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العدد ٢٠١٣/٢ مواجهة األزمات

إنقاذ الحياة ونغري األفكار



أظهرت التجارب بأن المستفيدين الذين يلجئون للصليب األحمر والهالل األحمربحثا عن 
أفراد من عوائلهم هم غالبافي أغلب األحيان بحاجة للدعم النفسي-االجتماعي االجتماعي 
والنفسي. بشكل مماثل فإن أولئك أيضا الذينيحصلون على الدعم النفسي-االجتماعي تكون 

لديهم حاجة للبحث عن أفراد عائلتهم.

مع ذلك، فإن العاملين في “استعادة الروابط األسرية” و”الدعم االجتماعي والنفسي” يفشلون 
بتحديد حاجات الطرف المستفيد، إما بسبب قلة الوعي أو ببساطة كنتيجة التركيز على 
ما  يرونه أولوية “المهمة التي بين يديهم”. باإلضافة إلى ذلك، فإن العاملين حين يدركون 
الحاجات التي تقع خارج نطاق اختصاصهم فإنهم أحيانا يفتقدون للمهارات و/أو الثقة 

لتلبيتها بشكل مناسب.

الهدف من هذه الدورة االلكترونية هو زيادة الوعي والمعرفة لدى العاملين في مجال 
“استعادة الروابط األسرية” و”الدعم النفسي-االجتماعي”، مع األخذ بعين االعتبار خبرة 
الطرف اآلخر كي يتمكنوا من تحديد احتياجات المستفيدين بصورة شاملة،  وتهدف 

هذه الدورة اإللكترونية بشكل خاص إلى: 

تمكين العاملين في “استعادة الروابط األسرية والدعم االنفسي-االجتماعي من إدراك 
وتوفير حاجات المستفيد األساسية والمرتبطة بمجال خبرة الطرف اآلخر.

٢. تقوية التعاون ما بين العاملين في “استعادة الروابط األسرية” و”الدعم االجتماعي 
والنفسي”

تشجيع تطوير نظم اإلحالة الفعالة في حاالت الطواريء وبإمكانكم الوصول للدورة 
ـ”استعادة الروابط األسرية” و”الدعم االجتماعي والنفسي” بزيارة منصة  االلكترونية ل
www.ifrc.org/learning- :التعليم االلكتروني للصليب األحمر على العنوان التالي
platform الدورة مفتوحة للجميع وما عليكم سوى إنشاء حساب وتسجيل الدخول 

قبل المتابعة.

مصدر جديد على اإلنترنت!

إن دورة الدعم النفسي-االجتماعي واستعادة الروابط األسرية هي جزء من المساعي 
الكبيرة للحركة الدولية لبناء تعاون وثيق بين العاملين الميدانيين في مجال الدعم النفسي 

االجتماعي واستعادة الروابط األسرية، وخاصة في حاالت الطوارىء.

تم تطوير دورة “الدعم النفسي-االجتماعي واستعادة الروابط األسرية” “ بالتعاون واإلدارة المشتركة ما بين “استعادة 
تابعة لقسم المساعدة” لمركز الدعم النفسي- الروابط األسرية” و “وحدة المفقودين في قسم الحماية” و”وحدة الصحة ال

ية للصليب األحمر. االجتماعي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدول

استعادة الروابط األسرية دعم التعليم االلكتروني النفسي واالجتماعي

للدعم  المرجعي  المركز  قبل  المجلة من  إنتاج هذه  تم 
االجتماعي والنفسي

هيئة التحرير: نانا فيدرمان، لويز جول هانسن.
التصميم والتنسيق: ريدا سادكي، سيمون فون بيرغفالد

نظر  وجه  عن  تعبر  المذكورة  اآلراء  المسؤولية:  خلو 
المشاركين وليست بالضرورة من وجهة نظر مركز الدعم 

النفسي-االجتماعي.

٤
الدعم النفيس االجتامعي حول العامل

استنتاجات األبحاث

الهجوم عىل املجمع التجاري يف كينيا

األزمة االقتصادية:مالحظة عن 
اإلرش ادالنفيس-االجتامعي

التدريب

صورة الغالف: الهالل األحمر التركي

إلقاء الضوء عىل سورية
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محتويات شهر كانون األول، 
ديسمرب ٢٠١٣
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جمعنا يقوم بالتحرير

قام موقع WeAllEdit.com بالتكرم مبنحنا اإلذن باستخدام برنامجهم عىل شبكة اإلنرتنت 
لرتجمة املجلة بسالسة.

افتتاحية العدد

أترغب بالحصول عىل نسختك الخاصة؟ باإلمكان الحصول عىل عدد من 
محدود من النسخ بالتواصل مع مركز الدعم االجتامعي والنفيس: 

psychosocial.centre@ifrc.org

جدونا عىل )تويرت( و)يوتيوب( و)فيس بوك(:
انضموا ملجتمعنا االلكرتوين واحصلوا عىل آخر األخبار والفعاليات.

 

www.facebook.com/psychosocial.center

 IFRC_PS_Centre  psychosocialcentre

أترغب باملساهمة؟
نحن نرحب بأفكاركم ورسائلكم ومقاالتكم. أرسلوا لنا بريداً الكرتونياً إىل:

.psychosocial.centre@ifrc.org 

ملعرفة املزيد عن مركز الدعم االجتامعي والنفيس وعملنا، يرجى زيارة املوقع 

www.pscentre.org :التايل

يصعب علينا أحيانا أن نتخيل بأن كارثة طبيعية أخرى 
قد تحصل مجددا، تاركة خلفها دمارا كبريا مثل تسونامي 

املحيط الهندي سنة 2004 أو زلزال هاييتي. 

لكن بعد ذلك، رضب إعصار )هايان( بقوة ال تصدق، 
مسبباً كارثة تكاد نسبها ال تدرك.

يف هذه املطبوعة التي يف طريقها للطباعة، فإن 
اهتامم العامل بأرسه يتوجه للفلبني.

حجم الدمار الساحق وجهود اإلغاثة ستكون بالتأكيد طويلة األمد

رغم أن الرتكيز الفوري منصب بالطبع عىل إنقاذ االرواح 
قبل أن يحتاج األفراد الذين تأثروا باإلعصار للمساعدة 

يف التعايف والوقوف عىل أقدامهم من جديد.

ملتطوعني سيحتاجون أيضا للدعم. حامية األطفال والوقاية 
من العنف يف املراحل املبكرة  هي منذ اآلن نقاط تركيز 

يف املجتمعات املحلية واملستوى الدويل أيضاً.

يف هذه األثناء يف سورية، فإن القتال يستمر مام يتسبب باملزيد من الخسائر 
البرشية يومياً، وذلك يشمل موظفني ومتطوعني عملوا لدى الصليب األحمر 

والهالل األحمر ومنهم من فقدوا أرواحهم أثناء سعيهم للمساعدة.

كام أن النزاع قد أخرج املاليني من بيوتهم وهرب الالجئون إىل املناطق 
املحيطة، هذه واحدة من املوضوعات التي ترد يف هذه املجلة.

تتواصل مجموعة الصحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي 
بشكل منتظم ملتابعة ان نجدها التدخالت والتحديثات 

.MHPSS.net :التي ميكن ان نجدها عىل الرابط

إن التعاون الدويل الذي يتم بخصوص اإلرشادات وأفضل 
املامرسات خالل الكوارث يساعد املنظامت املشاركة لتوفري 

أفضل أشكال الدعم النفيس-االجتامعي يف سورية والفلبني عىل 
حّد سواء، وذلك يثبت مجددا القيمة الكبرية للعمل معا.ً

حاالت الطوارئ والرصاعات والكوارث التي تّم تسليط الضوء 
عليها يف هذا العدد تتشارك بأن العديد من الناس قد افرتقوا 

عن أفراد عائالتهم، الحاجة األكرث إلحاحاً بالنسبة لهم 
بجانب البقاء هي إعادة إنشاء الصلة مع أحبائهم.

عىل وجه الصفحة املقابلة، تجدون معلومات بخصوص الدورة 
اإللكرتونية “استعادة الروابط األرسية”، ويف هذا العدد بإمكانكم أن 

تقرؤوا عن االعتداء الذي تّم يف مجّمع )ويست غيت( التجارّي حيث 
كان هناك العديد من األشخاص الذين يحتاجون بشدة لهذه الخدمة.

إن استعادة الروابط األرسية للعائالت من بعد حدوث كارثة 
هي عنرص هاّم من التدخل املبكر، كام رأينا يف الفلبني.

وإن أردت معرفة املزيد وأن تطور مهاراتك يف العالقات 
لتقوم بدعم الناس الذين فقدوا االتصال

بأقربائهم والذين يعيشون يف شّك حول مصري أحبائهم، فإنك بحاجة 
لساعتني فقط إلكامل منوذج “استعادة الروابط األرسية” عىل اإلنرتنت.

ويف هذا العدد أيضاً، مالحظات إرشادية للمجتمعات الوطنية 
األوروبية )مطورة بالتعاون مع مكتب املنطقة األوروبية ومتوفرة 

للتحميل يف موقعنا االلكرتوين( ملساعدة أولئك الذين تأثروا 
بالكارثة االقتصادية، والذي أفرز مجموعات كبرية من األشخاص 

العاطلني عن العمل، واملرشدين أو املدمرين اقتصادياً.

آمل أن تجدوا هذه االدوات وغريها واملشمولة هنا مفيدة وملهمة.

مع أطيب تحيايت،

)نانا فيدمان(



إضاءات من حول العامل بشأن الدعم النفيس-االجتامعي الذي توفره الجمعيات الوطنية والتي تستند عىل مطالبات وتقارير االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمرومساهامت من موظفي  التواصل اإلعالمي وموظفي الصحة.هذا وتقوم العديد من الجمعياتالوطنية األخرى استمرار بإيصال وتوسيع نشاطات الدعم 

النفيس-االجتامعي.

الدعم النفيس-االجتامعي حول العامل ٤

بلغاريا•••••••••••••••••••••••••

يقوم شباب الصليب األحمر البلغاري بتقديم نشاطات 
الدعم النفيس-االجتامعيلألطفااللصف الرابع وحتى 

الصف الثامن يف املدارس الهدف من هذه النشاطات هو 
مساعدة األطفال بأن يتعرفوا عىل مشاعرهموالحاالت 
العاطفيةاألساسية مع أنفسهم ومع اآلخرين، ووذلك 
إلدراك اإلشارات املبكرة للضغط املرتاكموللتعامل مع 

املؤثراتاليومية خالل تواصلهم مع أقرانهمبطريقة بناءة.
قام مركز شباب الصليب األحمر البلغاري السنة املاضية 

وبالتعاون معخرباء الدعم النفيس-االجتامعي وخرباء الطب 
النفيس لألطفال بتطوير كتيب ميكناستخدامه يف الورشات 

التي ينظمها متطوعون مدربون واملتعلقة باملشاعر 
والتوتر والعالقات.

قام املشاركون خالل عملية التدريب بزيادة معارفهم 
وخرباتهم باملزيد من التدريب املتقدم ليكونوا قادرين عىل 
نرش املعرفة ودعم أقرانهم اآلخرين من املتطوعني الشباب 

والقامئني عىل التعليم يف املدراس.

أقيم تدريب سنوي ثان يف نوفمرب 2013 وقد كان جميع 
املشاركني من ميرسي ورشات العمل يف املدارس وميلكون 

خربة عملية باستخدام الكتيب.

خالل عملية التدريب قاموا بزيادة معرفتهم وخربتهم 
باملزيد من التدريب املتقدم لتجهيزهم ليقوموا بنرش 

معرفتهم وليقوموا بدعم متطوعيهم الشباب خالل 
عملهم املرتكز عىل تثقيف الزمالء واملتمركز يف املدارس.

 مرص••••••••••••••••••••••••••

ااندلعت املظاهرات يف مرص يوم األربعاء 14 آب سنة 2013، 
عقب اإلطاحة بالرئيس محمد مريس.

وقد أدى التصاعد إىل موت أكرث من 638 شخصاً وجرح 
آالف املدنيني. وقد قام الهالل األحمر املرصي بزيادة نطاق 

أنشطته الصحية الطارئة يف البالد، بشكل رئييس يف القاهرة 
واالسكندرية وبورسعيد.

قام الهالالألحمر املرصي بنرش أكرث من 849 متطوعاً مدربا 
ومجهزا  يف 35 موقعاً )سبعة منها يف القاهرة( حيث 

اندلعت املظاهرات. وجميع املتطوعني كانوا قد تلقوا 
تدريبا يف مجال الدعم النفيس-االجتامعي والعديد منهم 

تلقوا تدريبا متقدما يف الدعم النفيس-االجتامعي واملتعلق 
تحديدا مبجال عملهم التطوعي.

االعديد من املظاهرات تحدث يف محافظات مختلفة من 
مرص، فإن الهالل األحمر املرصي كان يقوم بأفضل ما لديه 

لتلبية احتياجات آالف املترضرين الذين كانوا بحاجة 
لخدمات صحية طارئة مثل اإلسعاف األويل يف املكان 

وعمليات اإلخالء إىل املتشفيات واحتياجات أخرى كالدعم 
النفيس-االجتامعي واستعادة الروابط األرسية.

املصدر 2013-8-17 )دريف( التوتر املدين يف مرص

 هاييتي••••••••••••••••••••••• 

ال تزال االستجابة طويلة املدى يف هايتي مستمرة لتمكني 
سكانها من التعايف عىل نحو فّعال من اآلثار املدمرة 
للزلزال الذي رضبها سنة 2010، ليكونوا أكرث مرونة 

ومستعدين ألية كوارث مستقبلية.
هذا ويقوم قسم الصحة يف جمعيةالصليب األحمر 

الهاييتي بتنفيذ األنشطة املختلفة بهدفتعزيز قدرة 
السكان املستهدفينلتفادي اإلصابات ومعالجتها باإلضافة 

إىل املشاكل الصحية الشائعة يف الحاالت الطارئة وغري 
الطارئة.

فقد متكن برنامج الدعم النفيس-االجتامعي عن طريق 
الدعم املايل من صندوق األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( 

من تدريب املتطوعني يف النشاطات النفسية-االجتامعية. 
وباملقابل فإن املتطوعني قاموا بعّدة نشاطات يف املجتمع 

ووفروا هذه الخدمة لـ 580 شخصاً.

كام أقامت وحدة مكافحة العنف عدة نشاطات تستهدف 
النساء والشباب وتضمنت زيادة الوعي حول مكافحة 
العنف وحمالت خالل األيام الدولية الهامة ومواد نرش 

املعلومات وأدوات التعليم والتواصل.

املصدر )هاييتي: الزلزال )إ مدي آر إتش يت 008(
تحديث العمليات رقم 35.

إندونيسيا•••••••••••••••••••••

يف الثاين من متوز 2013 رضب زلزال بقوة 6.2 مقاطعة 
)اسيه( يف إندونيسيا الواقعة عىل جزيرة )سومطرة( 

وتسببت مبقتل 42 شخصاً وتهجري 53403 شخصا.

وفرت العديد من املساجد واملدارس املأوى والطعام 
للمرشدينخالل شهر رمضان املبارك يف حزيران وساعدت 
علىإشغال األطفال والرتفيه عنهم، كام وفرت الخدمات 

االستشارية. وقد ساهمت هذه الجهود بتقليل وتخفيف 
أعداد الحاالت النفسية بتقدميها عّدة خدمات ونشاطات 

دعم اجتامعي.

دّمر الزلزال العديد من املدارس واملساجد مام أربك 
التعليم املحيل ومامرسة الشعائر الدينية. إضافة إىل ذلك 
فإن خسارة سبل العيشقد أثر بشكل سلبي عىل الوضع 

االقتصادي للعديد من العائالت.

هذه العوامل هي بضع من الكثري من الضغوطات التي 
تسببت بها الصدمة الكبرية واملحنة التي أثرت عىل 

املجموعات املترضرة. وكنوع من املساعدة عىل تقليل 
بعض هذه الضغوطـ فقد طبق الصليب األحمر اإلندونييس 

خدمات الدعم النفيس بالتوازي مع توزيع املواد الغري 
غذائية ونشاطات التوعيةالصحية كتحسني العادات 

الصحية واالستخدام اآلمن للامء. وقد عمل عرشة متطوعني 
بشكل يومي ملساعدة تلك املجموعات عىل تقديم 

هذه القضايا. وباملجمل فقد تم الوصول لـ964 شخصاُ، 
من ضمنهم 418 طفال و331 امرأة )من ضمنهم أمهات 
بصحبتهن أطفال( و215 رجالً.إندونيسيا: زلزال )آسه( 

 الوسطى.
املصدر 13 – 09 – 2013 (دي آر إي إف) تحديث العملية:

إندونيسيا: زلزال (آسه) الوسطى.

الصورة: )باالنغ مرياه( – )أندونيسيا(.

