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3الإفتتاحية

تعر�ضت  �أ�ضهر،  ب�ضعة  قبل 

ومذبحة  النفجار  �لرنويج 

خميم  يف  �لعزل  �ل�ضباب  من  جمموعة  بحياة  �أودت  وح�ضية 

�ضيفي. رمبا قر�أمت عن �ملذبحة يف �وتويا.                                                                          

�لذي  و�لرعب  �ل�ضدمة  يف  �أفكر  ومل  كثريً�،  باحلدث  تاأثرت 

عانى منهما هوؤالء �ل�ضباب فح�ضب، و�إمنا �ضاهدتها �أي�ضًا، الأن 

�حلادثة وقعت بالقرب من وطني وفكرت يف �أنه كان من �ملمكن 

�أن يتعر�ض �أ�ضدقائي �أو عائلتي �أو �أقاربي لها. �نتظرت ل�ضماع 

فيما �إذ� كان من بني �لقتلى �أحد �أعرفه.                                        

و�أدركت كم نحن �آمنون يف بالد مثل �لد�منارك �لتي نادرً� ما 

ن�ضمع فيها عن �أحد�ث عنف �أو جرمية وقتل. ويف ذلك �ليوم، 

من  �أن  �أدركت  عندما  �لرب�ءة  من  جدً�  حمددً�  نوعًا  فقدت 

�ملمكن �أن نتعر�ض نحن �أي�ضًا ملثل تلك �حلادثة �أي�ضًا.                                                                                        

يف  تو�زن  هناك  �أن  مرة  ذ�ت  د�مناركي  فيل�ضوف  قال 

�الأخر �ل�ضيء  وجود  يف  �ل�ضبب  هو  �ل�ضيء  �أي  �ضيء،   كل 

�أن  فرغم  كمثال،  وطني  و��ضتخدم  �أبدً�.  تفريقهما  ميكن  وال   

�لد�منارك ال تعاين من �لزالزل �أو ع�ضابات مافيا �أو �لثعابني 

�جلر�ضية، �إال �أن �لطق�ض فيها �ضيء مدة 10 �أ�ضهر يف �ل�ضنة.                                      

�أو  نز�عات  �أي  من  نعاين  ال  �أننا  ي�ضيف  �أن  �ملمكن  من  كان 

��ضكندنافيا،  يف  �نفجار�ت.  �أو  مذ�بح  �أو  حروب  �أو  �نقالبات 

نحن على وعي تام بالظروف غري �الآمنة �لتي تعاين منها �لعديد 

من �لبلد�ن، لكن، هل نفهم متامًا عو�قب �لعي�ض يف مكان غري 

�آمن وعو�قب �لهجمات �مل�ضلحة و�لكو�رث �لطبيعية رغم �أننا مل 

نتعر�ض لها من قبل؟                                                                                             

ورعبنا  ده�ضتنا  تثري  �أن  ينبغي  �لتي  �الأمور  من  �لعديد  هناك 

�الأمور  �لكثري من  �أي�ضًا  لكن هناك  �لرنويج،  ما حدث يف  بعد 

�لتعاون  يف  �الأمر  ينح�ضر  وال  بها.  و�لتاأثر  تعلمها  ينبغي  �لتي 

وجميع  و�أ�ضرهم  �لناجني  مل�ضاعدة  و�ملتطوعني  �ملحرتفني  بني 

�ملت�ضررين ويف قر�ر مو��ضلة تقدمي �لدعم مدة �ضنة على �الأقل 

فح�ضب، و�إمنا هناك �أي�ضًا �لدور �ملهم �لذي ت�ضتطيع وينبغي �أن 

تلعبه جمعيات �ل�ضليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر.     

ويف هذ� �لعدد، ميكنكم قر�ءة �ملو��ضيع �لتي تظهر مدى �ضعوبة 

تاأثري عملنا من ناحية علمية. ورغم ذلك، نحن نحاول  قيا�ض 

ذلك.  لتحقيق  و�أف�ضل  جديدة  طرق  �إيجاد  م�ضتمرة  ب�ضورة 

وما يدفعنا �إىل �ال�ضتمر�ر يف �لوقت ذ�ته هي جميع �ل�ضهاد�ت 

و�لتقدير�ت �لتي نح�ضل عليها من �مل�ضتفيدين، كهوؤالء �لذين 

ي�ضعون �الأزهار �أمام �ل�ضليب �الأحمر �لرنويجي و�لذين ير�ضلون 

لنا مالحظة تقول: » �ضكرً� على وجودكم هنا”.                          

نانا ويدمان
بقلم نانا ويدمان

�شكراً لوجودكم 

هنا

جتدونا على تويرت ويوتيوب!

ان�صموا اإلينا يف مركز الدعم النف�صي االجتماعي على تويرت ويوتيوب، واح�صلوا 

على م�صتجدات االأخبار واالأحداث على املواقع االلكرتونية التالية: 

�صركة وييل ادت قامت �صركة وييل ادت مبنحنا اإذن ا�صتخدام برجميتهم لرتجمة 

املجلة بحرية.

هل ترغبون يف امل�صاركة؟ 
نرحب باأفكاركم ور�صائلكم ومقاالتكم... قوموا مبرا�صلتنا على املوقع 

psychosocial.centre@ifrc.org.

للمزيد من املعلومات عن املركز النف�صي االجتماعي ودورنا، الرجاء زيارة 

www.ifrc.org/psychosocial. :املوقع االلكرتوين  هل ترغبون يف ن�صخة عن املجلة؟ ميكنكم

 احل�صول على عدد حمدود من الن�صخ عن طريق

 االت�صال باملركز النف�صي االجتماعي. اأو ميكنكم

     طلب ن�صخة مطبوعة عرب االنرتنت اأو قراءتها على القر�ص با�صتخدام التطبيق:

MagCloud app.    
http://www.magcloud.com/user/IFRC

 ifrc_ps_centre                psychosocialcentre   



الدعم النف�شي الجتماعي حول العامل4

مالمح ت�صلط ال�صوء على الدعم النف�صي االجتماعي حول العامل تقدمه اجلمعيات 

من  العديد  وتقوم  اجلارية.  واالأحداث  والتقارير  النداءات  على  بناءاً  الوطنية 

اجلمعيات الوطنية االأخرى بتقدمي وتو�صيع اأن�صطة الدعم النف�صي االجتماعي.

بريطانيا:

نوعها  من  فريدة  ماج�ضتري  بدورة  �لرتحيب  مت 

كاأول دورة يف �لعامل يتم �مل�ضاركة فيها من خالل 

حيث  “�ي�ضت لندن”.  �النرتنت وترت�أ�ضها جامعة 

باالإدر�ك  �الإغاثة  �لعاملني يف جمال  �لدورة  تزود 

يعملون  �لتي  �ملخيفة  للبيئات  �الجتماعي  �لنف�ضي 

فيها. 

�ال�ضت�ضارة  يف  �لدولية  �ملاج�ضتري  دورة  وتهدف 

�لوعي  ن�ضر  �إىل  �الجتماعية  �لنف�ضية  �الإن�ضانية 

�لعمل  �ضياق  �لنف�ضية �الجتماعية �ضمن  بالعو�مل 

ورفاهية  �ملت�ضررين  �ل�ضكان  �أجل  من  �الإن�ضاين 

�لعاملني �لد�عمني لهم.       

بعد،  عن  �لدورة  �مللتحقني  من  �لعديد  ويدر�ض 

ويف �لوقت ذ�ته يقدمون �مل�ضاعد�ت �الإن�ضانية يف 

من  �لدورة  وتقدم  و�أفغان�ضتان.  كهاييتي  مناطق 

�ل�ضابقة  �لنائبة  د�فيد�ضون،  �ضارة  �لدكتورة  قبل 

و�مل�ضت�ضار  �لربيطاين  �الأحمر  �ل�ضليب  لرئي�ض 

�لربيطاين  �الأحمر  لل�ضليب  �الجتماعي  �لنف�ضي 

دوليني  خرب�ء  �لربنامج  »يجمع  وتقول:  حاليًا. 

�مل�ضاعد�ت  جمال  يف  و��ضعة  بخرب�ت  يتمتعون 

�الإن�ضانية �لدولية و�ال�ضت�ضارة وعلم �لنف�ض. ونحن 

جتاربهم  وتبادل  �مل�ضاهمة  على  �لطالب  ن�ضجع 

بع�ض  من  �لتخفيف  على  ي�ضاعد  بدوره  �لذي 

�لعزلة �لتي يعاين منها بع�ض �لعاملني يف مو�جهة 

�الإعالن  مت  وقد  بها.  يعملون  �لبيئاتالتي  حتديات 

�الأزمات”،  مع  “�لتعاي�ض  جملة  يف  �لدورة  عن 

�لعدد 1/ 2011.                                                                                                                         
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كولومبيا: 

�جتمع �مل�ضوؤولون عن �لدعم �لنف�ضي �الجتماعي 

لل�ضليب  �لدولية  �للجنة  وطنية،  جمعية   18 من 

ثالثة  مدة  بوغوتا  يف  �لدويل  �الأحمرو�الحتاد 

�أيام يف �أيلول- �ضبتمرب، بهدف تبادل �ملزيد من 

�ملعرفة وتعزيز �لفرق �ملرجعية �الإقليمية بعد �أن 

فرق  باإن�ضاء  �لوطنية  �جلمعيات  معظم  قامت 

اأوروبا:

�ملنتدى  �لربيطاين  �الأحمر  �ل�ضليب  �ضي�ضت�ضيف 

�ل�ضنوي لل�ضبكة �الأوروبية �خلا�ضة بالدعم �لنف�ضي 

�أكتوبر  �الأول-  ت�ضرين  �ضهر  خالل  �الجتماعي 

عنو�ن  �لعام  هذ�  منتدى  على  و�أطلق  يورك.  يف 

رو�بط  ��ضتك�ضاف  �لعملي:  �لتطبيق  يف  »�ملرونة 

كل  مناق�ضة  و�ضيتم  �الجتماعي«،  �لنف�ضي  �لدعم 

�ملنتدى  دعا  وقد  �ملرونة.   مبادئ وممار�ضات  من 

ممثلني خارجيني باالإ�ضافة �إىل �جلمعيات �لوطنية 

مناق�ضة  �أجل  من  وبريطانيا  وجورجيا  بلجيكا  يف 

جتاربهم. و�ضت�ضم �لندو�ت �ملتناظرة �لنقا�ض حول 

�لنف�ضي  و�لدعم  �لنازحني  ��ضتقبال   ، �الأ�ضر  دعم 

�ضيقوم  كما  للكو�رث.  �ال�ضتجابة  يف  �الجتماعي 

من  عدد  باإلقاء  �الجتماعي  �لنف�ضي  �لدعم  مركز 

�لعرو�ض.

�لنف�ضي  بالدعم  �خلا�ضة  �الأوروبية  �ل�ضبكة 

�ضنو�ت،   10 من  �أكرث  منذ  موجودة  �الجتماعي 

وجميع �جلمعيات �لوطنية �الأوروبية و�لبالغ عددها 

53 مدعوة للم�ضاركة.

ايطاليا: 

يو��ضل �ل�ضليب �الأحمر �الإيطايل تو�ضيع ن�ضاطاته 

�خلا�ضة بالدعم �لنف�ضي �الجتماعي من خالل خلق 

و�ملتطوعني  للم�ضتفيدين  �جتماعية  نف�ضية  خدمة 

�الجتماعي  �لنف�ضي  للدعم  �لوطنية  �لتدخالت 

يف حاالت �لطو�رئ.                                                                                         

�لنف�ضي  �لدعم  فرق  وجود  ومع  و�ملوظفني. 

�خلدمة  فاإن  �لطو�رئ،  حاالت  يف  �الجتماعي 

�إىل  �ال�ضتجابة  يف  �جلمعية  �ضت�ضاعد  �جلديدة 

�الإر�ضاد�ت  و�ضع  ومت  �حلرجة.  �ليومية  �حلاالت 

من  بوحي  �جلديدة  �خلدمة  لهذه  �لتوجيهية 

كمقاربة  �الجتماعي  �لنف�ضي  �لدعم  تعريف 

حت�ضني  �أجل  من  �حلرجة  �الأحد�ث  ل�ضحايا 

��ضتعادة  تي�ضري  بهدف  و�ملجتمعات  �الأفر�د  مرونة 

�ملحتملة  �ملر�ضية  �لعو�قب  من  و�حلد  �ال�ضتقر�ر 

حلاالت �الإ�ضابة. ويف �لوقت ذ�ته، �ضتتاأكد �خلدمة 

ورفاهية  �ضحة  على  حمافظتها  من  �جلديدة 

�ملتطوعني و�ملوظفني من خالل �لتدريب و�لدعم.                                           

اإ�صرائيل وفل�صطني: 

و�مل�ضرفني من جمعية  �مل�ضعفني  �ضتة من  مت دعوة 

�أجل ح�ضور  �إ�ضر�ئيل من  جنمة د�ود �حلمر�ء يف 

و�لتي  �الإ�ضابات  يف  �حلياة  لدعم  �لدولية  �لدورة 

يتم تقدميها من قبل مدربني و�أ�أطباء من جمعية

كال  تتعاون  وبينما  �لفل�ضطيني.  �الأحمر  �لهالل 

�ملنظمتني بفاعلية يف خدمات �إ�ضعافات �لطو�رئ، 

�لهالل  موظفو  فيها  يقدم  مرة  �أول  هذه  كانت 

ملوظفي  كمدربني  خدماتهم  �لفل�ضطيني  �الأحمر 

جنمة د�ود يف ��ضر�ئيل . وعقدت �لدورة �خلا�ضة 

قبل  �مل�ضابني  للمر�ضى  �ملتقدمة  باملعاجلة 

و�ضولهم �إىل �مل�ضت�ضفى يف مركز �ضيك جري�خ يف 

�لقد�ض مدة 4 �أيام.                                               

مبعاجلة  خا�ضة  عديدة  جو�نب  يف  كفاءتهم  رغم 

تعلم  من  و�مل�ضرفون  �مل�ضعفون  ��ضتفاد  �الإ�ضابات، 

و�لتي  �ملر�ضى  ��ضعاف  يف  �ملختلفة  �ملقاربات 
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نيوزيلندة:

�نتقل �ل�ضليب �الأحمر �لنيوزلندي من تقدمي �لتوزيع 

�لتخطيط  �إىل  و�الإعانات  للم�ضاعد�ت  �لفوري 

�ملت�ضررين  م�ضاعدة  �أجل  من  �ملدى  لالنتعا�ض طويل 

يف �إعادة بناء حياتهم وجمتمعاتهم بعد كارثة �لزالزل 

�لثالثة �لتي �ضربت كر�ي�ضت�ضر�ض يف كانتريبريي. ومت 

توجيه  �أجل  �لتعايف من  لعملية  جتهيز جمموعة عمل 

عمل  �إطار  وتنفيذ  تطوير  خالل  من  �النتقال  هذ� 

�ملتو�ضطة  �ملت�ضررين  �حتياجات هوؤالء  لتلبية  �لتعايف 

وطويلة �الأمد، وبناء �ملرونة وتعزيز قدر�تهم.                                                                      

�الأمثل  �لعاملية  �ملمار�ضات  ��ضتخد�م  خالل  ومن 

�الأخرى  �لكو�رث  من  �لرئي�ضية  �مل�ضتفادة  و�لدرو�ض 

وت�ضونامي  وزلز�ل  كوينزالند  في�ضانات  ككارثة 

�ليابان، يهدف هذ� �الإطار �إىل حتقيق ممار�ضات 

��ضتعد�د  و�ضمان  كانتريبريي  يف  �الأمثل  �النتعا�ض 

�لنيوزيلنديني للكو�رث �مل�ضتقبلية ب�ضورة �أف�ضل.                                 

