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تيسري ’األمل املعقول‘ لدى الالجئني وطالبي اللجوء
غريغ ترينر

أدى فقدان األمل مع مرور الوقت إىل إصابة الالجئني وطالبي اللجوء يف جزيريَت مانوس وناورو باليأس 
العقلية  يدعم صحتهم  أن  املعقول‹ ميكن  ›األمل  مفهوم  استخدام  إنَّ  غري  العقلية.  الصحة  يف  وأزمات 

ورفاههم.    

تتنوع األسباب التي تدفع الناس لطلب اللجوء لكنَّهم يشرتكون 
بالحاجة امللحة للفرار واألمل بحياة أفضل. وبالنسبة لكثري من 
طالبي اللجوء، تبدو أسرتاليا قادرة عىل توفري ما يرقى آلمالهم. 
لكنَّ الوضع تغري يف أغسطس/ آب من عام 2012 عندما شعرت 
سلبي  انطباع  رسيان  من  والخشية  بالتوتر  األسرتالية  الحكومة 
به  يفيض  ’مستنقعاً‘  ستصبح  أسرتاليا  بأنَّ  املواطنني  لدى  عام 
اللجوء  طالبي  كل  بإرسال  يقيض  ترشيعاً  فأقرت  اللجوء  طالبو 
غري النظاميني ممن َقِدُموا عن طريق البحر بالقوارب إىل جزيرة 
طلبات  ملعالجة  ناورو  إىل  أو  الجديدة  غينيا  بابوا  يف  مانوس 
الحكومة يف سبتمرب/  أعلنت  ذلك،  لجوئهم هناك. وعالوة عىل 
أيلول من العام ذاته أنَّ الالجئني ممن وصلوا عن طريق القوارب 
لن  قبله  أو   2012 عام  آب  أغسطس/  من  عرش  الثالث  يوم 
توطينهم،  إعادة  لغايات  عائالتهم  أفراد  لكفالة  مؤهلني  يكونوا 
أنَّ  الحكومة  أعلنت  عام 2016،  األول من  أكتوبر/ ترشين  ويف 
ُأرِسَلوا إىل جزيرة مانوس أو ناورو منذ يوليو/ األشخاص الذين 

توز عام 2013 لن ُيسَمح لهم باالستيطان يف أسرتاليا تحت أي 
ظرف من الظروف. 

الوصول  بتاريخ  مرهوناً  اللجوء  طالب  مصري  أصبح  وبذلك، 
هاتني  غري  يف  تفسريها  ميكن  ال  بأسباب  أو  التنقل  واسطة  أو 
الحالتني فقد ينتهي املطاف بطالب اللجوء باحتجازه يف أسرتاليا 
اللجوء  يعاين طالبو  مانوس. ومن هنا،  أو  ناورو  إىل  بإرساله  أو 
من حالة من الضعف الكامل إزاء العملية ويعجزون عن توقع 
الغياب  يجتمعان مع  والعجز  الضعف  لهم، وذلك  ما سيحدث 
عىل  خطرة  عوامل  لتصبح  اللجوء  عملية  يف  للعدالة  الواضح 
مة للتدهور املعريف واالنهيار  الصحة العقلية بل هي بالفعل مقدِّ

يف الصحة العقلية.1  

ناورو يف طّي النسيان
مبا  صغرية  وهي  الهادئ  املحيط  يف  الصغرية  ناورو  جزيرة  تقع 
يكفي ألخذ جولة حولها بالسيارة ملدة نصف ساعة. ويف العقد 
املهاجرين من أعظم  احتجاز  أو نحو ذلك، كانت مراكز  األخري 
عليها.  وحافظت  االسرتالية  الحكومة  بنتها  التي  الدخل  مصادر 
فطالبو اللجوء الذين ُيرَسلون إىل ناورو ُيحتَجزون لحني االنتهاء 
عىل  يحصلون  ومعظمهم  طلباتهم،  معامالت  معالجة  من 

مخيامت  يف  بعد  فيام  ’ليستوطنوا‘  كالجئني  بصفتهم  اعرتاف 
االحتجاز،  مركز  خارج  أما  الجزيرة.  أنحاء  يف  منترشة  مختلفة 
التقارير  تشري  إذ  الداخل،  يف  منها  أصعب  الحياة  تكون  فقد 
األطفال وسوء  والتنمر عىل  االعتداءات واالغتصاب  إىل حدوث 
من  يحى  ال  عدد  وانتشار  الصحية  الرعاية  وضعف  التعليم 
أنواع الضغوطات النفسية االجتامعية وعوامل الخطر التي تهدد 

الصحة العقلية. وذلك ليس ما كانوا يأملون به.   

