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وتعم ــل ش ــبكة مس ــاعدة طالب ــي اللج ــوء والالجئ ــن يف بانك ــوك
أيضـــاً عـــى فصـــل مجموعـــات العمـــل حســـب املوضوعـــات
الحساس ــة الت ــي تتطل ــب مزي ــداً م ــن الدراس ــة والتع ــاون ب ــن
العامل ــن م ــع الالجئ ــن يف بانك ــوك .وترك ــز ه ــذه املجموع ــات
حاليـــاً عـــى التعليـــم والصحـــة و ُتـــرك الالجئـــن مـــن ذوي
امله ــارات أو االهت ــام يف تل ــك املج ــاالت باإلضاف ــة إىل الناش ــطني
يف تأس ــيس خدماته ــم الخاص ــة القامئ ــة ع ــى املجتم ــع املح ــي.
وتوفـــر الشـــبكة منـــراً تتلقـــى فيـــه املنظـــات القامئـــة عـــى
العقيـــدة الدعـــم والتعزيـــز يف عملهـــا .فعـــى ســـبيل املثـــال،
هنـــاك املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة القلقـــة إزاء أثـــر
املس ــاعدات ع ــى رس ــالتها يف توف ــر الخدم ــات لالجئ ــن والت ــي
تس ــعى إىل االبتع ــاد ع ــن توف ــر املس ــاعدات املادي ــة املب ــارشة.
فف ــي ه ــذا املن ــر ،تلق ــى تل ــك املنظ ــات التش ــجيع لالس ــتمرار
يف املســـاعدة لكـــن مـــع فعـــل ذلـــك دون أن تكـــون منظـــورة
كث ـراً ع ــن طري ــق توف ــر امل ــوارد املادي ــة والبرشي ــة للمنظ ــات
األخـــرى التـــي تديـــر الخدمـــات والنشـــاطات لالجئـــن.

ومـــن األمـــور املهمـــة يف هـــذا الســـياق التواصـــل بـــن جميـــع
األفـــراد واملنظـــات العاملـــة مـــع الالجئـــن الحرضيـــن ألنهـــا
س ــتمكن م ــن الس ــعي وراء أع ــى معاي ــر املس ــاعدة الرضوري ــة
لتعزيـــز القـــدرات عـــى تلبيـــة حاجـــات الســـكان املخدومـــن
دون أن يك ــون ذل ــك ع ــى حس ــاب تلبي ــة الحاج ــات الروحي ــة.
والتشـــارك يف حـــل املشـــكالت أمـــر مهـــم جـــداً أيضـــاً وعـــى
مقدمـــي خدمـــات الالجئـــن أن يضمنـــوا إرشاك املنظـــات
القامئ ــة ع ــى العقي ــدة النش ــطة يف مج ــال توف ــر املس ــاعدات
لالجئـــن الحرضيـــن ضمـــن املقاربـــات التعاونيـــة.
سابني الريبو  sabinelarribeau@gmail.comمستشارة
مستقلة لقضايا الالجئني والهجرة وحامية األطفال .شارون
برودهيد  sharonne.b@asylumaccess.orgمنسقة شؤون
مخاطبة املجتمعات املحلية يف منظمة الوصول إىل اللجوء يف
تايلندا www.asylumaccess.org .كتبت املؤلفتان هذه
املقالة بصفتيهام الشخصية فقط.
 .1تُدرج 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 والالجئــن
يف تركيــا تزايــد عــدد الالجئــن االيرانيــن الشــيعة املتحولــن إىل
املســيحية أثنــاء طريــق هجرتهــم عــر تركيــا ،واســتناداً إىل أن
الــردة عقابهــا املــوت يف إي ـران ،فمــن املمكــن أن يكــون التحــول
الدينــي األســاس والســبب الداعــم لطلبــات اللجــوء وإعــادة
التوطــن.
وتعــد إعــادة التوطــن امتيــازاً وليــس حقــاً مبوجــب القانــون
الــدويل ،وتحــدث عمليــة االختيــار يف ســياق يفــوق فيــه الطلــب
عــى الحصــص التــي تحددهــا الــدول املســتضيفة .وتقســم
عمليــة االختيــار الالجئــن إىل فئــات فرعيــة لالســتحقاق بنــا ًء عــى
االســتضعاف نظريـاً ،ولكنهــا ترتبــط يف الواقــع بالعوامــل السياســة
واإلنســانية.

