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مساعدة النَّازحني: مسؤولية يتشارك بها الجميع
إيووها تشيام إيووها

إينيمبا كوينو يداً بيد نرتقي بإنجازاتنا 

اسـمي إيووهـا تشـيام إيووهـا، وأعيـش يف أبـا، يف واليـة أبيـا يف 
 . نيجرييا

خـالل الحـرب األهليـة التـي عمـت نيجرييـا بـني عامـي 1967-
اإلقليـم  )يف  نيجرييـا  رشقـي  يف  التغذيـة  سـوء  انتـرش   ،1970
مـن  كثـري  بحيـاة  وأودى  بيافـرا(  باسـم  ُيعـرَف  كان  الـذي 
األطفـال نتيجـة ِعـَوز الربوتـني )الكوارشـيوركور( وهـو من أشـد 
أنـواع سـوء التغذيـة. ويف عـام 1969، أصبـت أنـا وأربعـة مـن 
الحيـاة  قيـد  وبقينـا عـىل  نجونـا  لكننـا  إخوتيبالكوارشـيوركور 
بفضـل اإلغاثـة الغذائيـة التـي تلقيناهـا من املنظـامت الدولية. 
كنـت وقتهـا يف الثالثـة عـرش مـن عمـري، وعندمـا كنت أسـمع 
اللـه وتشـكره للطعـام الـذي أتانـا مـن  والـديت وهـي تحمـد 
منظـامت اإلغاثـة أخربتهـا أنني عندما أكرب سـوف أقـدم اإلغاثة 

للنـاس عنـد الحاجـة. 

ويف عـام 1994، أسسـت املنظمـة الدولية لعـامل إغاثة الالجئني 
وهـي منظمـة غـري حكوميـة لـيك أسـاعد الالجئـني والنَّازحـني 
داخليـاً يف نيجرييـا. وكانـت أوىل املسـاعدات تلك التـي قدمناها 
رَُهـم العنـف املجتمعـي. فقـد  لألشـخاص املحليـني الذيـن َهجَّ
أىت النـزاع عـىل البيـوت والكنائـس واملـدارس ودمرهـا تدمـرياً 
ـا مـن نجـى بحياتـه  كـام أودى بحيـاة كثـري مـن األشـخاص، أمَّ
فقـد الذ بالفـرار ليـاًل. وخاطبنـا رئيـس الحكومـة املحليـة حـول 
املأسـاة التي عاشـها النَّازحـون. وبدعمه، نفذنـا تقيياًم لحاجات 
قرابـة ألفـي نـازٍح وسـاعدناهم يف تعيـني قادتهـم. وكانـت أوىل 
الحاجـات األساسـية التـي وقفنـا عليهـا بالتشـاور مـع هـؤالء 
النَّازحـني إعـادة بنـاء املنـازل. وهكـذا، كتبنـا الرسـائل لكسـب 
التأييـد والدعـم لربنامـج إعادة البناء هذا ولكسـب الـرأي العام 
ومتكنـا مـن خـالل ذلك الحصـول عىل عـروٍض باملسـاعدات من 
النَّازحـني وغريهـم مـن منظـامت املجتمـع  الكنائـس وأقـارب 

املدين. 

مجتمـع  مـع  نعمـل  اآلن  نحـن  وهـا  عامـاً،   24 مضـت  ثـم 
رَُهـم النزاع بني  أمونيتـو أوبـوزا الـذي يضـم النَّازحني الذيـن َهجَّ
املجتمعـات املحليـة ممـن ميكثـون اآلن يف مـآو مؤقتـة )وليـس 
يف املخيـامت( وهـم بأمـس الحاجـة للطعـام واملـأوى والتعليـم 
ألوالدهـم والتوظيـف والعمـل. وأبرمنـا رشاكـة مـع هيئـة والية 
التـي  املحليـة  املجتمعـات  وتنميـة  االجتامعيـة  للتنميـة  آبيـا 

حصلـت عـىل منحـة مـن البنـك الـدويل ملسـاعدتنا يف توفـري 
ـن للنَّازحني داخلياً ومسـاعدتهم يف تنظيم أنفسـهم  مأوى ُمَحسَّ

ضمـن جمعيـة مجتمـٍع محـيل للنَّازحـني داخليـاً.

تحالـف  يف  الالجئـني  إغاثـة  لعـامل  الدوليـة  املنظمـة  وتشـارك 
املنظـامت غـري الحكوميـة يف واليـة أبيـا إذ تعمـل هـذه املنظامت 
التنمويـة  األهـداف  تنفيـذ  يف  الواليـة  حكومـة  لدعـم  معـاً 
املسـتدامة.1 لكننـا مـع ذلـك مـا زلنـا نواجـه عقبـات ومصاعـب 
التدريـب  نعـاين مـن ضعـف  أننـا  كـام  املاليـة2  املنـح  تأمـني  يف 
)واملشـاركة يف مجتمـع املسـاعدات املحـيل األكـرب نطاقـًا( الـذي 
منظمتنـا.  تشـبه  التـي  املحليـة  املنظـامت  إىل  العـادة  يتـاح يف 

ولدينـا يف هـذه املنظمـة سـتة موظفـني، وأنـا منهـم إضافـة إىل 
ممـن  مسـجاًل  متطوعـاً   68 معنـا  ويعمـل  مسـتقل.  مستشـار 
لخدمـة  املتنوعـة  املهنيـة  التدريبيـة  مهاراتهـم  يسـتخدمون 
العمـل  إىل  أيضـاً  انضمـوا  وأطفـايل  زوجتـي  وكذلـك  اإلنسـانية. 
معنـا. وقـد تخـرج بعـض املتطوعـني الشـباب اآلن مـن املنظمـة 
الدوليـة إلغاثـة الالجئـني وأصبحـوا موظفـني لـدى هيئـات خـارج 
البـالد إذ يعمـل أحدهـم عـىل سـبيل املثـال يف مخيـم لالجئـني يف 
أملانيـا، وهنـاك شـخص آخـر غـريه حصل عـىل وظيفة لـدى إحدى 

األمريكيـة.  املتحـدة  الواليـات  يف  الهيئـات 

وإننـي إذ تعلمـت شـيئاً خـالل هـذه السـنوات فقـد عرفـت أنَّ 
املسـاعدة اإلنسـانية مسـؤولية يتشـارك بهـا الجميـع فـال ميكن أن 
يعهـد بهـا شـخص واحـد أو هيئـة واحـدة مبفردهـم مهـام بلغت 
نتشـابك  أن  فعلينـا  نفوذهـم.  كان  ومهـام  املاليـة  مصادرهـم 
ونتعـاون ونتشـارك. وعندمـا أكـرب يف السـن، ال شـك بـأنَّ جيـل 
الشـباب سـيتقدم ليأخـذ مـكاين ويحـل محـيل ويسـتمر بالـروح 

نفسـها، روح التعـاون والعمـل نحـو مسـاعدة اآلخريـن.
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