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م املجتمعات الدينية املحلية املساعدة لطالبي اللجوء كيف تقدِّ
كييل بارنيش و “جو”

اللجوء  لطالبي  املساعدة  تقدم  أن  املحلية  الدينية  املجتمعات  مبقدور 
بطرق ال ميكن للمنظامت القامئة عىل العقيدة انتهاجها نظراً لقيود معايري 
األهلية املفروضة عليها ومتثِّل املجتمعات الدينية دوراً حساساً يف استقبال 
الالجئني وطالبي اللجوء وإعادة توطينهم يف الواليات املتحدة األمريكية. 
وفور وصول الالجئني واملهاجرين املمنوحني اللجوء إىل الواليات املتحدة 
من  الخدمات  من  مجموعة  عىل  الحصول  حقهم  من  يصبح  األمريكية 
املنظامت القامئة عىل العقيدة العاملة عىل إعادة التوطني. لكنَّ املهاجرين 
عند  يكتشفون  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  اللجوء  يطلبون  الذين 
التي يحصل عليها  املساعدات  الوصول إىل  أنَّهم ال يستطيعون  وصولهم 

الالجئون وطالبو اللجوء. 

تتسم  سنوات،  بل  أشهراً  تستغرق  اللجوء  معالجة طلب  عملية  أنَّ  ومبا 
خربات طالبي اللجوء بغموض املصري واالنتظار. وأي مساعدة يحتاجونها 
سواء أكانت مالية أم طبية أو نفسية-اجتامعية أو اجتامعية فال خيار لهم 
سوى السعي للحصول عليها من خالل شبكات املجتمع املحيل. وهذا ما 
يجعل طالبي اللجوء، الذين فروا من األوضاع املهددة لحياتهم، يف غاية 
االستضعاف والتعرض فور وصولهم إىل هذا البلد “اآلمن”. أما من ال يجد 
ويقعون  واالستغالل  التَّرشد  فيواجهون  مالية  سباًل  أو  اجتامعية  عالقات 

ضحية لإلتجار. 

لعرض  ممتاز  وضع  يف  موجودة  والكنائس  واملساجد  اليهودية  والُكُنس 
اللجوء فور وصولهم. ويف حني  التي يحتاجها طالبو  الحرجة  املساعدات 
بشأن  املمولون  يفرضها  لقيود  العقيدة  عىل  القامئة  املنظامت  تخضع 
رين غري الحاصلني عىل صفة اللجوء  الخدمات التي ميكنها تقدميها للمهجَّ
أو طالبي اللجوء، ال نجد مثل تلك القيود عىل املجتمعات الدينية. فلتلك 
بغض  اللجوء  طالبي  بشأن  املناسب  القرار  اتخاذ  يف  الخيار  املجتمعات 
النظر عام إذا كانوا قد حصلوا عىل صفة اللجوء القانونية أم ال والسامح 
وامللبس  السكن  يقدمون  وعندما  منها.  املساعدات  عىل  بالحصول  لهم 
كانوا  الذين  األفراد  إىل  الروحية، فهم يصلون  والرعاية  واملأكل واملرافقة 
والجمعيات  املنظامت  من  الرعاية  إىل  الوصول  من  لإلقصاء  سيتعرضون 
الخريية املحلية مبا فيها املنظامت القامئة عىل العقيدة املشاركة يف إعادة 

توطني الالجئني. 

طلب  أفريقيا،  رشق  من  للجوء  طالب  جو1وهو  بها  مرَّ  التي  والتجربة 
واإلهانة  والتجريح  لالضطهاد  تعرضه  بعد  نيويورك  مدينة  يف  اللجوء 
والتهديد بالقتل يف بلده ألنه مثيل، تقّدم لنا مثاًل عن املامرسة الواقعية 

لهذه املشاركة مع املجتمعات الدينية املحلية. 

