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تربية السالم والدعم النَّفيس-االجتامعي نحو تحقيق التامسك االجتامعي 
ُروث سمبسون

النفيس  الدعم  تقديم  أساس  عىل  القائم  السالم  أجل  من  التعليم  برنامج  من  املستمدة  األدلة  ُتظِهر 
رين السوريني األهمية القصوى ملعالجة الصدمات النفسية الناجمة عن النِّزاع للتغلب  واالجتامعي للُمَهجَّ

عىل العوائق النفسية التي تحول دون تحقيق التامسك االجتامعي.

للنـزاع آثـار نفسـية واسـعة تـس األطفـال والشـباب عـىل حـدٍّ 
سـواء وتجعـل القلـق متفشـياً بـني صفـوف الالجئـني مـن فئـة 
الشـباب، فقـد يعـاين الالجئون مـن مختلف املشـكالت العاطفية 
مـن  أمامهـم  مفـّر  كـام ال  واالجتامعيـة،  والسـلوكية  واملعرفيـة 
التـي يضطـرون  اآلثـار املرتتبـة عـىل آليـات املواجهـة السـلبية 
إىل اللجـوء إليهـا. وتشـري التقاريـر عىل الـدوام إىل اعتـامد هؤالء 
النفسـية،  الحاميـة  أشـكال  مـن  كشـكل  لالنسـحاب  الالجئـني 
الناجمـة  النفسـية  التجـارب املسـببة للصدمـات  بينـام تتفاقـم 
عـن الحـرب بسـبب “عوامـل اإلجهـاد النفـيس اليوميـة املرتتبـة 
عـىل التهجـري والفقـر ونقـص املـوارد والخدمـات الالزمـة لتلبيـة 
والتمييـز  واالسـتغالل  العنـف  ومخاطـر  األساسـية  الحاجـات 
والعزلـة االجتامعيـة”. 1وكثري من السـوريني الشـباب يـكاد األمل 
ينعـدم عندهـم نحو املسـتقبل فيشـعرون أنهم يف حالـة تيه بني 
سـوريا التـي ال ميكنهـم العـودة إليهـا والبلـد املضيـف الـذي ال 

ميكنهـم االندمـاج فيـه. 

لـة، غالبـًا مـا تتفـّكك الشـبكات واملنظومـات  ويف النِّزاعـات املطوَّ
االجتامعيـة التـي تقـدم الدعـم وتنّظـم رفـاه املجتمـع، وبذلـك 
الهويـة  النـاس  ويفقـد  واألرسي،  املجتمعـي  التامسـك  م  ُيهـدَّ
املشـرتكة أو العالقـات الداعمـة، فتظهر االضطرابات واملشـكالت 
النفسـية ال سـيام عنـد األطفـال والشـباب. ورغـم انتشـار الوعي 
تقـدم  خدمـات  عـىل  اإلنسـانية  املسـاعدات  اشـتامل  بـرضورة 
الدعـم النفـيس واالجتامعـي والرعايـة الصحيـة العقليـة، غالبـاً 
مـا ُيـرَصُف النظـر عـن دور الصدمـات النفسـية يف التأثـري عـىل 
التامسـك االجتامعـي. ونتيجـة لذلـك، ال تعالـج الربامـج بطريقـة 
واحـدة الحاجـات النفسـية التـي تؤثر عـىل كيفية ارتبـاط الناس 

بعضهـم ببعـض. 

فحتـى اآلن، ينحـرص الرتكيـز األعظـم ملثـل هـذه الربامـج عـىل 
معالجـة التوتـرات بـني املجتمعـات املختلفـة إزاء فـرص العمـل 
والخدمـات أو إنشـاء آليـات التفاعـل، دون التفكري مليـاً مبعالجة 
التامسـك  تحقيـق  فـرص  مـن  تحـد  التـي  النفسـية  الصدمـات 
االجتامعـي يف املقـام األول، وغالبـًا مـا يحـد ذلـك مـن فعاليـة 
الربنامـج. فمثـاًل، واجـه املزاولـون الذيـن يعملـون مـع الالجئـني 
يف طرابلـس يف لبنـان تحديـات يف تنفيـذ كل مـن برامـج النقـد 

مقابـل العمـل والتدريـب املهنـي وبرامـج الريـادة االجتامعيـة 
مـع الشـباب السـوري واللبنـاين بسـبب زيـادة حـدة التوتـرات 
الناجمـة عـن الصدامـات املتقطعـة بـني املجتمعـات يف طرابلس 
واملشـكالت االجتامعيـة املتكررة بني األشـخاص مبـا فيها التوترات 
ـر والتوتر والقلق، مام  االجتامعيـة واملتعلقة مبـكان العمل والتَّنمُّ
يـؤدي إىل تـرسب املشـاركني مـن الربنامـج أو عـدم قدرتهـم عىل 

