري ــة
لتعزيـــز القـــدرات عـــى تلبيـــة حاجـــات الســـكان املخدومـــن
دون أن يك ــون ذل ــك ع ــى حس ــاب تلبي ــة الحاج ــات الروحي ــة.
والتشـــارك يف حـــل املشـــكالت أمـــر مهـــم جـــداً أيضـــاً وعـــى
مقدمـــي خدمـــات الالجئـــن أن يضمنـــوا إرشاك املنظـــات
القامئ ــة ع ــى العقي ــدة النش ــطة يف مج ــال توف ــر املس ــاعدات
لالجئـــن الحرضيـــن ضمـــن املقاربـــات التعاونيـــة.
سابني الريبو  sabinelarribeau@gmail.comمستشارة
مستقلة لقضايا الالجئني والهجرة وحامية األطفال .شارون
برودهيد  sharonne.b@asylumaccess.orgمنسقة شؤون
مخاطبة املجتمعات املحلية يف منظمة الوصول إىل اللجوء يف
تايلندا www.asylumaccess.org .كتبت املؤلفتان هذه
املقالة بصفتيهام الشخصية فقط.
 .1تُدرج هذه املقالة آراء األشخاص املعنيني من خالل املقابالت التي جرت مع شبكة
مساعدة طالبي اللجوء والالجئني يف بانكوك ومع ممثلني عن إحدى املنظامت القامئة عىل
العقيدة الذين استشارهم كاتبتا هذه املقالة.

العقيدة وسياسات إعادة التوطني
شوشانا فاين

ميثل التحول الديني لبعض طالبي اللجوء يف تركيا فرصاً اسرتاتيجية انتهازية لتعزيز احتامالت إعادة التوطني.

الحــظ األشــخاص الذيــن يعملــون مــع طالبــي اللجــوء والالجئــن
يف تركيــا تزايــد عــدد الالجئــن االيرانيــن الشــيعة املتحولــن إىل
املســيحية أثنــاء طريــق هجرتهــم عــر تركيــا ،واســتناداً إىل أن
الــردة عقابهــا املــوت يف إي ـران ،فمــن املمكــن أن يكــون التحــول
الدينــي األســاس والســبب الداعــم لطلبــات اللجــوء وإعــادة
التوطــن.
وتعــد إعــادة التوطــن امتيــازاً وليــس حقــاً مبوجــب القانــون
الــدويل ،وتحــدث عمليــة االختيــار يف ســياق يفــوق فيــه الطلــب
عــى الحصــص التــي تحددهــا الــدول املســتضيفة .وتقســم
عمليــة االختيــار الالجئــن إىل فئــات فرعيــة لالســتحقاق بنــا ًء عــى
االســتضعاف نظريـاً ،ولكنهــا ترتبــط يف الواقــع بالعوامــل السياســة
واإلنســانية.

عــى اإلطــاق ،قــد أثــرت ســابقاً تأثـراً كبـراً عــى عمليــة اختيــار
الالجئــن إلعــادة التوطــن .فمنــذ أمــد بعيــد تتحيــز عمليــات
االختيــار إلعــادة التوطــن للقادمــن املفيديــن أيديولوجيــاً،
كاألفــراد ال ّفاريــن مــن املنظومــات الشــيوعية خــال الحــرب
البــاردة .ومــع التحــول يف الرتكيــز مــن إعــادة توطــن األقليــات
الدينيــة يف االتحــاد الســوفييتي الســابق إىل الرتكيــز بشــكل مامثــل
يف إيــران ،متنــح الواليــات املتحــدة معاملــة تفضيليــة بتخفيــض
معايــر اإلثبــات لألقليــات الدينيــة اإليرانيــة (البهائيــن واليهــود
واملســيحيني) .ويف هــذا الســياق ،يــرى بعــض طالبــي اللجــوء
مــن االيرانيــن الشــيعة يف تركيــا التحــول الدينــي وســيلة لتعزيــز
فرصهــم للوصــول إىل الغــرب ،وقــد أظهــرت كثــر مــن الدراســات
أن التحــول الدينــي للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء مــن اإليرانيــن
1
هــو مامرســة ال ُيســتهان بهــا.

وقــد قيــل يف هــذا الصــدد َّإن مصالح السياســة الخارجيــة للواليات ويفتــح غيــاب دعــم الرعايــة االجتامعيــة للمهاجريــن والالجئــن
املتحــدة ،وهــي أهــم دولــة إلعــادة توطــن الالجئــن يف تركيــا يف تركيــا املجــال أمــام الدعــم التطوعــي ،ومعظمــه مــن جانــب
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املنظــات غــر الحكوميــة والجمعيــات املســيحية ،وغالبــاً مــا للبعــض اآلخــر ،ميثــل التحــول الدينــي مجــرد اسـراتيجية انتهازيــة
يكــون أفرادهــا مــن اإلرســاليات التبشــرية ،وعــدد كبــر منهــم لتعزيــز فــرص إعــادة التوطــن.
متقــن للغــة الفارســية وعــى اتصــال بالكنائــس الناطقة بالفارســية
يف جميــع أنحــاء تركيــا .وتســاعد اإلرســاليات املهاجريــن بتقديــم شوشونا فاين  Shoshana.fine@sciencespo.frمرشحة لنيل
الخدمــات لهــم ،مثــل خدمــات الرتجمــة ،أو بنــاء العالقــات درجة الدكتوراه يف مركز الدراسات والبحوث الدولية للعلوم
بدعــوة املهاجريــن والالجئــن الناطقــن بالفارســية إىل املناســبات السياسية يف باريسwww.sciencespo.fr/ceri/en .
االجتامعيــة والخدمــات الكنســية ،وبالتــايل املســاعدة عــى بنــاء
 .1انظر كوسري أكتشبار إس ( )٢٠٠٧ما هي عالقة الرب بذلك؟
العالقــات االجتامعيــة والتــي متنــح معنــى لحيــاة املهاجريــن(What’s God got to do with it?) ،
و”دور الدين يف العوامل املتغرية الداخلية لشبكات املهاجرين”  ،مجلة العامل اإلسالمي
فبدونهــا يصبــح الوضــع غــر مســتقر.
وجــزء مهــم مــن مســار التحــول الدينــي تأليــف الرواية الشــخصية
عــن التحــول ،ومــا ال شــك فيــه َّأن بعــض هــذه الروايــات عــن
التحــول “حقيقيــة” ،مبعنــى إميــان األشــخاص املعنيــن بالديــن
املســيحي وتغلغلــه يف أنفســهم خــال مرورهــم يف تركيــا .أمــا

ودول حوض البحر املتوسط ،نوفمرب/ترشين الثاين .١٢٠-١١٩
()Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
أو ليامن جي (“ )٢٠٠٧تأثري لوكان” “يف التزام اإليرانيني املرتدين يف طريق العبور“ .قضية
جيب الخمسينيني اإليرانيني يف اسطنبول” ،مجلة العامل اإلسالمي ودول حوض البحر
املتوسط ،نوفمرب/ترشين الثاين ١٢٠-١١٩
(‘A “Lucan Effect” in the Commitment of Iranian Converts in Transit. The
)’case of the Pentecostal Iranian Enclave in Istanbul

املبادئ والتبشري :مامرسة حميدة يف أثيوبيا

زينيبي ديستا

عىل املنظامت القامئة عىل العقيدة أن تتأكد أنها من خالل توفري املساعدات اإلنسانية األساسية لن تستغل
استضعاف الناس بالتبشري سوا ًء أكان ذلك رصاحة أم ضمنياً.

ألزمـــت املنظـــات اإلنســـانية التـــي وقعـــت عـــى مدونـــة
الس ــلوك لحرك ــة الصلي ــب األحم ــر واله ــال األحم ــر وكذل ــك
املنظـــات غـــر الحكوميـــة العاملـــة يف اإلغاثـــة يف حـــاالت
الطــوارئ أنفســها عــى عــدم اللجــوء إىل اســتخدام االســتجابة
اإلنس ــانية يف تعمي ــق العقائ ــد السياس ــية أو الديني ــة 1.وم ــع
ذلـــك ،الحقيقيـــة هـــي َّأن بعـــض املنظـــات القامئـــة عـــى
العقي ــدة تنخ ــرط يف التبش ــر يف س ــياق تقدي ــم املس ــاعدات
ً
مثـــا أم
ســـوا ًء أكان ذلـــك مـــن خـــال النشـــاطات كالصـــاة
م ــن خ ــال دراس ــات الكت ــب املقدس ــة وتوزيعه ــا أو ع ــرض
املـــواد الدينيـــة ورموزهـــا .ومثـــل هـــذه املامرســـات حـــدَّ ت
كث ــراً م ــن مس ــاهامت املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة يف
حاميـــة الالجئـــن ودعمهـــم .وقـــد عـــ َّرف مجلـــس الكنائـــس
العامل ــي يف تقري ــر ل ــه ع ــام  1961التبش ــر ع ــى أن ــه إفس ــاد
للشـــهادة املســـيحية“ :تفســـد الشـــهادة باســـتخدام التملـــق
والرشـــوة ومامرســـة الضغـــوط غـــر العادلـــة أو التخويـــف
س ــوا ًء أكان ذل ــك ضمنــاً أم رصاحــ ًة به ــدف إدخ ــال معتنق ــن
جــدد للديانــة ”.ويف العــام ذاتــه ،انضمــت ملجلــس الكنائــس
العامل ــي ع ــدة كنائ ــس أرثوذكس ــية تع ــارض التبش ــر من ــذ أب ــد
بعي ــد.

وتديـــر كنيســـة اإلثيوبيـــة تيواهيـــدو األرثوذكســـية برنامجـــاً
لدعـــم الالجئـــن مـــن خـــال لجنـــة اإلمنـــاء واملســـاعدات
العابـــرة للكنائـــس التابعـــة لهـــا يف قســـم شـــؤون الالجئـــن
والعائدين2.وي ــأيت الالجئ ــون الذي ــن يدعمه ــم ه ــذا الربنام ــج
مـــن الصومـــال وأريترييـــا وجنـــوب الســـودان والســـودان
وجمهوريــة الكونغــو الدميوقراطيــة واليمــن .ويف فرباير/شــباط
 ،2014كان هنـــاك مـــا يقـــارب ألفـــي الجـــئ يف املخيـــات
ممـــن يتلقـــون التعليـــم الثانـــوي مـــن اللجنـــة إضافـــة إىل
 2500الجـــئ يف املناطـــق الحرضيـــة ممـــن كانـــوا يعتمـــدون
عـــى قســـم شـــؤون الالجئـــن والعائديـــن للحصـــول عـــى
الرعاي ــة الصحي ــة والتعلي ــم بع ــض امل ــال للمعيش ــة .ووفقــاً
تاري ــخ الكنيس ــة األرثوذكس ــية اإلثيوبي ــة الطوي ــل يف معارضت ــه
للتبشـــر ،يتخـــذ الربنامـــج موقفـــاً متشـــدداً ضـــد التبشـــر.
وم ــع َّأن موق ــع اإلنرتن ــت الخ ــاص باللجن ــة يش ــر إىل املص ــادر
اإلنجيلي ــة ع ــى أنه ــا مص ــدر التزامه ــا يف مس ــاعدة الالجئ ــن
“فلـــم ألحـــظ فيـــه أي بيـــان أو رمـــز دينـــي مكتـــوب أو
معـــروض باســـتثناء ختـــم املنظمـــة الـــذي يحمـــل رمـــز
الصليـــب” ،وهـــذا مـــا ذكـــره أحـــد الالجئـــن الصوماليـــن
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الذي ــن قابلته ــم الكاتب ــة .وه ــذه م ــن املامرس ــات املهم ــة يف األخـــرى يشـــغلون أي منصـــب رفيـــع ،ورمبـــا يجـــب عـــى
فصـــل الناحيـــة الروحيـــة عـــن اإلنســـانية .ومـــع ذلـــك ،مـــن اللجنـــة التفكـــر يف هـــذه النقطـــة.
امله ــم معرف ــة أن ــه حت ــى الرم ــوز ،كالصلي ــب مث ـ ً
ـا املوج ــود
َّ
ع ــى خت ــم املنظم ــة ،ق ــد ينظ ــر له ــا بعضه ــم ع ــى أنه ــا م ــن الرصد واملساءلة
األم ــور الحساس ــة الت ــي ت ــر ّوج لعقي ــدة معين ــة أخ ــرى .وم ــن تتطلـــب الرشاكـــة بـــن اللجنـــة ومفوضيـــة األمـــم املتحـــدة
املهـــم أيضـــاً أنـــه ال يوجـــد أي رمـــوز أو إشـــارات مرجعيـــة الســـامية لالجئـــن التمســـك باملبـــادئ اإلنســـانية (مبـــا فيهـــا
يف املق ــر الرئي ــي للجن ــة وال يف امل ــدارس الت ــي يتعل ــم فيه ــا نب ــذ التميي ــز وع ــدم التبش ــر) ورص ــد ذل ــك ورقابت ــه .وم ــن
الالجئـــون.
هنـــاُ ،أو ِكلـــت إىل فـــرق التقييـــم التشـــاريك مهمـــة التقييـــم
الـــدوري ألداء الدعـــم اإلنســـاين الـــذي تقدمـــه املنظمـــة.
ول ــدى س ــؤالنا إذا م ــا كان أي م ــن موظف ــي اللجن ــة يتحدث ــون يق ــول أحم ــد عب ــد الل ــه وه ــو الج ــئ م ــن أريتريي ــا وعض ــو يف
إىل الالجئ ــن يف أم ــور الدي ــن ،يجي ــب دين ــغ غ ــاه ،وه ــو الج ــئ إح ــدى ه ــذه الف ــرق“ :كان انتخابن ــا دميوقراطيــاً وكن ــا منث ــل
ً
مـــن جنـــوب الســـودان
قائـــا“ :نعـــم .إنهـــم يخربوننـــا أنـــه كل جنســـية مـــن جنســـيات الالجئـــن ونراجـــع كل جانـــب
علين ــا أن نك ــون أقوي ــاء يف دينن ــا ل ــي نع ــزز م ــن قدرتن ــا ع ــى توصيـــل الدعـــم اإلنســـاين .أمـــا بخصـــوص مســـألة فـــرض
مقاوم ــة الظ ــروف الس ــيئة الت ــي من ــر به ــا ونعيش ــها ”.وبه ــذه الدي ــن ،فلي ــس ه ــذا م ــا نفعل ــه ومل نع ــاين م ــن أي مش ــكلة.
الطريقـــة ،تعـــزز اللجنـــة العقيـــدة كطريقـــة مـــن طـــرق ول ــو ح ــدث أن صادفن ــا مامرس ــة مث ــل ه ــذه فس ــوف نلف ــت
التغل ــب ع ــى الصدم ــة النفس ــية واملعان ــاة دون أن يق ــول أي انتب ــاه املنظم ــة له ــا لتصوي ــب الوض ــع ”.وباإلضاف ــة إىل ذل ــك،
م ــن أفراده ــا لالجئ ــن“ :عقي ــديت ه ــي األفض ــل”.
تجتم ــع لجن ــة مراك ــز الالجئ ــن كل ش ــهر (وتدع ــو الالجئ ــن
الحرضي ــن واملقيم ــن يف املخي ــات لحض ــور) ملناقش ــة القضاي ــا
ويف حـــن ميثـــل التعليـــم البيئـــة األكـــر احتـــاالً لحـــدوث املقلقـــة لهـــم ولتقديـــم الشـــكاوى حســـب األصـــول .ويتـــاح
ُ
الحـــظ َّأن املـــدارس التـــي تديرهـــا اللجنـــة تتبـــع أيضــاً لالجئ ــن تقدي ــم ش ــكاويهم علنــاً يف االجتامع ــات أو رساً
التبشـــرُ ،ي
منه ــاج الحكوم ــة العل ــاين ك ــا أن ــه ال يوج ــد أي مق ــررات بالكتابـــة أو عـــر الربيـــد اإللكـــروين.
إنجيلي ــة إضافي ــة ع ــى عك ــس م ــا تقدم ــه امل ــدارس األساس ــية
والثانويـــة التـــي تديرهـــا الكنيســـة لســـكانها املحليـــن (أي ورمبـــا تظهـــر مشـــكلة التبشـــر تحـــت غطـــاء املســـاعدات
يف املـــدارس غـــر تلـــك املؤسســـة ألهـــداف إنســـانية) .ومـــن اإلنســـانية َّ
ألن التمويـــل يـــأيت مـــن منـــارصي ديـــن معـــن.
املمكـــن أن يجـــد املتطوعـــون نافـــذة يســـتغلونها يف التبشـــر وم ــع َّأن لجن ــة اإلمن ــاء واملس ــاعدات العاب ــرة للكنائ ــس تؤم ــن
املســـيحي مـــن خـــال تقديـــم خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة متويلهـــا مـــن هيئـــات األمـــم املتحـــدة مـــا يجعلهـــا تحـــدد
لالجئ ــن امل ــرىض و/أو املنهك ــن نفس ــياً .لك ــن اللجن ــة تس ــمح ب ــكل وض ــوح الح ــدود ب ــن املس ــاعدات اإلنس ــانية والتبش ــر،
للمتطوعـــن (مبـــن فيهـــم الالجئـــن) مـــن شـــتى االنتـــاءات فم ــن امل ــوىص ب ــه متيي ــز عمله ــا اإلنس ــاين ع ــن قيمه ــا الديني ــة
الدينيـــة بـــل حتـــى الذيـــن ال ينتمـــون إىل ديـــن معـــن مـــن يف ســـياق التعامـــل مـــع األشـــخاص الذيـــن يفـــرون مـــن
العمـــل معهـــم وتقـــدم لهـــم التوجيـــه حـــول الترصفـــات االضطه ــاد ويس ــعون للحامي ــة .فبمق ــدور املنظ ــات القامئ ــة
املناســـبة وغـــر املناســـبة.
هجريـــن
عـــى العقيـــدة أن مت ِّثـــل أدواراً حيويـــة يف حاميـــة ا ُمل َّ
ودعمه ــم ،لك ــن عليه ــا يف الوق ــت نفس ــه أن تتمس ــك مبب ــدأ
وال تخض ــع عميل ــة ف ــرز املتقدم ــن للوظائ ــف يف اللجن ــة إىل الرشاك ــة اإلنس ــانية القائ ــم ع ــى نب ــذ التميي ــز واالمتن ــاع ع ــن
اعتبـــارات االلتـــزام بالديانـــة املســـيحية أو أي ديانـــة أخـــرى .التبش ــر .واالس ــتهزاء به ــذا املب ــدأ س ــيكون مبنزل ــة االس ــتغالل
ومـــع َّأن املقابلـــة مـــع املتقـــدم بطلـــب الوظيفـــة تتضمـــن واإلســـاءة.
ســـؤاالً حـــول معرفتـــه العامـــة بالكنيســـة األرثوذكســـية
اإلثيوبية/اللجنـــة ،ال يوجـــد هنـــاك أي توقـــع مـــن أن يكـــون زينيبي ديستا  zenedesta@gmail.comتخرجت مؤخراً
ذل ــك الش ــخص ملتزمــاً بالكنيس ــة .وهك ــذا ،هن ــاك مس ــلمون يف مركز دراسات املساعدات اإلنسانية وحصلت منه عىل
وأشـــخاص مـــن طوائـــف مســـيحية أخـــرى يعملـــون مـــع درجة املاجستري يف التعاون الدويل واملساعدات اإلنسانية.
اللجنـــة يف املقـــر الرئيـــي وكذلـــك يف مخيـــات الالجئـــنhttp://proyectokalu.com .
ومـــع ذلـــك ،حتـــى اآلن ال يوجـــد أشـــخاص مـــن الديانـــات
( pdf.1067-www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002 .1انظر املادة )3
http://eotcdicac.org/index.php/programs/refugee-and-returnee-support .2
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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.
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ورغـــم بعـــض التغـــرات
اإليجابيـــة يف الحكومـــة
البورميـــة خـــال األعـــوام
املاضيـــة ،مـــا زالـــت العـــودة
الطوعيـــة لالجئـــن إىل بورمـــا
ضعيفـــة مـــا يفـــرض رضورة
اإلدمـــاج اآلمـــن واإلنســـاين
للتشـــينيني وذلـــك مـــن
خـــال الكنائـــس امليزوراميـــة
واملنظـــات غـــر الحكوميـــة
وحكومـــة الواليـــة بدعـــم مـــن
الحكومـــة املركزيـــة واملجتمـــع
الـــدويل .وخـــال فـــرة الرفـــع
املؤقـــت للقيـــود عـــى الســـفر
يف أبريل/نيســـان  ،٢٠١١زرت
واليـــة ميـــزورام واضطلعـــت
عـــى الطريقـــة التـــي مثلـــت
فيه ــا الكنيس ــة دوراً حاس ـ ً
ـا يف
هـــذا الخصـــوص ،إذ قدَّمـــت
الخدمـــات االجتامعيـــة لـــكل
مـــن الســـكان امليزوراميـــن
والتش ــينيني وح ــددت الالجئ ــن
غـــر املخدومـــن يف املجتمـــع
وقدمـــت إليهـــم الخدمـــات
وتأكـــدت مـــن وجـــود حـــس
مـــن االنتـــاء للمجتمـــع
والرتحيـــب بعيـــش التشـــينيني
يف واليتهـــم.

