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إعادة توطني الالجئني الـ (إل جي يب يت) يف الواليات املتحدة األمريكية:
املامرسات املثىل الناشئة
سكوت بورمتان ودانيال ويل

توجه وكاالت إعادة التوطني يف الواليات املتحدة األمريكية عناية أكرب وتبذل جهوداً أكرث يف مساعدة الجئي الـ (إل
ّ
جي يب يت) وطالبي اللجوء منهم ومن هنا بدأت املامرسات املثىل بالظهور.
ألكرث من عقدين من الزمن ،تعرتف الواليات املتحدة األمريكية
باالضطهاد القائم عىل امليول الجنسية عىل أنه أساس يؤهل املعني
يالحظ َّأن أعداد الالجئني
به بالحصول عىل صفة الالجئ .ومع ذلكَ ،
الذين حددوا أنفسهم عىل أنهم (إل جي يب يت) والذين دخلوا
الواليات املتحدة األمريكية ما زالت أقل من العدد املتنبأ به عىل
اعتبار َّأن نسبة انتشار املسول الجنسية املثلية تقدر بحوايل  %3.8من
1
نسبة السكان ككل.
يف عام  ،2011دخل  81372الجئاً وطالباً للجوء الواليات املتحدة
األمريكية منهم  3000شخص ممن قد يع ِّرفون أنفسهم عىل أنهم
(إل جي يب يت) 2.فقليل من الالجئني الـ (إل جي يب يت) يفصحون عن
ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية لوكاالت إعادة توطني الالجئني
باستثناء الفئة املحدودة التي ُمنحت حق اللجوء عىل هذا األساس
حرصاً .وال تعمل املفوضية السامية لالجئني وال حكومة الواليات
املتحدة األمريكية عىل تسجيل أعداد قضايا الالجئني أو طالبي اللجوء
املوافق عليهم عىل أساس االضطهاد القائم ضد الـ (إل جي يب يت)
كذلك ال يوجد أي تع ّقب للذين يحددون عىل أنهم كذلك من خالل
عملية مخصصات الالجئني وإعادة التوطني .ولرمبا كان عدد الالجئني
الـ (إل جي يب يت) ممن يفصحون عن وضعهم ويعاد توطينهم يقل
عن  300حالة يف حني ال تتجاوز أعداد األشخاص املمنوحني لحق
3
اللجوء عىل أساس امليول الجنيس أو الهوية الجندرية .500
بالنسبة لالجئني وطالبي اللجوء الذين يحظون بحق اللجوء نتيجة
مبارشة لالضطهاد القائم عىل امليول الجنسية أو الهوية الجندرية
فغالباً ما يعاد توطينهم وحدهم ما يعني انقطاع صلتهم بعائالتهم
أو أصدقائهم بل قد يبقون منعزلني عن األشخاص الذين يتشاركون
معهم يف البلد األصلية .وهناك أيضاً كثري منهم ف ّر من العنف الذي
مارسه عليه أفراد أقاربهم أو أبناء مجتمعاتهم وهذا يعني محدودية
عالقاتهم القرابية إن ُوجدت أص ًال يف بالد اللجوء .ومع َّأن هذه العزلة
فرضها بعض الالجئني ذاتياً عىل أنفسهم ،فهي أيضاً نتيجة املخاوف
الراسخة التي تستمر باالستحواذ عليهم بعد اللجوء .لكنَّ مخاوف الـ
(إل جي يب يت) األمنية ليست يف مجملها مخاوف واهمة بل أفاد كثري
منهم إىل تعرضهم للتهديد باالعتداء أو اإلساءة اللفظية من الالجئني
اآلخرين عىل خلفية ميولهم الجنسية و/أو هوياتهم الجندرية.

أما بالنسبة ملن يتقن العمل عىل الحاسوب أو استخدام بعض مهارات
اللغة االنجليزية فهم باملعدل أقل عزلة وأكرث دراية لالختالفات يف
املواقف واملعتقدات الخاصة بامليول الجنسية والهوية الجندرية يف
بلدان إعادة التوطني مقارنة مبن يفتقر تلك املهارات .كام أنهم أكرث
إقداماً عىل اإلفصاح عن هوياتهم الجنسية والسعي للخدمات .أما
الالجئني الـ (إل جي يب يت) ممن يفتقرون لتلك املهارات فال تقترص
معاناتهم عىل وقوعهم يف مزيد من العزلة بل قد يواجهون صعوبة
أكرب يف التوافق الذايت مع هوياتهم الجنسية أو الجندرية ،ومن هنا
هناك كثري من الذين يعرفون أنفسهم بطرق تختلف عن الفئات
املعروفة تحت عنوان (إل جي يب يت).

