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مانويل بيسلري

منــذ أمــد بعيــد ،واملانحــون واملجتمــع الــدويل يغفلــون
التعليــم يف االســتجابة اإلنســانية .وال ُتســتثنَى مــن هــذا
ســويرسا .فقــد اِع ِتيــ َد أن تكــون الصــدارة عنــد الطــوارئ
فعــدَّ هدف ـاً
للغــذاء واملــاء والصحــة واملــأوى ،أ َّمــا التعليــم ُ
بعيــد األمــد تعالجــه الحكومــات الوطنيــة وهيئــات التنميــة
يف أيِّ أزمــة فــو َر انقضائهــا.
لكننــا ك َّنــا يف ذلــك مخطئــن .فــا كان مــا فعلنــاه إال تجاه ًال
ال ِّتجــاه فكــر األرس إىل َّ
أن تعليــم أطفالهــم -الــذي هــو يف
ً
الغالــب انقطــع أو غــر موجــود أصـا -حاجــة أ َّول َّيــة بعــد
أن هُ ِّجــروا .ومل نــد ِر درايــة كافيــة َّ
ـم لحيــاة
أن التعليــم داعـ ٌ
الفــرد ووقــا ٌيئ لــه يف ال ِّنزاعــات واألزمــات .وقــد بخســنا حــقَّ
أثــر التعليــم يف التعايــش الســلمي وأســأنا تقديــر العواقــب
االجتامعيــة واالقتصاديــة لغيــاب التعليــم يف أثنــاء التَّهجــر
بالبلــدان املضيفــة واألصليــة.
ولكــن مــن حســن الحــظ َّ
تحســنت
أن الحــال اليــو َم قــد َّ
كثــراً ،إذ تتزايــد منــذ مؤمتــر القمــة العاملــي للعمــل
اإلنســاين عــا َم  2016الدرايــة بالواجــب اإلنســاين الــذي
ُيح ِّتــم تحقيــق الوصــول إىل التعليــم يف األزمــات .عــى َّ
أن
َ
ممــن مل
 52باملئــة مــن 69
مليــون َّ
مهجــ ٍر يف العــامل هــم َّ
يبلغــوا ســنَّ الثامنــة عــرة .وتطــول مــدة أزمــات التَّهجــر
شــيئاً فشــيئاً وهــي يف الغالــب تؤثــر يف جــزء ال ُيســتهَان
منــوه وتنميــة
بــه مــن الوقــت الــذي يقضيــه الطفــل يف ُّ
قدراتــه واســتعداده حتَّــى يصــر بالغــاً .وال ُير َفــع حــقُّ
التعليــم الجيــد بســبب األزمــات والتَّهجــر .فالحكومــات
الوطنيــة واملنظــات الدوليــة واملنظــات غــر الحكوميــة
واملشــاركون يف ال ِّن ـزاع ونحــن يف الهيئــات املانحــة يتح َّتــم
علينــا جميعـاً واجــب حاميــة حــقِّ التعليــم مــن غــر نظـ ٍر
إىل األحــوال .ويجــب أن يتســنَّى لألطفــال الذهــاب إىل
املدرســة والتَّعلــم يف بيئــة أمينــة .ويجــب أن يتــاح لهــم
تنميــة قدراتهــم حــقَّ التنميــة ،ســوا ٌء كانــوا يعيشــون يف
مخيــم لالجئــن أو يف مســتوطنة مؤقتــة أو يف مدينــة أو
ٍ
مــا زالــوا ينتقلــون مــن مــكان إىل آخــر .فالتعليــم -وهــو
حـ ٌّ
ـق منصــوص عليــه يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل -مســؤولية
مشــركة.
وعنــد ســويرسا َّ
أس اآلســاس يف رصح تنميــة
أن التعليــم هــو ُّ
الفــرد والتنميــة االجتامعيــة والتنميــة االقتصاديــة وركــنٌ