وتتح ــدث الكنيس ــة امليزورامي ــة
والحكومـــة وقـــادة املجتمـــع
مجموعة من قساوسة الالجئني التشنيني يتشاركون بقصصهم يف كنيسة محلية يف ساهيا ،والية ميزورام ،الهند.
املحـــي عـــن الشـــتينيني عـــى
أنه ــم “أخ ــوة وأخ ــوات” ألنه ــم
مســـيحيون مثلهـــم وينتمـــون للجـــذور العرقيـــة ذاتهـــا .وال مساهامت املنظامت القامئة عىل العقيدة
ميك ــن ألح ــد أن ينك ــر ال ــدور املح ــوري ال ــذي متثل ــه الكنيس ــة طرحـــت مجموعـــة مـــن األســـئلة أثنـــاء زيـــاريت ومتحـــور
يف الحي ــاة الوميي ــة للميزورامي ــن إذ ّإن الطوائ ــف املس ــيحية يف أحدهـــا حـــول الـــدور لـــذي يتـــواله املجتمـــع املـــدين ،خاصـــة
الوالي ــة الهندي ــة ال ترك ــز ع ــى الحاج ــات الروحي ــة للمجتم ــع املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة ،يف توفـــر املســـاعدات
املحـــي فحســـب بـــل تقـــدم أيضـــاً مـــا يســـد بـــه الحاجـــات والحاميـــة لالجئـــن يف إحـــدى املناطـــق التـــي مل يكـــن فيهـــا
املاديـــة والعاطفيـــة والفكريـــة مـــن خـــال املرافـــق التـــي وج ــود للحامي ــة أو املس ــاعدة اإلنس ــانية .وقدَّم ــت الجامع ــات
تديرده ــا الكنيس ــة م ــن مستش ــفيات ومراك ــز صحي ــة وبي ــوت القامئ ــة ع ــى العقي ــدة يف والي ــة مي ــزورام الخدم ــات االجتامعي ــة
العنايـــة باملســـنني ودور األيتـــام وبيـــوت اإليـــاء واملـــدارس الرئيســـية لالجئـــن ،وتعمـــل املستشـــفيات واملراكـــز الصحيـــة
واملراف ــق التعليمي ــة الت ــي تديره ــا الكنائ ــس ع ــى تكمي ــل دور
وبرامـــج التنميـــة واملســـاعدة املجتمعيـــة.
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الحكوم ــة وتس ــد الثغــرات للتأك ــد م ــن حص ــول الفقــراء ع ــى
وج ــه الخص ــوص (مب ــن فيه ــم الالجئ ــون) ع ــى الرعاي ــة الصحي ــة
والتَّعلي ــم يف مي ــزورام .وتتحم ــل كث ــر م ــن ه ــذه املستش ــفيات
واملراكـــز الصحيـــة تكاليـــف الرعايـــة الصحيـــة للميزوراميـــن
األصلي ــن .ومب ــا َّأن التش ــينيني وامليزورامي ــن يتش ــاركون الديان ــة
ذاته ــا ،تعم ــل الكنيس ــة من ــذ أم ــد بعي ــد ع ــى خدم ــة الفئت ــن
معـــاً يف الربامـــج اإلمنائيـــة.
فقــد بــدأت الكنيســة املعمدانيــة يف ميــزورام عــى ســبيل
املثــال مــروع ليديــا عــام  2011ملســاعدة التشــينيني باإلضافــة
إىل الســكان املحليــن مــن قليــي الدخــل وذلــك بالرشاكــة مــع
طائفتــن مســيحيتني أخريتــن هــا كنيســة اليــرام املســيح
املعمدانيــة وكنيســة زومــي املعمدانيــة .وبــدأت الكنيســة
املعمدانيــة يف ميــزورام العمــل بإجــراء مســح عــى  10آالف
املهجريــن وحللــت حاجاتهــم اإلنســانية
فــرد إذ جمعــت أســاء َّ
وحــددت ســبب قــدوم كل واحــد منهــم إىل واليــة ميــزورام
وركــزت عــى وضــع الربامــج لخدمــة األكــر اســتضعافاً واملقيمني
ملــدة أطــول يف واليــة ميــزورام .ثــم أسســت  33مجموعــة
للمســاعدة الذاتيــة ( %80منهــم كانــوا مــن التشــينيني و%20
منهــم كانــوا مــن الســكان املحليــن) بواقــع  7إىل  15شــخصاً
لــكل مجموعــة .ويســاهم األعضــاء بالتمويــل شــهرياً ثــم تــودع
األمــوال يف حســاب بنــي بأســائهم .وهنــاك أيضـاً برنامــج آخــر
يركــز عــى تطويــر الشــباب وواحــد آخــر للمشــورة املجتمعيــة.
ويركــز مــروع ليديــا عــى املرشوعــات الصغــرة املــدرة للدخــل
لتلــك املجموعــات ويعمــل أيضــاً عــى رفــع الوعــي بعــدة
أمــور منهــا عــى ســبيل املثــال الفــرص التــي متولهــا الحكومــة.
ويتضمــن املــروع أيضــاً نشــاطات التَّعليــم والتصالــح .أمــا
قســم اإلغاثــة واإلمنــاء يف الكنيســة املعمدانيــة يف ميــزورام
فتقجــم التنســيق العــام مــع الكنائــس واملجتمعــات املحليــة
للتشــينيني يف املناطــق الجغرافيــة األكــر اكتظاظـاً بهــم يف واليــة
ميــزورام ،يف حــن يركــز قــادة املــروع عــى األهميــة القصــوى
لعــدم فصــل الالجئــن التشــينيني عــن الســكان املحليــن عنــد
توزيــع املســاعدات اإلنســانية.
ومــع َّأن الالجئــن مل يحصلــوا بعــد عــى االعــراف القانــوين
بهــم ،فقــد ســاهم مــروع ليديــا يف متكينهــم وتوفــر مســاحة
آمنــة لهــم حيــث ميكــن أن يبــدأ الحــوار املجتمعــي يف التصــدي
ملشــكلة التوتـرات بــن مجتمــع الالجئــن واملجتمعــات املضيفــة.
نث أحــداً مــن الالجئــن عنــد تحديــد
ومبــا َّأن املــروع مل يســت ِ
الســكان املحتاجــن للمســاعدات فقــد حظــي بقبــول أكــر
لــدى املجتمــع املحــي .وهكــذا ،جمــع املــروع بــن التشــينيني

وامليزوماريــن يف التدريــب وأقــام املــروع العالقــات البينيــة
التــي ســاعدت عــى بنــاء بيئــة أكــر إيجابي ـ ًة لالجئــن .وحــدد
املــروع أيضــاً بعــض املناطــق والســكان األقــل خدمــة يف
ميــزورام ووصــل إليهــم وعمــل مــن خــال شــبكات الطوائــف
الكنســية الثــاث يف املناطــق التــي صعــب عــى املســؤولني
الحكوميــن املحليــن الوصــول إليهــا.
وتوفــر املنظــات القامئــة عــى العقيــدة الرعايــة املجتمعيــة
الشــاملة بضــم املســاعدات إىل الرتويــج للمواقــف األكــر
تفضيــ ًا إزاء التصــورات التــي ُينظــر للمهاجريــن بهــا يف
املجتمعــات املحليــة التــي تضيفهــم .وال تقتــر الحاميــة
األساســية لالجئــن عــى منحهــم االعــراف والحاميــة بالقانــون
فحســب إذ ال بــد مــن متكــن قبــول املجتمــع املحــي لهــم
أيضـاً .ويف واليــة ،يذهــب إىل الكنيســة كل أفـراد إنفــاذ القانــون
تقريبــاً واملســؤولون الحكوميــون واملوظفــون العموميــون ،ال
ميكــن التقليــل مــن شــأن تأثــر الكنيســة عــى تغيــر التصــورات
العامــة للمهاجريــن.
وباإلضافــة إىل ســعي الكنائــس نحــو تلبيــة الحاجــات املاديــة
والتعليميــة لالجئــن عــن طريــق تقديــم املســاعدات مــن خــال
املستشــفيات واملــدارس التابعــة لهــا ،فقــد شــاركت الكنائــس
أيضــاً يف الجهــود التَّعليميــة الهادفــة إىل مســاعدة مجتمــع
ميــزورام يف الوصــول إىل فهــم أفضــل للتشــينيني واســتيعاب
الســبب الدينــي الــذي يدعوهــم إىل الرتحيــب بالتشــينيني
الذيــن يعيشــيون معهــم وتقديــم الرعايــة لهــم .فقــد أطلقــت
الكنيســة املعمدانيــة يف ميــزورام عــى ســبيل املثــال مختلــف
النشــاطات التعليميــة التــي تــدور حــول منظــور دينــي
لرعايــة املهاجريــن .ووزعــت املنشــورات يف الكنائــس وعقــدت
اللقــاءات التوعويــة العامــة ،بــل تحدثــت يف بعضهــا مــن املنــر
َّ
وعــن املجمــع الكنــي
حــول االســتجابة املســيحية للهجــرة.
الربيســبيتاري امليزورامــي قسيســاً للوصــول بوجــه خــاص
إىل التشــينيني يف عاصمــة الواليــة ،أيــزاول ،وتضمنــت مهامــه
خدمــات اإلرســالية والوعــظ الدينــي والخدمــات االجتامعيــة
نســق صــاة جامعيــة شــهرية ُأطلــق عليهــا اســم “الصــاة
كــا ّ
مــن أجــل بورمــا” تتضمــن جميــع الكنائــس واألخويــات
التشينية يف أيزاول.
وســاعدت الكنائــس إذ تحدثــت نيابــة عــن املســتضعفني يف
مجتمعاتهــا املحليــة عــى منــع النشــاطات املعاديــة للتشــينيني
يف املــايض وتســتمر يف توفــر التعاليــم الناقــدة لتضمــن أن
املجتمــع لــن يكتفــي بقبــول الالجئــن التشــينيني فحســب
بــل ســرحب بــأن يعيشــوا معهــم أيضــاً .ويف أثنــاء املرحلــة
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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
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االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء طـــوال الفـــرة التـــي ع ــر جنس ــيات مختلف ــة ع ــى تقدي ــم الخدم ــات االجتامعي ــة
يقضونه ــا يف مرك ــز التِّس ــجيل واإلجــراءات أثن ــاء س ــعيهم يف والرعويـــة،
الخط ــوات األساس ــية األوىل إلجــراءات اللج ــوء .ولي ــس مرك ــز
أشـــخاص مـــن مختلـــف الديانـــات والثقافـــات،
التِّس ــجيل واإلجــراءات مبرك ــز لالحتج ــاز ،ب ــل يس ــمح لطالب ــي وهـــم
ٌ
اللجـــوء الخـــروج خـــال النهـــار ،وأيضـــاً لفـــرات محـــدودة ويتش ــاركون بس ــهولة الرؤي ــة التحفيزي ــة للمنظم ــة وأس ــلوب
أثن ــاء العطل ــة األس ــبوعية .وبفض ــل تع ــدد الخدم ــات الت ــي عملهـــا ،وذلـــك عـــى الرغـــم مـــن ّأن اإلرشـــادات التوجيهيـــة
تقدمهـــا مســـكونية الخدمـــة االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي للمنظم ــة ق ــد بني ــت وف ــق س ــياقٍ مس ــيحي ودع ــم الكنائ ــس
اللج ــوء م ــن خ ــال مرك ــز التِّس ــجيل واإلجــراءات وخارج ــه ،املســـيحية لهـــا.
أصبح ــت مبنزل ــة االس ــراحة لع ــدد كب ــر م ــن طالب ــي اللج ــوء
خ ــال رحلته ــم.
و ُتقـــام االتصـــاالت والحـــوارات األوليـــة مـــع طالبـــي اللجـــوء
خـــارج مركـــز التِّســـجيل واإلجـــراءات يف مقهـــى ُيـــدار
وتتوافـــر االستشـــارة الرعويـــة يف جميـــع مراكـــز التِّســـجيل بالتنـــاوب بـــن فريـــق مـــن  15متطوعـــاً عـــى مـــدار ســـبعة
واإلجـــراءات الســـويرسية ،وذلـــك بفضـــل توقيـــع اتفاقيـــة يف أي ــام باألس ــبوع ،وخ ــال أوق ــات العم ــل ،يتن ــاوب املتطوع ــون
ع ــام  1995م ــن قب ــل الكنائ ــس املس ــيحية الرئيس ــية الث ــاث املدرب ــون (الذي ــن يتحدث ــون لغ ــات مختلف ــة) ع ــى تقدي ــم
واملكتـــب الفيـــدرايل لالجئـــن ،ويف عـــام  2002و ّقـــع عليهـــا الدعـــم الوجـــداين واملشـــورة واملعلومـــات العامـــة عـــن
املجتمـــع اليهـــودي الوطنـــي أيضـــاً .وقـــد شـــ ّكلت هـــذه قان ــون اللج ــوء ،باإلضاف ــة إىل املس ــاعدة يف تحقي ــق االتص ــال
األطــراف معــاً “لجن ــة وطني ــة” ،وضع ــت “مفهومــاً ش ــام ًال” بـــن طالبـــي اللجـــوء ومكتـــب االستشـــارة القانونيـــة عنـــد
مشـــركاً للعمـــل الرعـــوي بـــن طالبـــي اللجـــوء يف مراكـــز الـــرورة ،أو يف حالـــة كان طالـــب اللجـــوء املرفـــوض يفكـــر
التِّســـجيل واإلجـــراءات .ووفقـــاً لهـــذا املفهـــوم ،يجـــب أن يف الع ــودة الطوعي ــة (م ــن خ ــال مكت ــب املنظم ــة الدولي ــة
يضـــع هـــذا العمـــل يف االعتبـــار تنـــوع الخلفيـــات الدينيـــة للهج ــرة يف مرك ــز التِّس ــجيل واإلجــراءات) ،ويق ــدم متطوع ــو
لطالبـــي اللجـــوء إذ ُيعـــ ِّرف العمـــل الرعـــوي يف مراكـــز مســـكونية الخدمـــة االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء
التِّس ــجيل واإلج ـراءات بأن ــه “الت ـزام نح ــو اإلنس ــان” ،ويرف ــض خدم ــات أخ ــرى عملي ــة مث ــل دروس اللغ ــة األملاني ــة ورعاي ــة
أي متييـــز دينـــي أو أي شـــكل مـــن أشـــكال التبشـــر .و ُتر ّكـــز ألطفـــال وغريهـــا.
املب ــادئ الت ــي يق ــوم عليه ــا العم ــل الرع ــوي واملتش ــاركة ب ــن
القطـــاع األكـــر مـــن النـــاس عـــى كـــرم الضيافـــة واالعتنـــاء وميثـــل رفـــع الوعـــي ملصلحـــة طالبـــي اللجـــوء جـــزءاً آخـــر
الخ ــاص مب ــن ه ــم أك ــر اس ــتضعافاً واالنفت ــاح لجمي ــع طالب ــي مه ـ ً
ـا م ــن رس ــالة مس ــكونية الخدم ــة االجتامعي ــة والرعوي ــة
اللجـــوء بغـــض النظـــر عـــن أصولهـــم أو انتامئهـــم الدينـــي لطالبـــي اللجـــوء ،فهـــي تأمـــل يف املســـاهمة يف تنميـــة
وتلبي ــة مجموع ــة واس ــعة م ــن الحاج ــات النفس ــية واملادي ــة.
مجتمـــع أكـــر ترحيبـــاً ،بالحـــد مـــن التحيـــز وبنـــاء الجســـو ٍر
ٍ
ب ــن طالب ــي اللج ــوء واملجتم ــع املح ــي ،باإلضاف ــة إىل إيق ــاظ
ويق ــدم موظف ــو العم ــل الرع ــوي لطالب ــي اللج ــوء معلوم ــات روح التضام ــن والح ــوار والقب ــول املتب ــادل لتج ــاوز الفروق ــات
عـــن نظـــام اللجـــوء والخدمـــات التـــي تقدمهـــا مســـكونية الثقافيـــة والدينيـــة.
الخدمـــة االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء ،باإلضافـــة
إىل معلوم ــات ع ــن املستش ــارين القانوني ــن والقامئ ــن بج ــوار سويس موغنيس  mugnes.assunta@rkk-bs.chموظفة يف
املركـــز .ومتثـــل االتصـــاالت األوىل يف بلـــد اللجـــوء أهميـــة العمل الرعوي مبسكونية الخدمة االجتامعية والرعوية لطالبي
خاصـــة لطالبـــي اللجـــوء حيـــث يكونـــون يف أشـــد حـــاالت اللجوء( www.oesa.ch .ناشطة من يناير/كانون الثاين.)2015
االس ــتضعاف ،فأق ــل ب ــادرة ترحي ــب يك ــون له ــا قيم ــة رمزي ــة وفيليسينا بروسريبيو  fproserpio@cserpe.orgولويزا ديبونتي
 ldeponti@cserpe.orgهام متعاونتان يف مركز األبحاث
لديهـــم أكـــر مـــن تأثريهـــا الفعـــي امللمـــوس.
للهجرة يف بازلwww.cserpe.org .
وفريـــق مســـكونية الخدمـــة االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي
 .1مسكونية الخدمة االجتامعية والرعوية لطالبي اللجوء
ً
ً
اللجـــوء ليـــس مســـكونيا وحســـب ،بـــل هـــو أيضـــا متعـــدد Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende
ً
الثقافـــات والديانـــات يتعـــاون فيـــه خمســـون متطوعـــا مـــن
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الالجئون األفارقة والدور الخاص للكنائس يف اململكة املتحدة

صمويل بيكالو

أصبح لدى كثري من الكنائس والطوائف الدينية املوارد املادية واالجتامعية الالزمة ملساعدة الالجئني يف املجتمع
املحيل عىل املستوى الفردي وكذلك من خالل جمع الالجئني معاً.
أصبحت بعض الطوائف الكنسية املسيحية يف اململكة املتحدة األفارقة لغايات العبادة والنشاطات املجتمعية .مثل هذه املرافق
نقاط ارتباط لتوفري املساعدات لالجئني من رشق أفريقيا ليست متاحة عىل الدوام لجامعات الجاليات العلامنية.
والقرن األفريقيُ .تع ّد الكنيسة الخمسينية والكنيسة القطبية
(األرثوذكسية) عىل وجه الخصوص الديانتني األساسيتني لالجئني التوقعات وااللتزامات املبنية عىل العقيدة :مساعدة املحتاجني
وهام مؤسستان عريقتان وجد فيها الالجئون األفارقة املالذ اآلمن واألقل حظاً هي جزء من العقيدة واملامرسة املسيحية.
والفرصة يف اختبار مجتمع أوسع يتجاوز جالياتهم.
املوسعة عىل تحديد
الشبكات :تساعد االتصاالت والشبكات
ّ
بعد الوصول إىل اململكة املتحدةُ ،يو َّزع أغلبية الالجئني يف مختلف املحتاجني والقادرين عىل املساعدة والوصول إليهم .وباإلضافة إىل
أنحاء البالد بعيداً عن لندن العاصمة حيث ترتكز الجاليات ،ذلك ،مبقدور قادة الكنائس أن ميثلوا دوراً قوياً يف تشكيل املواقف
والسبب يف ذلك التوزيع عدم وجود القدرة يف العاصمة عىل واملامرسات وتهذيبها.
استيعاب تلك األعداد الكبرية إضافة إىل اتباع الحكومة لسياسة
التشتيت لطالبي اللجوء الجدد .وباإلضافة إىل ّأن الالجئني تعرضوا ومن هذا املنطلق ،متكنت الكنائس املعنية من توفري نطاق واسع
من قبل إىل الصدمة نتيجة ما مروا به مت تجارب دفعتهم إىل من خدمات الدعم املجتمعي مبا يف ذلك الوصول إىل الالجئني
الهرب ،فهم يواجهون عدداً من التحديات يف التكيف مع الثقافة حديثي الوصول وخدمات الزيارات التي مت ّكن األشخاص من
املحلية واملعايري االقتصادية لعاملهم الجديد .ويف هذا املنعطف الحصول عىل املساعدة بنزاهة ورسية تامة ،وخدمات الدعم وفقاً
الحساس ،غالباً ما تكون الكنائس وغريها من املنظامت التطوعية للعمر والجنس والحاجات ودعم الطوارئ للمجتمع األكرب خالل
الخريية هي من تتوىل عملية التدخل واإلنقاذ .ومع ذلك ،يبدو أن األزمة من خالل برامج بنك الطعام عىل سبيل املثال ودعم إدارة
هناك عوامل معينة تشري إىل َّأن الكنائس وغريها من الجامعات الديون وخطط التفريغ النفيس لألرس وال يقل عن ذلك أهمية ولو
العقيدية أثبتت استدامة أكرب يف توفري املساعدات من الجامعات كان أقل ظهوراً الدعم اإلمياين املسيحي.
1
املجتمعية العلامنية التي تأسست لرعاية الالجئني األفارقة.
صمويل بيكالو

التطوع :متثل برامج املتطوعني مــورداً مه ًام
ومــصــدراً أساسياً لقوة الكنائس .فدونها،
سيصعب(إن مل يستحل) إدامة مختلف نشاطاتهم
الهادفة إىل تقديم الدعم .أ َّمــا مجموعات
مجتمعات الالجئني األفارقة العلامنيني فيبدو
أ َّنهم يفتقرون إىل قاعدة متطوعني بعيدة األمد
بل َّإن أغلبية هذه املجموعات تتعرث يف نهاية
األمر.
املــوارد املادية :األبنية التي غالباً ما تكون
مجهّزة باملوارد الق ِّيمة هي من األصول ونقاط
القوة .فنظراً لتدين أعداد األشخاص الذاهبني
إىل الكنائس يف اململكة املتحدة ،هناك كثري
من الكنائس ممن لديها مساحة واسعة ميكن
استغاللها لخدمة جامعات جاليات الالجئني

يف مناسبة للكنيسة الخمسينية الحبشية (إثيوبيا وأريترييا) يف ليدز ،اململكة املتحدة.
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وباإلضافة إىل توفري املساعدات العملية ،تقيم الكنائس منرباً لربامج واالجتامعية الالزمة واملالمئة لجمع الناس بهدف مواجهة التحديات
التطوع وبناء القدرات التي تساعد ا ُملجتمعات كالالجئني األفارقة امللحة ومتكني الناس لتحسني مستوياتهم املعيشية.
عىل أن يصبحوا مكتفني ذاتياً يف املدى البعيد .فتلك املنظامت
تساعد عىل إنعاش األمل والهدف يف الحياة والشعور بالكرامة صمويل بيكالو  Samuel@ayele90.freeserve.co.ukزميل
بحث مستقل/تربوي ومختص يف مجال األقليات وتنمية جاليات
املصانة لألفراد املستضعفني من املجتمع املحيل .وعىل النقيض
الالجئنيwww.ein.org.uk/bekalo .
من نظرياتها العلامنية ،تتمتع كثري من الكنائس باملوارد املادية
 .1عىل ضوء مالحظات الكاتب والخربة العملية مع مقدمي خدمات الدعم ومستقبليه
خالل عرش سنوات من العمل يف املجال.

االستشفاء بعد الكوارث والدعم يف اليابان

كيميايك كاواي

يف  11مــن مــارس/آذار  ،2011رضب رشق اليابــان زل ـزال بقــوة 9
ريخــر وتبعــه تســونامي عقــب نحــو  30دقيقــة تقري ًبــا .وبحلــول
 22مــن يونيو/حزيــران ،بلــغ عــدد الضحايــا أكــر مــن 15,000
مــن بينهــم  7,000مــا زالــوا يف عــداد املفقوديــن وصــار أكــر مــن
 110,000يعيشــون يف املالجــئ أو املســاكن املؤقتــة .وقــد دُمـ ّرت
كثــر مــن قــرى املنطقــة املتــررة ومدنهــا بالكامــل .وتطــوع
اآلالف يف أنشــطة اإلغاثــة مثلــا فعلــت بعــض الجامعــات ،مــن
بينهــا منظمــة ســوكا غــاكاي التــي تعــد حركــة علامنيــة بوذيــة
والتــي ســارعت بتشــكيل فريــق تنســيق االســتجابة يف حــاالت
الكــوارث.
وقــد ارتكــزت أفعــال أعضــاء منظمــة ســوكا غــاكاي املشــاركني -
الذيــن عــاش معظمهــم يف املناطــق املتــررة  -إىل اعتقادهــم
البــوذي بــأن لجميــع األشــخاص حيــاة ذات كرامــة وقيمــة بالقــدر
نفســه .وهكــذا ،ظــل أعضــاء املنظمــة عمو ًمــا يدعــون أن تتحقــق
“الســعادة لهــم ولآلخريــن” ويســعون لتنفيــذ ذلــك بطــرق عــدة
مــن بينهــا التطــوع .وبوصــف ســوكا غــاكاي منظمــة قامئــة
عــى العقيــدة ،كان مثــة جوانــب عديــدة مكنــت املنظمــة مــن
املســاهمة الف َّعالــة يف جهــود اإلغاثــة مــن خــال االســتجابة لــكل
مــن االحتياجــات املاديــة والنفســية عــى حــد ســواء.