شباب الصليب األحمر يف بلغاريا
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ليا••••••••••••••••••••••• يطا إ  

صباح يوم الثالث من ترشين األول، غرق قارب يحمل 500 
مهاجر قرب سواحل جزيرة )المبيدوسا( اإليطالية. تّم 

تأكيد موت 359 شخصاُ وقد قام الصليب األحمر اإليطايل 
بتوفري املساعدة والدعم النفيس-االجتامعي للناجني الـ155 

واملترضرين.

يقوم مرشوع اللجنة التنفيذية الدامئة مبراقبة وصول 
املهاجرينعىل جزيرة )المبيدوسا(. قالت )أليساندراديودايت( 
التي تعمل يف الصليب االحمر اإليطايل بعد فرتة قصرية من 

الكارثة: “دامئا نتواجد هناك حني تتم عمليات الهبوط”. 
“قررنا خالل هذه األيام أن نزيد خدمات الدعم النفيس-

االجتامعي بالعمل جنبا إىل جنب مع منظامت أخرى 
تعمل من هنا يف )المبيدوسا(، ومن اآلن فصاعداً، سيكون 
هناك طبيب نفساين يف كل مركز استقبال لخدمة كّل من 
الناجني وأي شخص هنا يحتاج للدعم االجتامعي والنفيس 

بعد الكارثة”.

تقول )ديودايت(: “يعيش الناس أوضاعاً مختلفة، من 
حالة عدم التصديق إىل الشعور بالذنب بسبب النجاة 
والفشل مبساعدة اآلخرين”. “التعامل مع هذه املشاعر 

تزيد صعوبة حني تصل إىل دولة يتحدث الناس فيها لغة 
مختلفة. سيقوم الصليب األحمر اإليطايل مرتجامً فورياً 

أرترياً للمساعدة عىل تخطي حاجز اللغة”.
http://www.ifrc.org : املصدر

لفلبني••••••••••••••••••••••• ا

خريف سنة 2013 كان وقتاً صعباً عىل الفلبني، بينام كان 
إعصار )هايان( املعروف محلياً بـ)يوالندا( أقوى إعصار 
مدّمر يرضب الفلبني عىل اإلطالق، فهو مل يكن الكارثة 

الوحيدة التي صارعتها البالد هذا املوسم.
الرصاعات املسلحة وزلزال قوي وهطول غزير لألمطار 

باإلضافة إىل أعاصري أنزلت بالبالد الكوارث.

ويف جميع الحاالت، فقد قام الصليب األحمر الفلبيني 
بتوفري الدعم النفيس-االجتامعي للمترضرين من الكارثة، 
وقام بتجهيز مكاتب الشؤون االجتامعية يف مراكز الجالء 

لتقديم الدعم واإلحالة وخدمات استعادة الروابط األرسية.

يقول رئيس مركز الصليب األحمر الفلبيني )ريتشارد 
غوردون(: “ينطوي برنامج النفيس-االجتامعي يف الصليب 

األحمر الفلبيني عىل دعاوى شاملة تهدف إىل مساعدة 
الناس  الذين يواجهون  األزمات الستعادة قدرتهم عىل 

األداء االجتامعي أو التغلب عىل الوضع املتأزم لتمكينهم 
من التعامل بإيجابية مع التأثري العاطفي لهذه املواجهة”

هذا وكانت استعادة الروابط األرسية هي األولوية القصوى 
بالنسبة للصليب األحمر الفلبينيمبارشة بعد حصول 

اإلعصار، فقد. لقد قطع اإلعصار صالت الوصل بني الكثريين 
وكان الناس يرغبون بيأس بالعثور عىل أحبتهم أو التواصل 
معهم. أحدهم كان )كارليتوغيتوس(، وقد سافر من منزله 

يف جزيرة )سامار( إىل مدينة )تاكلوبان( املجاورة حيث 
تدرس ابنته الطالبة التي تبلغ من العمر 18 سنة. “أنا هنا 
من أجل ابنتي، أنا ال أعرف مكانها، مل نسمع خرباً عنها منذ 

ما سبق العاصفة ونحن قلقون جداً بشأنها، لكنني أتيت 
إىل هنا ألنه عيل أن أعرف فيام إذا كانت عىل قيد الحياةأم 

ميتة”.

أعد الصليب األحمر الفليبيني خدمات البحث عن 
املفقودينفي املناطق املتأثرة حيث يكون بإمكان الناس أن 
يذهبوا بشكل شخيص و أيضا جهز قنوات اتصال الكرتوين 

كالربيد االلكرتوين وموقع الكرتوين باإلضافة إىل تويرت.

ويف الوقت الذي تتم طباعة هذه العدد فيه، فإن خدمات 
اإلغاثة الطارئة التي تبعت إعصار )هايان( ما تزال يف 

مراحلها األوىل. وقد قامت مجتمعات الصليب األحمر 
الياباين والرنويجي والكندي بإنشاء وحدات طوارئ صحية 

أساسية تحتوي عىل الدعم االجتامعي والنفيس. 
وقد سافر املندوب اإلقليمي لالتحاد الدويل للدعم النفيس 

واالجتامعي إىل الفلبني للمساعدة يف تقييم االحتياجات 
النفسية واالجتامعية ملساعدة الصليب األحمر الفلبيني 

والجمعيات الوطنية األخرى لالستجابة لهذه الكارثة 
والتخطيط لتدخالت الدعم النفيس-االجتامعي.

كونغ••••••••••••••••••• هونغ 

استجابة إلعصار )هايان( وتبعاته التي أثرت عىل  140 ألف 
فلبينيي عامال ومقيام يف )هونغ كونغ(، فقد قام الصليب 
األحمر يف )هونغ كونغ( بتشغيل الخط الساخن لتقديم 

الدعم النفيس ملدة تسعة أيام عمل، وعمل جنبا إىل جنب 
مع خدمة البحث عن املفقودين يف حاالت الطوارئ لتوفري 
الدعم العاطفي والتثقيف النفيس إلدارة التوتر للفلبينيني 

وأرباب عملهم يف هونغ كونغ.

كام عمل الصليب األحمر الفلبيني مع القنصلية الفلبينة 
يف )هونغ كونغ( وأقامت جلسة تثقيف نفيس لـ180 

مشارك. 

كام قاموا بجلسات توعية يف أماكن تجمع اعتيادية 
وتواصلوا مع 80  خادمة فلبينية وقاموا بتحضري كتيبات 

التثقيف النفيس عن الرعاية الذاتية والدعم املتبادل 
باللغة الصينية واإلنكليزية والـ)تغالوغ( لتوزع.

وقد أفاد بعض أرباب العمل الذين اتصلوا بالخط الساخن 
املستشارين بأنهم منحوا الخادمات أعامال إضافية كيال 
يكون لديهم الوقت للتفكري بأفراد عائالتهم املفقودين.

نتيجة لذلك، قام الصليب األحمر يف )هونغ كونغ( بإجراء 
عدة مقابالت مع اإلعالم املحيل لزيادة وعي أرباب العمل 

يف )هونغ كونغ( وتثقيفهم بخصوص أساليب جيدة 
لالعتناء بخادماتهم الفلبينيات يف حال فقدانهم االتصال 

بأفراد عائالتهم يف الفلبني.

 

الفلبني، باتريك فولر \ مركز الدعم االجتامعي والنفيس

ياركو ميكونني / الصليب األحمر الفنلندي



“حني اضطررنا للهرب، خرجت من السيارة 
ووقفت بضع لحظات أنظر خلفي إىل مدينة 
كانت يوما ما جميلة واآلن هي مدمرة. كان 

عىل والدي أن يناديني ألن وقت الرحيل حان. 
قلت ملدينتي :”سأعود وأساعد بإعادة مجدك 

السابق وأعتقد بأنني سمعت املدينة ترد 
عيل. طلبت املدينة مني العودة يوماً ما”.

كانت هذه كلامت الالجئة السورية متارا 
ابنة الـ21  والتي تعيش يف األردن منذ شهر 
والتي رغبت بااللتحاق والعمل كمتطوعة 

يف الصليب جمعية الهالل األردين.

“قالت يل متارا: “أشعر باألىس بسبب رحييل 
اآلن ألنني أعرف بأن كثريين مل يتمكنوا من 

الرحيل”. من الواضح أنها تعاين كثرياً فقد 
رشحت يل كيف أنها تلح باستمرار عىل والدها 
للسامح للعائلة بالعودة إىل سورية. هو يقول 
أن العودة ليست آمنة ويشري إىل حقيقة كون 
منزلهم يقع يف منطقة ساخنة وبأاملؤسسات 

التعليمية قد أغلقت وبأن الطعام شحيح. 

يشعر العديد من الشباب السوريني بالذنب 
الشديد ألنهم هربوا من بالدهم. ويتم طرح هذا 

املوضوع مراراً خالل حوارات اإلسعاف النفيس-
االجتامعي ويفكر الشباب كثرياً بأفراد العائلة 

والزمالء واألصدقاء الذين تركوهم خلفهم، 
ويسألون أنفسهم مراراً وتكراراً كام يسألونني 
فيام إذا  كانوا قد قاموا باألمر الصواب إن كان 

عليهم البقاء هناك أم ال، ويفكرون مبصري 
أولئك الذين بقوا هناك. إنهم يستصعبون 

السامح ألنفسهم باالستمتاع بأي شكل. 

إحدى األمثلة هي استصعاب فكرة االستمتاع 
باللعب مع األطفال حني يتطوعون باملشاركة 

بنشاطات الدعم االجتامعي والنفيس.

يقف الذنب عائقاً أمام التأقلم بشكل 
إيجايب مع األوضاع التي غريت حياتهم. ال 

أحد يحلم بأن يصبح الجئاً محروماً من 
كل يشء سوى حقيبة واحدة رمبا تحتوي 

عىل بضع قطع من الثياب والتذكارات.

بقلم )يا سوزان أكاشا( منسقة الدعم االجتماعي والنفسي في االتحاد الدولي في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا )مينا(

تقرير من سورية

إعادة االبتسامات لوجوه أطفال سورية

تقوم )يا سوزان أكاشا( بصفتها 
منسقة الدعم االجتامعي 

والنفيس يف االتحاد الدويل يف 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

)منطقة مينا( بااللتقاء بالجئني 
سوريني وبطاقم الصليب األحمر 

ومتطوعني من املنطقة.

حني سألها مركز الدعم النفيس 
فيام إذا إن كان هناك أمر محدد 

ذو أهمية كبرية بالنسبة لها خالل 
إقامتها يف املنطقة فقد أشارت 

)يا(  للشباب قائلة: “هم يشعرون 
بالذنب بسبب هروبهم، ألنهم 

خلفوا ورائهم بيوتهم وأصدقائهم 
وعائالتهم، ولكونهم أحياء وآمنني 

بينام أن الحظ مل يحالف الكثريين، 
إنه ثقل كبري يحملونه”.

يقوم الدعم االجتامعي والنفيس 
مبساعدة أولئك الشباب عىل التعامل 

مع شعورهم بالذنب وبعد فرتة، 
يرغب الكثري منهم باستخدام ما 

تعلموه من خرباتهم وأن يردوا 
الجميل بالتربع باملشاركة بنشاطات 

الدعم االجتامعي والنفيس يف 
املجتمع املحيل يف الدولة التي 

يقيمون فيها بشكل مؤقت. عملهم 
كمتطوعني يساعد الالجئني الشباب 

بطرق متعددة، ورمبا يكون أهم 
األمور هو إبقائهم نشيطني ومنحهم 

هدفاً وشيئاً يقومون به. ثانياً فإن 
الشباب يتعلمون مهارات عن 

التأقلم وإدارة التوتر وكيفية إدراك 
ردود فعلهم عن طريق التدريب 

الذي يخوضه جميع متطوعي 
الدعم االجتامعي والنفيس.

إلقاء الضوء: الدعم النفيس-االجتامعي يف سورية ٦



لكن ما أن يحصل هذا األمر فإن تقبل 
األمر كواقع ال سيطرة لهم عليه يف الوقت 

الراهن، قد يساعد الناس يف هذا الوضع.

جعلت أسئلة اإلسعاف األويل النفسية 
البسيطة التي تهدف لتوضيح املحتوى 

واملشاعر )متارا( تدرك الذنب الذي تشعر به، 
وبأن هذا الشعور كان يقف بوجه تقبلها 

لخسائرها ولتأقلمها مع هذا الواقع الجديد. 
حتى أنها وصلت لنتيجة كون رحيلها 

الخيار األفضل بالنسبة لها ولعائلتها، وبعد 
وقفة قصرية، بدأت بالتحدث عن الذكريات 

التي تجتاحها وتنتابها، فهي تخلد للنوم 
ترى صوراً لجثث خارج منزلها، وكانت 

مضطربة ألن بعض الجثث كانت ملراهقني، 
وقد اقرتحت تقنيات للتعامل مع الصور 

املزعجة يك تحظى )متارا( بالنوم الذي تحتاج 
إليه بشدة، وقمت بطأمنتها أنه بإمكانها الشعور باألمان اآلن. 

وحني تشعر بأنها مستعدة فإنه بإمكانها التحدث إىل املتطوعني 
اآلخرين عام يزعجها بالنسبة لرؤية املشاهد الغري طبيعية.

ويف نهاية هذا الحوار أشارت إىل كونها اآلن مستعدة 
للتطوع طيلة فرتة وجودها يف البلد املستضيف. وقد وافقنا 

عىل ذلك ألنها طريقة ذات معنى لتقديم الدعم لالجئني 
اآلخرين إىل أن يحني وقت عودتها إلعادة بناء بالدها.

قبل شهر كنت أحرض تدريبات حول الدعم االجتامعي والنفيس 
لألطفال للصليب األحمر اللبناين، ومل يكن جميع املتطوعني 

لبنانيني، )سامي( و)غفران( الجئان من سورية ويعيشان 
حالياً يف لبنان، وهام يحاوالن بناء حياة لنفسيهام حيث 

يكون بإمكانها املوازنة ما بني أحالمهم وآمالهم املستقبلية 
وما بني التجارب املاضية والواقع القايس لحياة الالجئ.

سألت )سامي( ذو السنوات الـ 28، ذلك الشاب ذو الشخصية 
النشطة عن سبب وجوده يف التدريب فأجاب:

“أريد أن أعيد االبتسامة لوجوه األطفال الالجئني” وتابع: “لقد 
منحنا 3 ساعات أمان ملغادرة منزلنا” مفرساً سبب مغادرته 

هو وعائلته للبالد. “حتى ذلك الوقت مل تكن املعارك قد أثرت 
عىل قريتي، ولكن ذلك تغري بشكل كبري حني بدأت القنابل 

تتفجر وبدأت عمليات تفتيش البيوت واحداً تلو اآلخر”

“حني أمرت بالرحيل انقلب كل يشء رأسا عىل عقب 
بالنسبة يل ألنني كنت سأخطب وأعد للزواج”

ويف لبنان انتقل سامي وعائلته للعيش يف منزل إحدى 
العاّمت، الحياة مختلفة اآلن ألنه الجئ.

“كنت أدرس إدارة األعامل يف الجامعة يف سورية 
وكان من املفرتض أن أتخرج السنة املقبلة.

واآلن أنا أحاول إيجاد طريقة لتحمل مسؤولية 
نفيس مادياَ وملساعدة عائلتي واآلخرين”

يتطوع )سامي( للعمل مع الصليب األحمر ألنه يرغب 
مبنح األطفال أفضل مستقبل ميكنهم الحصول عليه.

وبجانب التطوع لدى الصليب األحمر فقد قام بتشكيل جامعة من 
الشباب السوريني اآلخرين للعمل يف خدمة مجتمعهم. “رمبا يكون 
الالجئون قد خرسوا كل يشء، ورمبا ال يعرفون متى سيعودون، لكن 

يف الوقت ذاته لدينا الكثري من املوارد التي بإمكاننا البناء عليها”.

أما )غفران( فهي امرأة فلسطينية قوية الرتكيز وتبلغ من 
العمر 20 سنة، وقد غادرت هي وعائلتها سوريا قبل ستة أشهر. 

وقد أرتني صوراً من مواقع تفجريات دمرت الحي الذي كانت 
تعيش فيه. توضح الصور بشكل جيد أنه كان من املستحيل 

أن يكون هناك مكان أو مجال للبقاء هناك. أكلمت غفران 
السنة الثانية من الدراسة يف الجامعة، لكنها اآلن ال تعرف كيف 

ستنهي دراستها، لكنها مع ذلك مرصة عىل إيجاد طريقة.

