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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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املجلس الرنويجي لالجئني ،أفغانستان

أطفال ميارسون متارين الشد واالرتخاء للعضالت لالسرتخاء .برنامج التَّع ُّلم األفضل ،أفغانستان.

هـد َد للحياة هو مامرسـة التامريـن حين يوقظهـم ً
ليلا انفجـار مـا (بشرطِ أال
املـايض مـن الحـارض ،وعلى إدراك َّأن الحـادث ا ُمل ِّ
ُّ
َّ
يف املـايض وأ َّنهـم يف الوقـت الحـارض آمنون .ويع ِّلـم برنامج التعلم يكونـوا يف خطـر مبـارش) وبذلك شـعروا أن باسـتطاعتهم البقاء
الطلاب تعيين مصـادر ردود ِفعلهـم على التو ُّتـر واألثـر هادئين ولـو كان يف منطقـة قريبـة منهـم ٌ
حسـن
قتـال.
َ
ا ُمل َّ
َّ
الـذي يرتكـه يف الجسـم ،ثم يتعلمـون متارين مهدِّئـة للنفس ومنها
عينـي وأفكـر يف
متاريـن التن ُّفـس الطويـل وشـ ِّد العضلات وإرخائها والتوازن وشـ ِّد “أحـب متريـن املـكان اآلمـن .ففيـه أغمـض
َّ
حصـة و ُيح ُّثـون مـكان هـادئ آمـن .مـكان جميـل ...يـا لِروعتـه”.
الجسـم .وميـارس األطفـال هـذه التامريـن يف كل َّ
على مامرسـتها يف البيـت مـع أوليـاء أمورهـم .وتسـاعد التامريـن
ـل َح َيا ِة ِّ
األطفـال على السـيطرة على مـا َيعـ ِر ُض لهـم مـن أعـراض وعلى َج ْع ُ
َ
الط ْف ِل آ ِمنَة
َ
ُ
ُ
ُّ
حسـن أنَّ
تو ُّترهم.
ل ِ
وحـظ يف املرحلـة التجريبيـة مـن برنامـج التعلـم امل َّ
َّ
الحصـة إال أنهـم كانـوا يف
األطفـال شـعروا باألمـان يف أثنـاء َّ
ولكـنْ ال تـزال املخاطـر التـي لهـا صلـه بالنـزاع يف أفغانسـتان حـاالت مخيفـة خـارج الصـف الـدرايس .إذ يواجـه األطفـال
تؤثـر يف األطفـال ولـو نزحـوا إىل محافظـات أكثر أمنـاً .فمـن وهـم آتـون إىل املدرسـة احتمال ْأن ُي َ
خط ُفـوا أو ْأن يجـدوا
املألـوف اسـتمرار سماع األطفال أصـوات الصواريـخ أو إطالق أنفسـهم وسـط اشـتباكات مسـ َّلحة أو انفجـارات أو ألغـام أو
النـار حيـث ينزحـون يف بيئتهـم الجديـدة ،وإخبارهـم يف ْأن يضايقهـم النـاس أو ْأن يتع َّرضـوا لحـوادث املـرور .ول ُو ِح َ
ـظ
ظـروف كهـذه أ َّنهـم يف أمـان ميكـن أن ُي ِ َّ
ضر بهـم يف الحقيقـة أيضـاً ارتفـاع يف حـاالت اإلسـاءة املنزليـة وعاملـة األطفـال.
َّ
َّ
ف ُيرتَكـون الحتمال خطـر تع ُّرضهـم لضر ٍر نفسي يف حـادث وإخبـار األطفـال أنهـم آمنـون مـع أن مخاطـر كثيرة تعرتضهم
آخـر ،أو إجبارهـم على االنتقـال مـرة أخـرى .ومـن التامريـن على الـدوام قـد يضعفهـم ويرتكهـم غير مسـتع ِّدين ملواجهتها.
املتقـدم ذكرهـا متريـن اسـمه ‘املـكان اآلمـن’ يسـاعد األطفـال ولذلـكُ ،أضيفـت يف املرحلـة الثانيـة مـن تطوير برنامـج التع ُّلم
حص ٌـة جديـدة تسـاعد األطفـال على ْأن يدركـوا
حسـن َّ
على تصـ ُّور مـكانٍ حقيقـي أو ُمتخ َّيـل يشـعرون فيـه باألمـان؛ ا ُمل َّ
ْ
وبذلـك يختبرون الشـعور باألمـان حتَّـى يصير جـزءاً منهـم .املخاطـر يف مناطقهـم وأن يع ِّينـوا تدابير تحفـظ لهـم أمنهـم،
وتهـدف مثـل هـذه التامريـن إىل مسـاعدة الطلاب على طرد ومثـال ذلـك املشي يف مجموعـات إىل املدرسـة أو تعـ ُّرف طرق
املنامـات املفزعـة أو الذكريـات املعكـرة صفـ َو حياتهـم ،وليس بديلـة إليهـا .و ُي ُّ
حـث األطفـال على رسـم خرائـط ملناطقهـم
ِّ
هـذا فحسـب ،بـل أيضاً األصوات املؤملة لنفوسـهم أو شـائعات ومناقشـة املخاطـر املحتملـة فيهـا؛ وهـذا مبعونـة املعلـم،
ُسـ ِم ُعوها أو حـوادث َشـ ِهدُ وها .ولقـد ُح َّ
ـث األطفـال على فيتع َّرفـون طرقـاً تبقيهـم يف أمـان.