املتطوعــون مــن معرفــة أماكــن وجــود النــاس يف املناطــق املترضرة
واإلمــدادات التــي يحتاجونهــا .ثال ًثــا ،أقمنــا حفــات تأبــن
وصــاة لتقديــم الدعــم النفــي مــع تخصيــص صلــوات رجونــا
فيهــا االستشــفاء الرسيــع للمناطــق املتــررة .وأخ ـ ًراُ ،جم َعــت
التربعــات لبلديــات عــدة يف املناطــق املتــررة.
ومبقــدور املنظــات القامئــة عــى العقيــدة أن مت ّثــل دو ًرا فري ـدًا
يف تقديــم كل مــن الدعــم املــادي والنفــي .إال أن املنظــات
القامئــة عــى العقيــدة يف اليابــان بحاجــة ملزيــد مــن التنســيق
الف َّعــال مــع القطــاع العــام ،مثــل :الحكومــة الوطنيــة والبلديــات
املحليــة .وقــد رصح أكيهيكــو موريشــيام  -زعيــم منظمــة ســوكا
غــاكاي آنــذاك يف واليــة مياجــي (التــي تحملــت الوطــأة العظمــى
مــن التســونامي)  -يف لقــاء معــه قائـ ًـا“ :قمنــا بأنشــطة اإلغاثــة
لدينــا مركزيــن ً
أول عــى األفـراد املحتاجــن عــى مــرأى منــا ... .يف
حــن قــد ال تتبــع اإلدارة العامــة بالــرورة املنهجيــة نفســها .فهــم
عــادة مــا يؤثــرون الكفــاءة واملســاواة يف الحصــول عــى إمــدادات
اإلغاثــة” .ولــكال املنهجــن نقــاط القــوة التــي يجــب أن يكمــل
بعضهــا اآلخــر .ويف حــاالت الطــوارئ ،عــى املنظــات القامئــة
عــى العقيــدة العمــل عــى نحــو ُمتضامــن لتجــاوز االختالفــات
يف موروثاتهــم الدينيــة .وبهــذا الخصــوص ،جديــر بالذكــر أ َّنــه
يف أبريل/نيســان  2011أنشــئت شــبكة (باســم مــروع التنســيق
الدينــي اليابــاين لإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث )1بهــدف تنســيق
اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث مــن قبــل املنظــات القامئــة عــى
العقيــدة.

ً
أول وقبــل كل يشء ،قدمــت شــبكة املراكــز املجتمعيــة التابعــة
ملنظمــة ســوكا غــاكاي املالجــئ ذات املــآوى وإمــدادات اإلغاثــة.
واســتخدمت ً
أيضــا بعــض منــازل أعضــاء املنظمــة كمالجــئ
محليــة أو كنقــاط اتصــال لتوزيــع إمــدادات اإلغاثــة .ثان ًيــا ،أوصــل
املتطوعــون إمــدادات اإلغاثــة إىل مــآو اإلجــاء وإىل آخريــن  -كيميايك كاواي  kawai@soka.jpمدير لجنة السالم ،منظمة
مــن خــال شــبكتنا املجتمعيــة  -مــن غــر املترضريــن مبــارشة سوكا غاكايwww.sgi.org .
بالكــوارث ولكنهــم كانــوا يعانــون ج ـراء انهيــار البنيــة التحتيــة.
( .1املقالة باليابانية فقط)https://sites.google.com/site/syuenrenindex
وبســبب شــبكة هــذه املنظمــة ومعرفتهــا باملجتمــع املحــي ،متكن
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“الرتحيب بالغريب” والتعاون مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مع
املنظامت القامئة عىل العقيدة
حوسيه ريريا و ماري-كالود بواريي

شاركت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني منذ تأسيسها عام ١٩٥٠يف النشاطات مع املنظامت العقيدة و
املجتمعات الدينية والقادة الدينيني يف تنفيذ عمل املفوضية .ومؤخراً ازداد نشاط املفوضية يف استكشاف دور
العقيدة يف االستجابات اإلنسانية.
يف شـــهر ديســـمرب/كانون األول  ٢٠١٢عُ ِقـــد الحـــوار الخامـــس
للمف ــوض الس ــامي ح ــول تحدي ــات الحامي ــة لبح ــث موض ــوع
العقي ــدة والحامي ــة ،وح ــر اللق ــاء أك ــر م ــن  ٤٠٠ممث ــل ع ــن
املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة والق ــادة الديني ــن وغريه ــم
مـــن الـــركاء يف جلســـة دامـــت يومـــن يف جنيـــف بالرشاكـــة
م ــع الفاعل ــن القامئ ــن ع ــى العقي ــدة .وكان ذل ــك اللق ــاء أول
حـــوار متعـــدد األديـــان تشـــارك بـــه املفوضيـــة الستكشـــاف
القي ــم املش ــركة الت ــي تق ــوم عليه ــا فك ــرة حامي ــة الالجئ ــن يف
االدي ــان الرئيس ــية يف الع ــامل .وع ــززت الجلس ــة الحواري ــة أيضــاً
م ــن تعمي ــق احــرام وفه ــم دور الدي ــن والحي ــاة الروحي ــة يف
حي ــاة الفئ ــات الت ــي تخدمه ــا املفوضي ــة.
واكتشـــف املشـــاركون يف الحـــوار أيضـــاً أهميـــة الـــراكات
القامئـــة واملحتملـــة للمفوضيـــة مـــع املنظـــات القامئـــة عـــى
العقي ــدة .وأك ــدوا ع ــى املب ــادئ األساس ــية الت ــي تس ــم العم ــل
اإلنســـاين( 1أي الحياديـــة ونبـــذ التمييـــز واحـــرام معتقـــدات
اآلخريـــن والتنـــوع والتمكـــن واملســـاواة واإلنســـانية والحاميـــة
إزاء أي ن ــوع م ــن االشــراط) وأق ــروا أيضــاً ب ــرورة االس ــتجابة
اىل األوضـــاع اإلنســـانية وفقـــاً لهـــذه املبـــادئ.

والوص ــول إليه ــا وكذل ــك األم ــر بالنس ــبة للمجتمع ــات الديني ــة
املحلي ــة والق ــادة الديني ــن ،وأوردت يف تل ــك امللحوظ ــة أمثل ــة
ح ــول الح ــاالت الت ــي مث ــل به ــا الفاعل ــون العقدي ــون دوراً مه ــا
ع ــى املس ــتوى املح ــي 2.و ُت ِق ــر ملحوظ ــة الرشاك ــة َّأن املنظ ــات
القامئ ــة ع ــى العقي ــدة واملجتمع ــات الديني ــة املحلي ــة والق ــادة
الديني ــن يرتاوح ــون يف الحج ــم م ــا ب ــن مجموع ــة مؤلف ــة م ــن
بضعـــة مؤمنـــن إىل الديانـــات العامليـــة والشـــبكات الواســـعة
العاب ــرة لألدي ــان .فه ــذه املنظ ــات تض ــم نطاقــاً م ــن الهوي ــات
العقيديـــة والحوافـــز مـــع درجـــات متنوعـــة مـــن املعـــارف
والرغب ــة والق ــدرة واالس ــتطاعة ع ــى اح ـرام املب ــادئ اإلنس ــانية.
وميثـــل القـــادة الدينيـــون أدواراً مهمـــة ومؤثـــرة ضمـــن
مجتمعاته ــم الديني ــة واملجتم ــع املح ــي األك ــر وبتوف ــر األمثل ــة
امللموســةُ ،تظهــر امللحوظــة َّأن القــادة الدنيــن يســتفيدون مــن
الثقـــة ومامرســـة الســـلطة األخالقيـــة عـــى أفـــراد مجتمعهـــم
الدينـــي املحـــي بـــل يشـــ ِّكلون أيضـــاً مالمـــح الـــرأي العـــام يف
املجتم ــع األوس ــع ب ــل حت ــى ع ــى املس ــتوى الوطن ــي وال ــدويل
أيضــاً .واقتُبس ــت تل ــك األمثل ــة م ــن دراس ــة مس ــحية أعدته ــا
مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن ع ــام ( ٢٠١٣بدع ــم
م ــن تحال ــف م ــن املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة) للوص ــول
اىل فه ــم أفض ــل مل ــدى توس ــع الــراكات القامئ ــة ب ــن الفاعل ــن
الدينيـــن و مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــن يف
جمي ــع مراح ــل الالجئ ــن وحلق ــة التهج ــر .واستكش ــفت أيضــاً
ال ــدروس املس ــتقاة واملس ــتفادة وح ــددت املامرس ــات الجي ــدة
للمش ــاركة م ــع الفاعل ــن الديني ــن.

ويف خت ــام الح ــوار ،أ َّك ــد املف ــوض الس ــامي أنطوني ــو جوتــراس
عـــى “املســـاهامت القيمـــة التـــي تبذلهـــا املنظـــات الدينيـــة
واملجتمعـــات الدينيـــة أيضـــاً يف حاميـــة الالجئـــن والنازحـــن
داخلي ـاً
واملهجريــن ”.وس ـ َّلط الضــوء عــى عــدد مــن االقرتاحــات
َّ
امللموس ــة لغاي ــات املتابع ــة تضمن ــت مناش ــدة برس ــم الخط ــوط
التوجيهي ــة ح ــول مح ــو األمي ــة العقيدي ــة ب ــن أفــراد وك ــوادر
التَّحديات والفرص
املفوضيـــة.
تلت ــزم مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن كغريه ــا م ــن
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
أفــراد املجتم ــع اإلنس ــاين األك ــر بالتمس ــك باملب ــادئ االنس ــانية
واملنظامت القامئة عىل العقيدة
والتأكـــد مـــن إيـــاء األولويـــة للحاميـــة يف كل نشـــاطاتها .وال
ن ــرت مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن يف يولي ــو /تش ــارك املفوضي ــة يف رشاكات مخالف ــة ومناقض ــة له ــذه املب ــادئ
متـــوز  ٢٠١٤ملحوظـــة للرشاكـــة حـــددت فيهـــا اإلرشـــادات وعـــى وجـــه الخصـــوص ال ميكـــن اســـتخدام دعمهـــا أبـــداً
الواس ــعة ح ــول املش ــاركة م ــع املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة للتبش ــر بديان ــة م ــا أو بف ــرض رشوط ع ــى توف ــر املس ــاعدات
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مب ــا يخال ــف املب ــادئ اإلنس ــانية .وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ،يج ــب أولوياتهـــا االســـراتيجية وأفكارهـــا الخاصـــة بالنســـبة للخطـــر
االنتب ــاه إىل َّأن الفاعل ــن الديني ــن أحيانــاً م ــا يواجه ــون التحي ــز واالس ــتضعاف والت ــي ميك ــن أن تك ــون مص ــدراً لإلحب ــاط وإس ــاءة
ضده ــم م ــن خ ــارج املجتم ــع الدين ــي ال ــذي ينتم ــون الي ــه .وال الفه ــم ل ــدى ك ــوادر املفوضي ــة.
بـــد مـــن مراجعـــة التحديـــات املاثلـــة أمـــام هـــذه الـــراكات
ـجل ك ــوادر املفوضي ــة أيضــاً أن الصعوب ــة املش ــركة بينه ــم
م ــن املنظوري ــن كليه ــا إذا م ــا ُأري ــد التغل ــب عليه ــا خاص ــة وس ـ َّ
م ــن خ ــال التغــرات اإليجابي ــة يف املواق ــف و املقارب ــات 3.الت ــي يواجهونه ــا في ــا يتعل ــق بالتنس ــيق يف أوض ــاع الط ــوارئ
املعقـــدة تتجـــاوز بـــل متتـــد إىل املجتمعـــات الدينيـــة املحليـــة
مــن منظــور مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن ،تتمثــل وش ــبكاتهم واملنظ ــات القامئ ــة ع ــى املجتم ــع املح ــي .وو َّث ــق
أهــم التحديــات يف ال ـراكات وأصعبهــا عندمــا يــروج الفاعلــون غريه ــم التحدي ــات واملخ ــاوف املتعلق ــة بالرشاك ــة م ــع الفاعل ــن
الديني ــون أو يرفض ــون م ــا ي ــي :الح ــاس تج ــاه أعض ــاء آخري ــن الديني ــن خاص ــة املجتمع ــات الديني ــة املحلي ــة والق ــادة الديني ــن
مـــن أديـــان أخـــرى أو إقصائهـــم واإلتيـــان بخطـــاب الكراهيـــة ويتضم ــن ذل ــك الرتكي ــز ع ــى املقارب ــات املبني ــة ع ــى اإلحس ــان
أو التحري ــض ع ــى العن ــف املوج ــه ض ــد االفــراد واملجتمع ــات مقاب ــل مقارب ــات مبني ــة ع ــى حق ــوق االنس ــان إزاء املس ــاعدات
مـــن أديـــان أخـــرى أو التبشـــر و الضغـــوط عـــى األشـــخاص االنس ــانية.
لتغ ــر دينه ــم باإلكــراه ك ــرط مســ َّبق الس ــتمرار الدع ــم له ــم
أو الـــزواج املبكـــر وغـــر ذلـــك مـــن املامرســـات التقليديـــة ومـــن الواضـــح َّأن الرشاكـــة مـــع املفوضيـــة الســـامية لألمـــم
املؤذي ــة أو الص ــور النمطي ــة للجن ــدر أو ع ــدم احــرام الحق ــوق املتح ــدة لالجئ ــن تش ــكل تحدي ــات خاص ــة باإلضاف ــة له ــا وأيض ـاً
الخاصـــة للنســـاء واألوالد والبنـــات  ،وكذلـــك األمـــر بالنســـبة للمنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة عـــى حـــد ســـواء .ومـــن
لنقـــاط االســـتضعاف يف الســـياقات التـــي تنتـــر فيهـــا آليـــات أحـــد العوامـــل يف ذلـــك عـــدم املســـاواة املتأصـــل يف الســـلطة
املواكبـــة الســـلبية و العنـــف الجنـــي والقائـــم عـــى الجنـــدر ،ب ــن منظم ــة دولي ــة كب ــرة ومؤسس ــة محلي ــة صغ ــر .وهن ــاك
وأيضــاً وصم ــة الع ــار والتميي ــز ال ــذي يحي ــط مبص ــايب متالزم ــة تح ــد آخ ــر يتعل ــق بإجــراءات املفوضي ــة ورشوطه ــا الت ــي ق ــد
نق ــص املناع ــة املكتس ــبة (إي ــدز) ووصم ــة الع ــار أيض ـاً والتميي ــز ال تتمكـــن املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة أو ال ترغـــب
تجـــاه املثليـــات واملثليـــن ومزدَوجـــي الجنـــس واملغرييـــن بتلبيته ــا ،وهن ــاك حقيق ــة أخ ــرى وه ــي َّأن دوران املوظف ــن ق ــد
لجنس ــهم وثنائي ــي الجن ــس ومجتمعاته ــم .وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،يؤث ــر ع ــى الذاك ــرة املؤسس ــية للمفوضي ــة وحضوره ــا يف عم ــق
قـــد تفتقـــر املجتمعـــات الدينيـــة املحليـــة للمعرفـــة الخاصـــة امليـــدان مـــا يـــؤدي يف النهايـــة إىل وضـــع التعـــاون اإليجـــايب
بالعملي ــات واالجــراءات الت ــي تتبعه ــا املفوضي ــة مب ــا يف ذل ــك ال ــذي اس ــتمر طوي ـ ً
ـا يف خط ــر.

أمثلة عن املامرسات املثىل

هناك عدد من األمثلة الخاصة باملامرسات الجيدة يف ملحوظة
الرشاكة وهي موجودة يف منشورتني بعنوان ملحة عامة عن مسح
أمثلة املامرسات الجيدة وتحليل مسح أمثلة املامرسات الجيدة.
“َ ....حش َد قادة املجتمع املسلم يف بانغوي  /جمهورية أفريقيا
الوسطى عىل بعد  ٥كيلو مرتات تقريباً من مخيم الالجئني عىل
طريق تريونغولو إليقاف تقدم الفاعلني العسكريني من غري الدول.
وجلست هذه الجامعة فعلياً عىل األرض املتسخة ملنع تلك القوات
من التحرك .وكانوا يناشدون الناس بااللتزام بتعاليم القرآن الكريم
مذكرين الفاعلني املسلحني من غري الدول بواجباتهم تجاههم عىل
أ َّنهم إخوتهم املسلمون”.
“ ....لقد مثلت املنظامت القامئة عىل العقيدة يف ميامنار دور
الفاصل العازل بني األطراف املتحاربة وهكذا متكنت من العمل يف
كل املناطق حتى عندما وصل النزاع إىل ذروته .ونتيجة للثقة التي

استفادوا منها إذ كانوا دعاة جيدين للحامية .وحشدوا الحكومة
أيضاً من أجل تويل مسؤوليتها الكاملة تجاه تقديم خدمات
التعليم والصحة للنازحني الداخليني يف والية كاشني .ومتكنوا أيضاً
من اطالق رساح النازحني الداخليني من االحتجاز إذ إ ّنهم متكنوا
من منارصة قضايا املحتَجزين .وليس ألي منظمة دولية أخرى أو
محلية غري حكومية مثل هذا الهامش الواسع للمناورات من أجل
االستجابة للوضع اإلنساين”.
“لقد كان لالستطاعة والقدرة واملعارف واملهارات التي تتمتع بها
املنظامت القامئة عىل العقيدة والقادة الدينيون املجتمعيون يف
جيجيجا أثيوبيا أثر يف تشجيع املكتب عىل العمل من كثب معهم
عىل اعتبار َّأن لديهم القدرة ملعالجة حاجات الحامية ملجتمع
الالجئني وكان هناك نداء بدعوة القادة الدينيني من مجموعة
النساء املعارضات لختان اإلناث يف املخيامت ألن املجتمع كان
يفرض تحدياته (عىل القادة) من منطلق ديني“ .
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اللج ــوء والالجئ ــن وا ُملهجري ــن واملهاجري ــن والنازح ــن داخليــاً
واألش ــخاص منعدم ــي الجنس ــية .ويف أوائ ــل ع ــام  ٢٠١٣عمل ــت
املفوضي ــة م ــع مجموع ــة م ــن املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة
وشـــبكاتها والخـــراء الدينيـــن لصياغـــة نـــص يتألـــف مـــن ١٦
تأكي ــد ُا مكتوبــاً بصيغ ــة املتكل ــم والت ــي تنبث ــق م ــن املب ــادئ
والقيـــم التـــي تتشـــارك بهـــا األديـــان االساســـية يف العـــامل.
وته ــدف الوثيق ــة اىل رف ــد الق ــادة الديني ــن بالفرص ــة للتأكي ــد
ع ــى دور املجتمع ــات الديني ــة يف “الرتحي ــب بالغري ــب والالج ــئ
والنـــازح داخليـــاً وغريهـــم [ ].....وذلـــك مـــن أجـــل مواجهـــة
عـــدم التســـامح واحـــرام حقـــوق الغربـــاء يف مامرســـة دينـــه
بحريـــة.

وع ــى الرغ ــم م ــن التحدي ــات املاثل ــة أم ــام الجانب ــن س ــاهمت
املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة واملجتمع ــات الديني ــة املحلي ــة
والق ــادة الديني ــون ع ــن نط ــاق واس ــع م ــن نش ــاطات الحامي ــة
يف األوض ــاع االنس ــانية مب ــا يف ذل ــك توف ــر الحامي ــة املادي ــة و
تس ــهيل الوص ــول االنس ــاين وإعاق ــة العن ــف وردع ــه م ــن خ ــال
الحضـــور واملصاحبـــة والوســـاطة يف النزاعـــات والتوتـــرات بـــن
الالجئني/النازح ــن داخليــاً م ــن جه ــة واملجتمع ــات املضيف ــة يف
النـــزاع أو يف أوضـــاع مـــا بعـــد النّـــزاع واملشـــاركة يف املصالحـــة
ونش ــاطات بن ــاء الس ــام ومحارب ــة كراهي ــة األجان ــب والتميي ــز
ومن ــع التميي ــز القائ ــم ع ــى الجن ــدر أو الجن ــس واالس ــتجابة ل ــه
ومنــع التجنيــد القــري وتحســن ظــروف االســتقبال ومصاحبــة
ا ُملحتَجزيـــن وتوفـــر االستشـــارات القانونيـــة وإدارة قضايـــا
ً
اللجـــوء واملنـــارصة للتغـــرات الترشيعيـــة إلفـــادة األشـــخاص والن ــداء “مرحب ـا بالغري ــب” إمن ــا ه ــو بي ــان بح ــد ذات ــه لإلمي ــان
املعيـــن ودعـــم إعـــادة توطـــن الالجئـــن يف بلـــد ثالـــت و /أو ينبثـــق مـــن مبـــادئ حســـن الضيافـــة واالحـــرام واملســـاواة
االندم ــاج املح ــي.
والقيـــم أيضـــاً عـــى أ َّنهـــا قيـــم مغروســـة غرســـاً يف الديانـــات
الرئيســـية يف العـــامل.

أه ًال بالغرباء

هنـــاك بـــادرة اخـــرى انبثقـــت عـــن حـــوار املفـــوض الســـامي
ح ــول الدي ــن والحامي ــة وكان ذل ــك املناش ــدة ببن ــاء الخط ــوط
التوجيهيـــة للقـــادة الدينيـــن بهـــدف تعزيـــز التســـامح
واحـــرام الكرامـــة اإلنســـانية وحقـــوق اإلنســـان وطالبـــي

حس ــن الضياف ــة :غالبــاً م ــا تك ــون الجامع ــات الديني ــة املحلي ــة
مثــل املجتمعــات الدينيــة املحليــة أول مــن يســتجيب إىل األفـراد
والعائ ــات واملجتمع ــات يف املراح ــل األوىل م ــن مراح ــل األزم ــة
االنس ــانية .فه ــم يس ــتجيبون لتل ــك األزم ــة نظــراً لوجوده ــم يف

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ر شوفيل

مراسم التوقيع لتأكيدات القادة الدينيني يف الجمعية العاملية لألديان من أجل السالم التاسع يف فيننا 21 ،نوفمرب/ترشين الثاين .2013
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بع ــض املناط ــق املنعزل ــة أو النائي ــة .ونش ــأ ع ــن االع ـراف به ــذه
الحقيق ــة تج ــدد يف االهت ــام باملش ــاركة م ــع املجتمع ــات تل ــك
مـــن أجـــل تحســـن الوصـــول إىل األشـــخاص األكـــر اســـتضعافاً
وتعرضــاً للخط ــر.

وه ــذه املب ــادئ َّإن ــا متث ــل نقط ــة االنطالق ــة وانطالق ــة الح ــوار
بـــن املفوضيـــة والفاعلـــن الدينيـــن ،ورمبـــا تســـاعد أيضـــاً يف
إرش ــاد ال ــركاء الذي ــن يرغب ــون يف تأس ــيس الح ــوار ع ــر األدي ــان
وب ــن الفاعل ــن اإلنس ــانيني التقليدي ــن منه ــم وغ ــر التقليدي ــن.