خالل  من  �ملحددة  �لرئي�ضية  �الحتياجات  ومن 

خالل  فمن  �الجتماعي.  �لنف�ضي  �لدعم  هو  �الإطار 

�الأفر�د  تكيف  و�آليات  و�لكر�مة  �ال�ضتقاللية  �حرت�م 

�الجتماعي على  �لنف�ضي  �لدعم  ي�ضاعد  و�ملجتمعات، 

دعم  �أجل  ومن  �الجتماعي.  �لتما�ضك  �إعادة  تعزيز 

�أف�ضل،  ب�ضورة  �ملت�ضررين  وخدمة  �لعملية  هذه 

يخطط �ل�ضليب �الأحمر �لنيوزلندي لتدريب متطوعيه 

وموظفيه على �الإ�ضعافات �الأولية �لنف�ضية �الجتماعية 

من  يزيد  �لذي  �الأمر  �مل�ضاعد.  و�لتو��ضل  �الأ�ضا�ضية 

�خلدمات �ملقدمة �إىل �الأ�ضخا�ض �ملت�ضررين.                               

�الأحمر   �لهالل  جمعية  قبل  من  ممار�ضتها  يتم 

�لفل�ضطيني. وقد قدم �لدكتور دجاين، �ملدير �لطبي 

لهذه �لدورة، �إىل جانب فريقه �ملكون من �ملدربني 

ونابل�ض  �هلل  ور�م  �لقد�ض  �ضرق  من  �لقادمني 

�لعديدة  �الإ�ضابات  �أنو�ع  حول  حما�ضرة  وقلقيلية 

و�رتباطاتها �لد�خلية وتفا�ضيل �لتعامل مع �ملر�ضى 

�مل�ضابني قبل و�ضولهم �إىل �مل�ضت�ضفى. ومت تكري�ض 

�ليومني �الأخريين من �لدورة للتمارين �لعملية.                                                                      

اليابان:

مياجي  يف  �الجتماعي  �لنف�ضي  �لدعم  مر�كز  ز�لت  ما 

على  �أ�ضهر   4 مرور  بعد  حتى  فاعلة  �يو�ت  ومقاطعة 

 543 �إر�ضال  مت  يوليو،  متوز-  فمنذ22  �لكارثة.  وقوع 

�لنف�ضي �الجتماعي  �لدعم  برنامج  يعمل �ضمن  موظف 

�إىل �يو�ت ومياجي ومقاطعة فوكو�ضيما �ملت�ضررة جر�ء 

�لكارثة. حيث ��ضتفاد 12.858 �ضخ�ض من فرق برنامج 

�لدعم �لنف�ضي �خلا�ض بال�ضليب �الأحمر �لياباين.                                                   

ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا )مينا(: 

��ضتمرت �جلمعيات �لوطنية يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط 

�الجتماعي  �لنف�ضي  �لدعم  تقدمي  �إفريقيا يف  و�ضمال 

بلد�ن  من  �لعديد  �ضهدتها  �لتي  �ال�ضطر�بات  �أثناء 

و�أ�ضرهم  �لعنف  ل�ضحايا  �لدعم  يقدم  ومل  �ملنطقة. 

و�ملتطوعني  للموظفني  �أي�ضًا  قدم  و�إمنا  فح�ضب، 

�ملثال،  للغاية. على �ضبيل  �أو�ضاع خطرية  �لعاملني يف 

و�لعاملني يف  �الإ�ضعاف  �ضيار�ت  �ضائقي  ��ضتهد�ف  مت 

�ل�ضحة �ملتطوعني يف كل من ليبيا و�ضوريا.                                                                                                 

�الأحمر  و�لهالل  �لليبي  �الأحمر  �لهالل  من  كل  قام 

�لنف�ضي  �لدعم  بر�مج  بتو�ضيع  �ل�ضوري  �لعربي 

مت  جديدة  بر�مج  خالل  من  بها  �خلا�ضة  �الجتماعي 

متويلها من قبل �ل�ضليب �الأحمر �لد�مناركي. ويركز 

�لربنامج يف ليبيا ب�ضكل رئي�ضي على م�ضاعدة �لناجني 

بينما  �لقتال،  حاالت  الأ�ضد  تعر�ضت  �لتي  �ملناطق  يف 

يتم توجيه �لربنامج يف �ضوريا مبدئيًا باجتاه �ملوظفني 

و�ملتطوعني يف �ملناطق �لتي ت�ضهد �ال�ضطر�بات.                                        
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يف  طابقني   من  �ملوؤلفة  “بلغاريا”  �ضفينة  علقت 

متوز-  من  �لعا�ضر  �الأحد  يوم  تاتار�ضتان  يف  عا�ضفة 

�ضخ�ض   78 �إنقاذ  �مل�ضوؤولون  �أكد  وقد   .2011 يوليو 

على �الأقل. كما �أكدت �ل�ضلطات �ملحلية عدد �لوفيات 

يزيد عن 60 �ضخ�ض  �أن ما  �إال  بحو�يل 63 �ضخ�ض. 

ما ز�ل مفقودً�. و�أ�ضيب �لعديد من �لناجني ب�ضدمة 

�الجتماعي.  �لنف�ضي  �لدعم  �إىل  بحاجة  وهم  عميقة 

�لدعم  تقدمي  �أجل  من  متطوع   20 تدريب  و�ضيتم 

�لنف�ضي �الجتماعي لـ200 عائلة على �الأقل.                                                                                 

باك�صتان:

�ل�ضند،  مقاطعة  �أمني  و��ضم،  كنو�ر  �ل�ضيد  �ألقى 

�لعاملة  للوكاالت  �ل�ضهري  �لتن�ضيق  �جتماع  خالل 

�ل�ضوء على مدى  �لفي�ضانات  كارثة  بعد  �ل�ضند  يف 

�الجتماعي  �لنف�ضي  �لدعم  برنامج  وجناح  فائدة 

يف د�دو. وقد �ضجع �ل�ضيد و��ضم على �إدماج �لدعم 

�لنف�ضي �الجتماعي يف كافة �ال�ضتجابات �مل�ضتقبلية 

للطو�رئ.          

الرنويج واأي�صلندة:

عمل  ور�ضات  با�ضت�ضافة  �لبلدين  كال  �ضيقوم   

�لنف�ضي  �ملحتوى  ��ضتخد�م  على  �مل�ضاركني  وتدريب 

�ل�ضحة.  �لطارئة يف  �ال�ضتجابة  لوحدة  �الجتماعي 

ور�ضة  بتنظيم  معًا  وكند�  �لرنويج  من  كل  وتقوم 

يف  و�ل�ضويد  �أي�ضلندة  من  كل  تتعاون  بينما  عمل، 

�لدعم  جزء  ن�ضر  مت  وقد  �لثانية.  �لعمل  ور�ضة 

�أول  �لطارئة  �ال�ضتجابة  لوحدة  �الجتماعي  �لنف�ضي 

مرة �أثناء زلز�ل هاييتي. وقد مت تنفيذ تقييم للزمن 

�ضتت�ضمن  بالتطور.  �ملحتوى  وي�ضتمر هذ�  �حلقيقي 

لل�ضليب  �لدولية  �للجنة  �لعمل م�ضاركني من  ور�ضة 

مندوبي  بني  وثيقة  رو�بط  خلق  �أجل  من  �الأحمر 

يف  �لعاملني  و�لزمالء  �لطارئة  �ال�ضتجابة  وحد�ت 

�إعادة �لرو�بط �لعائلية �أثناء �لكو�رث.   
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يف �أيار- مايو، يكون قد مر على �لزلز�ل �لذي �ضرب 

 8 بقوة  �ملحيطة  و�ملناطق  �ل�ضينية  �ضي�ضو�ن  مقاطعة 

درجات وت�ضبب بقتل ما يزيد عن 87.000 �ضخ�ض 3 

�لكارثة،  وقوع  منذ  �لطويل  �لوقت  مرور  ومع  �ضنو�ت، 

من �ملمكن �أن ن�ضاحمك على �لظن باأن عمل �لربنامج 

�أمر  ذلك  ببطء.  يتال�ضى  قد  �الجتماعي  �لنف�ضي 

م�ضتبعد. خالل ��ضرت�حة �ل�ضاي، تتحدث ليو يي، �إحدى 

�ملعلمات �لعامالت يف �ملدر�ضة �البتد�ئية �ملحلية، كيف 

�ضمن  �لتدريبات  �أثناء  تعلمها  مت  �لتي  �الأ�ضاليب  �أن 

�مل�ضائل  مقاربة  يف  �ضاعدتها  �لنف�ضي  �لدعم  برنامج 

�ضورة  عن  وحتدثت  حياتهم.  يف  طالبها  تو�جه  �لتي 

قام طفل بر�ضمها موؤخرً� قائلة

يــــوجـــــــــد نعــــجتان 

تنـــظـران اإلـــى بع�شهما 

بـــــــــطريقة عــــدائية
فران�صي�ص ماركو�ص، 

مدير االت�صاالت لالحتاد الدويل لل�صليب 

االأحمر والهالل االأحمر يف �صرق اآ�صيا

الإحماء  متارين  خالل  يقفزون 

املتدربني  زمالئهم  ويراقبون 

الذين لديهم هوايات م�شابهة 

الطاولت  وراء  ويجتمعون 

اإىل  بالن�شبة  معاً.  وير�شمون 

والعديد  معلم   20 من  اأكرث 

من املتطوعني، هذه هي بداية 

الجتماعي  النف�شي  التدريب 

والهالل  الأحمر  لل�شليب 

الأحمر الذي �شيدوم يومني.

ي�صتخدم االأطفال يف مدر�صة ابتدائية حملية يف �صوينينغ الفنون املرئية من اأجل التعبري عن امتنانهم لكل امل�صاعدة التي ح�صلوا عليها من االآباء 

واملعلمني والدولة. حيث ينظر اإليها على اأنها جزء ال يتجزاأ من عملية امل�صري قدماً يف حياتهم بعد الكارثة.

»كان هناك نعجتني تقفان بعيدً� وتنظر�ن �إىل بع�ضهما 

ب�ضورة عد�ئية.«

»عندما حتدثنا �إىل �لطفل ب�ضاأن �ل�ضورة �لتي ر�ضمها، 

تبني �أن �لنعجتان متثالن و�لديه �للذ�ن كانا يتجادالن 

طو�ل �لوقت و�نف�ضال.« 

الديون تعني االنف�صال

�ضانك�ضيا.  كني  �ملتطوع  �لطالب  بجانبها  يجل�ض  كان 

حيث �أعرب عن رغبته يف �مل�ضاركة بهذ� �لتدريب من 

�أجل م�ضاعدة �أطفال �لعمال �لنازحني �لذين تركو� يف 

رعاية �أجد�دهم. فقد �أ�ضبح هذ� �الأمر م�ضكلة و��ضحة 

جدً� ، �عطاء �لديون �لتي ينبغي على �لعائالت �ضد�دها 

بعد �إعادة بناء منازلها �ملدمرة جر�ء �لزلز�ل. و�لتي 

�أ�ضبحت ظاهرة �نت�ضرت يف �أنحاء �ل�ضني.                                                                         

وقال: “يحتاجون �إىل �هتمام �أكرث ب�ضبب �لظلم �لذي 

يعانون منه.” وقد كان �لتدريب �لذي يتلقونه يف �الأ�ضل 

جزءً� من برنامج �لدعم �لنف�ضي �الجتماعي �لذي مت 

يف  �ضي�ضو�ن  مقاطعة  دمر  �لذي  �لزلز�ل  بعد  �إعد�ده 

�أيار- مايو 2008.                                                                                                 
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جتارب مفيدة

و�ملمار�ضات  �الأ�ضاليب  دمج  �الآن  مت  �لكارثة،  وقوع  على  �ضنو�ت   3 مرور  بعد 

�ملطبقة يف مد�ر�ض �ملنطقة من �أجل �لتعامل مع �لعديد من �الأطفال �مل�ضدومني 

و�مل�ضابني يف بر�مج �ل�ضليب �الأحمر �ل�ضيني �لتي ت�ضم �لعديد من �لتطبيقات 

�لتي تتناول �مل�ضائل �الجتماعية �جلارية.                             