وهكذا تتأرجح الحالية النفسية لطالب اللجوء بني األمل واليأس 
إىل أن تتآكل الصحة العقلية، ثم تيض الشهور فاألعوام، يصبح 
الوحيد  املصب  األخرى  البلدان  بعض  أو  أسرتاليا  إىل  الذهاب 
عام  الالجئني. وعىل مدى عامني حتى سبتمرب/أيلول من  لرتكيز 
2016 َعِملُت مستشارة يف الطب النفيس أوفر الدعم والتدريب 
بعض  وكان  نــاورو  يف  اللجوء  مستوطنات  يف  العاملة  للقوة 
أَصَبحُت  الوقت  ذلك  أنفسهم.2وخالل  الالجئني  من  املتدربني 
أعي عوامل الخطر التي تهدد الصحة العقلية املرتبطة بالرتكيز 
الشديد عىل ما أدعوه ’باألمل الوحيد الكبري‘ وهو مغادرة ناورو 
صاغته  الذي  املعقول‘›  ’األمل  ملفهوم  ميكن  كيف  أدركت  كام 
كايث فاينغارتن3 أن يحافظ عىل صحة العمليات العقلية وصحة 

العقل.  

العقلية إيجاد  ما يكابد عامل الدعم ومتخصصو الصحة  وغالباً 
العقلية  الصحة  لحامية  والتطبيق  للنمو  قابلة  اسرتاتيجيات 
تشجيع  من  قلقهم  املختصني  بعض  ويبدي  ناورو.  يف  لالجئني 
األمل يف وجه ما يبدو ميئوساً منه، خوفاً من أن يكونوا يدعمون 
األمل الكاذب. بينام يشجع اآلخرون األمل الكبري الوحيد، آملني 
أن تثبت صورة الالجئني اليائسني أنَّ االستيطان يف ناورو ال ينجح 
ولذلك يجب إعادة توطينهم يف أسرتاليا أو أي بلد آخر. وبقدر 
املستمر  االنهامك  ذلك  نتيجة  ستكون  مقصوداً،  هذا  يكون  ما 
بشؤون املستقبل ومبا ميكن أن يكون أماًل صعب التحقيق فيام 
إىل ظهور  الهوس  النوع من  التوطني. وأدى هذا  بإعادة  يتعلق 
التي  االنتحارية  والسلوكات  العقلية  الصحة  مشكالت  من  كثري 
ينتج عنها يف بعض الحاالت إصابات خطرية أو الوفاة. وينطبق 
زيارات  أو  كاالنتخابات  املتصّورة  الفرص  عىل  تحديداً  ذلك 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.  
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ومن وجهة نظر عصبية، ينتج عن الرتكيز املستمر عىل أمل بعيد 
تعزيز املسارات العصبية املرتبطة بذلك األمل وتدهور املسارات 
املنكوبون  األشخاص  يواجه  وبذلك،  به.  ترتبط  ال  التي  العصبية 
صعوبة يف املحافظة عىل النشاطات املفيدة والعمليات املرتبطة 

بالصحة العقلية يف الحياة اليومية.  

