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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.
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