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تمهيد 

اأكرث من ثمانية ع�سر مليون مدين مت�سررون من النزاع ال�سوري. اأكرث من خم�سة ماليني مواطن �سوري 

تركوا بلدهم وطلبوا اللجوء خارجًا، وخ�سو�سًا يف لبنان واالأردن وتركيا. لقد دخلت هذه املاأ�ساة التي ال 

تنتهي عامها ال�ساد�س. 

هذه  وطاأة  اإن  طبيعية.  حياة  لعي�س  بفر�سة  يحظوا  ومل  اللجوء  خميمات  داخل  ُولدوا  اأ�سخا�س  هناك 

الكارثة قا�سية ب�سكل خا�س على االأطفال واالأجيال النا�سئة، كما وعلى االأمهات واملتقّدمني يف ال�سن وذوي 

االحتياجات اخلا�سة وكل الفئات امل�ست�سعفة من املدنيني، الذين دائمًا ما يكونون اأّول �سحايا النزاعات 

والتهجري الق�سري. 

تلك هي الفئات امل�ست�سعفة التي ي�سّب "Cooperazione Italiana" )التعاون االإيطايل( معظم تركيزه 

عليها. منذ ن�سوء االأزمة، خ�س�ست اإيطاليا موارد �سخمة )مئة وخم�سة وع�سرين مليون يورو( للم�ساعدة 

على تخفيف معاناة ال�سكان املدنيني. لقد لّبينا النداء القوي الذي اأطلقه االأمني العام لالأمم املتحدة "ال 

تتخّلوا عن اأحد"، مما يعني اأن مننح االأولية يف عملنا لدعم الفئات االأكرث �سعفًا واالأ�سد تاأثرًا، اإ�سافًة اإىل 

حماية كرامة االإن�سان. اختار البابا فرن�سي�س تكري�س ال�سنة اليوبيلية اال�ستثنائية لنف�س مبادئ الت�سامن 

والرحمة. 

ن�سعى اإىل حتقيق هذه االأهداف ب�سكل اأ�سا�سي من خالل ا�ستهداف تلبية احلاجات االأ�سا�سية لل�سكان – 

الطعام، والرعاية ال�سحية والتعليم – واأي�سًا من خالل متويل العمل االجتماعي يف لبنان واالأردن. نهدف 

اأي�سًا  نقوم  التقدير واالحرتام.  ا�ستعادة  واإىل م�ساعدتهم على  العائالت  الأرباب  اإىل توفري م�سدر دخل 

بتقدمي الدعم النف�سي االجتماعي ل�سحايا النزاع بهدف الو�سول تدريجيًا اإىل �سفاء جراح العنف والعنف 

القائم على النوع االجتماعي. 

التزامه  اإىل  اإ�سافة  التنمية،  جمال  يف  جدًا  االإيطايل(  )التعاون   "Cooperazione Italiana" ين�سط 

بامل�ساعدة االإن�سانية يف حاالت الطوارئ، اإذ اأن التنمية ت�سمح بتحقيق هدفني. من جهة، ت�ساهم التنمية 

للعالقات  اأ�سا�سية  ا�سرتاتيجية  ُيعترب منطقة  الذي  االأو�سط،  ال�سرق  ال�سيا�سي يف  اإيطاليا  دور  تعزيز  يف 

اأخرى،  الإيطاليا. من جهٍة  ال�سيا�سة اخلارجية  الدوليني، منطقة لطاملا احتلت موقعًا حموريًا يف  واالأمن 

ت�ساعد التنمية على خلق الظروف املالئمة لبناء املجتمع املدين املحلي ولتعزيز قدرة ال�سكان املحليني على 

ال�سمود ول�سنع الرتياق االأكرث فعالية �سد خطر انت�سار االإيديولوجيات الراديكالية واملتطرفة يف منطقة 

االأولوية  منح  مع  ال�سابة،  االأجيال  على  وامل�ستقبلي  احلايل  عملنا  يرّكز  خا�س،  ب�سكل  االأو�سط.  ال�سرق 



viتمهيد

للتعليم والتدريب املهني. يف الوقت نف�سه، ن�سعى اإىل دعم امل�ساواة بني الرجل واملراأة ب�سكل م�ستمر، وذلك 

القتناعنا باأن م�ساركة املراأة تلعب دورًا م�سرييًا يف بناء ال�سرق االأو�سط اجلديد. 

يهدف تركيزنا على ال�سباب اإىل احلر�س على اأال ينتج عن النزاع "�سياع جيل" من ال�سوريني. اإن ال�سماح 

اإن اال�ستثمار يف  اآمنة وم�ساملة.  لالأطفال ال�سوريني بالذهاب اإىل املدر�سة �سروري ل�سمان متّتعهم ببيئة 

التعليم يعني منح اجلمهورية العربية ال�سورية اأماًل جديدًا يف م�ستقبل ي�سوده ال�سالم، اإذ اأن املدر�سة ت�سّكل 

اأف�سل رادع ملخاطر العنف والت�سدد. هذا االأمر ال يعني فقط التعليم املدر�سي الر�سمي، اإمنا ي�سمل اأي�سًا 

وممار�سة  اللعب  ميكنهم  حيث  اآمنة  م�ساحات  لالأطفال  يوّفر  الذي  الر�سمي"  غري  بـ"التعليم  ُيعرف  ما 

الريا�سة وامل�ساركة يف خمتربات فنية. بهذه الطريقة، يحظى االأطفال بفر�سة لتنمية مواهبهم ولل�سعي 

Cooperazione Itali�"  وراء االأمور التي تثري �سغفهم ولن�سيان فظائع احلرب ولو ل�ساعات قليلة. ين�سط

ana" )التعاون االإيطايل( جدًا يف هذا املجال، خ�سو�سًا يف لبنان.

�سوف نكمل هذه امل�سرية طاملا لزم االأمر، اإىل اأن ينري �سوء العقل ظلمة هذا النزاع الالمتناهي. �سوف 

يبقى هدفنا هو نف�سه: اأال نتخلى عن اأحد. 

