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الالجئون األفارقة والدور الخاص للكنائس يف اململكة املتحدة
صمويل بيكالو

أصبح لدى كثري من الكنائس والطوائف الدينية املوارد املادية واالجتامعية الالزمة ملساعدة الالجئني يف املجتمع 
املحيل عىل املستوى الفردي وكذلك من خالل جمع الالجئني معاً.

املتحدة  اململكة  يف  املسيحية  الكنسية  الطوائف  بعض  أصبحت 
أفريقيا  رشق  من  لالجئني  املساعدات  لتوفري  ارتباط  نقاط 
القطبية  والكنيسة  الخمسينية  الكنيسة  ُتعّد  األفريقي.  والقرن 
لالجئني  األساسيتني  الديانتني  الخصوص  وجه  عىل  )األرثوذكسية( 
وهام مؤسستان عريقتان وجد فيها الالجئون األفارقة املالذ اآلمن 

والفرصة يف اختبار مجتمع أوسع يتجاوز جالياتهم. 

بعد الوصول إىل اململكة املتحدة، ُيوزَّع أغلبية الالجئني يف مختلف 
الجاليات،  ترتكز  حيث  العاصمة  لندن  عن  بعيداً  البالد  أنحاء 
عىل  العاصمة  يف  القدرة  وجود  عدم  التوزيع  ذلك  يف  والسبب 
لسياسة  الحكومة  اتباع  إىل  إضافة  الكبرية  األعداد  تلك  استيعاب 
التشتيت لطالبي اللجوء الجدد. وباإلضافة إىل أّن الالجئني تعرضوا 
إىل  دفعتهم  تجارب  به مت  مروا  ما  نتيجة  الصدمة  إىل  قبل  من 
الهرب، فهم يواجهون عدداً من التحديات يف التكيف مع الثقافة 
املنعطف  هذا  ويف  الجديد.  لعاملهم  االقتصادية  واملعايري  املحلية 
الحساس، غالباً ما تكون الكنائس وغريها من املنظامت التطوعية 
الخريية هي من تتوىل عملية التدخل واإلنقاذ. ومع ذلك، يبدو أن 
الجامعات  الكنائس وغريها من  أنَّ  إىل  معينة تشري  هناك عوامل 
العقيدية أثبتت استدامة أكرب يف توفري املساعدات من الجامعات 

املجتمعية العلامنية التي تأسست لرعاية الالجئني األفارقة.1 

مهاًم  مــورداً  املتطوعني  برامج  متثل  التطوع:  
فدونها،  الكنائس.  لقوة  أساسياً  ومــصــدراً 
سيصعب)إن مل يستحل( إدامة مختلف نشاطاتهم 
مجموعات  ــا  أمَّ الدعم.  تقديم  إىل  الهادفة 
فيبدو  العلامنيني  األفارقة  الالجئني  مجتمعات 
أنَّهم يفتقرون إىل قاعدة متطوعني بعيدة األمد 
نهاية  يف  تتعر  املجموعات  هذه  أغلبية  إنَّ  بل 

األمر. 

تكون  ما  غالباً  التي  األبنية  املادية:  ــوارد  امل
ونقاط  األصول  من  هي  القيِّمة  باملوارد  مجّهزة 
الذاهبني  األشخاص  أعداد  لتدين  فنظراً  القوة. 
كثري  هناك  املتحدة،  اململكة  يف  الكنائس  إىل 
ميكن  واسعة  مساحة  لديها  ممن  الكنائس  من 
الالجئني  جاليات  جامعات  لخدمة  استغاللها 

األفارقة لغايات العبادة والنشاطات املجتمعية. مثل هذه املرافق 
ليست متاحة عىل الدوام لجامعات الجاليات العلامنية.

املحتاجني  مساعدة  العقيدة:  عىل  املبنية  وااللتزامات  التوقعات 
واألقل حظاً هي جزء من العقيدة واملامرسة املسيحية. 

تحديد  عىل  املوّسعة  والشبكات  االتصاالت  تساعد  الشبكات: 
املحتاجني والقادرين عىل املساعدة والوصول إليهم. وباإلضافة إىل 
ذلك، مبقدور قادة الكنائس أن ميثلوا دوراً قوياً يف تشكيل املواقف 

واملامرسات وتهذيبها. 