وتقول يل بأنها اآلن تعيش ما مّر به جّدها الذي أجرب عىل الرحيل عن 
فلسطني سنة 1948 وأصبح الجئاً يف سوريا حني كان يبلغ العرشين 

من العمر أيضاً، “كنت ألقي باللوم عليه كثرياً حني كنت طفلة وكنت 
أسأله مل رحل عن فلسطني التي هي وطنه األم، ومل يكن يجيبني 

عىل اإلطالق، بل كانت ترتسم يف عينيه نظرة شاردة”. مؤخراً أخربته 
)غفران( بأنها اآلن تفهم ما كان يشعر به وما أجربه عىل الرحيل، 
فأجابها جدها بأنه علينا أال نطلق األحكام عىل اآلخرين قبل أن 
نعيش جزءاً مام عاشوه، وهو محق، علينا أال نطلق األحكام أبداً”.

إذاً ما سبب قيام )غفران( بالتطوع؟ “أوالً لدينا الكثري من 
وقت الفراغ، وأفضل استغالل هذا الوقت ملساعدة اإلنسانية 

وأريد باألخص مساعدة األطفال، ويف الوقت ذاته، أريد أن 
أكون فاعلة وأن أتعلم مهارات جديدة تفيدين شخصياً”.

المتطوعون حالل التدرب على العمل مع األطفال لتدريبهم 
ـ )يا سوزان أكاشا( على اللعب بالطين. الصورة ل
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حّول مركز الهالل األحمر العريب السوري للدعم االجتامعي والنفيس 
نفسه ملحور للهيجان اإلبداعي. لدى التنقل من غرفة ألخرى، يلتقي املرء 

بأشخاص من جميع األعامر منخرطني يف جميع األنواع من األنشطة.

يف الغرفة التي يطلق عليها “غرفة األم” والتي تم تزيينها بالحرف اليدوية بإمكان 
املرء دوماً العثور عىل )أمل عطري( التي اضطرت إىل مغادرة منزلها والتي تعيش 

اآلن يف )دويلة( يف ريف دمشق، تقوم )أمل( دامئاً بزيارة املركز بصحبة ابنها 
)عبد الله( للمشاركة يف نشاطات مثل دروس اللغة اإلنجليزية والحرف اليدوية 
وورشات العمل املوجهة لألمهات، خالل زياراتها املتعددة للمركز فقد تعلمت 
)أمل( مهارات مثل الغزل بالنول والتطريز وقد أنهت عدداً من القطع اليدوية.

تقول )أمل(: “أحب القدوم إىل هنا، يف املايض كنت مضطربة وكانت 
أصغر األمور تشعل غضبي وكنت أرضب ابني، أما اآلن فإنني أعد حتى 

العرشة قبل اإلقدام عىل أّي عمل، وما عدت أرضب )عبد الله( أبداً.

مثل املهجرين الكثريين فإن )أمل( تواجه الكثري من املشاكل وإحدى املشاكل 
هي إنفاقها أكرث من %90 من مدخولها عىل اإليجار. تعيش هي و )عبد الله( 

يف ظروف سيئة ويعتمدان بشكل كامل عىل املساعدة التي يتلقونها من 
األقارب. خالل السنة املاضية مل تكن قادرة عىل توفري اللحم أو أي نوع من 

األطعمة باستثناء األساسيات، وتأمل بأنها باستخدام املهارات التي تعلمتها يف 
املركز من أن تتمكن من بيع أعاملها اليدوية لتوفري مصدر صغري من املال.

تقول )مرام حبشية( املنسقة يف املركز: “لدينا ورشات عمل للنساء واملراهقني 
واألطفال وهي تشمل نشاطاتالتفريغ والنشاطات الحركية حني يتشارك 

بقلم )فيفيان طعمة( مسؤولة التواصل واإلعالم في الهالل األحمر العربي السوري

توفري النشاطات االجتامعية والنفسية لجميع األعامر
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بالعمل الفريق معاً باإلضافة إىل نشاطات الحرف اليدوية كام نعلم 
الناس كيفية التعامل مع التوتر، بالطبع نواجه املشاكل، مثالً، يقوم بعض 

املتطوعني املدربني لدينا مبغادرة البالد أو يتوقفون عن املشاركة ألنهم 
بحاجة للعثور عىل وظيفة مدفوعة األجر. ونحن نرغب بالحصول عىل 

مكان أكرب يك نتمكن من احتواء أعداد األطفال الذين نستقبلهم يومياً”.

تزين الرسومات الجميلة التي نفذت برباعة ال توصف حوائط غرفة 
األطفال, يصب جميع األطفال انتباههم عىل املهام التي توكل إليهم ومن 

ضمنهم )عبد الله( وترتكز عيناه الزرقاوان الحاملتان عىل إحدى الصور.

يقول )عبد الله( “أرغب بتناول الكرواسان لكن أمي تطبخ املجدرة 
يومياً” )طبق دمشقي يتكون من العدس واألرز(. )عبد الله( الطفل ال 

يدرك كم تعاين والدته حتى لتوفري أبسط الوجبات عىل الغداء.

يف إحدى زوايا الغرفة، تتدرب مجموعة من األوالد والبنات الذين ترتاوح 
أعامرهم ما بني الثانية عرشة والثامنة عرشة عىل مرسحية قصرية. لقد 
قاموا بكتابة النص وخاطوا األزياء بأنفسهم، وتظهر املرسحية جميع 

أشكال التعابري عىل أوجه األطفال املشاركني. تقول )رشا كرباج( مدربة دعم 
اجتامعي ونفيس: “هذا النوع من النشاطات يعزز العالقات ما بني األطفال 

وميكنهم من خلق إداءات تجريبية مستندة عىل اهتامماتهم الشخصية، 
وباملقابل فإنها تناقش القضايا االجتامعية املعّقدة التي يواجهونها”.

ويضيف فراس فاتح مدرب الدعم النفيس-االجتامعي: “يواجه بعض األطفال 
مشاكل بالنطق وبعضهم يواجه مشاكل جسدية بسبب تعرضهم للرضب 

عىل يد والديهم، وبعض األوالد يحاولون الترصف كالرجال الكبار”

تقول نور صالح األصبحي: “الحفالت التنكرية هي إحدى 
النشاطات التي متنح املراهقني الثقة بالنفس وترفع معنوياتهم، 

بينام األعامل اليدوية متكنهم من االخرتاع واالبتكار”.

انضمت نور للهالل األحمر العريب السوري قبل ثالثة سنوات وتشغل منصبني 
تطوعيني مختلفني، باإلضافة إىل دورها الفاعل يف فريق مركز الدعم النفيس-

االجتامعي، وتعمل )نور( كمتطوعة يف اإلسعافات األولية يف الفرتة الليلة 
يف قسم االستجابة للطوارئ يف دمشق. تقول نور: “ال ميكنني التوقف عن 

العمل يف اإلسعافات األولية خالل هذه األوقات الحساسة، يحتاج زماليئ يف 
قسم اإلسعافات األولية للمساعدة وعلينا أن ندعم بعضنا البعض”.

يف متوز تعرض اثنان من زمالء نور يف فريق اإلسعافات األولية لإلصابة 
يف قصف لقذائف الهاون يف مركز اإلسعافات األولية يف دمشق.

“شعرنا بالحزن الشديد لرؤية أصدقائنا يعانون من إصاباتهم، كان من الصعب 
جداً علينا أن نراهم يعانون من االضطراب واألمل”. لألسف مل يكن زميال )نور( 
يف فريق اإلسعافات األولية املصابني الوحيدين يف هذه املعركة. ففي السابع 

والعرشين من أيار 2013، قتل اثنان من متطوعي الهالل األحمر العريب السوري 
إثر سقوط قذيفة هاون مقابل مكتب فرع الهالل األحمر العريب السوري يف 
حمص. حادثة املوت املفجعة هذه رفعت حصيلة عدد القتىل من متطوعي 
الهالل األحمر العريب السوري الذي لقوا حتفهم أثناء قيامهم بالعمل إىل 22 

متطوعا منذ بدء النزاع. )منذ ترشين الثاين 2013 فقد ارتفع املجموع إىل 31(.

وعىل الرغم من كل التحديات، فقد تربعت )نور( بوقتها للعمل لخدمة 
مجتمعها، بالطبع يوجد لحظات سعيدة غري أن هناك كذلك لحظات 

حزن شديدة خاصة حني يخرسون زميالً أثناء قيامه بعمله.

“بالنسبة لنا فهذه أصعب األوقات، نحن كفريق دعم نفيس-اجتامعي 
نحاول مساعدة زمالئنا وتقديم الدعم لهم خالل أوقات الحداد، واآلن 

علينا أيضاً أن نزيد الوعي بالنسبة لهذه الناحية من العمل التطوعّي بني 
الناس الذين نلتقي بهم يف مراكز الدعم النفيس-االجتامعي أيضاً”.

يف األعىل: مركز الدعم االجتامعي والنفيس يف )دويلة - ريف دمشق(. )منية بالل( متطوعة 
يف الصليب األحمر العريب السوري تعلم الحرف اليدوية ألم سورية تّم تهجريها ملنحها 

فرصة عمل. )إبراهيم املال - مركز الدعم االجتامعي والنفيس.

الصورة املقابلة: أطفال سوريون تّم تهجريهم خالل قيامهم نشاط دعم اجتامعي ونفيس 
بينام يقف أفراد عائالتهم بانتظار الفحص الطبي يف عيادة الصليب األحمر العريب 

السوري املتتقلة. )إبراهيم املال - الدعم االجتامعي والنفيس”.
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بقلم )لويز جول هانسن(، مركز الدعم النفيس-االجتامعي

أحالم إعادة بناء سورية

أمي وأيب العزيزان،

أكتب لكام هذه الرسالة ألخربكام بأننا سنقوم يوم غٍد 
برحلة ميدانية لسوق العيد وحديقة الحيوان...

كغريها من ماليني األطفال حول العامل، تكتب )سارة( ابنة الثالثة عرش 
م الصيفي, بالعديد من األشكال فإن )سارة(  رسالة لوالديها من املخيّ
فتاة مراهقة عادية، فهي تستمع بقضاء الوقت مع أصدقائها وتحلم 

برؤية العامل وبتلقي التعليم الجيد ورمبا تريب يوماً ما كلباً كذلك.

وبطريقة أخرى، فإن )سارة( ليست مبراهقة عادية، فقد هربت قبل 
سنتني برفقة عائلتها التي لجئت إىل دولة مجاورة أال وهي )لبنان( 
ومخيمها الصيفي ما هو إال مبرشوع دعم نفيس-اجتامعي لألطفال 

السوريني واللبنانيني والذي يديره الصليب األحمر اللبناين.

استناداً لتقارير املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، فمع 
حلول نهاية سنة 2013، سيكون هناك مليون و2 الجئ سوري يف لبنان 

مام يعني أن واحداً من كل خمسة يف لبنان هو الجئ سوري. 

يشكل تدفّق الالجئني تحدياً عىل املجتمع اللبناين وعىل 
البنية التحتية والرعاية الصحية واألنظمة االجتامعية.

وبالرغم من أن الضغوطات تؤثر عىل املجتمع بأكمله إال 
أن حدتها أكرب عىل اللبنانيني، وحّدة التوتر تتصاعد.

األصدقاء القدامى والجدد

كان هناك 56 طفالً يف مخيم )سارة( الصيفي يف )صور(، ومعظمهم كانوا 
من الالجئني السوريني، لكن كانت هناك مشاركات ألطفال لبنانيني.

ليست هناك مخيامت الجئني رسمية يف لبنان ويعيش معظم 
الالجئون السوريون يف املجتمع اللبناين مع عائالت مضيفة أو مع 

األقارب، أو أنهم يستأجرون غرفاً أو شققا يف املناطق السكنية.

هذا يعني بأن الالجئني يعيشون مقربني من بعضهم البعض مع مجتمعهم 
املستضيف وغالباَ يف املناطق الفقرية حيث تكون تكاليف املعيشة أقل. 

الخلط ما بني األطفال املحليني والالجئني الفلسطينيني يف 
برامج الدعم النفيس-االجتامعي يخدم هدفني:

أوالً أنه يخفض التوتر الذي قد يتصاعد يف مجتمع تحظى 
مجموعة فيه بدعم أكرب من املجموعات األخرى التي قد تكون 
بحاجة للدعم أيضاً. ثانياً: هي طريقة لدمج األطفال السوريني 

واللبنانيني ومساعدتهم عىل تكوين العالقات والصداقات.

وكام هي الحال مع معظم الفتيات بعمر الـ13 فإن الصداقات 
أمر مهم بالنسبة لـ)سارة(، واألمل بااللتقاء بأصدقاء جدد 

هو جزء كبري من سبب حضورها للمخيم الصيفي.

تقول )سارة(: “ليس لدي أصدقاء كرث يف لبنان، لذا أنا هنا اليوم 
ألكون بصحبة أطفال آخرين. يف )سوريا( كان لدي أصدقاء كرث 
وأنا أشتاق لهم، أنا أشتاق باألخص لـ)فاطمة( كنا نجيد اللعب 

سوية وأنا أشتاق للتحدث وامليش والتواجد بصحبتها”. 

مل تتحدث )سارة( مع صديقتها )فاطمة( منذ سنتني وهي 
ال تعرف مكانها، بالواقع هي ال تعرف شيئاً عن أي من 

أصدقائها وليس لديها أية طريقة للتواصل معهم.

تذكر الخوف

والدة )سارة( ليست سورية، وبعد بدء الحرب زادت صعوبة 
عيش األجانب يف سوريا. كانت العائلة تتعرض للمضايقات 

واضطر والد )سارة( يف النهاية إىل إغالق مكان عمله.

رحل إىل لبنان برفقة شقيق )سارة( بهدف البحث عن عمل وبقيت )سارة( 
وأمها يف الديار بقصد االنضامم إليهم يف لبنان حني يستقرون هناك.

لكن بعد فرتة قصرية تدهور الوضع األمني يف املنطقة التي 
كانت )سارة( وأمها تعيشان فيها فقد كان هناك قتال يف 

الشوارع. وقد الزمت كل منهام البيت أحياناً ويف أحيان أخرى 
كانتا تقيامن يف منزل الجدين أو مع أقارب آخرين.

يف إحدى الليايل، بدأ القتال يف املبنى الذي يعيش جديها  فيه وقتل طفل، 
وسمعت )سارة( الطلقات النارية لكن أمهام منعتها من رؤية الطفل امليت.

“أتذكر الخوف”، هذا ما تقوله )سارة( عن األشهر األخرية لها يف سورية.
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:قبل مغادرة أخي للبنان، كانت أمي تخاف بأن قد 
يجّند أو يشارك يف مظاهرات النظام.

“منعته من مغادرة املنزل ألنها كانت خائفة كثرياً بأنه 
قد يقتل، كانت أمي خائفة لذا كنت أنا خائفة”

التأقلم مع الحياة الجديدة

تراود األطفال املشاركني يف املخيم الصيفي مشاعر 
متضاربة بخصوص التواجد يف لبنان. 

من جهة فهم يشعرون بأمان أكرب من الذي شعروا به فيسورية ومن 
جهة أخرى فهم مشتاقون لبيوتهم ويقلقون بشأن أولئك الذين 

تركوهم ورائهم وبشأن ما يخفيه املستقبل لهم ولسورية.

يبلغ عمر )أمري( 13 سنة أيضاً وهو يف لبنان منذ 3 سنوات.

“يف البداية كان من املثري أن أذهب لبلد جديد، نحن نعيش مع عمي يف بيت 
جديد، وهناك الكثري من األماكن الجميلة يف لبنان، لكن أحياناً أكون حزيناً 

ألنني أشتاق لبيتي وأشتاق لجديت وحبها واهتاممها الكبري. هي ما تزال يف 
سوريا. أذكر حني أتت الدبابات لحينا خالل الليل وبدأ القتال. كان الجيش 
يقطع عنا الكهرباء يك يتمكنوا من رؤية املكان الذي تطلق منه النريان يف 

الظالم. كانت شقيقتي تخاف بسبب العيارات النارية ومل تتمكن من النوم”

يفكر كل من )أمري( و)سارة( ببالدهم كثرياً وهام يشعران 
بالحزن بسبب الدمار واملوت وكالهام يريدان السالم يف سورية 

ويريدان التمكن من العودة إلعادة بنا بلدهام.

عند سؤالهام عام يريدان أن يكونا حني يكربان كالهام يقول “مهندس معامري”.

يقول )أمري(: “أشعر بالحزن حني أفكر بسورية فقد قتل الكثريون 
وهناك الكثري من الدمار، أكرب أحالمي هي أن أصبح مهندساً 

معامرياً عظيامً ومشهوراً وأن أعود لسورية إن حدث أن أصبحت 
الرئيس القادم لسورية فإنني سأساعد الفقراء وسأعيد إعامر 
بيوتهم ولن أضطهد أحداً بل سأكون طيباً مع جميع الناس”

كام تحلم )سارة( بالعودة لسوريا لكنها أوال تريد 
رؤية العامل خاصة يف وطن أمها.