اإلينا، يدفعنا اإىل موا�سلة  اإلهام بالن�سبة  ل�سنا وحيدين يف هذا املجهود القا�سي، وهذا االأمر هو م�سدر 

�سبان  االإن�ساين،  املجال  يف  والعاملني  املتطوعني  من  االآالف  على  االعتماد  ميكننا  وتفاٍن.  ب�سرب  عملنا 

و�سابات يتعاونون معنا على تنفيذ م�ساريع الدعم االإن�ساين والتعاون االإمنائي العديدة القائمة يف اجلمهورية 

العربية ال�سورية وغريها من الدول يف املنطقة. 

من خالل دعم برنامج املاج�ستري يف الدعم النف�سي االجتماعي واحلوار، الذي هو م�سدر هذا االإ�سدار، 

�ساهمت املديرية العامة للتعاون االإمنائي لوزارة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون الدويل يف اإيطاليا يف تدريب 

نف�سي  دعم  توفري  امللتزمني  املحليني  اخلرباء  جتّمع  بتعزيز  يقومون  �سوف  ولبنانيني  �سوريني  مهنيني 

اجتماعي متخ�س�س لل�سكان املت�سررين من النزاع والهجرة. 

        

ال�سفري بييرتو �سيبا�ستياين)*(

�سفري روما، 23 اآب 2017         

الخارجية  الشؤون  لوزارة  للتعاون اإلمنايئ  العامة  للمديرية  األسبق  العام  املدير  بييرتو سيباستياين هو  السفري  *   سعادة 

والتعاون الدويل اإليطالية. يشغل سيباستياين حالياً موقع السفري اإليطايل لدى الكريس الرسويل.(
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شكر وتقدير

املوؤلف  اإ�سدار هذا  اإىل كل من �ساهموا يف جعل  بال�سكر  الدولية للهجرة  التحرير واملنظمة  يتقّدم فريق 

وتنظيم برنامج املاج�ستري التنفيذي اأمرًا ممكنًا. 

نحن ممتّنون لالأبحاث والتحاليل القّيمة التي اأجراها اخلرباء الدوليون الثالثة الذين األفوا ف�سول هذا 

االإ�سدار ماري اآدال �سامل، األي�ساندرا رو�سي غيغليوين واأ�سامة �سفا.

نتقّدم بجزيل ال�سكر اإىل فريق الدعم النف�سي االجتماعي يف املنظمة الدولية للهجرة يف اجلمهورية العربية 

ال�سورية ولبنان، ونخ�ّس بال�سكر اأمال عطايا، مديرة امل�سروع؛ ن�سرين يا�سني، من�سقة املاج�ستري؛ مي�سا 

ح�سن، موظفة وطنية، اإ�سافة اإىل رئي�س بعثتي املنظمة الدولية للهجرة يف كال البلدين. 

نحن اأي�سًا ممتنون للجامعة اللبنانية رئا�سًة وكليات، وبالتحديد للرئي�س ولعميد كلية العلوم االجتماعية 

فريديريك  الربوف�سور  �سمنها  من  للدورة،  االأ�سا�سية  الكلية  اإىل  اإ�سافًة  التطبيقية،  الفنون  كلية  ولعميد 

كا�سوحة من  �سليمان  والربوف�سور  املدّر�سني؛  كبار  اأبو جودة، من  نزار  الربوف�سور  الدورة؛  معتوق، مدير 

جامعة دم�سق.

واأخريًا، نوّد اأن ن�سكر كل املدّربني وخ�سو�سًا الطالب، على العمل الرائع الذي يقومون به وعلى التزامهم 

ببناء قدراتهم اأكرث فاأكرث بهدف خدمة االآخرين ب�سكل اأف�سل. 
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توطئة

يرتكز هذا االإ�سدار على طبعَتي برنامج املاج�ستري التنفيذي املهني يف الدعم النف�سي االجتماعي واحلوار، 

لغر�س  املاج�ستري  برنامج  بها طالب  قام  التي  واالأبحاث  امليدانية  لالأعمال  نقدي  يتاألف من حتليل  وهو 

اأطروحاتهم النهائية. تنبع فكرة هذا املوؤلَّف- الذي هو ثمرة املجهود امل�سرتك الذي قام به ق�سم ال�سحة 

النف�سية واال�ستجابة النف�سية اجتماعية والتوا�سل بني الثقافات يف املنظمة الدولية للهجرة ومعهد �سانت اآنا 

للدرا�سات املعّمقة- من االعرتاف بال�سعوبة احلالية الق�سوى يف القيام باأبحاث ميدانية يف بع�س املناطق 

التي الم�ستها حتاليل الطالب، مما يجعل من االأهمية البالغة اأن تو�سع املعطيات واملعلومات التي جمعها 

ب�سكل  الطالب  اأطروحات  تقييم  مّت  ال�سلة.  ذات  املجاالت  يف  واملمار�سني  الباحثني  متناول  يف  الطالب 

نقدي يف هذا االإ�سدار من قبل ثالثة خرباء دوليني متخ�س�سني يف جماالت الدعم النف�سي االجتماعي 

والتدخالت املبنية على الفن واإدارة االأزمات، قاموا بقراءة النتائج امل�ستخل�سة من خالل عد�سة املوؤلفات 

االأدبية املتوّفرة. 

برنامج  فكرة  ن�سوء  بكيفية  التذكري  يجدر  اأف�سل،  ب�سكل  واأهميته  االإ�سدار  هذا  هدف  اإي�ساح  بهدف 

املاج�ستري التنفيذي وباالحتياجات املحددة التي هدف اإىل تلبيتها. عام 2012 – عقب تلك االأحداث يف 

اجلمهورية العربية ال�سورية التي ن�ساأت عنها اأزمة معقدة ما زلنا ننتظر روؤية خوامتها، والتي قّيدت واأ�سابت 

بداأت  واالأخالقيات -  القانون  والدولية على تطبيق  واالإن�سانية  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  القدرات  بال�سلل 

املنظمة الدولية للهجرة ت�ستجيب لالحتياجات النف�سية اجتماعية النا�سئة لدى ال�سوريني. يف تلك املرحلة، 

ل التدخالت االإن�سانية الدولية اأو املفاو�سات ال�سيا�سية اإىل حل �سريع للنزاع، وب�سبب  و�سط اآمال باأن تتو�سّ

زيادة عدم ا�ستقرار الو�سع االأمني يف البلد، مت توجيه معظم امل�ساعدات االإن�سانية نحو البلدان املجاورة، 

حيث جلاأ املاليني من ال�سوريني املت�سررين من النزاع وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وانعدام االأمان. يف هذا 