ويقول �لدكتور جياثي�ضان كوال�ضينغام، مندوب �ل�ضحة وبرنامج �لدعم �لنف�ضي 

�ضي�ضو�ن:  يف  �الأحمر  و�لهالل  �الأحمر  �ل�ضليب  جلمعيات  �لدويل  �الحتاد  لدى 

رزمة �الأدو�ت �لتي قمنا باإنتاجها بعد �لزلز�ل قد مت ��ضتخد�مها  �أن  �الآن  “نرى 
من �أجل �مل�ضاعدة يف جمموعة خمتلفة �ملدى من �ملو��ضيع و�جلماعات«.                          

�لزلز�ل  جر�ء  �الأيتام  �الأطفال  هناك  �لنازحني،  �لعمال  �أطفال  �إىل  باالإ�ضافة 

وجمتمعات �الأطفال �ملنحدرة من �ملجتمعات �ل�ضعيفة و�لفقرية.                                                                             

�إال �أن �مل�ضاألة �ملتعلقة بكيفية دعم �النتعا�ض �لنف�ضي لالأ�ضخا�ض �ملحليني ب�ضورة 

�أمثل بعد �لكارثة حتى بعد حتول �الأر��ضي �ملدمرة �إىل جمتمعات حديثة و�أنيقة ال 

تز�ل مو�ضوع �لنقا�ض.                                

حتى يف �لنقا�ضات غري �لر�ضمية بني �مل�ضاعدين �لعاملني لدى �ل�ضليب �الأحمر 

و�لهالل �الأحمر، يعرب �لبع�ض عن �آر�هم باأن “�ل�ضينيني ال يحتاجون �إىل بر�مج 

�لدعم �لنف�ضي �الجتماعي و�أنهم �أقوياء جدً�”.  و�لبع�ض �الآخر يرى �أنه ال ينبغي 

فر�ض �ملمار�ضات �لغربية على �ل�ضعب �ل�ضيني.”                                         

ما زال النا�ص يذرفون الدموع

�الإجابات  تلك  كوال�ضينغام،  �إىل  بالن�ضبة 

تعاك�ض ما ير�ه على �أر�ض �لو�قع. ويقول: »لي�ض 

�لدموع  يذرفون  �لنا�ض  روؤية  �ملاألوف  غري  من 

حماولة  م�ضاألة  لي�ضت  فاإنها  لذ�،  �الآن.  حتى 

دفع �أي �ضيء جتاه �لنا�ض من �خلارج.«      

من دون �ضك، و بعد مرور �لذكرى �لثالثة على 

وقوع �لكارثة، ت�ضجع لهجة �الإعالم و�ل�ضلطات 

�ملحلية �لناجني على مو�جهة �مل�ضتقبل بتفاوؤل 

وترك �ملاأ�ضاة ور�ءهم.                                                       

يف بلدة بي�ضو�ن �ل�ضي�ضو�نية بالقرب من مركز 

عن  يزيد  ما  تويف  وحيث  �ل�ضطحي  �لزلز�ل 

مو  يحافظ  �لكارثة،  �أثناء  �ضخ�ض   15.000

و�حد  هو  عامًا   12 �لعمر  من  �لبالغ  كينغدونغ  هوو 

يف  تركو�  �لذين  �ل�ضينيني  �الأطفال  ماليني  من 

�أعمالهم  �إىل  �الآباء  يذهب  بينما  �الأجد�د  رعاية 

جدته  وتقوم  بعيدة.  مقاطعات  يف  نازحني  كعاملني 

على  �ضهاًل  لي�ض  �الأمر  �أن  �إال  برعايته.  �ضوزين  ر�ن 

�أي منهما.                                                

جو�نغزو، �مل�ضوؤول �حلكومي �ملحلي، على �بت�ضامة هادئة طو�ل �لوقت �أثناء حديثه 

عن م�ضاهد �ل�ضدمة و�لدمار �لذي حل بالبلدة.                                                             

فقد زوجته و�لعديد من �أفر�د عائلته، ويعي�ض حاليًا يف �ضكن موؤقت قبل �النتقال 

�إىل منزل جديد.         

مت �الإبقاء على بلدة بي�ضو�ن �لقدمية و�أبنيتها �ملنهارة و�أنقا�ضها كن�ضب تذكاري 

لهوؤالء �لذين لقو� حتفهم �أثناء �لكارثة وكاأنها خمزن للم�ضاعر �ملتاأملة.  

�لقريبة  ميانيانغ  مدينة  من  �الأحمر  �ل�ضليب  رئي�ض  نائب  ليمينغ،  يانغ  ويو�ضح 

قائاًل: 

“تختفي �البت�ضامات من وجوه �لنا�ض عندما يذهبون �إىل �لبلدة �لقدمية.”                                                             

برنامج  �أدو�ت  رزمة  با�ضتخد�م  �ضي�ضو�ن  يف  �ملد�ر�ض  من  �لعديد  بد�أت 

�لدعم �لنف�ضي �ملطور من قبل �الحتاد �لدويل جلمعيات �ل�ضليب �الأحمر 

معاجلة  �أجل  من  �ل�ضيني  �الأحمر  �ل�ضليب  وجمعية  �الأحمر  و�لهالل 

�مل�ضائل �لعاطفية �لتي يو�جهها �لعديد من �لطالب، وقد مت ترجمة �ملو�د 

�إىل �للغة �ل�ضينية.                 
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لدى  التقارير  م�صوؤول  �صوي،  ميات  ماي  بقلم: 

نورغارد،  وال�صي  ميامنار  يف  االأحمر  ال�صليب 

مركز الدعم النف�صي                                                                                                  

تذكر �ضان �ضان لوين �آخر جملة قالتها البنها بحيوية. 

كانت ليلة عا�ضفة يف �لثاين من �ضهر �أيار- مايو قبل 

نرجي�ض  �إع�ضار  �ضرب  عندما  �ضنو�ت   3 من  �أكرث 

لقي  حيث  رهيبة.  بقوة  ميامنار  يف  �ير�و�دي  دلتا 

ز�لو�  �أو ما  يزيد عن 130.000 �ضخ�ض حتفهم  ما 

مفقودين، ومن بينهم زوج و�بن �ضان �ضان لوين.                       

لقد متكنت هي من �لنجاة.

�ضان  �ضان  خرجت  �لكارثة،  تلت  �لتي  �الأ�ضابيع  يف 

وعلى  �لقرى  من  �لعديد  يف  عائلتها  عن  بحثًا  لوين 

�ألو�ح �الإعالنات على �أمل �أن ت�ضمع �أخبار عنها. ويف 

يوم ما، وعند نقطة توزيع �الإغاثة �خلا�ضة بال�ضليب 

�الأحمر يف البوتا، ر�قبت �ملديرة �لرئي�ضية �ضان �ضان 

جرى  عما  للحديث  ودعتها  بقلق  �حلزينة  �الأم  ماو 

�ملحطم  و�لهم  كانت حلظات من �حلزن  وتلك  لها. 

�لليلة  ق�ضة  لوين  �ضان  �ضان  لها  روت  بينما  للقلب، 

لهذ�  �ضورة  �لتقاط  مت  وقد  عا�ضتها.  �لتي  �ملرعبة 

�للقاء �الأول �لتي �أثرت على جميع من ر�آها حتى من 

دون �أن يفهمو� ما كانت �ضان �ضان لوين حتاول قوله 

بينما كانت تبكي وتتحدث يف �لوقت ذ�ته.                                               

اللعب والغناء وال�صحك والكالم

�ضان  �الأحمر  لل�ضليب  �لرئي�ضية  �ملديرة  ترتك  مل 

�إىل مكتبها  لوين �حلزينة بعد ذلك، ودعتها  �ضان 

التعايف: ميامنار بعد اإع�شار نرجي�س

الوقوف اإىل 

  جانب املت�رضرين

تناول  ن�صل،  اأن  بعد  اأميكنني  و�ضلنا؟  هل  “�أمي!  قائاًل:  طفلي  �ضاألني 

�صحن مليء باملعكرونة املقلية.....؟“ واأجبته قائلة: »متا�صك يا بني! 

اأعدك باأن يكون ذلك اأول �صيء نفعله بعد و�ضولنا �إىل �ل�ضاطئ.«                                                                                                

عن  و�إ�ضغالها  �لب�ضيطة  �ملهام  �أد�ء  يف  و�مل�ضاعدة 

�لبحث و�لبكاء با�ضتمر�ر. بقيت قريبة منها ودعتها 

�الجتماعي  �لنف�ضي  �لدعم  برنامج  يف  للم�ضاركة 

ميامنار  يف  �الأحمر  �ل�ضليب  قام  �لذي  �ل�ضامل 

�لدويل  �الحتاد  من  بدعم  �لكارثة  بعد  بتنفيذه 

جلمعيات �ل�ضليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر.                                                                        

�مل�ضتفيدين  �آالف  �لربنامج  هذ�  ��ضتهدف  وقد 

للطالب  �لوقائع  تنظيم  �لقرى. حيث مت  مئات  يف 

مع  �لفردية  �ملحادثات  �إىل  باالإ�ضافة  و�ملجتمعات 

�أ�ضرهم. كما �ضم �لربنامج  �لناجني �لذين فقدو� 

�ملتطوعني و�ملوظفني �لذين غالبًا ما كانو� من بني 

�ملت�ضررين �أي�ضًا، �إال �أنه حقق �لنجاح �أي�ضًا بعد �أن 

�للعب  �لقدرة على  �إز�ء  تقديرهم  �لنا�ض عن  عرب 

و�لغناء و�ل�ضحك و�لكالم مرة �أخرى. وبعد ب�ضعة 

�أ�ضهر، طلب �لرهبان و�ملوظفون �ملدنيون �ملحليون 

ميامنار  يف  �الأحمر  �ل�ضليب  من  و�ملدر�ضون 

حيث  �الجتماعي،  �لنف�ضي  �لتدريب  يف  �مل�ضاركة 

كانو� جميعًا يو�جهون �ضرورة م�ضاعدة �لناجني يف 

�ل�ضفاء من �الآثار �لعقلية �لعميقة جر�ء �الإع�ضار.     

�صخ�ص ت�صارك االأحزان معه

لدى  �أي�ضًا  متطوعة  لوين  �ضان  �ضان  �أ�ضبحت 

�ل�ضليب �الأحمر وبد�أت تدريجيًا ت�ضعر ب�ضورة   
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الوقوف اإىل 

  جانب املت�رضرين
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�أف�ضل. ما ز�لت تذرف �لدموع عند روؤية �ل�ضور �أو �الأفالم مع �أطفال يف عمر 

�بنها، �الأمر �لذي يفقدها �ل�ضهية ويحرمها من �لنوم لياٍل عديدة، لكنها قادرة 

�لتقت  �الأيام،  �إحدى  ويف  وحدها.  فاأكرث  �أكرث  �ل�ضغوطات  مع  �لتعامل  على 

�أمل �الآخر.  �أثناء �لكارثة وفهم كل منهما  و�أوالده  �أ�ضماك فقد زوجته  ب�ضياد 

وبد�أ �الثنان بااللتقاء �أكرث و�نتقال للعي�ض معًا يف �لنهاية. ومن خالل �لدعم 

�ملقدم من برنامج �ضبل �لعي�ض �ملنظم من قبل �ل�ضليب �الأحمر، حظي �الثنان 

�أجل بدء حياة عمل جديدة. وبينما ت�ضاعد �ضان �ضان لوين  بقارب �ضيد من 

زوجها �جلديد يف �ل�ضيد، تقوم �أي�ضًا باإد�رة مزرعة �ضغرية للخنازير من �أجل 

ك�ضب �ملزيد من �ملال.                                                                                                   

فقدت �ضان �ضان لوين زوجها وطفلها �أثناء كارثة �إع�ضار نرجي�ض، وعانت من �أجل 

�لعودة �إىل حياة تتطلع فيها �إىل �مل�ضتقبل ولي�ض �لعودة فقط �إىل �ملا�ضي. �أ�ضبحت 

على عالقة وثيقة مبديرة �ل�ضليب �الأحمر �ملحلي وجرت بينهما حمادثات عديدة.                                                                   

الطريق ما زال طوياًل

�ملر�أتان على  �لتقاءهما الأول مرة، بقيت  �أكرث من ثالثة �ضنو�ت على  بعد مرور 

تو��ضل. وما تز�ل �ضان �ضان ماو يف البوتا وهي م�ضوؤولة عن م�ضاعدة �الآالف من 

�لناجني يف �لبلدة وحولها، لكن هناك ر�بط وثيق يجمعها بها وغالبًا ما عربت 

�أيار- مايو  �أو ذعر ليلة  �أنها مل تن�ضى عائلتها  �إال  �ضان �ضان لوين عن �متنانها، 

2008. مع ذلك، قررت مو��ضلة حياتها منذ زمن بعيد.                                                                

وتقول: “�أحاول �أال �أبكي على وفاة �بني. فاحلزن ال ي�ضاعدين، �أرى �أمامي طريق 

طويل، لكن ما ز�ل لدى و�لدي لالعتناء بهما وحياة ينبغي �أن �أعي�ضها”.                                                             



10
التعايف: الدرو�س امل�شتفادة من كارثة 

ال�شني وميامنار

مقابلة مع الدكتور جياثي�صان كوال�صينغام

بقلم: فران�صي�ص ماركو�ص، مدير االت�صاالت االإقليمي، 

بكني

حتلوا بالقوة ول ت�شعروا بالأمل

�ضوؤ�ل: ما هو �أعظم �إجناز لربنامج �لدعم �لنف�ضي يف �ضي�ضو�ن وفقًا لر�أيك؟ 

على  وم�ضاعدتهم  مدر�ضة   20 يف  تقريبًا  طالب   30.000 �إىل  �لو�ضول  على  قدرتنا 

�لتكيف مع �الأو�ضاع بعد �لكارثة. باالإ�ضافة �إىل �إدر�ج �الأدو�ت يف �ملنهاج �لروتيني 

من قبل �ملعلمني �لذين قمنا بتدريبهم. كما �أن بناء قدر�ت موظفي ومتطوعي جمعية 

�ل�ضليب �الأحمر �ل�ضيني �ضي�ضمح لها ب�ضم ن�ضاطات �لدعم �لنف�ضي يف �أي ��ضتجابة 

م�ضتقبلية.                                                                                        

