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عم ـ ً
ـا فحس ــب ،ولك َّن ــه املجتم ــع ال ــذي مل تن ــص علي ــه القوان ــن،
ً
والت ــي مبوجبه ــا ُيح ــر الالجئ ــون يف مراك ــز االحتج ــاز ب ــدال م ــن تعمل لدى اللجنة املسكونية األملانية للجوء الكنيس
الس ــاح له ــم بالعي ــش يف اس ــتقاللية ،ه ــذا ه ــو املجتم ــع ال ــذى  www.kirchenasyl.deوهي طالبة دكتوراه يف جامعة جورج
يدع ــم الالجئ ــن ويرافقه ــم يف كفاحه ــم م ــن أج ــل “ الح ــق يف أوغست ،غوتنغن.
2
www.kirchenasyl.de/wp-content/uploads/2013/12/Charta-english1.pdf .1
الحص ــول ع ــى الحق ــوق”.
بريغيت نويفريت neufert@kirchenasyl.de

 .2أريندت هـ ( )1951أصول الحكم الشمويل ،سانت دييغو :هاركورت برايس آند كمباين،
ص)The Origins of Totalitarianism( .296 .

منح املأوى ألصحاب طلبات اللجوء املرفوضة يف كندا

كريستني مارشال

بالرغ ــم م ــن االتج ــاه املع ــادي لالجئ ــن الواض ــح يف التعدي ــات
الترشيعيـــة التـــي جـــرت مؤخـــ ًرا يف كنـــدا وموقـــف الحكومـــة
املتصلـــب تجـــاه مـــن يعيشـــون يف املـــآوي ،مـــا زالـــت روح
املقاومـــة واملشـــاركة املجتمعيـــة متقـــدة ويف حالـــة جيـــدة يف
كن ــدا.
يشــر مصطلــح املــأوى إىل مامرســة القــرون الوســطى عندمــا كان
الهارب ــون م ــن العدال ــة يطلب ــون اللج ــوء إىل الكنيس ــة لتف ــادي
املالحق ــة القضائي ــة .وق ــد ج ــرى االحتف ــال إىل ح ــد كب ــر بإلغ ــاء
هـــذه املامرســـة يف القـــرن الســـادس عـــر باعتبارهـــا عالمـــة
للتق ــدم وانتص ــا ًرا لس ــيادة القان ــون .وتقل ــب الع ــودة ملامرس ــة
رأس ــا ع ــى
توف ــر امل ــأوى يف العق ــود األخ ــرة الفك ــرة األصلي ــة ً
ً
فبـــدل مـــن رؤيـــة هاربـــن مـــن العدالـــة يســـعون
عقـــب،
للحص ــول ع ــى امل ــأوى ،نج ــد هارب ــن م ــن الظل ــم ضم ــن نظ ــام
تحدي ــد وض ــع الالجئ ــن يس ــعون للحص ــول ع ــى الحامي ــة م ــن
الرتحي ــل داخ ــل الكنيس ــة وبدع ــم م ــن رج ــال الدي ــن.
مـــا زالـــت ســـلطات الهجـــرة يف كنـــدا ال تدخـــل ممتلـــكات
الكنيســـة العتقـــال األفـــراد الذيـــن يعيشـــون يف املـــأوى (وقـــد
كتبـــت يف الواقـــع توجيهًـــا سياســـ ًيا ملوظفـــي هيئـــة خدمـــات
الح ــدود الكندي ــة موضح ــة فيه ــا رضورة ع ــدم دخ ــول أماك ــن
العب ــادة إال يف الح ــاالت الت ــي تتضم ــن تهدي ــدات أمني ــة وجرائ ــم
خطـــرة) ولكـــنَّ أحـــداً منهـــم مل يشـــارك يف التفـــاوض بشـــأن
هـــذه القضايـــا .وتكـــون النتيجـــة إقامـــة مطولـــة عـــى نحـــو
متزاي ــد يف االحتج ــاز وه ــي مبنزل ــة طريق ــة إلجه ــاض مامرس ــة
اإلي ــواء تل ــك.
و ُتجـــري األبرشـــيات متحيصـــاً دقيقـــاً يف قـــرارات الالجئـــن
املرفوضـــن قبـــل املوافقـــة عـــى إبقائهـــم يف املـــأوى ويعـــد
أساس ــا نو ًع ــا م ــن املراجع ــة غ ــر الرس ــمية لالس ــتحقاق
ذل ــك ً
س ــع ًيا لحامي ــة األفــراد م ــن ترحيله ــم إىل التعذي ــب واالضطه ــاد

وانتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان .وتســـ ِّوغ معظـــم الكنائـــس
اســـتخدامها للـــآوي عـــى أســـاس أنـــه ال يحـــق لالجئـــن
املرفوضـــن اســـتئناف معايـــر االســـتحقاق للتصـــدي للقـــرارات
غـــر الصحيحـــة ولهـــذا تتـــوىل الكنائـــس هـــذه املهمـــة .وقـــد
متاح ــا لجمي ــع
ُنف ــذ مؤخــ ًرا اس ــتئناف ولك ــن ه ــذا األم ــر لي ــس ً
مقدمـــي طلبـــات اللجـــوء.
والتغيــرات األخ ــرة الت ــي ُأجر َي ــت ع ــى الترشيع ــات الخاص ــة
بالالجئ ــن أت ــت مناقض ــة ع ــى نح ــو ص ــارخ اللتزام ــات كن ــدا
الدوليـــة وهـــذا مـــا يدعـــم فكـــرة أن انتهـــاج مقدمـــي املـــأوى
ملب ــادرة مدني ــة للحف ــاظ ع ــى التزام ــات كن ــدا ليس ــت رض ًب ــا
مـــن العصيـــان املـــدين لالســـتهزاء بالقانـــون الكنـــدي .وتوفـــر
امل ــأوى آلي ــة ف َّعال ــة لحامي ــة األرواح إال أنه ــا تف ــرض تكالي ــف
ماديـــة عـــى األفـــراد واملجتمعـــات املشـــركة فيهـــا بســـبب
مكـــوث الالجئـــن ملـــدد طويلـــة يف املـــآوى والغمـــوض الـــذي
يعـــري نتائـــج وضعهـــم.
ويف ظـــل هشاشـــة األســـاس القانـــوين الـــذي يدعـــم مامرســـة
اإلي ــواء ،ق ــد يتس ــاءل امل ــرء م ــا ال ــذي مين ــع س ــلطات الهج ــرة
مـــن دخـــول الكنائـــس العتقـــال هـــؤالء األشـــخاص؟ وتكمـــن
اإلجاب ــة يف الدعاي ــة الس ــلبية فم ــا الش ــك في ــه أ َّن ــه م ــن الس ــيئ
اقتح ــام الكنيس ــة ودف ــع الق ــس وج ــر الالجئ ــن الت ــي تطال ــب
الكنيس ــة بحاميته ــم .وال ــيء املؤك ــد أ َّن ــه إذا ق ــررت مجموع ــة
م ــن األفــراد املعني ــن إي ــواء الج ــئ م ــا مرف ــوض ق ــررت الدول ــة
ترحيلـــه فلـــن يحظـــى هـــذا الالجـــئ بالحاميـــة نفســـها مـــن
االعتق ــال والرتحي ــل الت ــي س ــيحظى به ــا م ــن ُيدع ــون للمك ــوث
يف مـــأوى الكنيســـة (كنيـــس اليهـــود أو مســـجد أو معبـــد)
حاليــاً .وع ــادة ال تفض ــل كل م ــن س ــلطات الهج ــرة أو املحكم ــة
االتحادي ــة اله ــرب م ــن الرتحي ــل باالختب ــاء “تح ــت األرض” ب ـ ً
ـدل
مـــن الســـعي لدخـــول املـــأوى فكالهـــا يريـــان ذلـــك مبنزلـــة
ازدراء للقانـــون.
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صــار املــأوى ال ُيقــدر بثمــن إذا مــا وفــره رجــال الديــن املعنيــون توحيـــد رجـــال الديـــن واملجتمـــع األوســـع م ًعـــا عـــى إيجـــاد
بإثبـــات االســـتحقاق للعائـــات واألفـــراد باعتبـــاره اســـتمرا ًرا معنـــى الحـــق والعدالـــة والرتكيـــز عليهـــا.
لتحقي ــق العدال ــة ليؤك ــد بذل ــك رج ــال الدي ــن ع ــى حقه ــم يف
كريستني مارشال kristinmarshall@sympatico.ca
التقدي ــر واإلمي ــان به ــم ودعمه ــم .ويس ــاعد ه ــذا ً
أيض ــا يف
محامية وعضو يف شبكة توفري املأوى الكندية.
www.sanctuarycanada.ca