ومن هذا املنطلق، متكنت الكنائس املعنية من توفري نطاق واسع 
الالجئني  إىل  الوصول  ذلك  يف  مبا  املجتمعي  الدعم  خدمات  من 
من  األشخاص  متّكن  التي  الزيارات  وخدمات  الوصول  حديثي 
الحصول عىل املساعدة بنزاهة ورسية تامة، وخدمات الدعم وفقاً 
األكرب خالل  للمجتمع  الطوارئ  ودعم  والحاجات  والجنس  للعمر 
األزمة من خالل برامج بنك الطعام عىل سبيل املثال ودعم إدارة 
الديون وخطط التفريغ النفي لألرس وال يقل عن ذلك أهمية ولو 

كان أقل ظهوراً الدعم اإلمياين املسيحي.

يف مناسبة للكنيسة الخمسينية الحبشية )إثيوبيا وأريترييا( يف ليدز، اململكة املتحدة.
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وباإلضافة إىل توفري املساعدات العملية، تقيم الكنائس منرباً لربامج 
التطوع وبناء القدرات التي تساعد امُلجتمعات كالالجئني األفارقة 
املنظامت  فتلك  البعيد.  املدى  يف  ذاتياً  مكتفني  يصبحوا  أن  عىل 
بالكرامة  والشعور  الحياة  يف  والهدف  األمل  إنعاش  عىل  تساعد 
النقيض  وعىل  املحيل.  املجتمع  من  املستضعفني  لألفراد  املصانة 
املادية  باملوارد  الكنائس  من  كثري  تتمتع  العلامنية،  نظرياتها  من 

واالجتامعية الالزمة واملالمئة لجمع الناس بهدف مواجهة التحديات 
امللحة ومتكني الناس لتحسني مستوياتهم املعيشية. 

صمويل بيكالو Samuel@ayele90.freeserve.co.uk زميل 
بحث مستقل/تربوي ومختص يف مجال األقليات وتنمية جاليات 

www.ein.org.uk/bekalo .الالجئني

1.  عىل ضوء مالحظات الكاتب والخربة العملية مع مقدمي خدمات الدعم ومستقبليه 
خالل عرش سنوات من العمل يف املجال.

االستشفاء بعد الكوارث والدعم يف اليابان
كيميايك كاواي  

يف 11 مــن مــارس/آذار 2011، رضب رشق اليابــان زلــزال بقــوة ٩ 
ريخــرت وتبعــه تســونامي عقــب نحــو 30 دقيقــة تقريًبــا. وبحلــول 
ــن 15,000  ــر م ــا أك ــدد الضحاي ــغ ع ــران، بل ــن يونيو/حزي 22 م
مــن بينهــم 7,000 مــا زالــوا يف عــداد املفقوديــن وصــار أكــر مــن 
110,000 يعيشــون يف املالجــئ أو املســاكن املؤقتــة. وقــد ُدمــرّت 
ــوع  ــل. وتط ــا بالكام ــرضرة ومدنه ــة املت ــرى املنطق ــن ق ــري م كث
اآلالف يف أنشــطة اإلغاثــة مثلــام فعلــت بعــض  الجامعــات، مــن 
ــة  ــة بوذي ــة علامني ــي تعــد حرك ــاكاي الت ــا منظمــة ســوكا غ بينه
ــاالت  ــتجابة يف ح ــيق االس ــق تنس ــكيل فري ــارعت بتش ــي س والت

الكــوارث. 

وقــد ارتكــزت أفعــال أعضــاء منظمــة ســوكا غــاكاي املشــاركني - 
ــم  ــرضرة - إىل اعتقاده ــق املت ــم يف املناط ــاش معظمه ــن ع الذي
البــوذي بــأن لجميــع األشــخاص حيــاة ذات كرامــة وقيمــة بالقــدر 
نفســه. وهكــذا، ظــل أعضــاء املنظمــة عموًمــا يدعــون أن تتحقــق 
“الســعادة لهــم ولآلخريــن” ويســعون لتنفيــذ ذلــك بطــرق عــدة 
مــن بينهــا التطــوع. وبوصــف ســوكا غــاكاي منظمــة قامئــة 
ــت املنظمــة مــن  ــدة مكن ــب عدي ــدة، كان مثــة جوان عــىل العقي
الــة يف جهــود اإلغاثــة مــن خــالل االســتجابة لــكل  املســاهمة الفعَّ

