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اجلنود األطفال يقايضون 
أسلحتهم بالكتب املدرسية

السالح٠ نزع٠ للجنة٠ التنفيذي٠ املدير٠ صّرح٠
السودان،٠ جنوب٠ في٠ اإلدماج٠ وإعادة٠ والتسريح٠
على٠ العزم٠ عاقدة٠ اللجنة٠ »أن٠ غيمبا٠ بنجامني٠
بعد٠ العام«.٠ هذا٠ األطفال٠ اجلنود٠ جميع٠ تسريح٠
اإلعالن٠مت٠تسريح٠زهاء٠250٠طفال٠ًكانوا٠مرطبتني٠
التسريح٠ هذا٠ اعتبر٠ وقد٠ محليّة.٠ مسلّحة٠ بجماعة٠
بني٠ الشامل٠ االتفاق٠ توقيع٠ منذ٠ »تاريخياً«٠ حدثا٠ً
في٠ الشعبي٠ التحرير٠ السودانية٠وجيش٠ احلكومة٠

جنوب٠السودان.
مدنيون٠ مسؤولون٠ حضره٠ احتفال٠ بعد٠
وعسكريون٠وزعماء٠دينيون٠وآباء٠وأمهات٠أطفال٠
وثيابهم٠ أسلحتهم٠ األطفال٠ جنود٠مسرحني،٠سلّم٠
املستعملة٠ املالبس٠ العسكرية٠وتلقوا٠مجموعة٠من٠
٠13 العمر٠ من٠ البالغة٠ سارة٠ املدرسية.٠ والكتب٠
إنها٠ عاما٠ًمن٠بني٠األطفال٠اجلنود٠املسرحني٠قالت٠
اجلندية.٠ حياة٠ وراءها٠ وتترك٠ تلميذة٠ ستصبح٠
والدة٠سارة٠نياكواتش٠مايانع٠انضمت٠إلى٠اجليش٠
بعد٠أن٠مات٠زوجها٠وهو٠يقاتل٠في٠احلرب٠األهلية٠
بدأت٠ سارة٠ أن٠ قالت٠ عاماً.٠ ٠21 استمرت٠ التي٠
السادسة٠من٠عمرها٠ العسكري٠وهي٠في٠ تدريبها٠
وشاركت٠في٠مهمات٠عديدة٠منها٠إيصال٠اإلمدادات٠

للجيش٠والطهي٠والتنظيف.
السيد٠ الطفل٠ حلماية٠ اليونسف٠ مسؤول٠
بالغ٠ أمر٠ التسريح٠ هذا٠ إن٠ قال:٠ دينغ٠ دومبيك٠
األعمال٠ األطفال٠من٠ استطاع٠حترير٠ األهمية٠ألنه٠
املدرسة.٠ إلى٠ الذهاب٠ على٠ وساعدهم٠ العسكرية٠
من٠ أكثر٠ وهناك٠ طفل٠ ٠400 نحو٠ تسريح٠ مت٠ وقد٠
لتسريحهم٠ ٠2000آخرين٠يجري٠تسجيلهم٠متهيدا٠ً
في٠ دمجهم٠ وإع��ادة٠ أسرهم٠ إلى٠ وتسليمهم٠
اللوازم٠ اليونسف٠بتوزيع٠ ٠٠وتقوم٠ املدنية.٠ احلياة٠
املدرسيّة٠وتقدمي٠خدمات٠النقل٠واإليواء٠والتموين٠

من٠وكاالت٠األمم٠املتحدة.
على٠ صعبة٠ تزال٠ ما٠ العادات٠ بعض٠ أن٠ إال٠
موسى٠ ورفيقها٠ سارة٠ كانت٠ فعندما٠ ال��زوال.٠
يلّوحان٠موّدعني٠احلضور،٠أّديا٠التحية٠العسكرية.
http://www.unicef.org.arabic/
infobycountry/sudan_31780.html

٠
الوعود والنيات احلسنة

ال تكفي!

مشاهد٠األطفال٠الذين٠يعيشون٠ظروف٠النزاعات٠
الالجئني،٠ مخيمات٠ في٠ ينتظرون٠ وهم٠ املسلّحة،٠
واتساع٠ الطبية،٠ والعناية٠ الغذاء٠ على٠ للحصول٠
انتشار٠األلغام٠األرضية٠واألسلحة٠اخلفيفة،٠جعلت٠

األطفال،٠ هؤالء٠ عذاب٠ يتحسس٠ الدولي٠ املجتمع٠
ألن٠حمايتهم٠ملحوظة٠أصال٠ًضمن٠حقوق٠اإلنسان٠
كاتفاقية٠ واملعاهدات،٠ اإلتفاقات٠ عليها٠ ترتكز٠ التي٠
حقوق٠الطفل.٠وجاءت٠املبادرات٠موضوع٠قرارات٠
مجلس٠األمن٠رقم٠،1261٠و٠،1379و٠1314لتساهم٠
إنساني. أمن٠ كمسألة٠ الطفل٠ حماية٠ تصنيف٠ ٠في٠
يعاني٠األطفال٠في٠أكثر٠من٠خمسني٠بلدا٠ًفي٠العالم٠
ولقد٠ تأثيراتها.٠ من٠ أو٠ املسلّحة٠ النزاعات٠ من٠
شردت٠احلروب٠حتى٠اليوم٠22٠مليون٠طفل٠داخل٠
أو٠خارج٠بلدانهم.٠ومن٠أصل٠أربعة٠ماليني٠شخص٠
نسبة٠ كانت٠ ٠،1990 عام٠ منذ٠ احلرب٠ بسبب٠ توفوا٠
املدنيني٠%٠،90منهم٠فيما٠%٠80منهم٠هم٠من٠النساء٠

واألطفال.
وقد٠ظهرت٠احلركة٠النشطة٠التي٠تعنى٠بحماية٠
للمآسي٠ نظرا٠ً األولى،٠ العاملية٠ احلرب٠ بعد٠ األطفال٠
التي٠عاش٠فيها٠ماليني٠األطفال٠خالل٠هذه٠احلرب.٠
إنشاء٠ ٠،1919 عام٠ املتحدة٠ األمم٠ جمعية٠ قررت٠ فقد٠
املتواصل٠ التدهور٠ لكن٠ الطفولة.٠ حماية٠ جمعية٠
غير٠ منظمة٠ جعل٠ احلرب،٠ بعد٠ األطفال٠ مصير٠ في٠

العاملية«٠ األطفال٠ حماية٠ »إحتاد٠ تدعى٠ حكومية٠
موضوع٠ التوجيه٠ برامج٠ تأخذ٠ لكي٠ تعترض،٠
٠1924 عام٠ اإلحتاد٠ هذا٠ تبنّى٠ اإلعتبار.٠ في٠ الطفولة٠
أنه٠ ذّكر٠ الذي٠ الطفل،٠ حقوق٠ حول٠ جنيف٠ إعالن٠
لديها. ما٠ أفضل٠ الطفل٠ إعطاء٠ اإلنسانية٠ ٠على٠
مجددا٠ً القلق٠ تصاعد٠ الثانية،٠ العاملية٠ احلرب٠ بعد٠
العام٠ ففي٠ األطفال.٠ أمن٠ على٠ الدولي٠ املجتمع٠ في٠
املتحدة٠أسسا٠ً العامة٠لألمم٠ ٠1946وضعت٠اجلمعية٠
أوكلت٠ التي٠ »اليونيسيف«،٠ الطفولة٠ خاصة٠حلماية٠
إليها٠مهمة٠العمل٠على٠تأمني٠حماية٠خاصة٠لألطفال٠
وفي٠ احل��رب.٠ ضحايا٠ خاص٠ وبنوع٠ اجلرحى،٠
إعالن٠حقوق٠ ٠1386حول٠ القرار٠ ٠1959صدر٠ العام٠
امليثاقني٠ في٠ موجودا٠ً نفسه٠ الهاجس٠ كان٠ الطفل.٠
الدوليني٠للعام٠1969٠املتعلقني٠باحلقوق٠االقتصادية٠
٠واالجتماعية٠والثقافية٠واحلقوق٠املدنية٠والسياسية.
األطفال٠ حماية٠ بتطوير٠ املتعلقة٠ األعمال٠ تكثفت٠

أثناء٠النزاعات٠املسلحة٠فيما٠بعد،٠ففي٠منتصف٠عام٠
اإلعالن٠ املتحدة٠ لألمم٠ العامة٠ اجلمعية٠ تبنت٠ ٠1970
الطوارئ٠ فترات٠ في٠ واألطفال٠ النساء٠ حماية٠ عن٠
املجتمع٠ تبنّى٠ ٠1989 العام٠ وفي٠ املسلح،٠ والنزاع٠
من٠ املصّدق٠ الطفل٠ بحقوق٠ املتعلق٠ االتفاق٠ الدولي٠
قبل٠أكثرية٠البلدان٠)٠191بلداً(،٠وهذا٠يشير٠بوضوح٠
الطفولة. حماية٠ على٠ تعمل٠ اإلنسانية٠ أن٠ ٠الى٠
لألطفال٠ العاملية٠ القمة٠ عقدت٠ ٠1990 أيلول٠ وفي٠
ببقاء٠ املتعلق٠ العاملي٠ اإلعالن٠ وتبنت٠ نيويورك٠ في٠
وحماية٠وإمناء٠الطفل،٠ووضعت٠خطة٠عمل٠لتطبيق٠
املتحدة٠ األمم٠ من٠ خبراء٠ تعيني٠ مت٠ ثم٠ اإلعالن.٠ هذا٠
املسلحة٠على٠األطفال٠وفقا٠ً النزاعات٠ نتائج٠ لدراسة٠
٠.1993وأصبح٠التخفيف٠ لقرار٠اجلمعية٠العامة٠عام٠
من٠عذاب٠األطفال،٠في٠مناطق٠النزاعات٠املسلّحة٠هدفا٠ً
الطفل،٠ حلقوق٠ بروتوكول٠ تخصيص٠ يوجب٠ أوليا٠ً

فوضع٠هذا٠البروتوكول٠في٠25٠أيار٠عام2000٠.
و٠حاليا٠ًال٠يتوقف٠املجتمع٠الدولي٠عن٠اإلعالن٠
اجلديد٠ اجليل٠ حلماية٠ القصوى٠ الضرورة٠ عن٠
من٠ عانوا٠ قد٠ األطفال٠ ألن٠ احلرب،٠ تأثيرات٠ من٠
٠1990 سنة٠ منذ٠ العنف٠ لكن٠ املسلحة.٠ النزاعات٠
أصبح٠أكثر٠باملقارنة٠مع٠ما٠كان٠عليه٠في٠الفترات٠
ثباتا٠ً أقل٠ أصبح٠ والعالم٠ التاريخ.٠ من٠ األخيرة٠
قرارا٠ً ٠27 العاملية٠ القمة٠ تبنت٠ عندما٠ عنفاً،٠ وأكثر٠
لصالح٠النساء٠واألطفال٠لتحقيقها٠قبل٠العام2000٠.٠
إن٠العراقيل٠التي٠تقف٠في٠طريق٠حتقيق٠التعهدات٠
تزداد٠صعوبة،٠إذ٠كان٠من٠الضروري٠بناء٠مجتمع٠
التسعينات. بداية٠ في٠ للحياة٠ قابل٠ ٠لألطفال٠
وتبنّي٠األرقام٠التالية٠القسوة٠التي٠يعانيها٠األطفال٠

ضحايا٠النزاعات٠املسلّحة٠حالياً:
للقتال٠في٠احلروب٠في٠ ٠300000ُيستغلون٠ ٠٠-
العالم.٠-٠مليونان٠قتلوا.٠20٠مليون٠الجئ٠ومهّجر٠
٠في٠بلدانهم٠وخارجها.٠5٠ماليني٠أصبحوا٠معاقني.
بالغة٠ إصابات٠ أصيبوا٠ ٠10ماليني٠ يتيم.٠ مليون٠ ٠-
أثناء٠احلروب.٠إن٠عجز٠املجتمع٠الدولي٠السياسي٠
حماية٠ بشأن٠ يقطعها٠ التي٠ بالوعود٠ اإليفاء٠ عن٠
نتائج٠ أزمة٠أخالقية٠خطيرة،٠ولها٠ األطفال،٠تخفي٠
هم٠ اليوم٠ فأطفال٠ ٠« العالم.٠ مستقبل٠ على٠ كبيرة٠
وحمايتهم٠ بقاءهم٠ فإن٠ لذا٠ غدا٠ً العالم٠ سكان٠
٠ومنوهم٠شرط٠إلزامي٠لتطوير٠مستقبل٠البشرية«.
إن٠اإلجراءات٠املتعلقة٠بحماية٠األطفال٠في٠النزاعات٠
املسلّحة،٠تبنّي٠أن٠الوعود٠والنيات٠احلسنة٠ال٠تكفي،٠
بل٠ينبغي٠أن٠تستتبع٠بإجراءات٠صارمة،٠وتوجيه٠
بأن٠ لألطفال،٠ يتعرضون٠ للذين٠ واضحة٠ رسالة٠
واالنتهاك٠ العنف٠ على٠ متفرجا٠ً يقف٠ لن٠ العالم٠
اعتبار٠ عن٠ التوقف٠ ويجب٠ هؤالء،٠ بحق٠ املرتكب٠
التعدي٠على٠األطفال٠في٠النزاع٠املسلّح٠مجرد٠عمل٠

مأسوف٠عليه٠فقط.
)مقتطف٠من٠مجلة٠اجليش،216٠(.
www.lebarmy.gov.lb

)رسم بهجت عثمان في »لنا حق«(



اإ�ساءات

3 - «Qatr an-Nada»; No. 10; Spring 2007 3 -٠»قطر٠الندى«؛٠العدد٠العاشر؛٠ربيع 2007

أكثرية ومواالة في دروس 
الصف الثالث متوسط!

الوطنية٠ التربية٠ درس٠ شرحها٠ أثناء٠ في٠
التربية٠من٠تالمذة٠ املدنية،٠طلبت٠معلمة٠ والتنشئة٠
إحدى٠ في٠ عاماً(٠ ٠14-13( املتوسط٠ الثالث٠ الصف٠
املواالة٠ لسياسة٠ التابعة٠ )البيروتية(٠ املدارس٠
)للحكومة(،٠التركيز٠على٠فقرة:٠»إن٠السلطة٠التي٠ال٠
متتلك٠سوى٠القوى٠املادية٠وال٠تتقيد٠بالقوانني٠وال٠
تلتزم٠حدود٠الصالحيات٠املعطاة٠لها٠وال٠حتوز٠على٠
رضى٠غالبية٠الشعب٠على٠األقل٠ال٠ميكن٠اعتبارها٠
عليه٠ يغلب٠ الذي٠ صفها٠ فتحّول٠ شرعية«.٠ سلطة٠
الطابع٠املوالي٠إلى٠ساحة٠جدال٠سياسي٠بني٠»جيل٠

الطعش«.
منهم٠ سبعة٠ تلميذاً.٠ ٠32 من٠ الصف٠ يتألف٠
و»حركة٠ الله«٠ »حزب٠ من٠ معارضة٠ أقلّية٠ ميثّلون٠
من٠ مؤلّفة٠ موالية٠ أكثرّية٠ ميثلون٠ عشرون٠ أمل«.٠
التقدمي٠االشتراكي«.٠ »تيّار٠املستقبل«٠و٠»احلزب٠
اكتراثهم،٠ لعدم٠ فيعتبرون،٠ الباقون٠ اخلمسة٠ أما٠
»ممنوع٠ من٠ الرغم٠ على٠ بالزّفة«.٠ األطرش٠ »مثل٠
التكلّم٠في٠السياسة«،٠يضع٠املوالون٠على٠أكتافهم٠
شاالت٠زرقاء،٠تواجهها٠من٠فوق٠أكتاف٠املعارضني٠
إدارة٠ تتدخل٠ هنا،٠ صفراء.٠ شاالت٠ الصغيرة٠
من٠ وحتّذر٠ تالميذها،٠ بني٠ الطائفيّة٠ ملنع٠ املدرسة٠
السياسية٠واملذهبية٠حتت٠طائلة٠فرض٠ الشعارات٠

العقوبات.
)السفير،2007/3/14٠(

األطفال اللبنانيون
وحتديات ما بعد احلرب

كبار٠ شهد٠ لبنان،٠ بجنوب٠ صريفا٠ بلدة٠ في٠
اندلع٠ الذي٠ الصراع٠ ولكن٠ كثيرة.٠ حروبا٠ً السن٠
الله٠ وحزب٠ إسرائيل٠ بني٠ شهرا٠ً واستمر٠ مؤخرا٠ً
من٠ البالغة٠ الدين،٠ كمال٠ ملرمي٠ بالنسبة٠ األول٠ كان٠

العمر٠15٠عاماً،٠وشقيقاتها٠األصغر٠سناً.٠
أثناء٠ أفراد٠أسرتها٠ بقية٠ وقد٠هربت٠مرمي٠مع٠
فيما٠ للعيش٠ توقفها٠ بعد٠ عادوا٠ ولكنهم٠ احلرب،٠
وجدها٠ والداها٠ فيه٠ نشأ٠ الذي٠ املنزل٠ من٠ تبقى٠

وجدتها.
ومع٠أن٠األسرة٠جنت٠من٠هذه٠احملنة،٠ما٠زالت٠
الصدمة٠تبدو٠على٠وجه٠مرمي٠وفي٠صوتها.٠فهي٠
العاطفي.٠ بالتعاسة٠وباإلحباط٠ »إننا٠نشعر٠ تقول:٠

فقد٠انفصلنا٠عن٠أصدقائنا«.
وتضيف٠سارة٠شقيقة٠مرمي٠،٠البالغة٠من٠العمر٠
٠14عاماً،٠قائلة:٠»لقد٠تعرضت٠صريفا٠لدمار٠هائل.٠
وكان٠ البلدة.٠ وسط٠ إلى٠ نذهب٠ كنا٠ احلرب٠ وقبل٠

إذا٠ذهبت٠ أناس٠كثيرون٠هناك.٠واآلن٠ يوجد٠عادة٠
إلى٠هناك٠فإنك٠ال٠ترغب٠في٠أن٠تتجول٠في٠املكان«.
بينها٠ من٠ ٠� منزل٠ ٠15000 نحو٠ دّمر٠ قد٠ و٠
النصف٠على٠األقل٠من٠املنازل٠املوجودة٠في٠صريفا٠
�٠٠في٠عمليات٠القصف٠٠بالقنابل.٠ومن٠بني٠مليون٠
إما٠ألنهم٠ الربع٠مشردين٠�٠ نازح٠ما٠زال٠أكثر٠من٠
فقدوا٠ديارهم٠أو٠بسبب٠القنابل٠غير٠املنفجرة،٠مما٠

يجعل٠عودتهم٠مستحيلة.
مبدرسة٠ أيضا٠ً شديدة٠ أضرار٠ حلقت٠ وقد٠
في٠ مدرسة٠ ٠50 حوالي٠ مثل٠ ذلك٠ في٠ مثلها٠ مرمي،٠
املنطقة.٠وقد٠أرجئت٠الفصول٠الدراسية٠التي٠كانت٠
يجب٠أن٠تبدأ٠في٠منتصف٠أيلول٠/٠سبتمبر٠إلى٠أن٠

يتسنى٠إصالح٠املبنى.
لبنان،٠ املدرسة٠في٠ إلى٠ العودة٠ وهدفت٠حملة٠
٠350000 نحو٠ عودة٠ إلى٠ اليونيسف،٠ نظمتها٠ التي٠
طفل٠إلى٠املدرسة٠مع٠بدء٠العام٠الدراسي٠التي٠أملت٠
أن٠ تريد٠ التي٠ هي٠ منهم.٠ واحدة٠ تكون٠ أن٠ مرمي٠

تكون٠صحفية٠يوما٠ًما.

أحالمنا٠ بعض٠ حتطمت٠ »لقد٠ وتختم:٠
كثيرة٠ أشياء٠ أن٠ من٠ واثقة٠ ولكنني٠ وطموحاتنا،٠

سوف٠تتغير٠في٠املستقبل«.
)اليونيسف٠في٠حاالت٠الطوارىء(
http://www.unicef.org.arabic/
emerg/25419_35917.html

األطفال املجندون:
قضية عاملية 

أماكن٠ في٠ املسلحة٠ النزاعات٠ انتشار٠ مع٠
من٠ متزايدة٠ أعداد٠ تتعرض٠ العالم،٠ من٠ مختلفة٠
األطفال٠لفظائع٠احلروب٠وويالتها.٠ففي٠كثير٠من٠
البلدان،٠تلجأ٠القوات٠املسلحة٠أو٠اجلماعات٠املسلحة٠
إما٠طوعا٠ً وفتيات٠في٠صفوفها،٠ فتيان٠ إلى٠جتنيد٠
حتت٠ التجنيد٠ إلى٠ األطفال٠ يتجه٠ وقد٠ قسراً.٠ أو٠
وقد٠ املشروعة،٠ غير٠ األساليب٠ أو٠ املغريات٠ تأثير٠
أو٠ القوات٠ إلى٠صفوف٠ االنضمام٠ إلى٠ ُيضطرون٠
التمييز.٠ أو٠ الفقر٠ وطأة٠ حتت٠ املسلحة٠ اجلماعات٠
املدارس٠ من٠ األطفال٠ هؤالء٠ ُيختطف٠ ما٠ وكثيرا٠ً

أو٠ األطفال٠ ُيجند٠ أن٠ وما٠ البيوت.٠ أو٠ الشوارع٠ أو٠
القوات٠ تلك٠ صفوف٠ في٠ اخلدمة٠ على٠ ُيجبرون٠
كثير٠ فهناك٠ استغاللهم٠ألغراض٠شتى.٠ يتم٠ حتى٠
القتال،٠وهناك٠آخرون٠ األطفال٠يشاركون٠في٠ من٠
أو٠ التجسس٠ في٠ أو٠ جنسية،٠ ألغراض٠ ُيستغلون٠
نقل٠الرسائل،٠أو٠للعمل٠كحمالني٠أو٠خدم،٠أو٠لزرع٠

األلغام٠األرضية٠أو٠لنزعها.
ومن٠الصعب٠تقدير٠عدد٠األطفال٠الذين٠ُجندوا٠
أحد٠ فال٠ العسكرية.٠ العمليات٠ في٠ واستُخدموا٠
ألولئك٠ احلقيقي٠ العدد٠ الدقة٠ وجه٠ على٠ يعرف٠
أن٠حوالي٠ إلى٠ البحوث٠تشير٠ األطفال،٠وإن٠كانت٠
في٠ ُيستخدمون٠ املجندين٠ األطفال٠ من٠ ألف٠ ٠300
وهناك٠ العالم.٠ أنحاء٠ شتى٠ في٠ بلدا٠ً ٠30 من٠ أكثر٠
املوثوق٠ املعلومات٠ من٠ مزيد٠ جلمع٠ ُتبذل٠ جهود٠
جمع٠ وكذلك٠ كجنود،٠ األطفال٠ استخدام٠ عن٠ بها٠
على٠ احلروب٠ أثر٠ عن٠ منظمة٠ بصورة٠ معلومات٠

األطفال.
وُيعد٠البروتوكول٠االختياري٠امللحق٠»باتفاقية٠
في٠ األطفال٠ بإشراك٠ واملتعلق٠ الطفل«٠ حقوق٠
٠12 في٠ سريانه٠ بدأ٠ والذي٠ املسلحة،٠ النزاعات٠
في٠ الرئيسية٠ األعمدة٠ أحد٠ ٠،2002 فبراير/شباط٠
هذه٠احلملة،٠حيث٠يعزز٠احلماية٠القانونية٠لألطفال٠
في٠ استخدامهم٠ دون٠ احليلولة٠ على٠ ويساعد٠

النزاعات٠املسلحة.
رفع٠ على٠ االختياري٠ البروتوكول٠ وينص٠
احلد٠األدنى٠لسن٠املشاركة٠املباشرة٠في٠العمليات٠
العسكرية٠إلى٠18٠عاماً،٠بينما٠كانت٠»اتفاقية٠حقوق٠
الطفل«٠وغيرها٠من٠املواثيق٠القانونية٠تنص٠على٠أن٠
البروتوكول٠ ٠15عاماً.٠كما٠يحظر٠ احلد٠األدنى٠هو٠
احلكومية٠ القوات٠ صفوف٠ في٠ اإلجباري٠ التجنيد٠

ألي٠شخص٠دون٠سن٠الثامنة٠عشرة.
االختياري٠ البروتوكول٠ سريان٠ بدء٠ وُيعد٠
إجنازا٠ًكبيرا٠ًبالنسبة٠لألطفال،٠إال٠إنه٠ال٠ميثل٠ردا٠ً
التي٠يكابدها٠ انتهاكات٠حقوق٠اإلنسان٠ على٠ كافيا٠ً

آالف٠األطفال٠املجندون٠كل٠يوم.
)منظمة٠العفو٠الدولية(
http://web.amnesty.org/pages/
childsoldiers-background-ara

أمراض ما بعد احلرب
تطارد أطفال لبنان

تترك٠احلروب٠آثارا٠ًمدمرة٠على٠نفسية٠األطفال.٠
ويعود٠شبح٠األمراض٠املنقرضة٠إلى٠الواجهة٠بعد٠
انترناشيونال٠ »جمعية٠ االختفاء.٠ من٠ سنوات٠
مساعدات٠ تقّدم٠ والتي٠ األميركية٠ كور«٠ ميديكال٠
إلى٠لبنان،٠أفادت٠أن٠األطفال٠في٠لبنان٠سيواجهون٠
مشكالت٠صحية٠خطيرة٠جراء٠العدوان٠اإلسرائيلي٠

