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تكاليف األخذ والتس ُّلم :معضالت يف بانكوك
سابني الريبو وشارون برودهيد

مت ِّثل املنظامت القامئة عىل العقيدة دوراً محورياً يف تلبية الحاجات األساسية لألعداد املتزايدة من الالجئني الحرضيني
يف بانكوك .وهذا ما يثري التحديات لكل املشاركني.

هن ــاك أهمي ــة كب ــرة ملس ــألة املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة
واس ــتجاباتها للتَّهج ــر يف بانك ــوك حي ــث ُيقــدَّر ع ــدد الالجئ ــن
الحرضي ــن فيه ــا اآلن م ــا يزي ــد ع ــى مثاني ــة آالف (أي أك ــر م ــن
خمســة أضعــاف العــدد يف بانكــوك أوائــل عــام  )2013ويســتمر
الع ــدد باالزدي ــاد .وليس ــت تايلن ــدا عض ــواً مو ِّقع ـاً ع ــى اتفاقي ــة
عـــام  1951وليـــس لديهـــا إطـــار وطنـــي لحاميـــة الالجئـــن
الحرضي ــن .فالالجئ ــون يعيش ــون هن ــاك تح ــت خط ــر مس ــتمر
لالعتقـــال واالســـتغالل واالحتجـــاز ومـــا لذلـــك مـــن أثـــر كبـــر
عـــى حياتهـــم وســـبل كســـب أرزاقهـــم .وباإلضافـــة إىل ذلـــك،
نظـــراً َّ
ألن أغلبيـــة الالجئـــن حديثـــو القـــدوم للبـــاد ،فالدعـــم
املنظ ــم ملجتم ــع الالجئ ــن مح ــدود .ويعتم ــد آالف الالجئ ــن يف
بانك ــوك ع ــى املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة واملنظ ــات القامئ ــة
ع ــى العقي ــدة يف البق ــاء ع ــى قي ــد الحي ــاة.
والعوائ ــق واملصاع ــب الت ــي تواج ــه الالجئ ــن والجه ــات الت ــي
تخدمه ــم يف بانك ــوك كب ــرة ج ــداً .وال يوج ــد س ــوى مجموع ــة
صغ ــرة م ــن املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة الت ــي تو ّف ــر الخدم ــات
واملســـاعدة لالجئـــن الحرضيـــن ،وحتـــى هـــذه املجموعـــات
تعـــاين مـــن مشـــكالت يف املوازنـــة فإمـــا أ َّنهـــا تدهـــورت أو
توقف ــت .وكذل ــك الخدم ــات املقدم ــة لالجئ ــن وع ــى األخ ــص
منه ــا املس ــاعدات املادي ــة ب ــدأت بعضه ــا باالنس ــحاب وغريه ــا
مل يعـــد كافيـــاً لتلبيـــة الحاجـــات املتزايـــدة .ويلقـــي الالجئـــون
الي ــوم عبأه ــم ع ــى املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة وخاص ــة
الكنائـــس لســـد الثغـــرات يف اللـــوازم املاديـــة التـــي مل تعـــد
مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن أو املنظ ــات غ ــر
الحكوميـــة تغطيهـــا .ويعتمـــد كثـــر مـــن الالجئـــن الحرضيـــن
اآلن ع ــى املس ــاعدات م ــن الكنائ ــس للبق ــاء ع ــى قي ــد الحي ــاة،
وه ــذا م ــا ف ــرض ع ــدداً م ــن التحدي ــات ع ــى الكنائ ــس وع ــى
رســـالتها وطوائفهـــا وال تقـــل التحديـــات وطـــأة عـــى غريهـــا
م ــن املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة العامل ــة يف بانك ــوك وال ع ــى
الالجئـــن أنفســـهم.