االحــرام :احــرام تن ــوع الهوي ــات والقي ــم والتقالي ــد ه ــي م ــن
العنـــارص التـــي ال ميكـــن االســـتغناء عنهـــا يف تعزيـــز حاميـــة
املهج ــرة بالق ــوة ورف ــع مس ــتوى لدونته ــا.
األفــراد واملجتمع ــات َّ
وعـــادة مـــا تكـــون املجتمعـــات الدينيـــة املحليـــة عـــى وعـــي
فريـــد مـــن نوعـــه بأنـــه يف معظـــم دول العـــامل ومجتمعاتهـــا
ميثـــل الديـــن أو االعتقـــاد حاجـــة أساســـية  ،ويوفـــر غـــذا ًء
لألشـــخاص الذيـــن تهتـــم بأمرهـــم املفوضيـــة .ويتخـــذ القـــادة
الديني ــون واملجتمع ــات الديني ــة أيضــاً املحلي ــة منه ــا مواض ــع
فريـــدة مـــن نوعهـــا لتلبيـــة هـــذه الحاجـــات.

وفي ــا ب ــن ديس ــمرب/كانون األول  ٢٠١٢إىل ديس ــمرب/كانون األول
 ٢٠١٣و َّقـــع عـــى تأكيـــدات القـــادة الدينيـــن وصـــدَّق عليهـــا
أكـــر مـــن  ١٧٠٠قائـــد دينـــي وفـــرد مـــن أفـــراد املجتمعـــات
الدينيـــة واملنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة يف العـــامل ثـــم
أطلق ــت إطالقــاً رس ــميا يف حفل ــة توقي ــع قب ــل االجت ــاع ال ــذي
ض ــم  ٦٠٠قائ ــد دين ــي يف االجت ــاع العامل ــي باس ــم الديان ــات
للســـام وهـــو املؤمتـــر التاســـع الـــذي عُ قـــد يف ٢١نوفمـــر/
ترشي ــن الث ــاين  ٢٠١٣يف فيين ــا 4.تس ــتخدم الجامع ــات الديني ــة
ح ــول الع ــامل اآلن التأكي ــدات وامل ــوارد الداعم ــة كأدوات عملي ــة
املهجري ــن يف
م ــن أج ــل تعزي ــز الدع ــم لالجئ ــن وغريه ــم م ــن َّ
مجتمعاتهـــم.

املســـاواة :ينبغـــي أن يقـــوم التعـــاون بـــن مفوضيـــة األمـــم
املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن والفاعل ــن الديني ــن ع ــى مجموع ــة
م ــن األه ــداف املش ــركة ،ويج ــب أن تق ــوم تل ــك األه ــداف ع ــى
االح ـرام املتبــادل واملســاواة يف عالقــة الرشاكــة بينهــا .وينبغــي
للمســـاواة أيضـــاً أن ُت َتجـــم إىل معاملـــة متســـاوية وإىل حـــق
الحامي ــة املتس ــاوية ومنحه ــا وفقــاً للمعاي ــر االنس ــانية.

“م ــن القي ــم الرئيس ــية لدين ــي أن أرح ــب بالغري ــب وبالالج ــئ
وبالن ــازح وبغ ــره م ــن الن ــاس” س ــوف أعامل ــه أو أعامله ــا ك ــا
أحـــب أن يعاملوننـــي أنـــا .ســـوف أتحـــدى اآلخريـــن حتـــى
القـــادة منهـــم يف مجتمـــع الديـــن وأطلـــب منهـــم أن يفعلـــوا
املث ــل”.
حوسيه ريريا  riera@unhcr.orgمستشار خاص للمدير وماري
كالود بويرييي  poirier@unhcr.orgمساعد بحث يف مجال
السياسة والقانون وكالهام يعمالن يف قسم الحامية الدولية
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئنيwww. unhcr.org .
 .1راجع مدونة السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
واملنظامت غري الحكومية لإلغاثة يف حاالت الكوارث
www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
 .2ملحوظة الرشاكة حول املنظامت القامئة عىل العقيدة و املجتمعات الدينية و القادة
الدينيني صادرة عن مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ومتاحة باللغة اإلنجليزية
 www.unhcr.org/539ef28b9.htmlو باللغة الفرنسية
. www.unhcr.fr/53ad6b569.htmlلالطالع عىل ملحة عامة حول املسح املتعلق
باملامرسات الجيدة وأمثلتها زر املوقع التايل  http://goo.gl/nLdEeNو لالطالع عىل
تحليل مسح املامرسات الجيدة واألمثلة يرجى زيارة املوقع التايل
 .http://goo.gl/YsFnFMملزيد من املصادر ،انظر الرابط التايل:
www.unhcr.org/pages/501a39ce6.html
 .3مبادئ الرشاكة التي أسسها املنرب اإلنساين العاملي هي العدالة والشفافية واملقاربة
املوجهة بالنَّتائج واملسؤولية و التكاملية .انظر املنرب االنساين الدويل  ،مبادئ الرشاكة ،
َّ
يوليو/متوز .2007
http://tinyurl.com/GHP-Principles
 .4وثيقة التأكيدات متعددة اللغات (يف اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية واألملانية
والعربية والروسية واإلسبانية والرتكية) متاحة عىل اإلنرتنت عىل املوقع التالية
. www.unhcr.org/51b6de419.html
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إدماج الالجئني يف أوغندا سيتطلب تشكيل جامعات ضغط متجددة

جورجيا كول

ما زال منح الالجئني يف أوغندا صفة مواطنني قرا ًرا ً
مؤجل.

بالرغـم مـن متتـع أوغنـدا بتاريـخ تقدمـي نسـب ًيا من االسـتجابة
لالجئين ،إال أنهـا لألسـف تخفق يف تجاوز العقبـة األخرية .وحال ًيا،
توجـه عـدد مـن الالجئين املقيمين منـذ مـدة طويلـة يف أوغندا
إىل إدارة الهجـرة للتقـدم بطلـب الحصـول على الجنسـية إال َّأن
السـلطات قابلـت طلباتهـم بالرفض ألسـباب قانونية مشـكوك يف
صحتها .
ويف  30مـن أغسـطس/آب ُ ،2010قدّمـت عريضة أمـام املحكمة
الدسـتورية نيابـة عـن كثير مـن الالجئين الكونغوليين لطلـب
تفسير القانـون املتعلـق بفـرص الالجئين يف الحصـول على
الجنسـية يف أوغنـدا (أي أن يصبحـوا مواطنين أوغنديين) .وجـاء
ذلـك يف إطـار االسـتجابة لقلـق كثري مـن الجهات الفاعلـة من أن
وضـع املعوقـات على طريـق منـح الالجئين جنسـية الدولة نوع
مـن املامرسـة التمييزيـة وليـس مبر ًرا ترشيع ًيـا.
ولعـل سـبب النـزاع الرئيسي يكمـن يف سـوء تفسير الفـرق بين
تسـجيل الفـرد بوصفـه مواطـن والتجنُّـس .وقـد نـص قانـون
املواطنـة ومراقبـة الهجـرة األوغنـدي ( )1999يف املادة  14بشـأن
“املواطنـة عـن طريـق التًّسـجيل” على أنـه ال يحـق ألطفـال
األفـراد الذيـن دخلـوا أوغنـدا بصفتهـم الجئين أو ألحفادهـم
التسـجيل بصفتهـم مواطنين أوغنديني (كام هو الحـال عمو ًما يف
الـدول التـي يعتمـد فيها منح الجنسـية عىل جنسـية اآلباء وليس
على والدة الشـخص داخـل أرايض البلاد) .وعىل الرغـم من عدم
تطبيـق هـذه املـادة على من وصلـوا بصفتهـم الجئني ،يستشـهد
كثير مـن الجهـات الفاعلـة بهـا خطـأً بهدف إنـكار حـق الالجئني
يف الحصـول على الجنسـية األوغنديـة يف أي وقـت.
لكـنَّ املـادة  16بشـأن “املواطنـة عـن طريـق التجنُّـس” تنـص
على أنـه “ للمجلـس أن يوافـق على منـح أي أجنبـي 1الجنسـية
عـن طريـق التجنُّـس مبوجـب أحـكام هـذا البـاب” .وتشـتمل
هـذه األحـكام على أنـه :إذا كان الفـرد قـد عـاش يف أوغنـدا ملدة
إجامليـة تبلـغ  20عا ًمـا ،وإذا كان قـد عاش يف أوغنـدا مدة عامني
كاملين قبيـل التقـدم للحصـول على الجنسـية ،وكان على معرفة
كافيـة إمـا باللغـة اإلقليميـة أو باللغـة اإلنجليزيـة ،وأنـه حسـن
السير والسـلوك ،وينـوي البقـاء يف أوغندا بشـكل دائم ،فسـ ُيقبل
طلبـه بالحصـول عىل الجنسـية .ويف حال امتلاك الالجئني للوثائق
الصحيحـة  -وهـو أمـر محفوف بعوائـق كثرية ً
أيضـا  -لن يصعب

على كثير منهـم اسـتكامل هـذه املتطلبـات بعد مـرور عقود من
اإلقامـة يف أوغنـدا.

التأجيل املتكرر يف املحكمة الدستورية

لألسـف ،مـا زال الطريـق ملداولة هذه العريضة مـن قبل املحكمة
 كما هـو حـال كثير مـن العرائـض األخـرى ا ُملنتظـر تفسيرها -محفو ًفـا بالعراقيـل .وعلى الرغـم مـن تحديـد مواعيـد كثيرة يف
السـنوات التـي عقبت تقديم العريضة لجلسـة االسـتامع الخاصة
بهـا ،مل تتمكـن املحكمـة مـن بلـوغ النصـاب القانـوين لألصـوات
املطلوبـة ملعالجـة مسـائل املتقدمين بالطلبـات .وباالسـتعالم يف
املحكمـة عـن املوعـد املحتمـل ملداولـة العريضـة  -بعـد مـرور
ثلاث سـنوات على تقدميهـا دون حـراك  -أفـاد املوظفـون بـأن
القضيـة صـارت مس َّيسـة وأنـه مـن غير املرجـح أن ُتتَّخـذ أي
خطـوة جديـدة فيهـا دون أن ُيعـاد تقدميهـا أو دون ضغـط كبير
مـن األطـراف املعنيـة.
ويف ضـوء مـادة انتهـاء حالة اللجـوء الخاصة بالالجئين الروانديني
داخـل أوغنـدا ورغبـة كثير مـن املنظمات يف إيجـاد طـرق
لتقنين وضـع هجـرة الروانديين داخـل البلاد قبـل فقدانهـم
وضـع الالجئين ،طاملـا ُأخبرت أثنـاء عملي امليـداين يف أواخـر عام
 2013أن العائـق الوحيـد أمـام تحقيـق ذلـك هـو قـرار املحكمـة
الدسـتورية .ومـع ذلـك ،أعلـن كثير مـن األطـراف املعنيـة ،مثـل:
ممثلي حكومـة أوغنـدا وحكومـة روانـدا ومفوض األمـم املتحدة
السـامي لالجئين واملنظمات غير الحكوميـة ،سـعيهم لتعجيـل
إصـدار حكـم بشـأن العريضـة مـا يدفعهـم لتوقـع الحصـول عىل
تفسير قري ًبـا.
ومـع ذلـك ،تشير األدلـة إىل أن األهميـة التـي تعطيهـا املنظامت
العاملـة مـع الالجئين لهـذه العريضـة ال ُتسـتثمر عىل نحـو مواز
يف محـاوالت الحصـول على حكـم بشـأنها .وقـد رصحـت إحـدى
رشكات الخدمـات القانونيـة يف كمبـاال التـي اسـتؤجرت لتمثيـل
هـذه القضيـة بأنهـا مل تتلقـى منـذ أن تولـت هـذه القضيـة يف
 2010أي دعـم قانـوين أو مـايل مـن أي منظمة ملسـاعدتها بشـأن
هـذه العريضـة .يف حين انتقـل ممثـل رشكـة قانونيـة أخـرى إىل
جنـوب السـودان ومل يعـد مشـار ًكا ف ّع ً
ـال يف القضيـة.
وبهـذا صـارت مسـؤولية دفـع العريضـة ُقد ًمـا مضطربـة .ومـن
الجلي أن ممثلي حكومـة أوغنـدا يف وضـع صعب .فهـم ممزقون
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بين مسـؤولياتهم تجـاه الالجئين داخـل البلاد وبسـاطة القانـون
نسـب ًيا التـي تأيت لصالحهـم واالعتبارات السياسـية لتقديم تفسير
نهـايئ لقانـون قـد ُيتيـح آلالف الالجئين بالحصـول عىل الجنسـية
األوغنديـة .وقـد كان ذلـك حافـزًا للسياسـيني والبريوقراطيين
للسماح للوضـع الراهن باالسـتمرار مـن خالل إمسـاك العصا من
املنتصـف بين مـا هـو متوفـر من فـرص للحصـول عىل الجنسـية
وإعطـاء االنطبـاع بأنهـم يعملـون يف اتجـاه الحصـول على حكـم
ملموس.
وقـد نـأت مفوضيـة األمم املتحدة السـامية لالجئني  -إما ألسـباب
واقعيـة و/أو سياسـية  -بنفسـها عـن هذه العريضـة .وبالرغم من
اعتماد نجـاح برامجهـم مبـا ال يدع ً
مجال للشـك على نتائج هذه
العريضـة ،بـدا أنهـم يفضلون انتظـار قرار املحكمة دون االشتراك
مبـارشة يف دفـع العمليـة ُقد ًمـا .وباملثـل ،عقـب مـرور سـنوات
ِعـدَّة مـن االلتبـاس بشـأن وضـع العريضـة ،تراجعـت املنظمات
غير الحكوميـة عـن االهتمام بالقضيـة التـي يشـعرون أ َّنهـا متثل
إىل حـد بعيـد مصالـح سياسـية رفيعـة املسـتوى أكثر مـن كونهـا
تفسيرا قانون ًيـا مـا يجعلها خـارج نطـاق نفوذها.
ً
وبهـذا تكـون النتيجـة اسـتمرار اضمحلال فـرص إقامـة الحلـول
املسـتدامة داخـل أوغندا بشـدة .ويف حني يبدو للـرأي أن القانون

ُيتيـح لالجئين التَّجنـس رشيطـة أن يفـوا مبعايير معينـة ،يجـد
الالجئـون طلباتهـم  -يف غيـاب أي تفسير قضـايئ واضـح لهـذه
القضيـة ُ -يحكـم عليهـا وف ًقـا لتقديـر مسـؤويل الهجـرة الذيـن
يقابلونهـا بالرفـض الحتمـي بانين يف ذلـك قراراتهـم على فكـرة
شـائعة ورائجـة بـأن الالجئين ال يحـق لهـم أن يصبحـوا مواطنني.
وعلى الرغـم مـن أنـه مـا زال غير واضح عىل مـن تقع مسـؤولية
دفـع هـذه العريضـة قد ًمـا ،فمـن الجلي أن االلتبـاس بشـأن
وضـع هـذا الجـدال وغيـاب املناقشـات عـن األسـاس القانـوين
لـه وتفويـض املحكمـة الدسـتورية باتخـاذ حكـم بصـدده لـن
ُيسـفر إطال ًقـا عـن دفـع عجلـة العريضـة إىل مـكان أبعـد مـن
سـجل املحفوظـات .وفيما يخـص أولئـك الالجئين الكونغوليين
والسـودانيني والروانديين الذيـن عاشـوا يف أوغنـدا ملـا ال يقل عن
العقديين املاضيين ويتحدثـون اللغـات املحليـة واندمجـوا فعل ًيـا
كأنهـم أوغنديين ،مـن الرضوري تنشـيط الحـوار مجـددًا للضغط
على املحكمـة إلصـدار تفسيرها املنشـود.
جورجيا كول  georgia.cole@gtc.ox.ac.ukتدرس للحصول
عىل درجة الدكتوراه يف قسم اإلمناء الدويل ،جامعة أكسفورد.

www.qeh.ox.ac.uk

 .1ينص قانون األجانب (التسجيل والرصد) عىل أن مصطلح “أجانب” يشمل الالجئني.

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية  ٩٦٩١واستمرار التحديات أمام االتحاد
األفريقي
ج أو موسيس اوكيلو

بعـد انقضـاء أربعين عامـاً على دخـول اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقية حـول الالجئني حيـز النفاذ ،تثير الحالة
البائسـة التـي يعيشـها الالجئـون يف أفريقيا هذه األيام تسـاؤالت حـول ما إذا كانت االتفاقية قـد حققت التوقعات
املرجـوة منها.

واجهــت كثــر مــن الــدول يف أفريقيــا بعــد مــدة قصــرة مــن
اســتقاللها تحديــات تتعلــق بإعــادة إعــار البــاد ورضورة
توفــر الحاميــة واملســاعدة والحلــول املســتدامة لالجئــن الذين
هجرتهــم حــروب التحريــر والـراع بوجــه التفرقــة العنرصيــة
َّ
يف جنــوب أفريقيــا .تأسســت منظمــة الوحــدة األفريقيــة عــام
1
١٩٦٣.وسـنَّت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة التــي تنظم
ُ
جوانــب محــددة مــن مشــكالت الالجئــن واللجــوء يف أفريقيــا
(اتفاقيــة الالجئــن ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة) عــام  ١٩٦٩ويف كثــر مــن أنحــاء أفريقيــا ،متخــض عــن االســتقالل انــدالع
ودخلــت حيــز التنفيــذ عــام  .١٩٧٤وكان الهــم األكــر التصــدي النزاعــات الداخليــة يف أنغــوال و موزامبيــق وأوغنــدا وســراليون
لألعــداد الكبــرة لألفارقــة الفاريــن مــن النــزاع الناتــج عــن وليبرييــا وروانــدا عــى ســبيل املثــال ال الحــر .ويف الســنوات
ال ـراع ضــد االســتعامر .وكــا يقــول رئيــس تنزانيــا يف تلــك
الفــرة مواليمــو جوليــوس نرييــري “ :رأينــا الالجئــن يخرجــون
مــن بــاد مســتع َمرة وكان التفكــر لدينــا أن نعامــل هــؤالء
النــاس بحســن 2”.مل يكــن مــن املتوقــع َّأن مرحلــة مــا بعــد
االســتقالل ستشــهد اســتمراراً ملشــكلة الالجئــن وال النازحــن،
لذلــك مل ُيذ َكــروا أصـ ًا يف اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة.
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وقــد ُســنت اتفاقيــة الوحــدة األفريقيــة لتمكــن البلــدان
املســتقبلة لالجئــن مــن تحديــد املعايــر الالزمــة للتعامــل مــع
الالجئــن يف تلــك البلــدان ،لكــنَّ االتفاقيــة نفســها مل تخاطــب
األحــداث التــي تقــع يف الــدول االصليــة 3 .لكــنَّ معظــم أنحــاء
أفريقيــا هــذه األيــام تشــهد عــدم الرتحيــب بالالجئــن رغــم
مبــدأ املنــارصة و التضامــن الــذي يحيــط بعمليــة إنشــاء
اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة .وبــدالً مــن ذلــك ،تــزداد
الــدول األفريقيــة اتباع ـاً ملــا فعلتــه األقاليــم األخــرى فتغلــق
حدودهــا وتهــدد بتســفري كل مــن يدخــل إليهــا مــن الالجئــن
بطريقــة غــر مرشوعــة .وحتــى يف البلــدان التــي تســمح
بدخــول الالجئــن دون أيِّ مشــكلة وحتــى لــو كان هنــاك
سياســات إيجابيــة تجاههــم ومطبقــة فــا زالــت مشــكلة
معاملتهــم أمـراً آخــر إذ ليســت املعاملــة دامئـاً منســجمة مــع
معايــر االتفاقيــة .يف املــايض كانــت هــذه املعاملــة توجــه مــن
جانــب دول فحســب Kأ َّمــا اليــوم فحتــى املواطنــون العاديــون
يعاملونهــم بطريقــة ســيئة وهــذا مــا يــؤدي إىل إثــارة القلــق
إذ أصبحــت املجتمعــات املضيفــة أكــر عــدا ًء لالجئــن .ففــي
جنــوب أفريقيــا ،عــى ســبيل املثــال ،الــذي كان مواطنوهــا
باألصــل الجئــن لعــدة ســنوات يشــيع ســلوك رهَّ ــاب األجانــب
وعــدم التســامح تجــاه الالجئــن.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ب سوكول

القليلــة املاضيــة ،شــهدت أفريقيــا عــودة مســتمرة تقدميــة
للســام و االســتقرار إىل تلــك البلــدان يف القــارة األفريقيــة
التــي كانــت تعــاين مــن املشــكالت يف ذلــك الوقــت (وأدت
بذلــك إىل الســاح بعــودة كثــر مــن الالجئــن والنازحــن) ،ويف
الوقــت نفســه ظهــرت نزاعــات جديــدة ،عــى ســبيل املثــال
يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الســودان ومــر
وتونــس وإىل حــد قريــب مــايل وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى
والصومــال التــي تشــهد حربـاً ال تــكاد تنتهــي ومتخضــت عــن
نـزاع دينــي ســيايس فظيــع .وهكــذا رمبــا نجحــت أفريقيــا مــن
تحريــر نفســها مــن نــر االســتعامر ،لكنهــا مل تحــرر نفســها
تهجــرت
بعــد مــن االنتهــاكات الداخليــة فيهــا .ويف كل ذلــكَّ ،
أعــداد كبــرة مــن النــاس وكثــر منهــم يجــدون أنفســهم يف
أوضــاع ثابتــة ومطولــة مــن التهجــر التــي تســتمر ســنوات أو
عقــود يف بعــض األحيــان .وعــى عكــس الحــال الــذي كانــت
عليــه الســنوات التي قــادت إىل االســتقاللُ ،يالحظ َّأن األســباب
الرئيســية للتهجــر القــري يف أفريقيــا اليــوم تســببها النزاعــات
الداخليــة مــع َّأن ذلــك ال ينفــي وجــود بعــض العوامــل
الخارجيــة املؤثــرة عــى الوضــع مــن وقــت آلخــر.