االسـتمرار يف العمـل الدائـم.2 

توفري األدوات 
إيجابيـاً  ميكـن للمقاربـات املراعيـة للصدمـات أن تـارس دوراً 
وتـرتك أثـراً طيبـاً يف تعزيـز التامسـك االجتامعـي بـني الالجئـني، 
املحليـون  الـرشكاء  يقودهـا  التـي  بالسـالم  التثقيـف  فمشـاريع 
ولبنـان  سـوريا  مـن  كل  )Alert( يف  الدوليـة  التأهـب  ملنظمـة 
وتركيـا تشـتمل عـىل تدريب املعلمـني ودعم العاملـني لتمكينهم 
مـن عقـد دورات منتظمـة يف املـدارس ومراكـز املجتمـع لتعزيـز 
التفاعـل السـلمي وتوفـري خدمـات التوعيـة والتوجيـه واإلحالـة 
يالئـم  مبـا  ُكيَِّفـت  الربامـج  هـذه  أنَّ  والشـباب.3ومع  لألطفـال 
الحاجـات املحـددة للسـياق املحـيل، كان مـن أهدافها الرئيسـية 
التصـدي للحواجـز التـي تحـول دون تحقق التامسـك االجتامعي 
واسـتعادة الشـبكات االجتامعيـة مـن خـالل بنـاء القـدرة عـىل 
احـرتام التنـوع وتعزيـز القـدرات الذاتيـة وتوفـري فـرص العمـل 
التـي تعـود بالفائـدة عـىل املجتمـع بأكملـه.4 ويف املقـام األول، 
لألطفـال  للسـامح  آمنـة  فضـاءات  الرشيكـة  الهيئـات  أوجـدت 
دعمـت  كـام  النفـيس،  واألمـان  الجسـدية  بالسـالمة  بالشـعور 

الشـباب لتمكينهـم مـن التعامـل مـع الذكريـات األليمـة.

القبليـة  املرحلتـني  يف  للتقييـم  املقاربـات  هـذه  كـام خضعـت 
والبعديـة لتدخالت الدراسـات االسـتقصائية للمعـارف واملواقف 
واملامرسـات باإلضافـة للمقابالت النوعية ومناقشـات مجموعات 
كيز. أما بيانات الدراسـات االسـتقصائية فأظهـرت عىل الدوام  الرتَّ
املتعلقـة  مهاراتهـم  وتحسـن  والشـباب  األطفـال  وعـي  ازديـاد 
الحياتيـة  املهـارات  جوانـب  مـن  وغريهـام  والتسـامح  بالسـالم 
األخـرى يف مختلـف املواقـع واملقاربـات. إال أنَّ أهم التحسـينات 
التـي ُتعـَزى إىل الربنامـج تجلَّـت يف فهـم كيفيـة خفـض حـدة 
التوتـرات مـن خـالل الحـوار واإلصغـاء لآلخريـن والتعبـري عـن 
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الـذات ومناقشـة املشـكالت واالنفتـاح عـىل التنـوع وغريهـا 
مـن السـلوكات التـي تسـهم يف تعزيـز التامسـك االجتامعـي. 

َد الشـباب باألدوات التي تسـاعدهم عىل التحكم بغضبهم  وُزوِّ
ون  امُلَيـرسِّ والحـظ  عدوانيـة،  غـري  بطريقـة  عنـه  والتعبـري 
التعـاون  معـدل  ارتفـاع  مقابـل  ـر  التنمُّ معـدالت  انخفـاض 
واللعـب اإليجـايب بـني الفتيـات والفتيـان. فعىل حـد قول أحد 
يـن: “نعطيهـم األدوات التـي تسـاعدهم عـىل التعبـري  امُلَيرسِّ
السـالح  يسـتخدموا  أن  مـن  بـدالً  املجتمـع  أنفسـهم يف  عـن 
لتنفيـس الغضـب الناجـم عـن خسـاراتهم.” وأكـدت املقابالت 
مـا  واملجتمعـات  اآلبـاء  مـع  كيـز  الرتَّ ومناقشـات مجموعـات 
قدمتـه البيانـات مـن أرقام، إذ قـال املشـاركون إنَّ الرغبة التي 
أبداهـا الشـباب باالنتقـام ومامرسـة السـلوكات العدوانية قبل 
البـدء بالربنامـج قـد انخفضـت. وعـىل الرغم مـن رضورة رصد 
هـذه التغـريات عـىل املـدى الطويـل مـن أجـل تقييـم اآلثـار 
طويلـة األمـد، تظهـر النتائـج األوليـة أنَّ الربامـج التـي تركـز 
عـىل معالجـة التامسـك االجتامعـي بـني الالجئـني مـن خـالل 
تقديـم الدعـم النفـيس واالجتامعـي قـد تعـود عـىل مجتمـع 

الالجئـني باآلثـار اإليجابيـة.