إحـــدى الكنائـــس أ َّنهـــا كانـــت تســـتجيب للحاجـــة دون أن
تش ــعر بال ــرورة َّأن توف ــر الخدم ــة لالجئ ــن ه ــو ج ــزء م ــن
مهامه ــا .وهك ــذا ،ف ـ َّ
ـإن أي اس ــتجابة تس ــتقطب مزي ــداً م ــن
ً
الالجئ ــن له ــا وه ــذا م ــا ت ــرك أثــرا ع ــى نش ــاطات العب ــادة
واألخــوة التــي ترغــب الكنيســة يف تعهدهــا وتوليهــا .وتحــدث
أحـــد القساوســـة موضحـــاً َّأن عادتهـــم يف تنـــاول الطعـــام
معــاً بع ــد االنته ــاء م ــن الص ــاة أصبح ــت مح ــل الج ــدل إذ
كان الالجئـــون يســـعون إىل املشـــاركة يف العبـــادة مـــن أجـــل
الحصـــول عـــى الطعـــام .وهـــذا مـــا شـــ َّوه هـــدف النشـــاط
وتو ّل ــد عن ــه س ــوء الني ــة ل ــدى الن ــاس املصل ــن إزاء الالجئ ــن،
مـــا جعـــل مســـاعدة الالجئـــن أمـــراً غـــر مســـتدام .وخلـــص
ً
قائـــا“ :حاجـــات الالجئـــن كبـــرة جـــداً لدرجـــة أننـــا قـــد
ن ــرف جمي ــع مواردن ــا (املالي ــة والبرشي ــة واملراف ــق) لتوف ــر
الرعاي ــة فق ــط دون عم ــل أي يشء آخ ــر .لكنن ــا ال نش ــعر َّأن
هـــذا هـــو مـــا نودينـــا لفعلـــه .بـــل نشـــعر أننـــا ننقـــاد إىل
تقديـــم املســـاعدة لكـــن ذلـــك ال ينبغـــي أن يســـتحوذ عـــى
الرتكيـــز الـــكيل للكنيســـة ،ومـــا أســـهل أن نقـــع يف ذلـــك”.
وكذلـــك الالجئـــون يشـــعرون مبشـــكلة تشـــ ّوه األدوار .فكثـــر
م ــن املس ــيحيني الذي ــن ف ـ ُّروا م ــن بالده ــم بس ــبب االضطه ــاد
الدين ــي يج ــدون أنفس ــهم اآلن يف عالق ــة مختلف ــة ع ــا كان ــت
علي ــه م ــن قب ــل بش ــأن الذه ــاب إىل الكنيس ــة .يق ــول أح ــد
الالجئ ــن “نش ــعر أنن ــا ال نذه ــب إىل الكنيس ــة للحص ــول ع ــى
رضـــا اللـــه علينـــا بـــل نذهـــب إىل هنـــاك ألغـــراض أخـــرى
كالحصـــول عـــى الغـــذاء أو بعـــض املســـاعدة أو التربعـــات...
وم ــن الواض ــح َّأن [ه ــذا األم ــر] لي ــس جي ــداً لصحتن ــا العق ــي
وال إلميانن ــا ”.ويق ــول الج ــئ آخ ــر“ :ال أري ــد أن أش ــعر أو أن
أصب ــح كاملتس ــول..أريد الذه ــاب إىل الكنيس ــة دون التفك ــر يف
الذه ــاب إىل هن ــاك للحص ــول ع ــى املس ــاعدة”.

وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،ق ــد يك ــون لتقدي ــم املس ــاعدات املادي ــة
أثــر عــى حريــة الكنائــس يف توفــر الرعايــة الرســولية الرصفــة.
ً
أدوار مش َّوهة
قائـــا“ :مـــن أكـــر التحديـــات
فقـــد ع ّلـــق أحـــد القساوســـة
ً
َّ
ع ـ ّـرت املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة ع ــن مخاوفه ــا م ــن الت ــي نواجهه ــا أن حاج ــات مجتم ــع الالجئ ــن كب ــرة ج ــدا إىل
َّأن تقديـــم املســـاعدات لالجئـــن قـــد يجعلهـــا عـــن رســـالتها الدرج ــة الت ــي تصب ــح فيه ــا جهودن ــا للبح ــث ع ــن املس ــاعدة
الرئيســـية والغـــرض الـــذي تأسســـت مـــن أجلـــه 1.وأوضحـــت خـــارج املســـار املحـــدد بهدفنـــا األســـايس الـــذي ألجلـــه