ال�سياق، قررت املنظمة الدولية للهجرة تطبيق ن�ساطاتها املتعلقة بالدعم النف�سي االجتماعي داخل اأرا�سي 

اجلمهورية العربية ال�سورية، مع اعتماد برنامج يرّكز على دعم وبناء قدرات املمار�سني يف املجال النف�سي 

اجتماعي املحليني، واأولئك القادرين على اال�ستجابة يف املجال االإن�ساين الذين مل يغادروا البلد، والذين 

مع  للتعامل  الالزمة  القدرات  دون  االأحيان،  معظم  يف  ع�سيبة،  ظروف  ظل  يف  امل�ساعدة  يقّدمون  كانوا 

ال�سعوبات الن�سقية لالأو�ساع ومع �سخامة امل�ساكل وحداثتها، بينما هم اأي�سًا يعانون من التبعات العاطفية 

واالجتماعية واالأنرثوبولوجي النهيار الُبنى الرمزية والعالئقية للمجتمع ال�سوري. 

ُيحدثون  الذين  االأ�سخا�س  بالقرب من  التواجد  املبادرة، ورغبة يف  بدء هذه  القرار عالقة يف  لهذا  كان 

فرقًا يف احلياة اليومية ملعظم ال�سوريني الذين ما زالوا يعي�سون داخل البلد. اإن ما دفع باملنظمة الدولية 
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اال�ست�سارية  العمل  �سل�سلة من حلقات  البداية هي يف احلقيقة  املجال يف  االنخراط يف هذا  اإىل  للهجرة 

متّكن رئي�س ق�سم ال�سحة النف�سية واال�ستجابة النف�سية اجتماعية )MHPSS( يف املنظمة الدولية للهجرة 

من تنظيمها يف دم�سق، ب�سعة اأ�سهر بعد بداية االأزمة، مع ممار�سني يف جمال الدعم النف�سي االجتماعي 

ومدراء ماآٍو وغريهم من العاملني يف املجال االإن�ساين الذين كانوا اأ�ساًل جزءًا من �سبكة ال�سحة النف�سية 

من  روا  ا�ْسُتْح�سِ الذين  واأولئك  للهجرة،  الدولية  املنظمة  يف   )MHPSS( اجتماعية  النف�سية  واال�ستجابة 

ِقَبْل الهالل االأحمر ال�سوري العربي ومفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني )UNHCR(. حلقات العمل 

هذه �سمحت للمنظمة الدولية للهجرة باالطالع ب�سكل مبا�سر على احتياجات هوؤالء املهنيني. ب�سكل عملي 

اأكرث، كانت املنظمة الدولية للهجرة، كما العديد غريها من املنظمات، تواجه �سعوبات كثرية يف الو�سول 

"غري مادية". هذه التدخالت، كتدخل الدعم النف�سي  اإىل ال�سكان االأكرث ت�سررًا للقيام بتدخالت دعم 

عملية  خالف  على  املت�سررين،  ال�سكان  مع  مبا�سر  ب�سكل  يتعاملوا  اأن  امل�ساعدين  من  تتطّلب  اجتماعي، 

توزيع املواد الوا�سعة النطاق، فكانت اأكرث تعقيًدا للتنظيم. لذلك، بدا اأن متكني ودعم اأولئك الذين يقومون 

اأ�ساًل بتقدمي الدعم ل�سعوبهم من مراكز ومواقع ر�سمية وغري ر�سمية متعددة، اأف�سل ا�سرتاتيجيٍة لدعم 

النف�سية  ال�سحة  اإىل ذلك، حتّمل فريق عمل ق�سم  اإ�سافًة  للمت�سررين.  النف�سية االجتماعية  التدخالت 

واال�ستجابة النف�سية اجتماعية )MHPSS( يف املنظمة الدولية للهجرة م�سوؤوليته االأخالقية اأن يكونوا قرب 

هوؤالء الزمالء وهذه ال�سبكات بعد لقاءاتهم االأوىل وحلقات العمل التي �ساركوا فيها معًا. ت�سّور الربنامج 

الذي نتج عن هذا االأمر، والذي مّولته الوكالة االإيطالية للتعاون االإمنائي، جمموعة من �سبل تدريب خمتلفة 

ومتنوعة من حيث املحتوى واملدة، لفئات متنوعة من املتخ�س�سني يف جمال الدعم النف�سي االجتماعي يف 

اجلمهورية العربية ال�سورية، اإ�سافًة اإىل تدريبات على املهارات النف�سية اجتماعية موّجهة اإىل امل�ستجيبني 

االأوائل. 

هذه التدريبات، اإ�سافًة اإىل كونها تثقيفية ومفيدة، كانت اأي�سًا م�ساحًة لال�سرتخاء والإعادة �سياغة جتارب 

التدريب املختلفة، مت ت�سميم  املعلومات. من �سمن مبادرات  تبادل  احلياة بطريقة جماعية ومن خالل 

مع  بالتعاون  واحدة،  �سنة  على  ميتّد  واحلوار  االجتماعي  النف�سي  الدعم  يف  تنفيذي  ماج�ستري  برنامج 

اجلامعة اللبنانية وبع�س الزمالء اللبنانيني يف جمال الدعم النف�سي االجتماعي، ومّت تطبيقه على جيلني 

اإّن فكرة تنظيم برنامج ماج�ستري تنفيذي مهني يدر�س نقاط التالقي بني الدعم النف�سي  من الطالب. 