)رسم لينا مرهج(
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واستشهدت٠ ٠.2006 متوز/يوليو٠ في٠ لبنان٠ على٠
ما٠ أن٠ أفادت٠ التي٠ املتحدة٠ األمم٠ ببيانات٠ اجلمعية٠
لبنان٠ العدوان٠على٠ ٠300طفل٠قتلوا٠في٠ يزيد٠على٠
إلى٠ إضافة٠ مختلفة،٠ بجروح٠ أصيبوا٠ ألفا٠ً وأن٠
تشريد٠نحو٠نصف٠مليون٠طفل٠نزحوا٠إلى٠أماكن٠

بعيدة٠عن٠القصف.
وتوقعت٠اجلمعية٠أن٠تعود٠أمراض٠كاإلسهال٠
وذات٠الرئة٠إلى٠الظهور٠بعد٠أن٠كانت٠متفشية٠في٠
أثناء٠احلرب٠األهلية.٠وقد٠الحظ٠أطباء٠من٠اجلمعية٠
لبنان٠ أطفال٠ عن٠ كثيرة٠ تغيرات٠سلوكية٠ املذكورة٠
إلى٠ إضافة٠ األحداث.٠ مناطق٠ في٠ يعيشون٠ الذين٠
في٠ واالضطرابات٠ الكوابيس٠ معدالت٠ في٠ زيادة٠

النوم.
األطفال٠ من٠ كثيرا٠ً أن٠ اجلمعية٠ وأف��ادت٠
والبالغني٠النازحني٠من٠مناطق٠النزاع٠جراء٠العدوان٠
اإلسرائيلي،٠انشغلوا٠في٠عمليات٠تقدمي٠اإلمدادات٠
عنف٠ حوادث٠ إلى٠ أدى٠ ما٠ للنازحني٠ واملعونات٠

وشجار٠بشأن٠الطعام٠واملالبس٠بني٠النازحني.
٠135ألف٠شخص٠ وصرحت٠اجلمعية٠أن٠نحو٠
كاملدارس٠ عامة٠ أماكن٠ في٠ عاشوا٠ النازحني٠ من٠
أقارب٠ إلى٠ ٠ ألفا٠ًجلأوا٠ ٠470 نحو٠ وأن٠ واملخيمات،٠
٠180 نحو٠ أن٠ كما٠ آمنة.٠ مناطق٠ في٠ لهم٠ وأصدقاء٠
املدارس٠ في٠ ثلثهم٠ أقام٠ سوريا،٠ إلى٠ جلأوا٠ ألفا٠ًُ
واألماكن٠العامة.٠وبسبب٠الدمار٠الهائل٠الذي٠حلق٠
باملدارس٠الرسمية٠واخلاصة،٠لم٠يستطع٠عدد٠كبير٠
من٠األطفال٠من٠االلتحاق٠بالعام٠الدراسي٠والعودة٠
احلربية،٠ األعمال٠ توقفت٠ أن٠ بعد٠ مدارسهم.٠ إلى٠
الهائل٠ الدمار٠ وقراهم٠ مدنهم٠ إلى٠ العائدون٠ واجه٠
ألوف٠ مئات٠ إلى٠ إضافة٠ وممتلكاتهم٠ منازلهم٠ في٠
التي٠ املنفّجرة٠ غير٠ والقذائف٠ العنقودية٠ القنابل٠

زرعتها٠إسرائيل.٠٠
MIDDLE EAST ON LINE

http://www.meo.tv/health/?id=40434

العنف واحلرب واإلرهاب..
في معرض لرسوم األطفال

أطفال٠ عبًر٠ وملونة.٠ بريئة٠ رسومات٠ في٠
في٠ واإلره��اب٠ العنف٠ أعمال٠ آثار٠ عن٠ العراق٠
مرعوبة٠ومشوشة٠ بدت٠ إذ٠ نفوسهم٠ومخيالتهم،٠
ومسكونة٠باخلوف٠الدائم.٠أبصارهم٠ال٠ترى٠سوى٠
البندقية٠والدبابة..٠والقباب٠الذهبية.٠وذاكراتهم٠ال٠
والدخان.٠ واحلرائق٠ األشالء٠ مناظر٠ حتفظ٠سوى٠
هذا٠ما٠عبرت٠عنه٠لوحات٠معرض٠رسوم٠األطفال٠
حتت٠ املركزي٠ بغداد٠ شباب٠ احتاد٠ أقامه٠ الذي٠
شعار٠»حقوق٠الطفل٠العراقي٠وإطالق٠حملة٠التبرع٠
ملنظمات٠ العراق٠ »مفوضية٠ مع٠ بالتعاون٠ بالدم«٠
٠200لوحة٠ألطفال٠ أكثر٠من٠ املدني«٠ضم٠ املجتمع٠

والفلوجة. واحللة٠ وكربالء٠ بغداد٠ محافظات٠ ٠من٠
العنف٠ يتركه٠ ما٠ حول٠ ندوة٠ املهرجانات٠ تخللت٠
الطفل٠ سلوكية٠ على٠ خطيرة٠ آثار٠ من٠ واإلرهاب٠
وتوجهاته٠حاضرا٠ًومستقبالً،٠قدمت٠لها٠الدكتورة٠
سافرة٠ناجي٠أستاذة٠علم٠اجلمال٠في٠معهد٠الفنون٠
اجلميلة٠واسهم٠فيها٠كل٠من٠الدكتور٠ناجي٠الكناني٠
والباحثة٠ اجلميلة٠ الفنون٠ أكادميية٠ في٠ األستاذ٠
ببحثني٠ العبيدي٠ حنان٠ الدكتورة٠ االختصاصية٠
تلحقها٠ التي٠ النفسية٠ األض��رار٠ فيهما٠ تناوال٠
الرعب٠ أجواء٠ و٠ باألطفال٠ واإلرهاب٠ العنف٠ أعمال٠
باستمرار،٠ بهم٠ وحتيط٠ تتهددهم٠ التي٠ واخلوف٠
وما٠تخلفه٠تلك٠األجواء٠من٠تداعيات٠سلوكية٠تؤدي٠
قد٠ االجتماعي٠ التوازن٠ في٠ كبير٠ خلل٠ إحداث٠ إلى٠

تنجم٠عنه٠انهيارات٠أخالقية٠مدمرة.
)جريدة٠الصباح٠اجلديد(
http://www.newsabah.com/paper.
php?name=News&file=article&sid=8595

األطفال واالحتالل:
متناقضان

امليدان٠مسلحا٠ًحتى٠أخمص٠ إلى٠ »حني٠تذهب٠
قدميك٠فتفاجأ٠بخصمك٠عاريا٠ًمن٠أي٠سالح،٠فمن٠
حينها٠ أن٠حربك٠ستكون٠ ذلك٠ تنسحب،٠ أن٠ العدل٠
اعتداًء٠سافرا٠ًال٠ريب٠فيه«٠)ضابط٠صيني٠قدمي(.
٠ما٠يحدث٠من٠جرائم٠ألطفال٠فلسطني٠اليوم٠هو٠
فالقتلة٠ باألمس،٠ لهم٠ التي٠حدثت٠ ئم٠ للجرا٠ امتداد٠
لم٠ والسياسات٠ واألهداف٠ واألسباب٠ يتغيروا٠ لم٠

تتغير.٠
إن٠اخلسائر٠واملخاطر٠لتي٠يتعرض٠لها٠األطفال٠
في٠انتفاضة٠اليوم٠تفوق٠كثيرا٠ًاخلسائر٠التي٠حلقت٠
املبينة٠ األرقام٠ حسب٠ األمس،٠ انتفاضة٠ في٠ بهم٠
العسكرية٠ املؤسسة٠ حملاوالت٠ يعود٠ وذلك٠ أعاله.٠
من٠ الفلسطينية٠ القوة٠ عناصر٠ تفادي٠ اإلسرائيلية٠
املضادة٠ والهجمات٠ احلربية٠ التحصينات٠ خالل٠
الردع٠ من٠ وأساليب٠ جديدة٠ أسلحة٠ واستخدام٠
االستعداد٠ يقتصر٠ ولم٠ النشطاء.٠ وقنص٠ الدموي٠
اجلانب٠ إلى٠ تعداه٠ بل٠ العسكري٠ اجلانب٠ على٠
في٠ وذلك٠ النفسية٠ واحلرب٠ والدعاوى٠ اإلعالمي٠
واألخالقي٠ السياسي٠ التفوق٠ البطال٠ محاولة٠
سنوات٠ امتداد٠ على٠ ساد٠ ال��ذي٠ الفلسطيني٠
االنتفاضة٠األولى.٠فما٠أن٠اندلعت٠انتفاضة٠األقصى٠
مبقولة٠ اإلسرائيليون٠ اإلعالم٠ خبراء٠ خرج٠ حتى٠
والسلطة٠ الفلسطيني٠ الشعب٠ أن٠ مفادها٠ مضللة٠
الوطنية٠والتنظيمات٠السياسية٠يزجون٠األطفال٠في٠
يطلقون٠ الذين٠ املسلحون٠ املقدمة،٠ويختبئ٠خلفهم٠
يضطرون٠ الذين٠ اإلسرائيليني٠ اجلنود٠ نحو٠ النار٠
للرد٠دفاعا٠ًعن٠النفس٠مما٠يؤدي٠إلى٠إصابة٠وقتل٠

األمريكية٠ اإلعالم٠ وسائل٠ ركزت٠ وقد٠ األطفال.٠
إرسال٠ مزاعم٠ على٠ إلسرائيل٠ املؤيدة٠ والغربية٠
األطفال٠إلى٠املوت،٠وعلى٠أسئلة٠واستنتاجات٠متس٠
إنسانية٠الفلسطيني،٠كسؤال،٠ملاذا٠تسمح٠األمهات٠
ملاذا٠ املوت؟،٠ إلى٠ بالذهاب٠ الفلسطينيات٠ألطفالهن٠

يتبرعن٠بأبنائهن٠بال٠رحمة٠أو٠عاطفة؟
متناقضان٠ شيئان٠ واالحتالل٠ الطفولة٠ إن٠
العسكري٠ االحتالل٠ وأن٠ خصوصا٠ً ومتنافران،٠
احلياة.٠ مناحي٠ كل٠ في٠ دائمة٠ حرب٠ حالة٠ يشكل٠
األطفال٠ وإقحام٠ الطفولة٠ تهديد٠ تعني٠ واحلرب٠
سرقة٠ النتيجة٠ لتكون٠ الكراهية،٠ في٠ عنهم٠ رغما٠ً
طفولتهم٠واالنتقال٠بهم٠إلى٠طور٠ميارسون٠فيه٠ما٠

ميارسه٠الكبار٠ويعرضون٠أنفسهم٠للخطر.
و٠إسرائيل٠احملتلة٠مست٠في٠الصميم٠كل٠رموز٠
واملقدسات٠ واألرض٠ اإلنسان٠ القيمية:٠ األطفال٠
واملياه٠ واألشجار٠ واجلماعية٠ الفردية٠ واحلرية٠
واملنازل٠ والزعماء٠ والقادة٠ والثقافة٠ واحلضارة٠
يحبه٠ ما٠ كل٠ أصبح٠ اخلبز.٠ ولقمة٠ األلعاب٠ وحتى٠
قبل٠ من٠ مشوشا٠ً أو٠ مدمرا٠ً أو٠ مهددا٠ً األطفال٠
من٠ يصبح٠ وبالتالي٠ االحتالل،٠ هي٠ محددة٠ حجة٠
للدفاع٠ عاما٠ً ٠18 دون٠ األطفال٠ ينبري٠ أن٠ املنطقي٠
اخلاصة٠ بطرائقهم٠ والعامة٠ اخلاصة٠ أشيائهم٠ عن٠
التي٠تبدو٠غريبة٠جدا٠ًعلى٠الفهم٠في٠شروط٠احلياة٠
الطبيعية،٠وفي٠مجتمع٠طبيعي،٠إن٠خوف٠األطفال٠
كل٠ لتشمل٠ االحتالل٠ عممها٠ التي٠ رموزهم٠ على٠
شيء٠فاق٠خوفهم٠على٠حياتهم،٠األمر٠الذي٠يدفعهم٠
للتصادم٠مع٠اجلنود٠دون٠خوف٠من٠النتيجة٠وهي٠
واٍع٠مسبق،٠ بتفكير٠ يأتي٠ ال٠ السلوك٠ وهذا٠ املوت.٠
بل٠يأتي٠كنتيجة٠لتفاعل٠تلك٠العناصر٠مع٠بعضها٠
في٠ ذاته٠ عن٠ ويعبر٠ اليومية،٠ احلياة٠ في٠ البعض٠
)االنتفاضة(.٠ الشامل٠ االنفجار٠ أو٠ املواجهة٠ حلظة٠
بالتساؤل٠ الطفل٠ لدى٠ الداخلي٠ التفاعل٠ ويبدأ٠
في٠ والرغبة٠ بالكراهية٠ والغضب٠ومير٠ واالستياء٠
االنتقام،٠ثم٠ينتهي٠باملقاومة٠والتصادم٠مع٠اجلنود٠

واملستوطنني٠الذين٠خربوا٠طفولتهم...
والظلم٠ والذل٠ باملهانة٠ الشديد٠ واإلحساس٠
جراء٠املمارسات٠االحتاللية٠التي٠تهدد٠كل٠الرموز٠
الوطنية٠ للثقافة٠ األطفال٠ وانتماء٠ القيمية٠لألطفال،٠
التي٠ الفلسطيني،٠ الشعب٠ أوساط٠ في٠ السائدة٠
متجد٠احلرية٠واالستقالل٠واخلالص٠من٠االحتالل٠
االستسالم٠ ورفض٠ الوطن٠ سبيل٠ في٠ والفداء٠
واخلضوع٠والرفض٠اجلذري٠لالحتالل٠باعتبارها٠
العوامل٠ هذه٠ الشعب،٠ لعموم٠ عليا٠ً وطنية٠ قيم٠
مقاومة٠ في٠ للمشاركة٠ األطفال٠ تدفع٠ املتداخلة٠
أية٠فرصة٠يتم٠ االحتالل٠والصدام٠مع٠رموزه٠في٠

فيها٠االحتكاك.
)مهند٠عبد٠احلميد٠عن٠مجلة٠»رؤية«(
www.sis.gov.ps/arabic/roya



احلروب؟٠ في٠ قساوة٠ األكثر٠ املشهد٠ هو٠ ما٠
تتأخر٠ لن٠ الناس،٠ على٠ السؤال٠ هذا٠ طرحت٠ لو٠
رضيع٠ طفل٠ منظر٠ إنه٠ جواب،٠ على٠ احلصول٠ في٠
بني٠ باكيا٠ً يجلس٠ وحيد٠ طفل٠ منظر٠ أو٠ مصاب،٠
أهله٠فيه،٠أو٠صور٠أشالء٠أطفال٠ ركام٠منزل٠مات٠
ما.٠ مكان٠ تهدمي٠ بعد٠ املنقذون٠ يحملها٠ صغار٠
وتتأتى٠قساوة٠هذه٠املشاهد٠من٠البراءة٠التي٠تطفح٠
الصغار.٠ما٠ذنب٠هؤالء؟٠فورا٠ً بها٠وجوه٠االطفال٠
بك٠ يلتصق٠ ودبقاً.٠ ذهنك،٠حارا٠ً إلى٠ السؤال٠ يأتي٠

فهذا٠ احلروب٠ في٠ الكبار٠ ميوت٠ أن٠ يفارقك.٠ وال٠
بشكل٠أو٠بآخر٠ميكن٠استيعابه.٠أما٠الصغار٠الذين٠
لم٠يعرفوا٠شيئا٠ًمن٠دنياهم٠والذين٠لم٠يقوموا٠بأي٠
سوء٠كيف٠ميكن٠أن٠تطالهم٠كل٠هذه٠الوحشية؟

ما٠هو٠حجم٠الهول٠الذي٠يعيشه٠هؤالء٠الصغار٠
في٠منطقتنا٠العربية؟

احلرب٠ أن٠ االحصاءات)1(٠ تقول٠ لبنان٠ في٠
٠٠1.140 إلى:٠ أدت٠ لبنان٠ على٠ األخيرة٠ االسرائيلية٠
٠214شهيدة٠)أنثى(٠أي٠حوالي٠ مدني٠قتلوا،٠منهم٠

٠12 أطفال٠دون٠ الشهداء٠هم٠ 30 %٠من٠ ،٠و٠ ٠% 19
ألف٠ ٠220 أن٠ كما٠ جريحاً.٠ ٠4.036 وأصيب٠ عاماً.٠
مساحة٠ وبلغت٠ ٠ اخلارج.٠ إلى٠ هاجروا٠ لبناني/ة٠
مصنع٠ ٠700 ودمر٠ م2،٠ ماليني٠ ٠4 املهدمة٠ األبنية٠
وِحرفية٠ صناعية٠ ومؤسسة٠ ومحترف٠ ومشغل٠
إستهدافها٠ مت٠ ٠جسرا٠ً أو٠جزئي،٠و٠74 كلي٠ بشكل٠
من٠قبل٠اجليش٠اإلسرائيلي٠،٠وتسرب٠10.000٠طن٠
من٠الوقود٠الثقيل٠قبالة٠السواحل٠اللبنانية،٠ما٠جعل٠
هناك٠٠ اللبناني٠ملوثاً.٠وأخيرا٠ً الشاطئ٠ ٠80كلم٠من٠

طفال يف الظروف ال�صعبة الأ
ال يحمل تعبير الظروف الصعبة معنى واحداً أينما كان. في الدول الهادئة تتحدد الظروف الصعبة 
مبشكالت املراهقة، والصراع بني األجيال، واالغتصاب، والفقر، ومشكالت الوحدة وما شابه. أما في 

املنطقة العربية، فإن الظروف الصعبة تأخذ املعنى األشد قسوة، إنها احلرب واملوت والدمار والعنف. 
احلياة في بلداننا تقف عند حافتها، واملطلوب دائماً ليس أقل من درء الهاوية. إن وجود إسرائيل في 

قلب هذه املنطقة، أدى إلى سيطرة العنف والدمار، وجعل احلرب تهديداً دائماً.

د. فادية حطيط
)أستاذة٠الطفولة٠املبكرة٠في٠كلية٠التربية٠-٠اجلامعة٠اللبنانية(

ما تبقى من مبنى مدرسة اإلشراق في بنت جبيل بعد العدوان االسرائيلي!

مـلـف
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٠30.000وحدة٠سكنية٠مهدمة.٠٠
حرب٠ على٠ معاناتهم٠ تقتصر٠ لم٠ واللبنانيون٠
حربا٠ً عرفوا٠ وإمنا٠ ومحددة،٠ واحدة٠ اسرائيلية٠
وبالتالي٠ فترات،٠ إلى٠ األمد٠ومتقطعة٠ أهلية٠طويلة٠
املؤملة٠ والذكريات٠ اإلجنراحات٠ من٠ الكثير٠ راكموا٠
عن٠احلرب،٠وال٠بد٠أن٠آثارها٠انعكست٠على٠التوازن٠
أن٠ األخصائيون)2(٠ ويتوقع٠ ألبنائهم.٠ النفسي٠
٠بعد٠حرب٠متوز٠ اللبنانيني٠ أكثر٠من٠نصف٠ يكون٠
٠)PTSD(عانوا٠من٠عوارض٠شّدة٠ما٠بعد٠الصدمة٠

لفترة٠قصيرة.

في فلسطني
االسرائيلة٠ احلروب٠ أن٠ اإلحصاءات)3(٠ تقول٠
أدت٠في٠فلسطني٠إلى٠ما٠يأتي:٠٠حوالي٠ثلثي٠األسر٠
في٠ األطفال٠ ضد٠ عنف٠ بوجود٠ تعتقد٠ ٠)%  65.0(
الضفة٠ في٠ ٠%  69.8 بواقع٠ الفلسطينية،٠ االراضي٠
خالل٠ وذلك٠ غزة،٠ قطاع٠ في٠ ٠% و55.5  الغربية٠
النصف٠األول٠من٠العام٠.2006٠في٠حني٠أن56.8٠ %٠
من٠األسر٠تعتقد٠بأن٠الوضع٠األمني٠السائد٠يشكل٠
املصدر٠الرئيسي٠للعنف٠ضد٠األطفال،٠يليه٠الفلتان٠
األمني٠)9.6 %(،٠هذا٠باالضافة٠إلى٠أن38.7٠ %٠من٠
التوتر٠ مستويات٠ بأن٠ يعتقدون٠ واألمهات٠ اآلباء٠
وعالمات٠الضغط٠النفسي٠قد٠ارتفعت٠خالل٠الفترة٠
من٠2005٠إلى٠2006٠بني٠صفوف٠األطفال٠املقيمني٠
تقرير٠ وبحسب٠ املعيشية.٠ أسرهم٠ نطاق٠ في٠
اإلحصاء٠املركزي٠فإن٠عدد٠شهداء٠االنتفاضة٠بلغ٠
شهيدا٠ً ٠4.516 مجموعه٠ ما٠ ٠2006/10/31 حتى٠
٠18سنة(٠أي٠ )أقل٠من٠ 19.2 %٠من٠األطفال٠ منهم٠
الصحة٠ دراسات٠ تبني٠ كما٠ ٠868شهيداً.٠ يعادل٠ ما٠
ظهرت٠ غزة٠ قطاع٠ أطفال٠ من٠ ٠%  81« أن٠ النفسية٠

هي٠٠ النفسية٠ واإلضطرابات٠ واألمراض٠ والقهر٠
قواسم٠مشتركة٠ألطفال٠عراق٠ما٠بعد٠احلروب.٠وال٠
يكفي٠ما٠يعانيه٠األطفال٠بأنفسهم٠من٠شتى٠أنواع٠
القهر٠واحلرمان٠من٠الرعاية٠واالهتمام،٠بل٠هم٠في٠
أحيان٠كثيرة٠أبناء٠آلباء٠٠قتلوا٠أو٠تعرضوا٠للتعذيب٠
األطفال٠ نسبة٠ »إن٠ ٠ الدراسات٠ وتؤكد٠ للقهر.٠ أو٠
بعد٠ ما٠ صدمة٠ عوارض٠ يعانون٠ الذين٠ العراقيني٠
على٠ وأثرت٠ مخيف.٠ بشكل٠ ارتفعت٠ قد٠ احلرب٠
مجمل٠تصرفاتهم٠وسلوكياتهم٠مما٠يعكس٠مؤشرا٠ً
غير٠طبيعي٠حلالة٠هؤالء٠األطفال٠غير٠املستقرة«)5(.٠
للحرب٠ النفسية٠ »اآلثار٠ وفي٠دراسة٠حديثة٠حول٠
٠2000شخص٠من٠كل٠ على٠العراقيني٠أجريت٠على٠
محافظات٠العراق٠يتبني٠ان92٠ %٠يخافون٠ان٠يقتلوا٠
في٠انفجار.٠وأن60٠ %٠منهم٠يصابون٠بنوبات٠هلع٠
متنعهم٠من٠اخلروج٠خوفا٠ًمن٠أن٠يكونوا٠الضحية٠

التالية«)6(.٠
التي٠ احلاالت٠ أهم٠ إجمال٠ ميكن٠ عام٠ وبشكل٠

يتعرض٠لها٠األطفال٠خالل٠احلروب٠هي٠٠:٠٠
اليتم٠والفواجع٠ ٠.1

املرض٠وسوء٠التغذية٠ ٠.2
التشرد٠ ٠.3

املشاهد٠العنيفة٠ ٠.4
هذه٠ تصاحب٠ »قد٠ أنه٠ االخصائيون٠ ويالحظ٠
الصدمات٠حاالت٠من٠)الرهاب(٠أو٠اخلزف٠العميق٠٠
املزمنة٠من٠األحداث٠أو٠األشخاص٠أو٠األشياء٠التي٠
اجلنود،٠ مثل٠ احلدث٠ وقوع٠ مع٠ وجودها٠ ترافق٠
الطائرات...٠ املرتفعة،٠ األصوات٠ اإلنذار،٠ صفارات٠
الطفل٠عن٠هذه٠احلاالت٠ وفي٠بعض٠األحيان٠يعبر٠
بالبكاء٠أو٠العنف٠أو٠الغضب٠والصراخ٠أو٠اإلنزواء٠
جانب٠ إلى٠ الشديد....٠ اإلكتئاب٠ من٠ حاالت٠ في٠
املغص،٠صعوبة٠ الصداع،٠ مثل٠ املرضية٠ األعراض٠
في٠التنفس،٠تقيؤ،٠التبول٠الالإرادي،٠انعدام٠الشهية٠
في٠ الوهمية٠ اآلالم٠ الكوابيس،٠ النوم،٠ قلة٠ للطعام،٠
يتعرضون٠ أو٠ يتأملون٠ أشخاصا٠ً مشاهدته٠ حال٠

للتعذيب«)7(.
الناس٠ بها٠ مير٠ التي٠ النفسية٠ الصعوبات٠ إن٠
الشخصية٠ اختالفات٠ بحسب٠ متفاوتة٠ آثارا٠ً تترك٠
والتجارب٠السابقة٠لها.٠وكلما٠كان٠األشخاص٠أكثر٠
ضعفاً،٠وأصغر٠عمرا٠ًفإن٠وقع٠الصدمات٠النفسية٠
يصبح٠أكثر٠تدميراً،٠و«تترك٠هذه٠الصدمات٠ندبات٠
اآلثار٠ أن٠ هذا٠ في٠ واملؤلم٠ الضحايا.٠ نفسيات٠ في٠
النفسية٠املرضية٠أنها٠تبقى٠في٠غالب٠األحيان٠مدى٠
األطفال٠ تعرض٠ أن٠ إلى٠ اإلشارة٠ مع٠ احلياة«)8(.٠
عن٠ بعيدين٠ كانوا٠ كلما٠ يزداد٠ النفسية٠ للضغوط٠
لألذى.٠ تعرضا٠ً اكثر٠ األهل٠ كان٠ كلما٠ أو٠ أهلهم،٠
احلامي٠ احلاجز٠ بدور٠ األهل٠ يقوم٠ ما٠ فكثيرا٠ً

لألطفال٠من٠آثار٠العدوان.٠
توصيف٠ على٠ الباحثون٠ يعتمد٠ العادة٠ وفي٠
»اضطراب٠شدة٠ما٠بعد٠الصدمة٠وهو٠من٠اضطرابات٠

ما  أعراض هذا االضطراب)10(
استعادة٠خبرة٠احلادثة٠الصدمية٠استعادًة٠مستمرًة٠بطريقة٠أو٠أكثر٠من٠الطرق٠التالية:٠استعادات٠ ٠•
يتضمن٠ الذي٠ املتكرر٠ اللعب٠ شكل٠ على٠ األطفال٠ عند٠ تظهر٠ الصدمية٠ للحادثة٠ مزعجة٠ تذكرية٠
عند٠ تظهر٠ الصدمية٠٠ احلادثة٠ عن٠ مزعجة٠ أحالم٠ أو٠ بالصدمة،٠ املتعلقة٠ اجلوانب٠ أو٠ املواضيع٠
األطفال٠على٠شكل٠أحالم٠مخيفة٠غير٠مدركة٠املضمون٠ومشوشة،٠التصرف٠واإلحساس٠وكأن٠
واخلداعات٠ واألهالس٠ الصدمية٠ اخلبرة٠ عيش٠ أي٠ انتكاسية٠ راجعة٠ بدت٠ الصدمية٠ احلادثة٠
والضالالت٠وعارضات٠تفككية٠لذكريات٠الصدمة٠وتظهر٠لدى٠األطفال٠بشكل٠إعادة٠متثيل٠دور٠
املنشأ٠ أو٠خارجية٠ داخلية٠ إشراطية٠ ملنبهات٠ التعرض٠ عند٠ نفسي٠شديد٠ كرب٠ النوعي،٠ الصدمة٠

متاثل٠جانبا٠ًمن٠احلادثة٠الصدمية.٠
تكن٠ لم٠ هامدة٠ عامة٠ استجابة٠ و٠ الصدمية٠ باحلادثة٠ املقترنة٠ املنبهات٠ إزاء٠ وجود٠جتنب٠مستمر٠ ٠•
موجودة٠قبل٠احلادثة٠الصدمية٠)جتنب٠أفكار٠معينة٠أو٠مشاعر٠أو٠٠أحاديث٠أو٠نشاطات٠أو٠األمكنة٠
أو٠الناس.٠عدم٠القدرة٠على٠تذكر٠اجلانب٠املهم٠من٠الصدمة.٠عاطفة٠محدودة٠نسبياً،٠االنسالخ٠عن٠

اآلخرين،٠نظرة٠تشاؤمية٠للمستقبل(.٠
عرضان٠أو٠أكثر٠من٠عرض٠مستمر٠ذو٠طابع٠إثارة٠متزايدة٠)٠صعوبة٠الغرق٠في٠النوم،٠الغضب،٠ ٠•

صعوبة٠التركيز،٠فرط٠التنبيه(.