املســتجدات تهــدد بقــاء واســتمرار مؤسســة اللجــوء يف
أفريقيــا .ويف األيــام األوىل بعــد دخــول االتفاقيــة حيــز
التنفيــذ قبــل  ٤٠عامـاً كانــت مشــاغل األمــن معــزوة أساسـاً
إىل النشــاطات العســكرية والسياســية التخريبيــة املشــتبه
بهــا التــي قــد يرتكبهــا الالجئــون يف بالدهــم األصليــة .وتضــم
االتفاقيــة أحكامــاً خاصــة تعالــج هــذه الشــواغل مبــا يف
ذلــك النــص برصاحــة عــى حظــر مثــل هــذه النشــاطات
التخريبيــة 4.وســعى الترشيــع املبكــر لالجئــن إىل الســيطرة
عليهــم وحاميــة الدولــة املســتقبلة لهــم .وهــذا الوضــع
بالــذات ال يزيــد مــن تهديــد الالجئــن بالعــودة القرسيــة
فحســب بــل يصاحبــه أيضــاً حــاالت كبــرة وصارخــة مــن
اإلعــادة القرسيــة .ويف حــن ُتنــاط بالــدول مســؤولية حاميــة
أنفســها مــن الــرر ،ال ينبغــي أن يكــون ذلــك الواجــب
ومنــذ ظهــور اإلرهــاب الــدويل ،أولــت الــدول قضيــة األمــن مســوغاً لالعتــداء عــى االلتزامــات التــي قدمتهــا هــذه
أولويــة كاملــة عنــد النظــر إىل طلبــات الالجئــن .وهــذه الــدول مبوجــب االتفاقيــة.
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أنطونيو وزوجته وأخته وحفيدته عىل وشك العودة إىل الديار من جمهورية الكونغو الدميقراطية إىل أنغوال بعد أربعني عاماً من تهجري أنطونيو .وحتى لو كان لدى العائلة كثرياً من األسئلة
حول حياتهم الجديدة يف أنغوالَّ ،
فإن فرحتهم أكرب من مخاوفهم .تقول ماريا شقيقة أنطونيو “لقد تأثرت كثرياً بشأن عوديت لدرجة أنني ال أستطيع حبس دموعي سوف أرقص عندما نصل إىل
الحدود” ورغم العيش الجئني يف بلد أجنبي أربعني عاماً ،ال مجال للتشكيك يف املكان الذي يشعر أنطونيو باالنتامء إليه .يقول أنطونيو“ :أنغوال دياري  -إنها بلدي” (أغسطس/آب )2014

األداء حتى اآلن

يف نقــاش تاريــخ هــذه االتفاقيــة الــذي بــدأ قبــل ٤٠عامــاً
ليســت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة وحدهــا مــن يخضــع
للمراجعــة ،فــأداء الــدول االعضــاء أيضـاً فيهــا يخضــع للمراجعــة
مــن ناحيــة تحقيــق التوقعــات املبدئيــة والرؤيــة التــي جــاءت
بهــا االتفاقيــة .وعنــد تبنــي االتفاقيــة يف أديــس أبابــا يف شــهر
ســبتمرب/أيلول  ١٩٦٩ودخولهــا حيــز التنفيــذ يف يونيو/حزي ـران
ُ ١٩٧٤رحــب بهــذه االتفاقيــة ترحيب ـاً كب ـراً جــداً مــن ناحيتــي
موقوتيتهــا و أهميتهــا .ولقــي الرتحيــب باالتفاقيــة دعــ ًا مــن
املجتمــع الــدويل مبــن فيــه الفاعلــون اإلنســانيون ونشــطاء
حقــوق اإلنســان واألكادمييــون وغريهــم مــن املجتمــع املــدين.
لكــنَّ األمــر الــذي كان متوقعـاً بعدهــا تطبيــق االتفاقيــة خاصــة

مــع كراهيــة مامنعــة بعــض الــدول األعضــاء لتطبيقهــا رغــم
دفــع املجتمــع الــدويل لذلــك .ومــن الجائــز أن يقــال َّإن املجتمــع
الــدويل بــذل جهــده مــن أجــل الضغــط إلخ ـراج االتفاقيــة إىل
حيــز التنفيــذ الكامــل أ َّمــا الــدول األعضــاء فقــد تراجعــت عــن
التزاماتهــا.
ومــع كل مــا ُذكــر هنــاك بعــض الــدول يف أفريقيــا مــا زالــت
تجاهــد للوفــاء بالتزاماتهــا .فقــد تبنــت أثيوبيــا عــى ســبيل
املثــال ومتــارس سياســة البــاب املفتــوح أمــام الالجئــن .فبــن
عامــي  ٢٠٠٩و  ٢٠١٤تلقــت الدولــة حــوايل  ٤٥٠ألــف الجــئ
دخلــت سياســة االســتيطان خــارج املخيــات التــي
 ،ويف ُ ٢٠٠٩أ ِ
تســمح لالجئــن بالعيــش خــارج املخيــات رشيطــة أن يتولــوا
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أمــور إعالتهــم بنفســهم .وكانــت هــذه السياســة تنطبــق بدايـ ًة
عــى الالجئــن مــن أريترييــا ثــم رسعــان مــا أصبحــت تنطبــق
عــى جميــع الالجئــن بغــض النظــر عــن جنســياتهم وقومياتهــم.
وســمحت أثيوبيــا بدخــول الالجئــن رغــم كل التحديــات
الداخليــة املحليــة التــي تشــهدها البــاد ومثــال ذلــك األثــر
الكبــر لالجئــن عــى بيئتهــا الهشــة .وكذلــك أوغنــدا متــارس
سياســة البــاب املفتــوح فعرضــت عــى ســبيل املثــال منــح
األرايض لالجئــن مــن أجــل زراعتهــا .وهــذان املثــاالن ميثــان
بعــض املامرســات الجيــدة التــي يجــب تشــجيعها وحثهــا.

ســوازيالند مــن جنــوب أفريقيــا مبــارشة عــن طريــق الجــو إىل
بلــدان أخــرى وهــي تانزانيــا و زامببــا و أوغنــدا .وكذلــك بوركينــا
فاســو وبينــن قدمتــا عروض ـاً مشــكورة لتقديــم أماكــن إلعــادة
تقطــن الالجئــن .لكننــا مل نعــد نــرى مثــل هــذه املبــادرات حاليـاً
مــن الــدول األفريقيــة إلعــادة نقــل الالجئــن مــن بلــد إىل آخــر
عــى أســاس روح تخفيــف األعبــاء والتشــارك بيهــا .ويجــب عــى
الدولــة العضــو التــي ميكنهــا ذلــك أن تشــجع عــى النظــر يف
تلقــي الالجئــن األفارقــة الذيــن يســتوفون الــروط لغايــات
إعــادة توطينهــم.

لكــن أغلبيــة البلــدان املســتضيفة لالجئــن يف أفريقيــا ،إن مل
يكــن جميعهــا ،فقــرة وال ميكــن البــدء بهــا .ومصادرهــا ال تــكاد
تكفــي لتغطيــة حتــى أبســط حاجــات شــعوبها ومواطنيهــا.
ويتمثــل األثــر عــى هــذه البلــدان املســتضيفة لالجئــن يف
امتناعهــا املســتمر وتركيــز كثــر منهــا عــى النتائــج الســلبية
اك ـرام تعاملهــا تجــاه الالجئــن .وميثــل ذلــك أيض ـاً تحدي ـاً أمــام
مبــدأ التشــارك باألعبــاء الــذي تحــدد االتفاقيــة بشــأنه مــا
يــي “ :يف حالــة َوجــدت الدولــة العضــو صعوبــة يف االســتمرار
مبنــح اللجــوء لالجئــن فللدولــة العضــو تلــك أن تقــدم مناشــدة
مبــارشة للــدول األعضــاء األخــرى أو مــن خــال منظمــة الوحــدة
األفريقيــة وعــى هــذه الــدول االعضــاء أن تلتــزم بــروح التضامــن
األفريقيــة والتعــاون الــدويل باتخــاذ التدابــر املناســبة لتخفيــف
5
العــبء عــى الدولــة العضــو املانحــة لحــق اللجــوء”.

وإلعطــاء الالجئــن األمــل واملســتقبل امللمــوس ،تضمنــت
االتفاقيــة عــى بنــد يســمح بتوظيفهــم .لكــن اســتمرار فــرض
التحفظــات الهائلــة عــى هــذا البنــد وعــى البنــد املشــابه
لــه املتعلــق بحريــة الحركــة ليــس مــن األمــور الجيــدة .وهــذا
االمتنــاع واالرصار عــى التحفظــات عــى االتفاقيــة يتحمــل بعــض
املســؤولية عــن التنقــل الثانــوي لالجئــن الباحثــن عــن ســبل
كســب العيــش .ويف بعــض الحــاالت ،اختفــت بعــض املشــاغل
الخاصــة بالعوامــل الســياقية التــي أدت ببعــض الــدول يف
البدايــة إىل وضــع هــذه التحفظــات .ومــع زوال تلــك العوامــل
بقيــت هــذه التحفظــات نافــذة مــا يقــ ِّوض مــن قــوة نظــام
الحاميــة .وهــذا بالضبــط الــذي ال ينبغــي للــدول األفريقيــة أن
تســعى لــه .ويف حالــة مل يفعــل أحــد أي يشء ،ســوف يضطــر
كثــر مــن الالجئــن إىل االنتقــال بطريقــة غــر نظاميــة بحثـاً عــن
حيــاة أفضــل.

املثمــن مجــاالً ميكــن عمــل الكثــر فيــه
ومــا زال هــذا املبــدأ َّ

لكــنَّ معظــم الــدول األعضــاء املتشــابهة بالظــروف االقتصاديــة االعرتاف بصفة الالجئني

واالجتامعيــة واملواجهــة لبعــض الوقائــع الجغرافيــة ال تجــد
َّ
ولعــل
األمــر ســه ًال يف إعــادة توزيــع الالجئــن بــن الــدول.
الوقــت قــد حــان الستكشــاف خيــارات أخــرى كتلــك الخيــارات
التــي نوقشــت يف مثانينيــات القــرن العرشيــن يف املؤمتــر الــدويل
ملســاعدة الالجئــن يف أفريقيــا 6.عندمــا ُأط ِلقــت املرشوعــات
بهــدف جــذب اهتــام املانحــن إىل مــا عُ ـ ِرف يف ذلــك الوقــت
مبســاعدة الالجئــن و إمنائهــم.

الحلول

مبوجــب تعريــف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لعــام  ،١٩٥١عــى
الالجــئ الــذي تســتضيفه إثيوبيــا أن يثبــت َّأن لديــه خوفــاً
مســوغاً لتعرضــه لالضطهــاد لــي يتمكــن مــن الحصــول عــى
صفــة اللجــوء ،وكانــت إثيوبيــا تعامــل كل حالــة عــى حــدة.
ومــع ذلــك ،كانــت أثيوبيــا متنحهــم االعــراف وفقــاً آلليــة
االعــراف املبــارش بهــم واملنصــوص عليــه بتعريــف اتفاقيــة
منظمــة الوحــدة األفريقيــة عنــد التعامــل مــع األعــداد الكبــرة
مــن طالبــي اللجــوء .ومــع َأن هــذه اآلليــة املبــارشة لتحديــد
صفــة الالجئــن مل تكــن ناتجــة عــن اتفاقيــة منظمــة الوحــدة
األفريقيــة فقــد ســاعدت هــذه االتفاقيــة عــى أي حــال ولــو
بطريقــة غــر مبــارشة عــى الرتويــج لترسيــع البدائــل أمــام
عمليــة بطيئــة ومنهكــة لتحديــد الصفــة الخاصــة بــكل فــرد.

ليســت البلــدان التــي تســتضيف الالجئــن وحدهــا مــن يحتــاج
إىل آليــة لتحويــل صفــة الالجئــن بطريقــة ميكــن التنبــؤ و
الوثــوق بهــا إىل حــل مالئــم ومخطــط لــه مســتدام إلعــادة
توطينهــم بــل َّإن تلــك اآلليــة مهمــة أيضــاً للبــدان األفريقيــة
عــى حــد ســواء .ويف األيــام االوىل مــن توقيــع االتفاقيــة ُبذلــت وبتوفــر الغطــاء القانــوين لالع ـراف بالالجئــن ،كانــت االتفاقيــة
بعــض الجهــود لتحقيــق ذلــك الغــرض .ففــي البلــدان االفريقيــة تغطــي حتــى األشــخاص اللذيــن يلجــؤون مــن بلــد آلخر ألســباب
الجنوبيــة يف ذلــك الوقــت ُحــ ِّول الالجئــون الداخلــون إىل الكــوارث البيئيــة كاملجاعــة والجفــاف .ويف هــذه الحالــة ،عملــت
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االتفاقيــة أيض ـاً عــى توفــر شــبكة الســامة والحاميــة الخاصــة لقيــت معارضــة ليــس أقلهــا مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة
بحقــوق االنســان بالنســبة لألشــخاص اللذيــن كانــوا ُيحرمــون الســامية لالجئــن عــى اعتبــار َّأن املقــرح يضــع مخاطــر كبــرة
منهــا مــع َّأن االتفاقيــة مل تنبــس بكلمــة تجــاه مــا إذا كان مــن جــداً عــى نزاهــة االتفاقيــة وســامتها.
حــق الضحايــا للكــوارث الطبيعيــة الرشعــي أن ُينظــر اليهــم عــى
أ َّنهــم الجئــون .وباإلضافــة إىل ذلــك وبتعريــف الالجئــن الــوارد ومــع َّأن ذلــك رمبــا أنقــذ نزاهــة اتفاقيــة منظمــة الوحــدة
يف اتفاقيــة عــام  ١٩٥١وتركيزهــا املســتمر عــى الفــرد وتوفريهــا األفريقيــة وقــاد يف النهايــة إىل اتفاقيــة كامبــاال فهــي متثــل أيضـاً
للحاميــة األكــر ،متكنــت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة من يف الوقــت نفســه فرصــة ضائعــة لتوجيــه نظــرة ناقــدة إىل
تلبيــة الحاجــات العامــة للقــارة األفريقيــة حتــى لــو ُنظــر اىل اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة نفســها وتعديلهــا حســب
عــر مــا بعــد االســتعامر عــى أ ًّنهــا قــد انقضــت منــذ زمــن اللــزوم إىل اللحظــة التــي كان يتوقــع منهــا أن تفعلــه بعــد ٤٠
بعيــد .وهكــذا كان التفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة قيمــة عامــاً مــن نفاذهــا .ال بــد أ َّنــه كان مــن الواضــح وقــت تبنــي
مضافــة خــال  ٤٠عامـاً املاضيــة متثلــت يف الرتكيــز (يف التعريــف) االتفاقيــة َّأن تلــك االتفاقيــة مل تكــن كاملــة وأ َّنهــا مل تكــن
عــى الظــروف املوضوعيــة التــي تجــر النــاس عــى الفــرار خاليــة مــن الثغــرات .ومــع ذلــك ،مل تخضــع هــذه االتفاقيــة
وبعــدم ربــط الف ـرار مــع تفســر ذايت غــر موضوعــي لطالبــي ألي تعديــات وبقيــت عــى مــا هــي عليــه كــا ُســنت يف عــام
اللجــوء األفــراد حــول مــا يتعلــق باملخاطــر التــي تنشــأ عــن  ١٩٦٩حتــى مــع تغــر املســتجدات واألوقــات والظــروف إىل
األحــداث املحيطــة بذلــك الشــخص.
درجــة كبــرة جــداً ومــع كل النــداءات التــي هدفــت إىل إعــادة
مراجعتهــا لبعــض الوقــت.
وهــذه القيمــة املضافــة التــي اســتعريت وطبقــت عــى املشــكلة
التــي واجهتهــا الــدول إزاء خــروج أفــواج كبــرة هائلــة مــن ال بــد مــن إعــادة النظــر يف اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة
الالجئــن خــال الحــرب يف البلقــان والتــي كانــت مصــدراً وال بــد مــن النظــر مــن جديــد إىل بنودهــا وأحكامهــا مبــا يف ذلــك
لإللهــام للمرشوعــات القانونيــة الشــبيهة مثــل إعــان قرطاج َّنــة .تعريــف كلمــة الالجــئ عــى ضــوء مــا متــر بــه أفريقيــا اليــوم،
وباملقابــل ،ميكــن التفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة أن وال بــد مــن ضــان اســتمرار أن تعكــس هــذه االتفاقيــة األوضــاع
تســتفيد مــن مناقشــات إعــان قرطاجنَّــة الــذي تركــز حــول الواقعيــة الحقيقيــة التــي تجــر النــاس اآلن عــى الفــرار مــن
العنــف املعمــم واالعتــداءات الداخليــة واالنتهــاكات الجســيمة بالدهــم .رمبــا تغــرت االوقــات لكــن الحاجــات مل تتغــر ومــا
لحقــوق االنســان.
زالــت قامئــة .أ َّمــا بالنســبة للســؤال االفـرايض حــول مــا ســيحدث
إذا مــا ألغيــت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة فاإلجابــة يف
لقــد مــى اآلن أربعــون عامـاً وبقيــت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة أغلــب الحــاالت ســتكون َّأن اتفاقيــة أخــرى ســوف ُت َســن بــدالً
األفريقيــة املرجعيــة األوىل للتعامــل مــع مشــكلة الالجئــن عنهــا.
يف أفريقيــا نفســها واســتمرت تؤثــر إىل درجــة كبــرة عــى
الترشيعــات املحليــة ملعظــم الــدول يف القــارة االفريقيــة .وبــدالً ج أ و موسيس اوكيل  jomosesokello54@yahoo.comكان
يعمل إىل أمد غري بعيد ممث ًال ملفوضية األمم املتحدة السامية
مــن الترشيــع املحــي املر ِّكــز عــى الالجئــن والســيطرة عليهــم
لالجئني يف أثيوبياwww.unhcr.org .
كانــت الــدول حديثــة االســتقالل يف أفريقيــا تســن قوانينهــا
مح ِّولــة الرتكيــز عــى إدارة شــؤون الالجئــن.
ال يشء يف هذه املقالة يعكس املوقف الرسمي ملفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني و الكاتب مسؤول مسؤولية كاملة
وكانــت االتفاقيــة إىل حــد كبــر تــدور كثــراً حــول تطويــر وحده عن هذه اآلراء املذكورة يف هذه املقالة.
اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة عــام  ٢٠٠٩فيــا يتعلــق
 .1ثم تحولت بعد ذلك إىل االتحاد األفريقي.
بحاميــة النازحــن داخليــاً ومســاعدتهم يف أفريقيــا (اتفاقيــة  .2أفريقيا :ضياع الرباءة :يف مقابلة ملجلة الالجئني الصادرة عن مفوضية االمم املتحدة
أن اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة السامية لالجئني عام .١٩٩٩
كامبــاال  )٢٠٠٩مبــا َّ
()Africa: Innocence lost
نفســها ال تغطــي الحاجــات األساســية للنازحــن الداخليــة
 .3باستثناء املادة الخامسة التي تحدد مبادئ العودة الطوعية.
ومســاعدتهم .ويف مايو/أيــار  ،٢٠٠٦وضعــت الــدول األعضــاء  .4املادة .٣
يف االتحــاد األفريقــي اقرتاح ـاً لتعديــل اتفاقيــة منظمــة الوحــدة  .5املادة الثانية ()4
 .6فقد عُ ِقد املؤمتر يف الثامنينيات تحت مظلة األمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة
االفريقيــة مبــا يتضمــن بنــوداً جديــدة تعالــج أيضــاً حاميــة
السامية لالجئني و منظمة الوحدة األفريقية.
النازحــن داخلي ـاً ومســاعدتهم .وعندمــا ظهــرت هــذه الفكــرة
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من عنف إىل مزيد من العنف يف أمريكا الوسطى

إرسائيل ميدينا

كثري من املهاجرون من أمريكا الوسطى يفرون نتيجة العنف وتهديدات العصابات اإلجرامية .وتواجه أعداد كبرية
منهم أيضاً النمط ذاته من العنف الذي يهربون منه عندما يعربون يف مسارات الهجرة خالل املكسيك.
يف الســـنوات األخـــرة ،أدى العنـــف يف املناطـــق الحرضيـــة
إىل تـــردي الظـــروف املعيشـــية يف كل مـــن الســـلفادور
وهنـــدوراس وغواتيـــاال .ويف كثـــر مـــن األحيـــان ،ال يهاجـــر
الرجـــال والنِّســـاء واألطفـــال بحثـــاً عـــن حيـــاة أفضـــل بـــل
يفعلـــون ذلـــك بحثـــاً عـــن الحيـــاة ذاتهـــا! ويف أثنـــاء ذلـــك،
تســـتمر النزاعـــات عـــى األرايض بـــن العصابـــات .فقـــد
زرع ــت العصاب ــات ب ــذور العن ــف والخ ــوف وانع ــدام الثق ــة
وق ــاد ذل ــك يف نهاي ــة األم ــر إىل تدم ــر النس ــيج االجتامع ــي
واملب ــادرة التجاري ــة البس ــيطة الت ــي بقي ــت يف تل ــك األماك ــن.
وبالنســـبة لكثـــر مـــن النـــاس ،ليســـت الهجـــرة إال الخيـــار
الوحيـــد املتـــاح أمامهـــم .ويف بعـــض املناطـــق يف تلـــك
البل ــدان ،تبس ــط العصاب ــات نفوذه ــا املطل ــق ويعي ــش فيه ــا
الش ــباب واليافع ــون تح ــت وط ــأة أش ــد أن ــواع االس ــتضعاف
والتعـــرض للتجنيـــد القـــري يف العصابـــات .ويتعـــرض
املراهقـــون باســـتمرار للتهديـــد والعنـــف ُوتـــارس عليهـــم
الضغ ــوط إلجباره ــم ع ــى االنض ــام إىل العصاب ــات أو العم ــل
له ــا يف الرتوي ــج للمخ ــدرات أو ت ــويل غ ــر ذل ــك م ــن أدوار.
وم ــن األف ــكار املتك ــررة يف الهج ــرة الخارجي ــة ارتف ــاع ع ــدد
األطف ــال املجربي ــن ع ــى مغ ــادرة بلدانه ــم م ــا يعرضه ــم إىل
ظ ــروف خط ــرة يف رحل ــة الهج ــرة .وتفض ــل بع ــض العائ ــات
رؤيـــة أبنائهـــا وبناتهـــا يف املنفـــى خـــر مـــن أن يرونهـــم
معرض ــن لخط ــر القت ــل أو اإلجب ــار ع ــى االنض ــام إىل حي ــاة
الجرميـــة.
لك ــنَّ العن ــف يس ــتمر ع ــى ط ــول طري ــق الهج ــرة .وميث ــل
الطريـــق مـــن أمريـــكا الوســـطى إىل الواليـــات املتحـــدة
األمريكي ــة مح ــور مصال ــح مالي ــة كب ــرة خاص ــة للمتجري ــن
بالبــر ومعظمهــم يدفــع النقــود لشــبكات الجرميــة املنظمــة
أو يعمـــل معهـــا .وباملثـــل ،تبحـــث شـــبكات اإلتجـــار بحثـــاً
حثيثــاً ع ــن النس ــاء واألطف ــال م ــن أج ــل إش ــباع نش ــاطهم
املربـــح اآلخـــر عـــى الهامـــش وهـــو االســـتغالل الجنـــي.
وهك ــذا ،يك ــون األش ــخاص الذي ــن يس ــلكون طري ــق الهج ــرة
معرضـــن تعرضـــاً كبـــراً للخطـــر لتلـــك األســـباب وألنهـــم
يفتقـــرون إىل وثائـــق إثبـــات الشـــخصية الرضوريـــة لتأمـــن
عبورهـــم اآلمـــن مـــن خـــال املكســـيك .ففـــور دخولهـــم
األرايض املكس ــيكية ،رسع ــان م ــا يواجه ــون حلق ــة منتظم ــة