اعتبارات.  عدة  اإىل  ت�ستند  كانت  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  االأزمة  �سياق  يف  واحلوار  االجتماعي 

ال�سريري  النف�س  اأبعد من علم  اإىل  اأحد هذه االعتبارات كان حماولة تعزيز نهج نف�سي اجتماعي ينظر 

العلوم االجتماعية والنف�سية  اأو�سع من  التي من �ساأن طائفة  لي�سمل االإ�سهامات  العامة،  ومناذج ال�سحة 

النف�س االجتماعي واملجتمعي، علم اللغويات، االأنرثوبولوجيا، االإثنوغرافيا، الفنون  علم  �سمنها  من   –
تتك�ّسف يف اجلمهورية  التي كانت  االإن�ساين، خا�سًة يف مواقف كتلك  العمل  اإىل  اأن تقّدمها  التطبيقية - 

العربية ال�سورية، حيث تت�سابك وترتابط النواحي اجليو�سيا�سية والتاريخية واالأنرثوبولوجي واالجتماعية 

والفردية العاطفية ب�سكل عميق. يف احلقيقة، اإن االنهيار الثقايف واالأنرثوبولوجي وال�سيا�سي واالجتماعي 
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�ُس له الن�سق ال�سوري – ويف الوقت نف�سه اإعادة تعريف الهوية والعالقات التي يفر�سها  �َس َوَيَتَعرَّ الذي َتَعرَّ

التدفق ال�سوري يف اجلمهورية العربية ال�سورية كما ويف الدول امل�سيفة كلبنان اأو جنوب تركيا، ويف مفهوم 

ظاهرة الهجرة بحّد ذاتها يف اأوروبا – ال ميكن اختزاله يف االآثار العاطفية املر�سية اأو ال�سلبية التي تركها 

يف بع�س االأفراد، كما وال ميكن لهذه االآثار اأن ُتعاَلج من قبل مهنيني بحاجٍة اإىل فهم ال�سياق االأكرب الذي 

تظهر فيه هذه االآثار. 

النف�سي االجتماعي واحلوار بطرق عملية ومربجمة  الدعم  املتبادلة بني  العالقة  البحث عن  اإن حماولة 

كانت اأي�سًا طريقًة للعمل على االأ�سباب اجلذرية للنزاع، عو�سًا عن ح�سر التدّخل باالآثار التي ميكن للنزاع 

اأن يرتكها على نف�سية الفرد، ومل�ساعدة املهنيني على التعامل، يف ميادين تدخالتهم – مالجئ للمهجرين 

داخليًا، اأحياء، جمموعات غري ر�سمية، كنائ�س وجوامع، مراكز �سحية، خمّيمات، منظمات غري حكومية- 

لي�س فقط مع اجلراح ال�سخ�سية اإمنا اأي�سًا اجلراح بني االأ�سخا�س، تلك التي بني ال�سوريني، يف لعبة االأدوار 

والهويات املتغرّية با�ستمرار؛ املن�سوبة اأو املفرت�سة اأو املعرت�س عليها؛ ال�سيا�سية والدينية وال�سخ�سية التي 

تدور حول هذه االأزمة بالتحديد. 

االجتماعي  النف�سي  الدعم  اعتبار  يجب  اال�ست�سارية،  العمليات  يف  امل�ساركني  ال�سوريني  للزمالء  وفقًا 

ا�ستياًء متزايدًا من مناذج  اأنف�سهم  الزمالء  اإىل ذلك، نقل هوؤالء  اإ�سافًة  لعملة واحدة.  واحلوار وجهني 

تدخل كثرية مل ترَق اإىل م�ستوى الو�سع القائم لالأزمة. حتّدث هوؤالء الزمالء عن عدم ارتياح وعجز يكاد 

ي�سيبهم بال�سلل، اأو حتى عن ذنب ال ميكن تخّطيه، حتى واإن كان متوّهمًا، اإال اإذا حاولوا القيام ب�سيء ما 

للم�ساعدة على اإدارة النزاع، اأقّله على امل�ستوى املجتمعي ال�سغري.

قّدمت املنظمة الدولية للهجرة الدعم النف�سي االجتماعي للمهاجرين وللمجتمعات املت�سررة من النزاعات 

منذ اأواخر العام 1990. منذ البداية، ت�سّمنت ن�ساطات بناء القدرات يف املجال النف�سي اجتماعي اخلا�سة 

اأو دورات �سهادات يف  اأو دبلوم  باملنظمة الدولية للهجرة تنظيم دورات للح�سول على ماج�ستري تنفيذي 

النزاعات، مثل كو�سوفو1 و�سربيا  املت�سررة من  الدول  للمهنيني يف  النف�سي االجتماعي  الهجرة والدعم 

اجلامعة  يف  تنظيمها  مّت  التي  الدورة  اإن  وتركيا.  ال�سورية  العربية  واجلمهورية  ولبنان  وليبيا  وكولومبيا 

اللبنانية، واإن كانت فريدًة الأنه مّت تف�سيلها لتتنا�سب وخ�سو�سيات االأزمة يف اجلمهورية العربية ال�سورية، 

تقا�سمت مع الدورات االأخرى بع�س اأوجه ال�سبه العملية والبيداغوجية، اإ�سافًة اإىل مبداأين ُملهمني. املبداأ 

االأول هو نهج ن�سقي، على �سبيل املثال ال�سعي اإىل جعل الطالب قادرين على فهم التفاعالت املعقدة بني 

ن�سق املعاين اجليو�سيا�سية والتاريخية وال�سخ�سية والتفاعلية واالإن�سانية واملجتمعية والثقافية الفرعية يف 

عمل الدعم النف�سي اجتماعي الذي يقومون به. املبداأ الثاين هو مراعاة االرتباط ال�سديد للدعم النف�سي 

1  إن اإلحاالت إىل كوسوفو هي كام وردت يف سياق القرار رقم 1244 )1999( الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم 

املتحدة.
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بالثقافة، واأن القيمة املقارنة الأي تدخل دويل يف هذا املجال بالتحديد هي يف املهارات التقنية التي ميكن 

لهذا التدخل اأن ياأتي بها لدعم املوارد املحلية، اإذا، وفقط اإذا راأت هذه املوارد املحلية اأن هذه املهارات 

مفيدة لها ولعملها يف هذا املجال. نتيجًة لذلك، مّت تنظيم الدورة لتكون م�ساحًة للقاء ولتبادل املعلومات 

واالأخالقيات واملفاهيم بني خرباء دوليني واأكادمييني وممار�سني ميدانيني، هدفهم هو لي�س اقرتاح ن�سخ 

اجتماعية يف  النف�سية  للتدخالت  ون�سقي  وت�ساركي  �سرد جديد  ابتكار  اإمنا  موجودة،  ومناذج  ممار�سات 

املجتمع  قائم على  ونهج  وا�ستمرارية  ملكيٌة حملية  املبداأين  نتج عن هذين  ال�سورية.  العربية  اجلمهورية 

وتعددية تخ�س�سات. 

