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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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