مــن أركان القيــم اإلنســانية كالتســامح واالحــرام والكرامــة
واملســاواة .وعــى ذلــك فالتعليــم األســايس وتطويــر
الكفــاءات املهنيــة هــا مجــاالن ذوا أ ْولَو َّيــة يف تعاوننــا
الــدويل .ولذلــك ضاعفنــا دعمنــا املــايل ضعفــن لهذيــن
املجالــن يف املــدة الواقعــة بــن عــام  2017و .2020ونــرت
الوكالــة الســويرسية للتنميــة والتعــاون يف عــام 2017
أ َّول إســراتيجية تعليــم فيهــا إلرشــاد ســويرسا يف التزامهــا
الثنــايئ واملتعــدد األطــراف يف هــذا القطــاعَّ .
وإن زيــادة
َ
دعــم التعليــم يف األحــوال املتأ ِّزمــة َّ
الهشــة لَهــي أ ْولو َّيــة
إســراتيجية يف ســويرسا ففــي هــذه األحــوال أكــر أوجــه
انعــدام املســاواة واالســتضعاف ،والتعليــم فيهــا يســاعد
وصـ ْو ُن
عــى بنــاء مجتمعــات أشــمل وأعــدل وأكــر ســاماًَ .
حــقِّ التعليــم عنــد الطــوارئ واألزمــات التــي يطــول أمدهــا
والتَّهجــر هــو جــزء مــن مســؤولية ســويرسا اإلنســانية
وجانــب رضوريٌّ جــداً مــن جوانــب حاميــة األطفــال
وتأمي ِلهــم خــراً يف املســتقبل.
َّ
رضوري
إن هــذا العــدد مــن نــرة الهجــرة القرسيــة لعــددٌ
ٌ
يئــهُ
حســن اســتذكار الــذي هــو يف
َ
أصــاب الوقــت َم ِج  .و َي ُ
املهجرون مــن الذهاب إىل
خطـ ٍر حــن ُي َنــع األوالد والبنــات َّ
ـت التَّهجــر فيــه مل يســبق لــه مثيــل
املدرســة ،وذلــك يف وقـ ٍ
وتــزداد فيــه األعــال العدائيــة والنزاعــات طويلــة األمــد.
ثــم َّ
إن التعليــم أعظــم ُس ـ ُبلِ النجــاة مــن د َّوامتــي الفقــر
والضعــف ،وال وجــود للتنميــة املســتدامة مــن غــره .ويف
املهجريــن قــدرات هائلة للمســاهمة يف
جيــل الشــباب مــن َّ
املجتمــع .ومــع ذلــك فــا بــدَّ مــن التـزام دويل أكــر لدعــم
البلــدان التــي تــزداد فيهــا التحــركات السـ َّ
ـكانية .فخمســة
ومثانــون باملئــة مــن الالجئــن القاطنــن يف البلــدان النَّاميــة
املجهــدة ِمــن قبـ ُ
ـل بســبب نظــم تعليميــة وضعتهــا وتبــذل
ْ
فيهــا مــوار َد فــوق مــا لديهــا منهــا .وعلينــا أن منــدَّ يــد
املهجــرون
العــون لهــذه البلــدان بغيــة أن يصــل األطفــال َّ
فيهــا إىل املــدارس املحليــة .وال بــد لنــا من ْ
أن ندعــم وزارات
َّ
الرتبيــة الوطنيــة واملعلمــن واآلبــاء ح َّتــى يتعلــم األطفــال
نمــون
َّ
املهجــرون وأطفــال املجتمعــات املضيفــة جميع ـاً و َي ُ
أن نجــد حلــوالً
يف بيئــة أمينــة مالمئــة لهــم .وعلينــا أيض ـاً ْ
خ َّالقــة لألطفــال والشــباب الذيــن تخ َّلفــوا عــن التع ُّلــم
فن ِّ
ُمكنهــم مــن إدراك مــا فاتهــم .ويحتــاج كل ذلــك إىل عملٍ
تشــرك فيــه الجمعيــات اإلنســانية والتنمويــة واملنظــات
غــر الحكوميــة والــوكاالت الثنائيــة واملتعــددة األطــراف
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مانويل بيسلري
سفري ،ورئيس هيئة املساعدات السويرسية ،ونائب مدير الوكالة
السويرسية للتنمية والتعاون
ملعلومات حول املساعدات اإلنسانية التي تقدمها الوكالة:

والقطــاع الخــاص .وتدعــو ســويرسا البلــدان واألطــراف
األخــرى إىل أن تحــذوا حذوهــا يف تقديــم التعليــم عــى
غــره حــن وضــع السياســات العامــة ومتويلــه وتحويــل
األقــوال إىل أفعــال حيــث ينبغــي الفعـ ُ
ـل .فتوفــر التعليــم
املهجريــن إمنــا هــو اســتجابة فوريــة bit.ly/SDC-Humanitarian-Aid
لألطفــال والشــباب َّ
للطــوارئ وطريقــة مجديــة إليجــاد حلــول دامئــة يف أحــوال
للتواصل مع شبكة التعليم يف الوكالة السويرسية للتنمية
التَّهجــر التــي يطــول أمدهــا.
والتعاونeducation@eda.admin.ch :

