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العقيدة واالستجابات للتَّهجري
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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.
أصبحت بعض الطوائف الكنسية املسيحية يف اململكة املتحدة األفارقة لغايات العبادة والنشاطات املجتمعية .مثل هذه املرافق
نقاط ارتباط لتوفري املساعدات لالجئني من رشق أفريقيا ليست متاحة عىل الدوام لجامعات الجاليات العلامنية.
والقرن األفريقيُ .تع ّد الكنيسة الخمسينية والكنيسة القطبية
(األرثوذكسية) عىل وجه الخصوص الديانتني األساسيتني لالجئني التوقعات وااللتزامات املبنية عىل العقيدة :مساعدة املحتاجني
وهام مؤسستان عريقتان وجد فيها الالجئون األفارقة املالذ اآلمن واألقل حظاً هي جزء من العقيدة واملامرسة املسيحية.
والفرصة يف اختبار مجتمع أوسع يتجاوز جالياتهم.
املوسعة عىل تحديد
الشبكات :تساعد االتصاالت والشبكات
ّ
بعد الوصول إىل اململكة املتحدةُ ،يو َّزع أغلبية الالجئني يف مختلف املحتاجني والقادرين عىل املساعدة والوصول إليهم .وباإلضافة إىل
أنحاء البالد بعيداً عن لندن العاصمة حيث ترتكز الجاليات ،ذلك ،مبقدور قادة الكنائس أن ميثلوا دوراً قوياً يف تشكيل املواقف
والسبب يف ذلك التوزيع عدم وجود القدرة يف العاصمة عىل واملامرسات وتهذيبها.
استيعاب تلك األعداد الكبرية إضافة إىل اتباع الحكومة لسياسة
التشتيت لطالبي اللجوء الجدد .وباإلضافة إىل ّأن الالجئني تعرضوا ومن هذا املنطلق ،متكنت الكنائس املعنية من توفري نطاق واسع
من قبل إىل الصدمة نتيجة ما مروا به مت تجارب دفعتهم إىل من خدمات الدعم املجتمعي مبا يف ذلك الوصول إىل الالجئني
الهرب ،فهم يواجهون عدداً من التحديات يف التكيف مع الثقافة حديثي الوصول وخدمات الزيارات التي مت ّكن األشخاص من
املحلية واملعايري االقتصادية لعاملهم الجديد .ويف هذا املنعطف الحصول عىل املساعدة بنزاهة ورسية تامة ،وخدمات الدعم وفقاً
الحساس ،غالباً ما تكون الكنائس وغريها من املنظامت التطوعية للعمر والجنس والحاجات ودعم الطوارئ للمجتمع األكرب خالل
الخريية هي من تتوىل عملية التدخل واإلنقاذ .ومع ذلك ،يبدو أن األزمة من خالل برامج بنك الطعام عىل سبيل املثال ودعم إدارة
هناك عوامل معينة تشري إىل َّأن الكنائس وغريها من الجامعات الديون وخطط التفريغ النفيس لألرس وال يقل عن ذلك أهمية ولو
العقيدية أثبتت استدامة أكرب يف توفري املساعدات من الجامعات كان أقل ظهوراً الدعم اإلمياين املسيحي.
1
املجتمعية العلامنية التي تأسست لرعاية الالجئني األفارقة.
صمويل بيكالو

التطوع :متثل برامج املتطوعني مــورداً مه ًام
ومــصــدراً أساسياً لقوة الكنائس .فدونها،
سيصعب(إن مل يستحل) إدامة مختلف نشاطاتهم
الهادفة إىل تقديم الدعم .أ َّمــا مجموعات
مجتمعات الالجئني األفارقة العلامنيني فيبدو
أ َّنهم يفتقرون إىل قاعدة متطوعني بعيدة األمد
بل َّإن أغلبية هذه املجموعات تتعرث يف نهاية
األمر.
املــوارد املادية :األبنية التي غالباً ما تكون
مجهّزة باملوارد الق ِّيمة هي من األصول ونقاط
القوة .فنظراً لتدين أعداد األشخاص الذاهبني
إىل الكنائس يف اململكة املتحدة ،هناك كثري
من الكنائس ممن لديها مساحة واسعة ميكن
استغاللها لخدمة جامعات جاليات الالجئني

