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آليات الدعم النفسي واالجتماعي ودورها في تشكيل الهوية النفسية واالجتماعية ألطفال
الالجئين السوريين
د .بوصلب عبد الحكيم  -جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2الجزائر
ملخص:

تعترب احلروب والنزاعات من أشد الشرور اليت تلحق البشرية يسببها البعض وغلٍت منها البعض  ،ويعاين من
ويالهتا الكثَتون ،ىاتو ادلعاناة اليت قد يطول أمدىا وتبقى راسخة يف أذىان من عايشوىا،وادلتأثرين منها

عادة ىم األطفال الذين يكونون يف مرحلة ظلائية غَت مكتملة  ،ىذا ما ؽلر بو أطفال سوريا الذين ىم يف
الداخل والالجئُت منهم على السواء ،فلم تصبح أزمتهم عبارة عن أحداث عابرة ربكيها ذاكرة الكبار،بل
ىي أحداث مستمرة عايشها جيال بكاملو يف طفولتو ،وقد سبتد حىت مراىقتو ورشده ،لذا تصبح عملية
الدعم النفسي واالجتماعي ادلتواصل ضرورة ملحة وعلى رأس أولويات كل مهتم بالشأن السوري ،واليت
تسهم فيها أجهزة التعليم وادلدارس بشكل كبَت وفعال ،يف سبيل ترسيخ ىوية نفسية واجتماعية ذات انتماء
ومرجعية ثقافية .
مقدمة :
تعترب عملية الدعم النفسي واالجتماعي من العمليات االستعجالية اليت تسعى إليها ادلنظمات الدولية
كادلنظمة الدولية لشؤون الالجئُت ،ومنظمة اليونيسيف أو منظمة الصحة العادلية ،وىذا إبان األزمات اليت
تتعرض ذلا الشعوب واألمم،القصد منها التخفيف من معاناة ضحايا األزمات والكوارث واحلروب
،وادلتعارف عليو أنو كلما كان التكفل سريعا ونوعيا كلما خرج ىؤالء األفراد ادلتأدلُت من معاناهتم ،وكانوا
أكثر إغلابية يف التعامل مع وضعياهتم اجلديدة ،وتعترب احلروب والنزاعات ادلسلحة من أكرب الشرور على
البشرية كوهنا ال تكتفي بالقتل والدمار والتخريب بل ينتج عنها اليتم و العنوسة واجلهل والفقر واألمراض
والتشرد،وىذا من نالحظو من انعكاسات الناذبة عن احلرب السورية اليت أفرزت وضعا مأسويا سبثل يف
ادلاليُت من الال جئُت وادلشردين ،حي أصبح من بُت كوارث القرن ،ويالح على ىؤالء كثرة الًتحال
والبح عن اللجوء اآلمن حىت وإن كان عن طريق ادلغامرة وادلخاطرة غَت ادلضمونة النتائج،كما يعترب
األطفال ىم األشد ضررا من ىذا الوضع حي تتشكل ىوياهتم يف ظل ادلشاىد ادلفزعة من القتل والرعب
واخلوف فضاعوا بُت ىذا وذاك وأصبحوا ال يدركون من ىو الصديق ومن ىو العدو ،ىذا الشعور
يصاحبهم حىت يصبحون يافعُت ،وبالتايل فهم يفتقدون دلشاعر األمن والطمأنينة وليس لديهم انتماء
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حقيقي يعربون من خاللو عن ذاهتم فتتولد لديهم الرغبة باالنتقام من وضعهم و من زليطهم،وغالبية
ادلنظمات ادلهتمة بالتكفل اإلنساين تعمل جاىدة على تلبية احلاجات األساسية أو تتناسى ويتجاوزىا األمر
دلراعاة احلاجات االجتماعية ذلؤالء  ....إهنم حائرون ،تراىم تائهُت ،أو يتساءلون ؟من ضلن ؟دلاذا ػلدث
كل ىذا لنا ؟ما ذنبنا إذا مل يتفق السياسيُت فيما بينهم ؟ما حكمنا؟ما مصَتنا؟ ما ىو انتماؤنا؟ ىل
بإمكان أن نكون أفضل ،وحبسب دراسة علياء أحمد "واليت ىدف

إىل معرفة تأثَت األزمة السورية على

الوضع النفسي لعينة من األطفال الالجئُت يف الداخل السوري تبُت أن 73بادلائة ػللمون بالعودة إىل

منازذلم،و 85بادلائة ؼلافون أصوات القصف وادلدافع و65بادلائة يرون بأن ادلدرسة ىي السبيل لتحقيق
مستقبل أفضل ،وقد بين الدراسة بأن حياة مجيع األطفال مرتبطة بالعنف السائد خالل األزمة رغم أن
ىاتو العينة تتواجد يف منطقة آمنة نسبيا ،كما بين الدراسة بأن الصدمات النفسية زبتلف يف شدهتا
وليس يف نسبة انتشارىا ،وبأهنا تًتاوح مابُت االنطواء،واالبتعاد عن األقران،وزيادة العنف والعدوانية ،التفكَت
1
يف االنتحار ،االبتعاد عن االنضباط بالقواعد والضوابط "
م ـ ــدخل مفاهيـ ـ ـ ـ ــمي :
 -1تعريف الحدث الصادم:

يعرف على أنو حدث مفاجئ،غَت متوقع يدرك على أنو خطر /مهدد ،وقد يتضمن هتديد أو إصابة
حقيقة بأذى جسدي،شلا يسبب خوف حقيقي ،يربك صاحبو على التكيف.
 -2تعريف الصدمـ ـ ـ ـ ــة:
تعرفها الرابطة األمريكية للطب النفسي " بأهنا التعرض حلدث صدمي ضاغط على ضلو مفرط الشدة
متضمنا خربة شخصية مباشرة ذلذا احلدث الذي ينطوي على موت فعلي،أو هتديد بادلوت أو إصابة
شديدة أو غَت ذلك من التهديد للسالمة اجلسمية ،أو مشاىدة حدث يضمن موتا أو إصابة أو هتديدا
بسالمة اجلسم لشخص آخر،أو اإلصابة شلا قد وقع لعضو من أعضاء األسرة،أو لبعض األصدقاء".
-3اضطراب مابعد