51

52

52

العقيدة واالستجابات للتَّهجري

نرشة الهجرة القرسية 48
ديسمرب/كانون االول 2014

تأسســـت الكنيســـة  ”.وقـــد تبـــدأ املنظـــات القامئـــة عـــى ه ــو “اإلصغ ــاء لقص ــة أح ــد الالجئ ــن ال ــذي يطل ــب إليه ــم
العقي ــدة تش ــعر أ َّنه ــا أصبح ــت ش ــبيهة مبنظ ــات مس ــاعدة املس ــاعدة ث ــم االضطــرار إىل إخب ــاره َّأن الكنيس ــة ال تس ــتطيع
الالجئ ــن وق ــد أب ــدى بع ــض ع ــال الكنائ ــس الذي ــن قدم ــوا مس ــاعدتهم ”.وه ــذا األم ــر ش ــائك و ُمش ــكل لجمي ــع املعني ــن.
املس ــاعدات عالم ــات م ــن اإلعي ــاء م ــن إب ــداء الش ــفقة ”.ب ــل
ش ــعر بع ــض الالجئ ــن الذي ــن تحدثن ــا إليه ــم أ َّنه ــم ُيعامل ــون وكذل ــك الجه ــات العلامني ــة الت ــي تق ــدم الخدم ــات لالجئ ــن يف
بـــيء مـــن االمتعـــاض .يقـــول أحـــد الالجئـــن“ :الشـــعور بانك ــوك تج ــد أنفس ــها يف وض ــع تقيي ــم املس ــاعدات املب ــارشة
ً
يسء عندمـــا تقـــف يف الطابـــور لتســـلم قـــدراً
قليـــا جـــداً للمحتاجـــن ورفـــض تقدميهـــا يف بعـــض األحيـــان وقـــد تعـــاين
مـــن الطعـــام ،وحتـــى الطريقـــة التـــي يتعامـــل معـــك فيهـــا باملث ــل يف أداء ذل ــك التقيي ــم م ــن منطل ــق حق ــوق اإلنس ــان.
ع ــال الكنيس ــة والطريق ــة الت ــي يس ــلكها مجتم ــع الالجئ ــن ومـــع ذلـــك ،تعمـــل تلـــك الجهـــات بالتعـــاون مـــع مقدمـــي
هن ــاك .ليس ــت خ ــرة جي ــدة أب ــداً ”.وله ــذا الس ــبب ،يق ــول الخدمـــات اآلخريـــن وتشـــاركهم املـــوارد ومعايـــر التنفيـــذ.
بع ــض الالجئ ــن إ َّنه ــم يفضل ــون أك ــر تلق ــي املس ــاعدات م ــن وهن ــاك مث ــة اجتامع ــات دوري ــة ُتعق ــد إضاف ــة إىل التواص ــات
املنظ ــات غ ــر الديني ــة“ .نح ــن نفض ــل دون ت ــردد الحص ــول األس ــبوعية املرت ــب له ــا باإلضاف ــة إىل التفاع ــات اليومي ــة غ ــر
عـــى املســـاعدة مـــن مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية الرســـمية .وتعمـــل بعـــض املنظـــات عـــى مســـاءلة ودعـــم
لالجئ ــن أو أي منظم ــة غ ــر حكومي ــة أخ ــرى ع ــى أن نتلقاه ــا بعضه ــا اآلخ ــر .ويف الع ــادة ،ال تتمت ــع املنظ ــات القامئ ــة ع ــى
م ــن الكنيس ــة .ل ــو تحق ــق ذل ــك لذهبن ــا إىل الكنيس ــة بكرام ــة العقي ــدة باألس ــس واملش ــاركة ذاته ــا يف قضاي ــا الالجئ ــن رغ ــم
ألنن ــا اآلن نش ــعر بالح ــرج م ــن أن ينظ ــر إلين ــا الجمي ــع ع ــى أهمي ــة دوره ــا الحقيق ــي.
أنن ــا ن ــأيت إليه ــم للحص ــول ع ــى املس ــاعدة ،ب ــل هن ــاك م ــن
يت ــرف معن ــا بوقاح ــة”.
وم ــن الحل ــول اإلبداعي ــة الت ــي ظه ــرت ملواجه ــة بع ــض ه ــذه
التحدي ــات إنش ــاء ش ــبكة مس ــاعدة طالب ــي اللج ــوء والالجئ ــن
الحاجة للتنسيق
يف بانكـــوك .وتضـــم هـــذه الشـــبكة املنظـــات القامئـــة عـــى
ليـــس الغـــذاء وال الدعـــم املـــايل اللـــذان تقدمهـــا مختلـــف العقيـــدة ومقدمـــي الخدمـــات لالجئـــن ومفوضيـــة األمـــم
املنظـــات يف بانكـــوك كافيـــة بحـــد ذاتهـــا لتلبيـــة حاجـــات املتحـــدة الســـامية لالجئـــن وتســـعى إىل تنســـيق الخدمـــات
