الھيئة اليسوع ّية لخدمة الالجئين في سوريا:
لمسة ُح ّب ورحمة وصوت عدل
وسالم في عالم الجنون
∗

اليسوعي
األب نورس الس ّمور
ّ

بدأت الھيئة اليسوع ّية لخدمة الالجئين Jesuit Refugee Service

) (JRSأعمالھا في منطقة الشرق األوسط في بصيف العام  ٢٠٠٨في
تركيا واألردنّ وسوريا .واقتصرت نشاطاتھا آنذاك على خدمة الالجئين
العراق ّيين وبعض المجموعات القادمة من مناطق آسيا الوسطى وأفريقيا،
ً
شاملة قطا َعي التربية والدعم النفسيّ واالجتماعيّ من أجل األطفال
ً
إضافة إلى تقديم ثمّة خدمات صحّ يّة ومساعدات ما ّديّة.
والعائالت،
ومع اشتداد األزمة السوريّة وتفاقمھا عسكر ًّيا وإنسان ًّيا ،نحت
الھيئة اليسوع ّية لخدمة الالجئين منحىً جديداً ،إذ أخذت تھت ّم بالالجئين
السوريين داخل اآلراضي السوريّة وخارجھا ،فدعّمت مشاريعھا في
البلدان الناشطة فيھا قبل األزمة المذكورة ،وبادرت إلى تأسيس مشاريع
في لبنان لھذه الغاية.

∗ مدير الھيئة اليسوعيّة لخدمة الالجئين اإلقليميّ
١

ك في أنّ الوضع السوريّ الراھن شديد التعقيد وال ينحصر
وال ش ّ
على ُبعده السياسيّ وحسب ،بل يتجاوزه ليشمل القطاعات االجتماعيّة
ُ
نعت األزمة ھذه باألزمة الشاملة
واالقتصاديّة والتربويّة .لذا ،يمكن
المأساويّة التي ال تو ّفر نتائجھا المھولة أيّ مكوّ ن من مكوّ نات المجتمع
ّ
الممزق نسيجُه أيَّ تمزيق .وإزاء مثل ھذا المشھد الذي يُدمي
السوريّ
القلب ،بات األلم والقلق عاملَين سلبيَّين يوحّ دان السوريّين أ ًّيا كانت
أطيافھم .فإ ّنھم جميعًا قلقون وخائفون ومتألّمون؛ وما من أحد منھم في
وسعه أن يتجاوز غموض الوضع وي ّدعي تلمّس
مخرج منه ،من دون أن
ٍ
يسقط في ف ّخ التعميم المبسّط بل والقاتل.
في ضوء ھذا الواقع ،اختارت الھيئة ،منذ أن باشرت نشاطاتھا،
مبدأَ الحياد في تعاملھا والنازحين والالجئين .فالجميع يتألّم والجميع
متساو في األلم.
ٍ
صحيح أنّ مبدأ الحياد ھو أساس عمل ھيئات اإلغاثة كا ّف ًة في
أوقات الكوارث ،وھو متأصّل في عمل الكنيسة االجتماعيّ وتعليمھا.
لكن ما يميّزنا اليوم أ ّننا ننتھج مبدأ الحياد اإليجابيّ الفاعل ،أيْ ذلك
الحياد الذي ال ينأى بنفسه عن االلتزام في خدمة الناس من دون تمييز
إنسان وآخر ،بغضّ النظر عن انتمائه الدينيّ أو الطائفيّ أو
بين
ٍ
االجتماعيّ أو السياسيّ  ،كما أ ّنه نھ ٌج ال يتوانى عن نشر رسالة العدالة
والسالم والتسامح والالعنف ،وتعزيز مبدأ الكرامة اإلنسان ّية عند ك ّل
إنسان ،في عالم ّ
مزقه عنفُ البشر األعمى ،ومنعه صخب السالح من
اإلصغاء إلى ھذه الرسالة.