2

الصدمةPTSD3:

ىو اضطراب قلق قد ي تطور بعد أشهر أو ردبا سنوات من اختبار أو مشاىدة حادث صادم،ومن أمثلة
األحداث الصادمة مايلي:فقدان حبيب،حادث سيارة،عنف بُت األشخاص،مشاىد لنزاعات عسكرية.
 - 1تأثَت األزمة السورية على الوضع النفسي لألطفال يف الداخل السوري -علياء أمحد - .رللة دلتا نون عدد  4أكتوبر.2015

2

- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ,American Psyhiatric Associatin1994.
3
 فهم اضطراب الصدمة لدى األطفال -كتاب مًتجم للمؤلفُت Ellen Bassuk ; Kristine Konnath ; Katherine VolkFebruary2006 The national center. family homlesseness. .p10.
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-4أعراض اضطراب ما بعد الصدمة:

 إعادة اختبار احلدث الصادم من خالل الكوابيس.
 فرط التيق أي صعوبة الدخول يف النوم أو البقاء نائما،انفجارات ،غضب،نقص الًتكيز،فرط
االستثارة

 ذبنب تذكر األحداث مًتافق مع سلوك ضيق وحذر أي اطلفاض يف ادلشاركة والشعور باالنفصال
والغربة عن اآلخرين.
وينقسم اضطراب ما بعد الصدمة بشكل عام إىل قسمُت:
1-4اضطرابات الصدمة الحادة:االضطراب احلاد يكون ناتج عن حدث وحيد مثل(حادث سيارة
الكارثة الطبيعية،كوارث احلروب،)...حي تتفاوت استجابات األطفال لألحداث الصادمة،لذا فأن
إطالع القائمُت على رعاية ىؤالء األطفال ؽلكنهم من تأمُت أالمان واحلماية وكذا النمو السليم.

2-4الصدمة المعقدة/المتعددة:وىي تلك الناذبة عن التعرض لعدد من األحداث الصادمة طويلة االمد
أو ادلتعددة  ،وىذا النوع من الصدمات تزيد احتماالت حدوثو يف عالقات العناية ،مثل اإلعلال،أو
4
اإلساءة اجلنسية أو اجلسدية
 -5الصدمة و الدعم النفسي االجتماعي:
تعترب ادلساندة ادلتمثلة يف الدعم النفسي واالجتماعي من بُت العمليات األساسية اليت تقدم لضحايا
الكوارث واألزمات احلروب والنزاعات العسكرية ،حي رباول ادلنظمات اإلنسانية احلكومية ومجعيات
اجملتمع ادلدين للتكفل بضحايا ىاتو األزمات دلساعدهتم على ذباوزىا بأقل األضرار واالنعكاسات اآلنية أو
البعدية أي مضاعفات أو اضطرابات مابعد الصدمات.
يعرفو كوهين " Cohenبأنو النمط ادلرغوب من السلوك االجتماعي الذي يسود بُت أفراد اجملتمع يف

موقف معُت ،أكثر من كونو مظهرا لعملية تعكس طبيعة العالقات االجتماعية".

5

كما يعرفو النوحي "بأنو إبداء اىتمام دبشاكل واحتياجات األفراد واألسر ،وتوفَت كل اإلمكانيات ادلتاحة
ذلم يف كل األوقات ،وإظهار االىتمام واالنتباه لكل ما ػلتاجون غليو حىت يستعيدوا قدراهتم وأدائهم
6
االجتماعي"
4

 فهم اضطراب الصدمة لدى األطفال -كتاب مًتجم للمؤلفُت Ellen Bassuk ; Kristine Konnath ; Katherine VolkFebruary2006 The national center. family homlesseness. .p34.

 -5فاعلية برنامج الدعم النفسي واالجتماعي ادلبٍت على ادلدارس االساسية يف تنمية بنائية اللعب والثقة بالنفس والتسامح .نيفُت زلمد صاحل عبد
اذلادي .رسالة ماجستَت  2013ص.14
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ويعرف كذلك بأنو تلك العالقة الديناميكية بُت كل من البعد النفسي والبعد االجتماعي للفرد يف
تفاعلهما مع بعضهم البعض  ،حي يشمل ابعد النفسي العمليات النفسية والفكرية الداخلية وكذا
ادلشاعر وردود الفعل ،أما البعد االجتماعي فيشمل العالقات والشبكات األسرية والقيم االجتماعية
وادلمارسات الثقافية ،ويشَت الدعم النفسي واالجتماعي إىل إجراءات تتصدى على حد سواء لالحتياجات
7
النفسية واالجتماعية لألفراد واألسر واجملتمعات الحملية (شقَت  2010ص.)24
-6أن ـ ــواع الدعم النفسي االجتماعي :إن الدعم عملية أساسية لتدعيم مواطن القوة ،وأداة للوقاية من
تراكم التعثرات والثغرات اليت تعًتض الطفل ،فالثغرات قد يكون مظهرىا معرفيا ربصيليا،لكن وجهها اخلفي
قد يكون اجتماعيا أو نفسيا أو اقتصاديا أو صحيا.
وعليو فهناك أنواع من الدعم النفسي و االجتماعي وىي:
 1-6الدعم الوجداني المعنوي:

وإظهار التعاطف ،واالىتمام وادلودة  ،والحمبة والثقة والتقبل واأللفة  ،والتشجيع والرعاية للفرد وإشعاره
بقيمتو ويسمى أحيانا بدعم الدفء واحلنان أو بدعم التقدير.

