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ـــوك  ـــني يف بانك ـــوء والالجئ ـــي اللج ـــاعدة طالب ـــبكة مس ـــل ش وتعم
ــات  ــل حســـب املوضوعـ ــات العمـ ــل مجموعـ ــاً عـــىل فصـ أيضـ
ـــني  ـــاون ب ـــة والتع ـــن الدراس ـــداً م ـــب مزي ـــي تتطل ـــة الت الحساس
ـــات  ـــذه املجموع ـــز ه ـــوك. وترك ـــني يف بانك ـــع الالجئ ـــني م العامل
ــن ذوي  ــني مـ ــرشك الالجئـ ــة وُتـ ــم والصحـ ــىل التعليـ ــاً عـ حاليـ
ـــة إىل الناشـــطني  ـــك املجـــاالت باإلضاف ـــامم يف تل ـــارات أو االهت امله
ـــيل. ـــع املح ـــىل املجتم ـــة ع ـــة القامئ ـــم الخاص ـــيس خدماته يف تأس

وتوفـــر الشـــبكة منـــرباً تتلقـــى فيـــه املنظـــامت القامئـــة عـــىل 
ــال،  ــبيل املثـ ــا. فعـــىل سـ ــز يف عملهـ ــم والتعزيـ ــدة الدعـ العقيـ
ــر  ــة إزاء أثـ ــدة القلقـ ــىل العقيـ ــة عـ ــامت القامئـ ــاك املنظـ هنـ
ـــي  ـــني والت ـــات لالجئ ـــري الخدم ـــالتها يف توف ـــىل رس ـــاعدات ع املس
ـــارشة.  ـــة املب ـــاعدات املادي ـــري املس ـــن توف ـــاد ع ـــعى إىل االبتع تس
ـــتمرار  ـــجيع لالس ـــامت التش ـــك املنظ ـــى تل ـــرب، تلق ـــذا املن ـــي ه فف
يف املســـاعدة لكـــن مـــع فعـــل ذلـــك دون أن تكـــون منظـــورة 
ـــامت  ـــة للمنظ ـــة والبرشي ـــوارد املادي ـــري امل ـــق توف ـــن طري ـــرياً ع كث

األخـــرى التـــي تديـــر الخدمـــات والنشـــاطات لالجئـــني. 

ومـــن األمـــور املهمـــة يف هـــذا الســـياق التواصـــل بـــني جميـــع 
األفـــراد واملنظـــامت العاملـــة مـــع الالجئـــني الحرضيـــني ألنهـــا 
ـــة  ـــاعدة الرضوري ـــري املس ـــىل معاي ـــعي وراء أع ـــن الس ـــتمكن م س
لتعزيـــز القـــدرات عـــىل تلبيـــة حاجـــات الســـكان املخدومـــني 
ـــة.  ـــات الروحي ـــة الحاج ـــاب تلبي ـــىل حس ـــك ع ـــون ذل دون أن يك
والتشـــارك يف حـــل املشـــكالت أمـــر مهـــم جـــداً أيضـــاً وعـــىل 
مقدمـــي خدمـــات الالجئـــني أن يضمنـــوا إرشاك املنظـــامت 
القامئـــة عـــىل العقيـــدة النشـــطة يف مجـــال توفـــري املســـاعدات 

ــة.  ــات التعاونيـ لالجئـــني الحرضيـــني ضمـــن املقاربـ
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تايلندا. www.asylumaccess.org كتبت املؤلفتان هذه 
املقالة بصفتيهام الشخصية فقط. 

1. ُتدرج هذه املقالة آراء األشخاص املعنيني من خالل املقابالت التي جرت مع شبكة 
مساعدة طالبي اللجوء والالجئني يف بانكوك ومع ممثلني عن إحدى املنظامت القامئة عىل 

العقيدة الذين استشارهم كاتبتا هذه املقالة. 

العقيدة وسياسات إعادة التوطني 
شوشانا فاين

ميثل التحول الديني لبعض طالبي اللجوء يف تركيا فرصاً اسرتاتيجية انتهازية لتعزيز احتامالت إعادة التوطني.

