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خربات مرحلة ما قبل إعادة التوطني :اإليرانيون يف فيينا

مويل يف

رمبا تتشكل خربات إعادة التوطني لالجئني يف املراحل التي تسبق وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.
بالنس ــبة لالجئ ــن املتوجه ــن إىل الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة،
تبـــدأ إعـــادة التوطـــن يف مرحلـــة تســـبق بكثـــر وقـــت
صعوده ــم ع ــى م ــن الطائ ــرة الت ــي ســتَق ُّلهم إىل وجهته ــم
النهائي ــة ،ف ــكل م ــن يق ــع عليه ــم االختي ــار إلع ــادة التوط ــن
يخضع ــون أوالً إىل إج ـراءات م ــا قب ــل املغ ــادرة الت ــي تتضم ــن
يف الع ــادة التوجي ــه الثق ــايف واملقاب ــات الحكومي ــة الرس ــمية
وف ــرات االنتظ ــار الطويل ــة.
وبالنســـبة لكثـــر مـــن الالجئـــن الذيـــن تقـــرر إرســـالهم إىل
الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،رمب ــا تح ــدث ه ــذه اإلج ـراءات
التحضرييـــة يف بلـــد اللجـــوء نفســـه حيـــث يقيمـــون .ومـــع
ذل ــك ،هن ــاك ع ــى األق ــل مجموع ــة واح ــدة م ــن الالجئ ــن
الذي ــن يحتاج ــون إىل هج ــرة إضافي ــة مؤقت ــة إىل البل ــد ال ــذي
ُتعالَـــج فيـــه طلبـــات لجوئهـــم .وعـــى ضـــوء ذلـــك ،تســـمح
تعدي ــات الوتين ــرغ لألفــراد م ــن األقلي ــات الديني ــة يف إيــران
بالتقـــدم بطلـــب اللجـــوء إىل الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة،
ومب ــا َّأن الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة عاج ــزة ع ــن إدارة تل ــك
الح ــاالت داخ ــل إي ـران ،فق ــد أبرم ــت اتفاقي ــة م ــع الحكوم ــة
النمســـاوية الســـتضافة هـــؤالء الالجئـــن يف الفـــرة التـــي
يخضعـــون فيهـــا لإلجـــراءات الرضوريـــة للتقـــدم بطلبـــات
إعـــادة التوطـــن .وهكـــذا ،يبـــدأ طلـــب إعـــادة التوطـــن يف
إي ـران مبدئي ـاً وتس ــتغرق عملي ــة معالجت ــه م ــا ب ــن ث ــاث إىل
خم ــس س ــنوات ث ــم يحص ــل األش ــخاص املس ــتوفون للوثائ ــق
املطلوب ــة ع ــى تأش ــرة دخ ــول قص ــرة األم ــد إىل النمس ــا .ث ــم
يســـافرون بعـــد شـــهر تقريبـــاً إىل فيينـــا لبـــدء مرحلـــة مـــا
قبـــل إعـــادة التوطـــن التـــي تســـتغرق مـــن ثالثـــة إىل ســـتة
أش ــهر تقريبــاً.

وميث ــل التوجي ــه الثق ــايف أوض ــح الط ــرق الت ــي تح ــدد لالجئ ــن
قبـــل مغادرتهـــم مالمـــح الخـــرات التـــي سيكتســـبونها بعـــد
إعـــادة التوطـــن .ويف فيينـــا ،تشـــكل محـــارضات التوجـــه
الثق ــايف الج ــزء األول م ــا يس ــمى ’سلس ــلة التوجي ــه‘ يليه ــا
بعـــد ذلـــك التوجيـــه مـــا بعـــد الوصـــول يف مجتمـــع إعـــادة
توطـــن الالجئـــن يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة .ويف
حال ــة الالجئ ــن اإليراني ــن الذي ــن يأت ــون م ــن خ ــال فيين ــا،
يتكـــون التوجيـــه الثقـــايف مـــن خمســـة أيـــام مـــن النقـــاش،
والنشـــاطات ،واللعـــب يف بعـــض األحيـــان .وتغطـــي هـــذه
النقاش ــات مجموع ــة م ــن املوضوع ــات ب ــدءاً م ــن التوظي ــف
إىل اإلس ــكان إىل التكي ــف الثق ــايف وم ــا ه ــو متوق ــع منه ــم يف
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة.