“أكرب أحالمي كان زيارة وطن أمي واللقاء بجديت، لكنها ميتة 
اآلن لذا فإن ذلك مل يعد ممكناً، واآلن أريد زيارة كل دول العامل، 
سأكون سعيدة لو متكنت من جمع كل أقربايئ يف مكان واحد، 

يف أي مكان يف العامل املكان ال يهمني طاملا نحن معاً”.

كتبت هذه املقالة استناداً عىل املقابالت التي أجرتها )جويل لورينزين( من 
الصليب األحمر الدمناريك يف لبنان وقد تكرمت علينا باملشاركة مبالحظاتها 
والصور التي التقطتها يف مركز الصليب األحمر. وقد قامت مندوبة الدعم 

النفيس-االجتامعي )ديسبينا كونستاندينيدس( بالتعليق عىل الصور.

لعبة األحذية

يوزع األطفال إىل 
فريقني ويقوم كل فريق 

بتكويم أحذيتهم يف 
زاوية وبعدها يكون 
عىل األطفال التعاون 
لريتدوا أحذيتهم من 
جديد دون استخدام 

العنف، والفريق الذي 
يرتدي أفراده أحذيتهم 
أوال يكون هو الفريق 

الفائز، الهدف من 
اللعبة هو تعليم 

األطفال بناء الفريق 
والتعاون والال عنف.

 صلصال منزيل الصنع يحول
.إىل طوب ويزين بالرسوم

 قام األطفال بالبداية بصنع
 الصلصال من الطحني وامللح

 والزيت ومن ثم طلب
 منهم تشكيله وتلوينه

.بالطريقة التي يريدون

 يسمح هذا التمرين
 لألطفال بالتعبري عن

 أنفسهم بطريقة
 إبداعية ويف الوقت ذاته

.فإنه يريهم طريقة صنع ألعاب من مواد رخيصة ومتوفرة

متاثيل صلصال.

الهدف من صنع متثال أو يشء ثاليث األبعاد يف للتخلص من التوتر باستخدام اليدين 
والعقول أثناء عرض القدرة عىل أخذ األفكار وتحويلها لتصبح أشياء مادية. بإمكان 

الصلصال أيضا أن يرمز 
القدرة عىل تحويل املشاعر 
كالعنف والغضب فّن منتج.

الصلصال مادة تشغل الحواس 
والنظر واللمس والسمع 

والشم، وقد طلب من 
األطفال الشعور بالصلصال 

والتعامل معه وتشكيله 
بأي كان ما يخطر ببالهم.

نشاطات بناء الطاقات

يف اليوم األول من املخيم طلب من األطفال أن يزينوا غرفهم واملخيم 
أيضاً، وهنا طلب منهم أن يكتبوا رسالة ترحيب ألي زائر للمخيم، كال 

اللوحتني تقوالن “أهال بكم يف نادينا”. هذا النشاط يساهم ببناء الفريق 
وزيادة حس األطفال باالنتامء وملكية املخيم وأغراض املخيم.
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كينيا، الحادي والعرشين من أيلول 2013: كانت )هيلني موانغوفيا( قد عادت 
للتو لـ)نبريويب( من رحلة ملخيم )داداب( لآلجئني. الذهاب لـ)داداب( لطاملا 

كان تجربة صعبة، وكانت )هيلني( تطمح لقضاء عطلة نهاية أسبوع ترتاح 
خاللها وتتفكر, كانت قد جلست للتو لتناول الغداء حني رأت خرباً عاجال 
عن أمر كان يحدث يف مجمع )ويست غايت( التجاري الفخم يف )نريويب(.

حني تحققت من هاتفها، رأت مديرة الخدمات االجتامعية يف الصليب األحمر 
الكيني بأنها فوتت اتصالني من نائب املدير العام للصليب األحمر الكيني: 

“أحتاج لتواجدك يف )ويست غايت( وأنا بحاجة ملستشارين “ كانت هذه 
هي الرسالة التي تلقتها حني عاودت االتصال. “أنا بحاجة لعرش مستشارين 
يف البداية”. تركت )هيلني( طعامها يف غرفة الطعام وخرجت قاصدة )ويست 

غايت( وقامت بإرسال 7 مستشارين للموقع بعد وصولها بفرتة قصرية.

يف )ويست غايت( قامت مجموعة من اإلرهابيني بالدخول إىل املجمع 
التجاري مبهاجمة املواطنني بالقنابل واألسلحة األوتوماتيكية. استمر 

االعتداء ثالثة أيام تاركاً وراءه 72 شخصاً ميتا والعديد من الجرحى.

بدأت )هيلني موانغوفيا( وفريقها بالعمل عىل تهدئة الناس املصابني بحالة 
من الهسترييا وقاموا بتوفري إسعافات الدعم النفيس-االجتامعي األولية ويف 

خضم الفوىض عملوا طوال الليل ويف اليوم التيل وصلت التعزيزات.

تذكر )هيلني(: “يف هذه املرحلة كنا يف البداية بحاجة لعدد كبري من املستشارين 
ومهاراتهم، لدينا متطوعون تلقوا تدريبا يف الدعم النفيس-االجتامعي من 

الصليب األحمر لكنهم شكلوا جزءاً من عملية البحث واإلنقاذ طوال الليل وقد 
تأثروا بشكل كبري بالوضع وهم أنفسهم بحاجة للدعم االجتامعي والنفيس”.

“أفضل ما بإمكاننا فعله هو أن ندرك أن لدينا أشخاصا هناك ميتلكون املهارات 
وعلينا أن نستغل هذه املهارات بتحويلها فوراً ملتطوعني وإليصال الخدمات للناس”.

وصل حوايل 200 عضواً من االتحاد الكيني للدعم النفيس-االجتامعي 
من أطباء نفسيني واملستشارين و املستشارين املساندين ومعالجي 

األطفال، وقد تّم فرزهم واختيارهم ولخص املوضوع لهم وقسموا إىل 
فرق توفر الدعم النفيس-االجتامعي األويل للناجني يف املستشفيات ويف 

املرشحة ومكتب املتابعة واملتطوعني ولآلخرين الذين تأثروا بالكارثة.

االهتامم باملتطوعني

يف مركز العمليات كانت هناك فرف تعمل مبناوبات بهدف التطرق 
الحتياجات املتطوعني والطاقم، وقبل دخولهم للقيام بالتفتيش واإلنقاذ، 

وتلقى املتطوعون والطاقم جلسة إحاطة لهدفني: التحضري والتقييم.

تم تزويد املتطوعني مبا أمكن من املعلومات املتعلقة باملهام التي كانوا 
سيتولونها يك تتكون لديهم توقعات واقعية عام سيواجهونه يف العمل.

كام تم تقييم الحالة العقلية للمتطوعني فقد كان يجب أن يكونوا أقوياء مبا 
يكفي ملواجهة أقىس حاالت التوتر التي كانت عمليات البحث واإلنقاذ تتضمنها.
كان عىل أحد املتطوعني إخراج الجثث من املجمع التجاري وقد متت إحالته إىل 

طبيب نفيس كونه مناسبا للعودة ومتابعة عمله مجددا، لكنهم راقبوه عن قرب يف 
حال أظهر أية عالمات إضافية من الحزن. ويف وقت آخر كان عىل الفريق أن يجلب 

فريقاً من املعالجني النفسيني للمساعدة يف قضية مل يتمكنوا من توليها وحدهم.

قالت )هيلني مزانغوفيا( موضحة: نحن نعرف حدودنا فيام يتعلق مبا نستطيع 
وال نستطيع القيام به، وقد حالفنا الحظ ألنه كانت لدينا فرص جيدة لإلحالة”.

حني عاد املتطوعون فقد أخضعوا للعملية ذاتها للتأكد من أن 
الطاقم واملتطوعني قد تلقوا الدعم الذي كانوا بحاجة له.

الدعم النفيس-االجتامعي أمر أسايس يف رد فعل الصليب األحمر 
الكيني عىل االعتداء القاتل عىل املجمع التجاري

قلب التدخل

الصورة إهداء من الصليب األحمر الكيني

االعتداء عىل املجمع التجاري يف كينيا ١٢



استعادة الروابط األرسية والدعم النفيس-االجتامعي

قرب املجمع التجاري قام الصليب األحمر الكيني بإنشاء مركز استقبال يوفر 
خدمات استعادة الروابط األرسية والدعم النفيس-االجتامعي. تقول )هيلني(: عادة 

يعمل هذان القسامن بشكل مقرب معاً يك يتم الرتتيب الستعادة الروابط األرسية 
والدعم النفيس-االجتامعي يف الوقت ذاته، وعادة ما يقصد الناس أوال طاولة البحث 

بحثاً عن معلومات تخص أحبائهم وإن كانوا ممن وجدوا أو إن كانت جثثهم قد 
عرث عليها، وعىل طاولة البحث غالباً ما يتلقون أخباراً محزنة فإما ال تكون لديهم 

أخبار عنهم أو أن األخبار تكون سيئة، أو يطلب منهم زيارة املرشحة للبحث 
بشكل أوسع ويف هذا الوقت يتدخل فريق الدعم االجتامعي والنفيس، غالبا ما 

يتوىل فريق الدعم النفيس-االجتامعي وظيفة نقل األخبار السيئة ألن فريق البحث 
قد ال يكون قادرا عىل فعل ذلك بأنفسهم لذا فهام يعمالن بشكل متقارب”.

مساعدة الجميع

طيلة فرتة االعتداء، كانت وسائل التواصل االجتامعي كـ)فيس بوك( و)تويرت( 
تبث أخباراً حية عم كان يحدث داخل املجمع التجاري وعملية اإلنقاذ. كانت 

ملستجدات األخبار جوانب جيدة وأخرى سيئة برأي )هيلني موانغوفيا(، من جهة 
فقد وفرت للناس معلومات عام كان يحدث لكن من جهة أخرى فقد خلق ذلك 
املزيد من التوتر وحث الكثريين عىل الذهاب ملوقع املجمع التجاري إما لعرض 

املساعدة أو للبحث عن أحبائهم أو بسبب الفضول فحسب. وقد كان واضحا 
عىل بعض من أتوا للمجمع التجاري الحزن الشديد لكن الوضع االمني حول 

املجمع التجاري كان حساساً جدا لذا كان عىل القوات االمنية إبقاء الناس بعيداً.
“كان هناك أشخاص ينتظرون خارجا وكانوا مصابني بالتوتر الشديد لكن العنارص 

األمنية أخربتهم أنه ليس بإمكانهم الدخول ملقابلة موظفي االستشارة يف الصليب 
األحمر ألن الوضع مل يكن آمناً، لذا قمنا بتوفري الخدمات خارج مركز العمليات يك 

يحرصوا عىل مساعدة املزيد من األشخاص ألننا مل نكن نريد ترك أحد معزوال”.

املرشحة

كان هناك فريق آخر يف املرشحة حيث جلبت الجثث من املجمع التجاري، 
وقد ذهب فريق من املعالجني النفسيني يف جولة يف املرشحة يك يدركوا الوضع 
الذي ساد هناك، كان هذا أمراً مهام يك يتمكن الفريق من التحدث مع الناس 

املكلومة وتحضريهم ملا كانوا سريونه حني يذهبون للمرشحة بحثاً عن أحبائهم.

تستذكر )هيلني( قائلة: “كان الناس الذين يدخلون املرشحة يعانون من األمل 
الشديد لذا بذلنا جهداً كبرياً لتحضري الفريق لدعمهم بأفضل شكل ممكن”. 

والحقا قامت برشح كون تجربة املرشحة أصعب ما مرت به يف حياتها.
“قمنا بجولة مطولة يف املرشحة ورأينا كل يشء من غرف التربيد وطريقة 

تخزين الجثث وبعض الجثث من )ويست غايت(، كنت قد دخلت مرشحة 
من قبل لكن هذه املرة كانت مختلفة، وحني خرجنا كانت الصحافة 

بانتظارنا وكان يريدون معرفة كل التفاصيل عام رأيناه وشعرنا به”

تبني بأن التعامل مع اإلعالم أكرث جزء يسبب التوتر يف هذه العملية “كان 
العاملون يف اإلعالم يضغطون علينا كثرياً وكان يتدخلون كثرياً، كان الناجون 

يرغبون بالسالم والخصوصية لكن الصحفيني ألحوا عىل التحدث مع الناجني 
والتقاط الصور، لدينا بروتوكوالت متعلقة مبن يتحدث مع اإلعالم لكن الصحفيني 

تجاهلوا هذا فهم مل يرغبوا بالتحدث مع موظف الصحافة بل أرادوا التحدث 
معي ألنني كنت أقرب للناجني وحني رفضت التحدث معهم غضبوا مني كثرياً”

تعلم الدروس

حركت حادثة االعتداء عىل مجمع )ويست غايت( التجاري أجزاء كبرية من 
املجتمع الكيني وجمعت األمة معا برغبتهم املشرتكة باملساعدة، وأطلقت 
حملة وطنية للتربع بالدم وأىت اآلالف للتربع بالدم للذين جرحوا يف الهجوم.

حرض أعضاء االتحاد الكيني النفيس وتربعوا بوقتهم ومهاراتهم 
لتوفري الدعم النفيس لألشخاص املتأثرين.

تقول )هيلني(: “لقد استخدمنا ما توفر من مصادر يف العامة كلهم، كان الناس 
يردون الجميل لبالدهم وشعبهم وكان ذلك حافزاً كبرياً. ويف الوقت ذاته فقد كان 

حجم العملية والعدد الهائل للناس الذين حرضوا للمساعدة يؤكد عىل نقطة 
غالباَ ما تستذكر حني نتعلم دروساً من الحاالت الطارئة وهي أن االستعداد 

الجيد والتنسيق الجيد واللوجستيات الجيدة هي مفتاح الرد الجيد.

ترشح )هيلني( قائلة: “حني يتعلق االمر بالدعم النفيس-االجتامعي فنحن 
بحاجة لتنسيق اسرتاتيجياتنا عىل املستوى الوطني والصليب االحمر، 

كام أدركت بأنه علينا أن نرفع من مستوى تدريب متطوعينا، نحن نقوم 
بالتدريب كثرياً يف لكن حاالت الطوارئ كهذه، نكون بحاجة لعدد كبري من 

املتطوعني وخالل االعتداء كانت لدينا لوجستيات جيدة وقد شكل ذلك 
فرقا كبريا بالنسبة لنا وقد متكنت من التحرك من مكان آلخر والتحدث مع 

املستشارين وأصلحت أوضاعهم مبارشة يك يتمكنوا من متابعة أعاملهم”.

بعد االعتداء عىل مجمع )وسيت غايت( التجاري  أطلق الصليب األحمر 
الكيني مناشدة طارئة ملساعدة املترضرين من االعتداء ملدة سنة، ويرغب 

الصليب االحمر الكيني بالرتكيز عىل تجنب العواقب النفسية طويلة 
األمد عىل أولئك املتأثرين بها، ويسعون أيضاً لرتويج املرونة لالستعداد 

يف حال حدوث كوارث وتقليص األخطار. ستدمج تدخالت التواصل الداعم 
لعالج الصدمات وبناء السالم وستقوي الرد والقدرة التنظيمية للصليب 

األحمر الكيني مع الوزارات الحكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين.

حرضت جامعات من الكينيني للتربع بالدم للصليب األحمر يف حديقة 
)أوهورو( يف )نريويب(. )ريكاردو غانغيل( مركز الدعم النفيس-االجتامعي.
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شكلت مشاركتي بالتدريب عىل الدعم النفيس-االجتامعي يف جنوب رشق آسيا خالل 
السنة املاضية مصدر إلهام وتجربة تعليمية إيجابية. بالنسبة يل فإن أكرب تجربة 

تعليمية كانت مرتبطة بالتأقلم الثقايف، كمدربة وجدت أن “كونية” الدعم النفيس-
االجتامعي وباألخص الدعم األويل االجتامعي والنفيس يحتاج للمزيد من البحث.

فقط إن فهمنا السياق الثقايف واالجتامعي الذي نعيش 
فيه يكون بإمكاننا أن نخلق تغيريا حقيقياً.

إحدى الطرق للرتكيز عىل الحاجة للتأقلم الثقايف تتمثل بلعب أدوار 
عن اإلسعاف النفيس األويل االجتامعي والتواصل الداعم، حيث يقوم 

املشاركون باكتشاف طرق جديدة للتواصل باستخدام الكالم أو بدونه.

عىل سبيل املثال، الطريقة التي تلعب فيها أدوار ترشح فكرة “البقاء 
قريبا” و”اإلنصات الفعال” تختلف من بلد آلخر وبني املدينة والقرية.

مراقبة فريق الصليب األحمر واملتطوعني يلعبون األدوار يف )تايالند( 
و)هونغ كونغ( خالل التامرين كانت تجربة تعليمية رائعة ومسلية 

جدا، القدرات التمثيلية لدى الطاقم واملتطوعني كانت مثرية لإلعجاب 
بالفعل وقد دفعت العديد منا للبكاء وبالطبع فقد أضحكتنا كثرياً.