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ملشـكالت حقيقـة وبين
الجمـع ،بين الحلـول العمليـة
فهـذا
ٍ
ُ
إستراتيج َّيات مواجهـة األثـر االنفعـايل ،سـاع َد على زيـادة شـعور
بالحصـة
األطفـال باألمـان .وانتفـع يف الوقـت نفسـه املع ِّلمـون
َّ
فهـي تعينهـم على فهم املخاطـر التـي يواجهها الطالـب خصوصاً،
ومعرفـة الطـرق املختلفـة التـي ميكـن للمع ِّلمني مسـاندة الطالب
بهـا .وزادت أيضـاً ثقـة األطفال باالسـتعانة بالبالغني على املخاطر
املحتملـة يف مناطقهـم .ومـع ذلـك تحتـاج الحصـص إىل مزيـ ِد
تقييـم لتحديـد قـدرة إستراتيجيات تخفيـف األخطـار املحتملـة
ٍ
وإج َرا ُؤ ُه
على اإلتيـان بالنتيجـة املطلوبـة.
أَ َث ُر َ
الب َنا َم ِج ْ
حسـن يف أيِّ مـكانٍ ممكنـاً،
يـكاد يكـون إجـرا ُء برنامـج التع ُّلـم ا ُمل َّ
حتَّـى لـو كان نقـل الصفـوف مـن مكانهـا إىل مـكان آخـ َر رضورياً
ان بال َّل ِع ِب
َج ْل ُب األ َم ِ
يصعـب على كثير مـن األطفـال يف أفغانسـتان إيجـاد مـكان ال بسـبب املشـكالت األمنيـة ،إذ إمنـاء الشـعور باألمـان مركـوز يف
خطـر فيـه عىل حياتهـم ومكان مناسـب لهم ،أحدهما أو كليهام .الثقـة داخـل املجموعـة ال يف املـكان الـذي هي فيه3.ويـدل تقييم
انخفاض يف نسـبة
حسـن إىل مسـاعدة األطفال عىل أن الربنامـج ،حتـى يـوم كتابـة هـذه املقالـة ،على
ٍ
ولذلـك َع َمـ َد برنامج التع ُّلم ا ُمل َّ
َ
ُّ
َّ
يشـعروا بأمـانٍ غير مركـوز يف املـكان الذي هـم فيـه .واتبعت كل املنامـات املفزعـة واالنفعـاالت املؤملـة للنفـس وال ِعللِ الجسـم َّية،
حسـن منطاً واحداً َّ
كل أسـبوع وعلى زيـاد ٍة يف الرغبـة يف الذهـاب إىل املدرسـة وقضاء مـا ُيك َّلف
َّ
حصـة من حصـص برنامج التع ُّلم ا ُمل َّ
نشـأ يف األطفـال األلفـة وقابليـة التن ُّبـؤ ،وكانـت التامريـن مـن وظائـف بيتية ،ويدل أيضاً على زيادة الشـعور باألمان ،ولعلَّ
لكي َت َ
واأللعـاب اإلبداعيـة جـزءاً أساسـياً من هـذا الروتني األسـبوعي .هـذا األخير أعظـم شـأناً مـن ِّ
كل ما سـبق .وقـال مثانية وسـبعون
ُ
ُّ
حسـن إنَّ
باملئـة مـن األطفـال الذيـن شـاركوا يف برنامـج التعلم امل َّ
دخـل خوفهـم قـد َّ
قـل بسـبب املجموعـة التـي هـم فيهـا يف الربنامـج.
ذلـك َّأن
َ
اللعـب أمـ ٌر جوهـريٌّ يف تنميـة الطفـل ثـم إ َّنـه ُي ِ
فيـه الشـعور باألمـان و ُيقـ ِّوي هذا الشـعور .وهو إىل ذلك يسـاعد ووجـد الطلاب يف الربنامـج املـكان الـذي يريحهـم ويرخـي بالهـم
األطفـال على معالجـة انفعـاالت النفـس والتعبير عنهـا معالجـ ًة ويؤ ِّمنهـم ،فقالـوا إنهـم يشـعرون بالشيء نفسـه يف بيوتهـم يف أيِّ
وتعبيراً موزونين ،وميكـن للعـب أيضـاً ْأن يزيـد مـن احرتامهـم وقت كان مبامرسـة متارين الربنامج ،سـوا ٌء مارسـها كل واحد منهم
نفسـهم .ومـع ذلـك ففـرص لعـب األطفال يف أفغانسـتان هـي إ َّما على ِح َد ِتـه أو مـع أصدقائـه وأرسته.