واألكـــر أهميـــة مـــن ذلـــك تركيـــز املعلمـــن عـــى إعـــداد
الالجئـــن للتحديـــات التـــي تنتظرهـــم يف الواليـــات املتحـــدة
األمريكيـــة إذ يشـــر أحـــد هـــؤالء املعلمـــن إىل رضورة أن
يك ــون س ــقف توقع ــات الالجئ ــن منخفضــاً حت ــى ال يصاب ــوا
بخيب ــة أم ــل عن ــد وصوله ــم إىل الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة.
ً
قائـــا« :إذا كنتـــم
ورشح لهـــم معلـــم آخـــر يف أول محـــارضة
تعتق ــدون َّأن الحي ــاة يف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة مثل ــا
ترونـــه يف األفـــام ،ســـتصابون بخيبـــة أمـــل[ ... .الواليـــات
املتحـــدة األمريكيـــة] مـــكان عظيـــم لكنَّـــه ليـــس ســـه ًال».
ويرك ــز كث ــر م ــن ش ــباب الالجئ ــن أنظاره ــم ع ــى مواصل ــة
تعليمه ــم الع ــايل ،ولكنه ــم يصاب ــون بإحب ــاط ش ــديد عندم ــا
يخرج ــون م ــن جلس ــات توجيهه ــم الثق ــايف برس ــالة مفاده ــا
َّأن «الجامع ــات  ...مكلف ــة ج ــداً لالجئ ــن ».وم ــع َّأن التوجي ــه
الثق ــايف يس ــاعد الالجئ ــن ع ــى االس ــتعداد للحي ــاة يف مجتم ــع
جدي ــد ،فاملفارق ــة أ َّن ــه يف الوق ــت نفس ــه يس ــاهم يف زي ــادة
وللوهل ــة األوىل ،تب ــدو ه ــذه ال ــروط مثالي ــة لربنام ــج إع ــادة الغمـــوض والضغـــوط املرتبطـــن بإعـــادة التوطـــن.
التوطـــن ،إذ يتجنـــب هـــؤالء الالجئـــون تعريـــض أنفســـهم
للخطـــر الجســـدي والـــروع برحلـــة محفوفـــة باملخاطـــر ،وقـــد يـــؤدي االنتظـــار ألشـــهر إىل التأثـــر ســـلباً عـــى رفـــاه
ويظلـــون يف بلـــد اللجـــوء ملـــدة أقـــل مـــن عـــام .ويتقبـــل الالجئـــن الذهنـــي والعقـــي ،وأكـــر تحديـــن يواجهـــان
بعـــض الالجئـــن إقامتهـــم املؤقتـــة يف فيينـــا ،ناظريـــن إليهـــا الالجئـــن يف فيينـــا االنتظـــار لفـــرات طويلـــة وعـــدم وجـــود
ع ــى أنه ــا ف ــرة راح ــة ب ــن ضغ ــوط ت ــرك العائل ــة واألصدق ــاء املـــال الـــكايف .وال ميلـــك الالجئـــون أي وســـيلة يعرفـــون بهـــا
وراءهـــم يف إيـــران وبـــن التحديـــات التـــي تنتظرهـــم يف مـــا إذا كانـــت قضاياهـــم ســـتخضع للمعالجـــة خـــال ثالثـــة
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة.
أشـــهر أم َّأن األمـــر سيســـتغرق ســـبعة أو حتـــى مثانيـــة
أشـــهر .ووفقـــاً لـــروط تأشـــراتهم النمســـاوية ،ال ُيســـ َمح
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للبالغــ بالعم ــل وال لألطف ــال بالذه ــاب إىل املدرس ــة .وتبعــاً
لذلـــك ،ليـــس بوســـعه فعـــل يشء ســـوى االنتظـــار .وكـــ
ق ــال أحده ــم “ميــ الش ــهر األول فالش ــهر الث ــاين ويك ــون
الوض ــع ع ـ م ــا ي ـرام .أم ــا يف الش ــهر الثال ــث ،يب ــدأ امل ــال يف
النف ــاد وأك ــون مضطــراً للخ ــروج .خمس ــة أش ــهر هن ــا وأن ــا ال
أعمـــل! نحـــن بحاجـــة إىل املـــال!”