تراعي  اللبنانية، بطريقة  رئا�سة اجلامعة  بالتعاون مع  الدورة  العملية، مت ت�سميم  االعتبارات  من حيث 

املتطلبات الرتبوية )عدد �ساعات الدورات املقدمة، االأعمال امليدانية، عمليات التقييم( لل�سهادة املعنية. 

مت تقدمي الدورة بن�سختيها كل نهاية اأ�سبوعني لل�سماح مب�ساركة املهنيني النا�سطني مع ال�سكان املت�سررين. 

ونا�سطني  مهنيني  بني  تناف�سية  عملية  خالل  من  امل�ساركني  اختيار  ومت  جمانيًا،  املاج�ستري  برنامج  كان 

يف جماالت علم النف�س والعمل االجتماعي والتعليم والفنون التطبيقية والطب النف�سي. ت�سّمنت اخلطة 

الرتبوية حما�سرات اأمامية وحلقات عمل تفاعلية وجتارب حماكاة واأعمال ميدانية خا�سعة لالإ�سراف، يف 

عملية �سمحت للطالب التعّلم بطريقة تفاعلية باأ�سلوب العمل بني االأقران داخل ال�سف يف البداية، ومن 

ثم انتقل الطالب اإىل اختبار املهارات التي تعّلموها داخل امل�ساحة االآمنة حللقات العمل وجتارب املحاكاة، 

واأخريًا طّبقوا املهارات املكت�سبة على العامل الواقعي، حيث كانوا يف البداية خا�سعني لالإ�سراف. 

اأدار ن�سختي الدورة فريديريك معتوق، لكن هاتني الن�سختني مل تكونا متطابقتني، اإذ اأنه مّت اإعادة ت�سميم 

الن�سخة الثانية ا�ستنادًا اإىل تقييم لالأمور التي حققت جناحًا اأكرب وحملت اأهّمية اأكرب يف الن�سخة االأوىل. 

لديهما  وكان  مرتابطة،  بيداغوجية  حماور  ثالثة  على  ومبنّيتني  جدًا  مت�سابهتني  كانتا  الن�سختني  لكن 

االأهداف ذاتها التي ميكن اخت�سارها بال�سكل التايل: 

• واالجتماعي 	 النف�سي  الرفاه  على  واحلرب  والهجرة  النزوح  ي�سّكلها  التي  املخاطر  على  التعّرف 

وحتديد مفهوم لها؛

• فهم وحتليل االحتياجات النف�سية اجتماعية فيما يخ�ّس االإطارين النف�سي والثقايف املعنيني؛	

• اعتماد نهج خاّلق والفنون التطبيقية حلماية التحوالت يف الن�سيج املجتمعي وتدعيمها ومرافقتها؛ 	

• اعتماد نهج خاّلق والفنون التطبيقية واأدوات الو�ساطة يف النزاعات للتخفيف من اآثار النزاع على 	

م�ستوى القواعد ال�سعبية واملجتمعات ال�سغرية؛

• فهم النهج الن�سقية والعائلية وال�سردية؛	

توطئة
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• اإدراك الطابع املعقد للنزاعات بهدف تطوير مهارات حلل النزاعات والو�ساطة فيها؛	

• تراعي 	 ل  تدخُّ برامج  ت�سميم  بهدف  املجتمع  احتياجات  لتقييم  امل�ساركة  على  قائم  نهج  تطوير 

الظروف املحلية؛ و

• اأهمية الذاكرة الفردية والذاكرة اجلماعية يف الثقافات 	 تفّهم االختالفات يف �سرد النزاع ووعي 

املتنوعة. 

تناول املحور االأول املفاهيم واملمار�سات املّتبعة يف الدعم النف�سي االجتماعي يف حاالت النزاع، من خالل 

عر�ٍس للمعايري الدولية، ولهرم اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكاالت )IASC( لتدخالت ال�سحة النف�سية 

والدعم النف�سي االجتماعي )ُعال عطايا(، وملهارات امل�سورة النف�سية )بوال خال�س، رينو�س بابادوبولو�س(، 

ن�سقي لالأحداث  الرعاية، من �سمنها فهم  الن�سقية يف  والنهج  التقييم )ُعال عطايا، رنا عون(  مهارات 

ملفهوم  الن�سقي  الفهم  اإىل  اإ�سافًة  بابادوبولو�س(،  )رينو�س  العالجية  للمعاين  امل�سرتك  والبناء  املعّطلة، 

اأمال عطايا( ومفاهيم علم النف�سي االجتماعي  الهوية والتحّول الذي يطراأ عليها )غوغلييلمو �سكينينا، 

)نزار اأبو جودة(.

تعّمق املحور الثاين يف اجلذور التاريخية للنزاع ال�سوري )فريديريك معتوق وم�سعود �ساهر(، ويف املبادئ 

العامة للو�ساطة يف النزاعات وللتحول وللحوار، من �سمنها درا�سة العنا�سر العاطفية للنزاع واأثر النزاع 

اأراي(، ويف ممار�سات الو�ساطة يف النزاعات  على الثقافة العميقة والبنية العميقة للمجتمع )تات�سو�سي 

ونظريات  �سفا(  )اأ�سامة  ال�سغري  املجتمع  م�ستوى  على  واالإدماج  احلوار  ال�سلمي،  التعاي�س  والتحّول، 

وممار�سات ترميم وعدالة انتقالية يف ال�سرق االأو�سط )زينة احللو( ويف الت�سيلي )اإليزابيت لريا(، حيث 

مّتت اإ�سافة مكّون نف�سي اجتماعي اإىل جهود الرتميم والعدالة االنتقالية يف و�سع كانت احلكومة فيه طرفًا 

العربية  اأن يحدث يف اجلمهورية  لو كان ميكن  كما  – متامًا  الرتميم  نف�سه عامل  الوقت  النزاع ويف  يف 

ال�سورية يف تلك املرحلة. اإ�سافًة اإىل ذلك، مت ت�سمني هذا الق�سم وحدًة عن التوا�سل غري العنيف كاأداٍة 

التوا�سل  اأدوات  من  م�سرتكة  جمموعة  حول  الف�سائل  خمتلف  من  اأ�سخا�سًا  ت�سّم  عمل  حلقات  لتنظيم 

املعّقدة  وال�سرديات  الذكريات  على  للحفاظ  كطريقة  ال�سفوي  التاريخ  عن  ووحدًة  كا�سوحة(،  )�سليمان 

واملتعددة االأوجه للحرب.