التعاون اإلنساين بني األديان :من منظور لوثري
إليزابيث غانو

تشري تجربة االتحاد اللوثري العاملي إىل َّأن التعاون الوثيق بني املنظامت القامئة عىل العقيدة من مختلف العقائد
هو أمر محتمل ومفيد.
بالتـــوازي مـــع املشـــاركة بحـــاس يف حـــوار مفوضيـــة األمـــم
املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن ح ــول العقي ــدة والحامي ــة يف ع ــام
 ،٢٠١٢ب ــدأ االتح ــاد اللوث ــري العامل ــي بتكوي ــن الرواب ــط م ــع
منظ ــات أخ ــرى قامئ ــة ع ــى العقي ــدة ملواجه ــة االنقس ــامات
ب ــن املجتمع ــات الديني ــة م ــن خ ــال تعزي ــز التع ــاون اإلنس ــاين
وتبدي ــد الش ــكوك ب ــن األدي ــان .فالعم ــل جنبــاً إىل جن ــب م ــع
منظ ــات قامئ ــة ع ــى عقائ ــد أخ ــرى ميك ــن أن يدع ــم خطابــاً
ديني ـاً ودوداً يح ــرم الغ ــر ،وأن يرس ــل رس ــالة قوي ــة ب ـ ّ
ـأن الن ــاس
م ــن مختل ــف األدي ــان ميك ــن أن تتوح ــد ح ــول ه ــدف مش ــرك
وه ــو خدم ــة املحتاج ــن والعم ــل معــاً م ــن أج ــل الس ــام.
ولهـــذا الغـــرض ،عقـــد االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي واملنتـــدى
اإلنس ــاين 1يف أكتوب ــر /ترشي ــن األول ع ــام  ٢٠١٣ورش ــة عم ــل
بعنـــوان “العمـــل معـــاً :الـــراكات اإلنســـانية بـــن اإلســـام
واملســيحية” يف عـ َّ
ـان ،األردن .واجتمــع مشــاركون مــن االتحــاد
اللوثـــري العاملـــي وتحالـــف آكـــت و عـــدد مـــن املنظـــات
اإلنســانية اإلســامية مبــا فيهــا منظمــة اإلغاثــة اإلســامية العامليــة
ومنظم ــة املعون ــة اإلس ــامية ،ملناقش ــة املس ــائل العملي ــة الت ــي
وحــددت مرشوعــات
تواجــه ال ـراكات اإلنســانية بــن األديــانُ .
تجريبي ــة للعم ــل املش ــرك ل ــكل م ــن :األردن وكيني ــا وميامن ــار،
وص ــدر بي ــان مش ــرك لإلقــرار ببع ــض االختالف ــات والتحدي ــات
املحتمل ــة للتع ــاون ب ــن األدي ــان ،وأيض ــا إلع ــادة التأكي ــد ع ــى
االعتق ــاد املش ــرك ب ــأن املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة ميك ــن
أن تك ــون دافعــاً لتحقي ــق الس ــام والخ ــر يف الع ــامل.
ويوج ــد كث ــر م ــن التحدي ــات الحقيقي ــة الت ــي تواج ــه إقام ــة

م ــن خ ــال التع ــاون العم ــي ،فيمك ــن لس ــوء الفه ــم والجه ــل
الع ــام بأوج ــه التش ــابه واالخت ــاف ب ــن الثقاف ــات واألدي ــان أن
يــؤدي إىل الخــوف مــن اآلخــر ،الــذى يــؤدي بــدوره إىل فقــدان
الثقـــة يف املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة والخشـــية منهـــا،
س ــواء في ــا ب ــن املجتمع ــات املحلي ــة م ــن مختل ــف العقائ ــد أم
ب ــن املؤسس ــن للمنظ ــات املش ــاركة يف العم ــل ب ــن األدي ــان.
وباملقاب ــل ،ميك ــن إلظه ــار القي ــم املش ــركة م ــن خ ــال العم ــل
جنب ـاً إىل جن ــب ع ــى املس ــاعدة اإلنس ــانية أن يس ــاعد يف الح ــد
م ــن التص ــورات الس ــلبية وتعزي ــز الثق ــة.
وكنتيجـــة مبـــارشة لورشـــة العمـــل ،يعمـــل كل مـــن االتحـــاد
العاملـــي اللوثـــري ومنظمـــة اإلغاثـــة اإلســـامية العامليـــة عـــى
تطوي ــر الرشاك ــة ع ــى املس ــتويني العامل ــي واملح ــي ،و ُوقع ــت
بالفع ــل مذك ــرة تفاه ــم يف أغس ــطس/آب ع ــام  .٢٠١٤وتش ــتمل
مج ــاالت التع ــاون املخط ــط له ــا ع ــى م ــروع ري ــادي مش ــرك
يف مخيـــات داداب يف كينيـــا لألطفـــال الالجئـــن الصوماليـــن
ذوي اإلعاقـــة العقليـــة ،ووضـــع برنامـــج مشـــرك يف األردن
ملـــروع ريـــادي لبنـــاء الســـام بـــن الالجئـــن الســـوريني
واملجتمع ــات املضيف ــة األردني ــة ال ــذي سيش ــتمل ع ــى وض ــع
املوازنـــات واألدوار واملســـؤوليات املتشـــاركة .وأثـــار التعـــاون
عـــى الصعيـــد الـــدويل بعـــض املســـائل والتحديـــات كالتأخـــر
الناج ــم ع ــن الصعوب ــات الفني ــة لجع ــل األنظم ــة التنظيمي ــة
تعمـــل بانســـجام .ومـــع ذلـــك ،فالعمـــل املشـــرك ملواجهـــة
التحديـــات تحديـــداً هـــو الـــذي يســـاعد يف تطويـــر وتقويـــة
أوارص الرشاكـــة.

رشاكات جدي ــدة ،ال س ــيام َّأن العالق ــات ب ــن األدي ــان غالبــاً م ــا مامرسة جيدة

تكـــون مســـألة حساســـة ،وقـــد حـــدد املشـــاركون يف ورشـــة س ــاهمت الش ــفافية بش ــأن دواف ــع االتح ــاد اللوث ــري العامل ــي
العمـــل “العمـــل معـــاً” سلســـلة مـــن التحديـــات ملواجهتهـــا وهويتـــه يف تبديـــد الشـــكوك القامئـــة حـــول احتامليـــة أنهـــا
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