 2-6الدعم المادي:

وادلقصود بو تقدمي ادلساعدة ادلالية أو السلع واخلدمات.

 3-6الدعم المعلوماتي:ادلقصود بو تقدمي النصيحة والتوجيو واالقًتاحات وادلعلومات ادلفيدة
للشخص،ىذا النوع من الدعم يساعد اآلخرين يف حل مشكالهتم.
 4-6دعم الرفقة :ىذا النوع األ خَت من الدعم ىو ما ػلتاجو ىؤالء الباحثُت عن ادللجأ واألمن فهم
حباجة للشعور باالنتماء االجتماعي (ويسمى بدعم االنتماء)،ويكون باالطلراط يف األنشطة االجتماعية
8
ادلشًتكة معهم. Uchino ;b ;2004p16.17

-7آليات الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال الالجئين:
وىي عبارة عن خطوات للقائمُت بالرعاية النفسية واالجتماعية وتتمثل فيما يلي:
فقبل البدء بعملية التكفل النفسي للطفل ادلصدوم غلب مراعاة حاجاتو و أعلا:
 -6خدمة الفرد السلوكية  -النوحي عبد العزيز القاىرة مصر  .ص116.
 -7فاعلية برنامج الدعم النفسي  -مرجع سبق ذكره ص.14
 - 8فاعلية برنامج الدعم النفسي مرجع سبق ذكره ص. 15
-9فهم اضطراب الصدمة مرجع سبق ذكره ص16.
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9

1-7األم ـ ـ ـ ـ ـ ــن  :إن اخلربة الصادمة تصور للطفل بأن العامل غَت آمن وغَت قابل للتنبؤ،فيلجأ بذلك
القائمُت بتوفَت العناية والدعم النفسي من مرشدين وأخصائيُت نفسيُت وحىت معلمُت ليوفروا لو احلماية

واألمان من خالل ادلقًتحات التالية:
* تعريف الطفل باألماكن اآلمنة،مثل األماكن اذلادئة.
* تعريف الطفل باألشخاص اآلمنُت والذين بإمكاهنم تقدمي يد ادلساعدة ،ومعرفة مع من يريد احلدي
عدما يشعر بالغضب والتوتر.
* أخرب الطفل ما الذي قد يتوقع حدوثو وشاىدتو أثناء النوم.
* تذكر بأن كل طفل ؼلتلف عن أخر وعن ادلكان الذي يشعر فيو باألمن شلا يتطلب التواصل مع
أشخاص آخرين حول كيفية الوصول إىل ىذه ادلعلومات.
* غلب على ادلختص أن يكون على علم بكيفية صياغة التقارير وأن يكون على إطالع بالتشريعات
ادلنظمة ذلذا العمل.
2-7االستق ـرار والتـ ــوازن:
إن األطفال ادلصدومُت ػلتاجون إىل االستقرار ليوفر ذلم اإلحساس بالقدرة على التنبؤ ،واالستمرار ،األمان
وبالتايل فهم احلدث الصادم ،واالستمرار يف احلياة.ويكون ذلك من خالل اخلطوات التالية:
* حاول أن زبلق نظاما يوميا :مثل كتابة جدول لألحداث اليومية ادلعاشة والتقيد بو من طرف الطفل
،فمجرد الشعور باالستقرار والقابلية للتنبؤ تتولد ليو مشاعر اآلمان واحلماية.
*خلق نظام ادلساندة والدعم :ويتألف من الحميطُت بالطفل من أىل وأقارب ومعلمُت ،مرشدين ،رجال
الدين ،أعضاء النوادي واجلمعيات....
*السهر على تأمُت الصحة واحلاجات اجلسدية:إن اخلربة الصادمة ذات تأثَتات انفعالية وجسدية من مثل
آالم الرأس وادلعدة ،والعضالت،غلب التأكد من سالمة الصحة اجلسمية وتوفر وق للنوم،واألكل اجليد،
وشرب كمية كافية من ادلاء ،وشلارسة بعض التمارين الرياضية.
*توفَت فرص للعب والرسم:إن األطفال يعربون عن سلاوفهم من خالل اللعب والرسم ،فحاول أن تسمح
للطفل من التحدث وسبثيل ردات الفعل ،مع التأكيد على حل وذباوز ادلشكالت بطريقة إغلابية.
*التميز باذلدوء  :غلب على القائم بالرعاية أن يتميز باالتزان وأن اليتحدث أمامهم عن سلاوفو ،ألنو ملجأ
ىؤالء األطفال حىت التزول ثقتهم بو.
3-7ال ــدعــم والمسـ ــاندة:
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قد ػلتاج االطفال إىل تأمُت دعم مستمر على ادلدى الطويل فهم ػلتاجون إىل مساندة وتكفل طويلة
األمد ويكون ذلك من خال ل مايلي:
*االستماع بتعاطف  :فالبنسبة لألطفال ماقبل ادلدرسة قد صلد ال صلد ا لديهم القدرة على التعبَت عن
مشاعرىم وسلاوفهم ،حاول تشجيعهم لتوصيف مشاعرىم عن القلق ،واحلزن ،الغضب ،اخلوف ،بكلمات
وأترك ذلم حرمي احلدي والكالم يف أي وق ،وحرية شلارسة الرسم.
*ضبط ومالحظة ادلواقف واألحداث اليت تطلق الذكريات الصادمة:ىي عبارة عن أحداث وتلميحات أو
ما يسمى دبولدات الذكرى اليت تسبب غضب األطفال رلددا وتثَت انزعاجهم ،قصد ذبنيبهم إياىا وتوضيح
الفرق بُت األحداث احلقيقية واألحداث ادلشاهبة.
*حاول أن تعطي إجابات صادقة وواضحة:غلب التأكد من فهم األطفال للغتك والكلمات اليت
تستخدمها ،حاول أن تكتشف التفسَتات األخرى عن احلادث اليت مسعها األطفال لغرض توضيح
ادلعلومات غَت الدقيقة ،حاول تفادي التفاصيل اليت قد زبيف الطفل.
*استعمال سبارين االسًتخاء:إن التنفس العميق ،واالستماع إىل ادلوسيقى اذلادئة ،واسًتخاء العضالت كلها
تساعد يف إزالة التوتر.
*تأمُت شلارسة سبارين رياضية بتنظيم:إن األطفال الذين تعرضوا حلادث صادم قد ذبدىم عدوانيُت وغَت
مرتاحُت فممارسة الرياضة بانتظام وبطريقة مجاعية توفر ذلم سلرجا ومتنفسا دلشاعرىم.
*تشجيع األطفال على الكتابة والرسم :من خالل اقًتاح على األطفال كتابة قصص أو القيام برسومات
عن اخلربات اليت مروا هبا على أن ال ذبربىم على ذلك.
*جعل األطفال منخرطُت يف األنشطة:من خالل الدفع هبم دلمارسة األنشطة الرياضية والفنية ،اذلوايات
ألهنا أنشطة تعبَتية.
 -8مفهوم الهوية النفسية واالجتماعية:
إذا سلمنا بتعريف

