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قوة التَّعليم يف حياة الالجئني :الجئو رسيالنكا يف الهند

أنتوين جيفاراثنام مايوران

أعطى الالجئون الرسيالنكيون الذين يعيشون يف مخيامت تاميل نادو يف الهند األولوية للتعليم كنوع من
غامض وغري مؤكد .وميكن لقصة تحقيقهم لذلك وللدور الحاسم الذي
مستقبل
التصميم للسيطرة عىل
ٍ
ٍ
مثلته الحكومة املضيفة يف دعمهم أن ُتل ِه َم املجتمعات الالجئة األخرى التي تنتظر يف ظروف ملتبسة
ح ًال دامئاً.
دفعـت أعمال العنـف التـي اندلعـت يف رسيالنـكا عـام 1983
ويف مناسـبات مختلفـة الحقـة املهجريـن مـن سـكان تاميـل
الرسيالنكيين عبر عقود طويلـة للبحث عن ملجأ آمـن يف الهند
والبلـدان األخرى يف آسـيا وأوروبـا وأمريكا وأستراليا .وانتقل إىل
الهنـد مـا يصـل مجموعه إىل  303آالف شـخص يف الفترة ما بني
عـام  1983وعـام  ،2010وسـكن أولئـك الالجئـون يف مخيمات
اللجـوء التـي تديرهـا الحكومة واملنتشرة يف تاميل نـادو جنوب
الهنـد .ويف حين أن معظـم الالجئين عـادوا إىل رسيالنـكا ،مـا
زالـت 19ألـف و  451عائلـة أي مـا يقـرب  63ألـف و 350
الجئـ ًا يعيشـون يف مخيمات لجـوء يصـل عددهـا إىل  107مـع
مـا يزيـد على  37ألـف و  868الجئـاً يعيشـون يف تاميـل نـادو
1
خـارج املخيمات.

املتاحـة للمواطنين املحليين .ومـع ذلك ،بقـي التعليـم األولوية
القصـوى لـدى الالجئين ،فالالجئـون يـرون أن التعليـم أسـايس
للجهـود التـي تهـدف إىل إعـادة تأهيل ومتكني املجتمـع الالجئ،
ويؤمنـون أن املجتمـع املتعلـم سـيكون أكثر اسـتعداداً إلعـادة
بنـاء مجتمـع آمـن ومزدهـر بعـد العـودة إىل رسيالنـكا.

إعطاء األولوية للتعليم

تحـت قيـادة ُأو ِفير (منظمـة إعـادة تأهيـل الالجئين يف إيلام،
منظمـة معنيـة بالجئـي تاميـل يف رسيالنـكا) ضغـط الالجئـون
على الحكومـة الهنديـة املركزيـة وحكومـة الواليـات الهنديـة
وحصلـوا على امتيـازات خاصـة تسـمح للطلبـة الالجئين
وغالبيتهـم ممـن فقـدوا شـهاداتهم املدرسـية يف أثنـاء التَّهجير
إكمال تعليمهـم.

أمـا الذيـن يعيشـون يف املخيمات فيمكنهـم الوصـول إىل
مجموعـة مـن تدابير الدعـم املتاحـة مبـا فيهـا املخصصـات «نحـن ،تاميـل رسيالنـكا ،بعدمـا فقدنـا كل يشء ،طالبنـا
النقديـة ،كما ميكنهـم الوصـول إىل نظـم الضمان االجتامعـي الحكومـات بتوفير مسـاحة ألطفالنا ليدرسـوا يف الغـرف الصفية
سوندرا رامو