مواقع مفضلة

ما زال الجدل قامئاً حول ما إذا كان أفضل حل إلعادة توطني الالجئني
الـ (إل جي يب يت) هو يف «املواقع املفضلة» أم أنه يجب عىل برامج
إعادة توطني الالجئني كلها أن تبني الكفاءات بني هذه الفئة لتمكني
إعادة توطينها .فال شك َّأن الالجئني من الـ (إل جي يب يت) يستفيدون
من إعادة توطينهم يف مناطق تحظى ببيئة قانونية إيجابية ويف
مجتمع محيل راسخ لفئة الـ (إل جي يب يت) ،لكنَّ الالجئني الـ (إل جي
يب يت) غالباً ما يهاجرون من موقع إعادة التوطني األصيل ويبحثون
عن مجتمعات يختارونها وهذا ما يشكل حجة قوية لتوزيع الجئي
الـ (إل جي يب يت) عىل املجتمعات املفضلة منذ البدء .وحيثام كانت
هناك كثافة يف عدد القاطنني من الـ (إل جي يب يت) يتمتع املامرسون
يف مجال إعادة التوطني أيضاً بسلطة أكرب لبناء الشبكات االجتامعية
وتأسيس عالقات العمل الرسمية مع منظامت الـ (إل جي يب يت)
وأصحاب العمل الذين يتعاملون بو ٍّد مع الـ (إل جي يب يت) ،ومزودي
اإلسكان وغري ذلك من املوارد املجتمعية التي ميكنها أن تضاعف من
تحسني دمج الالجئني الـ (إل جي يب يت).
وهناك بعض من مواقع إعادة توطني الالجئني التي تتوافر عىل
قدر أكرب يف الخربة يف دمج الخدمات الشاملة والتي تعد أفضل
استعداداً لتوفري اإلحــاالت املناسبة أو ملسايرة الحاجات الطبية
الخاصة والحاجات الصحية العقلية داخلياً .وإحدى النامذج الخاصة
بإعادة دمج الالجئني الـ (إل جي يب يت) تقلد تلك التي استُخدمت
مع الالجئني الذين يعيشون مع اإليدز خالل تسعينيات القرن املايض
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حيث ُز ِّودت بعض الوكاالت الخاصة مبا يلزم إلدارة الحاجات الصحية
لألشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
مع املحافظة يف الوقت نفسه عىل معايري صارمة للرسية 4.وميكن
لوكاالت إعادة التوطني التي تخدم الالجئني الـ (إل جي يب يت) أيضاً
أن تدمج الدروس املستفادة من برامج التعامل مع التعذيب والتي
تركز عادة عىل خدمات الصحة العقلية املتخصصة ما بعد الصدمة
وتقدم الخدمات عرب مدة أطول من الوقت وتوظف منهج الفريق
الواحد ما ميكن الناجني من الحصول عىل الخدمات دون االضطرار
إىل إعادة رسد أحداث قصصهم أو الكشف عن هويتهم كلام التقوا
5
مبزود جديد للخدمات.
ومن أفضل السبل إلعادة توطني مغريي الجندر من الالجئني أن
يكون ذلك يف املواقع املفضلة حيث تتمتع الوكاالت بالخربة املس َّبقة
والروابط القامئة مع مقدمي الخدمات لفئة الـ (إل جي يب يت).
جمة يف الحصول عىل خدمات
فمغريو الجندر يواجهون صعوبات َّ
الرعاية الطبية املتخصصة ،ومن املامرسات املثىل الناشئة أيضاً ربط
الالجئني الـ (إل جي يب يت) بالرعاة إما ضمن املجتمع املحيل لهذه
الفئة أو بني الحلفاء األقوياء ممن ميكنهم املساعدة يف توفري الحاجات
األساسية والدعم االجتامعي الذي يطلبه الالجئون الـ (إل جي يب يت)
6
الذين يعيشون يف عزلة عن مجتمعاتهم.