إريكسونEriksson

للهوية فإهنا ذلك اجملموع الكلي ادلركب خلربات الفرد وبأهنا مركبة

من مكونُت علا ىوية األنا وىوية الذات فاألوىل ترجع إىل ربقيق االلتزام يف بعض النواحي كالعمل والقيم
اإليديولوجيات ادلرتبطة بالسياسة والدين وفلسفة الفرد حلياتو ،أما ىوية الذات فًتجع إىل اإلدراك الشخصي

لألدوار االجتماعية، 10فهؤالء الالجئُت يفتقدون ذلذين ادلكونُت كااللتزام بالقيم االيدولوجيا ألن علهم
الوحيد إشباع حاجاهتم األساسية وبالتايل فهم غَت مقتنعُت بالقيم السياسية وحىت الدينية بالقدر الذي
 -10نظريات النمو -زلمد السيد عبد الرمحن – نظريات النمو – مكتبة زىراء الشرق 2001ص157
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غلعلها توجو حياهتم وتضبط سلوكهم اليومي .أما ىوية الذات فًتتبط باألدوار االجتماعية غَت الواضحة يف
أذىان ىؤالء الالجئُت ألهنم غَت مستقرين،شلا غلعل من طموحاهتم تتالشى أمام الوىن الذي ينتاهبم يوميا
جراء أوضاعهم.وعليو فهي سبثل حاجة حيوية لوجود كل إنسان يف حياة اجتماعية ذات معٌت  ،وال ؽلكن
الشعور بالرغبة يف البقاء على قيد احلياة بدون اإلحساس هبوية األنا ،واحلرمان ؽلكن أن يقود إىل االنتحار
.11وعليو فتفاديا خللق ما يسمى باألقليات ادلظلومة اليت غلد أفرادىا مرغمُت على التوافق مع اذلوية السلبية
اليت تبنيها اجملتمعات اليت تأوي ىؤالء األطفال من الالجئُت وىذا من خالل نظرهتم ذلم بأهنم غَت مرغوب
فيهم وغَت مرحب هبم.
أما التفسَت الثاين للهوية جروتيفان وآخرون والذي ىو امتداد لتفسَت اريكسون Erikssonفهو ينظر إىل
للجوانب العقائدية اإليديولوجية كمحددات للمعايَت والقيم و للعالقات بُت شخصية.
تعريف بَتزونسكي  Berzonsky1989ى ي بناء مفاىيمي من األبنية ادلعرفية وادلخططات العقلية دلعاجلة
12
وتذويب الفرد للمعلومات ذات الصلة بالذات
أما مارسيا  Marcia 1966عرفها بأهنا تنظيم حيوي نشط داخلي وذايت الًتكيب من القدرات وادلعتقدات
13
والتاريخ الشخصي للمراىق.
وقد حدد مارسيا أربع رتب للهوية وىي:
أ -ربقيق اذلوية:وفيها يقضي الفرد وقتا فعاال لتحديد ىدفو من احلياة واعتبار الذات والقيم اليت يؤمن
هبا،ويتعهد شخصيا بالكفاح يف سبيل ربقيق األىداف.
ب-

تشت اذلوية:ومعناه معاناة الفرد من أزمة اذلوية وليس لو أي تعهد خلطة من خطط احلياة
أوإرساء مايسمى بادلبادئ العامة.
انغالق اذلوية :وتعٍت الشخص الذي ال يتعهد بشئ زلدد يلتزم بو،وليس لديو إحساس
باذلوية.

ث-

تعليق اذلوية:وسبثل ميل الفرد إىل البح عن ىويتو الشخصية وزلاولة التوصل إىل ذلك مع
عدم ادلقدرة على ذباوز أزمة اذلوية.