االجتماعية  النف�سية  العملية  يف  الثقافية  والن�ساطات  الثقافة  ال�ستخدام  الثالث  املحور  تخ�سي�س  مّت 

الثقافية  واالأدوات  بالعمليات  االهتمام  اإن  بينهما.  للربط  وكطريقة  النزاعات،  يف  الو�ساطة  عملية  ويف 

واالإبداعية وامل�سرحية كان اأي�سًا ل�سبب عملي جدًا. يف ظل الو�سع االأمني الذي ن�ساأ عن النزاع، يف الكثري 

من احلاالت، مل تكن امل�سورة النف�سية والعالج بالتحّدث مو�سع ترحيب، وكان االأفراد يرتددون اأو ميتنعون 

عن امل�ساركة العتبارات تتعلق باخل�سو�سية اأو باالأمان. اإن ا�ستخدام اأدوات اإبداعية، وبالتايل ا�ستعارات 

وت�سابيه، �سمح لهم بالتعبري بطرق اآمنة عن االأمور التي ال ميكن و�سفها، ومقاربة حتويل النزاع بطريقة 
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لهذا  املدربون  وا�ستقطابية.  اإىل �سرديات مهيمنة  ت�ستند  لغة  تر�ّسبات  به  الذي توحي  خالية من اجلمود 

الق�سم كانوا: اأ( غوغلييلمو �سكينينا، الذي اأدار حلقات عمل حول املبادئ العامة لهذا العمل وحول منوذج 

ولوك اأوبديبيك، اللذين اأدارا حلقات عمل حول تقنيات متنوعة  اأدريان جاك�سون  املعقدة"؛ ب(  "الدائرة 
لـ"م�سرح امل�سطهدين"؛ ت( زينة دكا�س، التي اأدارت حلقة عمل حول العالج بالدراما؛ و ث( ماري اآدال 

اللذين بحثا ممار�سات ا�ستخدام الدمى والفن املرئي كنوعني من الدعم النف�سي  �سامل وكرمي دكروب، 

اإىل مركز  قّدمتها  التي  الدكتوراه  اأطروحة  – التي بحثت يف  توت�سي  اإيالريا  وّفرت  واأخريًا،  االجتماعي. 

"الدائرة املعقدة" ل�سكينينا يف  النماذج امل�سرحية، ومن �سمنها منوذج  اأثر  ال�سالم يف هل�سنكي، بحثت 

عمليات بناء ال�سالم – ج�سرًا متينًا بني هذا املحور البيداغوجي واملحور املتعلق بالو�ساطة يف النزاعات.

مع  معًا  بلوروه  ما  تطبيق  من  الطالب  متّكن  حيث  موّجهة،  ميدانية  اأعمااًل  النهاية  يف  الدورات  ت�سّمنت 

�س من الدورة. ت�سّنى لهم اختيار املحور الذي يوّدون تركيز عملهم عليه، على  مدّربيهم خالل اجلزء املَُدرَّ

الرغم من اأن معظم االأعمال امليدانية ت�سّمنت عنا�سر من كل املحاور. كون اأن الطالب كانوا يعملون ب�سكل 

�سعوبات  ال�سعوبة، خلق  بالغة  وعملية  اأمنية  ال�سورية، يف ظل ظروف  العربية  داخل اجلمهورية  رئي�سي 

مل  الطالب  بع�س  اإفادة.  واأكرث  لالهتمام  اإثارة  اأكرث  العملية  جعل  مما  العمل،  حلقات  تنفيذ  يف  عديدة 

يتمّكنوا من اإنهاء عملهم، فيما ا�سطر البع�س االآخر اإىل تعديل عملهم ب�سكل م�ستمر ليتنا�سب مع اأو�ساع 

جديدة. خلق هذا االأمر ميدانًا تعليميًا نتج عنه تقارير اأعمال ميدانية بالغة االأهمية اإمنا ال ترقى دائمًا 

اإىل معايري عالية من وجهة نظر اأكادميية. لذلك، مت اأخذ قرار الطلب من معهد اأكادميي - معهد �سانت 

اآنا للدرا�سات املعّمقة يف بيزا – تعيني جمموعة من اخلرباء كي يقوموا بتحليل م�سمون كل االأطروحات 

وا�ستخراج موا�سيعها الرئي�سية والدرو�س امل�ستخل�سة واأف�سل املمار�سات، بهدف توفري اقرتاحات عملية 

ونقدية مفيدة للعاملني يف املجال النف�سي اجتماعي يف املنطقة وخارجها. 

معهد �سانت اآنا للدرا�سات املعّمقة هو جامعة م�ستقلة ذات نظام خا�س، ُتعنى بدعم التعليم واالأبحاث من 

خالل برامج درا�سات جامعية وماج�ستري ودكتوراه يف جماالت العلوم االجتماعية )اقت�ساد واإدارة، قانون، 

علوم �سيا�سية( والعلوم التجريبية والتطبيقية )اأبحاث زراعية، هند�سة، درا�سة الطب(. االأهم من ذلك 

هو اأّن االأبحاث والن�ساطات التدريبية لهذا املعهد الذي ميلك تاريخًا طوياًل من التعاون مع املنظمة الدولية 

الربنامج  يقّدم  املثال،  �سبيل  على  االأزمات.  اإدارة  وعلى  االإن�سان  حقوق  على  كبري  ب�سكل  ترّكز  للهجرة، 

الدويل للتدريب على اإدارة االأزمات )ITPCM( اخلا�س بكلية �سانت اآنا للدرا�سات العليا برامج تدريبية 

موؤ�س�ساتية وعند الطلب ملوّظفي البعثات امليدانية الدولية، اإ�سافًة اإىل تقدمي امل�ساعدة للم�ساريع وغريها من 

خدمات البحوث واال�ست�سارة، يف جماالت كاملجاالت التالية: اأ( حفظ ال�سالم؛ ب( امل�ساعدات االإن�سانية؛ 

الهجرة  يف  االجتماعي  النف�سي  الدعم  ج(  االإن�سان؛  حقوق  وحماية  تعزيز  ث(  االنتخابات؛  مراقبة  ت( 

املركزي؛  والتعاون غري  التنمية  ؛ ح(  للهجرة(  الدولية  املنظمة  مع  )بالتعاون  والنزوح  الطوارئ  وحاالت 

 )ITPCM( اإعادة التاأهيل بعد انتهاء النزاع. اكت�سب الربنامج الدويل للتدريب على اإدارة االأزمات )و خ

توطئة
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منذ بدايته خربة مبا�سرة يف عدة مناطق حول العامل، من �سمنها غرب اأفريقيا، منطقة القرن االأفريقي، 

ال�سرق االأو�سط، منطقة البلقان، اأمريكا الالتينية، اأوروبا ال�سرقية واآ�سيا الو�سطى. 