�ضوؤ�ل: ما مدى ثقتك بتبني �ل�ضكان �ملحليني مللكية و��ضتمر�رية �لربنامج؟                                

تعتمد  �لتي  �لطريقة  هو  طويلة  مدة  �لربنامج  فعالية  يهدد  قد  �لذي  �لوحيد  �الأمر 

�ملحليني  �ملعلمني  �أن  �إال  �خلارجي.  �لتمويل  على  �العتماد  يف  �ملحلية  �لفروع  عليها 

ومتطوعي �لرب�مج عربو� لنا مر�ت عدة عن ��ضتعد�دهم للقيام باملبادر�ت من �أجل 

�ال�ضتمر�ر من دون �العتماد على متويل جمعية �ل�ضليب �الأحمر �ل�ضيني و�إدر�ج 

�لربنامج يف بر�مج �ملدر�ضة �العتيادية و�حل�ضول على �لتمويل من �ل�ضلطات �أو 

�جلهات �ملانحة �الأخرى.                                                                                         

�لكارثة  تركو�  �لذين  �لطالب  �ل�ضلطات على  قبل  تركيز كبري من  �ضوؤ�ل: هناك 

حالة  على  ذلك  تاأثري  مدى  ما   – �ل�ضني  يف  و�المتنان  �لتقدير  وعلى  ور�ءهم 

�لطفل �لعقلية؟  

�ل�ضماح لالأطفال  �لنف�ضي:  �لدعم  برنامج  �لكامل من  للهدف  �الأمر م�ضابه  هذ� 

باإعادة �لتكيف مع �الأو�ضاع �ملتغرية. يف �لربنامج �حلايل، قمنا باإدر�ج وحدة يقوم 

فيها �ملعلمون و�لطالب بتنفيذ هذه �لن�ضاطات �لتقديرية �لتي تركز على �ملعلمني 

و�الآباء و�ملدر�ضة و�الأمة.                                                         

ينبغي على �الأطفال �مل�ضي قدمًا و�النتعا�ض من خالل �إعادة �لتكيف مع �الأو�ضاع 

�جلديدة. فهذ� �لنوع من طرق �النتعا�ض ي�ضمح لهم ببناء �ملزيد من �ملرونة ويجعل 

�ل�ضباب �أكرث قوة وقدرة على �لتعامل مع �لتحديات �مل�ضتقبلية ب�ضورة �أف�ضل.                                                                                 

الدكتور جياثي�صان كوال�صينغام مع االأطفال يف �صيفانغ �صي�صوان يف ت�صرين الثاين- 

ال�صف املجهزة ب�صورة موؤقتة. حيث مت  اأثناء تدريب نف�صي يف غرف  نوفمرب 2008 

اإدماجها  قدمت  النف�صي  الدعم  برنامج  اأدوات  رزمة  اأن  اإال  االآن،  املدر�صة  بناء  اإعادة 

ب�صورة متزايدة يف املنهج.                                                       
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�أ�ضبحو�  قد  �الأحمر  �ل�ضليب  ومعلمو  ومتطوعو  موظفو  �أن  تعتقد  هل  �ضوؤ�ل: 

قادرين على�لتعامل مع �حتياجاتهم �لنف�ضية �الجتماعية �لذ�تية؟                                                              

لي�ض بعد، الأن �لدعم �لنف�ضي �الجتماعي و�لعقلية ور�ءها ال تز�ل نحو �لتطور 

يف �ل�ضني كالعديد من �الأماكن �الأخرى. فجزء من �لتحدي يف �ل�ضني يكمن 

�لوجه  خ�ضارة  عدم  عن  �لتعبري  �إىل  مييل  �لبالد  يف  �لعام  �حلديث  �أن  يف 

و”�لتحلي بالقوة وعدم �ل�ضعور باالأمل”. لذ�، فاإن من �ل�ضعب �أن يكون هناك 

ل�ضيا�ضة  نظرً�  �ضاقة  رحلة  �الجتماعي  �لنف�ضي  �لدعم  ويو�جه  �ضامل.  منهج 

�حلكومة �الأكرث دعمًا لعلم �لنف�ض �ل�ضريري. ومن �لناحية �الإيجابية، �عرتفت 

�حلكومة �ل�ضينية والأول مرة بال�ضحة �لعقلية كمنطقة يقوم �لتاأمني بتغطيتها 

ز�ل  ما  ذلك،  مع  �الأمام.  �إىل  خطوة  بالتاأكيد  وتلك   ،2011 عام  من  �عتبارً� 

�لدعم �لنف�ضي �الجتماعي بحاجة �إىل تاأييد �أكرب.   

 �ضوؤ�ل: لقد �ضاركت يف ثماين عمليات خمتلفة خا�ضة بالزالزل يف جميع �أنحاء 

��ضتمر�ر  جتاه  �أ�أمل  بخيبة  ت�ضعر  – هل  وخمتلفة  متعددة  وبقدر�ت   - �آ�ضيا 

�لنا�ض يف �جلدل حول مدى �حلاجة �إىل �لدعم �لنف�ضي �الجتماعي؟                                                                                             

�أجل، لكن �مل�ضكلة تكمن يف �ضعوبة قيا�ض �لنتائج كعدد �خليام مثاًل. فالدعم 

�لنف�ضي �الجتماعي غري مرئي كمبنى، �إال �أنه �أكرث �أهمية من مبنى قوي. �إذ� 

�أثناء كارثة، يكون �لدعم �لنف�ضي �الجتماعي  فقد �ضياد قاربه وكل ما ميلك 

نقول:  و�أن  قاربًا  له  نوفر  �أن  يكفي  فال  �إليه.  يحتاج  �لذي  �لتعايف  من  جزءً� 

�إىل �لقوة �لعقلية من  »عندما ي�ضعر باجلوع �ضي�ضطاد �الأ�ضماك الأنه بحاجة 

�أجل �لتعايف و�لعودة �إىل �ل�ضيد وبناء حياة جديدة و�الإميان بامل�ضتقبل.                            

�لدكتور جياثي�ضان كوال�ضينغام هو طبيب من ماليزيا مت �إر�ضاله �إىل �ضي�ضو�ن بعد 

�لزلز�ل كمندوب لل�ضحة و�لدعم �لنف�ضي من �أجل م�ضاعدة جمعية �ل�ضليب �الأحمر 

�لكارثة. وقد  للناجني من  �ل�ضامل  �لنف�ضي �الجتماعي  بناء �لربنامج  �ل�ضيني يف 

عمل يف �ضي�ضو�ن 

حزير�ن-  حتى 

يونيو 2011.                                                                                              

�شي�شتمر العمل بعد كارثة اإع�شار نرجي�س

مقابلة مع الدكتور هال بي، الأمني الفخري جلمعية ال�شليب الأحمر يف ميامنار

بقلم: داو �شوي �شن مينت، رئي�س الت�شالت، 

ميامنار، ال�شليب الأحمر.

�صوؤال: كيف تقدر تاأثري الربنامج النف�صي االجتماعي؟

�أود �إلقاء �ل�ضوء على �أمرين: يعد �لدعم �لنف�ضي �الجتماعي من �إحدى ن�ضاطات �ال�ضتجابة �لفعالة 

�أن يقوم �ل�ضليب �الأحمر يف ميامنار ببناء قدر�ت  �لبعيد، ينبغي  و�ملثرية لالإعجاب. على �ملدى 

�ملتطوعني وب�ضكل خا�ض يف �ملناطق �ملعر�ضة للكو�رث.                                                                    

�صوؤال: ماذا عن االنطباعات املتلقاة من املجتمعات؟

مذهل! رحبت �ملجتمعات بالربنامج �لنف�ضي �الجتماعي و�ضاركت فيه منذ �لبد�ية.

�صوؤال: هل ميكنك احلديث ب�صكل مو�صع عن الدعم النف�صي االجتماعي اجلاري يف املناطق املت�صررة جراء اإع�صار نرجي�ص؟

حاليًا، نقدم �لدعم لالأطفال و�ل�ضباب و�لكهول �لذين تعر�ضو� لل�ضدمة جر�ء �إع�ضار نرجي�ض. و�ضاعدنا �الأطفال على �للعب و�لدر��ضة ونظمنا عددً� 

من �لن�ضاطات �ملجتمعية من �أجل �إ�ضغال �لنا�ض وحثهم على �لتو��ضل مع بع�ضهم �لبع�ض كما كان �لو�ضع قبل وقوع �لكارثة. ورغم رغبتنا يف تو�ضيع دعم 

�ل�ضليب �الأحمر �لنف�ضي �الجتماعي لي�ضمل كبار �ل�ضن، �إال �أننا مل ننجح يف ذلك بعد وعلينا �لتغلب على بع�ض �لتحديات.            

�صوؤال: ماذا عن ا�صتمرار ن�صاطات الدعم النف�صي االجتماعي بعد البدء بتخفيف العملية اخلا�صة باإع�صار نرجي�ص؟

�ضيو��ضل �ل�ضليب �الأحمر يف ميامنار تقدمي بر�مج �لدعم �لنف�ضي �الجتماعي يف �أنحاء �لبالد بعد �أن الحظنا مدى �أهميتها و�أنها جزء ال يتجز�أ من 

عملية م�ضاعدة �لناجني بعد كارثة �أو �أزمة.                             
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“�إذ� كان باإمكان رجل �لت�ضبب بكل هذ� �الأمل – ت�ضورو� �حلب �لذي من �ملمكن �أن نخلقه معًا”. كلمات حكيمة قالتها هيلي جاني�ضتاد، فتاة نرويجية تبلغ من 
�لعمر 18 عامًا، بعد �ملاأ�ضاة �ملزدوجة �لتي �ضربت �لرنويج يف 22 متوز- يوليو. حيث خل�ضت كلماتها �ال�ضتجابة �جلليلة الأمة �جتمعت معًا للحد�د على �لذين 

لقو� حتفهم يف حادثة �النفجار و�إطالق �لنار �لتي وقعت يف جزيرة �وتويا. وقد �ضاعد متطوعو �ل�ضليب �الأحمر �لرنويجي �لناجني �لفارين وعائالتهم كما �ضاركو� 

الحقًا يف �لبحث عن جثث �لقتلى. حيث عمل 40 متطوعًا نف�ضيًا بالقرب من �جلزيرة يف م�ضاعدة �لناجني و�أ�ضرهم، ومت ح�ضد �لفروع �ملحلية يف �أنحاء �لبالد 

من �أجل تقدمي �لدعم للعائدين وغريهم من �ملت�ضررين. ومت تقدير جهود �ملتطوعني من قبل �ضمو �الأمرية ووزير �ل�ضحة و�ملو�طنني �لذين و�ضعو� �الأزهار �أمام 

�ملقر �لرئي�ضي. و�أ�ضبحت �لزهرة �لتي كانت رمزً� حلزب �ضيا�ضي يف �ل�ضابق رمزً� وطنيًا لدولة م�ضتجيبة باحلزن و�لت�ضامن و�لكر�مة.                               

اليــــــــاأ�س والــــــكرامة
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�شنوا�شل تقدمي امل�شاعدة 

�لنار  و�إطالق  �أو�ضلو  مركز  يف  �النفجار  حادثة  بعد 

ومتطوعي  موظفي  �إر�ضال  مت  يوليو،   22 يف  �وتويا  يف 

كال  يف  للم�ضاعدة  فورً�  �لرنويجي  �الأحمر  �ل�ضليب 

�ملنطقتني. و��ضتخدمت فرق �ل�ضليب �الأحمر للبحث 

و�الإنقاذ قو�ربها من �أجل نقل �الأ�ضخا�ض من �جلزيرة 

��ضتقبل  حيث  �لياب�ضة،  على  �ضاندفولن  فندق  �إىل 

وقامو�  وعائالتهم  �لناجني  �الأ�ضخا�ض  �ملتطوعون 

�ل�ضليب  فريق  خرج  �لتالية،  �الأيام  ويف  مبو��ضاتهم. 

بينما  �لقتلى  بقايا جثث  �ملياه عن  للبحث يف  �الأحمر 

كانو� يحاولون �لفر�ر من �مل�ضلحني.                            

�ل�ضخ�ض  �أن  �إال  �الأثر،  قيا�ض  �ل�ضعب  من  �أن  رغم 

لل�ضليب  �الجتماعي  �لنف�ضي  �لدعم  عن  �مل�ضوؤول 

�ضك  ال  مايهل،  مرييت  �الآن�ضة  �لرنويجي،  �الأحمر 

لديها يف �أن �ملوظفني و�ملتطوعني قد لعبو� دورً� هامًا. 

ي�صتمر تقدمي الدعم للناجني وعائالتهم 

القنبلة  جراء  املت�صررين  من  وغريهم 

واإطالق النار يف الرنويج. لعب ال�صليب 

اأعمال  يف  دوراً حيوياً  الرنويجي  االأحمر 

للنظر  االآن  الوقت  حان  وقد  االإغاثة، 

على  والرتكيز  امل�صتفادة  الدرو�ص  يف 

احتياجات االأ�صخا�ص املت�صررين املتغرية 

مبا يف ذلك احتياجات متطوعي وموظفي 

ال�صليب االأحمر.                                                                                

بقلم: اآيو ديغيت

 املركز النف�صي االجتماعي لالحتاد الدويل جلمعيات

ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر

�أمرً� غري متوقع و�نده�ض �جلميع  “كان هذ�  وقالت: 

للموظفني  �لكبري  �لتاأثري  نرى  �أننا  �إال  كثريً�،  وتاأثرو� 

على  �لتدريب  جميعهم  يتلقى  مل  و�ملتطوعني. 