وعدم٠ الكوابيس٠ مثل٠ النوم٠ في٠ مشاكل٠ لديهم٠
باإلضافة٠ هذا٠ ٠، مبفرده٠ ين��ام٠ أن٠ الطف�ل٠ قدرة٠
يعانون٠ فلسطني٠ في٠ األطفال٠ من٠ ٠%  87 أن٠ إلى٠
يعانون٠اخلوف٠من٠ من٠احلزن٠والكآب��ة٠و83 %٠
العنف٠ عالم��ات٠ عليهم٠ تظهر٠ ٠% و72  الطائرات٠
على٠ قدرة٠ عدم٠ من٠ يعانون٠ ٠ ٠%  79 إلى٠ إضافة٠
املعاناة٠ فإن٠ احلاالت٠ كل٠ وفي٠ والشرود.٠ التركيز٠
منهم٠ كثير٠ األطفال،٠ نصيب٠ من٠ ك�انت٠ الكب�رى٠
أثناء٠ أسرتهم٠ يبللون٠ نفسية،٠ بأزمات٠ أصيبوا٠
النوم،٠تأخر٠في٠التحصيل٠املدرسي،٠ح�االت٠ف�زع٠
يومية،٠ كوابيس٠ إلى٠ حتولت٠ وطفول�ة٠ ش�دي�د،٠
هذا٠باإلضافة٠إلى٠افتقادهم٠إلى٠بيئة٠صحية٠وآمنة٠

تخلو٠من٠مالعب٠أو٠حدائق٠لألطفال«)4(.

في العراق
بالعنف٠ يتسم٠ الوضع٠ أيضا٠ً العراق٠ في٠
واليتم٠ الضياع٠ أن٠ إلى٠ املعطيات٠ وتشير٠ الشديد.٠

)رسم بهجت عثمان في »لنا حق«(
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القلق٠ويحدث٠لدى٠الشخص٠نتيجة٠اختباره٠حادثة٠
بذعر٠شديد٠ أحس٠خاللها٠ الشدة،٠ صدمية٠عظيمة٠
وانتابته٠حالة٠من٠الرعب٠وإحساس٠بفقدان٠احليلة٠
جتاه٠املوقف٠املفزع.٠وهو٠يظهر٠في٠أي٠عمر٠مبا٠في٠

ذلك٠مرحلة٠الطفولة.
الصدمي٠ احل��ادث٠ بعد٠ األع��راض٠ وتظهر٠
مباشرة٠أو٠بعد٠شهر٠أو٠بعد٠سنة.٠احلادث٠الصدمي٠
ميكن٠أن٠يكون٠من٠صنع٠اإلنسان٠»حتطم٠الطائرات٠
والتعذيب٠ واملجازر٠ السيارات،٠احلروب٠ وحوادث٠
كاالغتصاب٠ املختلفة٠ العنف٠ وجرائم٠ واالعتداءات٠
عبارة٠ يكون٠ أن٠ »أو٠ الخ٠ و...٠ باالكراه٠٠ والسرقة٠
والفيضانات٠ »الزالزل٠ مثل٠ طبيعية٠ كوارث٠ عن٠

والبراكني«)9(.

محاذير

في٠أحد٠أعداد٠مجلة٠»رسائل«٠جلمعية٠»أطباء٠
تقدمي٠ لتجربة٠ كامل٠ ملف٠ ُيخصص٠ حدود«٠ بال٠
التي٠ الطبية٠ اخلدمات٠ إطار٠ )في٠ النفسي٠ الدعم٠
جتربة٠ تعيش٠ التي٠ للمجتمعات٠ اجلمعية٠ تقدمها٠
احلروب(٠ويناقش٠فيه٠عدد٠من٠األطباء٠املشاركني٠
من٠ االنطالق٠ فاعلية٠ مدى٠ مستديرة٠ طاولة٠ في٠
مع٠ للتعامل٠ الصدمة«٠ بعد٠ ما٠ شدة٠ »اضطراب٠
محاذير٠ ثمة٠ أن٠ فيرون٠ املالحظة)11(.٠ احلاالت٠
مع٠ التعامل٠ عند٠ باالعتبار٠ أخذها٠ يجب٠ عديدة٠

حاالت٠التأثر٠بالظروف٠الصعبة،٠ومنها:٠
احلاالت٠ بني٠ ما٠ التفريق٠ يستوجب٠ أوالً،٠
أو٠ زلزال،٠ أو٠ كارثة٠ نتيجة٠ اضطراب٠ عن٠ الناجمة٠
احلالة٠ ففي٠ متكررة.٠ حوادث٠ نتيجة٠ اضطراب٠
تكيفيا٠ً سلوكا٠ً يطّور٠ ان٠ للشخص٠ ميكن٠ األخيرة٠
إلى٠حد٠ما٠مع٠الوضع٠املضطرب،٠أو٠ميكن٠كذلك٠ان٠
تكون٠ردات٠فعله٠ليست٠هي٠نفسها٠أعراض٠شدة٠ما٠
بعد٠الصدمة،٠مثلما٠يالَحظ٠مثال٠في٠فلسطني٠)وفي٠

لبنان٠مثلما٠يبنّي٠د.٠إيلي٠كرم٠في٠مكان٠آخر(.٠
ثانيا،٠ًأنه٠في٠بعض٠األحيان٠قد٠يؤدي٠االندفاع٠
للعالج٠النفسي٠إلى٠نتيجة٠غير٠مناسبة،٠في٠حال٠مت٠٠
التدخل٠مبكرا٠ًجدا٠ًأي٠عقب٠الصدمة٠مباشرة.٠ذلك٠
أن٠مثل٠هذا٠التدخل٠قد٠مينع٠آليات٠االشتغال٠النفسي٠
الذي٠ األثر٠ أحيانا٠ً يعيق٠ وقد٠ التلقائية٠ الداخلية٠
يتركه٠احِلداد٠على٠الفرد٠أو٠األسرة٠والذي٠يتطلب٠
التوجه٠ هذا٠ ويتفق٠ لالكتمال.٠ وقتا٠ً احلال٠ بطبيعة٠
لبنان٠ في٠ احلرب٠ على٠ظروف٠ االبحاث٠ نتائج٠ مع٠
بينت٠ إذ٠ »إدراك«،٠ إطار٠جمعية٠ في٠ أجريت٠ والتي٠
أن٠ما٠بني٠40٠إلى٠45٠باملائة٠من٠السكان٠الصغار٠في٠
املناطق٠الشديدة٠التعرض٠للحرب،٠أظهرت٠أعراضا٠ً
حادة٠ملدة٠أربعة٠إلى٠ستة٠أسابيع،٠واألغلبية٠شفيت٠
هنا٠ ومن٠ محدودة.٠ مساعدة٠ مع٠ واحد٠ عام٠ خالل٠
التدخل٠ تأجيل٠ األفضل٠ من٠ أنه٠ املسؤولون٠ يرى٠
العالجي٠وحصره٠بالعشرة٠باملائة٠الذين٠يظهرون٠

عالمات٠مرض٠نفسي٠طويل٠األمد)12(.٠إن٠املرحلة٠
نفسيا٠ً دعما٠ً تكون٠ أن٠ يجب٠ والضرورية٠ األولى٠
على٠ تشجيعهم٠ يجب٠ للصدمة،٠حيث٠ للمتعرضني٠
االنفعاالت٠ عن٠ والتفريج٠ أنفسهم،٠ عن٠ التعبير٠

القوية٠التي٠حدثت٠لديهم.
ثالثا،٠عدم٠فصل٠العنف٠عن٠السياق٠الذي٠يجري٠
ال٠ الصدمة٠ بعد٠ ما٠ شدة٠ أعراض٠ معاجلة٠ إن٠ فيه.٠
يقيم٠فرقا٠ًما٠بني٠املتعرض٠للعنف٠وبني٠القائم٠به،٠
أو،٠وهذا٠هو٠األهم٠-٠بني٠أن٠يكون٠العنف٠املمارس٠

ردا٠ًعلى٠عدوان٠خارجي،٠أم٠داخلي٠املصدر.٠
باملقابل،٠فإن٠خوض٠جتربة٠احلرب٠وأهوالها٠
التوجهات٠ بعض٠ بلورة٠ على٠ يساعد٠ أن٠ ميكنه٠
إحدى٠ وفي٠ مواجهتها.٠ أجل٠ من٠ واملفيدة٠ العملية٠

أهالي٠ لبنان٠مع٠ أجريت٠في٠جنوب٠ التي٠ التجارب٠
ميكننا٠ احلرب٠ لصدمة٠ تعرضوا٠ صغار٠ أطفال٠
– األمهات٠ وجدت٠ التي٠ العوامل٠ بعض٠ نوجز٠ أن٠
اخلبرة-٠أنها٠مناسبة٠للتعامل٠مع٠حاالت٠الصدمة:
إبان٠ البعض٠ بعضها٠ مع٠ العائلة٠ تواجد٠ ٠-
عن٠ بعيد٠ مكان٠ في٠ األطفال٠ يفصل٠ أن٠ ال٠ اخلطر،٠

األهل.٠
يرتاحوا٠ لكي٠ مشاعرهم٠ عن٠ األهل٠ تعبير٠ ٠-

ويتخففوا٠من٠الضغط٠والعبء٠النفسي.٠
-٠٠تواجد٠األب٠مع٠األسرة٠في٠وقت٠اخلطر.

-٠٠اإلميان٠والصالة٠والدعاء.
بأنها٠ األفراد٠ يشعر٠ عسكرية٠ قوة٠ وجود٠ ٠ ٠-

قادرة٠على٠الدفاع٠عنهم٠وعن٠محيطهم.٠{

آثار احلرب على األطفال واألهل واملجتمع في عيون املعلمات املتدربات

٠،2006/8/5الصليب٠األحمر٠ البلد٠بتاريخ٠ ٠2006/7/29و٠2006/8/3وجريدة٠ النهار٠بتاريخ٠ ٠املصدر:٠جريدة٠ ٠)1(
www.bloggingbeirut.org٠واملوقع٠التالي٠-

 Lysandra Ohrstrom, War inflicts broad range of mental wounds,  Daily Star, Monday, September 04,٠)2(
2006

  http://walid.virtual.vps-host.net/crtd/?q=en/node/184
http://arabic.tharwaproject.com/ العاملي،٠ الرازق،٠خاص٠ثروة:٠»أطفال٠فلسطني«٠في٠يوم٠الطفل٠ )3(٠٠عماد٠عبد٠

  node/6122
http://insanonline.4(٠٠ليلى٠حالوة،٠أطفال٠فلسطني...٠مشاركة٠الضحية٠هي٠احلل،٠إنسان٠أون٠الين،٠2006/3/29٠؛٠(

net./fnews/news.php?id=381
)5(٠٠اياد٠اخلالدي،٠حقوق٠أطفال٠العراق٠بني٠حروب٠صدام٠وضغوطات٠احلاضر٠العراقي،٠20٠ديسمبر2005٠،

http://www.iraqmemory.org/inp/view.asp?ID=30
http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=57257&SelectRegion=Middle_East&SelectCountry= ٠)6(

  Iraq
http://www.fekrzad.com/services.php٠)7(

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/atar%20nafssiya/p2.htm٠)8(
)9(٠عبد٠الرحمن،٠محمد٠السيد،٠علم٠األمراض٠النفسية٠والعقلية،٠دار٠قباء٠للطباعة٠والنشر،٠القاهرة،٠،2000٠راجع:

http://www.hayatnafs.com/contents/writers.htm
http://www.10(٠احلجار،٠محمد.٠تشخيص٠األمراض٠النفسية.٠الطبعة٠األولى،٠دار٠النفائيس،٠دمشق٠،2004٠راجع:٠(

hayatnafs.com/contents/writers.htm
Messages, No 142, Septembre 2006, http://www.msf.fr٠)11(

http://walid.virtual.vps-host.net/crtd/?q=en/node/194٠)12(
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تظهر٠آثار٠األزمات٠على٠األطفال،٠سلوكيات،٠
ومتلمل٠ انتباه،٠ وقلّة٠ زائدة٠ حركة٠ تصاحبها٠
على٠ تؤثر٠ التركيز،٠ وقلّة٠ اإلجابة،٠ في٠ وإندفاع٠

التحصيل٠املدرسي.

الدور املعلم

نفسية٠ على٠ احلرب٠ آثار٠ استعرضنا٠ أن٠ بعد٠

األطفال،٠وانطالقا٠ًمن٠ارتباط٠وتأثر٠الفرد٠نفسيا٠ً
٠،)psychosocial model( االجتماعي،٠ مبحيطه٠
يأتي٠دور٠املعلم٠في٠عملية٠الدعم٠النفسي،٠ملساعدة٠
التلميذ٠على٠جتاوز٠ذيول٠احلرب،٠ودعمه٠معنويا٠ً
موضوعية٠ نظرة٠ وتكوين٠ مشاعر،٠ عن٠ للتعبير٠
على٠ تساعده٠ بسلوكيات٠ وتزويده٠ احلرب،٠ عن٠
السلوكي- )العالج٠ التوتر٠ وضبط٠ التكيف،٠
٠،)cognitive-behavioral therapyامل��ع��رف��ي

اإلصغاء٠ خالل٠ من٠ التواصل٠ مهارة٠ باستخدام٠
اجليد٠إلى٠الغير٠والتعاطف٠معهم،٠وطرح٠األسئلة٠
وعلى٠ التفريغ٠ عملية٠ على٠ املساعدة٠ املفتوحة٠
إلى٠ذلك٠ الغير٠متوازنة.٠ويضاف٠ األفكار٠ كشف٠
استخدام٠اللعب٠والرسم٠واملسرح٠بحسب٠أعمار٠
يتحول٠ أال٠ شرط٠ املشاعر.٠ تلك٠ إلطالق٠ األطفال٠
لعب٠ عليه٠ إمنا٠ نفسي٠ معالج٠ إلى٠ املعلّم٠ دور٠
دور٠الداعم٠النفسي.٠وفي٠حال٠وجود٠مؤشرات٠

زمات التعليم والأ
الطفولة هي وقت البراءة، ومرحلة خاصة في احلياة، يكون فيها الطفل محمياً – أكثر من أي وقت
آخر - من تهديدات وأحداث العالم اخلارجي. أما في األزمات واحلروب، فالتهديد املستمر وغير 

املتوقع الناجم عن العنف والعداء، فترك تأثيراً هائالً على حياة األطفال ومنوهم.
وتشكل احلرب خطراً رئيسياً على الصحة، وتستمر آثارها املباشرة وغير املباشرة لشهور ورمبا 
لسنني مقبلة. وهنا يبرز دور املدرسة والتعليم أساسياً في مواجهة اآلثار النفسية - الناجتة عن  

التوتر واخلوف والغضب  والَكْرب - على عملية التعليم والتعلم.
شذى اسماعيل
)مسؤولة٠برنامج٠الدمج٠في٠جمعية٠املبرات(

»غرفة الصف« البديلة من الغرفة املدمرة، حيث جرت امتحانات الدخول
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اضطرابية٠يكون٠دوره٠مهما٠ًفي٠تقدمي٠املالحظات٠
هذه٠ ملتابعة٠ واألهل٠ النفسيني٠ للمرشدين٠ املهمة٠

احلاالت٠مع٠االختصاصيني٠.٠

الدعم

يتمحور٠دور٠املعلم٠في٠هذه٠املرحلة،٠من٠خالل٠
إدارة٠صّفية٠جيدة،٠حول٠إيجاد٠بيئة٠صّفية٠تعّزز٠
والتوقعات،٠ القواعد٠ وتوضح٠ واالنتماء،٠ األمان٠
٠.)consequences( للتواب٠والعاقبة٠ ثابت٠ ونظام٠

وتهدف٠أنواع٠الدعم٠إلى:
مساعدة٠التالميذ٠على٠التعبير٠عن٠املشاعر. ٠•

على٠ تساعد٠ بسلوكيات٠ التالميذ٠ تزويد٠ ٠•
مواجهة٠آثار٠احلرب٠والتخفيف٠منها.

أفكارهم،٠ التعبير٠عن٠ التالميذ٠على٠ مساعدة٠ ٠•
والتخلّص٠من٠غير٠املفيد٠منها.٠

أبرز٠ تؤمن٠ داعمة٠ بيئة٠ إيجاد٠ على٠ املساعدة٠ ٠•
احتياجاته٠البشرية.٠

إن٠العنصر٠األساسي٠لنجاح٠الدعم٠هو٠تالؤمه٠
التواصل٠ ويبقى٠ العمرية.٠ املرحلة٠ مع٠ وتناسبه٠
أنواع٠ مختلف٠ لنجاح٠ األساسي٠ الشرط٠ السليم٠

الدعم٠النفسي٠التربوي.٠

أنواع الدعم

٠.1التواصل٠واإلصغاء.
٠.2العالج٠باللعب.

اللعب٠السوسيو٠درامي٠)األقنعة،٠الدمى٠٠ ٠•
املتحركة،٠لعب٠األدوار،٠التمثيل.....(.

اللعب٠بالتراب٠واملاء. ٠•
٠.3الفنون٠)الرسم،٠صنع٠الكوالج٠من٠اجلرائد(.

٠.4نشاطات٠التعبير٠عن٠املشاعر.
٠.5اللغة٠التعبيرية.

٠.6السلوك٠املعرفي٠واستراتيجياته.
٠.7النشاطات٠ذات٠النهايات٠املفتوحة.

العالج باللعب

أ-٠ماذا٠يعني٠العالج٠باللعب٠
تقبل٠األطفال٠كما٠هم. ٠•

تعزيز٠الشعور٠بالتسامح. ٠•
التعرف٠على٠مشاعر٠األطفال. ٠•
احملافظة٠على٠احترام٠قدراتهم. ٠•
إعطاؤهم٠احلرية٠في٠اللعب. ٠•

ب-٠مبادئ٠العالج٠باللعب

اللعب٠ أن٠ أساس٠ على٠ باللعب،٠ العالج٠ يقوم٠
وله٠ ذاته،٠ عن٠ للتعبير٠ الطبيعية٠ الطفل٠ بيئة٠ هو٠

احلق٠في:
اللعب. ٠•
الكالم. ٠•

واإلب��داع،٠ االكتشاف،٠ في٠ احلرية٠  •
والتجربة.
البراءة. ٠•
الكرامة. ٠•

االستقاللية. ٠•
العيش٠في٠بيئة٠آمنة٠تساعده٠على٠النمو. ٠•

التعبير٠عن٠ذاته. ٠•
التفكير٠بحرية. ٠•

احلصول٠على٠دعم٠عاطفي. ٠•

ج-٠ملاذا٠العالج٠باللعب؟
يشكل٠اللعب٠عنصرا٠ًأساسيا٠ًمن٠برنامج٠ ٠•

الطفولة٠املبكرة.
البدني،٠ للنشاط٠ فرصة٠ اللعب٠ يوفر٠ ٠•
والتفاعل٠ الفكري٠ التحدي٠ التسلية،٠

االجتماعي.٠
مواهبهم٠ إظهار٠ على٠ األطفال٠ يساعد٠ ٠•

يساعد اللعب تلقائياً في التعبير عن املشاعر الدفينة
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مشاعرهم،٠ عن٠ والتعبير٠ واهتماماتهم،٠
وممارسة٠ألعاب٠تساعدهم٠على٠النمو.٠
الطفل٠ اكتشاف٠هوية٠ اللعب٠في٠ يساهم٠ ٠•
اإلحساس٠ عنده٠ وينّمي٠ الشخصية،٠

بالذات٠وباآلخرين.٠
اجتماعية،٠ أدوار٠ لعب٠ على٠ يساعد٠ ٠•
ومعرفة٠أهميتها٠في٠احلياة٠إليجاد٠طرق٠
ملواجهة٠املشكالت٠ومتثيل٠أخطار٠حقيقية٠
أو٠خيالية،٠والعمل٠على٠حل٠الصراعات.٠
بكلمات٠أخرى،٠يشكل٠اللعب٠التلقائي٠محورا٠ً
االجتماعي٠ ٠ ٠ والتكامل٠ والتواصل٠ للتعبير٠ بنَّاًء٠

وحل٠املشكالت.

اللعب بالتراب واملاء

يوفر٠العالج٠بالتراب٠مكانا٠ًحرا٠ًوآمنا٠ًللتعبير٠ ٠•
بالتراب٠ اللعب٠ إن٠ الدفينة.٠ املشاعر٠ عن٠
واملاء،٠واألدوات٠املستخدمة٠فيه،٠كاحلاويات٠
واملجارف٠واملالعق٠واملناجل٠وغيرها،٠إضافة٠
إلى٠الكائنات٠احلية،٠تولد٠إحساسا٠ًعند٠الطفل٠
ال٠ في٠ الكامن٠ الشخصي٠ على٠شعوره٠ يؤثر٠

وعيه.
يعبر٠األطفال٠من٠خالل٠اللعب٠بالتراب٠واملاء٠ ٠•
عن٠شعورهم٠أو٠عما٠تعرضوا٠له٠خالل٠فترة٠
احلرب٠)٠بعد٠ذلك،٠تتحدث٠املعلمة٠مع٠الطفل٠

ده٠في٠التراب(.٠ عما٠جسَّ
لألطفال٠ فرصة٠ بالتراب٠ اللعب٠ يعطي٠ ٠•
الستنكار٠مرحلة٠ما٠قبل٠النطق٠)تساعد٠على٠
التذكر(٠من٠خالل٠التعرف٠على٠األشكال٠التي٠
على٠ القدرة٠ عدم٠ مع٠ الرمل٠ من٠ يصنعونها٠
التألف٠ الشكل.٠ولكن٠بداية٠ تذكر٠ما٠هو٠هذا٠
مع٠الشكل،٠يتيح٠الفرصة٠للتعامل٠مع٠سبب٠

»التروما«٠في٠الالوعي.٠
حدود٠ الناعم٠ الرمل٠ مع٠ املغلق٠ الوعاء٠ ميثل٠ ٠•
البيئة٠اآلمنة٠للطفل٠لضرورة٠بقاء٠التراب٠في٠
مكان٠محدد٠حلمايته٠مع٠وجود٠شخص٠يثق٠
أشكاال٠ً الطفل٠ يصنع٠ وعندما٠ جانبه.٠ إلى٠ به٠
أو٠رموزا٠ًمختلفة٠في٠الرمل٠يستذكر٠الوقائع٠
ال٠ والتي٠ الالوعي٠ في٠ املوجودة٠ األحداث٠ أو٠

يرغب٠بالتعبير٠عنها٠بطريقة٠مباشرة.

