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النفوذ والسياسة واالمتيازات: الصحة العامة عىل الحدود التايلندية البورمية
نيخيل أ. باتيل، وإموس ب. ليختمن، وموهيت م. ناير، وبارفني ك. بارمار  

تعلَّم املشاركون يف دورة أساليب البحث امليداين يف شأن صحة الالجئني وامُلقاَمة عىل الحدود التايلندية 
البورمية أنَّه بعيداً عن ناقالت األمراض البيولوجية وعمليات نقل األمراض  التي مُتثِّل جزءاً من معاناة 

البرشية، يؤدي النفوذ والسياسة واالمتيازات أدواراً محورية يف التأثري سلباً عىل صحة الالجئني.

ــة  ــة ميداني ــم تجريبي ــة تعل ــاَج رحل ــة ِنت ــذه املقال ــاءت ه ج

أُجريــت كجــزء مــن دورة الصحــة العامــة املتعلقــة بصحــة 

ــتة  ــىض س ــانية. ق ــارد اإلنس ــادرة هارف ــالل مب ــن خ ــني م الالجئ

طــالب يدرســون الصحــة العامــة يف كليــة هارفــارد يت إتــش 

تشــان للصحــة العامــة و١3 طالبــاً كارينيــاً يف الســنة الثانيــة مــن 

ون  منهــج الصحــة العامــة الــذي ميتــد لعامــني ثالثــة أســابيع ُيعدُّ

ــاً قــد ُيســاِعد واحــدة مــن كثــري مــن املنظــامت  مرشوعــاً بحثي

بتقديــم  واملعنيــة  املخيــامت  يف  القامئــة  الحكوميــة  غــري 
ــة. وقــد  ــة البورمي ــم عــىل الحــدود التايلندي الخدمــات يف املخي
ــل هــذا املقــال عنــد طــالب كليــة هارفــارد، الذيــن اســتقى  مثَّ
ــني  ــرية، يف ح ــة قص ــة حياتي ــم، تجرب ــن أفكاره ــال م ــذا املق ه
كان عنــد الطــالب الكارينيــني، الذيــن ترعــرع معظمهــم يف أحــد 
مخيــامت الالجئــني تلــك املوجــودة عــىل طــول الحــدود، واقعــاً 

ــاً. ــاً ُمعاش يومي

قبـل وصولنـا للمخيـم، كنـا نتخيـل أننـا سـنمر بطـرق ُترابيـة 
عصيَّـة متتـد بـني أرايض جبليـة خطـرة، ولكّننا يف الواقـع وجدنا 
املخيـم يقـع قبالـة طريق رسيـع ممهد. وقـد ُيهيَّـأ للناظر عىل 
منـازل املخيـم من الوهلـة األوىل بأنَّ قاطنيه قـد وصلوا لتوهم 
إليـه لكـّن هـؤالء الالجئـني مـن بورما البالـغ عددهـم ١٢٠ ألفاً 
يعيشـون عـىل الحـدود التايالنديـة منذ عقـود. وُيطالـع الناظر 
أمـام الحاجـز العسـكري التايالنـدي الفتـة عـىل مدخـل املخيم 
ُكِتـَب عليهـا ‘مـأوى مؤقـت’ - وهو املخيم القائم منـذ ١٧ عاماً 

 . مضت

وقـد عـاش يف هـذا  الكارينيـني٢٧ عامـاً  أحـد زمالئنـا  يبلـغ   
املخيـم ألعـوام طـوال. فقـد جـاء إىل هنـا مـن قربتـه يف بورمـا 
سـعياً للتَّعليـم ألّن القتـال تسـبب بفـرار كثـري مـن النـاس مـن 
منطقتـه عـرب الحـدود إىل تايالنـدا ومل يـرتك كثـرياً مـن الفـرص 
التعليميـة يف رشقـي بورمـا. ومـا زالـت أرستـه يف واليـة كاريـن 
ومل يرهـم منـذ قدومه إىل هـذا املخيم. وقد تـزوج لكّن زوجته 
رسعـان مـا هربت مـن بورما وأعيـد توطينها يف بلـد آخر حيث 
تعيـش وتعمـل اآلن هنـاك. وهـي تبعـث لـه حـواالت ماليـة 
صغـرية وتتحـدث إليـه هاتفيـاً كثـرياً، ولكنـه ال يعتقد أبـداً أنَّه 

سـيأيت اليـوم الـذي سـيلتئم فيه شـملهام مجـدداً. 