املأوى:  يقول جو يف أول يوم له يف نيويورك “ لقد كان اليوم األشد برودة 
يف حيايت. تسللت إىل الكنيسة ومنت عىل أحد الكرايس. شعرت بالضياع 
مبقدور  أنَّه  املحلية  الدينية  املجتمعات  بعض  وتجد   “ أيضاً  وبالخوف 
مرافقها أن تفيد بكل فعالية عىل املدى القصري يف إيواء طالبي اللجوء، 

يف حني تتمكن غريها من هذه املجتمعات من الرتتيب مع أبنائها ممن 
يرغبون يف استضافة طالبي اللجوء يف بيوتهم. 

املأكل وامللبس:  مبا أنَّ جو قادم من بالد دافئة املناخ فلم “يكن تعاقب 
املحلية  الدينية  املجتمعات  من  كثري  وتحتفظ  له.”  مألوفاً  أمراً  الفصول 
الدافئة لطالبي  الوجبات  بانتظام  الغذاء واملالبس أو تقدم  بكميات من 
من  لالستفادة  األخرى  املنظامت  يستوفوا رشوط  ال  غالباً  الذين  اللجوء 
إبراز  املنظامت  تلك  تشرتط  إذ  تقدمها  التي  واللباس  الطعام  خدمات 

املستفيد لوثائق تعريف الشخصية.  

املواصالت: وجد جو أنَّ الوصول إىل املواصالت من أهم األمور التي متكنه 
استخدام  بطاقة  عىل  يحصل  أن  للمرء  أتيح  “و  املدينة.  استكشاف  من 
إىل  الذهاب  من  يتمكن  فسوف  املجانية[  العامة  الركوب  ]تذكرة  املرتو 
إىل  الذهاب  أو  محاميه  لرؤية  أو  الطبيب  ملراجعة  أو  الحساء  مطعم 
الكنيسة أو االنخراط يف العمل التطوعي. . . فدعم املواصالت عىل شكل 
بطاقة ركوب املرتو أمر ممتاز وأداة حاسمة يف مساعدة األشخاص مثيل.”

املرافقة والدعم الروحي: مع أنَّ بعض طالبي اللجوء قادرين عل التواصل 
بعضهم  هناك  زال  ما  ثقافاتهم،  من  القدمني  املهاجرين  من  مع غريهم 
اآلخر ممن يفتقر إىل تلك املواصالت.  وقد تؤدي تجربة العزلة إىل تعقيد 
أعراض الصدمة النفسية.  ويويص جو أن عىل املجتمعات الدينية املحلية 
“أن تساعد ]طالبي اللجوء[ يف العثور عىل أصدقاء جدد. . . . وإال ُترِكَت 
مبقدور  كان  لو   .  .  . إليه.  للتحدث  أحد  وال  نفسك  مع  تتفكر  وحيداً 
]املجتمعات الدينية املحلية[ أن تعر عىل املتطوعني الراغبني يف الصداقة 
ويقول جو  عظياًم.”  إنجازاً  فذلك سيكون  مثيل  األشخاص  مع  الحقيقية 
حول تأثري ذلك “إيجاد مجموعة من األصدقاء سوف يساعدين ويساعد 
اآلخرين يف مثل وضعي عىل الحصول عىل إحساس بأنك محبوب وإنسان 

بل سيساعدين عىل حب الحياة من جديد.” 

نوع  ناحية  من  باملرونة  تتمتع  املحلية  الدينية  املجتمعات  أنَّ  ومبا 
املساعدة املقدمة وطبيعة متسلِّميهاـ فسيتيح ذلك لها التفكري يف السبل 
األمر  يف  وأهم يشء  معهم.   والتعاون  اللجوء  طالبي  مساعدة  املثىل يف 
بني  ما  بالعالقة  املحددة  النمطية  اآللية  تجاوز  عىل  قادرة  ستكون  أنها 
الزبون ومقدم الخدمة الذي يشيع يف معظم املنظامت مبا فيها املنظامت 
القامئة عىل العقيدة( ما يتيح بتطوير الصداقة والدعم الروحي يف سياق 

املجتمع املحيل. 
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