الحــظ األشــخاص الذيــن يعملــون مــع طالبــي اللجــوء والالجئــني 
ــني إىل  ــيعة املتحول ــني الش ــني االيراني ــدد الالجئ ــد ع ــا تزاي يف تركي
ــتناداً إىل أن  ــا، واس ــرب تركي ــم ع ــق هجرته ــاء طري ــيحية أثن املس
الــردة عقابهــا املــوت يف إيــران، فمــن املمكــن أن يكــون التحــول 
الدينــي األســاس والســبب الداعــم لطلبــات اللجــوء وإعــادة 

ــني.  التوط

ــون  ــب القان ــاً مبوج ــس حق ــازاً ولي ــني امتي ــادة التوط ــد إع وتع
الــدويل، وتحــدث عمليــة االختيــار يف ســياق يفــوق فيــه الطلــب 
عــىل الحصــص التــي تحددهــا الــدول املســتضيفة. وتقســم 
عمليــة االختيــار الالجئــني إىل فئــات فرعيــة لالســتحقاق بنــاًء عــىل 
االســتضعاف نظريــاً، ولكنهــا ترتبــط يف الواقــع بالعوامــل السياســة 

ــانية.  واإلنس

وقــد قيــل يف هــذا الصــدد إنَّ مصالح السياســة الخارجيــة للواليات 
ــا  ــني  يف تركي ــني الالجئ ــادة توط ــة إلع ــم دول ــي أه ــدة، وه املتح

عــىل اإلطــالق، قــد أثــرت ســابقاً تأثــرياً كبــرياً عــىل عمليــة اختيــار 
ــات  ــز عملي ــد تتحي ــد بعي ــذ أم ــني. فمن ــادة التوط ــني إلع الالجئ
أيديولوجيــاً،  املفيديــن  للقادمــني  التوطــني  إلعــادة  االختيــار 
كاألفــراد الّفاريــن مــن املنظومــات الشــيوعية خــالل الحــرب 
ــات  ــني األقلي ــادة توط ــن إع ــز م ــول يف الرتكي ــع التح ــاردة. وم الب
الدينيــة يف االتحــاد الســوفييتي الســابق إىل الرتكيــز بشــكل مامثــل 
ــض  ــة بتخفي ــة تفضيلي ــدة معامل ــات املتح ــح الوالي ــران، متن يف إي
ــود  ــني واليه ــة )البهائي ــة اإليراني ــات الديني ــات لألقلي ــري اإلثب معاي
واملســيحيني(. ويف هــذا الســياق، يــرى بعــض طالبــي اللجــوء 
مــن االيرانيــني الشــيعة يف تركيــا التحــول الدينــي وســيلة لتعزيــز 
فرصهــم للوصــول إىل الغــرب، وقــد أظهــرت كثــري مــن الدراســات 
أن التحــول الدينــي للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء مــن اإليرانيــني 

ــا.1  هــو مامرســة ال ُيســتهان به

ويفتــح غيــاب دعــم الرعايــة االجتامعيــة للمهاجريــن والالجئــني 
ــب  ــام الدعــم التطوعــي، ومعظمــه مــن جان ــا املجــال أم يف تركي
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ــا  ــاً م ــيحية، وغالب ــات املس ــة والجمعي ــري الحكومي ــامت غ املنظ
ــم  ــري منه ــن اإلرســاليات التبشــريية، وعــدد كب يكــون أفرادهــا م
متقــن للغــة الفارســية وعــىل اتصــال بالكنائــس الناطقة بالفارســية 
يف جميــع أنحــاء تركيــا. وتســاعد اإلرســاليات املهاجريــن بتقديــم 
الخدمــات لهــم، مثــل خدمــات الرتجمــة، أو بنــاء العالقــات 
بدعــوة املهاجريــن والالجئــني الناطقــني بالفارســية إىل املناســبات 
ــاء  ــايل املســاعدة عــىل بن ــة والخدمــات الكنســية، وبالت االجتامعي
ــن،  ــاة املهاجري ــى لحي ــح معن ــي متن ــة والت ــات االجتامعي العالق

ــح الوضــع غــري مســتقر.     ــا يصب فبدونه

وجــزء مهــم مــن مســار التحــول الدينــي تأليــف الرواية الشــخصية 
عــن التحــول،  ومــام ال شــك فيــه أنَّ بعــض هــذه الروايــات عــن 
ــن  ــني بالدي ــخاص املعني ــان األش ــى إمي ــة”، مبعن ــول “حقيقي التح
ــا  ــا. أم ــم يف تركي ــالل مروره ــهم خ ــه يف أنفس ــيحي وتغلغل املس

للبعــض اآلخــر، ميثــل التحــول الدينــي مجــرد اســرتاتيجية انتهازيــة 
لتعزيــز فــرص إعــادة التوطــني. 
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املبادئ والتبشري: مامرسة حميدة يف أثيوبيا 
زينيبي ديستا

تستغل  لن  األساسية  اإلنسانية  املساعدات  توفري  خالل  من  أنها  تتأكد  أن  العقيدة  عىل  القامئة  املنظامت  عىل 
استضعاف الناس بالتبشري سواًء أكان ذلك رصاحة أم ضمنياً.  