الدولية للهجرة متا�سيًا  اأن ي�سرتك يف هذا االإ�سدار مع املنظمة  املعّمقة  للدرا�سات  اآنا  قرر معهد �سانت 

اأي�سًا املعارف  مع ر�سالة املعهد القائلة باأاّل يتبنى فقط االأبحاث االأكادميية العالية امل�ستوى، بل اأن يفّعل 

االإ�سدار احلايل  للمعهد يف  املحددة  امل�ساهمة  تتمّثل  املجال.  العاملني يف  وي�سعها يف متناول  االأكادميية 

اأواًل، يف اختيار كّتابه من بني بع�س اأكرث املهنيني خربًة يف جماالت اخلربة املعنية – اأي، الدعم النف�سي 

عن  م�سوؤواًل  املعهد  كان  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة  النزاعات.  واإدارة  الفن  على  القائمة  والتدخالت  االجتماعي، 

تن�سيق �سياغة الف�سول واالإ�سراف عليها ل�سمان االت�ساق يف بنيتها وحمتوياتها ومنهجها الّتدري�سي. ُكلِّف 

ُكّتاب االإ�سدار الثالثة بالقيام بتحليل �سامل الأكرث من اأربعني اأطروحة اأعّدها طالب برنامج املاج�ستري يف 

الدعم النف�سي االجتماعي واحلوار يف ن�سختيه. ي�سّكل كل ف�سل من هذا االإ�سدار انعكا�س تاأّمالت قائمًا 

بحّد ذاته ومتما�سكًا يف نهج التدخل املعني، تدعمه اأدّلٌة منبثقة عن االأعمال امليدانية التي قام بها الطالب 

والتي ن�ّسقوها ب�سكل منهجي يف اأطروحاتهم با�ستخدام بيانات كّمية ونوعية. يف كل ف�سل، يقّدم الكّتاب 

ا�ستعرا�سًا نقديًا لهذه االأطروحات ي�ستند اإىل املوؤلفات العلمية املتوفرة يف كل من جماالت الدعم النف�سي 

االجتماعي والتدخالت املبنية على الفن واإدارة النزاعات. تهدف الدرا�سات الثالث اإىل تقييم الفعالية 

والتحديات التي متّيز الُنُهج املختلفة املبّينة يف االأطروحات، مع االإ�سارة حتديدًا اإىل ال�سياقات اجلغرافية 

لت اإليها الف�سول الثالثة �ست�سمح  واالجتماعية للجمهورية العربية ال�سورية ولبنان. اإن النتائج التي تو�سّ

للممار�سني وللعلماء العاملني يف املجاالت ذات ال�سلة من اال�ستفادة من التحليل النقدي الذي بناه الكّتاب 

اخلرباء، ويف الوقت نف�سه �ستزيد من قيمة املعلومات والبيانات القّيمة التي جمعها طالب املاج�ستري من 

خالل عملهم امليداين يف مناطق ال يزال الو�سول اإليها �سعبًا جدًا بالن�سبة اإىل الباحثني. 
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الفصل األول: 
والجمهورية  لبنان  يف  والحوار  االجتامعي  النفيس  الدعم 
يف  االجتامعي  النفيس  الدعم  مناهج  السورية:  العربية 

الدول املترضرة من األزمة

ماري آدال سامل

ملّخص

املترضرون، سواء  السكان  يحتاج   ،2011 العام  منذ  السورية  العربية  الجمهورية  القامئة يف  النزاعات  إثر 

كانوا نازحني أو غري نازحني، إىل تدخالت دعم نفيس اجتامعي تأخذ باالعتبار الخصوصيات السياقية. يلقي 

هذا الفصل نظرة عامة عىل الجراح التي يعاين منها املجتمع السوري، كام حددها وحللها واحٌد وعرشون 

طالب ماجستري )18 منهم سوريون و4 لبنانيون( شاركوا يف نسختي برنامج املاجستري التنفيذي املهني يف 

الدعم النفيس االجتامعي والحوار اللتني نظّمتهام املنظمة الدولية للهجرة )IOM( والجامعة اللبنانية عامي 

2014 و2015 يف بريوت. كام وتصف البحوُث الجسوَر التي كان الطالب يطمحون إىل إعادة بنائها وتدعيمها من 

خالل دراساتهم وتدخالتهم، استنادا إىل املفاهيم والُنُهج الرئيسية للدعم النفيس االجتامعي والحوار التي 

اكتسبوها خالل برنامج املاجستري. يف الجزء األخري من هذا الفصل، يضع املؤلف توصيات إضافية يتعنّي 

اعتبارها عند التخطيط لتدخالت نفسية اجتامعية مستقبلية يف الجمهورية العربية السورية. 

الكلامت املحورية: النزوح، الخصوصيات السياقية، الجراح، الجسور، مفاهيم ونُُهج الدعم النفيس االجتامعي 

والحوار



الفصل األول 2

1.1. مقـدمـة

1.1.1. "سقط القناع"1

 سقط القناع... عن القناع... عن القناع...

 ال إخوة لك يا أخي، ال أصدقاء 

 يا صديقي، ال قالع 

 ال املاء عندك، ال الدواء، ال السامء، وال الدماء...

 وال الرشاع وال األمام وال الوراء...

!  حارص حصارك ... ال مفرُّ

 سقطت ذراعك فالتقطها

 وَسَقطُْت قربك، فالتقطني 

 وارضب عدوك يب، فأنت اآلن: حرٌّ حرٌّ وحرُّ 

 قتالك... أو جرحاك فيك ذخرية! 