من اليأس إىل األمل ’املعقول‘
تقديم  مجال  يف  العاملني  عاتق  عىل  امللقاة  املهام  أهم  إحدى 
مساعدة  تكون،  أن  ينبغي  أو  هي،  اللجوء  ملستوطنات  الدعم 
املنتفع للحفاظ عىل صحة العمليات العقلية رغم حالة الاليقني 
واإلحباط واليأس الواضحة التي يعيشها. وحتى لو كانت املوارد 
واملامرسات  التدخالت  إىل  يلجؤوا  أن  للعاملني  ميكن  شحيحة، 
القامئة عىل األدلة وتطبيقها مبهنية وثبات وصرب وتخيل. والغرض 
األسايس من ذلك تحفيز مسارات الدماغ ال للتشجيع عىل إنقاص 
املسارات  تطوير  عىل  للتشجيع  وإمنا  إخامده  أو  الكبري  األمل 
تحديد  عرب  تعزيزها  األخرى  التفكري  وعمليات  األخرى  العصبية 

آمال أخرى تكون فرصة تحقيقها عالية.

بأن  إمياناً  اآلن  موجود  هو  ما  فهم  إىل  املعقول  األمل  »يهدف 
ذلك سيجعلنا مستعدين ملواجهة ما ينتظرنا. فمع األمل املعقول، 
ميتلئ الحارض بالعمل ال باالنتظار ]...[ كام مينح امُلعالِج واملنتفع 
أكرث  إليه  الوصول  تجعل  باألمل  للتفكري  طريقة  سواء  حد  عىل 

سهولة حتى يف أشد الظروف...«

كايث فينغارتن
وبالعودة إىل ما قالته فاينغارتن، مثة خمس خصائص رئيسية لألمل 

املعقول: 

أوالً، يّتسم األمل املعقول بأنه ’عالئقي‘ ألنه يزدهر يف العالقات   
وال يعد مجرد سمة فردية. وقد وجدت صدى ذلك مع الالجئني 
يف ناورو وهم يعيشون يف اتصال وثيق مع اآلخرين ممن هم 

يف الوضع نفسه يدعمهم العامل املتعاطفون.   

ثانياً، تعد املامرسات التي يتكون منها األمل املعقول عمليات   
التمني.  العمل ال  نهاية، فاملسألة هنا مسألة  يومية ال نقطة 
كنقطة  الكبري  باألمل  يؤمنون  الذين  لالجئني  مهم جداً  وهذا 
نهاية ملعاناتهم تتمثل مبغادرة ناورو أو الحصول عىل تأشرية. 
املسارات  من  التعزيز  تحول  املعقول  لألمل  السمة  هذه 
العصبية املرتبطة باألمل الكبري إىل تعزيز تلك املرتبطة بالحياة 

اليومية.   

ولكنه    أكيد  غري  املستقبل  أَن  املعقول عىل  األمل  يؤكد  ثالثاً، 
مفتوح عىل احتامالت كثرية. فرغم أن حالة عدم اليقني تعد من 
أهم عوامل الخطر التي تهدد الصحة العقلية لطالبي اللجوء 
والالجئني فهذه السامت تعني أنَّ االحتامالت ما زالت قامئة. ال 
ميكن ألحد أن يتنبأ بالقادم إذ اسَتخَدمُت ذلك عدة مرات مع 

الالجئني يف ناورو من أجل مواجهة يأسهم وتشاؤمهم.   
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تحقق    ومسارات  أهداف  وراء  املعقول  األمل  يسعى  رابعاً، 
أهدافاً محددة. فبتحديد األهداف الواقعية، واملسارات التي 
ميكن من خاللها تحقيق تلك األهداف، ميكن لالجئني الحصول 
التحكم  عىل  بالقدرة  شعور  عىل  والخطأ  التجربة  عرب  غالباً 
بالحياة اليومية والتنبؤ مبا تؤول إليه األيام. وبتنشيط مزيد من 
العمل يتحسن اإلدراك  العصبية الجديدة وشبكات  املسارات 

وكذلك الصحة العقلية والرفاه. 

واليأَس    والتناقضات  كَّ  الشِّ املَعُقوُل  األََمُل  َيسَتوِعُب  خامساً، 
وبهذا يكون مناسباً جداً للبيئة التي يوجد يف الالجئون. 