ت-

 -11نظريات النمو  -زلمد السيد عبد الرمحن مرجع سابق ص156
 12جودة احلياة وعالقتها باذلوية النفسية لدى ضحايا اإلرىاب – بوعيشة آمال ( ) 2014/2013جامعة بسكرة اجلزائر116.
 -13جودة احلياة وعالقتها باذلوية النفسية لدى ضحايا اإلرىاب – مرجع سابق .117
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ج -من ىذا ؽلكن أن نقول بأن اذلوية ذات بعدين األول سيكولوجي متمثل يف اذلوية النفسية اليت
تنمو وتتطور موازاة مع مراحل النمو ،والثاين سوسيولوجي ويسمى باذلوية االجتماعية ،وسبثل
معيارية
ح -الثقافة ورمزيتها من أظلاط ومعايَت ثقافية وأدوار اجتماعية،وعلا بعدين من الصعب الفصل
14
بينهما.
 -9تشكل الهوية النفسية واالجتماعية لدى أطفال الالجئين السوريين:
يبدأ تشكل اذلوية مع بداية إحلاح تساؤالت من أنا؟ من أكون؟ وما دوري يف احلياة ؟ ويستمر التشكل
بشكل أكثر وضوح مع بداية اختيار ادلراىق دلا يناسب ميولو وقدراتو من ىذه ادلعتقدات واألدوار
15
واألىداف وشلارستها وااللتزام هبا.
إن حل أزمة اذل وية إغلابا أو سلبا يعتمد على طبيعة النمو خالل ادلراحل السابقة أي طبيعة حل أزمات
النمو وطبيعة النمو النفسي ادلًتتب عن ذلك،وربل ىاتو األزمة يف هناية مرحلة ادلراىقة أي يف هناية ادلراحل
التعليمية أين يكون الفرد قادرا على تكوين صورة متكاملة ذلويتو  ،وتكوين إحساس قوي بتفرده ووحدتو
الكلية وسبايزىا ،واستمرارية ماضيو وحاضره ومستقبلو،وأيضا قدرتو على حل الصراع والتوفيق بُت احلاجات
الشخصية ادللحة وادلتطلبات االجتماعية،كما يعتمد تشكل اذلوية على التوحدات اليت سب
السابقة ،لكنها ليس

يف ادلراحل

أيا من ىذه التوحدات وليس رلموعها  ،إال أهنا تعترب نتيجة لعملية دمج تلك

التوحدات يف وحدة جديدة ،ويعترب تشكل ىوية ىؤالء األطفال معرض لكثَت من اإلظطراب واألزمات
ادلرتبطة خبربات ادلاضي وبتصورات ادلستقبل ىذا كلو غلعل ىوية ىؤالء األطفال تعًتضها كثَت من الشوائب
اليت ذبعل من ظلوىم مهتز وغَت منسجم شلا ينعكس ذلك على سلوكهم وعلى صورهتم لذاهتم ولغَتىم.
 -10المدارس ودورها في بناء الهوية النفسية واالجتماعية ألطفال الالجئين السوريين:
تعترب ادلدارس من بُت ادلؤسسات االجتماعية الرمسية اليت تعمل من خالذلا الدولة واجملتمع على ترسيخ
خصوصيتها الثقافية وسب يزىا عن األمم ،فمن خالذلا يتماىى األطفال وادلراىقُت مع النماذج ذات احليز
 -14حبوث ودراسات متخصصة يف علم النفس – ج -3بشَت معمرية -منشورات احلرببٍت مسوس -اجلزائر 2007ص.153
15
 -15عالقة تشكل ىوية األنا بكل من مفهوم الذات وعالقتها بالتوافق -عبَت بن زلمد حسن عسَتي الطائف ( ) ، 2003/2004ص15.
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األكرب من التفضيل ،وعليو ؽلكن أن نقول بأهنا الوعاء اليت يستدخل فيو اجملتمع مصَته ماضيو حاضره
ومستقبلو تارؼلو وربدياتو ،حي

يكون األطفال ألنفسهم بذلك فردانية تتطور فيما بعد إىل ىوية نفسية

واجتماعية تنسجم مع األدوار االجتماعية ادلطلوبة منهم مستقبال ،على ىذا تصبح مسألة أن ػلظى أطفال
الالجئُت من تكفل تعليمي ػلًتم فيو خصوصيتهم وسبيزىم عن األخر يف إطار من التسامح والتعايش دون
أي مزايدات من ىذا وذاك الن حجم ادلعاناة لدى ىؤالء اكرب ومعاناة اجملتمعات اليت تأويهم كبَتة
،وسوف تكون اكرب لو يبقى ىذا اجليل من األطفال دون تكفل وعناية ذبعل منو يرغب يف العودة إىل بلده
من تلقاء نفسو دون أي إرغام أو إبعاد ،فتوليد اإلحساس باالنتماء يأيت باالستدخال والتميز وليس
بالتحفيز والقهر.فادلؤسسات التعليمية مطالبة بالقيام بالعمليات اليت تكسب األفراد صفتهم اجملتمعية
والتمتع حبس مدين باعتبارىم مواطنُت مسئولُت حي

يتم ذلك من خالل ثالث أظلاط للفعل الًتبوي

وىي:
-1

الفعل األدائي Instrument Action:ويتمثل يف إكساب ادلتعلمُت االذباىات وادلهارات،
وادليوالت ،والكفاءات اليت تسمح ذلم باحلصول على مهنة مستقبال ،وبالتايل يبتعدون عن
االعتمادية ادلطلقة حىت يف األكل والشرب كما ىو حال ىؤالء الالجئُت.

 -2الفعل

التعبَتيExpressive Action

وىو زلاولة الطالب إشباع حاجتهم ادلكتسبة عن طريق

التعليم،أو التقليد،فيعربون عن ذواهتم بأفعال تعبَتية كثَتة من خالل ادلهارات ادلختلفة اليت
تعكس قدراهتم وكفاءاهتم الفردية.
 -3الفعل ادلعياري األخالقي Moral Normative Actionيوجو ىذا الفعل لتحقيق التضامن
،والتكامل مابُت الطالب من خالل مشاركتهم لألفكار سواء كان خاطئة أو
صحيحة،ومنو فادلؤسسة التعليمية تسعى لتكوين الفرد أخالقيا،من خالل مظاىر متعددة من
األنشطة اليت تفرض عليهم بطريقة مباشرة داخل ادلؤسسة التعليمية ،وخارجها بطريقة غَت
مباشرة.

