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العصيان املدين املسيحي واحتجاز الهجرة اإلجباري يف أسرتاليا

ماركوس كامبل

هناك حركة جديدة بني الناشطني املسيحيني يف أسرتاليا تتمثل يف استخدام العمل الراديكايل لتحدي سياسة بالدهم
يف اتباع االحتجاز اإلجباري لألطفال طالبي اللجوء.
يف أواخــر عــام  ،2013أطلقــت الحكومــة األســرالية سياســة
“حــدود العمليــات الســيادية” لتوقــف معالجــة جميــع
طلبــات طالبــي اللجــوء الذيــن يرغبــون إعــادة التوطــن
يف أســراليا والذيــن يســتخدمون البحريــة (عــى نحــو
مثــر للجــدل) بإعــادة قواربهــم قبــل أن يدخلــوا إىل امليــاه
اإلقليميــة .وعُ ممــت حملــة إعالنيــة تحمــل موضوعـاً عســكرياً
معاديـاً عــى األشــخاص الذيــن قــد يطلبــون اللجــوء بأنــه “مــن
املســتحيل”” أن يســعوا إىل إعــادة التوطــن يف أســراليا.

وكانبــرا .واعتُقــل إثــر ذلــك  95شــخصاً و ُقــدم إىل املحاكمــة 25
غريهــم عــى أســاس التعــدي عــى ملكيــة الغــر لكــنّ القضــاة
أســقطوا القضايــا الحقــاً .وتركــز الحركــة عــى األحــداث
اإلنســانية باســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي خاصــة
مــن خــال التغريــدات الحيــة عــر تويــر حــول االعتصامــات
واالعتقــاالت ،ومــا مــن شــك َّأن الطبيعــة الدينيــة للحركــة
ســاهمت يف منــو شــعبيتها بطــرق عــدة.

ورداً عــى ذلــك ،اســتخدمت مجموعــة مــن
املســيحيني النمــط والخــط ذاتيهــا املســتخدمني
يف تلــك الحملــة الحكوميــة وبــدأت حملــة مضــادة
بعنــوان “الحــب يجعــل املســتحيل ممكنــاً”.
وتبنــت املجموعــة تعاليــم الســيد املســيح ومارتــن
لوثــر كينــغ الصغــر واملاهامتــا غانــدي ودفعــت إىل
اتخــاذ اإلجـراءات بشــأن أكــر مــن  700طفــل مــن
1
طالبــي اللجــوء املحتجزيــن ألمــد غــر محــدود.
وتســعى الحركــة إىل إبــراز الجانــب اإلنســاين
مــن املوضــوع مــن خــال حملــة مبــارشة نابــذة
للعنــف وعصيــان مــدين.
وتتمثــل إجراءاتهــم “باالعتصامــات” ألداء
الصلــوات املســائية داخــل مكاتــب السياســيني
مثــل رئيــس الــوزراء ووزيــر الهجــرة وحاميــة
الحــدود إذ تدخــل مجموعــات صغــرة مــن القــادة
الدينيــن مــن مختلــف التقاليــد ويحتلــون مكتــب
الســيايس وميارســون الصلــوات والطقــوس إىل أن
يحصلــوا عــى الت ـزام مــن هــؤالء أو إطــار زمنــي
عــى األقــل إلطــاق رساح جميــع األطفــال مــن
االحتجــاز.
وبــن شــهري مــارس/آذار ونوفمرب/ترشيــن الثــاين
 ،2014احتــل  112قــادة دينيــون منهــم  41راهبـاً
وأربعــة راهبــات وحاخــام يهــودي مكاتــب 12
عضــواً يف الربملــان يف كل مــن ســيدين وميلبــورن
وبــرث وأدياليــد وبريســبني والونسيســتون
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فــأوالً ،متكنــت الحركــة مــن خــال شــعارها “الحــب يجعــل
املســتحيل ممكنــاً” إزالــة الغمــوض عــن الحــوار الســيايس
الالمتناهــي يف أســراليا حــول كيفيــة التعامــل مــع طالبــي
اللجــوء وذلــك باخت ـزال الجــدال الدائــر والرتكيــز عــى املبــدأ
اإلنســاين األســايس بأنــه مــن الخطــأ احتجــاز األطفــال ملــدد ال
نهائيــة .وتضــع الحركــة هــذا املبــدأ ضمــن إطــار الظلــم الــذي
ال ميكــن لهــم كمســيحيني أن يقبلــوه بــل يدعــون لرفــع ذلــك
الظلــم مســتلهمني يف ســبيل ذلــك قصــة “عيــى الالجــئ”
الــذي كان عليــه وهــو رضيــع أن يفــر مــن اضطهــاد امللــك
هريودتــس 2.وقــد ُصمــم هــذا التأطــر إلقنــاع املســيحيني
اآلخريــن بتغيــر مواقفهــم ونظراتهــم تجــاه طالبــي اللجــوء أو
لالنضــام إىل الحركــة.