تعميم إعادة توطني الـ (إل جي يب
يت) عىل جميع املسارات

نظراً لصغر عدد الالجئني الـ (إل جي يب يت) ممن يع ِّرفون أنفسهم
يقابله العدد الكبري ممن ال يرغب يف اإلفصاح عن هويته الجندرية أو
ميله الجنيس ،من املهم لجميع مقدمي الخدمات لالجئني أن يوجدوا
بيئة مأمونة وداعمة ودعم التسامح ضمن املجتمع األكرب .ويتطلب
التعميم دمج الخدمات املناسبة للـ (إل جي يب يت) يف املامرسات
الحالية عىل أساس افرتاض أن أي الجئ يكون من الـ (إل جي يب يت)
وعىل أساس أنه ال بد من تقديم املعايري املوحدة للنفاذ للخدمات
والتواصل املراعي لالحرتام والحامية بغض النظر عام إذا كان أي
من الالجئني يفصح أم ال عن املعلومات الخاصة مبيوله الجنسية أو
هويته الجندرية .ويتضمن هذا التعميم الخاص بالخدمات املناسبة
للـ (إل جي يب يت) خطوات بسيطة مثل التأكد من عرض الربوشورات
وامللصقات متعددة اللغات يف املوقع ومن استخدام علم قوس قزح
أو أي رمز آخر 7للتعبري عن االنفتاح للمحاورات حول امليول الجنسية
أو الهوية الجندرية وضامن وعي الكوادر العاملة باآلثار السيئة
للطرائف والعبارات الساخرة أو غري املراعية للجندر ورسم الصور
النمطية .ويتضمن التعميم ضامن فهم املشاركني يف الربامج 8ونفاذهم
إىل سياسات مناسبة مناهضة للتمييز وتسمح بتقديم التظلامت.
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ومن شأن التعميم أيضاً أن يتوسع ليصل إىل التواصل مع الالجئني ضمن
الوكالة وضمن مجتمعات املهاجرين يف الخارج .وينبغي للمزاولني أن
ُيدمجوا املعلومات املتعلقة بامليول الجنسية وهوية الجندر ضمن
الحوارات األوسع نطاقاً املتعلقة بالتنوع واالختالفات الثقافية يف
الواليات املتحدة األمريكية بهدف تجنب فصل الالجئني الـ (إل جي
يب يت) عن الغري ووصمهم .وهناك منربان يتيحان لوكاالت إعادة
التوطني فرصاً واضحة يف تثقيف الالجئني حول مختلف التعبريات عن
الجنس والجندر .ويف الجلسة التوجيهية الثقافية التي ُتعقد خالل
ثالثني يوماً من الوصول ،يحظى املشاركون بفرصة تبديد الخرافات
التي تحوم حول مجتمع الـ (إل جي يب يت) وتشجع عىل قبول تلك
الفئة يف املجتمع .وميكن أيضاً للتعريف الحذر بأدوار الجندر (مبا يف
ذلك امليول الجنسية) يف نقاشات االستعداد أن تساعد يف تخفيف
مخاطر العنف ضد الـ (إل جي يب يت) أو الشباب ممن ال يلتزمون
باألدوار الجندرية .وميكن أيضاً استغالل دروس اللغة اإلنجليزية لغ ًة
ثانية يف توفري فرصة أخرى فمع َّأن معلمي اللغة االنجليزية لغ ًة
ثانية قد يولون األولويات إىل اكتساب اللغة لغايات التشغيل ،فيمكن
لدروس اللغة االنجليزية أيضاً أن متثل دور جلسات التعديل الثقافية
املمتدة ،ومن هنا البد للموظفني أن يتوخوا الحذر وأن يقدموا تلك
األفكار بطريقة حذرة بحيث ال يتسبب عرضهم للموضوعات بإشعار
الالجئني بالعار بسبب اعتقاداتهم أو بحيث يظهروا وكأنهم يريدون
املساس مبس ّلامتهم الدينية والثقافية.
ومن األساليب القوية استقطاب «سفراء حلفاء» من ضمن مجتمع
الالجئني وذلك لغاية إحداث التغيري اإليجايب .فضمن كل مجتمع
لالجئني ،ميكن للمرء يف العادة أن يجد أفراداً يتعاطفون مع مأزق
الالجئني الـ (إل جي يب يت) حتى بني القوميات والثقافات التي عادة
ما تكون مضادة جداً للحوارات املتعلقة بامليول الجنسية أو الهوية
الجندرية .و ُيرشح لهذه املهمة أوالً الشباب البالغون الذين لديهم
قدرة عىل استخدام اللغة االنجليزية والقادرون عىل النفاذ إىل املوارد
والذين تولوا مناصب قيادية ضمن مجتمعاتهم .فهؤالء األفراد غالباً
ما يتمتعون بحس تقدمي أكرب وبرغبة أكرث لدعم نظرائهم من الـ
(إل جي يب يت) ومنارصة حقوقهم نيابة عنهم إذا ما استُهدفت هذه
قص َيت.
الفئة أو ُأ ِ