معدومـة وإ َّمـا قليلة ،وال ُيسـتثنَى من هذا املدارسَّ .
وإن أسـاليب
ُ
ُّ
َّ
التدريـس يف الربنامـج لَ َت ِم ُ
حسـن يف أفغانسـتان أنْ
يـل إىل األسـاليب التقليديـة ،فينقـل لقـد تطلـب إجـراء برنامـج التعلـم امل َّ
ً
ُ
ونغيره ونعدِّلـه عدَّة مـرات لجعله مالمئا ،ومـا زلنا يف طور
املع ِّلـم املعرفـة إىل الطلاب وهـم ُيد ِّونون مالحظاتهـم .وقد غلب نحـ ِّوره ِّ
على املع ِّلمين يف الربنامـج أ َّول أمره كثرة الكالم ،فكانـوا ِّ
خير ُسـ ُبلِ
يوضحون تنميـة ُخ َطـطِ ِح َص ِصـ ِه ،وتدريـب املعلمين ،والنَّظـر يف ِ
َ
لألطفـال مـا يف الربنامـج مـن مفاهيـم ،وهـذا ُي ِّضـقُ على األطفال إرشاك أوليـاء األمـور واملجتمـع الـذي هـم فيـه .ولسـوف تسـتم ُّر
فص ُحـون فيهام َّ
عما يف نفوسـهم .فتط َّور الحاجـة إىل تحويـره وتغييره وتعديلـه ومتتينـه ليصمـد أمـام أمن
الزمـان واملـكان اللـذان ُي ِ
ُ
حصـة فيـه .أفغانسـتان املتردِّي.
الربنامـج وبتطـ ُّوره صـارت األلعـاب جـزءاً مـن كل َّ
وكان لهـذا غرضـان :األول منهما إراحـة الطلاب واملعلمني وتزييد
الثقـة والشـعور باألمـان يف املجموعـة التـي هـم فيهـا .واآلخـر أن بيثان ماكيفوي bethan.mcevoy@nrc.no
الصدر .وملَّـا كانت خدمات مستشار تعليمي ،املجلس الرنويجي لالجئني ،أفغانستان
الحصة منرشحـي َّ
يخـرج األطفـال مـن َّ
الدعـم وشـبكاته قليلـة حيـث يوجد األطفـال -ومن ذلك َّ
أن ُسـ ُبل www.nrc.no
بـكل صـوره ض ِّيقـة َّ
الوصـول إىل اإلرشـاد النفسي ِّ
كل الضيق -كان
 .1ابتدا ًء بسبتمرب/أيلول 2018
َّ
مـن املهـم أ َّنـه إن أصـاب األطفـال انفعـاالت شـديدة أو تذكـروا NRC (2018) Education in Emergencies; Children in Distress. A Child .2
ـب Protection Risk Analysis for NRC Afghanistan’s Education Programme
ذه ُ
املـؤمل مـن الذكريـات يف َّ
الحصـةُ ،يع َمـدُ إىل اللعـب فهـو ُي ِ
(تحليل مخاطر الحامية لألطفال يف برنامج املجلس الرنويجي لالجئني للتعليم يف
املشـاعر غير املريحة.
أفغانستان) bit.ly/NRC-eie-afghanistan-2018
الصـف والروابـط الوثيقـة بين أفـراد املجموعـة .وقـد
البـال يف َّ
قـال املع ِّلمـون كـم اسـتمتعوا وهم يـرون طالبهم يضحكـون وكم
زاد ذلـك مـن ثقتهـم بأنفسـهم مـن حيـث هـم مع ِّلمـون .وب َّينت
التقاريـر َّأن شـعور األطفـال باألمان قـد زادَّ ،
وأن األطفـال قادرون
على اإلفصـاح َّ
عما يف نفوسـهم و ُم َعا ُنـون على ضبطـه ،ف َمن كان
الحصـة
قصـة ،كان يف نهايـة َّ
ـص َّ
الحصـة وهـو َي ِق ُّ
منهـم يبكي يف َّ
يضحـك ويبتسـم بعـد ْأن يشترك يف لعبة مـن األلعـاب الجامعية.

دخ َل ْ
حصـ ٍة تحـ ُّو ٌل ظاهـ ٌر
ـت األلعـاب يف كل َّ
ويحـدث منـذ أن ُأ ِ
َ
ُ
يف الطلاب واملعلمين ،ونخُّـص هـذا مبسـتوى الضحـك وهـدوء

 .3ملزيد من املعلومات حول برنامج التَّع ُّلم األفضل يف املجلس الرنويجي لالجئني ،يرجى
االتصال بـ .sonia.gomez@nrc.no
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