٢

تقوم الھيئة اليوم في سوريا بخدمة ثمانية آالف أسر ٍة نازحة من
المدن السورية كا ّف ًة على نحو التقريب ،في مراكزھا بحلب )٣٠٠٠
أسرة تقري ًبا( ،وحمص وريفھا ومنطقة الوادي ) ٢٠٠٠أسرة تقري ًبا(،
ودمشق وريفھا ) ٣٠٠٠أسرة تقري ًبا( .ومن المرجّح أن توسُّع ھذه
األعداد نتيجة ازدياد حجم المأساة وتسارع وتيرة العنف .يقوم بخدمة
ُ
عمل أساسيّ مكوّ ن من س ّتة يسوعيّين
فريق
ھذه العائالت المتضرّ رة
ٍ
ٌ
فريق من المتطوّ عين
سوريّين وخمسة عشر إدار ًّيا ،انض ّم إليھم
العلمانيّين مسلمين ومسيح ّيين ) ٣٥٠متطوّ ًعا تقريبًا ت ّم اختيارھم ِوف ًقا
لمبدأ الحياد اإليجابيّ الذي رفعناه شعارً ا( .يقوم الفريقان بتنظيم آل ّيات
استقبال العائالت في مراكزنا ،وزيارتھا في منازلھا أو أماكن إيوائھا،
وتنظيم الجداول الخاصّة بحاجاتھا األساس ّية التي يت ّم على أساسھا تنظي ُم
توزيع المساعدات.
تتر ّكز مساعداتنا على محاور ثالثة:
محور أعمال اإلغاثة  :ويشمل توزيع الحصص الغذائ ّية على
جميع العائالت المسجّ لة مرّ ة واحدة في الشھر .كذلك يقوم مطبخ مركزنا
في حلب بتقديم  ١٣٠٠٠وجبة غذائ ّية ساخنة يوم ًّيا لخمسة عشر مركز
إيواء في المدينة .أمّا مطبخ مركزنا في مدينة ج َد ْيدة عرطوز في ريف
دمشق فيق ّدم  ٦٠٠وجبة ساخنة في مركز إيوا ٍء واحد في البلدة.
ومن ضمن أنشطة اإلغاثة أيضًا ،تقوم مراكزنا بتأمين حاجات
فرش ووسائد وأغطية ومالبس وأدوات مطبخ،
المعيشة األساس ّية من
ٍ
وغير ذلك.

٣

محور المساعدات الصحّ يّة  :ويتر ّكز الجھد فيه على تأمين أدوي ٍة
ألصحاب األمراض المزمنة األساس ّية المنتجة محلّ ًّيا ،مثل دواء داء
الس ّكريّ والقلب وارتفاع التو ّتر الشريانيّ واألمراض النفس ّية والعصب ّية،
إلخ.
كذلك تعمل مراكزنا على تأمين حاجات األطفال من حلي ٍ
ب وأغذية
وفوط صحّ يّة للنساء واألطفال.
نوع ّية َ
محور الدعم النفسيّ واالجتماعيّ  :ويتألّف من استقبال األطفال
من عمر خمس سنوات إلى عمر  ١٦سنة في مراكزنا ،بغية مساعدتھم
على التعبير عن أنفسھم وتفريغ مخاوفھم ،وذلك من خالل برامج أع ّدتھا
ٌ
ً
دعم مدرسيّ في
مجموعة من االختصاص ّيين ،إضافة إلى تنظيم دورات ٍ
الموا ّد الدراس ّية المختلفة.
تكمن أھم ّي ُة ھذه النشاطات ،في نظرنا ،في أ ّنھا تؤسّس لمصالح ٍة
بين الفرقاء مستقبالً .فأطفال العائالت المتصارعة يعيشون جنبًا إلى
جنب ويلعبون م ًعا ،وبذلك يساعدون أھلھم على تجاوز عنف الخوف من
َ
اآلخر المختلف.
ً
َ
صوت َمن ال
حثيثا إلى أن تكون
وأخيرً ا وليس آخرً ا ،تسعى الھيئة
َ
صوت لھم من ضحايا العنف اليوميّ األعمى الذي يضرب السور ّيين
جمي ًعا.
إنّ رسالتنا ھذه ،القائمة على اإلبحار عكس التيّار السائد ،إنْ ھي
إ ّال لبنة في صرح سوريا المستقبل ،سوريا األمن والكرامة والعدالة
والسالم.

٤