رياض  مرحلة  في  الصف  غرفة  تنظيم 
األطفال

)رياضيات،٠ الصف٠ زوايا٠ عن٠ االستغناء٠ ٠•
علوم،٠مطالعة٠...(٠خالل٠فترة٠املتابعة.٠

ألعاب٠مختلفة٠تعكس٠محاور٠مختلفة٠ وضع٠ ٠•

)احلرب،٠البيت،٠الشارع....(.
تنويع٠األلعاب٠)الدمى،٠مكعبات،٠قطع٠الليغو،٠ ٠•
للتمثيل٠ ألعاب٠ متحركة،٠ دمى٠ األحاجي،٠
الرمزي٠مثل٠أغراض٠احلرب،٠أغراض٠البيت،٠

أغراض٠األماكن٠العامة.....(.

كيف يبدأ اللعب؟
اللعب٠احلر٠للتعبير٠ اللعب٠بتوفير٠ يبدأ٠عالج٠ ٠•
يحاول٠ التي٠ أو٠ الدفينة٠ املشاعر٠ عن٠ تلقائيا٠ً

األطفال٠إخفاءها.
التحدث٠ عند٠ املواجهة٠ على٠ األطفال٠ يساعد٠ ٠•
كيف٠ فيتعلمون٠ مشاعرهم،٠ عن٠ مباشرة٠
التخلي٠ أو٠ املشاعر٠ هذه٠ على٠ يسيطرون٠

عنها.
وتترك٠ الغرفة،٠ في٠ مختلفة٠ ألعاب٠ توضع٠ ٠•
حرية٠اختيار٠اللعبة٠للطفل٠نفسه،٠مما٠يشعره٠
دون٠ من٠ الوضع٠ على٠ والسيطرة٠ باألمان٠

تدخل٠أحد٠أو٠تطفله٠على٠عامله٠اخلاص.
ثم٠يبدأ٠دور٠املعلمة٠مبراقبة٠ردود٠فعل٠الطفل٠
ومالحظة٠ما٠إدا٠كانت٠منطية،٠أم٠عنيفة٠وعدوانية،٠
وما٠إذا٠كان٠الطفل٠ينفر٠من٠لعبة٠معينة٠كالسيارة٠
في٠ يشارك٠ أو٠ معينة.٠ بحادثة٠ تذكره٠ بكونها٠

اللعب،٠أو٠يتبادل٠األدوار٠مع٠غيره٠من٠األطفال٠أو٠
يرفض٠اللعب.

عالج اللغة التعبيرية: 
الفرصة٠ يتيح٠ املعرفي،٠ العالج٠ من٠ أسلوب٠ ٠•
لألطفال،٠من٠خالل٠صورة٠معينة،٠الستخدام٠
مرت٠ معينة٠ حادثة٠ واستحضار٠ الذاكرة،٠
إحساسه٠ الستكشاف٠ احلرب،٠ أثناء٠ أمامه٠

خالل٠هذه٠الفترة.٠
توفر٠اللغة٠التعبيرية٠مساحة٠للخيال،٠وتخلق٠ ٠•
من٠ والداخلي،٠ اخلارجي٠ الواقع٠ بني٠ حوارا٠ً
من٠ دمار٠ )صور٠ الرموز٠ استعمال٠ خالل٠
تنبثق٠من٠ التي٠ يبكي(٠ احلرب،٠إصابة،٠طفل٠
استعمال٠ ويساعد٠ الشخصية.٠ اخلبرات٠
معنى٠ خلق٠ على٠ األطفال٠ قدرات٠ الصور٠
بأنهم٠ وللشعور٠ اختبروه،٠ أو٠ شاهدوه٠ ملا٠
مع٠ منسجمة٠ بطريقة٠ وللنمو٠ معافون،٠

ذاتهم.٠
اإلب��داع،٠ على٠ التعبيرية٠ اللغة٠ تساعد٠ ٠•

وتستخدم٠في٠العالج٠النفسي.
احلاالت٠ معاجلة٠ في٠ التعبيرية٠ اللغة٠ تعتمد٠ ٠•
لألطفال٠ واملعرفية٠ والعاطفية،٠ االجتماعية،٠
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والشباب٠في٠مناخ٠مثير٠وتفاعلي.
مناقشات٠ التعبيرية٠ اللغة٠ عالج٠ يستخدم٠ ٠•
ملساعدة٠ أدوار٠ لعب٠ أو٠ صورا٠ً أو٠ مباشرة٠
األطفال٠على٠التعبير،٠وإرشادهم٠في٠املهارات٠

اآلتية:
مترن٠األطفال٠على٠التحليل٠االستنتاجي٠ ٠-

واالستقرائي.
مع٠ التعامل٠ في٠ خبرة٠ األطفال٠ تعطي٠ ٠-

املفردات.
مهارات٠ وتقوي٠ االنتباه٠ مدة٠ من٠ تزيد٠ ٠-

اإلصغاء.
التفكير٠ مهارات٠ حتسني٠ في٠ تساعد٠ ٠-

االنعكاسي.
حتسن٠ذاكرة٠الكلمات٠واجلمل. ٠-

ُيعتمد٠عالج٠اللغة٠التعبيرية٠لتحقيق٠األهداف٠ ٠•
السيوسيودرامي٠ اللعب٠ أثناء٠ اعاله٠ الواردة٠
أنفسهم،٠ واألطفال٠ واألطفال،٠ املعلمة٠ بني٠
والعمل٠اجلماعي٠في٠وقت٠الدائرة٠باستعمال٠

األساليب٠اآلتية:
التفكير ٠.1

مفيد٠ الذاتي٠ )الكالم٠ الذاتي٠ الكالم٠ ٠ ٠.2
في٠ املترددين٠ األطفال٠ عند٠ خاصة٠

التعبير٠عن٠مشاعرهم(
٠الكالم٠املوازي٠)٠يقوم٠الطفل٠أو٠املعلمة٠ ٠.3
مع٠ الكلمات٠ يطابق٠ يفعل:٠ ماذا٠ بوصف٠
ويساعد٠ واملشاعر.٠ واألفكار،٠ األفعال،٠
العالج٠هنا٠في٠حتويل٠الكلمات٠إلى٠جمل،٠
كلمات٠ ويدعم٠ جديدة،٠ كلمات٠ يقدم٠

قدمية(.
تستمع٠ حيث٠ املتواصل،٠ احلديث٠ ٠.4
يعبر،٠٠ وهو٠ الطفل،٠ كالم٠ إلى٠ املعلمة٠
على٠ الزيادة٠ خالل٠ من٠ معه٠ وتتجاوب٠
كلماته.٠ويحافظ٠احلديث٠املتواصل٠على٠
املوضوع٠ وتوضيح٠ احلوار٠ استمرارية٠

باستعمال٠األسئلة٠احلرة.

يبحث٠ املعرفي:٠ السلوكي  العالج  تعريف 
األحداث٠ بني٠ العالقة٠ في٠ املعرفي٠ السلوك٠ عالج٠
في٠ والتغيير٠ الداخلية،٠ العاطفية٠ أو٠ الذهنية٠
العمليات٠ على٠ التأثير٠ إلى٠ ويهدف٠ التصرفات.٠
والشعور،٠ السلوك٠ في٠ تغيير٠ إلحداث٠ املعرفية،٠
وبديلة٠ جديدة٠ بسلوكيات٠ الطفل٠ تزويد٠ وإلى٠

ُمساعدة.
اإلستراتيجيات:

التدريب ٠•
النمذجة ٠•

التدريس٠الذاتي ٠•
التحدث٠إلى٠النفس ٠•

حل٠املشكالت ٠•
املفتوحة٠)استعمال٠األسئلة٠ أنشطة٠النهائية٠ ٠•

املفتوحة(

خطوات عالج السلوك املعرفي

عادة،٠جسمك٠يخبرك٠عندما٠حتس٠بالغضب٠
تتنفس٠ هل٠ الشعور:٠ عوارض٠ إلى٠ التعرف٠ ٠.1
هل٠ اللون؟٠ أحمر٠ وجهك٠ هل٠ بسرعة؟٠
الفك،٠ في٠ )التشنج٠ متشنجة؟٠ عضالتك٠
الصدر(٠ في٠ الضيق٠ األكتاف،٠ أو٠ الرقبة،٠
ضرب٠ أو٠ شيء٠ بكسر٠ برغبة٠ تشعر٠ هل٠
شخص؟٠الغضب٠يجعلك٠تصرخ٠حتى٠بوجه٠

األشخاص٠الذين٠حتبهم.
٠.2تناقش٠املعلمة٠مع٠األطفال٠»ما٠الذي٠ُيشعرهم٠

بالغضب؟«.
تثير٠ التي٠ األسباب٠ من٠ الكثير٠ هنالك٠ ٠•
تغضب٠ أن٠ املمكن٠ من٠ األطفال.٠ غضب٠
عندما٠ال٠حتصل٠األمور٠كما٠تريد،٠أو٠عند٠
اخلسارة٠أثناء٠اللعب،٠ولكن٠األهم٠عندما٠
يلومك٠اآلخرون٠على٠شيء٠لم٠تفعله،٠أو٠
عند٠مشاهدة٠أحداث٠ال٠ميكنك٠السيطرة٠
عليها٠)هنا٠يتم٠توجيه٠أسئلة٠حرة٠إلفساح٠
املجال٠للطفل٠للحديث٠عما٠اختبره٠خالل٠
مثل٠ بها،٠ عالقة٠ له٠ ليس٠ والتي٠ احلرب،٠
إصابة٠أحد٠اقاربه٠أمامه،٠الهرب٠منفرداً،٠

فقدان٠ألعاب٠صديق٠له.....(.
بالغضب،٠ فيها٠ أحست٠ أوقاتا٠ً املعلمة٠ تعرض٠ ٠.3

وتقدم٠منوذجا٠ًعن٠تغلبها٠على٠الغضب.
التفكير:٠»أتوقف٠وأفكر٠بأن٠الغضب٠لن٠ ٠•

يساعدني٠على٠إيجاد٠حلول«.
أدخل٠إلى٠»نفسي«٠أتنفس٠3٠مرات٠بعمق،٠ ٠•
أنا٠ أكن٠ »لم٠ بديلة:٠ وبأفكار٠ بهدوء٠ أفكر٠
سبب٠احلرب«،٠أستطيع٠أن٠أهدأ٠وأساعد٠

أمي،٠»أنا٠جيد٠في٠حل٠املشاكل«.
أخرج٠من٠»نفسي«٠عندما٠أشعر٠بالهدوء٠ ٠•
والطمأنينة،٠واألمان،٠وأفكر٠مباذا٠٠افعل٠

عندما٠ينتابني٠هذا٠الشعور٠.
تطبيق٠ األطفال٠ بإمكان٠ أن٠ هنا٠ املعلمة٠ تقول٠
هذا٠األسلوب٠عندما٠ينتابهم٠أي٠شعور٠آخر٠مثل٠

اخلوف٠والقلق.
ينبغي٠على٠املعلمة٠عند٠عرض٠فكرة٠الغضب،٠
الذي٠يعكس٠أحد٠ أن٠تبني٠اجلانب٠اإليجابي٠منه،٠

وله٠ األحداث،٠ مع٠ التعامل٠ في٠ االختالف٠ أسباب٠
حيز٠كبير٠في٠املفاهيم٠الدينية.

تعريف النشاطات املفتوحة

تقدم٠ إستراتيجية،٠ املفتوحة٠ النشاطات٠
أفكارهم٠ إلستكشاف٠ لألطفال،٠ خ��ي��ارات٠
ومشاعرهم،٠والتعبير٠عنها٠في٠سياقات٠متعددة،٠
مختلفة٠ إجابات٠ إعطاء٠ أو٠ أخرى،٠ نواجت٠ خللق٠
احلافز٠ وتعزز٠ احلوار،٠ على٠ تساعد٠ وخالّقة،٠
على٠ قدرتهم٠ األطفال٠ يالحظ٠ عندما٠ للتعلم،٠
خصائص٠ ومن٠ مختلفة.٠ نتائج٠ وإبداع٠ التفاعل٠

النشاطات٠احلرة٠أنها:
الشخصية،٠ ل��إرش��ادات٠ وسيلة٠ تعتبر٠ ٠•
ومعرفة٠ وقيم٠ واهتمامات٠ أراء٠ حترك٠ ألنها٠

األطفال.
مثل٠ النهائية٠ أسئلة٠ توجيه٠ حول٠ تتمحور٠ ٠•
ملاذا٠ أتساءل٠ أو٠ ذلك؟٠ بعد٠ حصل٠ »م��اذا٠
وتساعد٠ ذلك؟٠ قلت٠ ملاذا٠ أو٠ املنزل؟٠ تهدم٠
األحداث٠ معاجلة٠ على٠ األطفال٠ األسئلة٠ هذه٠

واكتساب٠شعور٠بالتملك.
تستعمل٠ اإلستراتيجية،٠ هذه٠ تطبيق٠ أثناء٠
املعلمة٠صورا٠ًمن٠اجلرائد،٠قبل٠احلرب٠وبعدها،٠أو٠
قصصا٠ًتقارب٠مفهوم٠الصمود،٠وتعّرض٠الناس٠
وتعامال٠ً تقبال٠ً تتطلب٠ التي٠ املصاعب٠ من٠ لكثير٠

بطريقة٠٠تخدم٠تقرير٠املصير٠والثقة٠بالنفس.
النشاطات٠ في٠ تساعد٠ املفتوحة٠ اإلستجابة٠
على٠ تركز٠ التي٠ األولى٠ اجلملة٠ هي٠ الالنهائية،٠
وتصف٠مشاعر٠التلميذ٠مما٠الذي٠يزعجه٠ملساعدته٠
التعبير،٠كونها٠تشجع٠ التعبير.٠وهي٠مفتاح٠ على٠
الطرف٠اآلخر٠على٠التعبير،٠وتدخلك٠مباشرة٠إلى٠

قلبه٠عبر٠توصيف٠ما٠يشعر٠به.٠
• التلميذ :٠لقد٠وقعت٠قذيفة٠قرب٠بيتنا٠وتضرر
هذه٠ تنسى؟٠ ال٠ ملاذا٠ املغلقة:٠ اإلستجابة٠   –

هي٠احلرب٠
–  اإلستجابة٠املفتوحة:٠يبدو٠أنك٠حزين٠مما٠

جرى٠
الواجب٠ بهذا٠ القيام٠ أستطيع٠ ال٠ التلميذ:٠  •

الدراسي٠
لقد٠ هكذا!٠ تتكلم٠ ال٠ املغلقة:٠ اإلستجابة٠   –

بدأت٠للتو!
صعب٠ كأنه٠ يبدو٠ املفتوحة:٠ اإلستجابة٠   –

جدا٠ًعليك.٠{

مـلـف
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آثار النزاعات 
املسلحة على األطفال 

٠
يتعرض٠األطفال٠في٠زمن٠احلرب٠إلى٠أنواع٠
تؤدي٠ واملفاجئة،٠ املؤملة٠ التجارب٠ من٠ مختلفة٠
وتؤثر٠ اليومية،٠ حياتهم٠ في٠ سلبي٠ حتول٠ إلى٠
الضياع٠ لهم٠ وتسبب٠ ومستقبلهم،٠ منّوهم٠ في٠
النفسي٠ واالغتراب٠واخلوف٠والرعب٠والضغط٠
هذه٠ حدة٠ تتزايد٠ وقد٠ الثقة.٠ وعدم٠ والغضب٠
٠األطفال٠الدعم٠الالزم٠ املشاعر٠أكثر،٠إذا٠لم٠يتلقَّ

ملواجهة٠التغييرات٠والظروف٠اجلديدة.
وطبيعي٠أن٠يظهر٠األطفال٠ردود٠فعل٠عنيفة٠
أو٠ بها٠ سمعوا٠ التي٠ القاسية٠ احلوادث٠ جتاه٠
شاهدوها٠أو٠عايشوها.٠إال٠أن٠ردود٠الفعل٠هذه٠
وعمره٠ طفل٠ كل٠ شخصية٠ باختالف٠ تختلف٠
واجلو٠العائلي٠ونوع٠احلدث٠الذي٠تعرض٠له.٠

األطفال٠ على٠ املسلحة٠ النزاعات٠ آثار٠ لكن٠
تتشابه؛٠كاخلوف٠والغضب٠واحلزن٠والعدوانية٠
واضطرابات٠النوم٠واألكل٠واحلركة.٠كما٠يعاني٠
وباآلخرين،٠ بالنفس٠ الثقة٠ فقدان٠ بعضهم٠
اجلسدية٠ اآلالم٠ عن٠ فضال٠ً امل��زاج،٠ وتشوش٠

الناجتة٠من٠مرٍض٠عضوي.
وتدوم٠ النزاعات٠ هذه٠ حدة٠ تشتد٠ وعندما٠
غير٠ األطفال٠ انفعاالت٠ تصبح٠ طويلة،٠ فترة٠
معاجلة٠ أساليب٠ في٠ تغييرا٠ً وتتطلب٠ عادية،٠
إلى٠ األطفال٠ يحتاج٠ حينها٠ واملدرسة.٠ العائلة٠
اهتمام٠وعالج٠متخصصني،٠يتجاوزان٠مساعدة٠

املقربني.
أنواع٠ إلى٠ احلرب،٠ خالل٠ األطفال٠ يتعرض٠

مختلفة٠من٠التجارب.٠ويصبحون٠أهدافا٠ًمباشرة٠
أو٠غير٠مباشرة.٠علينا٠أن٠ننتبه٠إلى٠ما٠قد٠يسمعه٠
شرس،٠ وقتال٠ معارك،٠ عن٠ أحاديث٠ من٠ الطفل٠
ألن٠ وتهجير.٠ وتعذيب٠ وخطف٠ العنف٠ وأهوال٠
كل٠ذلك٠يدخل٠إلى٠ذاكرته،٠ويؤثر٠مباشرة٠على٠
شاشة٠ عبر٠ العنف٠ فمشاهدة٠ ومنّوه.٠ مشاعره٠
التلفزيون٠واملجالت٠وغيرها٠من٠الوسائل،٠تزيد٠
احلوادث٠ من٠ الطفل،٠ نفس٠ في٠ والقلق٠ اخلوف٠

التي٠يخشى٠حصولها.
جتارب٠ في٠ فيكمن٠ األكبر،٠ التأثير٠ أما٠
خطف٠ أو٠ قتل٠ كمشاهدة٠ الشخصية،٠ الطفل٠
تعّرضه٠ في٠ يكمن٠ كما٠ وأقرباء.٠ وأصدقاء٠ أهل٠
حروق،٠ حواس،٠ )فقدان٠ وإعاقات٠ إلصابات٠
دون٠ من٠ معاناة.٠ من٠ يرافقها٠ قد٠ وما٠ جروح(،٠
الطفل٠ مشاركة٠ من٠ الناجتة٠ املخاطر٠ ننسى٠ أن٠

الفعلية٠في٠األعمال٠العسكرية.
تشكل٠جميع٠هذه٠التجارب٠ضغطا٠ًنفسيا٠ًعلى٠
األطفال،٠وتتسبب٠في٠بعض٠األحيان،٠بصدمات٠
كما٠ تهدد٠مستقبلهم،٠ نفسية٠وجسدية٠ وأخطار٠

تفّوت٠عليهم٠فرص٠التأّهل٠والتأقلم٠مع٠٠ظروف٠
السالم،٠بعيدا٠ًعن٠الظلم.

ردود٠ تكون٠ أن٠ احتمال٠ من٠ الرغم٠ فعلى٠
األحداث٠ الطفل٠ شاهد٠ سواء٠ متشابهة،٠ الفعل٠
حتى٠ أو٠ التلفزيون،٠ شاشة٠ عبر٠ أو٠ شخصيا٠ً
نتعرف٠ أن٠ الضروري٠ من٠ فإنه٠ حدوثها،٠ توقع٠
وشعوره٠ بها،٠ مر٠ التي٠ التجارب٠ حقيقة٠ إلى٠
جتاهها،٠لكي٠نتمكن٠من٠التدخل٠الفعال٠حلمايته.

الصعوبات التي يتعرض
لها األطفال 

التهجير
للقصف٠ السكنية٠ األماكن٠ تتعرض٠ عندما٠
والنيران،٠وتتهدد٠سالمة٠األطفال٠وأهلهم،٠تترك٠
أماكن٠ نحو٠ وتنتقل٠ وممتلكاتها،٠ بيوتها٠ األسر٠

أكثر٠أماناً.
ويحدث٠التهجير،٠سواء٠كان٠مؤقتا٠ًأم٠طويالً،٠
تغييرات٠سلبية٠في٠منط٠حياة٠العائلة.٠فيتعرض٠
الطفل٠للتشرد٠واألخطار٠املتوقعة٠أثناء٠النزوح.
إن٠انتقال٠األطفال٠من٠أجواء٠ألفوها،٠إلى٠بيئة٠
جديدة٠غريبة٠عن٠عاداتهم٠وثقافتهم،٠يشكل٠عبئا٠ً
ومشكالت٠ ملخاطر٠ ُعرضة٠ ويصبحون٠ عليهم،٠
مع٠ للتكيف٠ مضاعفة٠ جهود٠ بذل٠ منها٠ مختلفة٠
قسراً،٠حتت٠ إليها٠ انتقلوا٠ التي٠ اجلديدة٠ البيئات٠
إلى٠ احلنني٠ مشاعر٠ جانب٠ إلى٠ الرعب.٠ وطأة٠
والضياع،٠ واخليبة٠ منها،٠ نزحوا٠ التي٠ األماكن٠
االكتئاب٠ وأحيانا٠ً والقهر،٠ بالعجز٠ واإلحساس٠
احلاد.٠فالنزاعات٠املسلحة٠تترك٠آثارا٠ًمؤملة٠على٠

طفال يف النزاع امل�صلح وبعده الأ
احلرب عمل بشري حافل بأعمال العنف من قتل وخطف وتعذيب وقصف ودمار.

يعتبر خطر اإلنسان على أخيه اإلنسان أكثر فتكاً أحياناً من األمراض وأخطار الطبيعة
)الزالزل، الفيضان، اجلفاف واملجاعة...(. والظروف الصعبة وغير املستقرة القائمة على التصارع 

بني اجلماعات املتقاتلة تشكل خطراً حقيقياً على صحة الطفل وسالمته النفسية واجلسدية. 
والظروف العائلية واالقتصادية، واجلو املشحون بالقلق واخلوف، وعدم االستقرار الذي يؤدي غالباً 

عند األطفال واملراهقني إلى حالة عامة من التوتر واالضطراب، تنعكس على منّو األطفال وسلوكهم 
االجتماعي واملدرسي. وتختلف ردود فعل األطفال على هذه الظروف، ويلعب األهل واملجتمع دوراً 

أساسياً في تخفيف آثارها السلبية.

مـلـف

Qatr an-Nada»; No. 10; Spring 2007» - 1212 -٠»قطر٠الندى«؛٠العدد٠العاشر؛٠ربيع 2007

» ال�سالم هو 

املعركة الوحيدة 

التي ت�ستحق اأن 

ُتخا�ض«

)ألبير٠كامو(

زينة حبيش
)اختصاصية٠في٠علم٠النفس٠العيادي(٠



األطفال٠الذين٠يبتعدون٠من٠األهل٠واملقربني٠ملدة٠
طويلة.٠

عمليات٠ في٠ األخوة٠ أو٠ اآلباء٠ مشاركة٠ أما٠
إضافية،٠ صعوبات٠ إلى٠ الطفل٠ فتعرض٠ القتال،٠
ويفتقد٠ ناحية،٠ من٠ سالمتهم٠ على٠ يخاف٠ فهو٠
إلى٠دعمهم٠من٠ناحية٠أخرى.٠ألن٠األهل٠يشكلون٠
الذين٠ال٠ للطفل.٠فاألطفال٠ داعماً«٠ »غالفا٠ً أحيانا٠ً
أفضل٠ هم٠ احلرب،٠ خالل٠ أهلهم٠ عن٠ ينفصلون٠
حاال٠ًمن٠اآلخرين٠الذين٠يعيشون٠ظروفا٠ًصعبة.
للعنف،٠ ضحايا٠ األطفال٠ يكون٠ ما٠ كثيرا٠ً
على٠ البعض٠ يجبر٠ وقد٠ والتعذيب،٠ كاخلطف٠
املشاركة٠في٠أعمال٠القتال،٠فيتلقون٠تربية٠عنيفة٠
واالنتقام٠ احلقد٠ مشاعر٠ نفوسهم٠ في٠ تزرع٠

والعدائية.
إصابات٠جسدية٠ إلى٠ آخرون٠ يتعرض٠ وقد٠
واإلعاقات٠ احلواس٠ وفقدان٠ كاحلروق،٠ خطيرة٠

وغيرها.
مساعدة٠ املؤملة،٠ احلاالت٠ هذه٠ تستوجب٠
ملساعدتهم٠ متخصصني٠ وتأهيال٠ً وعالجا٠ً طبية٠

على٠تقبل٠واقعهم٠األليم٠والتعامل٠معه.
وعلى٠الرغم٠من٠أن٠حالة٠القلق٠العامة٠تسبب٠
فإن٠ ٠، واملراهقني٠ األطفال٠ عند٠ مشاكل٠سلوكية٠
حاالت٠ من٠ تنتج٠ السلوكية٠ االضطرابات٠ معظم٠
عن٠ واالنفصال٠ كالتهجير٠ محددة:٠ ضاغطة٠

العائلة٠ومواجهة٠املوت.
تعرض٠ التي٠ األحداث٠ نوعية٠ نفهم٠ عندما٠
الناجتة٠عن٠ الفعل٠ الطفل،٠ميكننا٠فهم٠ردود٠ لها٠

األزمة.
يضطر٠الطفل٠بسبب٠النزاع،٠إلى٠االنفصال٠
الذي٠ أباه٠ َيْفتقد٠ نفسه،٠ الوقت٠ وفي٠ عائلته،٠ عن٠
يشارك٠في٠احلرب.٠قد٠يكون٠االفتراق٠عن٠العائلة٠
سبب٠توتره،٠لكن٠أزمة٠الطفل٠األساسية٠قد٠تكون٠

مرتبطة٠باخلوف٠والقلق٠على٠مصير٠والده.
يصبح٠األطفال٠عاجزين٠عن٠حماية٠أنفسهم٠
فيشعرون٠ للخطر،٠ األهل٠ حياة٠ تعرضت٠ إذا٠

باخلوف٠وعدم٠األمان.
يعبّر٠بعض٠األطفال٠عما٠واجهه٠من٠صعوبات٠
في٠أوقات٠األزمة،٠وينعزل٠البعض٠اآلخر٠وميتنع٠
لم٠ الطفل٠ أن٠ يعني٠ ال٠ الصمت٠ لكن٠ التعبير،٠ عن٠

يتأثر.
يتعرض٠ الذي٠ الضغط٠ معرفة٠ سهال٠ً ليس٠
الوسائل٠ الستعمال٠ نضطر٠ قد٠ لذا٠ الطفل،٠ له٠
القصص...(٠ وسرد٠ الرسم،٠ )اللعب،٠ التعبيرية٠

ملساعدته٠على٠التعبير٠عما٠يضايقه.