16

 - 16علم اجتماع الًتبية –عبداهلل عبد الدامي – دار ادلعرفة اجلامعية،االسكندرية 2001ص ص 60-59
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من ىذا كلو تصبح ادلدارس من رياض أطفال وادلؤسسات التعليمية جبميع مراحلها ىي السبيل الذي
يقي ىؤالء األطفال من جحيم ادلعاناة واألفكار اذلدامة ادلتعلقة بالتطرف وخاليا االستيعاب الفكري
ادلليء بادلتضادات اليت ذبعل من الطفل ال ؽليز انتمائو وال حقيقتو فيسهل انقياده ،فرغم أن العبء
كبَت والتحدي أكرب إال أن النتيجة ستكون ال زلالة بعد سنوات من اآلن ألن أزمة الالجئُت ال ربل
يف فًتة وجيزة كما يعتقدىا البعض بأهنا سحابة عابرة،بل ىي أكثر من ذلك بكثَت وقد سبتد افرازاهتا
ألجيال.
 -11التعليم وتأصيل الهوية النفسية واالجتماعية ألطفال الالجئين:
تفاديا دلا يسمى بالثقافة ادلعادية للمدرسة وللمجتمع تصبح عملية تأصيل التعليم لألطفال الالجئُت
كعملية اسًتاتيجيو وليس سطحية كما يعتقد الكثَتون ،دبعٌت انو لزاما على اجملتمع الدويل واذليئات
اإلنسانية وكذا اجلمعيات واذليئات األىلية وادلؤسسات الرمسية ادلنوطة بتعليم الالجئُت أن تعمل على
تأصيل التعليم بالنسبة ذلؤالء األطفال من خالل استدخال قيم ادلواطنة يف إطار دؽلقراطي وعادلي متفتح
على األخر،ألن بالتعليم يتم تعديل كثَت من السلوك وترسيخ عدد أكرب من القيم وادلعايَت عوض أن يدخل
ىؤالء األطفال فيما يسمى بالال ىوية وتكون انعكاساهتا على ادلدى البعيد أكرب سواء على أنفسهم أو
على األقطار اليت تأويدىم دبعٌت تنعدم لديهم معايَت الضبط وادلرجعيات القيمية اليت ربدد سلوكهم وتفسر
تصرفاهتم  ،وعليو فنحن نتساءل كيف ؽلكن للهيئات الدولية أن تعاجل قضايا ماليُت البشر وخاصة إذا كان
ىؤالء منتجُت للمشاكل ،ولإلجابة على ىذا السؤال ،فإنو على اجملتمع الدويل شلثال يف ىيئاتو اإلنسانية
والثقافية والعلمية والصحية عليو أن غلعل من تعليم أطفال الالجئُت على رأس األولويات حىت يتمكنوا من
تسيَت أنفسهم وال يبقون عالة على غَتىم وحىت تتسع طموحاتو يف غد أفضل وال يتأتى ذلك إال من
خالل تأصيل ىويتهم ادلبنية على أساس التعدد والتنوع يف إطار قيم التسامح والحمبة ألهنم حباجة ماسة
للشعور باالنتماء ،وكي ال تتولد لديهم ادلشاعر االنتقامية اذباه غَتىم ألن الفرد بطبعو عدواين إزاء األوضاع
واألنظمة االجتماعية ادلفروضة عليو واليت ال تسمح لو بالتنفيس عن ذاتو والتعبَت عن ىويتو النفسية
واالجتماعية.وعليو تعترب األنظمة التعليمية حسب بارسونز 17.من بُت األنظمة االجتماعية اليت تؤدي إىل
الضبط االجتماعي وإىل حدوث التكامل والتجانس والتعاون والتماثل للقواعد والقوانُت اليت تؤدي إىل

 -17التنمية االجتماعية ونظام التعليم الرمسي يف اجلزائر– 1980-1962ديوان ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر 1986.ص88
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الحمافظة على اجملتمع كلو ،حي يشَت الوافي عبد الرحمان سنة 18 2011بأن األفراد بالتحاقهم بادلدارس
واإلكماليات والثانويات واجلامعات يكونون عرضة لتأثَتات البيئة على نطاق أوسع ومن نوع آخر،فقد

تتعدل دوافعهم الفطرية وتنمو ضمائرىم واذباىاهتم ضلو سلوك معُت أثناء تفاعلهم االجتماعي مع اجلو
ادلدرسي والتعليمي.
 -12المناهج التعليمية والخصوصية الثقافية ألطفال الالجئين:
تعترب ادلناىج وادلضامُت الًتبوية األداة ادلثلى اليت تعمل من خالذلا األنظمة السياسية على احلفاظ على
بقاءىا واستمراريتها  ،والتاريخ البشري شاىد على تأثَت السياسة على القيم الًتبوية ادلراد استدخاذلا لدى
األطفال ،وأمام ىذا الوضع الرىيب من الالجئُت يعترب األطفال الفئة األكثر ضررا ومعاناة من صدمات
احلرب وادلشاىد ادلفزعة الناذبة عنها ،فإن احلاجة ماسة لتخطيط ووضع برامج تربوية ربًتم من جهة
اخلصوصية الثقافية ذلؤالء ال الجئُت ومن جهة ثانية تراعي خرباهتم وصدماهتم إزاء فقد األىل أو تشت
األسر ،فالنسبة للخصوصية الثقافية ويف إطار التفكَت بأنو سيأيت يوما ذلؤالء الالجئُت ويعودون إىل بلدىم
فيجب أن يكون لديهم الشعور باالنتماء جلهة أو مكان ما يدفعهم لحماولة الرجوع إىل ديارىم وموطنهم
بسالم ويف أمان  ،بناء عليو تصبح فكرة الًتبية على ادلواطنة من بُت ادلتطلبات ذات األعلية القصوى اليت
غلب تثقيفها ذلؤالء األطفال خاصة بعد أن ازبذ ىذا ادلفهوم أي ادلواطنة معٌت العادلية حي ربددت
مواصفات ادلواطنة الدولية 19على النحو التايل:
 االعًتاف بوجود ثقافات سلتلفة. احًتام حق الغَت وحريتو. االعًتاف بوجود ديانات سلتلفة. فهم و تفعيل إيديولوجيات سياسية سلتلفة.-

فهم اقتصاديا العامل.
االىتمام بالشؤون الدولية.
ادلشاركة يف تشجيع السالم الدويل.
ادلشاركة يف إدارة الصراعات بطريقة الالعنف.