يخضع األشخاص الذين يتولون دعم الالجئني وطالبي اللجوء إىل 
بآليات  التدريب  هذا  ويرفدهم  األمل‘  ’تيسري  مجال  يف  تدريب 
ُمنَتفِعيهم يف الرتكيز عىل الحارض وتعزيز العمليات  عملية لدعم 
من  اللجوء  وطالبي  الالجئني  منع  أعتزم  وال  اإليجابية.  املعرفية 
األمل بالخروج من جزيرة مانوس أو ناورو فاألمل الكبري والوحيد 
بالخروج سيبقى دامئاً يف عقولهم. لكنَّني أقصد أنَّه بدالً من ترك 
ذلك األمل الوحيد والبعيد يتحكم يف حياتهم، ميكن ملفهوم األمل 
املعقول أن يوفر نقاط تركيز أخرى تركز عىل الحارض واملستقبل 
القريب، ما يساعد األشخاص عىل تحديد آمال قابلة للتحقيق ولو 

كانت متواضعة وهذا ما يجلب لهم الشعور بالرىض ومزيداً من 
أخرياً  اللجوء  وطالبو  الالجئون  يبلغ  وعندما  والتحفيز.  الدافعية 
العقلية سليمة وسيكونون يف وضع  آمناً ستكون عملياتهم  مكاناً 
حياة  ولعيش  املستوطنة  تفرضها  التي  التحديات  ملواجهة  أقوى 

منتجة.  

غريغ ترينر 
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استضعاف الالجئني ذوي اإلعاقات يف مجال التواصل وتعرضهم ألخطار العنف 

الجنيس والقائم عىل الجندر: أدلة من رواندا 
جويل مارشال وهيلني باريت وأنجيلو إيبينغو

غالباً ما يكون الالجئون الذين يعانون من إعاقات يف التواصل عرضة للعنف الجنيس والعنف القائم عىل 
الجندر، وترجع بعض أسباب ذلك لضعف قدرتهم عىل اإلبالغ عن اإلساءات التي يتعرضون لها. 

الفاعلون  بذلها  متضافرة  جهود  هنالك  كان  األخرية،  السنوات  يف 
الخدمات  توفري  يف  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  لدمج  اإلنسانيون 
ما  غالباً  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تحديد  لكنَّ  برامجها.  وإعداد 
ُيبَنى عىل معيار الصعوبات الحركية ’املرئية‘ أما األشخاص الذين 
يعانون من تحديات أقل وضوحاً كالذين يعانون من صعوبات يف 
التواصل فغالباً ما يكونوا مجهولني وغري قادرين عىل الحصول عىل 

الخدمات اإلنسانية وخدمات الحامية التي يحتاجون إليها. 

أن  التواصل  يف  صعوبات  من  يعانون  الذين  لألشخاص  وميكن 
يواجهوا صعوبات يف الفهم و/أو التعبري عن أنفسهم سواء باللغة 
إىل  يصل  ما  أنَّ  إىل  الدراسات  وتشري  اإلشارة.  بلغة  أم  املنطوقة 
49% من األشخاص ذوي اإلعاقات الذين يبحثون عن الخدمات يف 
التحديات  ولكن  التواصل1  من صعوبة  نوع  لديهم  إفريقيا  رشق 

طبيعة  بسبب  وذلك  محددة  غري  تكون  ما  غالباً  تواجههم  التي 
ما  وغالباً  مرئية  غري  التواصل  يف  الصعوبة  إنَّ  إذ  الخفية  اإلعاقة 
املقدمة  الخدمات  أنَّ  كام  األخرى.  اإلعاقات  مع  متشابكة  تكون 
يف  التواصل  يف  صعوبات  من  يعانون  الذين  األشخاص  ملساعدة 
عدد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تكون إما غري موجودة 
ألسباب  الشائع  الفهم  سوء  يؤدي  لذلك،  وإضافة  كافية.  غري  أو 
وطبيعة إعاقات التواصل إىل إقصاء األشخاص عن الدعم املتوافر 
أو ضعف  الرسمية  وغري  الرسمية  الخدمات  وعرب  املجتمع  داخل 

فرص الوصول إليها. 

ويعد العنف الجنيس والقائم عىل الجندر خطراً كبرياً يواجه الالجئني 
يف رواندا، خصوصاً النساء منهم واألطفال. وُينَظر لهذا النوع من 
العنف عىل أنه أشد خطراً عىل الالجئني من ذوي اإلعاقات وذلك 
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