املوت

أو٠ العائلة٠ أفراد٠ أحد٠ األطفال٠ يفقد٠ ما٠ غالبا٠ً

يسبب٠ وهذا٠ احلرب.٠ أثناء٠ منهم٠ املقّربني٠ أحد٠
في٠بعض٠ اكتئابا٠ً أو٠ نفسيا٠ًشديداً،٠ لهم٠ضغطا٠ً
واحلداد٠ احلزن٠ مشاعر٠ إلى٠ إضافة٠ األحيان.٠
أمام٠ بالهزمية٠ الطفل٠ يشعر٠ ما٠ والفقدان،٠

الظروف٠الصعبة٠أو٠املؤملة.
أو٠ الثأر٠ على٠ القدرة٠ وعدم٠ األحباء٠ ففقدان٠
جتاه٠ واحلقد٠ العدوانية٠ من٠ للتخلص٠ التنفيس،٠
املعنويات،٠ هبوط٠ إلى٠ يؤدي٠ املعاناة،٠ مسببي٠
بالذنب٠والعجز٠ إلى٠االنطواء،٠مع٠شعور٠ وامليل٠

واليأس.
العمر٠ من٠ اخلامسة٠ دون٠ األطفال٠ يعي٠ ال٠
ويتوقعون٠ باالفتراق٠ فيشبهونه٠ املوت،٠ مفهوم٠
من٠ باخلوف٠ يشعرون٠ لكنهم٠ املتوفى.٠ رجوع٠
فقدان٠أحد٠الوالدين٠أو٠أحد٠أفراد٠العائلة.٠فتتزايد٠
وفي٠ الغضب.٠ ونوبات٠ االنفعال٠ حاالت٠ عندهم٠
اختفاء٠ جتاه٠ بالذنب٠ يشعرون٠ احلاالت،٠ بعض٠

امليت،٠ويظنون٠أن٠سلوكهم٠تسبب٠بوفاته.٠
هناك٠أطفال٠مروا٠بتجارب٠صعبة٠ويبذلون٠
أنهم٠ الراشدون٠ يعتبر٠ وقد٠ لنسيانها.٠ جهدا٠ً
جتاوزوها،٠إال٠أن٠الواقع٠يظهر٠حاجتهم٠إلى٠وقت٠
عاشوا٠ الذين٠ أما٠ أزمتهم.٠ من٠ للتخلص٠ أطول٠
»التكيّف٠ من٠ نوعا٠ً يظهرون٠ قد٠ طويلة،٠ حروبا٠ً
)قصف٠ احل��روب٠ هذه٠ ظروف٠ مع٠ السلبي«٠
السالم.٠ عودة٠ من٠ اليأس٠ نتيجة٠ تهجير...(٠ ٠�
التجارب٠ أن٠ إال٠ اضطراب.٠ أي٠ يظهرون٠ ال٠ وقد٠
حاجتهم٠ في٠ سلبا٠ُ تؤثر٠ النزاع،٠ خالل٠ الصعبة٠
إلى٠النمو٠السليم.٠أما٠األطفال٠الذين٠عانوا٠القلق٠
في٠احلرب،٠فقد٠يظهر٠ذلك٠في٠أحاديثهم،٠فالقلق٠

يعني٠اخلوف٠من٠حدوث٠خطر٠ُمنتظر.
الطفل٠ وبنتيجة٠هذا٠الشعور،٠تصبح٠صحة٠
يجد٠ وعندما٠ لالضطرابات.٠ عرضة٠ النفسية٠
يبرز٠ احلرب،٠ عن٠جتنّب٠ عاجزا٠ً نفسه٠ اإلنسان٠
عاجز٠ الطفل٠ وألن٠ سلوكه.٠ في٠ والقلق٠ اخلوف٠
عن٠درء٠األخطار،٠فهو٠يحاول٠أن٠يتخطى٠الواقع٠

املؤلم،٠عن٠طريق٠اخليال٠واأللعاب٠الرمزية٠)لعبة٠
احلرب٠مثالً(.٠وعندما٠ال٠يتمكن٠من٠التعبير٠عن٠

املشاعر٠السلبية،٠يظهر٠القلق٠من٠جديد.

الصدمة عند األطفال
ميكن٠أن٠يتصّرف٠الطفل٠بطريقة٠تشير٠إلى٠
وجود٠رد٠فعل٠يدل٠على٠الضغط٠النفسي٠الناجت٠من٠
الصدمة،٠ويتمثل٠هذا٠بتكرار٠مشاهدة٠الكوابيس٠
مع٠ الصدمة(،٠ )استذكار٠ باحلادث٠ والتفكير٠
املرتبطة٠ املثيرات٠ وتفادي٠ األماكن٠ من٠ االبتعاد٠
إلى٠ إضافة٠ معينة(،٠ أماكن٠ ٠- )صور٠ باحلادثة٠
املمتعة٠ باألنشطة٠ تدريجا٠ً االهتمام٠ تضاؤل٠
واالنفصال٠العاطفي٠)باملشاعر(٠عن٠اآلخرين.

زائدة٠ عصبية٠ تسبب٠ الزائدة٠ اليقظة٠ إن٠
وضعفا٠ًفي٠التركيز٠واضطرابا٠ًفي٠النوم.

املشاكل السلوكية
وفق الفئات العمرية

٠
اخلامسة٠ دون٠ األطفال٠ فعل٠ ردود٠ إن٠
شديد٠ تعلق٠ شكل٠ على٠ تظهر٠ العمر،٠ من٠
يشعر٠ عنهم.٠ االفتراق٠ من٠ وخوف٠ باألهل،٠
موجودة٠ وأشياء٠ أمور٠ من٠ باخلوف٠ األطفال٠
كما٠ والوحدة.٠ والضجيج٠ كالرعد٠ حولهم٠
)األش��رار٠ شخصيات٠ من٠ يخافوا٠ أن٠ ميكن٠
في٠ تراجعا٠ً أيضا٠ً ونالحظ٠ العفاريت...(.٠ ٠-
االنتكاسي(٠٠ )السلوك٠ اكتسبوها٠ التي٠ القدرات٠
مثل٠مص٠األصبع٠والتبّول٠الالإرادي...٠فمحاولة٠
األطفال٠تفّهم٠األزمات٠التي٠مروا٠بها٠تسبّب٠لهم٠

الكوابيس٠واخلوف٠والرعب٠في٠الليل.
مع٠ سنة(٠ و٠12 ٠6 )بني٠ األطفال٠ يتعامل٠
يحاولون٠ فهم٠ أفضل.٠ بطريقة٠ املؤملة٠ التجارب٠
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بريشة »طفل هّجره العدوان«



لهم.٠ويستعملون٠اخليال٠ يتفهموا٠ما٠حصل٠ أن٠
نفسياً.٠ املجهدة٠ التجارب٠ مع٠ للتعامل٠ واللعب٠
ويدركون٠مفهوم٠املوت.٠وقد٠يعانون٠اضطرابات٠
التركيز٠ في٠ وصعوبة٠ الصف٠ داخل٠ سلوكية٠
الدراسة،٠ في٠ تراجع٠ إلى٠ يؤدي٠ ما٠ والسرحان،٠
احلزن.٠ تولد٠ ومشاعر٠ أفكار٠ تراودهم٠ كما٠
وهؤالء٠األطفال٠قد٠يصبحون٠أكثر٠عدوانية،٠من٠

خالل٠التسلط٠واخلشونة٠باللعب٠والسلوك.
التعامل٠مع٠ يحاولون٠ فإنهم٠ املراهقون،٠ أما٠
قادرون٠ فهم٠ مختلفة.٠ بطريقة٠ املؤملة٠ التجارب٠
على٠فهم٠واستيعاب٠تأثير٠احلرب٠على٠حياتهم.٠
في٠٠ نفسه،٠ إيذاء٠ إلى٠ منهم٠ البعض٠ يلجأ٠ وقد٠
والكآبة٠ القلق٠ مشاعر٠ مع٠ للتعامل٠ محاولة٠
خطيرة٠ بأعمال٠ اآلخر٠ البعض٠ ويقوم٠ واليأس.٠
أو٠ واملسؤولني،٠ واألهل٠ السلطة٠ على٠ كالتمّرد٠
االنضمام٠ أو٠ املخدرات،٠ تعاطي٠ إلى٠ اللجوء٠
السرقة٠ نحو٠ اجلنوح٠ عن٠ فضال٠ً املقاتلني،٠ إلى٠

والتعدي٠على٠املمتلكات.
العصبي،٠ واملزاج٠ والقلق٠ الضيق٠ حالة٠ أما٠
فتظهر٠على٠شكل٠هواجس٠وشكاوى٠نفسية٠-٠

جسدية٠مستمرة.

مساعدة األطفال بعد احلرب
الدعم٠ يلعب٠احمليط٠دورا٠ًأساسيا٠ًفي٠تقدمي٠

لألطفال٠الذين٠عانوا٠ظروفا٠ًصعبة.٠
اجتماعية٠ بيئة٠ تأمني٠ الضرورة٠ تقتضي٠

ونفسية٠داعمة٠من٠خالل:
-٠٠تلبية٠حاجات٠األطفال٠األساسية٠)تغذية،٠

مأوى،٠عناية٠صحية...(
-٠٠األمان٠واالهتمام٠واحملبة٠)خاصة٠لألطفال٠

املهجرين٠واليتامى(
العادية٠ احلياة٠ إلى٠ السريعة٠ العودة٠ ٠ ٠-

)املدرسة،٠األنشطة٠الالصفية...(
العنيفة،٠ التجارب٠ عن٠ التعبير٠ تشجيع٠ ٠ ٠-

)احلزن،٠اخلوف(.
األطفال٠ ألن٠ والتقدير،٠ ٠ ٠ والثناء٠ الدعم٠ ٠ ٠-
الثقة٠ بعدم٠ يشعرون٠ نزاعات،٠ عاشوا٠ الذين٠

بالنفس،٠ويفقدون٠األمل٠في٠املستقبل.
)ألعاب،٠ ترفيهية٠ أنشطة٠ في٠ إشراكهم٠ ٠ ٠-

أنشطة٠تعبيرية...(
-٠٠دعم٠األسرة٠)تقبل،٠عطف،٠أمان(

-٠٠إعادة٠دمج٠وتأهيل٠األطفال٠املقاتلني٠في٠
احلياة٠العادية،٠ضمن٠األسرة٠واملجتمع٠احمللي.
حني٠يلقى٠الطفل٠الدعم٠والثناء٠والعطف٠من٠
فيصبح٠ بالطمأنينة،٠ الشعور٠ يستعيد٠ محيطه،٠
وتقبلها٠ املؤملة٠ مشاعره٠ عن٠ التعبير٠ على٠ قادرا٠ً
ثقته٠ بناء٠ومتوازن.٠عندها٠فقط٠يستعيد٠ بشكل٠

بنفسه٠وباملستقبل.٠{

أستطيع٠القول٠بأّنه٠من٠خالل٠دورات٠التدريب٠
التي٠قمت٠بها٠إن٠كان٠مع٠املعلمني٠أو٠مع٠األهالي٠في٠
بلدتي٠»جوّيا«٠و٠»معروب«٠)في٠جنوب٠لبنان(٠بأّن٠
مثبطي٠ حائرين،٠ مذهولني،٠ يقفون٠ ما٠ غالبا٠ً األهل٠
اللجوء٠ قلقني٠في٠بحثهم٠عن٠طرق٠ميكنهم٠ الهّمة،٠

إليها٠للتفاعل٠مع٠أطفالهم!
حوار٠ جلسة٠ في٠ األّمهات٠ إحدى٠ قالت٠ وكما٠
»نحن٠ ٠:2006 متوز/يوليو٠ حرب٠ بعد٠ األهل٠ مع٠
وجتب٠ واألزمات٠ الظروف٠ بنفس٠ مررنا٠ أيضا٠ً
مساعدتنا«...٠أضيف٠هنا٠بأّن٠األهل٠الذين٠عايشوا٠

يستطيعوا٠ ولم٠ صعبة٠ وظروفا٠ً سابقة٠ حروبا٠ً
الصعيد٠ على٠ خصوصا٠ً آثارها٠ من٠ التخلّص٠ بعد٠
النفسي،٠يصعب٠عليهم٠مد٠يد٠املساعدة٠واملساندة٠

ألطفالهم.٠
صعبة٠ ظروف٠ في٠ األطفال٠ من٠ كثير٠ يعيش٠

غير٠عادية٠ألسباب٠متعددة٠منها:
كوارث٠طبيعية٠كالفيضان٠واملجاعة٠واألوبئة. ٠-
آخر٠ إلى٠ مكان٠ من٠ والهجرة٠ والبطالة٠ العنف٠ ٠-

حتت٠وطأة٠الظروف٠املستجدة٠والقاهرة.
احلروب٠وآثارها٠:٠التهجير،٠اجلوع،٠اخلطف،٠ ٠-

تأثير املجال األسري
تشكل٠األسرة٠أصل٠احلياة٠وأساس٠الصحة٠النفسية٠ومنطلقها.٠وإذا٠أضفنا٠إلى٠رصيد٠اإلنسان٠
الوراثي٠مجاله٠احليوي٠األسري٠املتنوع٠والغني٠واملتحول٠مبا٠يفوق٠الوصف،٠نستطيع٠القول٠بأّن٠كيان٠

كل٠إنسان٠هو٠كيان٠فريد٠نظرا٠ًلفرادة٠تاريخه.
يتكون٠املجال٠األسري٠لكل٠فرد٠من٠عدة٠أركان٠نختصرها٠مبا٠يلي:

عنصرا٠ األهل٠ يجعل٠ ما٠ إيجاباً،٠ أو٠ سلبا٠ً األهل٠ مع٠ بالعالقات٠ تتأث�ر٠ التي٠ الزوجي�ة٠ العالق�ات٠ ٠-
مساعدا٠إما٠ًفي٠تعزيز٠الرباط٠الزوجي٠وتدعيمه٠في٠مجابهة٠املشكالت٠أو٠-٠على٠العكس٠من٠ذلك-٠
عنصرا٠ًمعوقا٠من٠خالل٠التدخل٠وتأجيج٠الصراعات٠واللعب٠على٠التناقضات٠،٠العالقات٠مع٠احمليط٠٠

)اجليران،٠٠املجتمع،٠العادات،٠التقاليد...(٠
نظام٠التبادل٠بني٠األهل٠واألبناء٠-٠أي٠العالقات٠الوالدية:٠إن٠طبيعة٠العالقات٠الزوجية٠ومستوى٠ ٠-
النفسية٠السليمة٠ أنها٠تؤسس٠للصحة٠ إما٠ التي٠ الفعالة٠ الوالدية٠ نضجها٠ومتانتها٠توفر٠مناخات٠
نقول٠ لذلك٠ األوالد.٠ جتاه٠ الضرورية٠ الوالدية٠ بأدوار٠ القيام٠ ُتعيق٠ إنها٠ أو٠ ومنّوهم٠ األبناء٠ عند٠
الظروف٠ بها٠في٠ األساس.٠فكيف٠ العادية٠هي٠جدارة٠ومسؤولية٠في٠ الظروف٠ الوالدية٠في٠ بأّن٠

الصعبة؟
نظام٠أو٠عالقات٠األخّوة٠الذي٠يتأثر٠ببقية٠األنظمة٠ويؤثر٠فيها.٠ ٠-

تأثير٠األزمات،٠االقتصادية٠والسياسية٠واالجتماعية٠في٠البلد،٠مثال٠ًعلى٠األزمات٠داخل٠األسرة٠ ٠-
وعلى٠النزاعات٠الزوجية...

إ.ش.

هل يف الظروف ال�صعبة دور الأ
يفهم اآلباء واألمهات أطفالهم أكثر من أي شخص آخر لذلك ميكنهم 
أن يقدموا لهم الرعاية األفضل. فما هو دور األهل جتاه أبنائهم في 
األزمات العصيبة؟ وكيف ميكن لألهل مساعدة أطفالهم في تخّطي 
األزمة الناجتة عن الظروف الصعبة، كظروف احلرب وضغوطها 

النفسّية؟ وكيف ميكنهم التخفيف من آثار احلاالت الصعبة 
والضاغطة نفسياً على أطفالهم؟
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د. إلهام شعراني
)استاذة٠في٠علم٠النفس٠العيادي،٠اجلامعة٠اللبنانية(
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الفقر،٠فقدان٠األهل٠واألصحاب...
املشاكل٠األسرية:٠العنف٠بني٠الزوجني٠أو٠على٠ ٠-
األطفال،٠اجلرمية،٠اإلدمان،٠األمراض٠العقلية.
أكثر٠ضحايا٠احلروب٠واألزمات٠املسلّحة٠هم٠من٠
األطفال٠األبرياء٠فهم٠األكثر٠تعرضا٠ًلألذى٠من٠تلك٠
للعنف٠ مباشرة٠ أهدافا٠ً يصبحون٠ الذين٠ احلروب،٠
إن٠كان٠على٠الصعيد٠اجلسدي٠أو٠العاطفي٠النفسي٠
إلى٠ما٠يتعّرضون٠له٠ أو٠اجلنسي.٠باإلضافة٠طبعا٠ً
من٠هدم٠لبيوتهم٠وتشريدهم٠مع٠عائالتهم٠وتفجير٠
حمايتهم!؟.٠ من٠ يتمّكنوا٠ لم٠ الذين٠ بأهلهم٠ لثقتهم٠

واألمثلة٠عديدة٠على٠صعيد٠العالم...٠٠
ميكن٠أن٠ُتضّمَّد٠اجلراح٠الناجتة٠عن٠الرصاص٠
أو٠انفجار٠القذائف،٠وقد٠ُترّكب٠أطراف٠اصطناعيّة٠
لضحايا٠األلغام،٠وُتقّدم٠بيوت٠لالجئني٠والنازحني،٠
ولكن٠ مكرهني.٠ تركوها٠ التي٠ بيوتهم٠ من٠ بدال٠ً
قابليًة٠ األكثر٠ وهي٠ اإلنسانيّة٠ بالنفس٠ نفعل٠ ماذا٠
احلروب٠ نتائج٠ تخّطي٠ على٠ قدرة٠ واألقّل٠ للعطًب٠
السن٠ بالنسبة٠لصغار٠ الصعد٠خصوصا٠ً على٠كل٠
إّن٠جتارب٠وظروف٠احلرب٠تولّد٠األلم٠ واألطفال؟٠
كل٠ ويتأثر٠ األطفال.٠ غالبيّة٠ نفوس٠ في٠ واألسى٠
طفل٠باحلروب٠بصورة٠مختلفة٠عن٠غيره٠فقد٠جند٠
أطفاال٠ًيعانون٠سلسلًة٠من٠املخاوف٠أو٠ردود٠الفعل٠
الواقي٠ الدرع٠ املخيفة.٠وعلى٠األهل٠هنا٠أن٠يكونوا٠
ضد٠كل٠عنف٠متّجه٠صوب٠أطفالهم.٠ويجهل٠األهل٠
أحيانا٠ًما٠شاهده٠أطفالهم٠وال٠يحصل٠تبادل٠للكالم٠
مثل٠ العنيفة٠ املشاهد٠ ولكن٠ ذلك،٠ بينهم٠حول٠ فيما٠
أو٠ املدّمرة٠ القذائف٠ أو٠سماع٠صوت٠ البيوت٠ هدم٠
)وقد٠ الطفل٠ من٠ القريبني٠ األشخاص٠ أحد٠ مقتل٠
يكون٠أحد٠والديه٠أو٠أحد٠إخوته(٠تتسبّب٠له٠بضغط٠
اكتئابيّة٠تكون٠أخطر٠ نفسي٠شديد٠مع٠ردود٠فعل٠
حني٠ أو٠ للعنف٠ أنفسهم٠ األطفال٠ يتعرض٠ عندما٠

ُيفَصلون٠عن٠عائالتهم.

املصارحة و احلماية

على٠األهل٠إخبار٠الطفل٠بوفاة٠قريب٠أو٠رفيق.٠
إن٠عدم٠إخباره٠بذلك٠ال٠يحميه٠وال٠يساعده٠فيما٠بعد.٠
يتشارك٠األهل٠وأطفالهم٠األحزان٠ما٠يدفع٠األطفال٠
وإظهار٠ قلقهم٠ أو٠ حزنهم٠ أو٠ غضبهم٠ عن٠ للتعبير٠
سيساعدهم٠ فهذا٠ أهلهم،٠ مع٠ بالتشارك٠ ذلك٠ كل٠
على٠التكيّف٠بشكل٠أفضل٠عند٠فقدان٠عزيز٠مقرب٠
من٠الطفل.٠البيئة٠الداعمة٠واملطمئنة٠في٠البيت٠)٠أب٠
-٠أم٠– إخوة٠– إخوات(٠أو٠في٠املدرسة٠)املرّبني(٠
مهما٠٠ األزمة٠ الطفل٠ تخّطي٠ في٠ تساهم٠ أن٠ ميكنها٠

كانت٠شّدتها٠وبأقل٠ضرر٠ممكن.
القلق٠ أو٠ واخلوف٠ الغضب٠ عالمات٠ أّن٠ على٠
التي٠تظهر٠على٠األطفال٠إثر٠حادث٠معنّي،٠٠هي٠دليل٠
صّحتهم٠ على٠ دالّة٠ وإشارة٠ صّحي٠ نفسي٠ تفاعل٠

بشكل٠ األهل٠ معها٠ يتعامل٠ أن٠ شرط٠ النفسية،٠
إيجابي٠وناضج٠فيرى٠فيهم٠األطفال٠قدوة٠للتشبّه٠

بها.
أكثر٠ أطفالهم٠ يفهمون٠ واألّمهات٠ اآلباء٠ إّن٠
من٠أي٠شخص٠آخر.٠لذلك٠ميكنهم٠أن٠يقدموا٠لهم٠
ردود٠ على٠ التعرف٠ خالل٠ من٠ األفضل٠ الرعاية٠
أفعالهم٠وتفهمها،٠وسؤالهم٠عن٠املشكلة٠أو٠التجربة٠
التي٠تسببت٠لهم٠باإلجهاد٠النفسي٠والقلق.٠واألهل٠
الطفل٠ حياة٠ في٠ نفسي-اجتماعي٠ مرشد٠ أّول٠ هم٠
متكن٠ بطريقة٠ ومساعدته٠ توجيهه٠ خالل٠ من٠
واقعية٠ حلول٠ إليجاد٠ مشكالته٠ من٠حتديد٠ الطفل٠
ملساعدته٠ الدائم٠ واالستعداد٠ محيطه،٠ إطار٠ في٠
واحترام٠مشاعره٠وأحاسيسه٠والفوز٠بثقته.٠لذلك٠
كانت٠ مهما٠ مشاعره٠ عن٠ ُيعبر٠ الطفل٠ دعوا٠ نقول٠
ليست٠ ذاته٠ على٠احلدث٠ األطفال٠ أفعال٠ ألّن٠ردود٠
متغيرات٠ إلى٠ هنا٠ االختالف٠ ويعود٠ متشابهة،٠
كثيرة٠منها:٠نوع٠املشكلة٠أو٠احلادثة،٠عمر٠الطفل،٠
بأسرته.٠ الطفل٠ عالقة٠ عام،٠ بشكل٠ األسري٠ اجلو٠
ألّن٠العالقة٠بني٠كل٠طفل٠وأهله٠فريدة٠على٠الصعيد٠
ألوالدهم٠ األهل٠ معاملة٠ تساوت٠ ولو٠ النفسي٠
أفراد٠ أحد٠ وفاة٠ إن٠ الرعائي.٠ املادي٠ الصعيد٠ على٠
العنيد٠عدوانيا٠ً الطفل٠ األسرة،٠مثال،٠قد٠يجعل٠من٠

ومن٠الطفل٠اخلجول٠انطوائياً.
حّددوا٠،إذا٠أمكن،٠الوقت٠الذي٠تغيّر٠فيه٠سلوك٠
الطفل٠)خصوصا٠ًالصغير٠ألّنه٠يحتاج٠إلى٠املساعدة٠
في٠التعبير٠عن٠مشاعره(٠فليكن٠ذلك٠مبساعدة٠أهله٠
حلادث٠ الطفل٠ يعطيه٠ الذي٠ املعنى٠ على٠ للتعرف٠
به٠هذا٠احلادث٠ الذي٠تسبب٠ اإلرهاق٠ معني٠ومدى٠
للطفل.٠وقد٠تكون٠هذه٠املساعدة٠من٠خالل٠الرسم٠
أو٠التلوين٠أو٠القصص٠واحلكايات٠أو٠لعب٠األدوار٠

األهل٠ بني٠ األدوار٠ هذه٠ وتبادل٠ )السيكودراما(٠
يشركوا٠ أن٠ باستطاعتهم٠ األطفال٠ ألن٠ واألطفال٠
تعبيرهم٠عن٠ به٠في٠طريقة٠ يثقون٠ الذي٠ الشخص٠

مشاعرهم٠وهواجسهم.