ميلكون  �أنهم  �إال  م�ضبقًا،  �لنف�ضية  �الأولية  �الإ�ضعافات 

�أثناء  �لتي ح�ضلو� عليها  �لرئي�ضية  و�ملعرفة  �ملهار�ت 

من  مكنهم  �لذي  �الأمر  �الأحمر،  �ل�ضليب  يف  عملهم 

تقدمي �ال�ضت�ضارة �لعادية«. و�أ�ضافت قائلة: »�أثبتت لنا 

هذه �الأحد�ث بالتاأكيد مدى �أهمية �لتح�ضري. وي�ضمل 

�لتي  �لنف�ضية  �الأولية  �الإ�ضعافات  على  �لتدريب  ذلك 

ال متكن �ملوظفني و�ملتطوعني من توفري �لدعم �ملهم 

ردود  مع  �لتعامل  يف  �أي�ضًا  ت�ضاعدهم  و�إمنا  فح�ضب، 

�أفعالهم  وك�ضف هوؤالء �لذين يعانون من �مل�ضاكل”.                                                                 

�ضم  يف  حاليًا  �لرنويجي  �الأحمر  �ل�ضليب  يفكر 

�لتدريب  من  كجزء  �لنف�ضية  �الأولية  �الإ�ضعافات 

�ملوظفني  جلميع  �الأولية  �الإ�ضعافات  على  �الإجباري 

و�ملتطوعني. ومت �لتفكري بهذ� �الأمر بناء على �لتجارب 

�إىل  �الإغاثة  �لعاملني يف  ��ضتنتجت حاجة جميع  �لتي 

�الأ�ضخا�ض �ملت�ضررين  �لتو��ضل مع  �أجل  �الأدو�ت من 

�لفعل  ردود  �أن  على  و�لتاأكيد  �لطو�رئ  حاالت  جر�ء 

ماألوفة.  وغري  غريبة  تبدو  �أنها  رغم  �ضحية  �ملبكرة 

وقد ترت�وح ردود �لفعل ما بني ردود فعل طبيعية �إىل 

�أو�ضاع غري عادية. عالوة على ذلك، قد تكون �حلاجة 

�إىل �ضم �الأيدي �أو �ال�ضتماع �إىل �لناجني وعائالتهم 

�الإ�ضعافات  �أد�ء  من  �أكرب  �لطو�رئ  حاالت  بع�ض  يف 

�الأولية �ملعروفة.

االحتياجات املتغرية

�الأحمر  �ل�ضليب  من  �ملقدمة  �مل�ضاعدة  تقدير  مت 

�لرنويجي علنًا من قبل �لعائلة �ملالكة ووزير �ل�ضحة 

من  �ملتاأثرين  �الأ�ضخا�ض  من  �لعديد  �إىل  باالإ�ضافة 

بل  �لفندق،  عند  �مل�ضاعدة  تتوقف  ومل  �الأحد�ث. 

�الأحمر يف جميع  �ل�ضليب  منازل  من  �لعديد  فتحت 

�أنحاء �لبالد �أبو�بها للناجني وعائالتهم بعد عودتهم 

�ضعرو�  �لذين  �الأ�ضخا�ض  من  غريهم  �أو  بيوتهم  �إىل 

جتاربهم  وتبادل  لالجتماع  مكان  �إىل  باحلاجة 

و�أفكارهم.                   
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�الأحمر  �ل�ضليب  متطوعي  من  �ل�ضلطات  طلبت 

زيارتهم  �أثناء  و�لالجئني  �لناجني  مع  �الجتماع 

للجزيرة بعد �ضهر على  حادثة �إطالق �لنار يف �وتويا.                                            

وفقًا ل�ضارة جو�ن�ضون �لتي متلك درجة �ملاج�ضتري يف 

علم �لنف�ض �خلا�ض بال�ضدمات وتعمل �الآن يف �ملركز 

�ملرجعي للدعم �لنف�ضي �الجتماعي �خلا�ض باالحتاد 

�الأحمر،  و�لهالل  �الأحمر  �ل�ضليب  جلمعيات  �لدويل 

فاإن ذلك يعد مبادرة جيدة:                                                                                    

�ل�ضخ�ضي يف �لدعم و�ملتابعة  �لتو��ضل  “يعد  وتقول: 

طويلة �الأمد يف �لغالب �لر�بط �ل�ضعيف. حيث يالحظ 

�الأ�ضخا�ض يف �لغالب �أن �لدعم يختفي حلظة �ختفاء 

�لعناوين. فعندما تروي ق�ضتك مر�رً� ومر�رً�، ي�ضبح 

�الأمر حمزنًا كثريً�. ولهذ�، يكون توفري �لتو��ضل طويل 

�الأمد من قبل �ملتطوع ذ�ته مبادرة ممتازة”.                  

م�صاعدة
مبادرة جيدة

كانت �ضارة جو�ن�ضون من بني �الأ�ضخا�ض �لذين طلب 

�إعد�د  �لرنويجي يف  �الأحمر  �ل�ضليب  منهم م�ضاعدة 

�لدعم طويل �الأمد. حيث عاد �لعديد من �الأ�ضخا�ض 

�الأحمر �ملحلية  �ل�ضليب  �إىل مدنهم وطلب من فروع 

مو��ضلة �لدعم �لنف�ضي �الجتماعي عند �حلاجة.                                                            

�الإنتاجية  مدى  يف  �لتحديات  �إحدى  “تكمن  وقالت: 

�لالزمة. هل �أنت يف �لو�قع تدعم هوؤالء �ملت�ضررين �أم 

تتعبهم عند �لتو��ضل معهم؟ وكيف ترى �ملو�زنة، وكم 

عدد �ملر�ت �لتي يجب �أن تقوم فيها بذلك؟            

حريق  بعد  �الإغاثة  �أعمال  يف  خرب�تها  خالل  من 

نادي �لرق�ض يف بلدتها جوثنبريغ وت�ضونامي �ملحيط 

�ل�ضويديني  من  �لعديد  فيها  تعر�ض  �لتي  �لهندي 

للقتل – باالإ�ضافة �إىل معرفتها �الأكادميية – تبادلت 

�ضارة جو�ن�ضون بع�ض �لدرو�ض �مل�ضتفادة يف موؤمتر 

�ملهم  “من  قائلة:  �ملحلية  �لفروع  مع  �لهاتف  عرب 

�إقامة �حلو�ر مع �لناجني وعائالتهم وم�ضاعدتهم. 

�لدعم  يقدم  �أال  ينبغي  �الآن؟  �حتياجاتهم  هي  ما 

طو�ل  “ناجني«  هوية  �أ�ضا�ض  على  لالأ�ضخا�ض 

حياتهم. فالتو�زن و�لتما�ضك �أمر�ن يف غاية �الأهمية 

�أجل  من  ذ�ته  �لوقت  يف  وثيقة  ب�ضورة  ومت�ضالن 

تعزيز �لكر�مة و�الأمل.                                                                                    

دعم الداعمني

بطريقة  ذلك  عن  نرويجي  نف�ضي  �أخ�ضائي  عرب 

�الأخبار  حمطات  �إحدى  �أخرب  حيث  قلياًل،  خمتلفة 

�أبدً� من ذ�كرة هوؤالء  باأن �حلدث لن ميحى  �لدولية 

�لناجني، و�أن �لدعم �ملنا�ضب ميكن �أن يقلل مع مرور 

�لزمن ردود �لفعل �لنف�ضية جر�ء �حلدث.                                                                                     

رغم �أن �لرتكيز �الأ�ضا�ضي يكمن يف م�ضاعدة �لناجني 

�ل�ضليب  �أن  �إال  �لعنيفة،  �الأحد�ث  و�ملت�ضررين جر�ء 

�الأحمر �لرنويجي يركز كذلك على �ضالمة �مل�ضاعدين 

كافة  و�ضيخ�ضع  �الإغاثة.  �أعمال  يف  �مل�ضاركني 

لربنامج   560 عددهم  �لبالغ  و�ملوظفني  �ملتطوعني 

متابعة مدة �ضنة، حيث �ضيتم تقدمي جمموعات �لدعم 

�إىل  كمن�ضة ملناق�ضة جتاربهم وم�ضاعرهم باالإ�ضافة 

�ل�ضليب  يتبادل  كما  �الجتماعي.  �لنف�ضي  �لدعم 

�لوطنية  �جلمعيات  مع  جتاربه  �لرنويجي  �الأحمر 

�الأخرى �لتي تعر�ضت حلاالت مماثلة.                                       

ماري  والني  الي�صار(  )على  الريت�صني  كاين 

رود هما من بني مئات املتطوعني يف ال�صليب 

واالأيام  ال�صاعات  يف  �صاعدوا  الذين  االأحمر 

النار  اإطالق  حادثة  بعد  االأوىل  واالأ�صابيع 

وقتل ال�صباب يف خميم �صيفي خارج العا�صمة 

الرنويجية “اأو�صلو“.                                                                              
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تغطية الفجوات 

بعد الزلزل

بقلم: مورين موين

ما هي اخلطوات املجدية حالياً – وما 

اأ�صهر؟  هي االأولوية يف غ�صون �صتة 

كري�صت�صري�ص  يف  العقلية  االآثار 

ما  ترتاوح  املتكررة  الزالزل  بعد 

ال�صلطات  لكن  وحادة،  معتدلة  بني 

والوكاالت حتاول معاجلتها والتعلم 

من اأعمالها من اأجل البناء.                                                                      

�ملحاطة  و�ملنطقة  كري�ضت�ضري�ض  مدينة  �ضهدت 

�ضبتمرب،  �أيلول-   4 بني  ما  نيوزلندة  يف  بكانتريبري 

رئي�ضية  زالزل  ثالثة   2011 يونيو  وحريز�ن-   2010

تالها �لعديد من �لهز�ت. وقد ت�ضبب �لزلز�ل �لثاين 

 181 مبقتل  فرب�ير  �ضباط-  يف  وقع  �لذي  �لكبري 

�ضخ�ض تاله  15 هزة �أر�ضية جتاوزت 5 درجات وفقًا 

ملقيا�ض ريخرت، وما ز�لت �لهز�ت م�ضتمرة. وتعد هذه 

�لكارثة �مل�ضتمرة �لكارثة �لثانية �الأكرث مميتة يف تاريخ 

عنها  جنم  �لتي  �لطبيعية  �لكو�رث  و�أكرث  نيوزلندة 

�خل�ضائر حتى �الآن.                                                                         

من  و�لعديد  �لنيوزلندي  �الأحمر  �ل�ضليب  �ضارع  وقد 

ومع  و�لناجني.  �جلرحى  مل�ضاعدة  �الأخرى  �ملنظمات 

�لذين  �مل�ضاعدون  تاأثر  غالبًا،  يحدث  وكما  ذلك، 

تعاملو� مع �خل�ضائر و�الإ�ضابات و�حلزن و�الأ�ضى على 

�ملدى �لطويل. وقد مت تاأكيد ذلك وتنظيم �لدعم لهم.                                                              

بحوث  مركز  �أن�ضاأ  ويالنغتون،  يف  ما�ضاي  جامعة  ويف 

�لكو�رث جمموعة ��ضت�ضارية ونف�ضية �جتماعية موؤلفة 

من �أكادمييني خرب�ء باإمكانهم تو�ضيح �الإ�ضرت�تيجية 

�أجل  من  باملعامل   �ملتعلقة  �ملدرو�ضة  �لبحوث  ونتائج 

تبادلها مع �لوز�ر�ت و�ملجال�ض �ملحلية. كما مت تبادل 

�لنتائج مع �ملجموعات �ل�ضعبية �لعاملة يف �مليد�ن.                                                                              

ومرنني  متو�جدين  نكون  �أن  ذلك  من  �لفكرة  وكانت 

�ملدخالت،  �إىل  يحتاجون  للذين  مادية  �أدلة  ونقدم 

�الإ�ضرت�تيجية  يف  �ال�ضت�ضارية  �ملجموعة  و�ضاهمت 

و�لتدريب ومو�د �لر�ضد.

ما هي التكاليف؟

�ضاألت �لوز�ر�ت �لتي تقود عملية �لتعايف و�مل�ضتجيبني 

ما   - حاليًا  �لفعالة؟  �خلطو�ت  هي  ما  �ملحليني: 

ما  �أ�ضهر؟  �ضتة  غ�ضون  ويف   – �الآن  �الأولوية  هي 

و�لنف�ضية  �لعقلية  �ل�ضحية  �لتدخالت  تكاليف  ن�ضبة 

�الجتماعية، �أو ما ن�ضبة �لتكاليف �لتي كان من �ملمكن 

حتملها لو مل يتم مو�زنة هذه �لن�ضاطات؟

على  لعو�قبها  نظرً�  وجدية،  �ضرعية  �الأ�ضئلة  كانت 

�ملنطقة  �ضالمة  وعلى  �لكارثة  جر�ء  �ملتاأثر  �ل�ضعب 

باأكملها. لذ�، كيف كانت ��ضتجابتنا؟ عملنا معًا جلمع 

�أجل  خيوط �ملعرفة و�لدر��ضة يف ��ضتجابة �ضاملة من 

توفري �لتدخالت �لتي تعك�ض ما تبني �أنه �الأكرث فاعلية.

�الأبحاث  �أدبيات  �ملجموعة  تناق�ض  هذ�،  يومنا  حتى 

�لنف�ضي  �النتعا�ض  �أن  نظر  وجهة  من  �ل�ضلة،  ذ�ت 

ي�ضمل تخفيف �ل�ضعوبات �لنف�ضية �لتي تو�جه �الأفر�د 

و�ملجتمعات ف�ضاًل عن بناء وتعزيز �لرفاه �الجتماعي 

�خلا�ضة  و�ملدخالت  �لوثائق  �أنتجنا  وقد  و�لنف�ضي. 

باال�ضرت�تيجيات �لوطنية و�ملحلية. 

