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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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