عــى اإلطــاق ،قــد أثــرت ســابقاً تأثـراً كبـراً عــى عمليــة اختيــار
الالجئــن إلعــادة التوطــن .فمنــذ أمــد بعيــد تتحيــز عمليــات
االختيــار إلعــادة التوطــن للقادمــن املفيديــن أيديولوجيــاً،
كاألفــراد ال ّفاريــن مــن املنظومــات الشــيوعية خــال الحــرب
البــاردة .ومــع التحــول يف الرتكيــز مــن إعــادة توطــن األقليــات
الدينيــة يف االتحــاد الســوفييتي الســابق إىل الرتكيــز بشــكل مامثــل
يف إيــران ،متنــح الواليــات املتحــدة معاملــة تفضيليــة بتخفيــض
معايــر اإلثبــات لألقليــات الدينيــة اإليرانيــة (البهائيــن واليهــود
واملســيحيني) .ويف هــذا الســياق ،يــرى بعــض طالبــي اللجــوء
مــن االيرانيــن الشــيعة يف تركيــا التحــول الدينــي وســيلة لتعزيــز
فرصهــم للوصــول إىل الغــرب ،وقــد أظهــرت كثــر مــن الدراســات
أن التحــول الدينــي للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء مــن اإليرانيــن
1
هــو مامرســة ال ُيســتهان بهــا.

وقــد قيــل يف هــذا الصــدد َّإن مصالح السياســة الخارجيــة للواليات ويفتــح غيــاب دعــم الرعايــة االجتامعيــة للمهاجريــن والالجئــن
املتحــدة ،وهــي أهــم دولــة إلعــادة توطــن الالجئــن يف تركيــا يف تركيــا املجــال أمــام الدعــم التطوعــي ،ومعظمــه مــن جانــب
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املنظــات غــر الحكوميــة والجمعيــات املســيحية ،وغالبــاً مــا للبعــض اآلخــر ،ميثــل التحــول الدينــي مجــرد اسـراتيجية انتهازيــة
يكــون أفرادهــا مــن اإلرســاليات التبشــرية ،وعــدد كبــر منهــم لتعزيــز فــرص إعــادة التوطــن.
متقــن للغــة الفارســية وعــى اتصــال بالكنائــس الناطقة بالفارســية
يف جميــع أنحــاء تركيــا .وتســاعد اإلرســاليات املهاجريــن بتقديــم شوشونا فاين  Shoshana.fine@sciencespo.frمرشحة لنيل
الخدمــات لهــم ،مثــل خدمــات الرتجمــة ،أو بنــاء العالقــات درجة الدكتوراه يف مركز الدراسات والبحوث الدولية للعلوم
بدعــوة املهاجريــن والالجئــن الناطقــن بالفارســية إىل املناســبات السياسية يف باريسwww.sciencespo.fr/ceri/en .
االجتامعيــة والخدمــات الكنســية ،وبالتــايل املســاعدة عــى بنــاء
 .1انظر كوسري أكتشبار إس ( )٢٠٠٧ما هي عالقة الرب بذلك؟
العالقــات االجتامعيــة والتــي متنــح معنــى لحيــاة املهاجريــن(What’s God got to do with it?) ،
و”دور الدين يف العوامل املتغرية الداخلية لشبكات املهاجرين”  ،مجلة العامل اإلسالمي
فبدونهــا يصبــح الوضــع غــر مســتقر.
وجــزء مهــم مــن مســار التحــول الدينــي تأليــف الرواية الشــخصية
عــن التحــول ،ومــا ال شــك فيــه َّأن بعــض هــذه الروايــات عــن
التحــول “حقيقيــة” ،مبعنــى إميــان األشــخاص املعنيــن بالديــن
املســيحي وتغلغلــه يف أنفســهم خــال مرورهــم يف تركيــا .أمــا

ودول حوض البحر املتوسط ،نوفمرب/ترشين الثاين .١٢٠-١١٩
()Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
أو ليامن جي (“ )٢٠٠٧تأثري لوكان” “يف التزام اإليرانيني املرتدين يف طريق العبور“ .قضية
جيب الخمسينيني اإليرانيني يف اسطنبول” ،مجلة العامل اإلسالمي ودول حوض البحر
املتوسط ،نوفمرب/ترشين الثاين ١٢٠-١١٩
(‘A “Lucan Effect” in the Commitment of Iranian Converts in Transit. The
)’case of the Pentecostal Iranian Enclave in Istanbul