ما هي ردود الفعل املشتركة 

بني األطفال في الظروف الصعبة؟
تقلق٠ عنيفة٠ فكرة٠ أو٠ حادثة٠ أو٠ تكرار٠صورة٠ ٠-

الطفل٠وجتعله٠يفكر٠فيها٠بصورة٠دائمة.
التجارب٠ من٠ واخلوف٠ األمان٠ بعدم٠ الشعور٠ ٠-

العنيفة٠التي٠عايشوها٠أو٠سمعوا٠عنها.
ألبسط٠ والغضب٠ النفس٠ على٠ السيطرة٠ عدم٠ ٠-

األمور.
ظهور٠أعراض٠نفس٠بدنية٠ناجتة٠عن٠اخلوف٠ ٠-
فقدان٠ أو٠ للطعام،٠ الشهية٠ كفقدان٠ واحلزن،٠
القدرة٠على٠القيام٠بأي٠نشاط،٠وآالم٠في٠البطن٠

أو٠الرأس٠الخ...
احلركة٠الدائمة٠وعدم٠االستقرار. ٠-

واملساعدة٠ العون٠ وطلب٠ بالنفس٠ الثقة٠ فقدان٠ ٠-
بها٠ يقوم٠ الطفل٠ كان٠ التي٠ األمور٠ أبسط٠ في٠
لم٠ ألنه٠ بالكبار٠ الثقة٠ فقدان٠ سابقاً.٠ مبفرده٠
يجدهم٠إلى٠جانبه٠حلمايته٠عندما٠كان٠بحاجة٠

لهذه٠احلماية.
الطفل٠ ألن٠ التركيز٠ وضعف٠ االنتباه٠ تشتت٠ ٠-
القلق٠واخلائف٠يصعب٠عليه٠املشاركة٠الفعلية٠

في٠أي٠نشاط٠ترفيهي٠أو٠تعليمي.
مع٠ والقلق٠ اخلوف٠ نتيجة٠ النوم٠ اضطرابات٠ ٠-
ظهور٠الكوابيس٠التي٠قد٠ُتعيد٠إليهم٠جتاربهم٠

العنيقة،٠ُواالستيقاظ٠عند٠أقل٠ضجة.

بريشة »طفل هّجره العدوان«



إلى٠ خصوصاً(٠ )الصغير٠ الطفل٠ يلجأ٠ قد٠
يعني٠ ال٠ وطبعاً،٠ املؤملة٠ األح��داث٠ أمام٠ الصمت٠
هنا٠ من٠ الطفل.٠ هذا٠ على٠ يؤثر٠ لم٠ احلادث٠ أن٠ هذا٠
أهمية٠وجود٠أحد٠الوالدين٠أو٠َمن٠اعتاد٠الطفل٠على٠
وجوده٠بقربه٠واالعتناء٠به٠قريبا٠ًمنه٠ملساعدته٠على٠
التعبير٠واإلفصاح٠عن٠مشاعره٠وخوفه٠وقلقه٠)هذا٠
ذلك٠ وبني٠ الطفل٠ بني٠ الثقة٠ عنصر٠ توفر٠ حال٠ في٠
الراشد(.٠فحياة٠األطفال٠تدور٠حول٠محور٠العائلة٠

ومن٠يعتني٠بهم.

كيف يستطيع األهل
مساعدة أطفالهم؟

خالل٠ من٠ أطفالهم٠ مساعدة٠ األهل٠ يستطيع٠ ٠-
التواصل٠اجليد٠واالستماع٠النشيط٠واإليجابي٠٠
اطفالهم٠ ورحابة٠صدر٠جتاه٠مشاعر٠ بانفتاح٠
عن٠ بعيدا٠ً وقلقهم٠ صمتهم٠ جتاه٠ أو٠ اجلياشة٠

النقد٠والتجريح٠والصراخ٠والتعالي.٠
الطفل٠ مع٠ واللعب٠ واالبتسام٠ الدعابة٠ إن٠
باألمان٠ والشعور٠ االسترخاء٠ على٠ تساعده٠

والثقة.٠
إن٠بعض٠األطفال٠أكثر٠قدرة٠على٠التعامل٠مع٠ ٠-
الضغط٠النفسي٠من٠البعض٠اآلخر،٠لذلك٠على٠
األهل٠مراقبة٠وفهم٠األلم٠واملعاناة٠عند٠أطفالهم٠
من٠خالل٠سلوكهم٠وتصرفاتهم٠مع٠اآلخرين٠
مشاعر٠ من٠ عنه٠ يعبرون٠ ما٠ طريق٠ من٠ أو٠

وانفعاالت٠في٠احلوار٠معهم.

ال٠يوجد٠طفل٠ال٠يحب٠اللعب٠الذي٠ُيدخل٠الفرح٠ ٠-
والسرور٠على٠حالته٠النفسية،٠فضال٠ًعن٠ذلك٠
وسيلة٠لتعلم٠بعض٠األدوار٠املستقبلية٠)كالطفلة٠

التي٠تقلد٠أمها٠عندما٠تلعب٠باللعبة...(.
عندما٠يلعب٠األهل٠مع٠أطفالهم٠فهم٠يفسحون٠ ٠-
داخلهم٠ الكامنة٠ الشحنات٠ لتفريغ٠ املجال٠ لهم٠
قلق... أو٠ عدوانية٠ أو٠ خوف٠ أو٠ غضب٠ من٠
خصوصا٠ًعندما٠يتبادلون٠األدوار٠كأن٠تلعب٠

دور٠ األب٠ يلعب٠ أو٠ والعكس،٠ األم٠ دور٠ البنت٠
أن٠ في٠ ذلك٠ أهمية٠ وتكمن٠ والعكس.٠ الولد٠
الطفل٠ميزج٠اخليال٠بالواقع٠عن٠طريق٠النشاط٠
التلقائي٠احلركي،٠كما٠مُتزج٠احلقيقة٠باخلرافة،٠
رغباته٠ عن٠ التنفيس٠ على٠ الطفل٠ يشجع٠ ما٠
املكبوتة٠ومصادر٠قلقه٠وتوتره٠باإلضافة٠إلى٠
إشباعها٠ ميكنه٠ ال٠ التي٠ تلك٠ حاجاته٠ إشباع٠

فعليا٠ًفي٠حياته٠اليومية.
بعض٠ في٠ أطفالهم٠ مشاركة٠ األهل٠ وميكن٠ ٠
السلة٠ كرة٠ أو٠ القدم،٠ )كرة٠ حركة٠ األكثر٠ األلعاب٠
الطفل٠ ُتريح٠ التي٠ الوسائل٠ من٠ فاللعب٠ مثالً(.٠
واآلخرين٠ بنفسه٠ ثقته٠ له٠ وتعيد٠ وتسعده،٠

خصوصا٠ًالكبار.
التي٠ بالتجارب٠ األطفال٠ بعض٠ تأثر٠ أن٠ على٠
أي٠ اللعب٠ على٠ قادرين٠ غير٠ يجعلهم٠ بها٠ مروا٠
عاجزين٠عن٠ذلك.٠ويتجه٠اللعب٠عند٠هؤالء٠اجتاها٠
خصوصا٠ً اللعبة٠ نفس٠ الطفل٠ يكرر٠ كأن٠ مرضيا٠
إذا٠كانت٠عنيفة٠ومؤملة٠ما٠يدل٠على٠أنه٠لم٠يتجاوز٠
إذا٠ بالراحة٠ يشعر٠ وقد٠ بعد،٠ املريرة٠ جتربته٠
استطاع٠التحدث٠عما٠مّر٠به.٠كذلك٠بالنسبة٠للرسم.٠
نفس٠ أو٠ الرسوم٠ نفس٠ طفلة٠ أو٠ طفل٠ يكرر٠ فحني٠
الصور٠فهذا٠دليل٠معبر٠على٠أنه٠أو٠أنها٠ال٠تستطيع٠

التخلص٠أو٠إبعاد٠تلك٠التجربة٠عن٠ذهنها.
يتذكرون٠ أطفالهم٠حني٠ مساعدة٠ األهل٠ ميكن٠ ٠-
هم٠أنفسهم٠التجارب٠واألحداث٠الصعبة٠التي٠
واملشاعر٠ أثرها،٠ عليهم٠ وأثرت٠ عايشوها٠
التي٠رافقتها٠وكيف٠أمكنهم٠تسوية٠املوضوع٠
ذلك٠ كل٠ النفسي...٠ التوازن٠ إلى٠ والعودة٠
يساعدهم٠على٠فهم٠ما٠ميكن٠أن٠مير٠به٠الطفل٠
حني٠ خصوصا٠ً معني،٠ حلدث٠ التعرض٠ بعد٠
نتذكر٠أن٠قدراتهم٠وخبراتهم٠على٠التعامل٠مع٠
احلدث٠هي٠أكبر٠من٠قدرة٠األطفال٠وخبرتهم.
يعبروا٠ لم٠ إذا٠ أطفالهم٠ أن٠ معرفة٠ األهل٠ على٠ ٠-
والدمار٠ للحرب٠ النفسية٠ االثار٠ عن٠ بالكالم٠
واحلماية٠ باألمان٠ الشعور٠ عدم٠ فإن٠ والعنف٠
عندها٠ وميكنهم٠ ويسكتهم٠ عليهم٠ يسيطر٠
على٠ تظهر٠ التي٠ األع��راض٠ بعض٠ مالحظة٠
)العدوانية،٠ مثل٠ احلروب٠ نتيجة٠ أطفالهم٠
اإلنطواء،٠فقدان٠الثقة٠بالنفس،٠اخلوف،٠القلق،٠
عدم٠الشعور٠باألمان،٠فقدان٠االهتمام٠باللعب،٠٠
والتعلق٠فإن٠الزائد٠بالكبار٠أو٠العكس،٠التبول٠

الليلي٠الالرادي...الخ(.
أحدها٠ أو٠ األعراض٠ هذه٠ من٠ عدد٠ ظهور٠ إن٠
األهل٠ لذلك٠دعم٠ األهل٠ودعمهم.٠ تفهم٠ إلى٠ يحتاج٠
يجعله٠ والرعاية٠ واحلنان٠ باألمان٠ طفلهم٠ وإشعار٠
عليهم.٠ وآثارها٠ احلرب٠ جتربة٠ من٠ بسالم٠ مير٠
هذه٠ ذنب٠ وعدم٠حتميله٠ الطفل٠ طمأنة٠ األهل٠ على٠
ذلك٠ أسبابها٠ عن٠ التفتيش٠ بل٠ ومعاقبته٠ األعراض٠

داخل٠األسرة٠أو٠خارجها.
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أعراض حتتاج إلى أخصائي
نفسيا٠ً املجهد٠ للحادث٠ املتواصل٠ التكرار٠ ٠-
املتواصل٠ والتفكير٠ الليلية٠ الكوابيس٠

باحلادث.
املعتادة،٠ اليومية٠ باألنشطة٠ اإلهتمام٠ عدم٠ ٠-
كاللعب٠مثالً،٠أو٠عدم٠االهتمام٠كليا٠ًبأبسط٠

قواعد٠النظافة٠الشخصية.
البعد٠عن٠األصدقاء،٠والبعد٠خصوصا٠ًعن٠ ٠-

األهل:٠انفصال٠عاطفي٠انفعالي.
العصبية٠املتطرفة٠والغضب٠ألبسط٠األشياء٠ ٠-

)الهلع٠املتكرر،٠اضطرابات٠النوم...(.
الشديدة٠ األعراض٠ هذه٠ تكّررت٠ ما٠ إذا٠
يجب٠ الزمن٠ من٠ شهر٠ من٠ ألكثر٠ بعضها٠ أو٠
في٠ االختصاصي٠ مساعدة٠ على٠ احلصول٠
على٠ سيعمل٠ وهو٠ النفسي.٠ العالج٠ مجال٠
تشجيع٠األهل٠ودعمهم٠وتوجيههم٠حول٠كيفيّة٠

مساعدة٠أطفالهم٠بفّعاليّة.
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أخطر٠ أن٠ على٠ العيادّية٠ املمارسة٠ ت��دل٠ ٠-
تتخذ٠ التي٠ تلك٠ ليست٠ النفسية٠ االضطرابات٠
عند٠ خصوصا٠ الشّدة٠ في٠ صارخا٠ً طابعا٠ً
األعراض٠ فشدة٠ املبكرة.٠ سنهم٠ في٠ األطفال٠
ليست٠بالضرورة٠مؤشرا٠ًعلى٠خطورتها٠إذ٠قد٠
تكون٠مجرد٠ردود٠أفعال٠على٠وضعية٠مأزقية٠
االضطرابات٠ تلك٠ فإن٠ باملقابل٠ عارضة.٠
ُيقلق٠ ال٠ وبشكل٠ ببطء٠ تتطور٠ التي٠ الصامته٠
َمَرضية٠ حال٠ بتطور٠ نذيرا٠ً تكون٠ قد٠ احمليط٠
وجتاهلها٠ اخلطورة٠ سبب٠ ويرجع٠ صعبة.٠
هذه٠ في٠ يتخذ٠ اإلنفعالي٠ االضطراب٠ أن٠ إلى٠
باملقارنة٠ املفرط،٠ الضبط٠ شكل٠ احل��االت٠
مبشكالت٠السلوك٠الصاخب٠التي٠تتخذ٠طابع٠
تتدنى٠فيه٠درجة٠الضبط٠وإقالق٠راحة٠احمليط.٠
وجدانية٠ ذاتية٠ واملعاناة٠ داخلية٠ األزمة٠ تكون٠
التي٠ تهدد٠كيان٠الطفل٠متاما٠ًكاحلرب٠األهلية٠

تهدّد٠عافية٠األوطان٠ومنعتها.
بصمت،٠ معاناته٠ هؤالء٠ من٠ الطفل٠ يجتر٠ ٠-
يكون٠٠ فإنه٠ فعل٠ وإذا٠ اللعب،٠ في٠ يشارك٠ فال٠
من٠ نطلب٠ لذلك٠ املبادرة.٠ إلى٠ يفتقر٠ انقياديا٠ً
األهل٠تخطي٠اخلجل٠والتسلح٠بالثقة٠واملعرفة٠
بأنه٠يوجد٠فرص٠للمساعدة٠والدعم٠واخلروج٠
مجتمعنا٠ جتعل٠ التي٠ النفسية«٠ »األمية٠ من٠
مهما٠ النفسية٠ املشاكل٠ مع٠ بقساوه٠ يتعامل٠
أن٠ ميكنهم٠ ماذا٠ أسال:٠ وهنا٠ بسيطة.٠ كانت٠
يفعلوا٠في٠حاالت٠الشدة،٠أي٠عند٠ظهور٠ردود٠
بعد٠ الشديد٠ النفسي٠ الضغط٠ على٠ تدل٠ فعل٠

التعرض٠حلادث٠صادم؟٠
إًن٠دور٠األهل٠في٠هكذا٠ظروف٠هو٠االستماع٠
الطفل٠مع٠ يقوله٠ ما٠ لكل٠ إيجابي٠ واإلصغاء٠بشكل٠
إعطاء٠الشرعيّة٠لكل٠ما٠ُيعبر٠عنه٠الطفل٠خصوصا٠ً
جلهة٠املشاعر،٠على٠أّن٠٠قبول٠األهل٠مشاعر٠أطفالهم٠
ال٠يجوز٠أن٠يتّم٠كالميّا٠ًفقط٠بل٠بلغة٠اجلسد٠أيضاً،٠
مبعنى٠أّن٠املالمح٠واحلركات،٠يجب٠أال٠تناقض٠ما٠
ثقة٠ لكسب٠ مهّمة٠ كضرورة٠ بالكالم٠ األهل٠ يقوله٠

الطفل٠وعدم٠إيقاعه٠في٠التناقضات.
كما٠يجب٠على٠األهل٠اإلجابة٠عن٠أسئلة٠األطفال٠ ٠-
باحلقائق٠ وتزويدهم٠ ووضوح،٠ صدق٠ بكل٠
فهم٠ يستطيعوا٠ حتى٠ عليهم،٠ الكذب٠ وعدم٠
الواقع٠والتعامل٠معه٠ألّن٠املعرفة٠والفهم٠أساس٠

التوازن٠النفسي٠والذهني٠عند٠األطفال.
جو٠البيت٠اآلمن٠هو٠مالذ٠الطفل٠باإلضافة٠إلى٠ ٠-
تقبّل٠الطفل٠كما٠هو٠وإشعاره٠بأّنه٠محبوب٠لذاته٠
ألوالدهم٠ األهل٠ فحب٠ فعل.٠ ومهما٠ قال٠ مهما٠
غير٠مرتبط٠بعمل٠قاموا٠به٠أو٠سلوك٠لم٠يعجب٠
أهلهم.٠فحبّهم٠لطفلهم٠دائم٠وال٠عالقة٠له٠بكل٠
ذلك.٠قد٠ال٠يحب٠األهل٠عمال٠ًقام٠به٠الطفل،٠أو٠
لفظا٠ًاستعمله٠ولكن٠طفلهم٠هذا٠يجب٠أن٠يكون٠
محبوبا٠ًمن٠قبلهم٠بدون٠شروط.٠هذا٠ما٠يجب٠

»احلب ضد احلرب«، بريشة طفل هّجره العدوان:
دعم األهل يساعد الطفل على تخطي جتربة احلرب وآثارها عليه

مـلـف

17 - «Qatr an-Nada»; No. 10; Spring 2007 17 -٠»قطر٠الندى«؛٠العدد٠العاشر؛٠ربيع 2007

أن٠يفهمه٠الطفل.٠إن٠من٠حق٠الطفل٠أن٠يعيش٠
أهله٠ من٠ محبوبا٠ً يكون٠ وأن٠ ُيحب٠ أن٠ ٠ بأمان٠
أو٠سلوكه.٠ قدراته٠ أو٠ عن٠شكله٠ النظر٠ بغض٠
أو٠ يقلق٠ أو٠ أو٠يحزن٠ يفرح٠ أن٠ أيضا٠ً من٠حقه٠
يغضب٠ألن٠هذه٠ردود٠فعل٠طبيعية٠وإنسانيّة٠

على٠ما٠مير٠به٠اإلنسان٠من٠أزمات.
ساعدوا٠األطفال٠على٠القيام٠ببعض٠النشاطات٠ ٠-
كاللعب٠الذي٠ُيعتبر٠بيئة٠الطفل٠الطبيعية٠للتعبير٠
بالتراب٠ احلر٠ اللعب٠ خصوصا٠ً الذات،٠ عن٠
لفظي٠ غير٠ ولعب٠ رمزي٠ كتعبير٠ مثال٠ً واملاء٠
مختلفة٠ رموز٠ أو٠ أشكال٠ للطفل٠صنع٠ يسمح٠
الوقائع٠واألحداث٠ يستذكر٠من٠خاللها٠بعض٠
والتي٠ال٠يرغب٠بالتعبير٠عنها٠بطريقة٠مباشرة.٠

وهنا٠يكمن٠دور٠األهل٠في٠سؤاله٠عّما٠صنعه٠
تعبيري٠ حوار٠ في٠ معه٠ والدخ��ول٠ وملاذا٠
قلقه٠ من٠ كثيًر٠ عن٠ خالله٠ من٠ الطف�ل٠ ُيفّرج٠

ومخاوفه.
ويعتبر٠الرسم٠إحدى٠الوسائل٠املهّمة٠في٠تعبير٠ ٠-
الطفل٠عن٠مشكالت٠ومخاوف٠ال٠ميكنه٠التعبير٠
عنها٠بالكلمات.٠أخبروا٠أطفالكم٠عن٠استعدادكم٠
الدائم٠لسماعهم٠اآلن٠وفي٠املستقبل٠إذا٠أرادوا٠

أن٠يتكلموا٠عّما٠حدث.
بدورها٠ تساعدهم٠ والقصص٠ احلكايات٠ إن٠ ٠-
في٠ تساعدهم٠ كما٠ عن٠مشاعرهم٠ التعبير٠ في٠
توازنهم٠ استعادة٠ وفي٠ مختلفة٠ مناذج٠ رؤية٠

النفسي.٠٠{



احلروب٠هي٠من٠أخطر٠الظروف٠التي٠يتعرض٠
اإلقتصادي٠ الضغط٠ حيث٠ من٠ اإلنسان٠ لها٠
تسببه٠ الذي٠ والنفسي٠ والسياسي٠ واإلجتماعي٠
والقتل٠ الدمار٠ عن٠ ناهيك٠ اإلنساني٠ للكائن٠
أكثر٠من٠مجرد٠ واخلسائر.٠ولكن٠تأثيرات٠احلرب٠
إنهيار٠املباني٠أو٠التدهور٠اإلقتصادي٠ألن٠تأثيرها٠
األفراد٠ هو٠ذلك٠على٠نفسية٠ األكبر٠واألكثر٠دواما٠ً
التكيف٠في٠ظروف٠خارجية٠ وعلى٠مقدرتهم٠على٠
ضاغطة٠كثيرا٠ًما٠تتخطى٠قدرة٠البشر٠على٠التحمل٠

كما٠تتخطى٠إستعداداتهم.
٠14 و٠ يوليو٠ ٠/ ٠12متوز٠ بني٠ ما٠ لبنان٠ عرف٠
آب٠/٠أغسطس٠حالة٠من٠املوت٠والتهجير٠والدمار٠
عند٠ وأوجدت٠ دفينا٠ً رعبا٠ً املواطنني٠ عند٠ خلقت٠
األطفال٠مخاوف٠وإضطرابات٠عديدة.٠الناس٠تهدد٠
بهم٠من٠جميع٠ أحاط٠ واملوت٠ أمنهم٠بشكل٠عنيف،٠

اجلهات.
٠1183 اإلسرائيلي٠ العدوان٠ هذا٠ عن٠ نتج٠ لقد٠
عشرة(٠ الثانية٠ دون٠ أطفال٠ )منهم٠ ٠30% شهيدا٠ً
أالف٠ و٠10 مهجر،٠ ألف٠ و٠913 جريحاً،٠ و٠4055
و٠77 املدمرة،٠ املداس٠ من٠ كبير٠ عدد٠ مهدم،٠ منزل٠
جسرا٠ًأصبحت٠غير٠صاحلة٠لإستعمال٠فضال٠ًعن٠

ماليني٠الدوالرات٠من٠اخلسائراإلقتصادية.
وقد٠لعبت٠املنظمات٠غير٠احلكومية٠دورا٠ًمهما٠ً
اإلغاثة٠ تقدمي٠ حيث٠ من٠ وبعدها٠ احلرب٠ أثناء٠ في٠
والعناية٠الصحية٠والدعم٠الطبي.٠وما٠ميز٠املنظمات٠
التواجد٠ هو٠ العمل٠ في٠ غيرها٠ عن٠ احلكومية٠ غير٠
األزمات،٠واملرونة٠ األرض٠بأسرع٠وقت٠عند٠ على٠
متغيرة،٠ بيئة٠ في٠ اخلدمات٠ تقدمي٠ في٠ والسهولة٠
وإدراك٠نتائج٠الكوارث٠على٠الناجني٠وعلى٠حقوقهم٠

في٠الرعاية٠ومواصلة٠حياتهم.

بعد٠ نفسها٠ طرحت٠ التي٠ األولويات٠ تنوعت٠
دمج٠ و٠ املجتمع٠ بناء٠ إعادة٠ النار:٠ اطالق٠ وقف٠
األمن٠ على٠ القائم،٠واحلفاظ٠ الوضع٠ في٠ املهجرين٠
واملادي،٠ العاطفي٠ والتعويض٠ التحمل،٠ وتنمية٠
العالقات٠ وبناء٠ الصدمة،٠ من٠ الشفاء٠ على٠ والعمل٠
لإعالم٠ فاعل٠ ل��دور٠ والتخطيط٠ املجتمعية،٠

والتربية...الخ.
التعليمية٠ املؤسسات٠ كانت٠ احلرب٠ إنتهاء٠ بعد٠
من٠أكثر٠القطاعات٠حاجة٠للدعم٠وذلك٠ألن٠األطفال٠
عادًة٠ما٠يدفعون٠ثمن٠احلروب٠وهم٠األقل٠قدرة٠على٠
فهم٠ما٠يجري.٠ولكي٠يستطيع٠التالميذ٠العودة٠إلى٠

احلياة٠الطبيعية،٠يحتاجون٠إلى٠دعم٠نفسي٠من٠قبل٠
نظام٠إداري٠وتعليمي٠وإلى٠برامج٠خاصة٠تساعدهم٠
قدمت٠ ولهذا٠ الصعبة.٠ الظروف٠ تخطي٠ على٠
عددا٠ً التربوي٠ املجال٠ في٠ احلكومية٠ غير٠ املنظمات٠
من٠أنواع٠الدعم:٠إما٠على٠صعيد٠إعادة٠بناء٠املدارس٠
املدارس٠ وتالميذ٠ معلمي٠ جتميع٠ أو٠ ترميمها،٠ أو٠
اللوازم٠ تأمني٠ مع٠ واحدة٠ مدرسة٠ في٠ املدمرة٠
النفسي٠ املجال٠ في٠ الدعم٠ أو٠ والتدريب٠ املدرسية٠
اإلجتماعي٠من٠خالل٠برامج٠تعليمية٠منهجية٠وغير٠
املربني٠ معظ�م٠ تطاول٠ أن٠ حاولت٠ وهي٠ منهجية٠

واألطف��ال٠واألهل٠بالدعم٠النفسي.