فيين ــا ،فعليه ــم أيضــاً أن يغط ــوا م وف ــات معيش ــتهم ع ــن
م ــدة إقامته ــم مب ــا يف ذل ــك ب ــدل اإليج ــار .ونظــراً لضخام ــة
املصاريـــف املرتتبـــة عـــ إقامـــة الالجئـــ يف فيينـــا مـــدة
ســـتة أشـــهر ،فـــ شـــك أ َّنهـــم أنفقـــوا كل مدخراتهـــم قبـــل
وصوله ــم إىل الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ب ــل رمب ــا غرق ــوا
يف الدي ــن أيض ـاً .وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،فبع ــض الالجئ ـ مم ــن
جـــاؤوا مـــن خـــ ل هـــذا الربنامـــج هـــم مـــن كبـــار الســـن
أو ممـــن يعانـــون مـــن مشـــكالت صحيـــة مزمنـــة .وبســـبب
الشـــائعات حـــول ارتفـــاع تكاليـــف العالجـــات الطبيـــة يف
فيينـــا والخـــوف مـــن أن اإلفصـــاح مبعاناتهـــم مـــن وضـــع
صح ــي م ــا ق ــد يؤج ــل أو مين ــع إع ــادة التوطــ  ،ق ــد يؤج ــل
بع ــض األش ــخاص العــ ج حت ــى يصل ــوا إىل الوالي ــات املتح ــدة
األمريكيـــة .ونتيجـــة لذلـــك ،قـــد تتدهـــور الحالـــة الصحيـــة
لالج ــئ وق ــد تصب ــح ظ ــروف الع ـ ج أك ـ تعقي ــداً يف الوق ــت
ال ــذي يص ــل في ــه إىل الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة.
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فـــ ات طويلـــة مـــن االنتظـــار املمـــل تـــزرع فينـــا الخـــوف
والقلـــق مـــن أن يكـــون مصـــ أحدنـــا يف نهايـــة املطـــاف
رفـــض طلبـــه .ويقـــول آخـــر ممـــن يعيـــش هنـــا يف فيينـــا
من ــذ س ــتة أش ــهر م ــع زوجت ــه وابني ــه إ َّن ــه م ــا زال يفتق ــر
للمعلومـــات بشـــأن طلـــب أرستـــه« :هـــذه فـــ ة طويلـــة
جـــداً .... .ال أعـــرف مـــا الـــذي يحـــدث [ ....مـــن عـــاديت]
النشـــاط ولكنـــي هنـــا عاطـــل وخامـــل .أنـــا حقـــاً مكتئـــب
ج ــداً ».ج ــاء ه ــذا الرج ــل ليع ـ ّرف نفس ــه بط ــول امل ــدة الت ــي
قضته ــا عائلت ــه يف فيين ــا مقارن ــة بط ــول امل ــدة الت ــي قضاه ــا
اآلخـــرون ممـــن حولـــه .ومقارنـــة بـــأي الجـــئ آخـــر ممـــن
مـــروا علينـــا خـــ ل الحديـــث ،فهـــو يعـــرف تحديـــداً عـــدد
األيـــام التـــي قضاهـــا يف فيينـــا ومـــن الـــذي حصـــل منهـــم
عـــ معلومـــات أو أخبـــار عـــن تاريـــخ مغادرتـــه .ورشحـــت
يل إحـــدى الالجئـــات الشـــابات كيـــف أنهـــا حاولـــت أن
تخف ــي قلقه ــا ع ــن والديه ــا ،مجــ ًة نفس ــها عــ التظاه ــر
بالس ــعادة أمامه ــم حت ــى ال تضي ــف ش ــك ًال آخ ــر م ــن أش ــكال
الضغـــط عـــ أرستهـــا.
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ورغـــم االعـــ اف باملزايـــا املتعـــددة النســـبية التـــي حصـــل