املبادئ والتبشري :مامرسة حميدة يف أثيوبيا

زينيبي ديستا

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

ألزمـــت املنظـــات اإلنســـانية التـــي وقعـــت عـــى مدونـــة
الس ــلوك لحرك ــة الصلي ــب األحم ــر واله ــال األحم ــر وكذل ــك
املنظـــات غـــر الحكوميـــة العاملـــة يف اإلغاثـــة يف حـــاالت
الطــوارئ أنفســها عــى عــدم اللجــوء إىل اســتخدام االســتجابة
اإلنس ــانية يف تعمي ــق العقائ ــد السياس ــية أو الديني ــة 1.وم ــع
ذلـــك ،الحقيقيـــة هـــي َّأن بعـــض املنظـــات القامئـــة عـــى
العقي ــدة تنخ ــرط يف التبش ــر يف س ــياق تقدي ــم املس ــاعدات
ً
مثـــا أم
ســـوا ًء أكان ذلـــك مـــن خـــال النشـــاطات كالصـــاة
م ــن خ ــال دراس ــات الكت ــب املقدس ــة وتوزيعه ــا أو ع ــرض
املـــواد الدينيـــة ورموزهـــا .ومثـــل هـــذه املامرســـات حـــدَّ ت
كث ــراً م ــن مس ــاهامت املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة يف
حاميـــة الالجئـــن ودعمهـــم .وقـــد عـــ َّرف مجلـــس الكنائـــس
العامل ــي يف تقري ــر ل ــه ع ــام  1961التبش ــر ع ــى أن ــه إفس ــاد
للشـــهادة املســـيحية“ :تفســـد الشـــهادة باســـتخدام التملـــق
والرشـــوة ومامرســـة الضغـــوط غـــر العادلـــة أو التخويـــف
س ــوا ًء أكان ذل ــك ضمنــاً أم رصاحــ ًة به ــدف إدخ ــال معتنق ــن
جــدد للديانــة ”.ويف العــام ذاتــه ،انضمــت ملجلــس الكنائــس
العامل ــي ع ــدة كنائ ــس أرثوذكس ــية تع ــارض التبش ــر من ــذ أب ــد
بعي ــد.

وتديـــر كنيســـة اإلثيوبيـــة تيواهيـــدو األرثوذكســـية برنامجـــاً
لدعـــم الالجئـــن مـــن خـــال لجنـــة اإلمنـــاء واملســـاعدات
العابـــرة للكنائـــس التابعـــة لهـــا يف قســـم شـــؤون الالجئـــن
والعائدين2.وي ــأيت الالجئ ــون الذي ــن يدعمه ــم ه ــذا الربنام ــج
مـــن الصومـــال وأريترييـــا وجنـــوب الســـودان والســـودان
وجمهوريــة الكونغــو الدميوقراطيــة واليمــن .ويف فرباير/شــباط
 ،2014كان هنـــاك مـــا يقـــارب ألفـــي الجـــئ يف املخيـــات
ممـــن يتلقـــون التعليـــم الثانـــوي مـــن اللجنـــة إضافـــة إىل
 2500الجـــئ يف املناطـــق الحرضيـــة ممـــن كانـــوا يعتمـــدون
عـــى قســـم شـــؤون الالجئـــن والعائديـــن للحصـــول عـــى
الرعاي ــة الصحي ــة والتعلي ــم بع ــض امل ــال للمعيش ــة .ووفقــاً
تاري ــخ الكنيس ــة األرثوذكس ــية اإلثيوبي ــة الطوي ــل يف معارضت ــه
للتبشـــر ،يتخـــذ الربنامـــج موقفـــاً متشـــدداً ضـــد التبشـــر.
وم ــع َّأن موق ــع اإلنرتن ــت الخ ــاص باللجن ــة يش ــر إىل املص ــادر
اإلنجيلي ــة ع ــى أنه ــا مص ــدر التزامه ــا يف مس ــاعدة الالجئ ــن
“فلـــم ألحـــظ فيـــه أي بيـــان أو رمـــز دينـــي مكتـــوب أو
معـــروض باســـتثناء ختـــم املنظمـــة الـــذي يحمـــل رمـــز
الصليـــب” ،وهـــذا مـــا ذكـــره أحـــد الالجئـــن الصوماليـــن