كام عشنا لحظات المست مشاعرنا بقوة خالل التامرين، كانت إحدى اللحظات 
مميزة حني ناقشنا موضوع “الخسارة واملرارة”، وكنت عىل وشك االنضامم 

للمشاركني لرشب القهوة حني الحظت بأن أحد املشاركني قد بقي يف الغرفة، 
طلبت منه االنضامم إيل لرشب القهوة ومىش مرتدداً  نحوي وقال “هناك يشء ما 

أرغب بإخبارك به، حني تويف والدي قبل سنتني شعرت ببعض الحزن لكنني شعرت 
بالراحة باملجمل، مل أقل هذا ألحد من قبل وال حتى لزوجتي، لكنني اآلن أشعر 

بأنني أستطيع قول ذلك وهذا ال يعني بأنني ابن سيئ شكراً لك عىل ذلك”.

هذه هي الحظات التي أعتز بها كمدربة، أي حني أدرك بأن شيئاً ما قد تحرك 
أو تحول عىل الصعيد الشخيص ألحد ما خالل التدريب. نظرة الراحة التي كانت 
تعتيل وجهه ذكرتني أيضاً بيشء آخر مهم جداً بالنسبة يل وهو االعتناء بعائلتي 

واالعتناء بطاقم الصليب األحمر واملتطوعني وتوفري الدعم النفيس-االجتامعي 
لهم حني يعملون تحت ظروف ضاغطة ألن عىل هذا أن يحظى باألولوية، ليس 

خالل قيامهم بالعمل يف امليدان فحسب بل داخل مبنى اإلدارة يف املجتمعات 
الوطنية ومكاتب االتحاد الدويل من )بكني( إىل )طهران( و)كوبنهاغن(.

نحن منيل لنسيان قيمنا اإلنسانية داخل العائلة ليس ألننا ال نهتم بل ببساطة 
ألنه يف الحاالت الطارئة فإن الطاقم واملتطوعني يركزون كثرياً عىل محاولة 

إنقاذ الناس وحامية حياتهم، وكمدربة فقد ألهمني بشدة اهتامم ورغبة 
الطاقم واملتطوعني الشديدة لتعلم الدعم النفيس-االجتامعي، لكنني شعرت 

أيضا بأن اهتاممهم ينبع ولو بشكل بسيط من حاجتهم الشخصية القوية 
لفهم الضغوطات والتعامل معها عند العمل يف مكان ذو طابع إنساين.

ولهذا آمل أن يستلهم املزيد من موظفي الصليب األحمر من اإلدارة نزوالً ويقرؤوا 
أدوات الدعم الصادرة عن االتحاد الدويل للدعم االنفيس-االجتامعي الصادرة تحت 

اسم “االهتامم باملتطوعني” وتطبيق أدواتها القيمة عىل كل مستوى من الحركة.

إن قمنا بجهد لتنفيذ ما نروج له سنتمكن بالتأكيد من ضامن األمان والرفاه 
وااللتزام املستمر بالنسبة للطاقم واملتطوعني حول العامل وهذا سيقوى الحركة.

بقلم )زارا سيبريغ(، مندوبة االتحاد الدويل للدعم النفيس-
االجتامعي اإلقليمي يف جنوب رشق آسيا

مالمئة التدرب عىل الدعم 
النفيس-االجتامعي

خالل السنة املاضية، قامت البعثة اإلقليمية ملركز الدعم النفيس-االجتامعي 
بتقديم تدريبات عن الدعم النفيس-االجتامعي واإلسعاف األويل النفيس يف 
)مينامر( و)كمبوديا( و)تايالند( بالتعاون مع املجتمعات املحلية والصليب 

األحمر الصيني )الصليب األحمر يف )هونغ كونغ((، كام تم بنجاح دمج 
جلسات دعم نفيس-اجتامعي يف تدريبات إجراءات الطوارئ الصحية اإلقليمية.

يعمل الصليب األحمر الكمبودي يف الوقت الحايل يف )كمبوديا( عىل دمج 
مكونات الدعم النفيس-االجتامعي مع برنامج التطوير الصحي يف مجتمعهم 

باإلضافة إىل الربنامج يف )تايالند(، وقد تم تدريب الطاقم الصحي عىل 
اإلسعافات األولية يف الدعم النفيس-االجتامعي، والتدريب الذي يقوم به 

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف آسيا واملحيط 
الهادئ عىل صحة الطوارئ هو مثال رائع عىل إمكانية النهج الشامل 
واملتكامل لصحة الطوارئ أن يخدم عددا ضخامً من الفئات الضعيفة.

هناك مثال رائع آخر عن الدمج يجري حالياً يف )مينامر( حني يحدث تقدم 
يف جهود دمج الدعم النفيس-االجتامعي وحامية الطفل مع استعادة الروابط 

األرسية باستخدام الدعم التقني للصليب األحمر الدمناريك واألسرتايل.

فريق اإلسعافات االولية يف الصليب األحمر التايلندي يقوم بتنفيذ عدة 
ادوار كجزء من التدريب، الصور إهداء من الصليب األحمر التايلندي.

تأمالت١٤



توفري الدعم النفيس-االجتامعي
 لألشخاص املتأثرين باألزمة االقتصادية

)الصورة إهداء من )ألبريت نيكوميدس

منذ بدء األزمة االقتصادية يف 2008، 
فقد أصبح ماليني األوروبيني تحت 
خط الفقر وهم يصارعون للملمة 
شتات أنفسهم، ما كان يعتقد بأنه 

ظاهرة مؤقتة قد أصبح اآلن ثابتاً يف 
الدول واملجتمعات وعدد األشخاص 

املهددين بالفقر قد وصل لـ120 مليوناً.

وقد قامت العديد من جمعيات 
الصليب األحمر الوطني بزيادة عدد 

نشاطات الخدمة االجتامعية لديها 
رداً عىل زيادة عدد املحتاجني لكل 
يشء من توفري الغذاء إىل التدريب 

الوظيفي والدعم النفيس-االجتامعي، 
سواء كان ذلك يف مراكز الجمعيات 

أو املكاتب الفرعية أو خالل الزيارات 
للعائالت، فلطاملا كان الدعم 

النفيس-االجتامعي جزءاً مدمجاً 
بالربامج التي يوفرها طاقم الصليب 

األحمر والهالل األحمر ومتطوعوه 
لألشخاص املتأثرين بهذه األزمة.

z مالحظات إرشادية للمجتمعات الوطنية األوروبية
تم تحضريها من قبل مكتب املنطقة األوروبية بالتعاون مع مكتب اإلحالة مع مركز االتحاد 

الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للدعم النفيس-االجتامعي.



z إرشادات للدعم النفيس-االجتامعي بعد االزمة االقتصادية

قامت الجمعيات الوطنية األوروبية بتوفري الدعم النفيس-االجتامعي 
لألشخاص املتأثرين باألزمة من )ايسلنده( املكان األول الذي رضبته الكارثة 

إىل )قربص( والتي تأثرت بعد خمس سنوات أي بداية سنة 2013.

قامت عدة جمعيات وطنية بتقديم نشاطاتها يف مؤمترات الدعم النفيس-االجتامعي 
وجعلت عروضها متوفرة يف قسم الشبكة االوربية للدعم النفيس-االجتامعي عىل 

http://bit.ly/1hzDp8E :املوقع االلكرتوين للصليب األحمر النمساوي التايل

“فكر بطريقة مختلفة” هو تقرير صادر يف ترشين االول 2013 عن االتحاد الدويل بخصوص 
التبعات اإلنسانية لألزمة وهو يلفت االنتباه إىل حقيقة أنه بعد سنوات من استمرار انخفاض 

معدالت االنتحار ومحاوالت االنتحار واملشاكل العقلية فقد عادت لالرتفاع من جديد.

وقد كتبت هذه اإلرشادات مرتبطة مع هذا التقرير وتهدف إىل تزويد معلومات بخصوص 
ردود الفعل املعتادة وأفضل طريقة للتعامل معها، وباإلمكان تطبيقها عىل أي من 
األزمات يف العامل، كام  يتضمن التقرير قامئة باملصادر ملن أراد املزيد من املعلومات.

z ردود الفعل العادية عىل األوضاع الغري عادية
خسارتك لوظيفتك وبيتك وإدراكك لحقيقة أنك مل تعد قادراً عىل اإلنفاق عىل نفسك أو 

عائلتك واضطرارك لطلب املساعدة هو وضع يائس، وقد وجد العديد من األوروبيني أنفسهم 
خالل السنوات األخرية يف هذا الوضع، وقد أدركنا أنه باإلمكان أن يصيب هذا أيا منا.

كام يشري تقرير “فكر بطريقة مختلفة” فإن أفقر فئة من املجتمع قد تلقت رضبة قاسية 
بسبب االزمة وغاصت أعمق باليأس وما لديها سوى أمل ضئيل بالتعايف. ويف الوقت ذاته، فقد 

واجهت عائالت الطبقة الوسطى تحديات هائلة لتصمد والستعادة مكانتها يف املجتمع العادي.

مل يكن فقدان الوظائف العامل الوحيد ألن الطالب واألشخاص الذين لديهم وظائف 
قد تأثروا أيضاً ومل يتمكنوا من تسديد فواتريهم ألن أسعار الطعام وإيجارات البيوت 

والتنقالت وكل يشء آخر قد ارتفع سعره وزاد عن الرواتب واملساعدات.

سواء حدث ذلك بشكل مفاجئ أم تدريجي، فإن الوضع خطر ومأساوي وبالرغم من 
أن ردة فعل كل شخص تكون مختلفة فمن الجيد أن يكون الطاقم واملتطوعني عىل 

وعي لردود الفعل االعتيادية حول التوتر الكبري أثناء العمل مع املستفيدين.

بالرغم من أن األطفال واألم أو األب الوحيدان والعجزة غالباً ما يكونون األكرث ضعفا إال أنه من 
املهم أن نعي بأن املجموعات األخرى قد تكون ضعيفة أيضاً. املعيلون التقليديون مثال الرجال يف 

منتصف العمر قد يعانون من فقدانهم للكرامة والشعور بانعدام القيمة إن فقدوا التقدير يف مكان 
العمل، فإن هناك توتر ضخم مصاحب لفقدان القدرة عىل دعم العائلة، وقد يصاب الشباب أيضاً 

باالكتئاب ويفقدون األمل باملستقبل إن كانت فرص دخول سوق العمل سيئة من بعد إمتام الدراسة.

وقد أظهرت بعض الدراسات بأنه يجب إيالء االهتامم اإلضايف لألطفال خالل 
األزمات االقتصادية ألنهم غالباً ما يلومون أنفسهم عىل املصاعب التي متر بها 

عائالتهم أو حني يضطر األهايل إىل التضحية بأمور من أجل مصلحة األبناء.

z ردود الفعل االعتيادية 
عىل التوتر العايل:

القلق 	 

الرتقب املستمر 	 

الرتكيز الضعيف 	 

عيش األحداث املاضية   	 

الشعور بالذنب 	 

الحزن 	 

الغضب 	 

الخدر العاطفي 	 

االنسحاب 	 

الشعور بالخذالن 	 

االنعزال الفكري 	 

الترصفات االنعزالية 	 
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z تخطيط أو مراجعة الدعم النفيس-االجتامعي
غالباَ ما يتم دمج الدعم النفيس-االجتامعي مع الربامج األخرى وهذا ما يجب 

فعله، ومع ذلك فإن بعض الجمعيات الوطنية تعرض كذلك برامج دعم نفيس-
اجتامعي يف مراكز جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

لتمكني الطاقم واملتطوعني من توفري أفضل أشكال الدعم، فنحن ننصح بتزويدهم 
ببعض التدريب كالدعم النفيس االجتامعي األويل واالستشارات العادية، هذا 
سيمكنهم من تحديد الحاالت الصعبة التي قد يكون من الرضوري إحالتها 

للمختصني، مثالً، إن أظهر شخص ما ترصفات تشري لكونه مياال لالنتحار.

حني يتم دمج الدعم النفيس-االجتامعي يف الربامج األخرى أو القيام بنشاطات 
مستقلة، فيجب تنفيذها استناداً إىل األركان الخمس التالية:

السالمة
العيش يف خطر حقيقي أو الشعور بانعدام األمان أمر مقلق جداً، ويف حالة األزمة 
االقتصادية فإن قلة األمان قد تكون مرتبطة بفقدان املرء ملنزله وعدم وجود مكان 

للنوم وعدم القدرة عىل الحصول عىل العناية الطبية الكافية أو عدم القدرة عىل 
اإلنفاق عىل أفراد العائلة، النشاطات املقرتحة لرعاية الشعور باألمان تتضمن:

اإلسعاف النفيس األويل االجتامعي	 

االستشارة العادية	 

اإلحالة ألخصائيي الصحة العقلية إن تطلب األمر ذلك	 

توفري امللجأ والرضورات األساسية األخرى	 

توفري الدعم للنساء الحوامل واألطفال الصغار 	 

الرتويج ألسلوب الحياة الصحية والتغذية والحفاظ عىل ذلك.	 

مثال تقوم بعض الجمعيات الوطنية باملساعدة بتوفري امللجأ وتوزيع املعونات 
ودعم الناس الذين يعيشون أوضاعاً أقل من املستوى بالتحدث إليهم باإلضافة 

إىل توفري الوجبات لألطفال قبل وخالل وبعد ساعات الدراسة.

التهدئة
األوضاع التي تسبب التوتر أو األوضاع الخطرة بإمكانها أن تستفز ردود فعل 

تزيد من حزن الناس وبالرغم من كونها طبيعية جدا فإن ردود الفعل مثل القلق 
والغضب واألرق...الخ باإلمكان أن ينظر إليها من قبل األشخاص كإشارة إىل أنهم 

“يفقدون صوابهم” أو “يجنون” أو بأنهم مل يعودوا قادرين عىل التأقلم.

تهدئة الناس ومساعدتهم عىل إدراك ردود الفعل هذه عىل أساس كونها طبيعية واعتيادية هي خطوة 
هامة يف الدعم النفيس-االجتامعي ويقرتح أن تقدم نشاطات للحفاظ عىل الشعور بالهدوء ومنها:

التثقيف النفيس )تعليم الناس حول ردود الفعل الطبيعية 	 
عىل األزمات وتقديم نصائح حول كيفية التأقلم(.

اإلسعاف النفيس األويل االجتامعي.	 
املشاركة باملعلومات.	 
النشاطات الرتويحية كاأللعاب والصناعات اليدوية والنشاطات البدنية.	 
نشاطات التخلص من التوتر مثل اليوغا والتأمل والنشاطات الذهنية وغريها.	 

z طرق مختلفة 
للتأقلم

كام تكون ردات فعلنا مختلفة فإن 
لدينا طرقاً مختلفة بالتأقلم مع 

األوضاع الحياتية الجديدة، وقد يظهر 
بعض األشخاص ما ميكن تسميته بطرق 

سلبية أو مؤذية للتأقلم، ومن ضمنها:

العالج الذايت	 

الكحول واإلدمان 	 
عىل املخدرات

االنعزال املستمر وهذا 	 
يتضمن إلنكار والبحث عن أشياء 

تشتت االنتباه بشكل مفرط، 
ورفض التحدث عن األزمة وانعدام 

القدرة عىل مواجهة الواقع.

االنعزال االجتامعي	 

االكتئاب املزمن	 

الترصفات العدوانية	 

ومع ذلك، ومن املهم أن ننتبه بأن 
معظم األشخاص حني يتلقون الدعم 

الرضوري فإنهم سيجدون بأنهم 
ميتلكون القوة واملصادر الكافية للتأقلم 

مع األوضاع الحياتية الجديدة.

بإمكان املساعدة التي يقدمها طاقم 
الصليب األحمر والهالل االحمر 

املساعدة عىل خلق أساليب تأقلم 
أكرث إيجابية، وهذا يتضمن:

االعرتاف بأن أمراً محزناً 	 
يحدث وبأن الوضع الحايل صعب.

إيجاد توازن جيد 	 
ما بني املشاعر واألفكار 
واملعرفة بشأن الوضع.

الحفاظ عىل اتصال مع 	 
العائلة واألصدقاء واآلخرين.

البحث بشكل فعال عن 	 
حلول للمشاكل أو لتحسني الوضع.



الفعالية الذاتية واالجتامعية 
مصطلح “فعالية” يشري لقدرة الشخص أو املجتمع عىل تحصيل النتائج التي يريدونها، 

والقدرة عىل التأثري عىل الوضع الشخيص أمر مهم جدا لتحقيق الرىض. 