يعيـش الالجئـون يف أوضـاع رهيبـة. وال مُيثـل أيٌّ مـن ‘الحلـول 
الدامئـة’ الثالثـة املتمثلـة يف العـودة الطوعيـة إىل أرض الوطـن 
أو االندمـاج املحـيل أو إعـادة التوطـني خيـاراً قابـاًل للتطبيـق يف 
الحكومـة  بيَّنـت  الحـايل. وقـد  السـيايس  الجغـرايف  املنـاخ  ظـل 
التايالنديـة، باالتفـاق مـع املسـؤولني البورميني، رغبتهـا الرصيحة 
يف غلـق املخيـم عـىل طـول الحـدود. وذاعـت الشـائعات بنوايـا 
يؤكـدون  ينفكـون  ال  املخيـامت  قاطنـي  ولكـّن  املخيـم  غلـق 

عزوفهـم عـن العـودة إىل الديـار. 

وخـالل الوقـت الـذي قضينـاه يف املخيـم، طالعنـا مقـاالً مكتوبـاً 
منـذ بضعـة أسـابيع قبـل وصولنـا للمخيم.١وأفضـت مالحظـات 
لغلـق  املناسـب  الوقـت  هـو  هـذا  بأنَّـه  اعتقـاده  إىل  الكاتـب 
املخيـم، إذ قـال فيـه “القوت متـاح والعمل محظـور. وثبَّط ذلك 
الرغبـة يف االسـتقالل وإقامـة املرشوعـات وخـوض مجـال ريـادة 
األعـامل”. ومـع ذلـك، فقـد أورد بيانـات تشـري ملعانـاة نصـف 
ذلـك  وأنَّ  العقليَّـة،  حـة  الصِّ مشـكالت  مـن  املخيـامت  قاطنـي 
نتيجـة “غيـاب االكتفـاء الـذايت وتنامـي التفكـري قصـري األمـد”. 

وبوصفنـا حديثـو التخصـص يف مجال الصحة العامـة وُمالحظون، 
ال نـرى ادعـاءات هـذا الكاتـب أنصفـت الالجئـني بـل نـرى أنَّهـا 
انتقصـت حقهـم. فقد كان الطـالب الذين عملنـا معهم مفكرين 
مسـتقلني ومغامريـن ورائـدي أعـامل عـىل الرَّْغُم مـن كل القيود 
املحيطـة بهـم يف املخيـم. ويتمتعـون أيضـاً باللدونـة. وال مُيكـن 
حـة العقليَّـة كبـرية ومهملـة يف املخيـم  إنـكار أنَّ مشـكالت الصِّ
والقلـق  االكتئـاب  مثـل  الشـائعة  العقليـة  االضطرابـات  لكـّن 
واضطـراب مـا بعـد الصدمـة هـي مجـرد نتائـج للتاريـخ املريـع 

مـن الصدمـات النفسـية التـي شـهدها الالجئـون.

حة العقليَّة الصِّ
ـم أحـد مرشوعات مجموعتنـا وُبنَي لتقييـم مواقف املجتمع  ُصمِّ
حـة العقليَّـة إذ شـهد الالجئون  املحـيل يف املخيـم إزاء رعايـة الصِّ
ضغـوط العنـف والتَّهجـري وهذا مـا عرَّضهم عىل وجـه الخصوص 
املزمنـة.  العقليَّـة  حـة  الصِّ باضطرابـات  اإلصابـة  خطـر  لزيـادة 
ومـن بـني العوامـل املرتبطـة مبشـكالت الصحـة العقليـة األكـرب 
عـدم اسـتقرار الرتتيبـات املعيشـية، وغيـاب الفـرص االقتصاديـة، 
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والخـوف مـن العودة القرسية، واسـتمرار النِّـزاع يف املناطق التي 
منها.٢  فـرَّوا 

يف دراسـة لتقييـم الصحـة العقلية لدى الالجئـني الكارينيني، ُوجد 
أن ١١% من العينة قد سـبق تشـخيص إصابتهم بأمراض عقلية.3 
منتـرشة  فكانـت  بالثقافـات  املرتبطـة  الجسـدية  األعـراض  أمـا 
بوضـوح ومـن بينهـا، “الخـدران”، و”التفكـري كثـرياً”، و”الشـعور 
بسـخونة تحـت الجلـد”. وكـام ذكـر أحـد الالجئـني بإيجـاز “، ... 
ليـس مسـموحاً يل بالخـروج مـن املخيـم. وليـس عنـدي وظيفـة 
أو عمـل. وُيحيطنـي كثـري مـن الضغـوط واالكتئـاب. وأشـعر أين 

