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اللجوء الكنيس
بريغيت نويفريت

اللجوء أو املالذ الكنيس هو مامرسة تهدف لدعم الالجئني وتقديم املشورة واملأوى لهم ،إذا كانوا يتعرضون للرتحيل
إىل بالدهم األصلية حيث الظروف املعيشية الالإنسانية أو التعذيب أو حتّى املوت .وميكن العثور عىل هذه
املامرسة يف أوجه العمل الخريي أو السيايس.
ُيعـــد منـــح امللجـــأ أو عـــى وجـــه التحديـــد منـــح املـــاذ أو
ٌ
شـــكل خـــاص مـــن أشـــكال العمـــل الخـــري،
اإليـــواء الكنـــي
وه ــو تقلي ــدٌ قدي ــم من ــذ مئ ــات الس ــنني .وق ــد اس ـ ُت ْوحت فك ــرة
“اللجـــوء الكنـــي” املعروفـــة يف أملانيـــا اآلن من”حركـــة املـــاذ
اآلم ــن األمريكي ــة” وح ــركات ُأ َخ ــر يف ال ــدول األوروبي ــة ،والت ــي
أدّت إىل ظهـــور ميثـــاق جرونينجـــن يف عـــام  ،١٩٨٧وأخـــراً إىل
صـــدور امليثـــاق العـــام لحركـــة املـــاذ الجديـــدة يف أوروبـــا يف
1
عـــام.٢٠١٠

اليومي ــة ،والت ــرف الرسي ــع بأفض ــل طريق ــة عملية:الس ــتقبال
ا ُملهجريـــن وإيجـــاد أماكـــن للمبيـــت ولـــأكل ،ولقضـــاء بعـــض
الوق ــت معه ــم ،ملج ــرد أن يكون ــوا هن ــاك وحس ــب .و يحم ــي
اللج ــوء الكن ــي الن ــاس م ــن الس ــلطات وم ــن ضب ــاط الرشط ــة
الذي ــن يظه ــرون م ــع ب ــزوغ الفج ــر العتق ــال الن ــاس وترحيله ــم.
وليســـت هـــذه الحاميـــة باألمـــر الرمـــزي ،بـــل هـــي واقـــع
ملم ــوس .ف ــا يق ــف يف طري ــق س ــلطة الدول ــة ه ــي :أب ــواب
الكنائ ــس املوص ــدة وبي ــوت القساوس ــة ،وأرايض الكنيس ــة الت ــي
تحرتمهـــا ســـلطات الدولـــة -عاد ًة-كمـــكان ال يجـــوز تدنيســـه.
وهنـــاك أيضـــاً املتطوعـــون مـــن أعضـــاء الكنيســـة والجـــران،
والقساوســـة الذيـــن يحرصـــون عـــى غلـــق هـــذه األبـــواب،
والذيـــن يتحدثـــون إىل ضبـــاط الرشطـــة والســـلطات ،والذيـــن
يبذل ــون قص ــارى جهده ــم لحامي ــة ه ــذا امل ــكان اآلم ــن ،وبذل ــك
فه ــم مينح ــون الحامي ــة للن ــاس ،الذي ــن تعده ــم الدول ــة غ ــر
مســـتحقني للحاميـــة.

