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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

نرشة الهجرة القرسية 48

العقيدة واالستجابات للتَّهجري

61

ديسمرب/كانون االول 2014

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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