عليه ــا الالجئ ــون خــ ل عملي ــة إع ــادة توطينه ــم ،ورغ ــم َّأن
إع ــادة التوطــ توف ــر حــ ً حاســ ً مس ــتداماً لالجئــ م ــع
قليـــل مـــن الخيـــارات األخـــرى ،فهـــي مـــا زالـــت عمليـــة
صعبـــة متثـــل كثـــ اً مـــن العوائـــق طـــوال الطريـــق ،إذ َّإن
تقـــدم الالجـــئ بطلـــب إعـــادة التوطـــ ال يعنـــي انتهـــاء
معانتـــه .فـــ بـــد إذن مـــن رفـــع الوعـــي حـــول ســـياق
مـــا قبـــل إعـــادة التوطـــ َّ
ألن ذلـــك يســـاعد عـــ توفـــ
اســـتمرارية املســـاعدات لالجئـــ للتغلـــب عـــ التحديـــات
وم ــع ع ــدم إتاح ــة يشء آخ ــر ميض ــون ب ــه حياته ــم ويش ــغلون التـــي تواجههـــم حاليـــاً وكذلـــك عـــ املصاعـــب التـــي
بـــه أيامهـــم ،يعيـــش هـــؤالء الالجئـــ حالـــة مســـتمرة مـــن تكتنفهـــا عمليـــة إعـــادة التوطـــ يف بلـــد جديـــد.
الغم ــوض ال ــذي يكتن ــف حياته ــم .ومل ينتظ ــر ه ــؤالء الالجئ ـ
ه ــذه الفــ ات ألنه ــم مضط ــرون لذل ــك فحس ــب ب ــل ألنه ــم مويل يف mfee@ucla.edu
عاج ــزون أصــ ً ع ــن اتخ ــاذ خط ــوات ملموس ــة نح ــو إع ــداد طالبة دكتوراه ،جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس
www.sociology.ucla.edu
أنفســـهم للحيـــاة يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ،وعـــ
وجـــه الخصـــوص إيجـــاد وظيفـــة أو بـــدء املدرســـة .وخـــ ل
ه ــذا الوق ــت ،رمب ــا يف ــوت عــ األطف ــال ع ــام درايس كام ــل
وكذل ــك يف ــوت عــ البالغــ ف ــرص عم ــل محتمل ــة .فعــ
نرشة الهجرة القرسية ‘مقاالت عامة ’ :نشجع القراء عىل
س ــبيل املث ــال ،عُ ــ ِر َض عــ أح ــد املوس ــيقيني فرص ــة الع ــزف
إرسال املقاالت التي يودون املشاركة بها لنرشها يف أي جانب
يف فعاليـــة يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة مـــ كان ميثـــل
من جوانب الهجرة القرسة .ومع َّأن لكل عدد موضوعاً عاماً
لـــه نقطـــة االنطـــ ق لبـــدء مهنتـــه يف بلـــد جديـــد ،لكـــنَّ
فهناك جزء مخصص للمقاالت العامة التي ُتعنى بأي محور
هـــذه الوظيفـــة ،لســـوء حظـــه ،جاءتـــه يف أثنـــاء انتظـــاره يف
هجرين أو
كان من املوضوعات املرتبطة بالالجئني أو ا ُمل َّ
النّازحني داخلياً أو عدميي الجنسية .مبقدوركم إرسال مقالتكم
فيين ــا.
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يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk

ر

وأصب ــح امل ــال مص ــدراً آخ ــر للقل ــق .فباإلضاف ــة إىل أن ــه عــ
ه ــؤالء الالجئــ دف ــع مث ــن تذك ــرة الطائ ــرة م ــن إيــران إىل

يف أي وقت كان وسوف ننظر يف إمكانية نرشها يف عد ٍد قادم.
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