وثانيــاً ،تو َّلــدت البنيــة الحركيــة والالمركزيــة للحركــة مــن
شــبكات الكنائــس املوجــودة أصــ ًا وهــذا عنــى إمكانيــة
إطــاق أعــال االحتجــاج برسعــة ويف جميــع املواقــع يف شــتى
أنحــاء البــاد.
وثالثـاً ،تســتند الحركــة إىل الحــس العاطفــي للوحــدة وينــادي
قادتهــا مببــدأ ّأن الكنائــس األســرالية تتحــدث “بصــوت واحــد”
حــول املوضــوع .ويف الواقــع ،ليــس ذلــك حقيقــة متام ـاً ،ومــع
ذلــك نجحــت الحركــة يف حشــد أكــر عــدد مــن الطوائــف
الكنســية وإرشاكهــا بــدءاً بالتحرريــن وانتهــا ًء باملحافظــن-
إلضفــاء صــورة مفادهــا َّأن املؤسســات الرئيســية تســاعدها.
وأخــراً تســتهدف الحركــة إبــراز كلمــة الحــب عــى أنهــا
شــكل مــن أشــكال االلتزامــات األخالقيــة أثنــاء خطابهــم مــع
السياســيني الذيــن يعتنقــون الديانــة املســيحية.
ومــع أ ّنــه مــن النــادر ذكــر كلمــة الحــب يف
النقاشــات حــول طالبــي اللجــوء ،فــأي شــخص
لديــه املعرفــة البســيطة بالعهــد القديــم ســيألف
“أحــب جــارك” .ويقــول
إحــدى الوصايــا العــر
َّ
نشــطاء حركــة “الحــب يجعــل املســتحيل ممكنـاً”
إنهــم يســعون إىل دعــوة السياســيني إىل تبنــي
أســلوب أكــر عطفــاً وهــذه الــروح الجامعيــة
للحركــة تجعــل تأثريهــم قويــاً.
وبعــدم إظهــار أي نيــة للرتاجــع ،أثبتــت حركــة
الحــب يجعــل املســتحيل ممكنـاً أنــه مــا زال هناك
مجــال لنــا نحــن بصفتنــا مواطنــن عامليــن التخــاذ
اإلجـراءات العمليــة بعــد أن احتيــل عــى القانــون
الــدويل وبعــد أن لقيــت الرســائل والعرائــض
املقدمــة منهــم الرفــض والتجاهــل .بــل هنــاك
زخــم واضــح متنــام مــن األشــخاص الذيــن ُيبــدُ َ
ون
التزام ـاً كبــراً للمعنــى الحقيقــي ملحبــة جريانهــم.
ماركوس كامبل

mcam2375@uni.sydney.edu.au

باحث يف مستوى املاجستري يف جامعة سيدين.

www.sydney.edu.au

الحب يجعل املستحيل ممكناً .لن يهدأ لنا بال إىل أن ُتنَح الحرية لطالبي
اللجوء عىل شواطئنا .وسيبقى الرتحيب بالغريب شعارنا.
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