مـــن اإلســـاءة .وتبـــدأ اإلســـاءات عـــى يـــد الســـائقني عـــى
وســـائط النقـــل الذيـــن يتقاضـــون مـــن املهاجريـــن أجـــوراً
أعـــى مـــن األجـــور الحقيقيـــة ،ومـــروراً بالجرائـــم الشـــائعة
وفســـاد بعـــض ضبـــاط الرشطـــة الذيـــن يطلبـــون الرشـــوة
للس ــاح له ــم بامل ــرور ،فاالعت ــداءات م ــن أعض ــاء العصاب ــات
املتنكريـــن عـــى أنهـــم مهاجريـــن وانتهـــا ًء بالعنـــف مـــن
الجامع ــات اإلجرامي ــة املنظم ــة امل ــارس ع ــى ش ــكل االبت ـزاز
واالغتص ــاب والتعذي ــب واالختط ــاف .وع ــى ط ــول الطري ــق،
ُيعت ـ َـر كل ق ــرش م ــن أمواله ــم مت ــى س ــنحت الفرص ــة ب ــل
ق ــد يفق ــد بعضه ــم حيات ــه.
وال يختلــف هــذا العنــف كثـراً عــن العنــف الــذي يواجهونــه
يف بلدانه ــم األصلي ــة .فف ــي معظ ــم األحي ــان ،يك ــون العن ــف
مر ّكــزاً للغاي ــة ع ــى نح ــو مقص ــود ب ــل يك ــون دمويــاً بغي ــة
إره ــاب الناج ــن من ــه .وهك ــذاُ ،ي َ
ختط ــف األفــراد و ُيج ــرون
ع ــى تقدي ــم أرق ــام هوات ــف أقربائه ــم يف الوالي ــات املتح ــدة
األمريكي ــة ث ــم تتص ــل العصاب ــات بأولئ ــك األقرب ــاء لطل ــب
فدي ــة ب ــآالف ال ــدوالرات إلط ــاق رساح املخطوف ــن .وم ــع َّأن
الحكوم ــة املكس ــيكية ال توف ــر أرقامــاً رس ــمية ح ــول ع ــدد
املهاجريـــن الذيـــن اخت ُِطفـــوا عـــى أراضيهـــا ،تشـــر اللجنـــة
الوطني ــة لحق ــوق اإلنس ــان إىل َّأن ح ــاالت االختط ــاف ُتع ــدُّ
ً 1
ب ــاآلالف س ــنويا.
ث ــم يصب ــح العن ــف م ــن األم ــور الطبيعي ــة إىل درج ــة يتوق ــع
فيهـــا املســـافرون املـــرور بنـــوع مـــن العنـــف يف رحلتهـــم،
وهن ــاك درج ــة م ــن التس ــليم باألم ــر الواق ــع .ولع ــل املث ــال
األوضـــح لذلـــك يتمثـــل يف النِّســـاء اللـــوايت يبـــدأن بتنـــاول
أقــراص من ــع الحم ــل قب ــل ال ــروع بالرحل ــة ألنه ــن يعلم ــن
بتعرضه ــن لخط ــر االعت ــداء الجن ــي يف الطري ــق 2 .أم ــا م ــن
ميك ــن أن يعت ــر أن ــه كان محظوظــاً يف طري ــق هجرت ــه ،فه ــو
يف أفضـــل األحيـــان مل يتعـــرض إال إىل االعتـــداء أو الســـطو
والج ــوع وال ــرد.
وك ــا الح ــال يف أغل ــب األحي ــان ،ال متث ــل املعلوم ــات املتاح ــة
ـجلة إال ج ــزءاً بس ــيطاً م ــن الواق ــع .و ُيع ــد
وال الش ــكاوى املس ـ َّ
إخف ــاء الش ــخصية وحج ــب ال ــذات ع ــن األنظ ــار املش ــكالت
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األكـــر يف الهجـــرة عـــر املكســـيك إذ إ َّنهـــا تزيـــد مـــن
اســـتضعاف األفـــراد املســـافرين يف الطريـــق .والخـــوف مـــن
الرتحي ــل واح ــد م ــن أه ــم األس ــباب املؤدي ــة إىل االمتن ــاع ع ــن
التبليـــغ عـــن الجرائـــم .ويعمـــد معظـــم املهاجريـــن بغيـــة
الوص ــول إىل البل ــد املقص ــد إىل االس ــتمرار برحلته ــم يف أق ــرب
وق ــت ممك ــن تارك ــن م ــا م ــروا ب ــه م ــن معان ــاة وراءه ــم
يف صم ــت.

السعي لالنتصاف

عـــرت كثـــر مـــن منظـــات حقـــوق اإلنســـان وغريهـــا
ّ
مـــن جمعيـــات املجتمـــع املـــدين عـــن تنديدهـــا الواضـــح
والش ــديد لتل ــك اإلس ــاءات .وخ ــرج بع ــض املهاجري ــن أيضــاً
يف مســـرات يف جميـــع أنحـــاء املكســـيك مطالبـــن باحـــرام
حقوقهـــم .وأقامـــت األمهـــات القادمـــات مـــن بلـــدان
أمريـــكا الوســـطى املســـرات الطويلـــة يف مكســـيكو ســـيتي
(العاصم ــة) مطالب ــات مبعرف ــة م ــا ح ـ َّ
ـل بأبنائه ــم وبناته ــم
املختطف ــن .وم ــع أ َّن ــه ميك ــن مالحظ ــة ن ــوع م ــن التضام ــن،
م ــا زال معظ ــم املكس ــيكيون ال يعلم ــون ب ــكل م ــا يح ــدث
ً
أصـــا.
للمهاجريـــن
وعـــى خلفيـــة العنـــف املعمـــم يف املكســـيك ،ثبـــت عجـــز
أجه ــزة الدول ــة ع ــن إيج ــاد ح ــل فع ــال .ويف الواق ــع ،أثبت ــت
الدولـــة أنهـــا نـــادراً مـــا تســـتطيع إدراك النـــزوح الداخـــي
لس ــكانها بس ــبب العن ــف النات ــج ع ــن الــراع م ــع الجرمي ــة
املنظمـــة واإلتجـــار باملخـــدرات بـــل أثبتـــت أيضـــاً أنهـــا
أخفقـــت يف إدراك معـــدالت انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان
والعنـــف املامرســـة بحـــق املهاجريـــن وقياســـها .وبالفعـــل،
تظهـــر سياســـة الكيـــل مبكيالـــن عندمـــا تغضـــب الدولـــة
املكســـيكية وتطالـــب بحســـن معاملـــة مواطنيهـــا العابريـــن
للح ــدود الش ــالية م ــع الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة يف ح ــن
ال تظهـــر إرادة سياســـية ُتذ َكـــر ملكافحـــة االنتهـــاكات التـــي
يواجهه ــا القادم ــون م ــن دول أمري ــكا الوس ــطى ع ــى ح ــدود
املكســـيك الجنوبيـــة أو خـــال رحلتهـــم عـــر املكســـيك.
ويف شـــهر يوليو/متـــوز  ،2014أعلـــن وزيـــر الداخليـــة
املكســـييك عـــن اســـراتيجية لحاميـــة املهاجريـــن مبنعهـــم
م ــن الس ــفر ع ــر املكس ــيك ع ــى قط ــارات البضائ ــع (وه ــي
الوس ــيلة األساس ــية للنق ــل بالنس ــبة لكث ــر م ــن املهاجري ــن)
قائ ـ ً
ـا َّإن اله ــدف م ــن ذل ــك حاميته ــم م ــن خط ــر الح ــوادث
يف الطري ــق .وم ــع ذل ــك ،ال تح ــل ه ــذه االس ــراتيجية مش ــكلة
اإلتج ــار بالب ــر أو انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان الت ــي يتع ــرض
لهـــا املهاجـــرون الذيـــن يعيشـــون يف املكســـيك .وعـــى أي

ح ــال ،مث ــل ه ــذه االس ــراتيجية ق ــد ت ــأيت بنتائ ــج عكس ــية
إذا م ــا مل ُتن َّف ــذ التداب ــر الالزم ــة لحامي ــة س ــامة املهاجري ــن
ثـــم الســـعي إىل تأمـــن وســـائط أخـــرى للنقـــل .فآليـــة
الهجـــرة إمنـــا هـــي كيـــان حـــي ومتغـــر ،ودامئـــاً مـــا تجـــد
تدفق ــات املهاجري ــن طرق ـاً جدي ــدة للتغل ــب ع ــى املصاع ــب
والعقب ــات املاثل ــة أم ــام الطري ــق .ك ــا َّأن ه ــذه االس ــراتيجية
متث ــل خطــراً يج ــر املهاجري ــن ع ــى االنتش ــار ضم ــن األرايض
املكس ــيكية م ــا يدفعه ــم إىل امل ــرور بتج ــارب أخ ــرى خ ــال
الهج ــرة تجعله ــم محجوب ــن أك ــر ع ــن األنظ ــار.
وليـــس لهـــذا الواقـــع أي حـــل ســـهل ورسيـــع .ويف حـــن
َّأن منظـــات املجتمـــع املـــدين أحدثـــت بعـــض الضوضـــاء
بخص ــوص قضي ــة املهاجري ــن ،م ــا زال هن ــاك حاج ــة لحرك ــة
سياس ــة منظم ــة وفعال ــة وق ــادرة ع ــى دف ــع الدول ــة نح ــو
التوصـــل إىل فعـــل حقيقـــي للتصـــدي ملشـــكلة اإلســـاءات
التـــي يتعـــرض لهـــا املهاجـــرون يف املكســـيك.
فح ــق البق ــاء محج ــوب ع ــن الب ــر الفاري ــن م ــن العن ــف،
وق ـرار املغــادرة ُفــرض عليهــا فرض ـاً إضافــة إىل العنــف الــذي
مي ــرون ب ــه أثن ــاء الطري ــق يف املكس ــيك م ــا يوق ــع ب ــكل ف ــرد
منه ــم ضحي ــة للعن ــف ويزي ــد م ــن معانات ــه.
ومـــع اســـتمرار العنـــف والفقـــر يف بلدهـــم األم ،لـــن
ُتح َبـــط همـــم النـــاس عـــن الهجـــرة مهـــا زادت العقبـــات
لبـــر أن
واملحظـــورات .فـــا مـــن أحـــد يقـــدر أن يقـــول
ٍ
يستســـلم ويفقـــد األمـــل يف الحصـــول عـــى حيـــاة أفضـــل.
وأي حـــل ُيســـعى إليـــه لتســـوية هـــذه القضيـــة ســـيتطلب
تحلي ــل جمي ــع العام ــل واآللي ــات املعني ــة يف عملي ــة الهج ــرة.
وإذا ق ّل ــت الجه ــود ،ف ــا ش ــك َّأن النتائ ــج س ــتكون مح ــدودة
أيضـــاً.
إرسائيل ميدينا  Israel_voz@hotmail.comعاملة نفس
ميدانية تعمل لدى منظمة أطباء بال حدود ،املكسيك.
جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبة وحدها
وال تعكس بالرضورة آراء منظمة أطباء بال حدود.
 .1اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  .2011تقرير خاص حول اختطاف املهاجرين يف
املكسيك
()Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México
 .2منظمة العفو الدولية  2010ضحايا محجوبون :املهاجرون أثناء حركتهم يف املكسيك
(.)Victimas Invisibles, migrantes en movimiento en México
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العمل وإدماج الالجئني يف السويد

ميغيل بريومنغو

من التحديات الرئيسية التي تواجه الالجئني الذين يحاولون االندماج يف البلد املضيف لهم إيجاد الوظيفة املناسبة.
وقد أدركت السويد هذه القضية وتعمل عىل تضمني عامل إدماج الالجئني يف سوق العمل.
تقـول مسراك ( 36عا ًمـا)“ :العمـل مهـم يل .وطاملا كان لـدي عمل .السويد

فالعمـل مبثابـة ابـن مـن أبنـايئ ”.قبـل أحـد عشر شـه ًرا ،انتقلـت
مسراك مـن إريرتيـا إىل السـويد لالنضمام إىل زوجها الـذي كان من
إريرتيـا ً
أيضـا والـذي ُأضطر ملغـادرة البلاد قبلها .ولـكل منهام صفة
الالجـئ ويعيشـان حال ًيا يف سـتوكهومل.
ويظـن املـرء أن اتجـاه مسراك املبـارش للعمل مثـايل إلدماجها يف أي
املهجـرون والالجئـون وطالبـو
سـوق عمـل .ولكـن لألسـف ،يكافـح َّ
اللجـوء إليجـاد وظائـف عندمـا يصلـون إىل البلـد املضيـف لهـم
والسـيام يف االتحـاد األورويب.
ويعمـل أكثر مـن  %80مـن إجمايل غير مواطنـي االتحـاد األورويب
الذيـن تتراوح أعامرهـم مـا بين  15و 64عا ًمـا ويقيمـون يف االتحاد
األورويب يف وظائـف منخفضـة املهـارات أو غير ماهـرة أو ُيصنفـون
تحـت هـذه الوظائـف .ويف الـدول التـي تضـع عقبات شـديدة أمام
االعتراف باملهـارات األجنبيـة (مثـل :فنلنـدا أو جمهورية التشـيك)،
ُينظـر إىل العمال املهاجريـن عمو ًمـا على أنهـم ذوي تأهيـل
تعليمـي منخفـض عـن العمال املحليين وأنهـم مضطـرون للقبـول
بأعمال ذات ظـروف سـيئة .ويزيـد موطـن املهاجريـن مـن تفاقـم
االختالفـات .فعلى سـبيل املثـالُ ،يعترف بالتَّعليـم الثالثـي الـذي
حصـل عليـه  %21مـن املهاجريـن الروسـيني إىل فنلنـدا يف حين ال
يتمكـن أكثر مـن  %10مـن املهاجريـن الصوماليين  -ومعظمهـم
1
الجئـون  -مـن تحقيـق ذلـك.

اكتشـفت الـدول التـي جربـت برامج اإلرشـاد الوظيفـي  -تدريبات
طويلـة األجـل لالجئين ذوي املهـارات لتمكينهـم مـن العمـل على
نحـو كامـل يف رشكـة مـا أو بـدء املشروع التجـاري الخـاص بهـم -
أن تلـك الربامـج وسـيلة ناجعـة للحـد مـن البطالـة وزيـادة الدخـل
ومتكين الالجئين مال ًيـا .وتقبـل السـويد أكبر عـدد مـن الالجئين
منهجـا
مقارنـة بالـدول األوروبيـة األخـرى واختـارت مـا قـد يكـون ً
فريـدًا مـن خلال وضـع العمـل على رأس األولويـات عنـد الرتحيب
بالالجئين .وال ُيترك الواصلـون حدي ًثـا مـن الالجئني وطالبـي اللجوء
إىل السـويد ينتظـرون يف املخيامت أو على أنظمة الدعم االجتامعي
ولكنهـم ُيسـجلون يف برامـج االندماج يف العمل .وبعد تسـوية وضع
إقامتهـم ،تصبـح خدمـة التوظيـف العامـة الوطنية  -وليـس مكتب
الهجـرة أو مجلـس املدينـة  -املنوطة مبسـاعدة الالجئين عىل إيجاد
نقطـة انطالقهـم يف بيئتهـم الجديـدة .والعثـور على وظيفـة يقع يف
قلـب ذلك.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ج .بايفامن

عندمـا وصلـت مسراك إىل السـويد ،أدخلـت على الفـور يف برامـج
االندمـاج يف العمـل املخصصة لالجئني التـي تديرها خدمة التوظيف
العامـة السـويدية (مكتـب العمل
السـويدي) .وخال ًفا للـدول األخرى
حيـث ينضـم أفـراد العائلـة ألحـد
الالجئين املقيمين فعل ًيـا يف الدولة
واملتوقـع أن يرعاهـم نظـ ًرا ألنـه
أكرثهـم اسـتقرا ًرا ،يسـتثمر هـذا
وغالبـاً مـا ُيفترض أن املهاجريـن منخفضي املهارات و ُينظـر لالجئني الربنامـج قـدرة كل الجـئ على
نظـرة أسـوأ مـن ذلـك .وأظهـرت التحليلات يف دول كثيرة سـوء العمل.
أداء الالجئين دامئًـا يف االندمـاج بسـوق العمـل عـن أداء املهاجرين
اآلخريـن حتـى إن كانـت مسـتويات مهاراتهـم مامثلـة ملهـارات مسـتويات املهـارات بين الوافدين
نظرائهـم .وتحـدث “فجـوة الالجئين” تلـك بصرف النظر عـن عمر الجـدد متنوعـة جدا ولكنهـا طب ًعا
الفـرد أو كفاءتـه يف اللغـة املضيفـة.
ليسـت منخفضة دامئا .وال يتعامل
مكـون تقييـم املهـارات يف برنامـج
ويواجـه الالجئـون ً
أيضا محدوديـة تدابري دعم سـوق العمل املتاحة االندمـاج السـويدي مـع املؤهالت
لهـم ،مثـل :إعانـات البطالـة ،مقارنـة باملهاجريـن .و ُيعـد وضـع الرسـمية وحسـب ،ولكنـه يراعـي
الالجئين الواصلين مؤخ ًرا أسـوأ يف بعض دول االتحـاد األورويب ،فقد كذلك التاريـخ الوظيفي واملهارات
ال يحصلـون على أي يشء مطل ًقـا وبهذا ُيحرمون متا ًما من املسـاعدة الشـخصية والخبرات الوظيفيـة
على إيجـاد العمل.
األخـرى وثيقـة الصلـة .و ُيسـمح
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لالجئين ً
أيضـا بذكـر توقعاتهـم الشـخصية يف الربنامج ويف املسـاعدة
التـي يرغبـون يف تلقيها من املستشـار الوظيفـي يف خدمة التوظيف
العامـة .وتحترم خطـة االندمـاج يف العمـل الناتجـة الالجـئ بوصفه
باحثـا عـن وظيفـة سـيتحمل نصيبـه مـن املسـؤولية يف إيجـاد هذه
الوظيفـة ،ويقـدم مكتب العمل السـويدي الدعم واإلرشـاد الالزمني
إضافـة إىل الـدورات التدريبيـة التحضرييـة لشرح واقـع التوظيـف
السـويدي وهـو مـا ُيعـد مـن وجهـة نظر مسراك يف حـد ذاته يشء
مثير للدهشـة وبا ًبـا يلجـون منـه لسـوق العمـل .وخرجـت نتيجـة
التقييـم بقـرار إرسـال مسراك إىل برنامـج جامعـي لـذوي املهـارات
العليـا حيـث ميكـن أن تتماىش خلفيتهـا يف اإلدارة والتنظيـم على
نحـو مناسـب مـع الوظائـف الشـاغرة هناك.
وتصـل خدمـة التوظيـف العامـة ً
أيضـا إىل أربـاب العمـل للتعـرف
على مـن يرغبـون يف توظيـف الالجئني وللتفـاوض مع مـن هم أقل
اسـتعدادًا لالسـتثامر يف تطويـر املهارات .ويسـاعد الدعـم الحكومي
املقـدم إلعالنـات خبرات العمل والـدورات التدريبيـة التحضريية يف
متهيـد الطريـق لتعزيـز إيجـايب متبـادل .ويسـاعد اسـتمرار تقديـم
املسـاعدة عقـب بـدء الالجـئ العمـل على ضمان اسـتمرارية
الوظيفـة التـي حصـل عليهـا.

اللغــة ثــم يبــدؤون يف البحــث عــن عمــل بعدهــا ولكنهــم يفعلــون
االثنــن م ًعــا عــى نحــو متــوا ٍز يف الوقــت نفســه .ومبــا أن الربنامــج
ال يركــز عــى إيجــاد العمــل وحســب فهــو يســاعد ً
أيضــا الالجئــن
عــى العثــور عــى املســكن املناســب نظــ ًرا ألن ســوق العمــل
املزدهــر عــادة مــا يتســبب يف رفــع أســعار ســوق العقــارات .ومنــذ
بــدء الربنامــج يف  ،2012طلــب مثانيــة آالف الجــئ املســاعدة مــن
خدمــة التوظيــف العامــة يف العثــور عــى مســكن لإلقامــة فيــه
ـرض يناســب مــكان عملهــم.
وقــد حصــل نصفهــم عــى منــزل مـ ٍ
وقــد متكــن واحــد مــن بــن كل أربعــة مشــاركني يف الربنامــج مــن
العثــور عــى وظيفــة أو دورة تدريبيــة وهــي بدايــة مذهلــة عــى
طريــق تحســن االندمــاج يف ســوق العمــل ملــا يزيــد عــن أربعــة
آالف الجــئ يف عــام  2012وحــده يف حــن بقــي ثالثــة أربــاع
الالجئــن اآلخريــن الذيــن مل يحصلــوا عــى وظائــف يف برنامــج
اإلدمــاج تحس ـ ًبا لظهــور فــرص جديــدة لهــم يف املســتقبل.

وتتطــور النتائــج القابلــة للقيــاس ببــطء يف املشــاريع الرائــدة.
ولهــذا الســبب قــررت الحكومــة الســويدية أن تقيــم نجــاح كل
فــرد عــى حــدة يف برنامــج االندمــاج يف العمــل حتــى إن كان
العــدد الــكيل لالجئــن املندمجــن متواض ًعــا يف بــادئ األمــر .ومبــا
َّأن الربنامــج غــر مقيــد مبواعيــد الرصــد النهائيــة أو قيــود املوازنــة،
ما بعد الوظيفة
فذلــك يســاعد يف إقامــة سياســة للهجــرة بوصفهــا نهــج طويــل
ً
َّ
مــن جوانــب القــوة الكامنــة يف الربنامــج الســويدي أنــه يســر عــى األجــل بــدل مــن وضــع حــل رسيــع لظاهــرة مؤقتــة.
طريقــن متوازيــن لتدريــب الالجــئ وإدماجــه حيــث ال يقــي
الالجئــون عــى ســبيل املثــال وق ًتــا طويـ ًـا يف الحصــول عــى دورة يف كان مل ـراك توقعــات منخفضــة عندمــا جــاءت للســويد .أمــا اآلن
فهــي تعمــل يف قســم املشــريات برشكــة ســويدية ملســتحرضات
التجميــل يف ســتوكهومل .وبفضــل برامــج االندمــاج يف العمــل ،تشــعر
مـراك بــأن مهاراتهــا تحظــى بالتقديــر وتفخــر بأنهــا منــوذج جيــد
لالندمــاج يف العمــل بالســويد .وتقــول َّأن إريرتيــا مــا زالــت موطنهــا
وهــذا أمــر طبيعــي .وإذا قــررت مــراك البقــاء ملــدة أطــول يف
الســويد ،سيشــتمل برنامــج االندمــاج يف العمــل ً
أيضــا عــى وحدات
تدريبيــة مختلفــة تبــدأ مــن “القــدوم إىل الســويد” ثــم “كيــف
تكــون مؤث ـ ًرا يف الســويد” وتنتهــي بوحــدة “التقــدم يف العمــر يف
الســويد” .وهكــذا ،صــارت مــراك متلــك خيــار أمرهــا .يف حــن
يفتقــد كثــر مــن الالجئــن هــذه امليــزة.
ميغيل بريومنغو miguel.peromingo@wapes.org

مستشار يف الرابطة العاملية لخدمات التوظيف العامة.
www.wapes.org

 .1املنظمة الدولية للهجرة ( ،)2012إدماج املهاجرين ذوي املهارات املنخفضة يف سوق
العمل باالتحاد األورويب
(Labour Market Inclusion of the Less Skilled Migrants in the European Union).
http://tinyurl.com/IOM-LabourMarketInclusion
أرسة من الالجئني تبدأ حياتها الجديدة يف قرية تورسبي الصغرية يف السويد .يناير/كانون الثاين 2014
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ال َّتهجري املجمد :البانديت الكشمرييون يف الهند

ماهيام ثاسو

يف ِعقــد التســعينيات هُ ّجــر حــوايل  250ألــف شــخص قرسيــاً
معظمهــم مــن “البانديــت الكشــمرييني” يف واليــة جامــو وكشــمري
يف الهنــد .الســؤال اآلن بعــد مــرور أكــر مــن عرشيــن عامـاً هــو
مــا إذا كانــت االســتجابة لتهجريهــم حتــى اآلن ميكــن أن تشــكل
األســاس إليجــاد حلــول طويلــة األجــل لتهجريهــم الــذي طــال
مــداه.