ــة والنفســية عــىل حــد ســواء.  مــن االحتياجــات املادي

ــة  ــة التابع ــز املجتمعي ــبكة املراك ــت ش ــل كل يشء، قدم أواًل وقب
ملنظمــة ســوكا غــاكاي املالجــئ ذات املــآوى وإمــدادات اإلغاثــة. 
واســتخدمت أيًضــا بعــض منــازل أعضــاء املنظمــة كمالجــئ 
محليــة أو كنقــاط اتصــال لتوزيــع إمــدادات اإلغاثــة. ثانًيــا، أوصــل 
املتطوعــون إمــدادات اإلغاثــة إىل مــآو اإلجــالء وإىل آخريــن - 
ــارشة  ــن مب ــري املترضري ــن غ ــة - م ــبكتنا املجتمعي ــالل ش ــن خ م
بالكــوارث ولكنهــم  كانــوا يعانــون جــراء انهيــار البنيــة التحتيــة. 
وبســبب شــبكة هــذه املنظمــة ومعرفتهــا باملجتمــع املحــيل، متكن 

املتطوعــون مــن معرفــة أماكــن وجــود النــاس يف املناطــق املترضرة 
تأبــني  حفــالت  أقمنــا  ثالًثــا،  يحتاجونهــا.  التــي  واإلمــدادات 
ــا  ــوات رجون ــص صل ــع تخصي ــي م ــم النف ــم الدع ــالة لتقدي وص
ــت  ــريًا، ُجمَع ــرضرة. وأخ ــق املت ــع للمناط ــفاء الرسي ــا االستش فيه

ــرضرة. ــق املت ــدة يف املناط ــات ع ــات لبلدي التربع

ــًدا  ــل دورًا فري ومبقــدور املنظــامت القامئــة عــىل العقيــدة أن متّث
يف تقديــم كل مــن الدعــم املــادي والنفــي. إال أن املنظــامت 
ــيق  ــن التنس ــد م ــة ملزي ــان بحاج ــدة يف الياب ــىل العقي ــة ع القامئ
ــال مــع القطــاع العــام، مثــل: الحكومــة الوطنيــة والبلديــات  الفعَّ
املحليــة. وقــد رصح أكيهيكــو موريشــيام - زعيــم منظمــة ســوكا 
غــاكاي آنــذاك يف واليــة مياجــي )التــي تحملــت الوطــأة العظمــى 
مــن التســونامي( - يف لقــاء معــه قائــاًل: “قمنــا بأنشــطة اإلغاثــة 
لدينــا مركزيــن أواًل عــىل األفــراد املحتاجــني عــىل مــرأى منــا. ... يف 
حــني قــد ال تتبــع اإلدارة العامــة بالــرضورة املنهجيــة نفســها. فهــم 
عــادة مــا يؤثــرون الكفــاءة واملســاواة يف الحصــول عــىل إمــدادات 
ــل  ــب أن يكم ــي يج ــوة الت ــاط الق ــني نق ــكال املنهج ــة”. ول اإلغاث
ــة  ــامت القامئ ــىل املنظ ــوارئ، ع ــاالت الط ــر. ويف ح ــا اآلخ بعضه
ــات  ــدة العمــل عــىل نحــو ُمتضامــن لتجــاوز االختالف عــىل العقي
ــه  ــر أنَّ ــر بالذك ــوص، جدي ــذا الخص ــة. وبه ــم الديني يف موروثاته
يف أبريل/نيســان 2011 أنشــئت شــبكة )باســم مــرشوع التنســيق 
ــيق  ــدف تنس ــوارث1( به ــاالت الك ــة يف ح ــاين لإلغاث ــي الياب الدين
ــىل  ــة ع ــامت القامئ ــل املنظ ــن قب ــوارث م ــاالت الك ــة يف ح اإلغاث

ــدة. العقي

كيميايك كاواي kawai@soka.jp مدير لجنة السالم، منظمة 
www.sgi.org .سوكا غاكاي

 https://sites.google.com/site/syuenrenindex)1. )املقالة باليابانية فقط
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