ال بد من تطوير املبادرات

�لنف�ضي  �لدعم  �أ�ضكال  جميع  تقع  نظرنا،  وجهة  من 
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و�الجتماعية  و�لنف�ضية  �لثقافية  �النتعا�ض  �أبعاد  من  جملة  �ضياق  يف  �الجتماعي 

و�القت�ضادية و�لبيئية و�ملادية. وت�ضارك جميع هذه �الأبعاد �ملتناغمة و�ملتمحورة حول 

�نتعا�ض  تتطلب عمليات  �لوقت،  ومع مرور  �ملجتمع.  �إحياء  �لدعم يف عملية  مفهوم 

تطور  مع  متا�ضيا  �لنف�ضية  للمبادر�ت  �مل�ضتمر  �لتطوير  �الجتماعي  �لنف�ضي  �لدعم 

�الحتياجات ولتغطية �لعجز يف �لقدرة على تلبية هذه �الحتياجات. فعلى �لرغم من 

�نت�ضار مر�كز �لدعم �ملحلي، �إال �أن طاقم �لعاملني �حتاج �إىل تدريب �إ�ضايف حول 

كيفية تقدمي �لدعم �لنف�ضي متعدد �الأبعاد �إىل �الأهايل و�الأفر�د �مل�ضطرين ملو�جهة 

�لق�ضايا �حلالية و�لتعامل معها. وقد �أ�ضبح و��ضحًا حاجة �ملدر�ء �إىل �لدعم �مل�ضتمر 

و�إىل فرت�ت من �لر�حة نظرً� لالأعباء �الإ�ضافية �لتي تقع على عاتقهم كالعمل لفرت�ت 

طويلة و�ضعوبة ظروف �لعمل، فغالبًا ما يتم ترحيل �الأطفال �ملعر�ضني للخطر، مما 

يحتم على �لوكاالت �ال�ضتمر�ر يف متابعة هوؤالء �الأطفال ودعمهم. 

ولتلبية هذ� �الأمر، يجب �أن يكون �لتخطيط على �ملدى �لطويل، مبا يف ذلك �لدعم 

�مل�ضتمر وتعيني �لوظائف �ملالئمة جلميع �لفرق و�ملجموعات و�ملو�رد �لب�ضرية �ملحلية. 

معظمهم قادر على التاأقلم 

ت�ضبح  ثم  ومن  �ملتاحة  �ملو�رد  تفي�ض  ما  غالبا  �لدعم،  لتقدمي  �الأوىل  �ملر�حل  يف 

�مليز�نية �ملتاحة عاجزة عن تغطية �الحتياجات على �ملدى �لبعيد. لذ�، يعمل �لفريق 

�لوكاالت  وقيام  �الأجل  بعيدة  بهذه �الحتياجات  �ال�ضت�ضاري على �ضمان �العرت�ف 

بتلبية هذه �الحتياجات، فقد �أثبتت �الأدلة قدرة �ل�ضكان �ملت�ضررين على �لتكيف مع 

�لو�ضع �جلديد و�لتعامل معه �إذ� ح�ضلو� فعاًل على بع�ض �لدعم و�لعون. وملا كان 

متكني �ملجتمع من خالل �مل�ضاركة يف عملية �لدعم جزءً� �أ�ضا�ضيًا يف هذه �لعملية 

�لدعم  لهذ�  بد  وال  لها.  �مل�ضتمر  �لدعم  توفري  من  بد  فال  �الأ�ضعدة،  كافة  وعلى 

لتغطيته. ويف  �لكافية  �مليز�نية  و�لتنظيم وتخ�ضي�ض  بالفعالية  يت�ضف  �أن  �لفوري 

عام 1986، قدم ر�فاييل تعريفًا لهذ� �لدعم �لفوري وهو: توفري �لرعاية �الأ�ضا�ضية 

�حلو�ر  على  و�لرتكيز  �لد�خلية  �ل�ضوؤون  يف  �لرب�غماتي  �لتدخل  على  �لقائمة  غري 

منها  �الأ�ضا�ضية  �الحتياجات  تلبية  و�ضمان  �الحتياجات  وتقييم  �لتعبري  وحرية 

وت�ضجيع �الآخرين وحمايتهم من �لتعر�ض �إىل �ملزيد من �الأذى. وعلى �لرغم من �أن 

معظم �ملت�ضررين �ضيتعافون مع مرور �لوقت، �إىل �أن ن�ضبة منهم �ضتكون بحاجة �إىل 

متابعة متخ�ض�ضة ومنظمة.

امل�صاركة يف ترحيل املت�صررين 

�لتي  و�ملوؤثرة  �لفاعلة  �خلم�ضة  �لعنا�ضر  دعم  على  �ال�ضت�ضاري  �لفريق  �أكد  لقد 

�أ�ضار �إليها هوبفول و�آخرون )�نظر �ملادة �ضفحة 18(. مع ذلك، و�إىل جانب تعزيز 

�ملت�ضررين  الحتياجات  �لفورية  �لتلبية  مرحلة  �نق�ضاء  بعد  يتحتم  �لعنا�ضر،  هذه 

�آلية لر�ضد وتقييم ما ي�ضلح عمله يف هذه �ل�ضاأن. وعلى نحو مماثل، ال بد  �إن�ضاء 

��ضتد�مة  لدعم  �حلالية  �لن�ضاطات  عن  �ملحلية  �ملجتمعات  م�ضوؤولية  تر�ضيخ  من 

تلبية �الحتياجات و�ال�ضتجابة لها. وميكن للطريقة �لتي يتم بها معاجلة �لق�ضايا 

�الإ�ضكان  وم�ضاكل  �ملالية  بامل�ضاكل  و�ملتمثلة  �لكارثة  بعد  ما  مرحلة  يف  �لفعلية 

�ضكان  ترحيل  ل�ضرورة  ونظرً�  �النتعا�ض.  على  تاأثري حقيقي  لها  يكون  �أن  و�لتعليم 

بع�ض �ل�ضو�حي �ملقامة على �أر��ضي �مل�ضتنقعات �لتي تعر�ضت مد�ر�ضها و�أحياوؤها 

�ل�ضكنية و�ضركاتها �إىل �لغرق، فاإن ��ضتغالل �الأر�ض هو �ل�ضوؤ�ل �جلوهري يف هذ� 

�ملدينة، وجتري يف  مناطق  تخطيط  الإعادة  مركزية  هيئة  ت�ضكيل  لقد مت  �ل�ضياق. 

�لعمل  ور�ض  عقد  عرب  �ملجتمعية  �مل�ضاركة  جمال  يف  فعلية  حماولة  �لر�هن  �لوقت 

�ملجتمعية �لتي تركت �ملجال مفتوحا �أمام �قرت�حات �ل�ضكان �ملحليني ب�ضاأن خطة 

»بلدة كر�ي�ضت�ضري�ض �جلديدة«. 

ال�صرح لي�ص كافيا

م�ضتويات  جميع  يف  �لر�ئدة  �لوكاالت  تعاون  يتطلب  للتعايف  �ضامل  نهج  �إتباع  �إن 

�لبنية  وهند�ضة  و�ل�ضحة  و�لتعليم  و�لبيئة  و�لبناء  �القت�ضاد  يف  �ملتمثلة  �خلربة 

مع  �أعاله  �ملذكورة  �ملجاالت  من  �الجتماعي  �لنف�ضي  �النتعا�ض  و�ضينتفع  �لتحتية. 

�الأخذ بعني �العتبار �لعو�مل �لفردية و�ملجتمعية �لقائمة يف جماالت �هتماماتهم. 

حتقق  عدم  ب�ضاأن  �ل�ضرح  تقدمي  �أن  �ملهند�ضون  �أدرك  كر�ي�ضت�ضري�ض،  بلدة  ففي 

�ضروط �الأمان يف �ملنازل و�ل�ضو�رع و�ملد�ر�ض �ملحلية غري كايف، بل يتوجب عليهم 

باإجر�ء�ت  �لبدء  قبل  معهم  و�لت�ضاور  و�الأماكن  �ملباين  هذه  �ضكان  �إىل  �الإ�ضغاء 

�إذ توىل �أحد �ملجال�ض  �لرتحيل. وقد مت تطبيق ذلك فعليًا يف �أجز�ء من �ملنطقة، 

�ملد�ر�ض  �لتوظيف ومدر�ء  �ملهند�ضني ووكاالت  بالتن�ضيق بني  �الإبد�عية يف كايبوي 

و�لدعم �لنف�ضي �الجتماعي هناك لعقد �جتماعات للت�ضاور مع �ل�ضكان �ملحليني من 

�أجل �إعادة تخطيط �ضو�حيهم.

ي�صتغرق االأمر وقتاً

من بع�ض �لدرو�ض �مل�ضتفادة يف هذ� �ملجال هو �أننا ما نز�ل بحاجة �إىل �لتخطيط 

�لر�هنة  �لفرتة  �حتياجات  وتلبية  �الآنية  �ال�ضتجابة  عن  عو�ضًا  �لبعيد  �ملدى  على 

فقط. ويتحتم علينا �ضن نهج تعاوين ومتكيني مل�ضاركة �ملجتمع �لفاعلة يف �النتعا�ض 

�ملت�ضررين  م�ضاكن  ت�ضييد  الإعادة  فقط  لي�ض  �لكافية  �مليز�نية  على  و�حل�ضول 

و�إمد�دهم مبا يحتاجونه من �أجهزة وماأوى، بل �أي�ضا لدعم �الأفر�د على �ل�ضعيد 

�ملت�ضررين  �حتياجات  تلبية  �أحيانا  بو�ضعنا  يكون  ال  قد  �إذ  و�الجتماعي.  �لنف�ضي 

من �لكو�رث لهول حجمها، لذ� ينبغي �أن تتوىل هيئة �لتن�ضيق و�لو�ضاطة �حلكومية 

�لتعامل مع ت�ضارب �مل�ضالح يف �لكو�رث و�إد�رة هذ� �لت�ضارب و�إتباع �أ�ضلوب خالق 

يف �لعمل جنبا �إىل جنب مع �ل�ضكان �ملت�ضررين.

و�لتعديل  �لر�ضد  �أعمال  وكذلك  م�ضتمر  وكانتريبريي  كر�ي�ضت�ضري�ض  يف  �النتعا�ض 

وتقدمي �لدعم �إىل جانب ت�ضهيل �نعقاد �الجتماعات وحلقات �لتدريب. فجزء من 

هذ� �لعمل ي�ضم ��ضتغالل �لوقت �ل�ضروري �لذي غالبا ما كان يتم �إهماله من �أجل 

معرفة ما ي�ضلح عمله للت�ضدي للكو�رث و�ملحن �ملتوقعة.         

ال�صليب  يف  االجتماعي  النف�صي  الدعم  مع  عملت  نف�صية  طبيبة  موين  مورين 

وطنها  يف  تفرغها  فرتة  خالل  �صنوات.   10 مدة  ودولياً  الفرن�صي  االأحمر 

نيوزيلندة، طلب منها امل�صاعدة يف حتليل التدخالت النف�صية االجتماعية النافعة 

وكيفية التخطيط ملواجهة الكوارث يف امل�صتقبل.
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هل  االجتماعية،  النف�صية  التدخالت  اإجراء  كيفية  حول  العلمي  الدليل  غياب  مع 

ينبغي علينا االمتناع عن اتخاذ اأي اإجراءات جتنباً الأ�صرار حمتملة؟ اأم ينبغي علينا 

اتخاذ االإجراء املنا�صب لتلبية االحتياجات وفقاً ملبادئنا االإن�صانية؟ تلك هي: 

مل يتم �لتو�ضل �إىل �لدليل على �إمكانية �لتدخالت 

بعد  �ملت�ضررين  �إىل  �ملوجهة  �الجتماعية  �لنف�ضية 

تقليل  من  �الأليمة  �الأحد�ث  وقوع  من  ق�ضري  وقت 

�أثبت  �أعر��ض �ل�ضحة �لعقلية، ومل ي�ضبق الأحد �أن 

علميًا تاأثري �لتدخالت بعد وقوع �لكارثة �أو �الأحد�ث 

�لعنيفة و��ضعة �لنطاق. لذلك، �أال ينبغي فعل �ضيء؟ 

�إذ� حاولنا تف�ضري مبد�أ “ال �ضرر وال �ضر�ر”  بدقة 

�لتي  �لتدخل  طرق  �إىل  نلجاأ  �أال  يعني  فهذ�  بالغة، 

نكون  لن  الأننا  �ل�ضليمة  �لعلمية  �الأدلة  �إىل  تفتقر 

و�ثقني من عدم �إيقاع �الأذى باملت�ضررين. رغم هذ�، 

     املع�شلة النف�شية   

الجتماعية
بقلم: فريديناند جاروف

يتفق معظم �خلرب�ء على �أن عدم �تخاذ �أي �إجر�ء 

�الجتماعي  �لدعم  بقلة  �ل�ضعور  تعزيز  يعر�ض  قد 

�جتماعية  نف�ضية  �آثار  عنه  �ضين�ضاأ  �لذي  للمخاطر 

�أمر �ضروري، على  ما  �ضيء  فعل  فاإن  لذ�،  �ضلبية. 

�لرغم من نق�ض �الأدلة �لعلمية حول �الآثار �ملرتتبة 

لل�ضرورة  وفقًا  �لتدخل  ويتم  �لتدخل.  هذ�  على 

و  �مل�ضاعدة  تلقي  يف  �حلق  ومبوجب  �الإن�ضانية 

تقدميها. لذلك، كيف نتعامل مع �ملوقف �ملتمثل يف 

عدم معرفتنا مبا ينبغي فعله و�ل�ضبب �لذي يدفعنا 

لفعل �ضيء ما، لكن مع �لعلم �أن فعل �أي �ضيء �أف�ضل 

�الأ�ضخا�ض  باأن  و��ضح  دليل  هنالك  �ضيء؟  ال  من 

بعد  �جتماعية  نف�ضية  �حتياجات  لديهم  تظهر 

عن  �لناجمة  �جل�ضيمة  و�خل�ضائر  �لكو�رث  وقوع 

حركة  يف  متنام  �إدر�ك  وهنالك  �لكو�رث،  هذه 

جمعيات �ل�ضليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر ب�ضرورة 

توقع  من  �لرغم  وعلى  �الحتياجات.  هذه  تلبية 

ملحوظ  ب�ضكل  �لنف�ضية  �ال�ضطر�بات  �نخفا�ض 

جمموعة  فاإن  �لوقت،  مرور  مع  �لنا�ض  عامة  بني 

من �الأفر�د �ضيظلون �ضعفاء وعر�ضة لتحمل وطاأة 

�لكو�رث  على  �ملرتتبة  �الجتماعية  �لنف�ضية  �الآثار 
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�ضتحدد  �لتي  �لعو�مل  تلخي�ض  وي�ضعب  و�الجتماعية.  �القت�ضادية  وتبعاتها 

معه  وي�ضعب  �ضيئة  نف�ضية  �آثار  من  �ضيعاين  �الأ�ضخا�ض  �أحد  كان  �إذ�  فيما 

ما  بحدث  مرتبطة  �لعو�مل  فهذه  بها.  �لتنبوؤ  حتى  �أو  �لعو�مل  هذه  قيا�ض 

�حلدث  هذ�  وقوع  عن  �لناجمة  �لثانوية  و�خل�ضائر  باحلدث  �الأفر�د  وتاأثر 

�ل�ضخ�ضي  و�لتاريخ  للدعم  �لالزمة  �ملو�رد  وتوفر  له  �ملجتمعية  و�ال�ضتجابة 

�لنا�ض  يف�ضر  )كيف  باحلدث  �ملرتبطة  و�ملعاين  باحلدث  �ملتاأثرين  لالأفر�د 

تختلف  لذ�  خمتلفة،  والأ�ضباب  خمتلفة  بطرق  �لنا�ض  يتاأثر  �حلدث(.  هذ� 

�حتياجاتهم، و��ضتخد�م تدخل �أو منوذج و�حد قد ال يالءم جميع �حلاالت. 