الشعور بالسالم الكايف للتَّع ُّلم يف منطقة ال ِّنزاع

بيثان ماكيفوي

يكتسب بناء الحس الداخيل لدى الفرد باألمان مع تعليم مهارات املسايرة والبقاء عىل استعداد للمخاطر
الكبرية الخارجية أهمية كربى ال بد من مراعاتها إذا أريد لربامج الدعم النفيس-االجتامعي يف أفغانستان
أن تقدم ‘مساحة آمنة’ ُت ِّكن األطفال من التَّع ُّلم يف بيئة ترتفع فيها وترية االنفالت األمني.
برامـج الرعايـ ِة النفسـي ِة االجتامعيـ ِة
ـب
كثيراً مـا َتن َْص ُّ
ُ
ُ
التقليديـة على الحـوادث التـي وقعـت يف املـايض ،وتجري
خطـر بهـا على حيـاة َمـن فيهـا .ولكـنْ يف
يف أماكـن ال
َ
األزمـات التـي تطـول مدَّ تهـا مثـل أزمـة أفغانسـتان ال
أرض بهـم مـن ُ
يواجـه األطفـال رضراً نفسـياً َّ
قبـل فحسـب
َّ
بـل هـم يف خـوف وتو ُّتر مسـتم َّرين .فنرى أنه على برامج
الرعايـة النفسـية االجتامعيـة يف مثـل هـذه األحـوال ْ
أن
ـب جهـد إمنـاء
تسـلك مقاربـة مختلفـة إذ يجـب أن َين َْص َّ
الشـعور باألمـان على توسـيع إدراك األطفـال الخطـ َر
ا ُملحت َمـل والتو ُّت َـر ،وتعلي ِمهـم مهـارات فرديـة ملواجهتهما
وإشـعا ِرهم باألمـان مـن خلال اللعـب والتعبير اإلبداعـي
ومتاريـن تعزيـز الثقـة.
نازح
ويوجـد يف أفغانسـتان ٌ
نحـو من  767ألفـاً و 600طفل ٍ
داخليـاً مـن ج َّراء النـزاع فيهاَّ 1.
وإن تحقيق اسـتمرار التعليم
ألمـر ال بدَّ منه لتوفير الروتين والتنظيم ومتكني
نـزاع مـا ٌ
يف ٍ
األطفـال مـن الوصـول إىل غاياتهـم بعيـدة األمـد وتخفيـض
معـدَّ الت التسرب الدائـم مـن التعليـم .ويو ِّفـر املجلـس
التعليـم آلالف األطفال النازحين داخلياً
الرنويجـي لالجئين
َ
لكـن املجلـس قـد
يف أفغانسـتان مـن رشق ِّيهـا إىل غرب ِّيهـاَّ ،
وجـد أ َّنـه ازداد تع ُّرض األطفـال للعنف ا ُمل َر ِّوع يف السـنوات
األخيرة حتَّـى إ َّنـه ازداد أمامهـم تحـدي اندماجهـم يف بيئة
2
جديـدة وإبقـاء ِه َم ِمهـم عالية مـن أجـل التعليم.

وكانـت االسـتجابة على ذلـك منـذ شـهر ديسـمرب/كانون األول يف
عـام َّ 2017أن الفـرع األفغـاين مـن املجلـس الرنويجـي لالجئين ما
َّ
انفـك ُيجـ ِري برنامجـاً تكميلياً ُيد َّرس يف صفوف املـدارس األفغانية
يف البلاد كلهـا ملعالجـة الحاجـات النفسـية االجتامعيـة لألطفـال
الذيـن ُأ ِ ِّ
ضوا نفسـياً مـن جـ َّراء النـزاع .وقـد وضـع هـذا الربنامـج
ُ
ُّ
املجلـس الرنويجي لالجئني
حسـن-
ُ
الـذي اسـمه برنامـج التعلم امل َّوجامعـ ُة ترومسـو الرنوج َّيـة يف عـام  ،2007وقـد ُجـ ِّر َب أ َّو َل أمـره
الطلاب على تعيين
يف أوغنـدا ثـم فلسـطني .ويسـاعد الربنامـج
َ
اسـتجاباتهم ملـا يقعـون فيـه مـن تو ُّتـر ومتييزهـا ،وعلى تع ُّلـم
أسـاليب ُيهدِّئون بها أنفسـهم ويشـعرون باألمان ،وعىل ْأن يكونوا
ٍ
لصح ِتهـمْ ،
وأن يقـدروا على التحدث
ف َّعالين يف أثنـاء اسـتعادتهم َّ
مـع املعلمين ومـع أرسهم َّ
عما يف حياتهم من مشـكالت .ويهدف
الربنامـج أيضـاً إىل بنـاء القـدرة على مقاومـة الظـروف الصعبـة
وإرجـاع البهجـة إىل النفـس يف املـدارس ،وذلـك بتعزيـز تعـاون
ـن حـال الطلاب.
املعلمين وأوليـاء األمـور يف دعـم ُح ْس ِ

َت ْع ِي ُني التَّو ُّتر ُّ
ان و ْمت ِييزُهُ َم
والشعُ و ِر باأل َم ِ

كثيراً مـا ُيلـ َوى عُ نُـق شـعور املـرء باألمـان حين يقـع لـه حـادث
يهـدِّد حياتـه ،وميكـن أن يشـعر النَّاجـون مـن ذلـك بال َه َلـع مـن
وتنصب أسـاليب عالج
أهـون صـوت أو يشء يذ ِّكرهـم بالحـادث.
ُّ
الضرر النفسي على رضورة إعـادة بناء الشـعور باألمـان من أجل
ْأن يسـتعيد الفـرد السـيطرة على اسـتجابة جسـمه الفيزيولوجية
ألحـداث الصدمـة النفسـية .وكثيراً مـا ُي َح ُّ
ـث الناجـون عىل فصل
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