م�صروع الدعم النف�صي الجتماعي يف جنوب لبنان

زمات: درا�صة حالة دور املنظمات غري احلكومية يف الأ

كثيراً ما تكون املنظمات غير احلكومية  هي التي متتاز باملرونة واخلبرة والسرعة في اإلستجابة 
والتواصل مع املجتمع احمللي في األوضاع السلمية وغير السلمية. فهي تساهم في تثبيت

املجتمع املدني من خالل معرفة احلاجات اإلنسانية والنفسية والعمل على تدعيمها، وتساعد
العاملني احملليني على وعي أهمية دورهم في املجتمع. ويعتبر دور املنظمات غير احلكومية

في األزمات والطوارئ  خطاً أمامياً لتقدمي املساعدة سيما وأن دور احلكومات
في هذه األزمات يكون في بعض األحيان غير فعال أو حتى غير موجود. 

مجموعات عمل أثناء تدريب املعلمات على الدعم النفسي االجتماعي

د. هيام الزين
)دكتورة٠مساعدة٠في٠علم٠النفس٠التربوي٠-٠اجلامعة٠اللبنانية٠األميركية(
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 كيف ميكن مساعدة األطفال؟ 

الصدمة٠ إلحتواء٠ سريعة٠ مببادرة٠ القيام٠
يخفف٠من٠نتائجها٠السلبية.٠وباألخص٠عندما٠نعلم٠
أن٠نتائج٠الصدمة٠ال٠تظهر٠في٠األيام٠األولى٠بل٠قد٠
تظهر٠بعد٠أسبوع٠أو٠شهر.٠وإذا٠أخذنا٠عنصر٠العمر٠
جند٠أن٠األطفال٠دون٠احلادية٠عشرة٠يتأثرون٠ثالث٠
مرات٠أكثر٠من٠غيرهم٠لدى٠تعرضهم٠للصدمة،٠٠إال٠
أنهم٠يستطيعون٠تخطي٠هذه٠املشكلة٠إذا٠كان٠هناك٠
من٠يدعمهم٠عاطفياً.٠إنطالقا٠ًمن٠هكذا٠وضع٠أعدت٠
إطالق٠ وقف٠ بعد٠ مباشرة٠ العربية٠ املوارد٠ ورشة٠
قراهم٠ إلى٠ النازحني٠ وعودة٠ وجيزة٠ بفترة٠ النار٠
النفس٠إجتماعية٠ملتضرري٠ إعداد٠املساندة٠ »دورة٠
ملعلمات٠ قدم٠ البرنامج٠ هذا٠ اللبنانية«.٠ احلرب٠
التدخل٠ نهج٠ اخليرية«٠ املبرات٠ »جمعية٠ مدارس٠
إثر٠ سنوات٠ ٠8-3 األطفال٠ مع٠ التعامل٠ كيفية٠ في٠
أثرها.٠ من٠ التخفيف٠ وكيفية٠ للصدمة٠ تعرضهم٠
النفسية٠ املساندة٠ إلى٠ حاجة٠ في٠ تكون٠ فاملعلمة٠
الدراسي٠ العام٠ بداية٠ في٠ طريقها٠ تتلمس٠ حتى٠
بشكل٠صحي٠وسليم٠خصوصا٠ًوأنها٠هي٠نفسها٠

ضحايا٠احلرب.٠
التدخل٠وتقدمي٠ السرعة٠في٠ إعتماد٠ املبدأ٠ كان٠
الدعم٠في٠مكان٠الكارثة٠وتوقع٠عودة٠األطفال٠إلى٠
ممكن.٠ وقت٠ بأسرع٠ الطبيعي٠ نشاطهم٠ مزاولة٠
األرض٠ على٠ العمل٠ في٠ الشمولي٠ النهج٠ واقتضى٠
اقتصار٠ عدم٠ الهدف٠ وكان٠ شامال٠ً تكامليا٠ً منحًى٠
البرنامج٠على٠املربيات٠فحسب٠بل٠أن٠يتوجه٠٠إلى٠
يعتمد٠ وأن٠ معا٠ً والتالميذ٠ واملعلمني٠ األهل٠ مثلّث٠

التعليم٠املنهجي٠في٠األزمات.

أهداف املشروع والبرنامج

إجتماعية٠ النفس٠ والرعاية٠ الدعم٠ تقدمي٠ ٠•
لألطفال٠الذين٠تأثروا٠باحلرب.

الدعم٠ لتقدمي٠ التعليمية٠ الهيئة٠ قدرات٠ بناء٠ ٠•
النفس٠اإلجتماعي٠واحلاجات٠النمائية٠لألطفال٠

3-٠8سنوات.
املجال٠ في٠ األهل٠ إلى٠ واخلدمات٠ الدعم٠ تقدمي٠ ٠•
النمائية٠ احلاجات٠ وتلبيى٠ اإلجتماعي٠ النفس٠

لألطفال3٠-٠8سنوات.
مع٠ التكيف٠ على٠ األطفال٠ عند٠ القدرة٠ تعزيز٠ ٠•

الوضع٠املتغير٠الناجم٠عن٠الصراع.

تصميم املشروع

عدة٠ عقدت٠ األرض٠ على٠ بالتنفيذ٠ البدء٠ قبل٠
منظمي٠ ضمت٠ وتنسيقية٠ تشاركية٠ إجتماعات٠
العمل٠ جو٠ في٠ لوضعهن٠ واملدربات٠ املشروع٠

وأهداف٠املشروع.
صمم٠املشروع٠على٠مرحلتني:

شملت٠املرحلة٠األولى٠مدة٠ثمانية٠أيام٠للمربيات٠ ٠•
موزعة٠على٠ورشتي٠عمل،٠مدة٠كل٠منها٠أربعة٠
برنامج٠ وضع٠ األولى٠ املرحلة٠ وضمن٠ أيام.٠
دعم٠نفسي٠لألهل٠قدم٠في٠أربعة٠لقاءات.٠هذا٠
فضال٠ًعن٠زيارتني٠ميدانيتني٠من٠قبل٠املدربات٠
ملتابعة٠عمل٠املربيات٠في٠املدارس٠في٠التطبيق٠

واإلحاطة٠باملشكالت٠املتواجدة.
املرحلة٠الثانية٠شملت٠ستة٠أيام٠ورافقها٠ثالث٠ ٠•

زيارات٠ميدانية.

األولى٠ املرحلتني٠ في٠ قدمت٠ التي٠ املواضيع٠
في٠ واملساعدة٠ املساندة٠ تقدمي٠ إستهدفت٠ والثانية٠
املجال٠النمائي٠والوقائي٠والعالجي٠لتمكني٠األفراد٠
الصعبة٠ الظروف٠ في٠ التكيف٠ من٠ واملجموعات٠
احمليطة٠وللتخفيف٠من٠املعاناة٠والصدمة٠من٠خالل٠
يحقق٠ مبا٠ الكامنة٠ ومهاراتهم٠ قدراتهم٠ تظهير٠
حالة٠التوازن٠النفسي.٠ولهذا٠جاءت٠العناوين٠على٠

الشكل٠التالي:

مواضيع املرحلة األولى: 

األوقات٠ في٠ املربية٠ أو٠ للمعلمة٠ الدعم٠ تقدمي٠ ٠-
العصيبة.

التربية٠ ودور٠ احلرب٠ وظروف٠ الطفل٠ منو٠ ٠-
واملعلم.

عن٠ معه٠ التكلم٠ وطريقة٠ الطفل٠ مع٠ التواصل٠ ٠-

أزمته.
املعلمون٠واملعلمات٠وحماية٠األطفال. ٠-
إستراتيجيات٠إدارة٠الصف٠الفاعلة. ٠-

في٠ السلوكية٠ املشكالت٠ إدارة٠ إستراتيجيات٠ ٠-
الصف.

كل٠ إل��ى٠ للوصول٠ التعليم٠ إستراتيجية٠ ٠-
األطفال.

مساعدة٠الطفل٠الذي٠يعاني٠من٠صدمة٠نفسية٠ ٠-
من٠خالل٠النشاطات٠النفس-إجتماعية.

مواضيع املرحلة الثانية:
 

حل٠النزاعات ٠-
التفكير٠اإليجابي ٠-
التفكير٠النقدي ٠-

التعامل٠مع٠اإلختالف ٠-
تقدير٠الذات ٠-

مشاركة٠األطفال ٠-

عناصر البرنامج:

راعى٠البرنامج٠التوازن٠ما٠بني٠تقدمي٠العروض٠ ٠•
إعطاء٠ بني٠ وما٠ النشاطات،٠ وبني٠ واملعرفة٠

املعلومات٠واإلكتشاف٠الذاتي.٠
املواضيع:٠ من٠ عولج٠ التدريب٠ أثناء٠ وفي٠
اإلسترخاء،٠اخليال٠املوجه،٠إدارة٠القلق،٠مظاهر٠
تصحيح٠ الفكرية،٠ اإلستراتيجيات٠ الكرب،٠

لعبة متاهة صممتها هيام الزين مع املعلمات لتوعية األطفال على احلماية من األلغام )مدرسة اإلشراق(
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األقران.٠ قبل٠ من٠ الداعمة٠ النشاطات٠ التفكير،٠
وكان٠الهدف٠هو٠الوصول٠إلى٠التفريغ٠النفسي٠
النفسي،٠ بالفرز٠ القيام٠ الذي٠من٠خالله٠ميكن٠
والدعم٠ املساندة٠ إلى٠ يحتاج٠ من٠ حتديد٠ أي٠

النفسي٠أكثر٠من٠غيره.
توجه٠البرنامج٠إلى٠متكني٠املربيات٠من٠كيفية٠ ٠•
خلق٠مكان٠آمن٠للعمل٠فيه٠وتشارك٠التجارب٠
ونقل٠اخلبرة،٠ثم٠تطبيق٠كل٠ذلك٠فيما٠بعد٠مع٠
األطفال٠إلخراج٠احلرب٠من٠داخلهم٠بوسائل٠
وطرق٠مختلفة٠أهمها:٠مساعدتهم٠على٠التعبير٠
عما٠حدث٠وعما٠شاهدوه٠وسمعوه٠من٠طريق٠
الكالم٠أو٠اإلجابة٠عن٠أسئلتهم٠أو٠من٠طريق٠
القصيرة٠ القصص٠ أو٠ والتلوين٠ الرسم٠
اللعب٠ وكذلك٠األلعاب٠املختلفة،٠)وخصوصا٠ً
اإلبداعي٠٠الدرامي٠)لعب٠األدوار٠أو٠التمثيل(٠
تفاعلهم٠ تقبل٠ أهمية٠ التشديد٠على٠ ولكن٠مع٠

من٠عدمه(.
عند٠ الغضب٠ إدارة٠ كيفية٠ على٠ البرنامج٠ ركز٠ ٠•
املربيات٠ عند٠ الوعي٠ خلق٠ خالل٠ من٠ األطفال٠
االجتماعية،٠ البيولوجية،٠ احلاجات٠ على٠
على٠ التركيز٠ مع٠ األطفال٠ لهؤالء٠ والنفسية٠
من٠ الصدمة٠ بعد٠ والتدخل٠ التواصل٠ مهارات٠
وكيف٠ وأهميتها٠ الطفل٠ حقوق٠ نسيان٠ دون٠
تقدمي٠ مع٠ أحياناً،٠ احلقوق٠ هذه٠ نتخطى٠

نشاطات٠لدعم٠األطفال.
املتعلقة٠ التقنيات٠ جميع٠ مزج٠ البرنامج٠ حاول٠ ٠•
جميع٠ إلى٠ للوصول٠ والتعلم٠ التعليم٠ بعملية٠

األطفال٠عن٠طريق:
الفيزيائية٠ البيئة٠ حتسني٠ كيفية٠ معرفة٠ ٠-
للمدرسة٠حتى٠تتمكن٠من٠إعادة٠إستقبال٠

األطفال

من٠ واملربية٠ األهل٠ بني٠ العالقة٠ حتسني٠ ٠-
الصدمة٠ عن٠ لهم٠ معلومات٠ تقدمي٠ خالل٠
إرشادات٠ وتقدمي٠ معها،٠ التعامل٠ وكيفية٠

لكيفية٠التعامل٠مع٠املشكلة٠السلوكية٠
كيفية٠ احلالة٠وعلى٠ التدريب٠على٠دراسة٠ ٠-

جمع٠املعلومات٠عن٠الطفل
ضمن٠ املساعدة٠ وتقدمي٠ املشكلة٠ تعريف٠ ٠-
القدرات٠والتدريب٠على٠التوجيه٠اجلمعي.

برنامج العمل مع األهل:

أما٠في٠إطار٠برنامج٠الدعم٠النفسي٠اإلجتماعي٠
لألهل٠فقد٠عقدت٠أربع٠جلسات،٠ومتحورت٠أهدافها٠

حول:٠
رصد٠وفهم٠احلاالت٠الصعبة٠لدى٠األهل ٠-

تقدمي٠الدعم٠من٠خالل٠اإلصغاء٠والتواصل ٠-
تساعدهم٠ التي٠ املالئمة٠ باملعرفة٠ تزويدهم٠ ٠-
وكذلك٠ النفسية٠ مشكالتهم٠ مع٠ التعامل٠ على٠
لدى٠ النفسية٠ املشكالت٠ مع٠ التعامل٠ أجل٠ من٠

أبنائهم٠والعمل٠على٠حلها
كيفية٠تربية٠األوالد٠وحتمل٠الضغوطات ٠-

كيفية٠السيطرة٠على٠الغضب ٠-
املشاكل٠السلوكية٠لدى٠األطفال٠واملزاجية ٠-

الصبيان٠ ولعب٠ األبناء٠ لدى٠ اجلنسية٠ الهوية٠ ٠-
بألعاب٠اإلناث٠والعكس٠وغيرها.

بشكل٠عام،٠ميكن٠القول٠أن٠اجللسات٠إتسمت٠ ٠•
عن٠ التعبير٠ في٠ عارمة٠ وبرغبة٠ بالشفافية٠
احلرب٠ آثار٠ أن٠ وبيّنت٠ بعد٠احلرب٠ ما٠ صدمة٠
يستوجب٠ بحيث٠ الضخامة٠ من٠ هي٠ النفسية٠

األمر٠املتابعة٠النفسية٠الطويلة٠األمد.

الزيارات امليدانية:
قامت٠املدربات٠بزيارات٠ميدانية٠للمواقع٠التي٠
مت٠التدريب٠فيها،٠وإستهدفت٠رصد٠تطبيق٠املعارف٠
والوقوف٠ التدريب،٠ في٠ قدمت٠ التي٠ والنشاطات٠
على٠أي٠صعوبات٠تواجه٠املربية٠في٠مجال٠التطبيق٠

ومتابعة٠حاالت٠األطفال٠عند٠إكتشافها.

في النتائج:

حصول٠متاس٠مباشر٠مع٠من٠عاشوا٠األحداث٠ ٠-
في٠ واملدربات٠ املدربني٠ أمدوا٠ لقد٠ األخيرة.٠
املبرات٠ وجمعية٠ العربية٠ امل��وارد٠ ورش��ة٠

بالوقائع٠احلية.٠
باملقابل،٠قدم٠فريق٠العمل٠املساندة٠الضرورية٠ ٠-
ووقته٠ موقعه٠ في٠ أتى٠ الذي٠ النفسي٠ والدعم٠

متاماً.٠
جاء٠البرنامج٠بكامل٠تفاصيله٠العملية٠والنظرية٠ ٠-
األخيرة٠ اللحظة٠ وحتى٠ البداية٠ منذ٠ متماسكا٠ً

مبا٠يكفل٠إحداث٠تغيير٠جذري.٠
معا٠ً والعمل٠ املشاركة٠ في٠ الرغبة٠ ظهرت٠ ٠-
من٠ للمزيد٠ املتدربات٠ عند٠ الظاهر٠ واإلندفاع٠

املعرفة.
في٠ ورد٠ ما٠ وتطبيقهن٠ املشاركات٠ جتاوب٠ ٠-
إستفادة٠ واضحا٠ً بدا٠ وقد٠ التدريب٠ مراحل٠

املشاركات.
تغيير٠ )مثل٠ للمعلومات٠ املباشر٠ التطبيق٠ ٠-
على٠ املواد٠ عرض٠ وطريقة٠ املقاعد،٠ تشكيلة٠
لوحة٠احلائط٠وحتديد٠البرنامج٠اليومي٠وكيفية٠

إدخال٠األنشطة(.
إلدخال٠ اليومية٠ الدرس٠ خطة٠ على٠ التطبيق٠ ٠-

البرنامج والشركاء
جلمعية٠ تابعة٠ لبنان٠ جنوب٠ في٠ مدارس٠ أربع٠ إلى٠ البرنامج٠ يتوجه٠ ٠ ٠•
املبرات٠اخليرية:٠ثانوية٠اإلشراق٠في٠بنت٠جبيل٠ومدرسة٠اإلمام٠علي٠بن٠

أبي٠طالب٠في٠معروب٠وثانوية٠الرحمة٠في٠كفر٠جوز٠وجويا.
٠عدد٠املشاركني٠في٠البرنامج٠في٠املراكز٠األربعة٠96٠مربية٠و٠150من٠أهل٠ ٠•

األطفال٠كما٠يظهر٠في٠اجلدول٠رقم٠(1).
أما٠عدد٠األطفال٠املستفيدون٠من٠البرنامج٠في٠األربعة٠مراكز٠بلغ٠2000٠ ٠•

طفل
تنطلق٠ الربح.٠ تبغي٠ إقليمية٠مستقلة٠ال٠ ٠منظمة٠ العربية،٠ املوارد٠ ورشة٠ ٠•
الالزمة٠ املعرفة٠واملهارات٠ إنسان٠على٠تنمية٠ البناء٠على٠قدرات٠كل٠ من٠
لترجمة٠حقوقه٠إلى٠واقع،٠وذلك٠من٠أجل٠أن٠يزداد٠حتكمه٠بظروف٠حياته٠

في٠مجتمع٠من٠العدل٠واإلنصاف.
مؤسسة٠فان٠لير٠التي٠متول٠و٠تشارك٠املعلومات٠في٠مجال٠العمل٠على٠ ٠•
تنمية٠الطفولة٠املبكرة.٠وتعتمد٠استراتيجيتها٠في٠العمل٠على٠بناء٠القدرات٠
في٠ املساهمات٠ توظيف٠ على٠ والتأكيد٠ واملرونة،٠ التجدد٠ تعزيز٠ احمللية،٠

املكان٠املناسب.٠٠٠٠٠٠
تقدمي٠ من٠ تنطلق٠ الربح.٠ تبغي٠ ال٠ منظمة٠ اإلنسانية،٠ املبرات٠ مدارس٠ ٠•
واحتاياجاتهم٠ قدراتهم٠ مبختلف٠ للتالميذ٠ واملهني٠ الرسمي٠ التعليم٠
من٠ الصحية٠ العناية٠ بتقدمي٠ وتقوم٠ والصم.٠ والبكم٠ األيتام٠ وباألخص٠

خالل٠مراكزها٠الصحية٠املتواجدة٠في٠مناطق٠لبنان.٠٠٠٠٠
فريق٠اإلعداد٠والتدريب:٠أدار٠البرنامج٠فريق٠من٠ورشة٠املوارد٠العربية٠ ٠•
الطفولة٠ وتنمية٠ رعاية٠ برنامج٠ منسقة٠ شهاب٠ ميسون٠ السيدة٠ يشمل٠

املبكرة٠ومساعدة٠البرنامج٠السيدة٠مي٠أبو٠عجرم.٠
التدريب٠كان٠على٠أيدي٠جامعني٠متخصصني. ٠•

املركز
كفرجوز
معروب
جويا

بنت٠جبيل

عدد املربيات
22

30

23

21

عدد املشاركني )األهل(
30-20

60-40

55-20

60-50
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الذكاءات٠املتعددة.
مراعاة٠احلاجات٠األساسية٠للتالميذ٠والعناصر٠ ٠-

املؤثرة٠في٠التعلم.
إستخدام٠التعلم٠املتعدد٠احلواس. ٠-

إيجاد٠فرص٠لتعبير٠املشاركات٠عن٠مشاعرهن٠ ٠•
بعد٠فترة٠احلرب.

التخطيط٠اللوجستي٠والتنظيم٠املسبق٠وتوفير٠ ٠•
األدوات٠.

استعداد٠املدارس٠لتقدمي٠أي٠مساعدة٠والتعاون٠ ٠•
من٠أجل٠مصلحة٠األهل٠والتالميذ٠واملربيات.٠
املنظمات٠غير٠احلكومية٠في٠تدعيم٠ تقبل٠دور٠ ٠•

املجتمع٠احمللي.
السريع٠ التدخل٠ مشروع٠ فإن٠ نرى،٠ كما٠

والتعليم٠املنهجي٠في٠األزمات٠هذا:٠
ودورها٠ الواسعة٠ الشراكات٠ قدرة٠ يعكس٠ ٠•
احلياة٠ إستعادة٠ على٠ املساعدة٠ في٠ الفعال٠
دور٠ يبرز٠ وهو٠ املدني.٠ للمجتمع٠ العادية٠
دعم٠ في٠ والتشبيك٠ احلكومية٠ غير٠ املنظمات٠
السليمة٠ ومكوناته٠ للمجتمع٠ التحتية٠ البنى٠
في٠ مستدام٠ إلتزام٠ خلق٠ فرص٠ ويظهر٠
العالقات٠بني٠أفراد٠املجتمع٠وهذه٠املؤسسات.
لدى٠ ونتائجها٠ األزمة٠ حتويل٠ على٠ يساعد٠ ٠•
األفراد٠واملجموعات٠وتوافق٠وإدراك٠أثر٠العمل٠

املستدمي٠على٠إزالة٠املشكالت٠الناجمة.
احمللية٠ املدنية٠ العناصر٠ على٠ اإلعتماد٠ إمكان٠ ٠•
قوى٠ غلى٠ فقط٠ وليس٠ املجتمع٠ في٠ املتواجدة٠

من٠خارجه٠ألداء٠العمل.
فرص٠متتني٠قدرات٠املربيات٠واألهل٠واألطفال،٠ ٠•
ويتيح٠بالتالي٠لألفراد٠الذين٠مت٠تدريبهم٠على٠
بحكم٠ آخرين٠ ومتكني٠ احمللي٠ مجتمعهم٠ دعم٠

معرفتهم٠املكتسبة.
أثناء٠ بفعالية٠ العمل٠ على٠ أيضا٠ً ساعد٠ ما٠ إن٠ ٠•
األزمة:٠التزام٠ورشة٠املوارد٠العربية٠والفريق٠
املوضوعية٠ وإعتمادهما٠ برؤيتهما٠ العامل٠

اإلنسانية٠واملهنية.٠
وبعد٠ أثناء٠ التعاطي٠ في٠ التحيز٠ وعدم٠ احلياد٠ ٠•
األزمة٠باألهداف٠املوضوعة٠وكان٠هذا٠العنصر٠
املجتمع٠ وبني٠ بينهم٠ الثقة٠ بناء٠ في٠ األساس٠
احمللي٠مما٠سهل٠التعاطي٠مع٠املشكالت٠بشكل٠

أفضل٠وأدى٠إلى٠النتائج٠املرجوة.٠
حسن٠إطالع٠الشركاء٠على٠واقع٠البلد٠وإختيار٠ ٠•

العناصر٠املؤهلة٠للتدريب.
االستقاللية٠مع٠معرفة٠ما٠تقوم٠به٠اجلمعيات٠ ٠•

األخرى٠منع٠اإلزدواجية٠في٠العمل.
التدريب،٠ فريق٠ عند٠ املالئمة٠ املهنية٠ القدرات٠ ٠ ٠•
وتوفير٠فرص٠كافية٠للتفاعل٠واإلعداد٠املشترك٠

واملراجعة.
والتوثيق٠ التدريب،٠ أعم��ال٠ رص��د٠ ٠•

املستمرين.٠{

مـلـف
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برنامج ال�صحة النف�صية للفتّوة وال�صباب

نحو تعزيز الوعي واملواقف اليجابية

يهتم هذا العدد اهتماماً خاصاً مبشروع الدعم النفسي االجتماعي 
ملعلمات وأهل صغار األطفال الذين عاشوا ظروف احلرب 

والنزوح. ولكن، فضالً عن ذلك، تنفذ »ورشة املوارد العربية« 
برنامجاً آخر يستهدف دعم األطفال في عمر الفتّوة والشباب الذين 
يعيشون قي ظروف النزاعات والصعوبات. هذه حملة عن البرنامج

وعنوان احلصول على مزيد من املعلومات. 