املعيار الذهبي 

ذهبي(  )معيار  نف�ضي  �جتماعي  تدخل  �إن�ضاء  �إىل  �ل�ضابقة  �لبحوث  هدفت 

عدم  �إىل  �لتو�ضل  ومت  للجميع،  �لنف�ضية  �ل�ضحة  لتح�ضني  عامليًا  وتطبيقه 

�أهلية �ملر�ضحني �ل�ضابقني لهذه �لقاعدة فيما يتعلق بالتطبيق �ل�ضامل ونق�ض 

تطويرها  يتم  مل  �لتي  �لنف�ضية  �ل�ضحة  على  �الإيجابية  �الآثار  حول  �الأدلة 

بالعو�مل  تاأثرها  �الجتماعية  �لنف�ضية  �لتدخالت  �أثبتت  فقد  �ضحيح،  ب�ضكل 

�ملتعلقة باالإعد�د ملو�جهة �لكو�رث و�جلماعات �ملت�ضررة من جر�ء وقوع هذه 

�لكو�رث �إ�ضافة �إىل حاجة بع�ض �لتدخالت �إىل خربة عالية �مل�ضتوى من قبل 

مت  ولقد  و��ضع.  نطاق  على  تطبيقها  من  يحد  �لذي  �الأمر  �خلدمات،  مزودي 

�لتو�ضل �إىل �أن جمموعة من �الأو�ضاع �ملختلفة و�ملتعلقة بالعو�مل �الجتماعية 

و�لدميوغر�فية كحجم �لتعر�ض لل�ضدمة و�لتجارب �ملوؤملة �لتي عا�ضها �الأفر�د 

قد توؤثر على نتائج �ل�ضحة �لنف�ضية لبع�ض �الأفر�د و �ل�ضكان.

�ملنا�ضب  �لتدخل  و�ختالف  �لنف�ضية  �الحتياجات  تفاوت  �ضمنًا  يعني  وهذ� 

�ملتدرجة  �ال�ضتجابة  فكرة  هي  �مل�ضكلة  هذه  حلول  �إحدى  �لتفاوت.  لهذ�  تبعًا 

�ملو�ضحة يف هرم �لتدخل وقد مت طرح هذ� �لهرم على �ضبيل �ملثال يف �إر�ضاد�ت 

و�الجتماعي.  �لنف�ضي  �لدعم  حول  �مل�ضرتكة”  للوكاالت  �لد�ئمة  “�للجنة 
�ضمن  �الأفر�د  �أفعال  وردود  �جلماعات  �أفعال  ردود  �ختالف  �لهرم  وير�عي 

هذه �جلماعات. وي�ضكل �الأمن و�خلدمات �الأ�ضا�ضية �ملقدمة للمت�ضررين من 

�الأزمات قاعدة �لهرم بينما يقع �لدعم �ملجتمعي و�الأ�ضري يف �لدرجة �لثانية 

من �لهرم ويعلوها مبا�ضرة �لدعم �لعام �إىل �الأفر�د �الأكرث ت�ضررً�. ويف قمة 

�لن�ضبة �ل�ضئيلة ممن يحتاجون  �إىل  �لهرم تظهر �خلدمات �خلا�ضة �ملقدمة 

�إىل تلقي �لعالج و�لرعاية �ملخت�ضة باال�ضطر�بات �لنف�ضية �حلادة.  

احلد من التوتر البدئي

�لنتيجة �لتي ن�ضتطيع �لتو�ضل �إليها عند �إمعان �لنظر يف هذه �ملحنة هو �أن �إيجاد 

تدخل قابل للتطبيق �لعاملي قد �أثبت عدم جدو�ه. يف �لو�قع، قد يكون �لو�ضول 

�إىل دليل حول تاأثري�ت �ل�ضحة �لنف�ضية بالغ �ل�ضعوبة متاما كاإن�ضاء �لعالقة 

�ل�ضببية بني �حلدث و�إحدى �أعر��ض �ل�ضحة �لنف�ضية. لذلك، فاإن �إن�ضاء ر�بط 

بني �لتدخل وو�حدة من �الآثار �الإيجابية لل�ضحة �لنف�ضية يتطلب �إتباع نهج �آخر 

خمت�ض باالحتياجات �لنف�ضية دون �القت�ضار على �ل�ضحة �لنف�ضية.

ويتفق �خلرب�ء على تقدمي �الإ�ضعافات �لنف�ضية �الأولية مبا يعرف »بخيار �لتدخل 

�مل�ضلحة.  �لرئي�ضية  �لهجمات  �ضن  �أو  �لكارثة  وقوع  عقب  مبا�ضرة  �حلا�ضم« 

تخ�ضي�ض  يتم  �ملعقدة  �لنف�ضية  �الأ�ضر�ر  م�ضاكل  �إىل  �لت�ضدي  عن  فعو�ضًا 

هذه �الإ�ضعافات للحد من �الأ�ضر�ر �الأولية �لتي ت�ضببها �الأحد�ث �ملوؤملة وتعزيز 

�لتاأقلم مع هذه �الأحد�ث ومو�جهتها على �ملدى �لق�ضري و�لبعيد. ويتم �لتعامل 

مع هذه �الإ�ضعافات باعتبارها نهج م�ضتنري ي�ضرت�ضد باالأدلة و�لبحوث يف تطوير 

�لعديد من �أجز�ئه �لتي يجمع �خلرب�ء على توفريها لطرق فعالة يف م�ضاعدة 

�لناجني. 

املبادئ التوجيهية العاملية:

يف كل �الأحو�ل، تعد �الإ�ضعافات �لنف�ضية �الأولية لي�ضت �إال تدخاًل فوريًا و�آنيًا، 

مع  جديدة  مو�جهة  يف  �أنف�ضنا  �ضنجد  �لكارثة  وقوع  وبعد  �لوقت  مرور  ومع 

�لتناق�ض �حلا�ضل بني �لو�جب �الإن�ضاين يف تلبية �الحتياجات �لنف�ضية ومبد�أ 

يف  �الأدلة.  نق�ض  ب�ضبب  �لتدخل  عدم  علينا  يحتم  �لذي  �ضر�ر  وال  �ضرر  ال 

عام 2007، ��ضتنتج �لربوفي�ضور �ضتيفني هوبفول رئي�ض ق�ضم �لعلوم �ل�ضلوكية 

على  �لعلمي  �لدليل  قدرة  �ملرجح  غري  من  �أنه  وزمالوؤه  �لطبية  ر��ض  كلية  يف 

�ملتنوعة  �لكو�رث  لتغطية  �لتدخل  �ملنا�ضب وقابلية تطبيق هذ�  �لتدخل  �إيجاد 

و�لظروف �ملحيطة بالعنف �جلماعي ومن غري �ملرجح �أي�ضا زو�ل هذه �مل�ضكلة 

جتميع  وزمالوؤه  هوبفول  قرر  �مل�ضكلة،  هذه  على  وللتحايل  �لقريبة.  �الآونة  يف 

فريق من �خلرب�ء من جميع �أنحاء �لعامل ال�ضتقر�ء �الأدلة من �ملجاالت �ملتعلقة 

بالبحث لالإجماع وتاأييد �ملبادئ لتوجيه �لتدخالت.   
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خم�ص نقاط ينبغي تعزيزها

لتوظيف  و�الأدلة  �لتجربة  تدعمهما  مبادئ  خم�ضة  حتديد  على  �ملجموعة  �تفقت 

و�ملتو�ضطة  �البتد�ئية  �ملر�حل  يف  و�لوقاية  �لتدخل  جهود  وتوجيه  �ملبادئ  هذه 

)منذ �ل�ضاعات �الأوىل حتى ب�ضعة �أ�ضهر( �لتي تعقب وقوع �لكارثة ون�ضوء �لعنف 

�جلماعي. وتعزز هذه �ملبادئ:

•    �الإح�ضا�ض باالأمان
•    �لهدوء

و�ملجتمعية �لذ�تية  بالكفاءة  •    �الإح�ضا�ض 
و�لتو��ضل •    �لرت�بط 

•    �الأمل
�الجتماعية  �لتدخالت  توجيه  يف  وتوظيفها  فهمها  ب�ضهولة  �ملبادئ  هذه  ومتتاز 

�لنف�ضية و�لتخطيط لها. ويفوق تركيز هذه �ملبادئ على �ملرونة و�لتعايف تركيزها 

على علم �الأمر��ض وكذلك دعمها للتمكني و�لكفاءة بدال من ت�ضجيع �لتدخل �لطبي. 

�إيقاع  وميكننا �إىل حد ما جتنب �لوقوع يف فخ عدم �لتدخل خوفا من �لت�ضبب يف 

و�لتي  �لعلمي  بالدليل  �مل�ضرت�ضدة  �ملبادئ  من  جمموعة  �إتباع  خالل  من  �الأ�ضر�ر 

لنا  يتيح  كما  �ل�ضامل.  �لعلمي  �لدليل  �إىل  و�ملفتقرة  �ملعقدة  �ضرت�ضدنا يف �حلقول 

�اللتز�م بهذه �ملبادئ �لتو�ضل �إىل �إجماع  �أخالقي وجتنب �لنقا�ضات �ملحتدة حول 

�لنف�ضي  �الجتماعي  �لد�عم  �لدور  تو�ضيح  وميكننا  �لنماذج.  �أو  �لتدخالت  بع�ض 

�ملحرتف على �لنحو �الآتي.

فرديناند جاروف طبيب نف�صاين فنلندي عمل ب�صفته من�صقاً للتدريب يف 

املركز املرجعي لالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر 

التح�صري  مرحلة  يف  حاليا  وهو  االجتماعي.  النف�صي  الدعم  لتقدمي 

للح�صول على درجة الدكتوراه ويوا�صل العمل كم�صت�صار للمركز.
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 بقلم: �صوزان اأكا�صا 

مندوبة للدعم النف�صي االجتماعي يف باك�صتان

لقد �ضلم �إليا�ض خان، �الأمني �لعام جلمعية �لهالل �الأحمر �لباك�ضتانية، �ضهادة 

على  �ل�ضيد خان  وكان  �لربنامج.  م�ضاركته يف  على  هورير��ض خان  �إىل  تقدير 

و�ضك �أن يربت على ر�أ�ض هورير��ض �لبالغ من �لعمر 12 عاما عندما بد�أ بتوجيه 

خطاب �إىل �حل�ضور من �مل�ضوؤولني وقياد�ت �ملجتمع و�أطفال �ملد�ر�ض و�ملعلمني 

و�ملتطوعني و�لعاملني يف �لربنامج. مالأ �ضوت هورير��ض �ضاحب �لقامة �ل�ضغرية 

�أرجاء �لقاعة » قبل �ن�ضمامي �إىل هذ� �لربنامج كان ر�أ�ضي يعج باأ�ضو�ت �ملد�فع 

�لر�ضا�ضة لياًل نهارً� دون توقف، لكنني �الآن �أمتلك حرية �للعب. قبل �ن�ضمامي 

ومعلمي،  و�أقاربي  و�لدي  �أمام  ر�أيي  عن  �لتعبري  يومًا  �أ�ضتطع  مل  �لربنامج  �إىل 

و�أنا و�ثق �الآن من قدرتي على �لتعبري بحرية، كل هذ� كان ب�ضبب �ن�ضمامي �إىل 

�لدرو�ض  ور�ض عمل  �مل�ضاركني يف  �أمام جميع  لقد وقف هورير��ض  �لربنامج”. 

�مل�ضتفادة �لتي نظمها �ل�ضليب �الأحمر �لد�مناركي. وكان حلديثه �أثر عميق يف 

قلوبنا وقد �ضمت �الأمني �لعام �أمام هذ� �حلديث لفرتة وجيزة ثانية �أو �ثنتني، 

�إذ تعجب وكذلك �أنا لالأثر �لعميق �لذي تركه هذ� �لربنامج �ملوؤلف من 20 جل�ضة 

على حياة �أطفال �ملد�ر�ض و�آبائهم ومعلميهم.