القيود
مثـة أربعـة عوامـل رئيسـية تؤثـر وتحـدُّ أحيانا من قـدرة هذه 
املقاربـات القامئـة عـىل تقديـم الدعـم النفـيس واالجتامعـي 
عـىل تـرك آثـار إيجابيـة مسـتدامة. فأوالً، قـد ترتاجـع الحاجة 
امُلِلّحـة للتامسـك االجتامعـي طويل األمـد أو ملقاربات الرتويج 
واإلنسـانية  النفسـية-االجتامعية  الحاجـات  بسـبب  للسـالم 
دون  تحـول  حقيقيـة  ماديـة  حواجـز  مثـة  وثانيـاً،  الطارئـة. 
حواجـز  مثـل  والالجئـة  املضيفـة  املجتمعـات  بـني  التفاعـل 
الطـرق والتعليـم املنفصـل، مـام يقلل فـرص تحقيق التامسـك 
االجتامعـي. وثالثـًا، سـيتقّلص تأثري املقاربـة القامئة عىل الدعم 
النفـيس يف األماكـن التـي تعـاين مـن فقـدان الدعـم التكميـيل 
التعليـم  عـىل  الحصـول  مـن  الالجئـني  تكـني  عـن  املسـؤول 
وغريهـا  الثقافيـة  والخدمـات  الصحيـة  والرعايـة  والتوظيـف 
مـن الخدمـات. وأخـرياً، نقص الكـوادر املؤهلـة وارتفاع معدل 
تنقـالت الالجئـني بسـبب التمويـل قصـري األمـد والفجوات بني 

املرشوعـات يؤديـان إىل تفاقـم هـذه املشـكالت.

كـام أنَّ لتجـاوب املجتمـع املضيـف أثـراً كبـرياً عـىل التامسـك 
السـكان  إرشاك  الصعـب  مـن  يكـون  فرمبـا  االجتامعـي. 
املضيفـني يف نشـاطات املجموعـات املختلفـة خصوصـًا عندمـا 
الخـوف. فمثـاًل،  الثقـة وارتفـاع معـدالت  تنخفـض معـدالت 
وجـد املزاولـون يف لبنـان أنَّـه مـن الصعـب إرشاك املجتمعات 

النفـيس  الدعـم  لتقديـم  املشـرتكة  النشـاطات  يف  املضيفـة 
املجتمعـني  بـني  الثقـة  انعـدام  بسـبب  لالجئـني  واالجتامعـي 
املضيـف والالجـئ. ومـن أجـل التغلـب عـىل هـذه املشـكلة، 
مـن  جـزءاً  النفسـية-االجتامعية  التدخـالت  تكـون  أن  يجـب 
حزمـة كاملـة وشـاملة مـن الدعـم الـذي يعـود بالفائـدة عىل 
كل مـن الالجئـني واملجتمعـات املضيفـة. وميكـن أن يشـتمل 
مـن  والشـباب  األطفـال  تجلـب  التـي  التدخـالت  عـىل  ذلـك 
املجتمـع املضيـف إىل األماكـن اآلمنـة املشـرتكة ودمجهـم يف 
النشـاطات التـي تتحـدى القوالـب النمطيـة املوجـودة وتبنـي 

املتبادلـة. الثقـة  مكانهـا 

الخالصة
تتميـز مقاربـات التثقيـف عـىل السـالم القامئـة عـىل أسـاس 
مسـاعدة  عـىل  بقدرتهـا  النفيس-االجتامعـي  الدعـم  تقديـم 
األشـخاص يف الشـفاء مـن االضطرابـات النفسـية واالجتامعيـة 
ميكنهـا  كـام  والهويـة،  بالـذات  اإليجـايب  الشـعور  واسـتعادة 
عـرب  داعمـة  اجتامعيـة  شـبكات  لبنـاء  القواعـد  إرسـاء 
بنـاء  مـن  يتجـزأ  ال  جـزءاً  تعـد  التـي  املحليـة  املجتمعـات 
التامسـك االجتامعـي. وال بـد لربامـج التامسـك االجتامعي من 
أن تتصـدى للصدمـات عـىل الـدوام وإال سـتكون اسـتدامتها 
محـدودة إن مل تتسـبب بالـرضر عىل من ُيفـرَتض أن تخدمهم. 
األزمـات  عـىل  املرتتبـة  اآلثـار  معالجـة  إىل  النظـر  وينبغـي 
النفسـية عـىل أنهـا حجر أسـايس لـكل الجهـود الراميـة لتعزيز 
العمـل يف مجتمعـات تعـاين مـن  التامسـك االجتامعـي عنـد 
اعتبـار ذلـك خطـوة منفصلـة  النِّزاعـات والتهجـري بـدالً مـن 

حتـى وإن كانـت ضمـن برنامـج تكميـيل.
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