سـُأجن قريبـاً هنا”. 4 

حـة العقليَّـة هنا  ـة لفهـم طبيعـة مشـكالت الصِّ مثـة حاجـة ُملحَّ
تعليـامت  صـدرت  مـا  رسعـان  الطالـع،  ولسـوء  أعمقـاً.  فهـاًم 
للطـالب الكارينيـني العاملـني معنا برضورة عودتهـم إىل مخيمهم 
األصـيل ليجتـازوا اختبـار التحقـق، مـا أنهـى دراسـاتنا الجامعيـة 
مفارقـة  العقليـة. وهـذه  الصحـة  الخاصـة مبشـكالت  املقرتحـة 
صارخـة، فهـذا النـوع مـن التقّلـب الحيـايت وعـدم القـدرة عـىل 
الضغـوط  إحـداث  يف  يتسـبب  مـا  هـو  اليوميـة  الحيـاة  إدارة 
حـة العقليَّـة عـىل مضمونـات هائلـة من  النفسـية. وتنطـوي الصِّ
ناحيـة العيـش يف حيـاة ال تسـمح فيهـا للمـرء مبامرسـة حرياتـه 
قدرتـه  عـن  والتعبـري  العيـش  وكسـب  االنتقـال  يف  األساسـية 
السياسـة. وتلـك قضايـا حقـوق اإلنسـان التـي ترتبـط بدورهـا 

ارتباطـاً مبـارشاً بصحـة الفـرد والصحـة العامـة. 

وتحـدد العدسـات التـي ننظـر مـن خاللهـا للوضع كيفيـة فهمنا 
الحـظ  إزاءهـا. وقـد حالفنـا  القضايـا والتزاماتنـا  تلـك  ألسـباب 
املخيـم   يف  الكارينيـني  زمالئنـا  بصحبـة  أسـابيع  ثالثـة  بقضـاء 
وأدركنـا خـالل هذه املـدة متاماً كيف يـؤدي اختـالل الديناميات 
األصيـل  والغيـاب  السـيايس  الـذايت  الحكـم  وغيـاب  السياسـية 

لالمتيـازات إىل تفاوتـات يف الصحـة وحقـوق اإلنسـان.

وبتنقلنـا ملسـافات تصـل ١٢ ألـف ميـل، حصلنا عىل منظـور قيِّم 
عـن مـدى تأثري قضايا السـلطة والسياسـة واالمتيـازات عىل حياة 
الالجئـني يف املخيـامت وعرّفتنـا أيضـًا عـىل امتيازنـا األصيـل إذ 
يحـق لنـا التحـرك بحريـة والتعبـري عـن أنفسـنا واغتنـام الفـرص 
مـا هـو دورنـا  اآلن،  نفسـه  يطـرح  الـذي  والسـؤال  الالنهائيـة. 
بوصفنـا مالحظـني عابريـن يف مثـل هـذا السـياق؟ نعتقـد أنَّنـا 
حـني نشـهد الظلم بأعيننـا، فإن علينا مسـؤولية منـارصة أصوات 
إيصـال  أجـل  االمتيـازات ومخاوفهـم مـن  ُيحرمـون هـذه  مـن 
قضيتهـم إىل جميـع املسـتويات. ومـا زالـت كلـامت مارتـن لوثر 
كينـغ جونيـور التـي خّطها يف رسـالة من سـجن برمنغهـام يف عام 

١963 تلمـس الواقـع الحـايل: “الظلـم يف أي مـكان تهديد للعدل 
يف كل مـكان. ونحـن عالقـون يف شـبكة ُمحَكمـة مـن العالقـات 
املتبادلـة ومصائرنـا مشـرتكة. فـام يؤثـر عـىل أحدنا مبـارشة يؤثر 

علينـا جميعـاً تأثـرياً غـري مبارش”. 
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نخص بالشكر كاًل من شوشانا فاين، وبليك جونسون، وكايال 
إنريك، وبول جريج جرينوف وكيليس غليسون إلجراء محادثات 

ُمحِفزة للتفكري حول تجربتنا املشرتكة. وأخرياً، نتقدم بجزيل 
الشكر لزمالئنا من َشعِب كارين عىل ُحسِن ضيافتهم وكرم 
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