الفقدان الوظيفي الفجايئ أو خسارة البيت أو الروتني اليومي قد يشكل تهديداً شديداً عىل الشعور 
بسيطرة املرء عىل حياته، ولهذا السبب فمن املهم توفري نشاطات تساعد الناس عىل استعادة الشعور 

بالسيطرة عىل حياتهم أو املحافظة عليه. تتضمن النشاطات املقرتحة لتقوية حس الفعالية الذاتية:

توفري اإلرشاد فيام يتعلق باستشارات الديون والتدريب الوظيفي والبحث 	 
وتعبئة الطلبات لالستفادة من املساعدات، وغريها... )وقد بدأت عدة جمعيات 

.https://fednet وطنية بتقديم هذه الخدمات، زوروا موقع

 	ifrc.org/en/ourifrc/offices/europe/what-we-do/economic-crisis/
updates فقط لطاقم الصليب األحمر والصليب األحمر(

دعم األطفال عىل البقاء باملدرسة	 

الرتويج ألساليب تأقلم صحية ومهارات حياتية صحية.	 

االستشارات العادية.	 

 الرتابط
وجود شبكة من الناس ميكن االعتامد عليهم تتضمن أفراد العائلة واألصدقاء والجريان وغريهم يعيشون 

الظروف الحياتية ذاتها يوفر دعامً اجتامعيا وعاطفيا وعمليا، لكن، كام قد يؤدي الفقدان الوظيفي والرزق 
إىل استفزاز مشاعر تودي إىل عزلة اجتامعية يفرضها املرء عىل نفسه فإن االنسحاب من الجامعة واآلخرين 

هو من اإلشارات الشائعة للحزن، ومن النشاطات املقرتحة لتعزيز مشاعر التواصل مع اآلخرين تتضمن:

املشاركة يف مجموعات الدعم	 

املشاركة باأللعاب والرياضة والنشاطات االجتامعية األخرى )لألطفال والشباب(	 

تنظيم نشاطات تجمع أفراد العائلة ومتنحهم خربات وذكريات إيجابية يف وقت املحنة	 

زيادة الوعي بشأن التضامن وضد التمييز بني األشخاص املترضرين عيل سبيل املثال	 

 الرتكيز عىل مجمعات ضعيفة محددة ال يتوقع منها طلب الدعم.	 

 األمل
فقدان األمل قد يؤدي إىل الالمباالة واالكتئاب ومن املهم دفع األشخاص املترضرين 

بسبب األزمات للمشاركة بإيجاد حلول عن طريق مناقشة الخيارات وأن يدركوا 
بأنهم ليسوا وحيدين وأن يشاركوا مخاوفهم وما يقلقهم مع اآلخرين.

تعزيز األمل ويف ذات الوقت املحافظة عىل النظرة الواقعية تجاه املستقبل ستمكن األفراد والعائالت 
من إيجاد حلول والتأقلم مع أوضاع الحياة الجديدة. ومن النشاطات املقرتحة لغرس األمل يف األفراد:

التدريب املهني	 

نشاطات التخطيط للحياة	 

االلتقاء مع أشخاص تخطوا ظروفا مشابهة	 

التوجيه	 

مساعدة األشخاص عىل إيجاد األمل يف الطقوس والروحانيات والهوايات وغريها	 

z املصادر املقرتحة

أأدوات التدريب املستند عىل الدعم 
االجتامعي والنفيس الصادر عن االتحاد 

الدويل للدعم االجتامعي والنفيس.

 اقرأ املزيد عن ذلك عىل: 
http://www.pscentre.org/library

االستشارة األساسية

دليل للمدربني صادر عن االتحاد الدويل 
 لإلحالة للدعم االجتامعي والنفيس

http://www.pscentre.org/library

“فكر بطريقة مختلفة “تقرير التأثريات 
اإلنسانية عىل األزمة االقتصادية يف 

أوروبا صادر عن االتحاد الدويل/

http://bit.ly/15ssI05

“يف عامل أفضل” فيلم من إنتاج االتحاد الدويل

http://bit.ly/19V9w9r 

تأثري االزمة االقتصادية عىل الصحة العقلية، 
تقرير من إعداد منظمة الصحة الدولية

 املكتب اإلقليمي ألوروبا :
http://bit.ly/dYXUOJ 

z االعتناء بالطاقم 
واملتطوعني

أحيانا ما تتسبب مساعدة الناس 
املتأثرين باألزمات بتوتر الطاقم 

واملتطوعني عىل حد سواء، سواء كان 
املستفيدون جريانا أو أصدقاء أو 

غرباء متاما، تذكروا االعتناء بطاقمكم 
وباملتطوعني وذلك من خالل التأكد من 

تزويدهم باملعرفة والدعم والتقدير 
باإلضافة إىل فرتات اسرتاحة لتمكينهم 

من أن يكونوا فاعلني بأكرب قدر ممكن.

ستجدون وفرة من األدوات املفيدة 
يف )االعتناء باملتطوعني( أدوات الدعم 

النفيس-االجتامعي املتوفر يف موقع 
الدعم االجتامعي والنفيس االلكرتوين.



إعادة البناء بشكل أفضل _ الحفاظ عىل الصحة 
العقلية بعد الطوارىء، منظمة الصحة العاملية

بالرغم من الطبيعة املأساوية لحاالت الطوارئ 
وتأثرياتها الخيمة عىل الصحة العقلية، أال أنها 

فرص غري متوازية لبناء صحة نفسية أفضل 
لجميع الناس املحتاجني. هذا الكتاب الصادر 
عن منشورات منظمة الصحة العاملية يرشح 

كيف تم ذلك يف 10 مناطق تأثرت بحاالت 
http://bit.ly/1dtbK3p  :طوارئ. للتنزيل

y

 

مصاحبة أرس املفقودين: كتيب عميل صادر 
عن االتحاد الدويل للصليب األحمر

هذا الكتيب الذي يتكون من 158 صفحة يجمع 
الخربات واملعرفة التي تم تحصيلها خالل برامج 
دعم عائالت األشخاص الذي فقدوا خالل األزمات.

بدأ هذا الربنامج يف سنة 2000 ملساعدة 
عائالت األشخاص املفقودين الذي تعاملوا مع 

معاناتهم والنتائج النفسية واالجتامعية للرصاع 
يف البوسنة والهرسك. تطورت املشاريع التي 

وفرت الدعم الكيل والواسع النطاق يف )رصبيا( 
http://bit.ly/1crC2Sz :و)كوسوفو(. للتنزيل

y

تقييم الصحة العقلية واالحتياجات االجتامعية 
والنفسية واملصادر- دليل إرشادي لألوضاع اإلنسانية 

 HYPERLINKمنظمة الصحة النفسية و –
http://www.unhcr-arabic.org”/” املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

تم تطوير الكتيب الصادر عن منظمة الصحة 
العاملية واملفوضية العليا املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لتقييم الصحة 
النفسية واالحتياجات النفسية واملصادر لألوضاع 

اإلنسانية بسبب الطلبات املتكررة الواردة 
من الحقل طلبا لنصائح بخصوص التقييم.

وبالرغم من وجود طيف واسع من أدوات 
التقييم إال أن ما كان مفقوداً هو الطريقة 

الشاملة لتوضيح أي أداة تتوافق مع أي غرض, 
هذه الوثيقة توفر طريقة ملساعدة املقيمني عىل 
مراجعة املعلومات املتوفرة أصال وللقيام بجمع 
املعلومات الجديدة فقط والتي ستكون مفيدة 

http://bit.ly/1fDMtVG :عملياً. للتنزيل

y

جرائم ال توصف ضد األطفال – العنف 
الجنيس خالل األزمات، أنقذوا األطفال.

يناقش أسئلة أساسية لفهم العنف 
الجنيس ضد األطفال خالل االزمات:

ما مستوى املشكلة؟ من الذي يعاين؟ أين 
يحدث ذلك؟ من هم الجناة؟ ملاذا يحدث ذلك؟ 
ما تأثري األمر عىل األطفال؟ ينظر هذا التقرير 

إىل الطريقة التي متكننا من حامية أطفالنا 
يف هذه األوضاع وييوضح الثغرات يف التمويل 

وهو يقدم نصائح للدول الثامين العظمى 
ملعالجة هذه الجرائم الفظيعة ضد األطفال.

http://bit.ly/187uplp :للتنزيل

بهدف متابعة مستجدات الدعم النفيس-االجتامعي يف الحقل واألكادميية، فإننا نقرأ كثريا يف مركز الدعم النفيس-
االجتامعي ويف هذا القسم الجديد من “التعايش مع األزمات” نود إلهامكم بنرش بعض عناوين الكتب التي نقرأها.

مركز الدعم النفيس-االجتامعي يقرأ...

١٩ www.pscentre.org



أربعة أفكار جديدة لتخطي األزمة

 بقلم )باربرا جوين( من جامعة )إنزبروك( والصليب األحمر النمساوي و)مونيكا
ستيكالر( من الصليب األحمر النمساوي

أظهرت البحوث حول الحزن أن الدعم النفيس-االجتامعي طريقة جيدة ملساعدة 
األشخاص الذين يعانون من الحزن وبأن التدخالت االجتامعية والنفسية يف املراحل 

املبكرة جدا قد تكون مؤذية لعملية الحزن الطبيعية التي مير بها األشخاص.

كام أظهرت األبحاث األخرية بأن التقاليد والعادات تحدد الحزن وبأن مراحل 
الحزن ال ميكن إثباتها تجريبياً وبأنه ليس هناك من حزن “عادي” أي أن 

املراحل واألطوار ال ميكن توقعها وليس لديها مدة أو طابع محدد.

يالحزن عادة ما تتم مشاركته مع اآلخرين وتستمر الفاجعة 
أكرث مميا يفرتض وخاصة يف مجتمعاتنا الغربية.

مناذج األطوار واملراحل ليس لها أسس تجريبية وال ميكن تحديد مسار 
للحزن: مثالً، عدم التصديق واملشاعر املتأججة وقبول األمر الواقع. 

أمثلة الحزن التي تعمل والتي يجب أن تحقق هي أيضاً تصورية يف 
مراحل كاإلدراك والتعامل مع املشاعر أو امتصاص الحياة العاطفية.

كمثال عىل ذلك، فإن البحث الذي أجراه )ماسيجيفسيك إيت آل( يف سنة 2007 
والذي يحلل مجموعة تتكون من 233 شخصاُ حزينا ووجد البحث أن عدم 

التصديق مل يكن رد الفعل السائد يف البداية، وبأن املعاناة من أجل القبول كانت 
األكرث سيادة يف كل املراحل وبأن االشتياق كان أبرز املؤرشات السلبية عىل الحزن يف 

األشهر األوىل، ومع مرور الوقت فإن عدم التصديق والشوق قل وزادت نسبة التقبل.

يف نظرية التعلق فإن الحزن هو رد الفعل املحدد بيولوجيا والذي 
يتبع انكسار رابط التعلق، وميكن مالحظة ردود الفعل حول الحزن 
عىل البرش كام عىل الحيوانات االجتامعية، فحني ميوت شخص نحبه 

علينا أن نعيد تحديد عالقتنا بذلك الشخص وكيفية قيامنا بذلك قد 
تختلف بشكل كبري بناءاً عىل مجتمعنا ومعتقداتنا الدينية.

يفضل معظم الباحثني اليوم تطبيق مناذج تأقلم مع الحزن أكرث من اختيارهم 
مناذج األمناط واملراحل والتي تشري إىل قبول كبري لكون الشخص الحزين مضطرا 

للتعامل مع املشاعر الجديدة والغامرة باإلضافة إىل ظروف الحياة الجديدة.

أظهر )هانسيورغ زنوج( يف دراسته التي أجراها عىل الوالدين الذين فقدوا 
طفال بأن هذه العملية تكتمل بطريقة إيجابية وقد يكون بإمكان الشخص 

أن يتأقلم بشكل أكرب من املشاعر السلبية املتطرفة، )زنوج – 2006(.

الخسارة هي حدث يف الحياة ولها مجرى محدد بيولوجيا أيضاً من ردود الفعل وهي 
تستغرق وقتاً، واستناداً عىل أبحاث )زنوج( فإن املساعدة العالجية ليست لها حاجة 
دوماً وهي ال تقرص مجرى رد الفعل، بل أنها رمبا تتسبب بإعاقة العملية الطبيعية 

للعالج )الكثري من الحزن(. العالج النفيس ينجح فقط حني تكون هناك تعقيدات 
يف عملية الحزن الطبيعية )مثال: )شري إت آل، 2001، )واغنار إيت آل 2005(.

إذن كيف بإمكان الدعم النفيس-االجتامعي أن يساعد األشخاص الحزينني؟ يف 
دراسة أجريت لـ 376 حالة موت فجايئ وجدنا أن األشخاص الحزينني لديهم 

احتياجات محددة رمبا ال يتم التطرق إليها يف الدعم النفيس-االجتامعي 
بشكل جيد. تلقت العائالت أو الجامعات تدخالت قوية عىل األزمات يف 

بيوتهم ما بني مرة إىل ثالث مرات عن طريق أعضاء من املجموعة القوية 
يف النمسا السفىل، وكانت أهم احتياجات ومصادر العائالت هي التالية:

أثناء القيام بدراسة آخر التطورات يف أبحاث الدعم النفيس-االجتامعي فقد 
تكون هناك أربعة أفكار مهمة لعملنا، وقد سلطنا الضوء هنا عىل معاين 
بحث الحزن ودور املشاعر اإليجابية ودور املرونة يف العملية االجتامعية 

والنمو كنتيجة لألزمة باإلضافة إىل بعض أشكال التدخل املقرتحة:

عند القيام بدراسة آخر التطورات يف البحث حول الدعم النفيس-االجتامعي، فإنه يوجد أربعة أفكار 
جديدة مهمة بالنسبة لعملنا، وهنا يسلط الضوء عىل مفاهيم أبحاث الحزن ودور املشاعر اإليجابية 

واملرونة كعملية اجتامعية والنمو كنتيجة لألزمة باإلضافة إىل بعض أشكال التدخل املقرتحة.

١. أبحاث حول الحزن

البحث يف الدعم النفيس-االجتامعي ٢٠



االرتباط بالعائلة واألصدقاء	 

التكامل االجتامعي )أن تكون لدى املرء شبكة تواصل 	 
مع األصدقاء واملدرسة وشبكة اتصال أوسع نطاقا(

أن يكون قادرا عىل تويل مسؤولية العائلة	 

املصادر الشخصية )اإلبداع والطقوس(	 

إحدى أهداف الدعم النفيس-االجتامعي هي تحسني التواصل والفعالية 
الجامعية وهي حاجات أكد األشخاص املترضرون أنفسهم أهميتها.

كام سألنا أولئك الحزينني أيضاً عن شعورهم تجاه 
التحدث مع شخص من خارج العائلة.

وقد أشارت ردودهم إىل أن استامع شخص من خارج العائلة 
لهم وتعاطفه معهم له الجوانب اإليجابية التالية:

الحد من التوتر وتعزيز مشاعر الكفاءة الذاتية 	 
والسالمة ) رشيطة أن يكون الشخص الذي يتحدثون إليه 

أهال للثقة وقادر عىل توفري التثقيف النفيس.

تعززت مشاعر السالمة لتمكن الشخص من التحدث 	 
عن األحداث الصادمة ومشاركتها مع اآلخرين الذين شهدوا 

عىل األحداث أيضاً )خاصة يف حاالت الصدمات العنيفة(.

تخفيف مشاعر الذنب والخوف عن طريق التعبري اللفظي عن املشاعر	 

الشعور بأن لدى املرء املكان والوقت الكايف للتحدث عن القصة 	 
بأكملها بالتفاصيل ولتلخيص األحداث )يف حني أنه يف التفاعالت 

اليومية مع األهل واألصدقاء، فإن الحلقات متيل إىل أن تكون مجزأة). 

تخفيف الشعور بالوحدة والشعور بأن أفكار املرء مرتبة.	 

استناداً إىل هذه النتائج بإمكاننا أن نويص باألمور التالية 
التي يجب القيام بها يف الدعم النفيس-االجتامعي:

 استمع للشخص الحزين وادعم عملية الحزن الطبيعية:	 
بالنسبة للعائلة املفجوعة فإن القدرة عىل التحدث مع شخص    

غريب موجود ومهتم ومنتبه خاصة    
عند التعامل مع املشاعر الصعبة.  

 وفر معلومات وتثقيفاً نفسياً:	 
توفري املعلومات والتثقيف النفيس أمران هامات لتحسني    

مشاعر الكفاءة والقدرة عىل التعامل مع املشاعر السلبية القوية.  

 رافق وادعم الشخص املفجوع بطريقة متفهمة ومن دون تدخل:	 
التمكن من التحدث عن املتوىف والحدث الذي أثر   

عليهم بشكل متكرر وملدة طويلة بهدف الوصول لفهم     
أفضل لألحداث وهذا يعترب من أهم جوانب التحدث مع أحدهم.  

 الرتويج للتواصل: من املهم أال يكون التواصل مقترصا عىل العائلة	 
واألصدقاء فحسب بل من املهم أن     

       يشمل شبكات تواصل اجتامعي أوسع.