ــانية التـــي وقعـــت عـــىل مدونـــة  ألزمـــت املنظـــامت اإلنسـ
ـــك  ـــر وكذل ـــالل األحم ـــر واله ـــب األحم ـــة الصلي ـــلوك لحرك الس
ــاالت  ــة يف حـ ــة يف اإلغاثـ ــة العاملـ ــري الحكوميـ ــامت غـ املنظـ
الطـــوارئ أنفســـها عـــىل عـــدم اللجـــوء إىل اســـتخدام االســـتجابة 
اإلنســـانية يف تعميـــق العقائـــد السياســـية أو الدينيـــة.1 ومـــع 
ذلـــك، الحقيقيـــة هـــي أنَّ بعـــض املنظـــامت القامئـــة عـــىل 
العقيـــدة تنخـــرط يف التبشـــري يف ســـياق تقديـــم املســـاعدات 
ســـواًء أكان ذلـــك مـــن خـــالل النشـــاطات كالصـــالة مثـــاًل أم 
مـــن خـــالل دراســـات الكتـــب املقدســـة وتوزيعهـــا أو عـــرض 
ت  املـــواد الدينيـــة ورموزهـــا. ومثـــل هـــذه املامرســـات حـــدَّ
ـــدة يف  ـــىل العقي ـــة ع ـــامت القامئ ـــاهامت املنظ ـــن مس ـــرياً م كث
حاميـــة الالجئـــني ودعمهـــم. وقـــد عـــرَّف مجلـــس الكنائـــس 
ـــاد  ـــه إفس ـــىل أن ـــري ع ـــام 1٩61 التبش ـــه ع ـــر ل ـــي يف تقري العامل
للشـــهادة املســـيحية: “تفســـد الشـــهادة باســـتخدام التملـــق 
ــف  ــة أو التخويـ ــري العادلـ ــوط غـ ــة الضغـ ــوة ومامرسـ والرشـ
ـــني  ـــال معتنق ـــدف إدخ ـــًة به ـــاً أم رصاح ـــك ضمن ـــواًء أكان ذل س
جـــدد للديانـــة.”  ويف العـــام ذاتـــه، انضمـــت ملجلـــس الكنائـــس 
ـــد  ـــذ أب العاملـــي عـــدة كنائـــس أرثوذكســـية تعـــارض التبشـــري من

ـــد. بعي

وتديـــر كنيســـة اإلثيوبيـــة تيواهيـــدو األرثوذكســـية برنامجـــاً 
ــاعدات  ــاء واملسـ ــة اإلمنـ ــالل لجنـ ــن خـ ــني مـ ــم الالجئـ لدعـ
العابـــرة للكنائـــس التابعـــة لهـــا يف قســـم شـــؤون الالجئـــني 
ـــج  ـــذا الربنام ـــم ه ـــن يدعمه ـــون الذي ـــأيت الالجئ والعائدين.2وي
مـــن الصومـــال وأريترييـــا وجنـــوب الســـودان والســـودان 
وجمهوريـــة الكونغـــو الدميوقراطيـــة واليمـــن. ويف فرباير/شـــباط 
ــامت  ــئ يف املخيـ ــي الجـ ــارب ألفـ ــا يقـ ــاك مـ 2014، كان هنـ
ــة إىل  ــة إضافـ ــن اللجنـ ــوي مـ ــم الثانـ ــون التعليـ ــن يتلقـ ممـ
2500 الجـــئ يف املناطـــق الحرضيـــة ممـــن كانـــوا يعتمـــدون 
ــىل  ــول عـ ــن للحصـ ــني والعائديـ ــؤون الالجئـ ــم شـ ــىل قسـ عـ
الرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم بعـــض املـــال للمعيشـــة. ووفقـــاً 
ـــه  ـــة الطويـــل يف معارضت ـــخ الكنيســـة األرثوذكســـية اإلثيوبي تاري

للتبشـــري، يتخـــذ الربنامـــج موقفـــاً متشـــدداً ضـــد التبشـــري.

ـــة يشـــري إىل املصـــادر  ـــت الخـــاص باللجن ـــع اإلنرتن ـــع أنَّ موق وم
ـــني  ـــاعدة الالجئ ـــا يف مس ـــدر التزامه ـــا مص ـــىل أنه ـــة ع اإلنجيلي
“فلـــم ألحـــظ فيـــه أي بيـــان أو رمـــز دينـــي مكتـــوب أو 
معـــروض باســـتثناء ختـــم املنظمـــة الـــذي يحمـــل رمـــز 
ــني  ــني الصوماليـ ــد الالجئـ ــره أحـ ــا ذكـ ــذا مـ ــب”، وهـ الصليـ
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