املواتيــة لعــودة كرميــة آمنــة ،أو لالســتيطان يف مــكان آخــر .ولــي
تكــون الحلــول مســتدامة ،يجــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار تحقيــق
األمــن واألمــان عــى املــدى الطويــل ،والتعويــض عــن املمتلــكات
املفقــودة ،وعــودة الظــروف االقتصادية-االجتامعيــة العاديــة،
والوضــع القانــوين والســيايس-االجتامعي اآلمــن.
وميكــن تقســيم اآلثــار الناتجــة عــن التَّهجــر إىل أربعــة أقســام
عامــة :تدمــر املمتلــكات ،والحرمــان مــن الوصــول إىل املمتلكات،
والبعــد عــن البيئــة االجتامعية-االقتصاديــة املعتــادة ،والتأث ـرات
النفســية واملاديــة الناجمــة عــن العيــش يف عزلــة .ومــا يجــب
وضعــه يف االعتبــار مــدة التَّهجــر ليــس مــن ناحيــة الوقــت
الزمنــي فحســب بــل مــن ناحيــة عــدد األجيــال املتعاقبــة أيضـاً.

وبصــورة عامــة ،أصبــح مصطلحــا “الالجــئ” و”النــازح داخلي ـاً”
معــرف بهــا ضمني ـاً كبديــل عــن االســتضعاف ،وبينــا متــي
ســنوات التهجــر ببــطء ،ومــع عــدم رغبــة النــاس أو انعــدام
قدرتهــم عــى العــودة إىل بالدهــم ،فالــروري ليــس مجــرد
إيجــاد تســمية لالســتضعاف ،بــل البــد مــن تحليــل الوضــع،
ملعرفــة مــا يريــده حقـاً النازحــون داخليـاً ،ولتحديــد مــن مــا زال
مســتضعف بينهــم.
وتنشــأ حالــة االســتضعاف املســتمرة للمهجريــن مــن مجموعــة
محــددة مــن العوامــل تتضمــن :لدونــة رأس املــال االجتامعــي
فمشــكالت كالبطالــة وشــح الوظائــف وتدهــور الدخــل تظــل واالقتصــادي بســبب تأثــرات التهجــر ،وتأثــر السياســات
مســتمرة لفــرات طويلــة بعــد التهجــر ،باإلضافــة إىل انعــزال واإلجـراءات الخاصــة بالحكومــات املضيفــة وهيئــات املســاعدات
النــاس بســبب افتقادهــم لخصوصيتهــم الثقافيــة ومنازلهــم الدوليــة .ونظــراً ّ
ألن املســوحات والتقييــات الحاليــة إىل حــد
الخاصــة ،ومــا يعانــوه مــن التدمــر النفــي وفقــدان الثقــة كبــر عامــة جــداً ،فهــي ال تســاعد يف إبــراز الحــاالت الفرعيــة
وتــدين املكانــة االجتامعيــة ،كــا يفتقــدون أيض ـاً عنــد التهجــر املختلفــة بوضــوح ،ولتحديــد مــا إذا تحقــق الحــل املســتدام وإىل
إىل الشــبكات غــر الرســمية للعــون املتبــادل ،واملؤسســات أي درجــة تحقــق ،مــن الــروري دراســة كل مــن العمليــات
املحليــة وترتيبــات الخدمــات ،وكل هــذه األمــور املهمــة للبقــاء املتبعــة للوصــول إىل الحلــول ،والظــروف الفعليــة للعائديــن
واالســتمرار .وبســبب قلــة املعلومــات املوثــوق بهــا والتحليــات واألشــخاص الذيــن أدمجــوا محليـاً أو اســتوطنوا يف أماكــن أخــرى
عــن وضــع الذيــن عــادوا إىل بالدهــم بعــد فـرات مــن التهجــر ،يف البــاد.
مــن املهــم معرفــة مــا إذا كانــت العــودة للبــاد متثــل حقـاً نقطــة
ّ
النهايــة لالســتضعاف الناجــم عــن التهجــر ،أم ّإن طــول فــرة فالحقيقــة أن هــذه التجمعــات الســكانية عاشــت يف وضــع
التهجــر تولِّــد أمناط ـاً مــن االســتضعاف طويلــة األمــد .ويخفــق غــر محــدد ملــدة طويلــة ،وبينــا ميكــن للنزاعــات أن تبقــى
برنامــج اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل الحكومــي يف التمييــز بــن مجمــدة ،فلــن يكــون األمــر كذلــك بالنســبة لهــؤالء األشــخاص.
فئــات املســتفيدين ،أو التفرقــة فيــا بينهــم يف التعامــل ،رغــم وهنــاك اف ـراض مســتمر بـ ّ
ـأن االســتثامر يف الحلــول املســتدامة
هجريــن عــى أنفســهم يقــ ّوض إىل حــد مــا مــن
أ ّنــه ليــس كل مــن يحتــاج إىل اإلغاثــة يحتــاج إىل إعــادة التأهيــل ،العتــاد ا ُمل َّ
والعكــس صحيــح ،باإلضافــة إىل عــدم تقديــم تقييــم لتأثــر هــذه األهــداف الوطنيــة لتســهيل العــودة النهائيــة إىل البــاد ،لكــنَّ
الربامــج.
العــودة النهائيــة قــد ال تكــون الحــل األفضــل واألخــر ،فإجبارهــم
عــى العــودة انتهــاك رصيــح لحقوقهــم اإلنســانية ،وال يصــب يف
والحاجــة ملحــة إلعــادة التنميــط ،فبعــض األشــخاص غــر مصلحتهــم وال يف مصلحــة الســلطات.
املســجلني بعــد قــد يكونــون بحاجــة إىل املســاعدة .وبعــد
ثالثــة وعرشيــن عام ـاً ،أصبــح مــن املطلــوب إيجــاد حلــول أكــر ماهيام ثاسو  ar.mahima@gmail.comأستاذ مساعد
ثباتــاً وأطــول أمــداً تــؤدي إىل االنســحاب النهــايئ مــن تقديــم يف كلية الهندسة ،جامعة مانيبال ،كارناتاكا ،الهند.
املســاعدات ،ومــع ذلــك فاالنســحاب مــن املســاعدات ال يجــب www.manipal.edu/mit.html
أن يحــدث فجــأ ًة .فينبغــي للســلطات املحليــة تهيئــة الظــروف
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نرشة الهجرة القرسية ‘مقاالت عامة ’ :نشجع القراء عىل إرســال املقاالت التي يــودون املشاركة بها لنرشها يف أي جانب
من جوانب الهجرة القرسة .ومع َّأن لكل عدد موضوعاً عاماً (موضوع هذا العد االستجابات القامئة عىل العقيدة للتَّهجري)
هجرين أو النّازحني
فهناك جزء مخصص للمقاالت العامة التي ُتعنى بأي محور كان من املوضوعات املرتبطة بالالجئني أو ا ُمل َّ
داخلياً أو عدميي الجنسية .مبقدوركم إرســال مقالتكم يف أي وقــت كــان وســوف ننظر يف إمكانية نرشها يف عــد ٍد قــادم.
يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk

عىل السياسية العامة أن تتصدى للنُّزوح يف املكسيك
حوسيه رامون كوسيو دياز

خالل جلسات استامع لجنة حقوق اإلنسان يف األمريكيتني حول وضع حقوق اإلنسان يف املكسيك يف نوفمرب/ترشين
الثاين ،٢٠١٣اسرتعت قضية النازحني داخلياً انتباهي خاص ًة ،وذلك نظراً لوضعها الراهن الخطري ،ولتأثريها املحتمل
يف املستقبل غري البعيد.
نـــازح
تســـتضيف دولتنـــا مـــا يقـــدر بحـــوايل  ١٦٠ألـــف
ٍ
داخليـــاً .وحتـــى عـــام  ،٢٠٠٧كانـــت هـــذه الظاهـــرة نتيجـــة
ل ــكلٍ م ــن :منازع ــات األرايض والنزاع ــات املحلي ــة والتعص ــب
الدين ــي ومش ــاريع البن ــاء واس ــعة النط ــاق ومش ــاريع التطوي ــر
الح ــري الق ــري وبن ــاء الس ــدود والك ــوارث الطبيعي ــة ون ـزاع
زاباتيس ــتا .ومن ــذ ذل ــك الح ــن ،متح ــورت األس ــباب الرئيس ــية
له ــذه الظاه ــرة ح ــول :العن ــف اإلجرام ــي ونش ــاطات بع ــض
عنـــارص األمـــن والفســـاد .ومـــن الواضـــح اســـتضعاف معظـــم
العائ ــات واألفــراد الذي ــن ُأج ــروا قــراً ع ــى ت ــرك منازله ــم.
وال ينتهـــي األمـــر عنـــد هـــذا الحـــد ،بـــل يتعـــداه غالبـــاً إىل
التعـــرض إىل إســـاءات بالغـــة باإلضافـــة إىل أعـــال الفســـاد
بس ــبب ع ــدم امت ــاك النازح ــن ملس ــتندات تثب ــت هوياته ــم،
وبالت ــايل ع ــدم حصوله ــم ع ــى الخدم ــات األساس ــية أو حت ــى
ع ــى الح ــد األدىن م ــن املتطلب ــات املعيش ــية .ويب ــدو التأث ــر
واضحـــاً عـــى النســـاء واألطفـــال والســـكان األصليـــن للبـــاد
خاصــ ًة.

وباملثـــل ،وافـــق مجلـــس الشـــيوخ عـــى عـــدة اقرتاحـــات
باملطالبـــة بتقديـــم رئيـــس الجمهوريـــة لتقريـــر حـــول وضـــع
النازحـــن داخليـــاً بجانـــب ســـنِّ السياســـات العامـــة لتقديـــم
املســـاعدة الواجبـــة لهـــم.

وجدي ــر بالذك ــر أيضــاً التعقي ــد الكام ــن يف األس ــباب املؤدي ــة
إىل الن ــزوح الداخ ــي الق ــري .فع ــى س ــبيل املث ــال ،اإلقام ــة يف
تش ــيباس ووج ــود نــزاع و كون ــك أمــاً أو ح ّت ــى مج ــرد كون ــك
امــرأة ،كل هــذه الظــروف مجتمع ـ ًة قــد تدفــع األف ـراد للنــزوح
م ــن منازله ــم .وهن ــاك رواب ــط أخ ــرى مامثل ــة ق ــد نجده ــا،
فمث ـ ً
ـا ،اإلقام ــة يف س ــونورا و ميتش ــواكان أو أواكس ــاكا والح ــرب
عـــى املخـــدرات وبنـــاء الســـدود واالنتـــاء لجامعـــة عرقيـــة،
كل ه ــذه العوام ــل ق ــد تدف ــع األفــراد أيضــاً للن ــزوح .وب ــدون
الدخـــول يف حيثيـــات وتفاصيـــل خطيـــة مبـــارشة ،فباإلمـــكان
التحذي ــر م ــن مجموع ــة الظ ــروف الت ــي ق ــد تع ــرض الف ــرد
لخط ــر ال ُّن ــزوح الداخ ــي .وبن ــا ًء ع ــى ع ــى ه ــذا االس ــتنتاج،
هن ــاك ع ــى م ــا يب ــدو نوع ــان م ــن اإلج ـراءات القانوني ــة الت ــي
وأول مـــا يجـــدر ذكـــره عـــدم إيـــاء املجتمـــع املكســـييك يتع ــن اتخاذه ــا م ــن خ ــال املس ــارات القانوني ــة املختص ــة.
االهتـــام الـــكايف لهـــذه القضيـــة ،فواقعيـــاً مـــا زال األمـــر يف
مرحل ــة اإلن ــكار .وق ــد ُمنح ــت ه ــذه القضي ــة بع ــض التغطي ــة ويتمثـــل أول هـــذه اإلجـــراءات ،وهـــو ذو طابـــع وقـــايئ ،يف
القانوني ــة املح ــدودة املتمثل ــة يف قان ــون من ــع ال ُّن ــزوح الداخ ــي رضورة تحديـــد العوامـــل العامـــة املؤديـــة إىل النُّـــزوح .وقـــد
واالنتبـــاه لـــه يف واليـــة تشـــياباس (فرباير/شـــباط  ،٢٠١٢أول تكـــون هـــذه العوامـــل متفاقمـــة ،ولذلـــك يجـــب اتخـــاذ
دول ــة ُت ــرع قانونــاً به ــذا الخص ــوص) ،باإلضاف ــة إىل تقدي ــم إجـــراءات عامـــة لحلهـــا ،أمـــا إذا كانـــت العوامـــل املؤديـــة
مب ــادرة إىل مجل ــس الش ــيوخ لترشي ــع القان ــون الع ــام ح ــول للهجـــرة القرسيـــة طارئـــة ،فســـيكون اإلجـــراء املناســـب
من ــع ال َّن ــزوح الداخ ــي والتعام ــل مع ــه يف ديس ــمرب/كانون األول التصـــدي ألحـــد العوامـــل أو ملجموعـــة منهـــا لتجنـــب ســـر
 ،٢٠١٢الـــذي يف طريقـــه إىل الصـــدور مـــن خـــال املجلـــس .1قطاعـــات أكـــر مـــن الســـكان يف هـــذا الطريـــق.
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أم ــا الن ــوع الث ــاين م ــن اإلج ـراءات العام ــة فه ــو ن ــوع عالج ــي.
وبالنظ ــر إىل َّأن ال ُّن ــزوح الق ــري يف ح ــد ذات ــه انته ــاك لحق ــوق
اإلنســـان ،فمـــن الـــروري تصحيـــح أوضـــاع أولئـــك الذيـــن
أجـــروا عـــى النـــزوح والذيـــن يعانـــون مـــن آثـــاره ،مبـــا يف
ذلـــك وصمهـــم بالعـــار واقتالعهـــم مـــن جذورهـــم والشـــعور
باإلحبـــاط والتفـــكك األرسي واآلمـــال املحـــدودة يف اإلصـــاح
والتعويـــض أو الوصـــول إىل العدالـــة.

مـــن املشـــاركة الوجدانيـــة لألشـــخاص بيننـــا الذيـــن فقـــدوا
كل يشء تقريبــاً .وتس ــتحق ه ــذه القضي ــة أن ُت ــوىل االهت ــام
العـــام مـــن جانـــب مختلـــف املتخصصـــن ،وإصـــدار اللوائـــح
وتنفيـــذ السياســـات العامـــة الواعيـــة املســـتمرة ،ســـوا ًء أكان
ذل ــك إلص ــاح م ــا ح ــدث بالفع ــل أم للتخفي ــف م ــن تأث ــر م ــا
ق ــد ي ــأيت بع ــد ،فه ــي ظاه ــرة بطيئ ــة وهادئ ــة وتراكمي ــة ،م ــا
يجعله ــا يف أم ــس الحاج ــة إىل ح ــل عاج ــل وواض ــح الرؤي ــة.

ولذل ــك يج ــب علين ــا أن نب ــدأ باالع ــراف ب ـ ّ
ـأن قضي ــة ال ُّن ــزوح
ً
الداخ ــي ّإن ــا ه ــي قضي ــة خط ــرة يف املكس ــيك الي ــوم ،ونظــرا وزير املحكمة العليا يف الدولة (املكسيك).
للطريق ــة الت ــي يدي ــر به ــا القط ــاع الجن ــايئ عمليات ــه يف الب ــادwww.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx ،
والطريق ــة الت ــي ُتح ــا َرب به ــا عمليات ــه ،فم ــن املحتم ــل زي ــادة
 .1يتضمن القانون ُأمور الحامية والرعاية وتنفيذ الحلول املستدامة والتأكيد عىل التزام
أع ــداد النَّازح ــن إىل درج ــة ق ــد تك ــون كب ــرة ال ُيس ــتهان به ــا .الدولة بضامن الحامية اإلنسانية و ضامن متتع املكسيكيني بحقوقهم اإلنسانية طبقاً
ومـــن هنـــا ،علينـــا أن نقـــرح حلـــوالً بحيـــث تكـــون نابعـــ ًة للمعايري الدولية.
حوسيه رامون كوسيو دياز jramoncd@scjn.gob.mx

تأ َّمالت من قرار إقامة املخيامت الصادر عن املحكمة العليا يف كينيا

آنا ويرث

تحتفل جامعات املجتمع املدين املجموعات بالنرص الذي حققته مؤخراً يف املحكمة العليا يف كينيا مذكراً إياها
بأهمية الدور الذي ميكن للتقاض االسرتاتيجي أن ميثله يف إنفاذ حقوق الالجئني والرتويج لها.

يف  26يوليو/متـــوز  ،2013أصـــدرت املحكمـــة العليـــا قـــراراً الالجئون الحرضيون يف كينيا

يعـــد نقطـــة دفـــاع مهمـــة ملصلحـــة حقـــوق الالجئـــن .فقـــد
ردَّت املحكمـــة سياســـة حكوميـــة كانـــت ســـتخالف ،يف حالـــة
تنفيذهـــا ،الحريـــات والكرامـــة لالجئـــن الذيـــن يعيشـــون يف
املناطـــق الحرضيـــة يف كينيـــا.

وأق ــام الدع ــوى يف املحكم ــة منظم ــة كيت ــو تش ــا ش ــريا وه ــي
منظم ــة غ ــر حكومي ــة محلي ــة لتصبـــح القضيـــة ت ــذكاراً ب ـ َّ
ـأن
التقـــايض االســـراتيجي لـــه قـــوة تعديـــل املشـــهد القانـــوين
لجمي ــع الالجئ ــن .ف ــإذا م ــا ُن ِّف ــذت ه ــذه الق ــوة ع ــى النح ــو
املناســـب ،فســـيكون لهـــا القـــدرة عـــى تقديـــم مـــاذ واســـع
النطـــاق لالنتصـــاف مـــن انتهـــاكات الحقـــوق وإنشـــاء فقـــه
حقوق ــي إيج ــايب وإرس ــال رس ــالة قوي ــة للحكوم ــات واملواطن ــن
مفاده ــا َّأن الالجئ ــن ليس ــوا مج ــرد أش ــخاص له ــم حاج ــات ب ــل
أن ــاس له ــم حق ــوق ميكنه ــم املطالب ــة به ــا وإنفاذه ــا .وعندم ــا ال
ُيلق ــى ب ــال للطعون ــات الت ــي ُتق ـدَّم بش ــأن الذراع ــن الترشيع ــي
والتنفي ــذي للحكوم ــة ،تلج ــأ جامع ــات املجتم ــع امل ــدين كتل ــك
التـــي وصلـــت إىل النـــر يف دعواهـــا يف كينيـــا إىل تطويـــع
التق ــايض االس ـراتيجي كأداة إلنف ــاذ حق ــوق الالجئ ــن وتعزيزه ــا.

رغـــم وجـــود سياســـة غـــر رســـمية إلقامـــة املخيـــات
يف كينيـــا منـــذ التســـعينيات ،مـــا زال هنـــاك  150ألـــف
الج ــئ يعيش ــون يف املناط ــق الحرضي ــة .وبالنس ــبة له ــؤالء
الالجئ ــن الحرضي ــن ،الحي ــاة طبيعي ــة ،فأطفاله ــم يذهب ــون
إىل املدرســـة والبالغـــون منهـــم يذهبـــون للعمـــل إلعاشـــة
أرسهـــم والالجئـــون يتجـــذرون يف البـــاد ويعيـــدون بنـــاء
حياتهـــم هنـــاك .لكـــنَّ هـــذا الوضـــع الطبيعـــي تغـــر يف
ديســـمرب/كانون األول  2012وأصبـــح مهـــدداً بالخطـــر.