منتدى يقوده الطالب مخصص لطلبة املدارس يف مخيم الالجئني السرييالنكيني يف تاميل نادو ،الهند.
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جنبـاً إىل جنـب مـع األطفال الهنـود .وكان من دواعي دهشـتنا ومعت ة ومدروسـة في يتعلـق مبسـتقبلهم» (أجيـث كومـار،
أن وفـرت حكومـة تاميـل نـودا مسـاحة تقـ ّر بهـا مـن أع ق مخيـم بارامـايث ،مقاطعـة نامـاكال)
قلبهـا مبوافقتهـا ع اسـتقبال كل األطفـال يف املـدارس ممـن ال
ميلكـون شـهادات أكادمييـة .وهذا ما مل يحصـل يف أي مكان آخر فوائد طويلة األمد
أسـهم التعليـم إسـهاماً كب اً يف الحيـاة االجتامعيـة واالقتصادية
مـن العـامل( ».س ك تشاندراهاسـان ،مؤسـس أوف )
لالجئ التاميلي من رسيالنـكا الذين يعيشـون يف تاميل نودا.
فليـس مثـة فقـر وال جـوع ،إضافـة إىل ك النسـاء وحفـظ
ونظمـت أوف برامـج متنوعـة لتعزيـز التعليـم ب التاميلي
الرسيالنكي  ،كان منهـا التعليـم ملرحلـة الحضانـة والتعليـم املسـاواة ب الجنس  ،وبلغت نسـبة وصـول األطفـال للتعليم
االبتدايئ والثانوي والدراسـة املسـائية والتعليـم العايل والتدريب األسـايس  %100تقريبـ ًا ك أن األوبئـة مل تعـد موجودة ،ونسـبة
عىل الحاسـوب ومنتديـات املدارس والكليـات .ويف الواقع ،يقدّر الوفيـات مـن الرضـع واألمهات أصبحت نادرة جـداً يف املخيامت
شـوهد أي طفـل والالجئـون يدركـون آثـار االحتباس الحـراري والتغ ات املناخية
التاميليـون الرسيالنكيـون العلـم بشـ ّدة فـإذا
ِ
مـن العائ ت الالجئـة ال يح للمدرسـة سـيتدخل الج ان ك أنهم يشـاركون ع نحو فعـال بتعزيـز االسـتدامة البيئية.
ويف الواقـع ،كان للدعـم الـذي قدمتـه حكومـات الهنـد وتاميـل
وسـيحملون ع عاتقهـم مسـؤولية ض ن تعليـم الطفـل.
نـودا دوراً مه ً يف املسـاعدة لتحقيـق كل ذلك
وتسـاعد منظمـة أوف الط ب من العائ ت املسـتضعفة عىل
الوصـول إىل التعليـم العـايل عـن طريـق توف منـح دراسـية فلـم ينحـرف الالجئـون التاميليـون عـن أهدافهـم يف تطويـر
غالبيتهـا مم ّولـة مـن جهـة داعمـة خارجيـة2إذ تخـ ّرج مـا يزيـد مواردهـم البرشيـة وبنـاء قدراتهـم .ورغـم انعـدام األمـن في
ع  3,526طالبـاً يف هـذا املجتمـع الالجـئ أو حصلـوا ع
يتعلـق باملسـتقبل ،اسـتُخ ِدم التعليـم كحصـن ضـد التحديـات
شـهادات يف الطـب والهندسـة وتكنولوجيـا املعلومـات واألعامل التـي تواجههـا حياتهـم ،ومنحهـم كينهـم الـذي حصلـوا عليـه
املرصفيـة واألع ل التجاريـة واالجتامعيـة .ويعـد دعـم حكومة ع التعليـم شـعوراً باالسـتدامة واالعت د ع الذات وسـاعد
تاميـل نـودا املمثـل بالس ح لالجئ بالوصـول إىل التعليـم ع تجهيزهـم مـن أجـل عودتهـم إىل رسيالنـكا.
العـايل أمـراً بالـغ األهميـة إذ مـ ّر مـا يزيـد ع الثالثـة عقـود
وأصبـح التعليـم األسـايس مضمونـاً اآلن لكل طفـل يف املخيامت ،أنتوين جيفاراثنام مايوران
يف ح توفـر الحكومـة التعليـم الخـاص غ الرسـمي والدعـم mayuran.jeevarathinam@gmail.com
النف االجتامعـي لألطفـال من ذوي اإلعاقـة .وال تهدف برامج أوفري (سيالن)
أوف إىل جعـل الالجئني مشـغولني بأجر فحسـب ولكن تسـعى https://oferr.org www.oferrceylon.com
أيضـاً ملسـاعدتهم يف التغلب ع الصدمة النفسـية الناتجة عن
اإلقامـة طويلـة األمـد يف املخي ت وسـنوات مـن الشـك وعـدم اسمي أنتوين جيفاراثنام مايوران أنا رسيالنيك ،عدت مؤخراً إىل وطني
األم رسيالنكا بعد  25عاماً من العيش يف املنفى كالجئ .عشت
اليق بشـأن آمـال العـودة إىل رسيالنـكا3.
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وع املنتديـات املحليـة واإلقليميـة التـي تتضمن مـا يزيد عىل
ألـف طالـب ،يسـاعد مجتمـع الط ب الالجئـون الجيـل القادم
مـن الط ب عـن طريـق توف التوجيـه والتمريـن والتدريـب
والدعـم النقـدي .ك يتابعون املترسب األكادميي وينظمون
الربامـج املجتمعيـة كتنظيـف األحيـاء ويبنـون الوعـي داخـل
املجتمـع الالجـئ حـول القضايـا االجتامعيـة والعامليـة .ولكـنَّ
هدفهـم األسـايس يبقـى االسـتفادة مـن التعليـم العـايل حـال
عودتهـم إىل وطنهـم.
لا

لا

ير

ما

ين

ين

حيايت بصفتي الجئ ال يحمل الجنسية يف بيت صغري يف مخيم لجوء
يف الهند .أكملت شهادة املاجستري يف العمل االجتامعي ومن ثم
الدكتوراه يف كلية لويوال يف تشيناي ،الهند ،وأنا اآلن باحث اجتامعي
أخدم النازحني داخلياً والالجئني يف رسيالنكا .أعمل مع منظمة أوفري
(سيالن) يف توفري التعليم والتمكني والتوثيق وبناء القدرات ودعم
كسب الرزق لالجئني املعاد توطينهم من سكان تاميل يف رسيالنكا.
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 .1مفوض إعادة تأهيل التاميليني غري املقيمني ورفاههم  ،ملخص سكان املخيم 1 ،نوفمرب/
ترشين الثاين www.rehab.tn.nic.in/camps.htm 2016
()Camp Population Abstract
 .2منح دراسية ساهمت يف ويلها الكنيسة اإلنجيلية يف برنامج املنح املسكونية ألملانيا.
 .3ساها ك ك(’ )2004التعلم من كني الالجئني الرسيالنكيني يف الهند‘ نرشة الهجرة
القرسية العدد www.fmreview.org/ar/sustainable-livelihoods/saha 20
()Learning from empowerment of Sri Lankan refugees in India
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«الخريجـون ،باعتبارهـم املجموعـة األك تعل ً يف مجتمعنـا،
يتحملـون مسـؤولية إع م لالجئ حـول الوضـع الراهـن
لرسيالنـكا أوالً بـأول وإعـداد املجتمـع التخـاذ قـرارات طوعيـة
لا

ين