�أقيم �الآن يف فندق يف �إ�ضالم �أباد و�أ�ضارك يف ور�ضة عمل مدة يومني حول �الأطفال 

�ملت�ضررين بالنز�ع �مل�ضلح. وتدير هذه �لور�ضة جمعية �لهالل �الأحمر �لباك�ضتاين 

و�ل�ضليب �الأحمر �لد�مناركي يف و�دي �ضو�ت يف باك�ضتان. بقي و�دي �ضو�ت ملدة 

وقد  قب�ضة �خلوف.  باأكمله يف  �ملجتمع  ترك  للغاية  عنيف  عامني يف ظل حكم 

ت�ضرر �الأطفال ب�ضدة من جر�ء �حلكم �ملت�ضف بالق�ضوة و�لقتال �لذي �أدى �إىل 

�أهايل �ملدينة ب�ضبب عمليات �خلطف و�البتز�ز و�لتهديد.  �لتعليم وفر�ر  تعليق 

وعندما كان �لقتال على �أ�ضده، نزح �لعديد �إىل مناطق �أخرى د�خل �لبالد وظلو� 

على هذ� �حلال �أ�ضهرً� عديدة. وقد مت �إعد�د هذه �لور�ضة جلمع كافة �جلهات 

�ملعنية و�لنظر �إىل جناحات �لربنامج وحتدياته ونتائجه. �إذ كان �لتحاق �أعد�د 

نتائج  و�حدة من  �لربنامج  �ملتاحة يف  �ل�ضبعة  �ملد�ر�ض  �إىل  �لطالب  كبرية من 

�لربنامج غري �ملتوقعة و�لذي ي�ضكل �الآن حتديًا رئي�ضيًا لنا جميعًا وخ�ضو�ضًا �أن 

�ل�ضف �لدر��ضي �لو�حد ي�ضم 50 طالبًا مما يجعل �إجر�ء �حل�ض�ض �لتعليمية 

�أمرً� �ضعبًا. كما و�ضكل طلب �أع�ضاء �ملجتمع �الأكرب �ضنًا �ل�ضماح لهم بااللتحاق 

بالتعليم �ملدر�ضي حتديًا جديدً� وفر�ضة يف �الآن ذ�ته.

تغيري كبري يف 

حياة طفل �شغري 

قوة الرعاية

لالإ�ضادة بالرعاية و�لدعم �لنف�ضي �لذي قدمه ما يزيد عن �ألف متطوع، 

فقد �أ�ضدر �ل�ضليب �الأحمر يف جنوب �إفريقيا كتابًا وقر�ضًا مدجمًا للتعريف 

جميع  من  �ملتطوعون  ويتحدث  وتاأثريهم.  و�أفكارهم  �ملتطوعني  بهوالء 

و�ضلت  �إذ  ي�ضكلونه،  �لذي  بالتغيري  و�ضعورهم  دو�فعهم  عن  �لبالد  �أنحاء 

م�ضاعد�تهم �إىل ما يزيد عن 45000 م�ضتفيد من �ضحايا �ل�ضياع و�ملر�ض 

و�لعنف و�لكو�رث �لطبيعية �أو �لتي من �ضنع �لب�ضر �أنف�ضهم. ويقول نائب 

ب�ضاأن ذلك:  بانيان  �آ�ضيا موذيبيدي  �الإقليمية جلنوب �ضرق  �للجنة  رئي�ض 

»�إنكم وب�ضبب �لعديد من �لت�ضحيات �لتي قدمتموها بكل �إن�ضانية يف رعاية 

�الآخرين متثلون �لتج�ضيد �حلقيقي حلدث �ليوم ومو�ضوعه »قوة �لرعاية«. 

جميع  وتخففون   )Ubuntu, Botho( �الإن�ضانية  جوهر  بالفعل  �أنتم 

�أ�ضكال معاناتها”.
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لقد قمت باإجر�ء �لن�ضاطات �لنف�ضية �الجتماعية يف �ملخيمات �لتي تاأوي �ل�ضوريني 

وبني  بيني  ن�ضاأ  قد  قوي  ر�بط  هناك  باأن  و�أ�ضعر  �ضهرين،  منذ  تركيا  �إىل  �لفارين 

من  �لنابعة  و�ملحبة  �لثقة  على  �ملبنية  �لعالقة  هذه  تكون  قد  �ملخيم.  يف  �ملقيمني 

ت�ضور�تهم يل. فمنذ �ليوم �الأول، مل ينظر �إيل �الأطفال �أو �لبالغون على �أنني غريب، 

ق�ض�ضهم  م�ضاركتهم  يل  �ضهل  �لذي  �الأمر  عائالتهم.  من  كفرد  عاملوين  و�إمنا 

و�ضاعدين على فهم حقيقة ما عانوه ب�ضورة �أف�ضل.

قدمي  تدو�ض  �لتي  �للحظة  ويف  �ملختلفة.  �ملخيمات  يف  �ملقيمني  مع  يوم  كل  �أق�ضي 

�إحدى �ملخيمات، يتجمع �الأطفال حويل. فهم يعرفونني �الآن ويرغبون د�ئمًا يف �للعب 

معي. وتدعوين �لن�ضاء ل�ضرب �لقهوة يف خيامهن. كما يدعونني �إىل �ضوريا ويخربوين 

 املرح

 يف اأر�س

املجهول

 بقلم: بيتيك اأكمان، عامل نف�صي

الهالل االأحمر الرتكي

بالطريقة �لتي �ضي�ضت�ضيفونني فيها بعد عودة �الأمور �إىل جمر�ها يف �ضوريا.

لغة جديدة

�للغة،  حاجز  لتخطي  بو�ضعنا  ما  نبذل  �ل�ضوريني،  باأ�ضدقائي  �ألتقي  مرة  كل  يف 

�لكلمات  بع�ض  �أقول  حيث  �جل�ضدية.  �للغة  با�ضتخد�م  �أنف�ضنا  عن  �لتعبري  ونحاول 

�لعربية بينما يقولون بع�ض �لكلمات �لرتكية. يتطلب �الأمر وقتًا وخا�ضة بالن�ضبة �إىل 
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�الأطفال �إدر�ك عدم فهمي لهم، �إال �أن �لد�فع للتو��ضل 

حل  على  وقدرته  لهم  باهتمامه  يوؤمنون  �ضخ�ض  مع 

م�ضاكلهم يدمر بطريقة ما حاجز �للغة. وجتد �لن�ضاء 

طرق �أخرى للتو��ضل كالعناق �أو �لقبلة، و�أ�ضعر باأنه ال 

توجد كلمة ميكن �أن تعرب عن �حلب و�المتنان ب�ضورة 

�أف�ضل.

وت�ضرفاتي  كالمي  طريقة  يجدون  �الأطفال  �أن  �أظن 

م�ضحكة قلياًل نظرً� الختالفها عن ت�ضرفات �لبالغني 

مدى  فورً�  يفهمون  فاإنهم  ذلك،  مع  حولهم.  من 

�أو  �ل�ضالم  لتبادل  د�ئمًا  يت�ضابقون  بهم وهم  �هتمامي 

�إم�ضاك يدي. 

مكان جديد

�لبيئة  مع  �لتكيف  �الأطفال  على  �الأ�ضهل  من  �أن  �أظن 

ويرك�ضون حول  �أ�ضدقائهم  مع  يلعبون  �جلديدة. فهم 

م�ضتقبلهم،  على  �الآباء  يقلق  وبينما  وميزحون.  �ملكان 

فاإنهم يرون �ملكان كمكان جديد ينبغي ��ضتك�ضافه وهم 

�ضعد�ء ويق�ضون وقتهم يف �مللعب. �أذكر �ندها�ض �أحد 

�الأوالد بامللعب حلظة و�ضوله �إىل �ملخيم. ظل يحدق به 

�أثناء �ضريه �إىل �خليمة. يف تلك �للحظة، رمبا مل يكن 

مليء  مكان  �إىل  و�النتقال  �ملنزل  من  رحيله  يف  يفكر 

�لتي  �للحظة  �لوحيد يف  و�لغرباء، وكان قلقه  باخليام 

�ضيح�ضل فيها على فر�ضة للعب.

متثل �لن�ضاطات �لنف�ضية �الجتماعية �أد�ة جلعل ظروف 

لالأطفال.  خا�ض  وب�ضكل  طبيعية  �جلديدة  �ملعي�ضة 

كالر�ضم  �لن�ضاطات  من  �لعديد  تنظيم  يتم  لذلك، 

�لتي  و�لكتابة  و�لقر�ءة  و�مل�ضرح  �ليدوية  و�حلرف 

ت�ضاعد �الأطفال يف �لتعبري عن م�ضاعرهم. �لوطن هو 

�الأكرب  فاالأطفال  و�ملذكور،  �ملت�ضور  �لرئي�ضي  �ملو�ضوع 

�ضنًا يعربون عن ��ضتياقهم لوطنهم ورغبتهم يف �لعودة، 

ونحن نقوم بتنفيذ �لن�ضاطات �لنف�ضية �الجتماعية لكل 

فئة عمرية ولالأ�ضخا�ض ذوي �الحتياجات �خلا�ضة �لتي 

ال تهدف �إىل حثهم على ق�ضاء �أوقاتهم ب�ضورة فاعلة 

مهار�ت  �كت�ضاب  على  متكينهم  و�إمنا  فح�ضب،  �أكرث 

جديدة وتعزيز معرفتهم.

�لرزق  بك�ضب  �ملتعلقة  �لن�ضاطات  تنظيم  يتم  كما 

�ليدوية  و�حلرف  بالزر�عة  �خلا�ضة  كالدور�ت 

�لريا�ضية  �ملباريات  �إىل  باالإ�ضافة  و�الجنليزية 

و�لتعامل  �لنظافة  على  و�لتدريب  �لكتابة  وجمموعات 

مع �ل�ضغوطات لالأطفال و�لبالغني. حيث يوفر �لتدريب 

على �لتعامل مع �ل�ضغوطات مناخًا �آمنًا لتبادل �الأفكار 

يحتاجون  �لذين  �لبالغني  و�إر�ضال  بحرية  و�مل�ضاعر 

و�الأطباء  �لنف�ض  علماء  �إىل  �لنف�ضية  �مل�ضاعدة  �إىل 

�لن�ضاطات  ت�ضاعد  ذلك،  �إىل  باالإ�ضافة  �لنف�ضيون. 

تعزيز  �أو  �مل�ضرتكة  �لرو�بط  �إن�ضاء  يف  �جلماعية 

�لعالقات �ملوجودة.

الروتني اليومي اجلديد

�لتكيف  �ل�ضهر �الأول، حاول �ملقيمون يف �ملخيم  خالل 

هوؤالء  تكيف  ومع  لكن،  �جلديدة،  �ملعي�ضة  ظروف  مع 

بت�ضجيعهم على  نقوم  �ملخيم،  �ملقيمني مع حياتهم يف 

يف  حمددة  م�ضوؤوليات  وحتمل  �أكرث  فاعل  دور  �أد�ء 

�أن  مبا  �الجتماعية  �لنف�ضية  و�لن�ضاطات  �ملخيم  �إد�رة 

�مل�ضاركة �ملجتمعية تزيد من �ضعورهم بال�ضيطرة على 

حياتهم مرة �أخرى وي�ضمح لهم بق�ضاء وقتهم على نحو 

فبعد  �الآن.  يومي  روتني  للمخيمات  �أ�ضبح  وقد  مفيد. 

�الإفطار، وبينما تقوم �لن�ضاء باأعمال �لتنظيف، ت�ضارك 

�الأطفال  وين�ضم  بالزر�عة،  خا�ضة  دورة  يف  �لفتيات 

�لقدم،  كرة  �الأوالد  ويلعب  �مل�ضرحية،  �لن�ضاطات  �إىل 

�ضجرة.  حتت  يتحدثون  �أو  �لتلفاز  �لرجال  وي�ضاهد 

�أو  �لقهوة  معًا الحت�ضاء  �ملقيمون  يتجمع  �لع�ضاء،  وبعد 

م�ضاهدة �الأفالم يف �ل�ضينما �ملفتوحة.

احلنني اإىل الوطن

�أو �لنف�ضية يف �ملخيم  يتم تلبية �الحتياجات �جل�ضدية 

ب�ضورة فورية. وباالإ�ضافة �إىل وجبات �لطعام و�حلليب 

وطعام �الأطفال وغريها من �مل�ضتلزمات كعدة �لنظافة، 

يتم توزيع �لثياب و�الألعاب ب�ضورة منتظمة. كما تعمل 

وريا�ض  كالعياد�ت  �الأ�ضا�ضية  �خلدمات  مر�فق  جميع 

�حلالقة  و�ضالونات  و�ملر�حي�ض  و�ملد�ر�ض  �الأطفال 

كاخليام  �الأخرى  �ملر�فق  �إىل  باالإ�ضافة  جيد،  ب�ضكل 

وكرة  �لقدم  كرة  ومالعب  �الأطفال  ومالعب  �لنف�ضية 

�ل�ضلة من �أجل جعل حياة �ملقيمني مريحة �أكرث.

مع ذلك، نحن نعلم �أن �ملخيمات ال ميكن �أن تكون مثل 

�لوطن ويعرب �ملقيمون عن حنينهم للوطن يف كل مرة 

�ل�ضغوطات  تتمثل  �ملثال،  �ضبيل  على  �إليهم.  �أحتدث 

�لتعامل  كيفية  على  �لتدريب  يف  �ملذكورة  �لرئي�ضية 

جدً�  حار  �لطق�ض  �أن  حيث  �ملناخ،  يف  �ل�ضغوطات  مع 

يف هذ� �لوقت من �ل�ضنة، ويف �لقلق �إز�ء �أحباءهم يف 

�إىل  �حلنني  كله  ذلك  من  و�الأهم  و�مل�ضتقبل،  �ضوريا 

�لوطن. ويحاول �ملقيمون يف �ملخيم �لتكيف مع �حلياة 

يف �ملخيمات، �إال �أن �مل�ضاعر �ملقرتنة بالوطن و�لتفكري 

يف �لعودة جتعل من �ل�ضعب حتمل �مل�ضري �ملجهول.



العدد القادم:

املتطوعون يف حاالت الطوارئ –هل ي�صتطيعون 

التعاي�ص؟ هل ن�صتطيع التعاي�ص؟

مركز الدعم النف�صي االجتماعي لالحتاد الدويل 

جلمعيات ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر

ال�صليب االأحمر الدامناركي

بلغدام�صفي 27

�ص. ب 2600

2100او�صرتبرو

كوبنهاغن

الدامنارك

هاتف: 9200 3525 45+

الربيد االلكرتوين: 

psychsocialcentre.centre@ifrc.org

http://www.ifrc.org/psychosocial :املوقع

با�صت�صافة ودعمبدعم من�صركاء االأبحاث
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