فبعـــد سلســـلة مـــن االعتـــداءات بالقنابـــل اليدويـــة يف
كينيـــا واملرتبطـــة بجامعـــة الشـــباب الصوماليـــة املســـلحة،
أص ــدرت وزارة ش ــؤون الالجئ ــن بيانــاً صحفيــاً يف ديس ــمرب/
كان ــون األول  2012تعل ــن ع ــن قراره ــا يف وق ــف تس ــجيل
الالجئـــن الحرضيـــن وإعـــادة نقلهـــم إىل مخيـــات
الالجئ ــن .ويف  16يناير/كان ــون الث ــاين  ،2013عُ مم ــت رس ــال
بـــن الـــوزارات لتفعيـــل البيـــان الصحفـــي منـــذرة ببـــدء
املرحلـــة األوىل مـــن “جمـــع” الالجئـــن وحددتـــه بتاريـــخ
 21يناير/كانـــون الثـــاين.
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وبالنســـبة لالجئـــن الذيـــن اعتـــروا املناطـــق الحرضيـــة يف
كيني ــا بالده ــم ودياره ــم لس ــنوات ب ــل لعق ــود ،يعن ــي تنفي ــذ
هـــذه السياســـة الجديـــدة ً
نقـــا قرسيـــاً لهـــم وفصلهـــم عـــن
املجتمعـــات املحـــي وســـبل عيشـــهم وأرسهـــم ونزعهـــم ع
بيئتهـــم التـــي شـــ َّكلت هويتهـــم وكرامتهـــم.
ويف  21يناير/كانـــون الثـــاين عندمـــا حـــان وقـــت تطبيـــق
السياســـة ،وقفـــت منظمـــة كيتـــو تشـــا شـــرا بشـــجاعة
لتتحـــدى التوجيـــه الحكومـــي وذلـــك بتوقيـــع عريضـــة أمـــام
املحكم ــة العلي ــا .وبع ــد م ــدة وجي ــزة ،رف ــع س ــبعة أش ــخاص
مـــن طالبـــي اللجـــوء والالجئـــن املقيمـــن يف نـــرويب عريضـــة
مش ــابهة ملواجه ــة التوجي ــه الحكوم ــي وإبطال ــه .ويف املرافع ــات،
أوضحـــت كال العريضتـــن الرابـــط التـــي أسســـها الالجئـــون يف
مجتمعاته ــم والط ــرق الت ــي ميك ــن لتوجي ــه إقام ــة املخي ــات
أن تؤثـــر ســـلباً عـــى تلـــك الروابـــط ومتـــس جميـــع جوانـــب
حياته ــم مب ــا فيه ــا التعلي ــم والعم ــل والصح ــة واألرسة وحري ــة
الحركـــة والخصوصيـــة والكرامـــة.
وأوضح ــت منظم ــة كيت ــو تش ــا شــرا الظل ــم واألث ــر املزع ــزع
لالس ــتقرار ال ــذي س ــيلحق بأصح ــاب العريض ــة إذا ُن ِّف ــذ التوجي ــه
ً
فعـــا .ثـــم توحـــدت قضيـــة كيتـــو تشـــا شـــرا
الحكومـــي
وعرائ ــض األف ـراد يف قضي ــة واح ــدة ،ويف  23يناير/كان ــون الث ــاين،
أص ــدرت املحكم ــة أوام ــر مؤقت ــة بحظ ــر تنفي ــذ السياس ــة ريث ــا
تنته ــي مرافع ــات القضي ــة املنظ ــورة أمامه ــا.
وعـــى مـــدار ســـتة أشـــهر بعدهـــا ،انضـــم لحركـــة املنظمـــة
كث ــر م ــن مجتم ــع حق ــوق الالجئ ــن لتكثي ــف الضغ ــط وإبــراز
القضيــة .وحــول العــامل ،متكــن املدافعــون عــن حقــوق الالجئــن،
مب ــن فيه ــم منظم ــة مراقب ــة حق ــوق اإلنس ــان ومنظم ــة النف ــاذ
للج ــوء ،م ــن وض ــع السياس ــة املنتهك ــة للحق ــوق تح ــت الض ــوء
العــام وذلــك بنرشهــا للقضيــة يف تقريراتهــا ورســائلها اإلخباريــة
ونرشاته ــا الصحفي ــة .وأب ــدى املف ــوض الس ــامي لألم ــم املتح ــدة
لالجئ ــن أيضــاً مس ــاهمة مش ــكورة يف القضي ــة إذ قــدَّم إحاط ــة
صديقـــة للمحكمـــة بواقـــع  20صفحـــة حـــول توجيـــه إقامـــة
املخيـــات وعـــرض رشحـــاً قانونيـــاً راســـخاً اللتزامـــات كينيـــا
مبوج ــب اتفاقي ــة الالجئ ــن لع ــام .1951

ويف  27يوليو/متـــوز ،أصـــدرت املحكمـــة حكمهـــا ملصلحـــة
الالجئـــن الحرضيـــن ونقضـــت توجيـــه الحكومـــة بإقامـــة
املخي ــات .وتأكي ــداً وتذكــراً لقراره ــا املن ــارص لالجئ ــن ،ق ــررت
املحكم ــة َّأن السياس ــة انتهك ــت ع ــدة أح ــكام منه ــا امل ــادة 28
مـــن الدســـتور الكينـــي املتعلقـــة بالكرامـــة اإلنســـانية واملـــادة
 27املتعلق ــة باملس ــاواة والحري ــة والتميي ــز ،ومل ــادة  47املتعلق ــة
بحـــق بنزاهـــة اإلجـــراءات اإلداريـــة واملـــادة  39حـــول حريـــة
الحركـــة واإلقامـــة .وتوضيحـــاً ملســـ ِّوغاتها ،ســـاقت املحكمـــة
إش ــارات مرجعي ــة قوي ــة إىل تقن ــن ه ــذه الحق ــوق يف القان ــون
الدوليـــة وقانـــون حقـــوق اإلنســـان الدوليـــة وقانـــون اللجـــوء
الـــدويل.
ثـــم ردَّت املحكمـــة الحجـــة َّ
بـــأن األمـــن الوطنـــي كان مـــن
َّ
املســـ ِّوغات املعقولـــة لهـــذه السياســـة ،إذ حكمـــت قائلـــةً:
“عندم ــا يش ــار إىل األم ــن الوطن ــي ع ــى أ ّن ــه س ــبب يف ف ــرض أي
تداب ــر تقييدي ــة ع ــى التمت ــع بالحق ــوق األساس ــية ،يف ــع عب ــئ
اإلثب ــات ع ــى الدول ــة يف إثب ــات َّأن وج ــد ش ــخص م ــا أو نش ــاطه
يف املناط ــق الحرضي ــة يف ظ ــروف متاث ــل ظ ــروف ه ــذه القضي ــة
ميثـــل خطـــراً عـــى البـــاد َّ
وأن حـــره يف املخيـــات ســـوف
َّ
يخفـــف مـــن األثـــر الضـــار .وال يكفـــي أن نقـــول إن العمليـــة
محتوم ــة ملج ــرد ح ــدوث اعت ــداءات بالقناب ــل اليدوي ــة مؤخــراً
يف املناط ــق الح ــري وال يكف ــي ذل ــك لتلطي ــخ مجموع ــة م ــن
األش ــخاص معروف ــن بأنه ــم الجئ ــون باس ــتخدام فرش ــاة اإلج ـرام
1
العريض ــة ع ــى أس ــاس سياس ــة”...
وموافقـــ ًة عـــى الحجـــج التـــي قدمهـــا املعرتضـــون ،قـــررت
املحكمـــة العليـــا َّأن الســـاح بتنفيـــذ السياســـة ســـرقى إىل
اقتـــاع كامـــل لجـــذور الالجئـــن وحياتهـــم وســـوف يحـــول
دون حصوله ــم ع ــى أي درج ــة م ــن الحي ــاة الطبيعي ــة يف بل ــد
اللجـــوء.

قوة التقايض االسرتاتيجي

مت ّث ــل القضي ــة الكيني ــة تجس ــيداً لحقيق ــة مفاده ــا َّأن جامع ــات
املجتم ــع امل ــدين لديه ــا الق ــوى لتوس ــيع نط ــاق حك ــم القان ــون
وإح ــداث التغي ـرات امللموس ــة والقابل ــة للقي ــاس ع ــى القان ــون
والسياس ــات م ــن خ ــال التدخ ــل القض ــايئ.

وبفض ــل الجه ــود املنس ــقة ،أرس ــل املجتم ــع امل ــدين ومفوضي ــة
األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن رس ــالة واضح ــة إىل الحكوم ــة ويســعى التقــايض االس ـراتيجي ،بالتعريــف ،إىل تحقيــق العدالــة
الكيني ــة بأ َّنه ــا إذا كان ــت تري ــد غ ــض الط ــرف ع ــن انته ــاكات ع ــى املس ــتوى الف ــردي وتغي ــر املش ــهد القان ــوين ال ــذي تعي ــش
حق ــوق اإلنس ــان ،فل ــن تفل ــت ه ــذه اإلس ــاءات م ــن متابع ــة في ــه الحق ــوق .وك ــا يتض ــح م ــن ه ــذه القضي ــة وغريه ــا ،ميك ــن
للتق ــايض ب ــل يج ــب أن يرافق ــه اســراتيجية أوس ــع للمن ــارصة
مجتم ــع حق ــوق الالجئ ــن العامل ــي.
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يش ــارك فيه ــا ويتع ــاون ع ــدد م ــن أصح ــاب املصلح ــة املعني ــن لالجئ ــن يف وض ــع غ ــر ق ــوي ألس ــباب دبلوماس ــية متنعه ــا م ــن
وال ـراكات والحم ــات اإلعالمي ــة والح ــوارات السياس ــية .وامله ــم التدخـــل يف القضايـــا ،عليهـــا أن تتيـــح املـــوارد بتعزيـــز قـــدرة
يف املوضـــوع رضورة اســـتمرار املنـــارصة إىل مـــا وراء الحصـــول املنظـــات غـــر الحكوميـــة عـــى تـــويل شـــأن التقـــايض.
ع ــى قــرار إيج ــايب م ــن املحكم ــة ،فحت ــى القــرارات املواتي ــة
م ــن املحاك ــم تتطل ــب املتابع ــة لض ــان تنفيذه ــا.
وباملث ــل ،ينبغ ــي الرتوي ــج للتق ــايض االســراتيجي ب ــن من ــارصي
حقـــوق الالجئـــن ألن ذلـــك أداة مهمـــة يف تعزيـــز حقـــوق
ومثـــال ذلـــك أ َّنـــه يف القـــرار الكينـــي ،اعتمـــدت املحكمـــة اإلنســـان وتقويـــة الحاميـــة عـــى املســـتوى املحـــي .ومبقـــدور
اعت ــاداً كبــراً ع ــى التحلي ــات الت ــي قدمه ــا مفوضي ــة األم ــم املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة أن متث ــل دوراً مه ـ ً
ـا يف دع ــم بعضه ــا
املتحـــدة الســـامية لالجئـــن .وتقديـــم اإلحاطـــات الصديقـــة لبع ــض يف التدخ ــل القض ــايئ وم ــن خ ــال الحم ــات اإلعالمي ــة
للمحكم ــة م ــا ه ــي إال واح ــدة م ــن ع ــدد م ــن الط ــرق املتنوع ــة وتش ــارك املعلوم ــات وال ــدروس املس ــتفادة والدع ــم القان ــوين يف
الت ــي ميك ــن ملفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن فيه ــا تجهيـــز مســـتندات املحكمـــة .وإذا كان التقـــايض االســـراتيجي
دعـــم قـــدرات املجتمـــع املـــدين للجـــوء إىل القضـــاء .فهنـــاك اســراتيجياً فع ـ ً
ـا ،فعلين ــا أن نس ــتمر يف بن ــاء الــراكات الب َّن ــاءة
ايضــاً نط ــاق ملفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن يتي ــح الت ــي س ــوف تع ــزز قدراتن ــا يف اس ــتخدام ه ــذه األداة بفعالي ــة.
تدري ــب القض ــاة واملزاول ــن يف تطبي ــق قان ــون حق ــوق اإلنس ــان
آنا ويرث anna.wirth@asylumaccess.org
الـــدويل وقانـــون اللجـــوء الـــدويل باإلضافـــة إىل عـــرض الدعـــم
مسؤولة السياسات يف منظمة النفاذ إىل اللجوء.
للقضايـــا مبراجعـــة اإلحاطـــات القانونيـــة وتوفـــر املعلومـــات
www.asylumaccess.org
الخلفيـــة وتقديـــم املشـــورة بشـــأن أســـاليب التقـــايض .ويف
األوض ــاع الت ــي تك ــون فيه ــا مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية  .1كيتو تشا شريا ضد املحامي العام ( )2013إي كيه إل آر ،الفقرة  ،87الصفحات 39-38
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مدير جديد ملركز دراسات الالجئني :الربوفيسور أليكساندر بيتس دورة قصرية :الالجئون الفلسطينيون والقانون الدويل

توىل الربوفيسور أليكساندر بيتس منصبه ستُعقد يف  ٧-٦و  ١٤-١٣مارس/آذار ( ٢٠١٥يف ع َّامن و بريوت)
مديراً ملركز دراسات الالجئني يف أكتوبر /تضع هذه الدورة القصرية دراسة حالة الالجئني الفلسطينيني ضمن السياق
ترشين األول  .2014ويحمل رتبة األستاذ األعم لنظام حقوق اإلنسان الدويل .وتنظر الدورة ضمن إطار حقوق اإلنسان
املشارك يف ليبولد مولري يف دراسات الالجئني يف السياسات واملامرسات املتبعة يف دول الرشق األوسط التي تتعدى عىل حقوق
والهجرة القرسية وهو مدير مرشوع اإلبداع الالجئني الفلسطينيني .ملزيد من املعلومات ،انظر
اإلنساين يف مركز دراسات الالجئني .وتركز www.rsc.ox.ac.uk/study/short-courses/palestine-refugees
ً
بحوثه األكادميية موضوعيا عىل السياسات الربوفيسورة كاثرين كستيلو تشارك يف إعداد تقرير جديد يحث
الدولية للجوء والهجرة والعمل اإلنساين عىل إنهاء القساوة واإلجبار والتعقيدات التي تسم عمليات طلب
وجغرافياً عىل منطقة جنوب الصحراء اللجوء يف أوروبا
اإلفريقية .وتتبدل إدارة املركز كل ثالث سنوات يتناوب عليها أعضاء الهيئة (New approaches, alternative avenues and means
األكادميية ذوي األقدمية يف املركز .ويتوىل الربوفيسور بيتس منصب اإلدارة خلفاً of access to asylum procedures for persons seeking
)international protection
للربوفيسورة نور الضحى ِّ
الشطي.
تحمل هذه الدراسة عنوان “مقاربات جديدة وطرق وأساليب بديلة للوصول إىل
محارضة هاريل-بوند السنوية 2014
إجراءات طلب اللجوء بالنسبة لألشخاص الباحثني عن الحامية الدولية” ُوأع َّدت
األمرية
املليك
السمو
صاحبة
تحدثت
يف الخامس من نوفمرب/ترشين الثاين،
للجنة االتحاد األورويب حول الحريات املدنية والعدالة والشؤون الداخلية .وينظر
أقامها
التي
2014
السنوية
بوند
هاريل-
بسمة بنت طالل يف األردن يف محارضة
املؤلفون إىل أساليب عمل املنظومة األوروبية العامة لطلب اللجوء لتقييم الحاجة
إىل
القادمة
القرسية
“الهجرة
عىل
الحديث
مركز دراسات الالجئني وكان تركيز
ملقاربات جديدة والنظر يف قدرات مثل تلك املقاربات لضامن حق الوصول إىل
لألردن
املكونة
املحلية
للمجتمعات
نعمة”
أم
اململكة األردنية الهاشمية :عبء
الحامية بالنسبة لألشخاص الطالبني للجوء يف االتحاد األورويب مبا يف ذلك املعالجة
املليك
السمو
صاحبة
ألقت
هنا
ومن
الالجئني،
استضافة
الحديث تاريخ طويل يف
ً
والتوزيع املشرتكني لطالبي اللجوء .وبدال من منارصة إضافة مزيد من التعقيد
األمرية بسمة بنت طالل الضوء عىل الطرق التي اندمجت فيها جاليات الالجئني واإلكراه إىل املنظومة األوروبية العامة لطلب اللجوء ،تقرتح الدراسة الرتكيز عىل
السابقني من رشكس وشيشان وأرمن يف األردن ،تحدثت أيضاً عن السياسات االستقبال يف الخطوط األمامية لالجئني وتحديد صفتهم وتعميم ذلك بغية تخفيف
التي ُترشك مجتمعات الالجئني و ُتدمجهم وما لذلك من نتائج إيجابية عىل كال التحديات املاثلة يف مجال طلب اللجوء أمام الدول األعضاء وضامن مراعاة حقوق
الجانبني وتعزيز التعايش السلمي واملثمر .لالستامع إىل املحارضة ،انقر هنا طالبي اللجوء والالجئني وفقاً للمكتسبات األوروبية واملعايري القانونية الدولية.
http://tinyurl.com/RSC-HBlecture2014
التقرير متاح عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل:

املدرسة الصيفية الدولية يف الهجرة القرسية

 24-6يوليو/متوز  ،2015أكسفورد

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509989/
IPOL_STU%282014%29509989_EN.pdf

تقدم املدرسة الصيفية الدولية يف مركز دراسات الالجئني منهجاً مكثفاً متعدد دليل أكسفورد لدراسات الالجئني والهجرة القرسية

التخصصات وتشاريك يف دراسة الهجرة القرسية .وتهدف املدرسة إىل متكني
املهجرين للتأمل الناقد يف القوى واملؤسسات
العاملني مع الالجئني وغريهم من َّ
هجرين .وتستمر الدورة مدة ثالثة أسابيع وتقدم خري ما
التي تهيمن عىل عامل ا ُمل َّ
تقدمه جامعة أكسفورد يف التميز األكادميي باتّباع منهج محفز وتشاريك للتعلم
الناقد والتأمل .وتستهدف املدرسة الصيفية ك ًال من (أ) صانعي السياسات عىل
املستوى الوظيفي املتوسط واملتقدم واملامرسني املعنيني يف االستجابة اإلنسانية
للمهجرين و(ب) الباحثني املختصني يف دراسة الهجرة القرسية.
وصناعة السياسات
َّ
ملزيد من املعلومات ،زر املوقع التايل
www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school

مؤمتر اإلبداع اإلنساين 2015

س ُيع َقد مؤمتر اإلبداع اإلنساين السنوي القادم ( )HIP2015#يف  18-17يوليو/
متوز  2015يف أكسفورد .وسيكون محور املؤمتر لهذا العام “تيسري اإلبداع” ملزيد
من املعلومات ولالطالع عىل الدعوة للمشاركة بأوراق العمل ،زر الرابط التايل:
www.oxhip.org/2014/11/hip2015-cfp

إلينا فيديان-قاسمية وجيل لويترش وكايت لونغ وناندو سيغونا (محررون)
يق ّيم الدليل تقيي ًام ناقداً والدة ونشوء
ميدان دراسات الهجرة القرسية ويحلل
التحديات املعارصة واملستقبلية التي
يواجهها األكادمييون واملامرسون العاملون
املهجرين حول
مع الفئات السكانية من
َّ
العامل .يقع الدليل يف  52فص ًال كتبه كبار
األكادمييني واملامرسني وصانعي السياسات
ويقدم عرضاً ألهم التحديات السياسية
واالجتامعية واملؤسسية الناتجة عن التهجري
الجامعي يف عامل اليوم .يونيو/حزيران
 .2014يقع الدليل يف  784صفحة -0-978
 .3-965243-19ومتاح أيضاً ككتاب إلكرتوين .ملزيد من املعلومات واالطالع عىل
جدول املحتويات ،زر املوقع التايل
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199652433.do
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طاهر زمان

يفرض استخدام الوسم املبني عىل العقيدة مزيداً من التوضيح
لتجنب خسارة التامسك والتعرض آلثار ذات عواقب سلبية عىل
السياسات ولتفادي إقصاء الفاعلني القامئة نشاطاتهم عىل الدين
هجرة خاصة داخل
من توفري املساعدات الرضورية للمجتمعات ا ُمل َّ
سوريا اآلن.
أبرز ظهور “املناطق املحررة” يف ال ِّنزاع السوري أهمية العقيدة يف
النشاط اإلنساين ،إذ توفر املنظامت القامئة عىل العقيدة رصاح ًة
معظم الدعم واملساعدات للنازحني السوريني هناك .ويقدم
النشاط اإلنساين منرباً للكفاح الدائر بني الفاعلني الحكوميني وغري
الحكوميني لتقديم الرعاية والتوجيه ،ليس من الناحية الجسدية
فحسب بل من الناحية الروحية أيضاً .فاملنظامت القامئة عىل
العقيدة ليست معنية فقط بتلبية الحاجات البيولوجية واملادية
للسكان النازحني ،بل إنها معنية أيضاً بتشجيع إعادة التفكري يف
أفضل السبل للتعامل مع العامل ،وتقديم إجابات لألسئلة الوجودية
التي تواجه الناس يف مناطق ال ِّنزاع .وهذا يرتك الباب موارباً
التهامات بالتبشري .وتؤثر كيفية إدارة هذا التوتر عىل الطريقة التي
ُينظر بها إىل الفاعلني القامئني عىل العقيدة يف املجال اإلنساين.
ويعرتض كثري من الفاعلني اإلنسانيني عىل التصنيف القائم عىل
العقيدة الذي يستثري النزعات الطائفية .وتوضح الرابطة الطبية
للمغرتبني السوريني الغموض الذي يكتنف التصنيف القائم
عىل العقيدة إذ تركز الرابطة الطبية للمغرتبني السوريني عىل
تقديم الخدمات الطبية وتزويد املستشفيات والعيادات باألدوية
واملعدات واملتطوعني يف سوريا .ومن الواضح ّأن األطباء يف الرابطة
الطبية للمغرتبني السوريني (وكلهم رجال) مسلمون متدينون
(وذلك بالنظر إىل مالبسهم وطريقة حديثهم) .يقول أحدهم:
“ميكننا أن نفكر يف اإلسالم كإطار شامل ،وضمنه نجد املسائل
األخالقية واإلنسانية ... .ال تحمل الرابطة اسام دينياً ...وال تركز
إال عىل التخصص الطبي .وال يوجد تناقض بني العمل الذي نؤديه
وبني دوافعنا وفهمنا اإلسالمي .فال تستطيع الفصل بني االثنني.

فالعمل اإلسالمي هو يف األصل عمل إنساين وأخالقي ”.وبالنسبة
لهم ،ليك تكون املنظمة قامئة عىل العقيدة يجب أن تنرش برصاح ٍة
معتقداتها الدينية أو رمبا تفرضها عىل اآلخرين ،وهذا ما ال يفعله
العاملون يف الرابطة الطبية للمغرتبني السوريني.
يوجد توقعات
فخدمة اإلنسانية مع ارتداء اللباس الديني الرصيح ِ
معينة لدى األشخاص النازحني الذين يتعامل معهم الفاعلون
اإلنسانيون ،وأحياناً يسم ذلك عملهم املستوحى من الدين عىل
أ َّنه مختلف نوعياً عن عمل املنظامت غري الحكومية واملنظامت
األخرى .وال ترفض جميع املنظامت التصنيف القائم عىل العقيدة،
إذ ترصح هيئة الشام اإلسالمي ّأن الدعوة هي جانب مهم من
عملهم باإلضافة إىل اإلغاثة والتنمية .وهذا ما يجعلها تنفرد عن
املبادرات اإلسالمية األخرى .وأشار مدير املنظمة إىل أ ّنها “استباقية
[ ]....وال تتوقف عىل الخدمات األخرى املقدمة” .فمفهوم الدعوة
هو مساعدة النازحني يف زيادة قدرتهم عىل التكيف وتثقيفهم
“ ملواجهة التطرف والجهل ...وإحياء الشعور بالكرامة بطريقة
تتناسب مع قيم السكان النازحني”1.
وأدى سوء فهم الطريقة التي يستخدم بها الدين يف العمل اإلنساين
إىل إحجام الهيئات املانحة واملنظامت غري الحكومية الدولية عن
التعامل مع الفاعلني اإلنسانيني ذوي الدوافع الدينية .ويتطلب
استخدام التصنيف الديني املزيد من التوضيح خوفاً من فقد
االتساق ،وأن ينتج عنه آثار سياسية معادية ،من استبعاد الفاعلني
ذوي الدوافع الدينية من تقديم املساعدات التي تشتد الحاجة
إليها يف مجتمعات النَّازحني ،وخاصة يف سوريا اآلن.
طاهر زمان  tz3@soas.ac.ukزميل دراسة أقدم يف كلية
الدراسات الرشقية واألفريقية  www.soas.ac.ukوزميل باحث
زائر يف مركز البحوث حول الهجرة والالجئني واالنتامء ،جامعة
رشق لندنwww.uel.ac.uk/cmrb .
 .1يف مقابلة أجراها املؤلف مع الدكتور معن كوسا ،غازي عنتاب ،تركيا 30 .أكتوبر/ترشين
األول .2013
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