الالجئــن األساســية .ولذلــك ،يطــرق كثــر مــن الالجئــن أبــواب املقدم ــة لالجئ ــن الحرضي ــن يف بانك ــوك .و ُتعق ــد االجتامع ــات
أك ــر م ــن منظم ــة واح ــدة لطل ــب املس ــاعدة .وع ــادة ،يج ــد كل شـــهرين وتقـــدم مســـاحة حياديـــة لعقـــد النقاشـــات
الالجئــون أنفســهم يف كل مــرة مضطريــن لــرد األســباب التــي بـــن مقدمـــي خدمـــات الالجئـــن واملنظـــات القامئـــة عـــى
دعته ــم ل ــرك بالده ــم األصلي ــة باإلضاف ــة إىل ذك ــر تفاصي ــل العقي ــدة .وتختل ــف موضوع ــات النق ــاش م ــن منظم ــة ألخ ــرى
وضعه ــم الح ــايل .وه ــذا م ــا يث ــر مش ــكالت كث ــرة .فالوض ــع وتســـعى إىل الوقـــوف عـــى فهـــم أفضـــل لعمليـــة تحديـــد
يثـــر خطـــر التعـــرض املتكـــرر للصدمـــة النفســـية لالجئـــن وضـــع اللجـــوء أو توضيـــح ماهيـــة دور مفوضيـــة األمـــم
ويش ــجعهم ،بغ ــض النظ ــر ع ــن الصدم ــة الت ــي عان ــوا منه ــا ،املتحـــدة الســـامية لالجئـــن يف الحاميـــة ومناقشـــة كيفيـــة
إىل ذك ــر أنه ــم مس ــتضعفون للحص ــول ع ــى أك ــر مس ــاعدة تبدي ــد الش ــائعات املنت ــرة ب ــن أبن ــاء املجتمع ــات املحلي ــة.
ممكن ــة .يق ــول أح ــد العامل ــن يف االستش ــارات م ــع الالجئ ــن و َيتَّســـم هـــذا املنـــر حيـــث يتبـــادل املتحـــاورون املعلومـــات
موضحــاً[“ :األم ــر ال ــذي] يقلقن ــي ،خاص ــة هن ــا يف بانك ــوك ،باألهميـــة القصـــوى لتســـهيل نـــر املعرفـــة بـــن مختلـــف
ه ــو وض ــوع الالجئ ــن ضحاي ــا مبعن ــى أن ُيج ـ َـر الش ــخص ع ــى الفاعل ــن الذي ــن يح ــرون خرباته ــم إىل الش ــبكة يف مختل ــف
تجس ــيد قصت ــه واالقتص ــار يف حديث ــه ع ــى الصدم ــة النفس ــية املجـــاالت .وكانـــت النتجيـــة اســـتجابات موقوتـــة ومنســـقة
الت ــي تع ــرض له ــا أو الس ــبب ال ــذي دع ــاه إىل الق ـرار والتأكي ــد ناجح ــة للقضاي ــا الت ــي تواجهه ــا مجتمع ــات الالجئ ــن .وم ــن
ع ــى أن ــه يحت ــاج إىل املس ــاعدة م ــن الن ــاس .وه ــذا األم ــر ال أمثلـــة ذلـــك املنظـــات غـــر الحكوميـــة واملنظـــات القامئـــة
يع ــزز الق ــدرة ع ــى مقاوم ــة الظ ــروف وال يع ــزز االس ــتقاللية ”.ع ــى العقي ــدة وق ــادة املجتمع ــات املحلي ــة إذ تحق ــق الرتاب ــط
ولســـوء الحـــظ ،يعتقـــد بعـــض الالجئـــن َّأن التحـــدث عـــن بينه ــا م ــن خ ــال ش ــبكة مس ــاعدة طالب ــي اللج ــوء والالجئ ــن
قص ــة صدمته ــم النفس ــية س ــوف تضم ــن له ــم املس ــاعدات .يف بانكـــوك لالســـتجابة إىل االبتـــزاز املـــايل ضمـــن مجتمعـــات
وتع ّل ــق ع ــى ذل ــك إح ــدى الراهب ــات قائل ــة“ :عندم ــا نس ــمع الالجئ ــن ،وعمل ــت ه ــذه املجموع ــات معــاً ملس ــاعدة األفــراد
القصـــة ذاتهـــا كل مـــرة يف الوقـــت وال نكـــون قادريـــن عـــى املتأثري ــن ولرف ــع الوع ــي ضم ــن املجتمع ــات املحلي ــة مبخاط ــر
املســاعدة ،عندهــا ال نصـ ّدق القصــة ”.وتقــول َّإن أصعــب يشء االبتـــزاز املـــايل.
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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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