56

56

العقيدة واالستجابات للتَّهجري

نرشة الهجرة القرسية 48
ديسمرب/كانون االول 2014

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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