 - 18يف سيكولوجية اإلنسان واجملتمع،عبد الرمحن الوايف،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع  2011،ص 96
- Social Knowledge And Citizenship Education :Two Views Of Criticism.1980 pp115.
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ىذه مواصفات ادلوطن يف القرن الواحد والعشرين وؽلكن فهمها بشكل أفضل يف صورة كفاءات
تنميها مؤسسات اجملتمع وعلى رأسها ادلدارس لتزيد من فاعلية االرتباط بُت األفراد على ادلستوى
الشخصي واالجتماعي والحملي والدويل وربًتم االختالفات الثقافية.

 األسس اليت سنبغي أن تقوم عليها ادلناىج ألطفال الالجئُت:

إنو وبغرض خلق جيل فاعل وقادر على االعتماد على نفسو وتلبية حاجات معيشتو ،يف إطار من
االنسجام مع الوضع الذي يعيش فيو وكذا البيئة االجتماعية اليت يتواجد فيها يلح علماء الًتبية
وعلى رأسهم ادلريب السويسري الشهَت بستالوتزي pestalotrziأنو إىل جانب احًتام ادليول
واحلاجات اإلنسانية،والقدرات العقلية ومدى نضجها فإنو غلب مراعاة مايلي:
 ضرورة التفكَت يف األغراض اليت ترمي إليها الًتبية قصد العمل على ربقيقها دبعٌت نتساءل ماالغرض الذي نرمي إليو لتعليم األطفال.
 ضرورة مراعاة البيئة اجلغرافيا والطبيعية ألمة حبي غلب اختيار مضامُت ادلواد دبا يتناسب وحاجاتىؤالء سواء تعلق األمر باخلدمات وكذا طبيعة ادلهن اليت بإمكاهنم أن يشغلوىا مستقبال.
 ضرورة مراعاة احلاجة االجتماعية لألمة من أخالق وعادات الشعب .20
 التفكَت يف إعداد الطفل للعلم و العمل قصد إعداد الطفل للحياة العادلية.ويف اعتقادي أنو غلب أن نعمل وق مستقطع لنقيم جهود اذليئات كل اذليئات اذباه التكفل
النفسي واالجتماعي اذباه أبناء الالجئُت السورين ونظبط التقييمات بدقة  ،حىت نتمكن من وضع
السياسات الالزمة اليت ربمي ىؤالء األطفال وربمي اجملتمع الذي يستوعبهم .
 -13التربية على المواطنة ودورها في تشكيل الهوية ألبناء الالجئين السوريين:
ػلدد كل من أوسلر وستاركي
اليونسكو عام 1995

21

 Osler and Starkyبأن

من أىداف الًتبية على ادلواطنة كما تقًتحو

 يف اجملتمع الحملي :

 ربقيق السالم . العمل على غرس حقوق االنسان. نشر الدؽلوقراطية.20االذباىات الًتبوية احلديثة -زلمد عطية االبراشي -دار احياء للكتب العربية مجهورية مصر ص ص 272. 271
21

-Learning For Cosmpolitan Citizenship Théoretical Débats And Young People Experiences- Osler,And
Starky,Educational Review ,2003,p243
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 أما يف اجملتمع العادلي فهي:
 ادلسؤولية االجتماعية وإدراك أعلية االلتزام العادلي. التعاون من أجل معاجلة ادلشكالت وربقيق العدالة والسالم والدؽلقراطية. احًتام االختالفات بُت الناس سواء كان سببها اجلنس أو العرق أو الثقافة. دعم التضامن والعدالة على مستوى الوطن وعلى ادلستوى العادلي.وتعترب الدول األوروبية مثاال حيا فيما يتعلق بالًتبية على ادلواطنة ،ورغم زخم ىاتو البلدان بكثَت من
العرقيات والطوائف الدينية والالدينية ،إال أهنا تتعايش فيما بينها بسالم وتشًتك يف وحدة الكيان الذي
يوفر ذلا امتيازات احلياة وادلشاركة الدؽلقراطية  ،ويف ظل العدد ادلتزايد من ادلهاجرين اذباه ىاتو الدول ووجود
عدد كبَت من األجناس والثقافات،مت إقرار مشروع الًتبية من أجل ادلواطنة الدؽلقراطية لدول االرباد األورويب
عام  1997من قبل اللجنة الًتبوية التابعة للمجلس األورويب ،حي أنيط بادلشروع ربديد كيفية قيام الًتبية
الرمسية وغَت الرمسية دبساعدة الكبار والصغار على اكتساب الحمفزات،وادلهارات ألغراض ادلؤسسات
الدؽلقراطية،ودعم سيادة القانون،وترويج حقوق اإلنسان ،وادلتمثلة يف رلموعة من السلوكيات والقيم من
مثل التسامح ،التضامن،الرمحة،احًتام اآلخرين،الشجاعة ادلدنية ،وبلغ ىذا ادلشروع ذروتو عام  2000أين
دعا إىل ضرورة اكتساب كل متعلم الكفايات اجلوىرية اخلاصة بادلواطنة الدؽلقراطية22،وأنو أمام الوضع
ادلتأزم لالجئُت الذي يزداد تأزؽلا وتعقيدا كل يوم ويف غياب إسًتاتيجية واضحة للتكفل بأطفال ىؤالء
الالجئُت أصبح من الضروري أن زبطط اجلهات ادلسؤولة على تعليم ىؤالء األطفال أن تتبٌت مشاريع
الًتبية من أجل ادلواطنة مع احلفاظ على اذلوية السورية ادلتعددة الثقافات واألعراق وادلذاىب الدينية،حىت
توفر ذلم نوعا من االنتماء والشعور بالطمأنينة،دبعٌت توليد رلتمع متنوع الثقافات على أن يكون متوحد يف
وط نيتو والئو لبلده سوريا يف إطار ىوية وطنية جديدة ،تستوعب كل األطياف،واإلثنيات ويكونون يف بوتقة
واحدة ،حىت ال تًتسخ بينهم اخلالفات وادلزايدات ويصبحون مجاعات متناحرة داخل أقلية كبَتة وىي
مجاعة الالجئُت فينعكس ضررىا على نفسها وعلى اجملتمع الذي يؤويها ألن ادلناطق اليت تستوعب ىاتو
اجلاليات تضيق باألعداد ادلهولة ،شلا زاد يف غالء ادلعيشة وزيادة ادلشاكل االجتماعية،إذن فباألحرى أن
تبتعد اجلهات ادلتكفلة هباتو العينة عن سياسات التكفل اآلين وتبتعد عن جعل العمل التطوعي جوىر
العملية اإلنسانية ،بل جعلو يف إطار رمسي موجو بتشريعات ومناىج ،ومنظومة تنفيذية سلتصة من معلمُت
22