مجتمعات الدعم

بتوفري املساعدات اإلضافية وبعرض الدعم العاطفي واالجتامعي،
ميكن لجامعات الـ (إل جي يب يت) أن تعمل كشبكة مجتمعية
يحتاجها الالجئون الـ (إل جي يب يت) حاجة ماسة ،ومع ذلك ،ال تكفي
اإلحالة بحد ذاتها إىل مجموعة محلية للـ (إل جي يب يت) ملنع استمرار
عزلة الالجئني الـ (إل جي يب يت) .فقد ذكر الالجئون مقتهم وكراهيتهم
لالنضامم واملشاركة يف املجموعات املحلية للـ (إل جي يب يت) بسبب
االختالفات الثقافية َّ
وألن الالجئني (كام الحال بالنسبة للمهاجرين
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ومقصون أو من غري املرحب
وامللونني) غالباً ما يشعرون بأنهم محجوبون
َّ
بهم يف الفضاءات الغربية للـ (إل جي يب يت) .ويقع العبء عىل مزاويل
إعادة التوطني يف تدريب جامعات الـ (إل جي يب يت) حول خلفيات الالجئني
وحاجاتهم واستنباط مختلف الطرق التي ميكن ملجتمع الـ (إل جي يب يت)
من خاللها تقديم فضاء آمن وترحيبي يتيح لالجئني النفاذ إىل الخدمات
والدعم .وليس تأسيس برامج التدريب أو املناسبات االجتامعية االستضافية
إال اثنتني من الطرق التي أثبتت نجاحاً يف هذا امليدان.
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ويف حني قد يحقق الالجئون الـ (إل جي يب يت) فائدة كبرية من دعم مجتمع
الـ (إل جي يب يت) املحيل لهم ،فإن ذلك ال ميكن أن يقلل من الدعم الذي
ميكن لالجئني الـ (إل جي يب يت) أنفسهم أن يقدموه بني أنفسهم .فكام الحال
بالنسبة للناجني من التعذيب الذين غالباً ما يستسهلون التواصل مع الناجني
اآلخرين عىل اختالف قومياتهم وأعراقهم ،فكذلك الالجئون الـ (إل ج ي يب
يت) يتالحمون مع أولئك الذين مروا مبثل صعوباتهم أو مبن يتشاركون معهم
بأحالمهم .فاملجتمع إذن من العنارص الحاسمة يف عملية إعادة التوطني وال
يختلف الجئو الـ (إل جي يب يت) عن جميع الالجئني اآلخرين من حيث إنهم
ال يستطيعون جواز املرحلة االنتقالية بنجاح وال تحقيق االكتفاء الذايت إال
بوجود شبكات للدعم.
تشري إحدى املامرسات املثىل عىل وكــاالت إعــادة توطني الالجئني ببناء
مجموعات اجتامعية يقودها املشاركون وتتألف من الجئني وطالبني للجوء
املحليني من الـ (إل جي يب يت) فهذه املجموعات من شأنها أن تنظم الخروج
يف الرحالت االجتامعية وأن تساعد الالجئني الـ (إل جي يب يت) عىل تكوين
األصدقاء واستكشاف أحيائهم الجديدة .ومجموعات النشاطات هذه جاءت
عىل غرار املجموعات التي أطلقتها مراكز معالجة التعذيب لتعالج حاجات
9
مشابهة لها.
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ويف حني َّأن الحاجات الخاصة لالجئني من الـ (إل جي يب يت) والتاريخ الحديث
لالضطهاد قد ُيبعدا هؤالء الالجئني عن مجتمعاتهم العرقية أو القومية يجب
إذن بذل الجهود لبناء الجسور بني الالجئني من الـ (إىل جي يب يت) والهاجرين
اآلخرين من بلدانهم األصلية .ومع زيادة الدعم وتعزيز النفاذ إىل الخدمات
والفرص الجديدة لالندماج يف املجتمع املحيل ،سوف يتمكن الالجئيون الـ
(إل جي يب يت) من شقَ حياة جديدة واستكشاف فرص جديدة.
سكون بورمتان  SPortman@heartlandalliance.orgمستشار أول
فني ،ودانيال ويل  DWeyl@heartlandalliance.orgمنسق مبادرة
مرحباً قوس قزح بدى التحالف الدويل لهارتالند
ً
 www.heartlandalliance.orgوهذه املبادرة متثل برنامجا للمساعدة
الفنية مدته سنتني لوكاالت إعادة توطني الالجئني يف الواليات املتحدة
األمريكية ولربامج العالج من التعذيب الهادفة إىل تحسني الخدمات
املقدمة لالجئني ومقدمي طلبات اللجوء من الـ (إل جي يب يت)
www.rainbowwelcome.org