 التشجيع عىل تعزيز املصادر الشخصية والطقوس:	 
العودة لروتني ما هو أمر حتمي، لكن الوصول للمصادر الشخصية   

كاألمور اإلبداعية والطقوس يعترب   
أيضاً أمراً مساعدا يف عملية الحزن.  

٢. دور املشاعر اإليجابية

تلعب املشاعر اإليجابية دورا هاما بالتعايش مع األزمات وهذا يشمل الحزن 
والصدمة, وحني يتضمن الدعم النفيس-االجتامعي واستنباط املشاعر اإليجابية 

كاملساندة والتقدير فإن هذا كام هو واضح يفيد األشخاص املتأثرين.

ركزت بحوث األزمات لفرتة عىل املشاعر السلبية التي تستفزها 
الكارثة مثل املسؤولية العاطفية والشعور بالذنب وغريها.

املشاعر السائدة والتي تتبع الكوارث التي يتسبب بها البرش وتكون 
مفقودة هي: الغضب وفقدان الكرامة والخجل والخوف والقلق,

وقد بدأت آخر األبحاث باكتشاف املشاعر اإليجابية والسلبية 
املتعلقة بالصدمة وكشفت بأن املشاعر اإليجابية والسلبية 

بإمكانها أن تتعايش حتى يف األوضاع املتطرفة.

عىل سبيل املثال، فقد وجد )فاسكيز إت آل( يف سنة 2005 عقب زلزال 
)إل سلفادور( بأن 72 باملائة من الناجني كانوا يبحثون عن سبب للكارثة 
بينام اعتمد 88 باملائة عىل معتقداتهم الدينية بحثا عن الدعم، وأوعزت 
املشاعر اإليجابية والنمو الذي تبع الكارثة للتعليم اإليجايب )67 باملائة(، 
النشاطات الرتفيهية داخل امللجأ )94 باملائة( متكنوا من إنشاء صداقات 

تخطت )نزينيزيريرا أنجيلني( من )بوروندي( الحزن املفجع بعد أن دفنت زوجها و 7 من 
أوالدها الثامنية، بعمر الـ67 أصبح بإمكانها أن تبتسم وهي ممتنة ألن واحدة من بناتها 

قد نجت ومنحتها 3 أحفاد. )نانيس أوكوينغو( – االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
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العودة للحياة الطبيعية عقب كارثة، )باكستان( ٢٠٠٥ - 
)جيكوب دال( - الصليب األحمر الدمناريك

يف الكارثة )ومن بينهم من كان ممتنا للملجأ )80 باملائة(، باإلضافة إىل 
لحظات السعادة ألنهم كانوا أحياء ومتتعوا بالحامية إلخ( )72 باملائة(. 

انظر لهذه الدراسة، التي تنطوي عىل املقارنة بني ملجئني، واحد متيز 
بحضور العديد من املنظامت غري الحكوميةومشاركة أقل، واآلخر مع 

عدد أقل من املنظامت غري الحكومية الحارضة واملزيد من املشاركة.

يف املثال السابق، فإن املستفيدين أشاروا إىل أنهم شعروا باإلهانة وعاشوا 
لحظات سعادة أقل باإلضافة إىل كونهم أقل تفاعالً يف املجتمع.

املشاركة والفعالية الشخصية تظهران هنا كونهام الجوانب األساسية 
لضبط للمشاعر اإليجابية ما بني املنتفعني ألن املشاركة باملشاعر قد يربط 
بشكل إيجايب باملشاعر اإليجابية وبشكل سلبي ملشاعر الكره. استناداً عىل 

هذه الدراسة يوعز )فاسكيز( باألمور التالية عند العمل مع الناجني:

الرتكيز عىل ردود الفعل الطبيعية واملرونة	 

الرتكيز عىل األشخاص واملجموعات املكشوفة بشكل مبارش	 

استخدام أدوات تدخل مختلفة )برنامج الدعم النفيس-	 
االجتامعي والتخصصات املوزعة حسب االحتياجات(

االنتباه للمشاعر اإليجابية	 

الرتكيز عىل نقاط الضعف والقوة	 

تعزيز االنعكاسات اإليجابية عىل املستقبل	 

الكشف عن املصادر	 

تعزيز املقارنات اإليجابية	 

٣. املقاومة باعتبارها عملية اجتامعية

لقد ارتفعت نسبة من يدركون بأن املرونة كعملية اجتامعية 
باإلمكان ترويجها عن طريق الدعم النفيس-االجتامعي )خاصة 

بالرتكيز عىل السالمة والتواصل والهدوء والفعالية الشخصية 
واالجتامعية واألمل كام أشار )هوبفول إت آل( يف 2007(.

تعرف أحدث دراسات املرونة هذا املصطلح عىل أنه بقدرة أو ميزة 
شخصية بل هي عملية اجتامعية تدرك خاللها املجموعات واملجتمعات 
أهمية استخدام املصادر بهدف العودة للحياة الطبيعية عقب األحداث 

الكارثية، بل وبإمكانهم االستفادة من هذه الخربات بفضل تقوية 
التامسك االجتامعي وزيادة التنافس بالتعامل مع الكوارث املستقبلية.

بإمكان الدعم النفيس-االجتامعي أن يروج لهذه العملية 
خاصة يف أوقات الكوارث والتغريات الكبرية.

وجد )هوبفول إت آل – 2007(  يف تقرير أبحاثهم عن تدخالت الدعم 
النفيس-االجتامعي أن العنارص األساسية الخمسة فعالة بتعزيز املرونة: 

األمان والتواصل والفعالية الشخصية والفعالية االجتامعية والهدوء 
واألمل، ولهذا السبب فإنه من املهم أن تؤخذ هذه املبادئ الخمس 

بعني االعتبار يف جميع حاالت التدخل االجتامعي والنفيس.

٤. الحكمة والتطور الذي يتبع الصدمة

ينظر إىل التطور  عىل أنه واحد من النتائج املهمة خالل 
التعامل مع األزمة مع الكوارث والتي تحدد املرونة.

النمو الذي يتبع الكوارث هو مفهوم قديم لكنه يعود تدريجيا 
لبؤرة الرتكيز يف أبحاث الصدمات والتي القدرة عىل املقاومة عىل 
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النتائج السلبية لألزمات والصدمات. تظهر الدراسات األحدث 
بأنها قد ال تؤدي لنتائج سلبية فقط كمشاكل الصحة النفسية، 

لكنها أيضاً تحدث نتائج إيجابية يف املجاالت الخمس التالية:

الشعور مع اآلخرين  .1

قوة الشخصية  .2

تقدير الحياة  .3

إمكانات جديدة  .4

الروحانيات   .5

)تيديسيك – بارك – كالهون 1998(

يصف )ستيفان جوزيف( عملية التطور املتعاكس عىل أنها خليط من 
التغيريات السلبية واإليجابية التي تتبع الكوارث والتي قد تؤدي إىل 
نظرة مختلفة للنفس وللعامل. التغيري اإليجايب ال يستثني التغيريات 

السلبية كفقدان الثقة املطلقة باآلخرين لهذا فإنه من املمكن أن 
يتعايش التفكري اإليجايب واملعاناة. هناك درجة محددة من التحمل 
والرتدد والقيود التي تشكل جزءا أساسيا مام يحدد معنى الحكمة، 
إذ أن الحكمة تعرف بكونها خربة الشخص يف الرباغامتيات األساسية 

للحياة )بالتيس وستاودنغر – 2000( وهي تتضمن ثالث أبعاد:

اإلدراك وإدارة الشكوك  .1

دمج التأثري واملعرفة  .2

اإلدراك وقبول محدودية البرش )لينيل 2003(  .3

دور املعنى عامل مهم يف التأقلم اإليجايب مع الصدمات أو األحداث 
الحياتية الحساسة )فرانكل 1984(, وإيجاد املعنى يتطلب تفكريا عقالنيا 
لكن املشاعر تلعب دوراً هاماً كذلك يف خلق املعنى الشخيص )غرينبريغ 
و باسكال – ليون – 1997(. بدمج املعرفة واملشاعر معاً يف عملية التأقلم 

قد نتمكن من اكتساب الحكمة وخربة النمو، ووجود شخص بإمكاننا 
التحدث معه ويستمع لقصتنا هي إحدى العنارص الهامة يف العملية، كام 

أن اختبار الدعم االجتامعي واملشاعر اإليجابية التي تنتج عن املشاركة 
باملشاعر الناتجة عن التشارك بالخربات وتلقي الدعم هو عامل مهم آخر.

امللخص

كملخص للبحث الحديث ميكننا أن نقول أن الخسارة 
واألحداث الحرجة هي خربات برشية عادية قد تؤدي إىل 

التنمية يف األفراد والجامعات وكذلك املجتمعات.

وإن كانت الظروف تسمح بالسالمة، والدعم االجتامعي اإليجايب، 
واملشاركة، وعمليات إيجاد معنى، والتكامل العاطفي واإلدراك، والتوجه 

نحو املستقبل، فإنه من املرجح أن يتطور النمو.  عند تقديم الدعم 
النفيس قد تكون لدينا القدرة عىل توفري عنرص أسايس يف العملية 

االجتامعية  للمرونة عىل املدى الطويل، والسامح للنمو الذي يتبع 
الصدمة وتطوير الحكمة التي تكتسب بعد عيش التجارب السلبية.

لذا فإن الدعم النفيس واالجتامعي، واإلسعافات األولية النفسية 
والتثقيف النفيس هي أشكال التدخل املوىص بها.

أشكال التدخل املوىص بها

الدعم النفيس واالجتامعي هو نهج شامل يتبع مبادئ التدخل وأطلق االسم عليه 
)هوبفول إت إل( - ) 2007  بهدف تعزيز قدرة األفراد والجامعات يف األزمة. ويشمل 

الدعم النفيس واالجتامعي مجموعة واسعة من التدخالت لتعزيز موارد األفراد 
واألرس أو الجامعات واملجتمع ككل وبإمكانه منع تطور الحزن واملعاناة من التطور 

إىل يشء أكرث قسوة، وتساعد عىل التغلب عىل الشدائد كام تعزز العودة للحياة 
الطبيعية وعىل التعايف بعد األزمات. وترتاوح أنشطة الدعم النفيس واالجتامعي من 

اإلسعافات األولية النفسية يف املرحلة التالية للكارثة أو غريها من األحداث الكارثية، 
إىل التعليم النفيس، واألرسة ودعم املجتمع املحيل بعد األزمات، والخدمات غري 
املتخصصة مثل برامج الخاصة باألطفال واملراهقني لتخطي وفاة مقدم الرعاية.

اإلسعاف النفيس األويل االجتامعي

اإلسعاف النفيس األويل االجتامعي هو عنرص من عنارص الدعم النفيس-
االجتامعي الذي باإلمكان تطبيقه من قبل األشخاص املدربني وهذا يشمل 

املتطوعني لكن املختصني يستخدمونه أيضاً، وبناءاً عىل )سفري 2011( 
و)آي آي إس يس 2007( فإن اإلسعاف االويل االجتامعي واإلنساين يصف 
رد الفعل اإلنساين الداعم إلنسان آخر يعاين وقد يحتاج للدعم. وهذا 

اإلسعاف األويل هو نوع من التدخل الذي يحتوي عىل العنارص التالية:

توفري الرعاية العملية والدعم دون التدخل	 

تقييم الحاجات وأسباب القلق	 

مساعدة اآلخرين عىل تحديد الحاجات 	 
األساسية )مثل الطعام واملاء واملعلومات(

االستامع لآلخرين دون الضغط عليهم للتحدث	 

تعزية الناس ومساعدتهم عىل الشعور بالهدوء	 

مساعدة اآلخرين عىل الوصول للمعلومات والخدمات والدعم االجتامعي	 

 حامية اآلخرين من املزيد من األذى. )منظمة الصحة الدولية – 2011(	 

التعليم النفيس

يشري التعليم إىل توفري املعرفة واملهارات ملجموعة معينة وذلك 
يتضمن التعليم التي ميكن القيام به بأشكال عدة.

يعني التعليم النفيس وتوفري املعلومات لألشخاص والجامعات املترضرة، 
فضال عن بدء حوار حول طبيعة التوتر وما ييل التعرض للصدمة وغريها 
من األعراض، وما يجب القيام به بعدها. باإلمكان توفري التعليم النفيس 

إما قبل التعرض لألوضاع املسببة للتوتر أو بعد التعرض لها، والقصد 
من ذلك هو تحسني أو تخفيف حدة تأثريات األوضاع القاسية.

ميكن نقل املعلومات التثقيفية بعدة طرف وال يجب أن تقدم باتجاه واحد بل 
بشكل نقاش أيضاً. وقد يتضمن ذلك تزويد األشخاص باملعلومات والتدريب عىل 

املهارات أيضاً. وقد تتضمن التدخالت مجموعات نقاش وملخصات ونرشات تحتوي 
عىل معلومات والحوار مع الزمالء وإمكانات الحوار واإلجابة عىل األسئلة املتداولة 

عىل اإلنرتنت والعديد من األساليب األخرى )ويسييل إس بريانت( )آر آي، غريبنبريغ 
إن إيرنشو()إم شاربيل(، )جاي هاكر(، )جاي هيوز جاي( – 2008 الصفحة 287.
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الشباب يف األوضاع التي تيل األزمات:
دليل إرشادي جديد اخترب يف )أوغندا(    

يقول )ساميويل(: “أعتقد بأن التدريب قد 
مكنني أنا والفريق عىل حد سواء”

)سامويل( هو أحد املشاركني يف تدريب 
املدربني عىل الدعم االجتامعي والنفيس 
للشباب يف األوضاع التي تتبع األزمات.

منذ أكرث من 20 سنة اشتعلت النزاعات 
املسلحة بني ما يسمى “جيش الرب للمقاومة” 

والحكومة األوغندية يف شامل )أوغندا(.

خالل هذه النزاعات تم خطف عدد ال يحىص من 
االطفال وتم إجبارهم عىل التحول لجنود صغار أو 
عامل أو عبيد للجنس، وبالرغم من أن القتال قد 

انتهى سنة 2007 فإن العديد من شباب شامل )أوغندا( 
ما يزالون تحت تأثري الندوب الجسدية والنفسية.

ويف سنة 2001 بدأ كل من الصليب األحمر 
األوغندي وشباب الصليب األحمر الدمناريك 

بربنامج “التخطيط للمهارات الحياتية” يف شامل 
)أوغندا( ملساعدة الشباب عىل تحقيق أفضل ما 
ميكنهم يف حياتهم الشخصية بإلهامهم مبتابعة 

نظام حياة صحي وااللتزام بالترصفات املنتجة.

أحد املتطوعني يف “برنامج التخطيط للمهارات 
الحياتية” هو “سامويل” الذي يبلغ من العمر 26 
سنة، وهو يدرس إدارة األعامل ويعمل كمتطوع 

منذ 6 سنوات، وهو يصف بعض الصعوبات التي 
يواجهها الشباب يف األوضاع التي تيل األزمة قائال:

“بسبب الحرب فإن العديد من شباب شامل )أوغندا( 
يعجزون عن النزاعات حتى الصغرية منها بني 

أنفسهم وبني أعضاء املجتمع، ونحن نوفر لهم الدعم 
بتعليمهم طرق حل النزاعات والتعامل مع الصدمة”.

يجب دوما تطبيق الدعم االجتامعي والنفيس 
بطريقة تأخذ بعني االعتبار االحتياجات املحددة 
واألوضاع واملفاهيم الثقافية ملن يتلقون الدعم، 

وإلدراك هذه الحقائق املهمة فقد طور الصليب 
األحمر للشباب الدمناريك بالتنسيق مع مركز 
الدعم االجتامعي والنفيس دليال ملدريب الدعم 
االجتامعي والنفيس للشباب الذي يعانون من 

أوضاع ما بعد األزمة. ويستند هذا الدليل عىل دليل 
التدريب للدعم الجتامعي والنفيس املجتمعي.

ويف أيار من سنة 2013 متت تجربة تطبيق الدليل يف 
)غولو( يف شامل )أوغندا( خالل ورشة عمل للمدربني 

استغرقت 5 أيام مع مشاركني من شامل )أوغندا( 
وجنوب السودان و)اليبرييا(، وكان كل املشاركني 

يف التدريب من الشباب الذين تأثروا بشكل كبري 
بالنزاعات املسلحة، وتكون التدريب من 6 وحدات:

مقدمة يف املبادئ األساسية للدعم االجتامعي والنفيس 
وردود الفعل العاطفية عىل النزاعات املسلحة

مفهوم الشباب	 

برامج الدعم االجتامعي والنفيس  	 
للشباب يف أوضاع ما بعد النزاعات  

التبسيط يف التطبيق	 

التواصل الداعم	 

 تخطيط ورشات عمل يف الدعم 	 
االجتامعي والنفيس للشباب     

تعكس احتياجات مجتمعاتهم املحلية.  