-In ;Education For Dimocratic Citizenship : Cesar Birzea- A live Long Perspective ;Council of

Europe ,2000,p30.
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ومرشدين قادرة على تقدمي اإلعانة احلقيقية ادلتمثلة يف إشباع حاجات األمن والطمأنينة واالنتماء ،وتوفر
بذلك نوع من االستقرار النفسي واالستمرار ذلذا اجملتمع الذي توزع شتاتو على كافة أصقاع العامل  ،وال
يتأتى ىذا األمر إال من خالل خلق جسور التواصل بُت الشعوب لبعضها البعض سبكن ىؤالء الالجئُت يف
حالة عدم العودة من االندماج اإلغلايب والفاعل داخل ىاتو اجملتمعات وال يكونون عبئا ثقيال ينظر إليهم
بعُت الرىبة .
وعليو فالًتبية على ادلواطنة ىدفها تكوين ادلواطن الواعي حبقوقو والتزاماتو ،ؽلتاز باحلس ادلدين،ويقوم
بواجبات ادلواطنة عن طواعية،معتزا بشخصيتو ومتشبعا بقيمو الحملية ومنفتحا على القيم العادلية،

23

،

والعمل على سبايز الذاتية الثقافية ذلؤالء األطفال ،ألهنا ربتل صميم التكوين األنًتوبولوجي والنفسي
واالجتماعي والسياسي للثقافة  ،ويف رأيي اخلاص بأن ىذا ال ؽلكن بناءه إال من خالل ادلدرسة ومناىجها
،وىو أحسن دعم ؽلكن أن نقدمو ذلؤالء األطفال.
الخاتمـ ـ ـ ــة:
إن اإلنسانية اليوم أمام ربدي من ربديات القرن وىو التكفل دبجتمع يعيش داخل رلتمع آخر ،وإننا أمام
ظرف يتمثل يف كثرة الصراعات العسكرية الناذبة عن ظروف السياسة العادلية ادلتداخلة وادلتعددة ادلصاحل
للدول واللوبيات ،الباحثة عن التموقع وأخرى باحثة عن االستغالل ،أمام ىذا وذاك يبقى ىؤالء الالجئُت
واألطفال منهم باخلصوص يبحثون عن ذاهتم وعن ىويتهم ادلفقودة واليت تشت كما تشت
رلتمعهم،باحثُت عن لقمة العيش ال أكثر ولكن ادلتبصر يف أغوار ىؤالء األطفال أهنم ال يدركون أنفسهم
فهم داخل زلبوسون يف سليمات وكأهنا سجون بالنسبة ذلم ال يشعرون بأي أعلية وأي دور اجتماعي لقد
توقف أحالمهم وتبددت طموحاهتم يف ىذا الزخم ادلًتاكم من ادلبادرات اإلنسانية الرمسية منها والتطوعية
يف غياب رؤى واضحة عن مستقبل ىؤالء أو انعدام رؤية تبح عن كيفية ربضَتىم دلستقبل يعتمدون فيو
على ذاهتم ويكون مصَتىم بأيديهم ال بيد غَتىم،إننا يف حاجة إلخراجهم من فكرة االعتمادية على
األخر إىل فكرة ادلسؤولية،وإدارة الذات خاصة ال على االنصياع واالنقياد وااللتزام باألوامر ،إهنم يف حاجة
 23الًتبية وادلواطنة الواقع وادلشكالت -بوزيان راضية – مركز الكتاب اجلامعي ،عمان  2015ص .144
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لتعلم كيفية العيش معا  Learning to live togetherخاصة إّذا علمنا بأن بيئتهم االجتماعية تزخر برصيد
كبَت من الطاقات البشرية الفكرية وادلهنية منها ،اليت ؽلكن استغالذلا وجعلها تساعد وتشارك يف القرارات
اليت تتخذ اذباه ىؤالء الالجئُت ،وإن التاريخ ليشهد لكل من عمل صادقا اذباه ىؤالء األطفال ومهما كتبنا
من أحرف وأفكار لن دبا يشعرون ولن نفهم على أي حال ىم ألننا مل نرى ما رأوه وما مسعوه ،وما رباكوا
بو ،حي تبقى معاناهتم مستمرة رب استغالل ذبار الرقيق ،والدعارة ،واإلجرام والتطرف ويدخلون
بذلك فيما يسمى بالالمعيارية 24السلوكية اليت ربدث نتيجة لعوامل نفسية واجتماعية تتسم بأمل نفسي
ناتج عن فقدان قيمي وواقعي وذىٍت ،ذبعل من الفرد عرضة لإلغًتاب النفسي و الثقايف،فتصبح بذلك ىاتو
اخلربات النفسية ادلؤدلة جوا خصبا لتفاقم الالمعيارية بأشكاذلا ودرجاهتا ادلختلفة.
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