يف مناسبة للكنيسة الخمسينية الحبشية (إثيوبيا وأريترييا) يف ليدز ،اململكة املتحدة.
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وباإلضافة إىل توفري املساعدات العملية ،تقيم الكنائس منرباً لربامج واالجتامعية الالزمة واملالمئة لجمع الناس بهدف مواجهة التحديات
التطوع وبناء القدرات التي تساعد ا ُملجتمعات كالالجئني األفارقة امللحة ومتكني الناس لتحسني مستوياتهم املعيشية.
عىل أن يصبحوا مكتفني ذاتياً يف املدى البعيد .فتلك املنظامت
تساعد عىل إنعاش األمل والهدف يف الحياة والشعور بالكرامة صمويل بيكالو  Samuel@ayele90.freeserve.co.ukزميل
بحث مستقل/تربوي ومختص يف مجال األقليات وتنمية جاليات
املصانة لألفراد املستضعفني من املجتمع املحيل .وعىل النقيض
الالجئنيwww.ein.org.uk/bekalo .
من نظرياتها العلامنية ،تتمتع كثري من الكنائس باملوارد املادية
 .1عىل 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  11مــن مــارس/آذار  ،2011رضب رشق اليابــان زل ـزال بقــوة 9
ريخــر وتبعــه تســونامي عقــب نحــو  30دقيقــة تقري ًبــا .وبحلــول
 22مــن يونيو/حزيــران ،بلــغ عــدد الضحايــا أكــر مــن 15,000
مــن بينهــم  7,000مــا زالــوا يف عــداد املفقوديــن وصــار أكــر مــن
 110,000يعيشــون يف املالجــئ أو املســاكن املؤقتــة .وقــد دُمـ ّرت
كثــر مــن قــرى املنطقــة املتــررة ومدنهــا بالكامــل .وتطــوع
اآلالف يف أنشــطة اإلغاثــة مثلــا فعلــت بعــض الجامعــات ،مــن
بينهــا منظمــة ســوكا غــاكاي التــي تعــد حركــة علامنيــة بوذيــة
والتــي ســارعت بتشــكيل فريــق تنســيق االســتجابة يف حــاالت
الكــوارث.
وقــد ارتكــزت أفعــال أعضــاء منظمــة ســوكا غــاكاي املشــاركني -
الذيــن عــاش معظمهــم يف املناطــق املتــررة  -إىل اعتقادهــم
البــوذي بــأن لجميــع األشــخاص حيــاة ذات كرامــة وقيمــة بالقــدر
نفســه .وهكــذا ،ظــل أعضــاء املنظمــة عمو ًمــا يدعــون أن تتحقــق
“الســعادة لهــم ولآلخريــن” ويســعون لتنفيــذ ذلــك بطــرق عــدة
مــن بينهــا التطــوع .وبوصــف ســوكا غــاكاي منظمــة قامئــة
عــى العقيــدة ،كان مثــة جوانــب عديــدة مكنــت املنظمــة مــن
املســاهمة الف َّعالــة يف جهــود اإلغاثــة مــن خــال االســتجابة لــكل
مــن االحتياجــات املاديــة والنفســية عــى حــد ســواء.

املتطوعــون مــن معرفــة أماكــن وجــود النــاس يف املناطــق املترضرة
واإلمــدادات التــي يحتاجونهــا .ثال ًثــا ،أقمنــا حفــات تأبــن
وصــاة لتقديــم الدعــم النفــي مــع تخصيــص صلــوات رجونــا
فيهــا االستشــفاء الرسيــع للمناطــق املتــررة .وأخ ـ ًراُ ،جم َعــت
التربعــات لبلديــات عــدة يف املناطــق املتــررة.
ومبقــدور املنظــات القامئــة عــى العقيــدة أن مت ّثــل دو ًرا فري ـدًا
يف تقديــم كل مــن الدعــم املــادي والنفــي .إال أن املنظــات
القامئــة عــى العقيــدة يف اليابــان بحاجــة ملزيــد مــن التنســيق
الف َّعــال مــع القطــاع العــام ،مثــل :الحكومــة الوطنيــة والبلديــات
املحليــة .وقــد رصح أكيهيكــو موريشــيام  -زعيــم منظمــة ســوكا
غــاكاي آنــذاك يف واليــة مياجــي (التــي تحملــت الوطــأة العظمــى
مــن التســونامي)  -يف لقــاء معــه قائـ ًـا“ :قمنــا بأنشــطة اإلغاثــة
لدينــا مركزيــن ً
أول عــى األفـراد املحتاجــن عــى مــرأى منــا ... .يف
حــن قــد ال تتبــع اإلدارة العامــة بالــرورة املنهجيــة نفســها .فهــم
عــادة مــا يؤثــرون الكفــاءة واملســاواة يف الحصــول عــى إمــدادات
اإلغاثــة” .ولــكال املنهجــن نقــاط القــوة التــي يجــب أن يكمــل
بعضهــا اآلخــر .ويف حــاالت الطــوارئ ،عــى املنظــات القامئــة
عــى العقيــدة العمــل عــى نحــو ُمتضامــن لتجــاوز االختالفــات
يف موروثاتهــم الدينيــة .وبهــذا الخصــوص ،جديــر بالذكــر أ َّنــه
يف أبريل/نيســان  2011أنشــئت شــبكة (باســم مــروع التنســيق
الدينــي اليابــاين لإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث )1بهــدف تنســيق
اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث مــن قبــل املنظــات القامئــة عــى
العقيــدة.

ً
أول وقبــل كل يشء ،قدمــت شــبكة املراكــز املجتمعيــة التابعــة
ملنظمــة ســوكا غــاكاي املالجــئ ذات املــآوى وإمــدادات اإلغاثــة.
واســتخدمت ً
أيضــا بعــض منــازل أعضــاء املنظمــة كمالجــئ
محليــة أو كنقــاط اتصــال لتوزيــع إمــدادات اإلغاثــة .ثان ًيــا ،أوصــل
املتطوعــون إمــدادات اإلغاثــة إىل مــآو اإلجــاء وإىل آخريــن  -كيميايك كاواي  kawai@soka.jpمدير لجنة السالم ،منظمة
مــن خــال شــبكتنا املجتمعيــة  -مــن غــر املترضريــن مبــارشة سوكا غاكايwww.sgi.org .
بالكــوارث ولكنهــم كانــوا يعانــون ج ـراء انهيــار البنيــة التحتيــة.
( .1املقالة باليابانية فقط)https://sites.google.com/site/syuenrenindex
وبســبب شــبكة هــذه املنظمــة ومعرفتهــا باملجتمــع املحــي ،متكن
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