بعد انقضاء أسبوع من تدريب املدربني، قام )سامويل( 
وبعض املشاركني اآلخرين بتقديم تدريب أسايس يف 

الدعم االجتامعي والنفيس للشباب يف )أباتش( يف 
شامل )أوغندا(. ويصف )سامويل( التجربة بقوله: 

“أهم ما تعلمته أثناء عميل كمدرب هو نهج التدريب 
فقد كانت بعض املواضيع يف التدريب حساسة جداً 

بالنسبة للمشاركني لكن التدريب قد وفر للمشاركني 
مساحة آمنة للمشاركة بتجاربهم والتعلم من 

بعضهم البعض. لقد تعلمت الكثري من أساليب 

التعارف والتنشيط خالل تدريب املدربني وكتسبت 
معلومات جديدة عن كيفية دعم املتطوعني اآلخرين”.

وقد أكد تدريب املدربني عىل الحاجة للمزيد من 
املواد والتدريب عىل موضوع الدعم االجتامعي 

والنفيس للشباب يف أوضاع ما بعد األزمات. وكام 
وضح )سامويل(: “دعم الشباب أمر أسايس ألن 

الشباب هم الذين سيطورون البالد يف املستقبل”.

مادة “الدعم االجتامعي والنفيس للشباب ما 
بعد النزاعات” هي دليل ما يزال قيد اإلنتاج 

ومن املتوقع أن تتم طباعته وأن يصبح 
متوفراُ عىل موقع الدعم االجتامعي والنفيس 

االلكرتوين يف أواخر ربيع سنة 2014.

وسيتم اإلعالن عن هذا الكتيب عىل صفحتنا عىل 
/www.facebook.com( :)موقع )فيس بوك

psychosocial.center ويف مجلة التعايش مع األزمات

بقلم )آن لومهولت يل هانسن( -
مركز الدعم االجتامعي والنفيس

1
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Energizer: Participants were asked 

to form a circle standing so close 

to each other that they could sit on 

each other’s laps and maintain the 

circle.  The purpose of this energizer 

was to enhance the cooperation and 

trust between the participants. 

الصورة 1 و4: طلب من املشاركني تشكيل دائرة بالوقوف قرب بعضهم البعض 
يك يتمكنوا من الجلوس يف أحضان بعضهم البعض واملحافظة عىل استدارة 

الدائرة. والهدف من هذا النشاط هو تعزيز التعاون والثقة بني املشاركني.

الصورة 2 و 3: العمل الجامعي والنقاش: يقوم املدربون الذين تدربوا حديثا بإقامة 
تدريب يف الهواء الطلق يف )أباتش( يف األسبوع الذي تال تدريب املدربني يف )غولو(. 

الصور إهداء من )آن لومهولت يل هانسن(، مركز الدعم االجتامعي والنفيس.
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بعد أربعة سنوات من تدمري إعصار )موراكوت( ملناطق  يف 
جنوب رشق الصني و)تايوان(، تم تقديم سلسلة من املواد 

الوثائقية البرصية عن الحدث والتي توفر دعام اجتامعيا ونفسيا 
للناجني بالسامح لهم بتقدير ما متكنوا هم من تحقيقه.

العيش مع تداعيات الكارثة هو أشبه بطبيعة الكارثة بحد ذاتها: غري متوقعة.

عند مواجهة الكوارث الطبيعية ال يكون من املمكن أن نتنبأ بالطريقة 
التي ستكون عليها ردة فعلنا وكيفية تعاملنا مع الحزن والخسارة 
وكيفية متكنا من إعادة بناء حياتنا واملدة التي سنحتاجها للتعايف.

بعد أربع سنوات بعد رضب إعصار )موراكوت( )تايوان( ويابسة 
الصني يف آب من سنة 2009، ما يزال السكان يعيشون مع الذكريات 

املؤملة, ويقدر بأن تكون األسوأ يف تلك املنطقة منذ حوايل 5 
عقود، وقد أثر اإلعصار عىل املاليني وقىض عىل حياة املئات وهدم 

عددا ال يحىص من البيوت باإلضافة إىل قرية بأكلمها.

لقد عاش سكان قرية )الي يي( الشتات واإلخالء وإعادة البناء، 
وكانت مقاطعتا )بينغ دونغ( و)كاوسيونغ( يف جنوب )تايوان( أكرث 

من تأثر باملطر الغزير، وألسباب أمنية فقد تم إخالء العديد إىل 
الضواحي حيث كان عليهم إعادة بناء حياتهم من جديد.

وقد تعاونت الحكومة والجمعيات الغري حكومية ملساعدة الناجني عىل 
إعادة بناء بيوت جديدة، وبعد إعصار )موراكوت( فقد أطلق الصليب 

األحمر التايواين خطة لست سنوات تتضمن إكامل البناء يف السنوات الثالث 
األوىل، ومن بعدها مساعدة الناجني عىل تطوير أساليب عيشهم وتقوية 

قدراتهم عىل مللملة شتاتهم جنبا إىل جنب مع الدعم االجتامعي والنفيس.

فور انتهاء عقبات اإلعصار ركز الصليب األحمر التايواين جهوده كلها 
عىل إنقاذ الحياة والتعايف من الكارثة وكادت عمليات إعادة البناء 

تنتهي كام خطط له. لكن بسبب كون إعادة تأهيل الذهن غري 
واضحة للعيان فقد توفرت عدة قنوات دعم اجتامعي ونفيس.

قال أحد موظفي طاقم الصليب األحمر التابواين: “مل يكونوا واعيني لكون 
صدمة من هذا النوع شكال من أشكال املرض وبأنها بحاجة لعالج طبي، 
وكان معظمها مكبوتاً بسبب الثقافة وأدوارهم املتوقع منهم القيام بها”.

تظهر البحوث بأن املرء يحتاج للوقت للتعامل مع الخسارة والحزن، 
ويحتاج الناس لتقبل الحقائق يك يتمكنوا من تخطي االمر. وقد قام 
طاقم الصليب األحمر املتواجدين يف موقع اإلسكان املؤقت ملرافقة 

الناجني مبراقبة املزاج العام عىل املدى الطويل بني األشخاص املترضرين 
فقد تحول مزاجهم العام مظلام وكئيبا كام هو حال الجو العام يف موسم 

اإلعصار أو حني يهطل املطر بغزارة. وعوضا عن التاليش مع الزمن كان 
حزن الناس وكأنه يتوضح أكرث فأكرث مع مرور السنوات، وبالواقع فإن 

عدد حاالت األرق واالكتئاب زادت بشكل كبري خالل موسم اإلعصار.

من الصعب تقييم وعالج حاالت الصدمة الجامعية بشكل فعال، وقد 
تختلف ردود فعل األفراد عىل األحداث، ومراقبة حال املجموعات أمر 
معقد أكرث. واألمر الذي زاد تعقيد الوضع هو كون الناجني من قرية 

)الي يي( سكانا أصليني من خلفيات ثقافية مختلفة عن طاقم الصليب 
األحمر التايلندي مام زاد صعوبة تقييم تأثري االستشارة التقليدية.

بسبب االختالفات الثقافية، فقد كانت التدخالت البديلة مفيدة.

العالج بالفن هو نشاط يتم خالله تطبيق الفنون 
والرسم ورواية القصص ملساعدة األفراد عىل التعبري عن 

األزمات التي مل يتم عالجها دون التحدث عنها.

وغالبا ما تستخدم كطريقة مناسبة ملعالجة حاالت الصدمات والخسارة 
والحزن ألنها تتخطى حدود اللغة وتفتح قنوات اصتال وإمكانات للنقاش.

قام طاقم الصليب األحمر التايلندي استنادا عىل هذه الفكرة وعىل التجارب 
املاضية بإطالق مرشوع تحت اسم “أنت لست وحيدا أبدا” بالتعاون 
مع قسم الخدمة االجتامعية يف جامعة )مي هو( والكنيسة املحلية.

وتضمن الحدث عرض عدة مواد وثائقية عن إعصار 
)موراكوت( يف سنة 2009 يف مجموعات.

طبق هذا املرشوع نظرية تعايف من أربع مراحل تتضمن:

النظر للخلف واالنسحاب واإلدراك والتعايف، ويف مرحلة “النظر للخلف” 
قام املشاركون مبتابعة ومناقشة عرض رشائح بعنوان “عد للبيت” والتي 

توثق الفرتة االنتقالية يف حياة الناجني من البيوت املؤقتة للبيوت الجديدة، 
وكانت بعض األشخاص الذين ظهروا يف املواد حارضين يف النشاط.

وتم توضيح “االنسحاب” بعريض رشائح أظهرا دعم الصليب 
األحمر التايواين بعد الزلزال العظيم الذي رضب الرشق وتسونامي 

سنة 2011 وإعصار )نارغيس( يف )مينامر( سنة 2008. “مرحلة 
اإلدراك والتعايف” ميزها عرض الفيلم الوثائقي )أغنية الي يي(، 

وهنا مجددا رأينا أوجها مألوفة بني املشاركني األكرب سنا.

الراحة والتأمالت الشخصية 
الناجون يتعلمون من الوثائق البرصية

بقلم )غلوريا تشانغ(، مديرة االتصاالت يف 
الصليب األحمر الصيني )تايوان(

تأمالت٢٦



ردود فعل املشاركني ومشاركاتهم

“حني رضبنا إعصار )موراكوت( شعرت بأنها نهاية العامل ومل أعرف 
ماذا أفعل، كانت لدي الكثري من األفكار السلبية مثل الظلم 

واللوم، ومع مروري بتجربة إعادة البناء أشعر بالحب من طرف 
الصليب األحمر التايواين وأقدر الصليب األحمر ملرافقتهم لنا 

بشكل مستمر منذ سكنا يف البيوت املؤقتة، وحني شاهدت الفيلم 
الوثائقي وعرض الرشائح أدركت أن بعض الناس يف العامل قد 

عاشوا معانايت هذه، وقد ساعدنا اليابانيون كثريا لتخطي تبعات 
اإلعصار )موراكوت( كام منحنا التايوانيون دعام عظيام وقد تابعنا 
املسرية بسبب اهتامم وحب بعضنا البعض وسوف نعتز بكل ما 

ملكناه وسنحاول مساعدة اآلخرين الذي يحتاجون املساعدة”.

“نتأثر كثريا حني نتذكر حياتنا لدى مشاهدة فيلم أغنية )الي 
يي( ويذكرنا عرض الرشائط “عد للبيت” بالعملية بأرسها من 

الخسارة إىل إعادة بناء حياتنا الجديدة، وأظهر عرض رشائط آخر 
مساعدة )تايوان( خالل زلزال الرشق العظيم يف اليابان والتسونامي 

وهذا يشعرنا بأننا منلك ما يكفي من القوة ملساعدة اآلخرين”.

“هذه األفالم حقيقية ومؤثرة، وحني تشاهدهم تشعر 
بالحب وترى أوضاع اآلخرين عقب الكوارث”.

بعد انتهاء العرض الذي استمر مدة ساعة، قام قس بتقديم ترصيح 
مخترص عن الطريقة التي تلخص األفالم فيها حياة األفراد املاضية 

والكارثة وإعادة البناء يف البالد األخرى أيضاً, وقد عرب عن أمله بأن يعترب 
املشاركون هذه اللحظة كنقطة بداية جديدة ونصحهم بالتعامل مع 

ما مروا به بشكل إيجايب وقام بقيادة الجامعة يف الصالة والعبادة.

وبعد انتهاء العروض والصلوات قىض املشاركون نصف ساعة إضافية باملشاركة 
بقصصهم مع املجموعة، ومنحهم هذا منفذا للتنفيس عن أحزانهم وأكد 

لهم بأنهم بالفعل قادرون عىل التعامل مع الحزن والكرب، كام ساعدهم عىل 
تحويل الطاقة السلبية للتفكري بشكل إيجايب من خالل معتقداتهم الدينية.

العديد من سكان )تايوان( األصليني هم مسيحيون متمسكون 
بدينهم ويرتادون الكنيسة بشكل دائم، وبفضل العالج طويل 

األمد فقد كانت ردود أفعال املسيحيني التايلنديني األصليني 
إيجابية حني تم الرتكيز عىل الدين، وبالنسبة لهذه الجامعات 

فإن الدين املسيحي هو جزء هام من عملية التعايف.

كانت مشاهدة االفالم معا واملشاركة بالقصص التي حصلت بعد 
ذلك طريقة نفس الناجون فيها عن املشاعر املكبوتة والحزن 

والكرب املرتاكم. وبالرغم من أن الحدث قد أعد الستقبال 30 من 
السكان إال أن الرقم قد تضاعف ليصل إىل لـ63 مشاركاً.

واستنادا عىل االستبيان الذي قاموا بتعبئته فقد أحب 92% 
من املشاركني هذا الحدث وشعر %97 منهم بالرىض عنه، 

وقال كل املشاركني بأنهم استمتعوا مبشاهدة الفيلم.

وقد حققت هذه الطريقة النجاح بتخطي قضية االختالفات الثقافية 
ألنها تحد من الحاجة إىل التأكيد الخارجي الذي يعني بأنك لست بحاجة 

ألن يقول لك أحد بأنك بحال أفضل اآلن ألن الكامريا تروي كل يشء.

ردود الفعل اإليجابية عىل هذا املرشوع بإمكانها 
أن توعز بشكل كبري إىل عاملني:

دمج النشاط بالنظام الديني للناجني، ولعب القس   .1
دوراً أساسيا يف قيادة املجموعة للتفكري بشكل إيجايب.

بإمكان الناس أن يروا بوضوح التطور الذي مروا به يف الربنامج   .2
الوثائقي متكنوا من رؤية مدى الحب واملساعدة التي تلقوها من الغري.

مرشوع “لست وحدك أبدا” يرشح أن األفالم الوثائقية هي عبارة عن مرآة 
تعكس التقدم الذي عاشه الناجون، ألنك حني ترى نفسك يف فيلم يعرض 
األحداث املاضية، فإنك يف الالشعور لديك تبني حواراً مع نفسك يف املايض، 

وهذه أداة سمحت للناجني من اإلعصار بأن يروا بوضوح ما حققوه من 
تقدم، ومبقارنة “ذلك الوقت” مع “اآلن” بعد مرور فرتة زمنية طويلة 
ومبشاركتهم للقصص وسامع آراء بعضهم البعض ومالحظات اآلخرين 

الذين عاشوا التجربة فقد تأكدت مشاعر وتجارب الناجني الخاصة.
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التعايش مع األزمات - العدد ٢٠١٣/٢

u n i ve r s i t y  o f  
co pe n h ag e n

رشكاء البحوث: بدعم من: 

مركز الدعم االجتامعي والنفيس يف هيئة اتحاد 
جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

الهتامم الصليب األحمر الدمناريك

)بليغدامسفي( 27

صندوق بريد 2600

2100 )أوستريبرو(

)كوبنهاغن(

هاتف رقم: +4535259200

psychosocial.centre@ifrc.org :بريد الكرتوين

http://www.pscentre.org :عنوان الكرتوين

استضافة ودعم:

انضم لنا عىل شبكة اإلنرتنت!

المركز النفسي االجتماعي

www.mhpss.net

شبكة الدعم االجتامعي والنفيس والصحة النفسية هي منصة عاملية نامية لخلق 

التواصل بني الناس والشبكات واملنظامت وملشاركة املوارد ولبناء املعرفة املتعلقة 

بالصحة العقلية والدعم االجتامعي والنفيس يف األوضاع الطارئة والصعوبات 

املزمنة عىل حد سواء.

وتوفر الشبكة العديد من املصادر وفرص التواصل مع العاملني اآلخرين يف الدعم 

االجتامعي والنفيس يف مناطق محددة يف املنظامت أو بناءاً عىل االهتاممات.

وميلك مركز االتحاد الدويل للدعم االجتامعي والنفيس مجموعة عىل موقع 

mhpss.net, ونرحب بانضاممك إلينا هناك ومعا بإمكاننا تحويل املجموعة 

ملكان نابض بالنقاشات والتواصل والتبادل.

 HYPERLINK ”http://www.mhpss.net“ www.mhpss.net زوروا موقع

وانشئوا حسابا ملستخدم جديد وانضموا ملجموعة املنظمة الدولية ملركز الدعم 

HYPERLINK ”http:// :)االجتامعي والنفيس عىل صفحتنا عىل )فيس بوك

 ”www.facebook.com/psychosocial.center 

وبإمكانكم أيضاً تتبعنا عىل صفحة الـ)فيس بوك( حيث نقوم بنرش أخبار الدعم 

االجتامعي والنفيس والنشاطات والحاالت والصور بشكل أسبوعي، وبإمكاننا 

دعوتكم للمشاركة يف النقاشات وأن تشاركونا بآرائكم!