ويف عـــام  ،1983منحـــت أ ْب َر ِشـــ ّية يف مدينـــة برلـــن اللجـــوء
الكن ــي لث ــاث عائ ــات فلس ــطينية كان ــت مه ــددة بالرتحي ــل
إىل لبن ــان يف أثن ــاء الح ــرب األهلي ــة هن ــاك ،ومن ــذ ذل ــك الح ــن
أصبــح اللجــوء الكنــي معمــول بــه يف جميــع أنحــاء أملانيــا ،كــا
عمل ــت ب ــه كل م ــن الكنيس ــة الربوتس ــتانتية والكاثوليكي ــة ،وق ــد
اتخ ــذت كلت ــا الكنيس ــتان موقفــاً بجان ــب الالجئ ــن وحقوقه ــم
يف كثـــر مـــن الترصيحـــات العامـــة مـــن أج ــل الحص ــول عـــى
حقوقه ــم ،ك ــا اس ــتخدمتا اللج ــوء الكن ــي كوس ــيلة لحامي ــة وبالرغ ــم م ــن ّأن اللج ــوء الكن ــي لي ــس ح ّقــاً رس ــمياً ،فغالبــاً
هجري ــن ودعمه ــم يف املطالب ــة بحقوقه ــم.
مـــا تحـــرم الدولـــة هـــذا املـــاذ ،ولكـــن هنـــاك اســـتثناءات،
ا ُمل َّ
ومـــن غـــر املســـتبعد أن تدخـــل الرشطـــة غـــى الكنيســـة يف
مثال توضيحي :يف مدينة براونشفايغ الصغرية ،تعيش أرسة مكونة نهايـــة املطـــاف وتخليهـــا مـــن األفـــراد املطلوبـــن .إ َّال َّأن ذلـــك
من مثانية أفراد :األب واألم وستة أطفال ،ويذهب األطفال إىل ل ــن يح ــدث أب ــداً دون إح ــداث جلب ــة يف ال ــرأي الع ــام و دون
املــدارس باإلضافة إىل التدريب املهني .وفجأة ،بعد أن قضوا ص ــدور بيان ــات صحفي ــة ومفاوض ــات ب ــن الكنيس ــة وموظف ــي
مثانية أعوام يف أملانيا ،تتسلم األرسة خطاباً من سلطة األجانب الدول ــة .وع ــادة م ــا تح ــدث مناقش ــات مس ــتفيضة ب ــن راع ــي
( )Ausländerbehördeتطالبهم فيه مبغادرة البالد بعد عدة الكنيس ــة واملطــران م ــن ناحي ــة ،وبين ــه والس ــلطات السياس ــية
م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،وذل ــك محاولــ ًة للتأك ــد م ــن ع ــدم دخ ــول
سيحلون إىل باكستان ،إىل البلد التي كانوا فيها،
ثم ُ
أيام ،ومن ّ
الرشط ــة أرايض الكنيس ــة يف املس ــتقبل أو ترحي ــل الن ــاس منه ــا
أقلية
وهم
األحمدية،
الطائفة
إىل
النتامئهم
فيها
ضطهدون
وس ُي
بالق ــوة ،ولك ــنَّ ه ــذه املفاوض ــات ج ــاءت متأخ ــر ًة ج ــداً لحامي ــة
من
صغرية
بجامعة
إذا
ترحيلهم،
موعد
قبل
ما،
يوم
ويف
مسلمة.
األفــراد واألرس الذي ــن ُرحل ــوا ،بالرغ ــم م ــن وجوده ــم يف امللج ــأ
الربوتستانت تفتح أبواب الكنيسة الستقبال هذه األرسة ،ويف اليوم الكن ــي،
نصه“ :
التايل ،سوف ترسل الكنيسة خطاباً إىل سلطة األجانب ،ما ّ
ُنعلن يف هذا الخطاب َّأن هذه األرسة يف امللجأ الكنيس اآلن ،ولذلك
فهي يف حامية جامعتنا”.

وبالت ــايل ،يعتم ــد اللج ــوء الكن ــي إىل ح ــد م ــا ع ــى الكنيس ــة
كمؤسســـة قويـــة ،فالكنيســـة كمؤسســـة ،هـــي التـــي تحرتمهـــا
الدولـــة ،يف حالـــة االتفـــاق عـــى عـــدم اقتحـــام مواقعهـــا ،أو
فاللجـــوء الكنـــي أمـــر عمـــي وملمـــوس .ويواجـــه أفـــراد يف حال ــة طلبه ــا للمفاوض ــات .وم ــع ذل ــك ،فه ــو أيضــاً عم ــل
الكنيســـة تحديـــات متمثلـــة يف مقاطعـــة خططهـــم وعاداتهـــم كنـــي شـــعبي ،وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،فاملـــاذ ليـــس مكانـــاً أو
طلب اللجوء يف الكنائس يف هامبورغ ،أملانيا.2013 ،
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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.