والتهجير٠ كاحلرب٠ الصعبة٠ الظروف٠ تترك٠
الصحة٠ في٠ عميقة٠ آثارا٠ واالحتالل٠ والتعذيب٠
االستقرار٠ وعدم٠ فاخلوف٠ للناس.٠ النفسية٠
واإلحباط،٠ والغضب٠ األمل٠ وفقدان٠ والعجز٠
باإلضافة٠إلى٠عدد٠من٠العوارض٠اجلسدية،٠تكون٠
تنتشر٠ كما٠ األزمات.٠ على٠ طبيعي٠ فعل٠ ّرد٠ غالبا٠
في٠هذه٠الظروف٠الصعوبات٠العاطفية٠والسلوكية٠
يظهرون،٠ الناس٠ فإن٠ ذلك،٠ مع٠ النوم.٠ كمشاكل٠
عديدة٠ طاقات٠ الصعبة،٠ الظروف٠ هذه٠ مثل٠ في٠
ويثبتون٠ التحّمل٠ على٠ كبيرة٠ وقدرة٠ ومتنّوعة٠
وتضامنهم٠ حيلتهم٠ وسعة٠ شخصيتهم٠ قوة٠
الرغم٠ وعلى٠ االجتماعي.٠ وتكافلهم٠ وسخاءهم٠
األفراد٠ يتمّكن٠ الشديدين،٠ واحلزن٠ الكآبة٠ من٠
التي٠ املخاطر٠ على٠ التغلّب٠ من٠ غالبا٠ واجلماعات٠
أن٠ شرط٠ الصعبة،٠ الظروف٠ في٠ العيش٠ يخلّفها٠

يتوفر٠لهم٠الدعم٠املناسب.
خالل٠العدوان٠اإلسرائيلي٠على٠لبنان٠وبعده،٠
واالحتياجات٠ والتعقيدات٠ األحداث٠ ضوء٠ وفي٠
التي٠استجّدت،٠حتّركت٠مجموعات٠عّدة٠ املختلفة٠
على٠ وعملت٠ اخلبرة٠ وأصحاب٠ املتطوعني٠ من٠
إلى٠ املستندة٠ التدخالت٠ من٠ أشكال٠ استنباط٠
الهدف٠ وكان٠ واملشاركة٠ احلقوق٠ ومبدأ٠ املجتمع٠
النفسي٠ الدعم٠ من٠ مختلفة٠ أن��واع٠ تقدمي٠ هو٠

االجتماعي٠لألفراد٠املتأثرين٠باحلرب.
العديد٠من٠شركاء٠برامج٠ورشة٠ وقد٠ساهم٠
وخاصًة٠ العربية٠ البلدان٠ في٠ العربية٠ املوارد٠
فلسطني٠والعراق،٠في٠مد٠تلك٠التدخالت٠باخلبرات٠
التي٠اكتسبوها٠في٠الظروف٠الصعبة٠التي٠عاشوها٠

من٠حرب٠وتهجير٠وتعذيب٠واحتالل.
٠في٠ظل٠الظروف٠الصعبة٠التي٠مازالت٠البلدان٠
اكتسبتها٠ التي٠ واخلبرات٠ ٠، تعيشها٠ العربية٠
في٠ خاصة٠ املجال،٠ هذا٠ في٠ العاملة٠ املؤسسات٠
لبنان٠وفلسطني٠والعراق،٠يبدو٠واضحا٠ًأن٠العمل٠

لتطويرها٠ وتفاعلها٠ اخلبرات٠ هذه٠ جتميع٠ على٠
ملحة٠ مهمة٠ هو٠ املستقبل،٠ في٠ منها٠ واالستفادة٠

ينبغي٠التشارك٠على٠البدء٠بها.

»برنامج الصحة النفسية
جليل جديد في العالم العربي« 

ورشة٠ في٠ النفسية٠ الصحة٠ برنامج٠ يهدف٠
جديد٠ جليل٠ النفسية٠ »الصحة٠ العربية،٠ املوارد٠
في٠البلدان٠العربية«،٠إلى٠زيادة٠الوعي٠مبواضيع٠
الصحة٠النفسية٠وتعزيز٠املواقف٠االيجابية٠حول٠
االيجابي٠ والنمو٠ النفسية٠ الصحة٠ موضوع٠
إزالة٠ وبالتالي٠ اخلاصة٠ النفسية٠ واالحتياجات٠
ترويج٠ طريق٠ في٠ عائقا٠ تشّكل٠ التي٠ الوصمة٠
الصحة٠النفسية٠االيجابية٠وذلك٠من٠خالل٠زيادة٠
موارد٠ وتوزيع٠ وإنتاج٠ املعلومات٠ ونشر٠ املعرفة٠

للصحة٠النفسية٠بلغة٠العربية٠.
تّضمنت٠املرحلة٠األولى٠من٠املشروع٠مسحا٠
العاملة٠في٠مجال٠الصحة٠ للبرامج٠ عاما٠وشامال٠
لبنان٠ وهي٠ عربية٠ بلدان٠ تسعة٠ في٠ النفسية٠
والسودان٠ ومصر٠ وفلسطني٠ واألردن٠ وسوريا٠
مسح٠ إلى٠ باإلضافة٠ واملغرب،٠ والعراق٠ واليمن٠
موارد٠الصحة٠النفسية٠املتوفرة.٠املرحلة٠الالحقة٠
بالصحة٠ املتعلقة٠ املطلوبة٠ املوارد٠ إنتاج٠ تضمنت٠
النفسية،٠خصوصا٠تلك٠املتعلقة٠بحاالت٠الطوارئ٠

و٠الظروف٠الصعبة.
خالل٠ النفسية٠ الصحة٠ برنامج٠ ساهم٠ لقد٠
واملادية٠ البشرية٠ موارده٠ انخراط٠ عبر٠ احلرب٠
في٠دعم٠تدخالت٠الدعم٠النفسي-االجتماعي.٠كما٠
أن٠املعرفة٠واملعلومات٠واملوارد٠من٠قبل٠الشركاء٠
في٠البلدان٠العربية٠كفلسطني٠والعراق٠قد٠سهلت٠
التحضير٠والتخطيط٠ألشكال٠التدخالت٠املالئمة.٠٠
احمللّية٠ اجلمعيات٠ عدد٠ أن٠ الواضح٠ من٠



الصحة٠ مجال٠ في٠ الناشطة٠
احلرب٠ بعد٠ ازداد٠ قد٠ النفسية٠
معه٠ وازدادت٠ لبنان،٠ في٠
متعلقة٠ م��وارد٠ إلى٠ احلاجة٠
نّظمت٠ لهذا٠ املوضوع.٠ بهذا٠
في٠ العربية«٠ املوارد٠ »ورشة٠
الثاني/أكتوبر٠ تشرين٠ شهر٠
هدف٠ محليا٠ لقاء٠ ٠،2006
هذا٠ في٠ العاملني٠ ضم٠ إلى٠
بعضا٠ بعضهم٠ مع٠ احلقل٠
مشتركة٠ مساحة٠ وتوفير٠
التجارب٠ وتشارك٠ للتفكير٠
خالل٠ تراكمت٠ التي٠ املختلفة٠
وقد٠ القطاع.٠ هذا٠ في٠ العمل٠
حتديد٠ على٠ املشاركون٠ عمل٠
التي٠ واحلاجات٠ التحديات٠
املجال٠ في٠ العاملون٠ يواجهها٠
التغلب٠على٠ والبحث٠في٠سبل٠

هذه٠املعيقات.
خالل٠ من٠ ب��رزت٠ وق��د٠
إلى٠ احلاجة٠ االجتماع٠ هذا٠
فرصة٠ يوّفر٠ إقليمي٠ لقاء٠

واحمللية٠ اإلقليمية٠ والتجارب٠ اخلبرات٠ لتشارك٠
ولبحث٠سبل٠مواجهة٠التحديات٠واحلاجات٠التي٠
الدعم٠ مجال٠ في٠ والعامالت٠ العاملون٠ يواجهها٠
النفسي٠االجتماعي٠محليا٠وإقليميا٠ولبحث٠سبل٠
في٠ اإلقليمي٠ اللقاء٠ عقد٠ والتشبيك.٠وقد٠ التعاون٠
شهر٠شباط/فبراير٠2007ومتيّز٠بتنوع٠التجارب٠
وشّكل٠ املختلفة٠ العربية٠ البلدان٠ من٠ والعروض٠
فرصة٠مميزة٠للتفكير٠والعمل٠املشترك٠في٠مجال٠

الدعم٠النفسي٠واالجتماعي.

املوارد التي ستصدر
عن البرنامج: 

ال  حيث  للجميع:  النفسية  الصحة  كتاب  ٠•
يوجد طبيب نفسي

الصحيني٠ للعاملني٠ وشامل٠ موّسع٠ دليل٠
واألهل٠واملهتّمني٠مبواضيع٠الصحة٠النفسية.٠
حول٠ الكتب٠ مجموعة٠ الكتاب٠ هذا٠ يكمل٠
الصحة:٠كتاب٠الصحة٠للجميع٠وكتاب٠الصحة٠
جلميع٠النساء٠)راجع...(.٠يتناول٠الدليل٠كافة٠
املشاكل٠ مفّسرا٠ النفسية٠ الصحة٠ مواضيع٠
معها٠ التعامل٠ وأساليب٠ النفسية٠ واألمراض٠

بلغة٠بسيطة٠وواضحة.

الدليل  للجميع:  النفسية  الصحة  كتاب  ٠•
املدرسي

املتوسطة٠ املرحلة٠ طالب٠ يستهدف٠ دليل٠
ويهدف٠إلى٠زيادة٠الوعي٠واملعرفة٠مبواضيع٠
الصحة٠النفسية٠وخاصة٠املواضيع٠التي٠تهّم٠
والهوية٠ االختالف٠ مثل٠ العمرية٠ الفئة٠ هذه٠
املستقبل.٠ من٠ واخلوف٠ النفسية٠ واملشاكل٠
يحوي٠الكتاب٠أنشطة٠و٠متارين٠عملية٠تساعد٠
من٠خالل٠ الفكرة٠ وفهم٠ تطبيق٠ على٠ الطالب٠

عمل٠املجموعات.

»رزمة  الصحية:   واحلياة  الشباب  دليل  ٠•
الشباب  مع  العمل  في  الصحية«  احلياة 

واألهل والعاملني مع الشباب
مجموعة٠مؤلفة٠من٠ثالثة٠عشر٠كتيّب٠مصور٠
يتناول٠مواضيع٠الصحة٠اجلسدية٠واجلنسية٠
واحلياة٠االجتماعية٠موزعة٠على٠ثالثة٠محاور٠
رئيسية:٠البلوغ،٠اإلجناب٠و٠اجلنس،٠و٠احلياة٠

الصحية.٠
للمعلومات٠ م��وردا٠ الرزمة٠ هذه٠ حتوي٠
كتيب(٠ الصحية)٠13 للحياة٠ األساسية٠
للمعلومات٠ مدّمج٠ قرص٠ إلى٠ باإلضافة٠
األساسية٠وموردا٠مساعدا٠لألهل٠وللعاملني٠

مع٠الشباب.٠
زيادة٠ بغية٠ الشباب٠ الدليل٠ هذا٠ يستهدف٠
معرفتهم٠بالتغييرات٠التي٠تطرأ٠على٠حياتهم٠

لفهمها٠ومعرفة٠كيفية٠التكيف٠معها.

دليل املؤسسات العاملة في مجال الصحة  ٠•

مـلـف
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النفسية
العاملة٠ واجلمعيات٠ املؤسسات٠ عن٠ دليل٠
النفسية٠واالجتماعية٠في٠ الصحة٠ في٠مجال٠
تسعة٠بلدان٠عربية٠)٠لبنان،٠سوريا،٠فلسطني،٠٠
و٠ اليمن٠ املغرب،٠ مصر،٠ العراق،٠ األردن،٠
لتصنيف٠ وفقا٠ّ الدليل٠ رتب٠ السودان(.٠
موضوعي٠حسب٠مجال٠تخصص٠املؤسسة٠
الشكل٠ ذلك٠على٠ فيه،٠ التي٠تنشط٠ امليدان٠ أو٠
التعليم،٠ و٠ التربية٠ املهني،٠ التدريب٠ التالي:٠
الطفولة،٠ رعاية٠ األولية،٠ الصحية٠ الرعاية٠
الشباب،٠الصحة٠النفسية،٠املرأة،٠املناداة٠وفي٠

شكل٠كتيبات٠للبلدان٠العربية٠التسعة.

ببليوغرافيا الصحة النفسية ٠•٠
النفسية٠ بالصحة٠ املتعلقة٠ للموارد٠ مرجع٠
والكتب٠ التقارير٠ على٠ الدليل٠ هذا٠ ويحتوي٠
وغيرها٠ والدراسات٠ والنشرات٠ واملقاالت٠
موضوع٠ تتناول٠ معلومات٠ مصادر٠ من٠
النفسية٠مبعناها٠ والصحة٠ االيجابية٠ التنمية٠

الشامل.
للمزيد٠من٠املعلومات٠حول٠نشاطات٠وموارد٠
برنامج٠الصحة٠النفسية٠في٠»ورشة٠املوارد٠
وكيفية٠ العمل٠ ورش٠ عن٠ وتقارير٠ العربية«٠
احلصول٠على٠املوارد٠الرجاء٠تصفح٠موقعنا٠
٠،www.mawared.org االنترنت:٠ على٠شبكة٠
أو٠االتصال٠مبنسقة٠البرنامج٠ُعال٠عطايا٠على٠

}٠٠mho@mawared.orgالعنوان:٠

)برنامج الصحة النفسية(



ننشر هنا معلومات عن بعض املوارد التي جرى استخدامها في ورشة عمل الدعم النفسي االجتماعي 
لألطفال في الظروف الصعبة والتي قّدمت من قبل ورشة املوارد العربية ألربع  مدارس في اجلنوب 

والتابعة ملدارس املبرات إثر احلرب على لبنان صيف 2006 . هذه املقالة هي وسيلة لتعريف القارىء 
إلى أهم املصادر املتواجدة في املكتبات واملؤسسات والتي تتعلق باألزمات وكيفية التعامل معها. 

مساعدة األطفال في الظروف الصعبة: 
دليل للمعلمني

إعداد: نعومي ريتشمان وديانا بيريرا وآخرين
إصدار: »ورشة املوارد العربية«، غوث األطفال 

البريطاني

وضع٠هذا٠الدليل٠ليظهر٠أهمية٠العالقة٠بني٠املعلم٠والتلميذ٠
كما٠يساعد٠على٠متييز٠وفهم٠اآلثار٠التي٠تتركها٠احلروب٠

والنزاعات٠على٠مشاعر٠األطفال٠وتطورهم.٠٠وينقل٠
الدليل٠معلومات٠مفيدة٠للمعلم٠بيحيث٠يستطيع٠أن٠يدرك٠
تأثير٠احلرب٠على٠الطفل.٠كما٠يقترح٠الدليل٠أيضا٠طرقا٠
من٠الدعم٠وأساليب٠٠ميكن٠استعمالها٠في٠املدارس،٠

واألسرة،٠واملجتمع٠احمللي٠ملساعدة٠الطفل٠في٠التغلب٠على٠
أنواع٠املشاكل٠أو٠الصعوبات٠كافة.

أطفالنا في مواجهة األزمات
إعداد: د. هالة اسبانيولي -  نبيلة اسبانيولي.

إصدار: مركز الطفولة – مؤسسة حضانات الناصرة 

مت٠اصدار٠هذا٠الكتيب٠أمال٠ًفي٠املساهمة٠بدعم٠األطفال٠
على٠تخطي٠األزمة٠الستعادة٠التوازن٠من٠خالل٠اساليب٠
التدخل٠السريع.٠يهدف٠هذا٠الكتيب٠الى٠تشجيع٠احلوار٠
واحملادثة،٠ومشاركة٠املعرفة٠وحترير٠املشاعر٠واكتشاف٠
الصعوبات٠التي٠يواجهها٠األطفال،٠وفتح٠املجال٠للتنفيس٠

عن٠مشاعرهم،٠والتواصل٠ون٠اجل٠مساعدتهم٠على٠
على٠مواجهة٠الظروف٠الصعبة.٠كما٠يستعرص٠يعض٠

الفعاليات٠التي٠ميكن٠القيام٠بها٠والتي٠من٠شانها٠ترفه٠عن٠
الطفل٠وتعيده٠الى٠التوازن.٠يتضمن٠الكتيب٠أيضا٠عدة٠

مالحق٠تشمل٠قصصا،٠قائمة٠مشاعر،٠ومقاطع٠من٠قصة٠
باالضافة٠الى٠مصادر٠داعمة.٠

مساعدة األطفال في التغلب على 
الضغوط النفسية الناجمة عن احلرب

إعداد: منى مقصود
إصدار: اليونيسف ، منظمة األمم املتحدة

وضع٠هذا٠الكتيب٠٠لألهل٠واملربني٠واصفا٠أنواع٠الضغوط٠
النفسية٠الشديدة٠التي٠مير٠بها٠االطفال٠نتيجة٠احلرب٠

وأشكال٠العنف.٠يقدم٠هذا٠الكتيب٠تفسيرا٠للسلوكات٠التي٠

يتبعها٠الطفال٠في٠التعامل٠مع٠أحداث٠احلرب،٠فيعرض٠
مداخل٠تسّهل٠فهم٠التمييز٠بني٠ردود٠الفعل٠الطبيعية٠
والشديدة٠وصفات٠٠وخصائص٠ردود٠الفعل٠لألطفال.٠
ثم٠يقترح٠ارشادات٠عامة٠موجهة٠الى٠املربني٠واألهل٠
للتعامل٠مع٠ردود٠الفعل٠جتاه٠الضغط٠النفسي.٠وهو٠

يقدم٠نصائح٠محددة٠عملية٠للتعامل٠مع٠عشر٠سلوكيات٠
إشكالية٠شائعة٠٠.٠أي٠إن٠الكتاب٠يتطرق٠الى٠عرض٠ظواهر٠
سلوكية٠معينة،٠ثم٠يعطي٠ارشادات٠لألهل٠واملربني٠في٠
كيفية٠التعامل٠معها،٠مثل٠التعلق،٠ظاهرة٠التبول،٠حاالت٠

www.unicef.orgالرعب٠الليلي٠وغيرها.٠

التواصل مع األطفال
إعداد: نعومي ريتشمان

إصدار : »ورشة املوارد العربية« وغوث األطفال 
البريطاني

يبحث٠هذا٠الدليل٠املشاكل٠العملية٠التي٠تبرز٠أثناء٠
التحادث٠مع٠األطفال٠وكيف٠تقدم٠الدعم٠العملي٠

والعاطفي،٠وكيف٠تصبح٠مستمعا٠ًجيداً.٠يساعد٠»دليل٠
التواصل٠مع٠األطفال«٠العاملني٠في٠حاالت٠النزاع٠

والطوارىء٠على٠تطوير٠مهاراتهم٠في٠االستماع٠إلى٠
األطفال٠والتواصل٠معهم٠ومساعدتهم٠على٠اقامة٠

تواصل٠مع٠اآلخرين.٠ويتعامل٠الدليل٠مع٠أهمية٠فهم٠
الطرق٠الثقافية٠املختلفة٠لالتصال٠والتعايش٠بنجاح٠مع٠
ظروف٠الضيق٠والشدة.٠يستخدم٠الدليل٠حاالت٠وأمثلة٠
لتوضيح٠املشكالت٠التي٠تواجه٠األطفال٠ويقترح٠طرقا٠

حللها.٠وتسمح٠التمارين٠العملية٠للقارىء٠بتطوير٠األفكار٠
www.الواردة٠٠واختبارها٠ثم٠تطبيقها٠في٠الواقع.٠

mawared.org

الدراما اإلبداعية أداة في العمل 
التربوي والتواصل

إعداد: أوال -  ستينا نيلسون
إصدار: »ورشة املوارد العربية« 

يعرض٠هذا٠الكتاب٠كيف٠تساعد٠الدراما٠األطفال٠على٠
النمو٠على٠نحو٠صحي٠وسليم.٠كما٠يعرض٠نشاطات٠

عملية٠من٠وجهة٠النظر٠النفسية٠مع٠تقدمي٠بعض٠
االقتراحات٠حول٠العمل٠الدرامي٠مع٠األطفال٠من٠مختلف٠
األعمار،٠عالوة٠على٠بعض٠االرشادات٠العامة٠.٠اطلبوا٠

طفال يف النزاعات موارد يف العمل مع الأ

موارد
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أيضا٠ًشريط٠الفيديو٠الذي٠يساعد٠في٠التدريب٠
www.mawared.orgعلى٠التمارين٠وإتقانها.٠

الشامل في املدخل إلى علم النفس
املؤلف:  د. الهام الشعراني – د. مرمي سليم

يستهدف٠هذا٠الكتاب٠إلى٠إلقاء٠الضوء٠على٠علم٠
النفس،٠هذا٠العلم٠غير٠الواضح٠في٠أذهان٠األغلبية٠

من٠الناس.٠ميكن٠أن٠يستفيد٠منه٠كل٠من٠يود٠التعرف٠
على٠هذا٠االختصاص٠الذي٠هو٠في٠األساس٠خلدمة٠
البشرية٠في٠مختلف٠امليادين:٠الطفولة٠-٠التعلم٠
والتعليم٠– املجتمع٠-٠العمل…٠كما٠يستفاد٠منه٠

في٠مجال٠علم٠نفس٠النمو٠)مراحل٠النمو٠من٠الفترة٠
اجلنينية٠إلى٠الشيخوخة(.٠وهو٠يوضح٠مهام٠كل٠
من٠االختصاصيني٠في٠املجال٠النفساني:٠عالم٠

النفس٠– املعالج٠النفسي٠– احمللل٠النفسي٠– الطبيب٠
النفسي...٠ملعرفة٠حسن٠التوجيه٠واالختيار٠عندما٠
يعترضنا٠إشكال٠ما٠أو٠صعوبة.٠ويشير٠هذا٠الكتاب٠
إلى٠الصعوبات٠عند٠األطفال٠املعنفني٠واملعوقني٠
وإمكانية٠دمجهم٠في٠املدارس...٠والتعّرف٠إلى٠
األمراض٠الزمنية٠والعقلية٠مع٠حملة٠شاملة٠عن٠
الصحة٠النفسية٠في٠البيت٠واملدرسة٠٠واملجتمع.٠
الكتاب٠لكل٠من٠يقرأ٠ويرغب٠في٠تثقيف٠نفسه.٠٠

منشورات:٠٠دار٠النهضة٠العربية

العمل مع األهل في ضوء اتفاقية 
حقوق الطفل

إعداد: د. فريد انطون
إصدار: »ورشة املوارد العربية« - 

اليونيسف- رادا بارنن 
يركز٠هذا٠الكتيب٠على٠توعية٠األهل٠بحقوق٠

أطفالهم٠واهمية٠دورهم٠في٠اعمال٠هذه٠احلقوق.٠
يتوجه٠هذا٠الكتيب٠الى٠العاملني٠امليدانيني٠والذين٠

يعملون٠في٠برامج٠تعمل٠مع٠األطفال٠ومع٠
األهل.٠في٠اجزائه٠الثالتة،٠يقدم٠الكتيب٠االتفاقية٠
بشكل٠موجز٠مع٠التركيز٠على٠مسؤوليات٠األهل٠
وحقوقهم٠ودور٠الهيئات٠جتاه٠تدعيمهم.٠يلي٠ذلك٠
أنشطة٠مع٠األهل٠حول٠مبادىء٠وحقوق٠الطفل.٠

ويشمل٠الكتيب٠عدة٠مالحق٠تعكس٠التعلم٠النشط،٠
وبرامج٠العمل٠مع٠األهل٠واسئلتهم٠عن٠اطفالهم٠٠

www.مع٠قائمة٠ببعض٠املوارد٠املتعلقة٠باملوضوع٠
٠mawared.org

 Helping the Young Traumatized 
 Child : A Manual for Health
 and Community Workers and
Preschool Teachers  

إصدار: اليونيسف – عمان- األردن 
يقدم٠هذا٠الدليل٠نظرة٠شاملة٠على٠أوضاع٠األطفال٠

والعائالت٠في٠الظروف٠الصعبة٠والذين٠عانوا٠
الصدمة،٠كما٠يقدم٠استراتيجيات٠للتدخل.٠تعكس٠
أقسام٠الدليل٠أفكار٠عن٠الضغط٠النفسي٠وأثره٠على٠
النمو،٠وكيف٠يتجاوب٠األشخاص٠مع٠الصدمة،٠

وكيف٠نساعد٠األطفال٠في٠هذه٠احلاالت.٠ثم٠ينتقل٠
الدليل٠الى٠الطرق٠التي٠ميكن٠استعمالها٠لتمكني٠

األهل٠في٠مساعدة٠اطفالهم٠في٠الظروف٠الصعبة٠مع٠
تقدمي٠نشاطات٠ومتارين٠ميكن٠تطبيقها٠وإرشادات٠

٠٠www.unicef.orgللتطبيق.٠

 Psychosocial Play and Activity Book
 For Children and Youth Exposed to
Difficult Circumstances

إعداد: روبرت ماسي، ديكي ماسي، ستيفن 
جروس

إصدار: اليونيسف - مركز علم نفس األزمات- 
النروج 

يتحدث٠الكتيب٠عن٠مدى٠تأثير٠األزمات٠
والطوارىء٠على٠األطفال٠والشباب٠وما٠هي٠

مظاهر٠الضغط.٠يأمل٠هذا٠الدليل٠تقدمي٠املساعدة٠
لألطفال٠على٠استعادة٠توازنهم٠النفسي٠من٠خالل٠

آليات٠التدخل٠عن٠طريق٠تقدمي٠استراتيجيات٠
مثل٠استعمال٠اللعب٠النفسي٠اجتماعي٠والنشاط٠
االبداعي٠في٠املساعدة٠على٠تخطي٠األزمة،٠وكيف٠
تدير٠املجموعات٠اثناء٠اللعب.٠يشمل٠الدليل٠الئحة٠
باأللعاب٠والنشاطات٠املتعددة٠لألعمار٠ما٠بني٠

٠www.unicef.org5-٠18سنة.٠

مواقع على شبكة االنترنت: 
العنف والصدمات على األطفال

 Exploring Fear, an activity book from the
Enchante
Emotional Literacy Series.  www.kidseq.
com
Exploring Grief with Your Child. www.
.kidseq.com/articles/grief.htp
Exploring Anger with Your Child. www.
.kidseq.com/articles/aboutanger.htp
 Young Children During War and Conflict.
.asp/06/www.naeyc.org/ece/2003
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