 فارضب بها! ارضب عدوك... ال مفّر
 أشالؤنا أسامؤنا... أسامؤنا أشالؤنا

 حارص حصارك بالجنون

سقط القناع، وال أحد إاّلك يف هذا املدى املفتوح 

 لألعداء والنسيان 

فاجعل كل مرتاس بلد... ذهب الذين تحبهم، 

ذهبوا...فإما أن تكون أو ال تكون

"سقط القناع" هي عبارة تكّررت يف األطروحات التي أعّدها الطالب للحصول عىل املاجستري، وهي أيضاً 

عىل  وسياسية.  وجودية  رصاعات  تعيش  التي  العربية  املجتمعات  وتغّنيها  ترددها  شهرية  قصيدة  عنوان 

كلامت  أن  إال  املجازية،  معانيها  من  بعضاً  أفقدها  اإلنكليزية  اللغة  إىل  القصيدة  ترجمة  أن  من  الرغم 

وقد  أجل وجودها،  من  تناضل  الداخلية ألفراد ومجموعات  األصوات  ترُبز  املجازية  وتعابريها  القصيدة 

التي متّت مناقشتها عىل  الرئيسية  الكامنة وراء املفاهيم  الثقايف، األسباب  تفرّس، بطريقة تراعي السياق 

امتداد مناهج برنامج املاجستري التنفيذي يف الدعم النفيس االجتامعي والحوار، عىل سبيل املثال فقدان 

الهوية والتصعيد واستقطاب االنتامء والوقوع يف األفخاخ واالحتياجات اإلنسانية األساسية. منذ العام 2011، 

أصبحت قصيدة "سقط القناع" تعبرياً شائعاً يف الخطاب الجامعي السوري عند الحديث عن التغريات التي 

طرأت عىل املستويات السياسية واإلثنية واملذهبية واالقتصادية واالجتامعية، وعن كيفية اختبارها والنظر 

العامل  امتداد  الفلسطينية. قصائده مشهورة عىل  القومي لألرايض  الشاعر   )2008  -1941( يُعترب محمود درويش    1

العريب وقد تّم إنشاد العديد منها. تّم إطالق قصيدة "سقط القناع" عام 1994 وأنشدتها مغنية السوبرانو اللبنانية 

وسفرية النوايا الحسنة لألمم املتحدة السيدة ماجدة الرومي. 
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إليها وتفسريها من قبل األفراد واملجتمعات. 

املنظمة  يف  املاجستري  شهادة  طالب  أعّدها  التي  امليدانية  األعامل  تقارير  بقراءة  املؤلفة  قامت  عندما 

رصيحة  بصورة  املنبثقة  العاطفية  الشحنة  موثوقة  بطريقة  يرتجم  أن  حاول  وعندما  للهجرة،  الدولية 

ما  العربية بكل  أكرث من أي وقت مىض مدى غنى املصطلحات  أدرك  السطور،  وبصورة ضمنية من بني 

يتعلّق بالحروب وبالرشف وباالنتامء وبتحفيز الديناميكيات، كام وأدرك من جهة أخرى مدى شّح املفردات 

وضبابيتها عند الحاجة إىل التعبري عن الرفاه النفيس االجتامعي وعن القدرة عىل التحّمل. ال شك يف أن 

مبادرات خدمات الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي التي تُقام يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا قد أضافت مصطلحات عربية جديدة إىل مصطلحات هذا امليدان. بيد أنه يجب االنتظار عدة عقود 

رمبا قبل أن تصبح هذه املصطلحات املتعلقة بالصحة العقلية وبالدعم النفيس االجتامعي مألوفة يف 

املفردات العربية وقبل أن يصبح لها الوقع نفسه – كام هو وقع املفردات املحفزة املتعلقة بالحرب- حني 

يتم استخدامها مع املجتمعات املترضرة خالل مبادرات الدعم. 

1.1.2. ملحة عن هذا الفصل

لبنانيني  وطالبات  و4 طالب  وطالبًة سوريني  طالباً   17 أعّدها  أطروحة   21 الفصل هو خالصة  هذا 
شاركوا يف برنامج املاجستري التنفيذي املهني يف الدعم النفيس االجتامعي والحوار الذي نظمته 
املنظمة الدولية للهجرة والجامعة اللبنانية معاً عامي 2014 و2015 يف بريوت. تّم اختيار الطالب من 
بني أولئك الذين يقّدمون مساعداٍت إنسانية للمجتمعات السورية املترضرة يف كل من الجمهورية 
العربية السورية ولبنان. تضّمن برنامج املاجستري عمالً ميدانياً خاضعاً لإلرشاف، إضافًة إىل كتابة 
تقرير حول األعامل امليدانية. خالل عملية تحديد األعامل امليدانية التي يجب القيام بها، بدا وكأّن 
الطالب اختاروا املواقف التي ترتدد أصداؤها مع شواغلهم املهنية و/أو الشخصية الراهنة. تسلّط 
نطاق  عامًة عن  تعطي ملحًة  أنها  إذ  التقارير،  تنّوع  أهمية  الضوء عىل  ذاتها  بحّد  امللحوظة  هذه 
العاملني  التي تواجه السوريني واللبنانيني والفلسطينيني  التحديات الشخصية واملهنية والسياقية 
الجمهورية  يف  يعملون  )الذين  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  مجال  يف 
العربية السورية ويف لبنان( يف هذا السياق املعّقد. ركّز الطالب أعاملهم امليدانية عىل كل محور 
من محاور الدورة. يقوم هذا الفصل بتحليل األطروحات املخصصة للدعم النفيس االجتامعي. من 
ضمن هذه األطروحات الواحدة والعرشين، املواضيع األساسية التي سيتّم تحليلها يف هذا الفصل 

هي التالية: 

الدعم النفيس االجتامعي ألطفال ومراهقني من مجتمعات نازحة ومضيفة يف الجمهورية  •

العربية السورية )دمشق، املالكية والسويداء( ولبنان )7 أعامل ميدانية(؛ 

األحداث  • بسبب  واملجتمعات  والعائالت  األفراد  بها  ميّر  التي  الهوية  وأزمات  الخسائر 

الراهنة يف الجمهورية العربية السورية )دمشق والسويداء( )6 أعامل ميدانية(؛ 

التغريات يف أدوار األنواع االجتامعية، االحتياجات النفسية االجتامعية للنساء السوريات  •

وآثار تدخالت الدعم النفيس االجتامعي عىل حياتهّن، يف الجمهورية العربية السورية 
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)دمشق، الالذقية، يربود والقلمون( ولبنان )5 أعامل ميدانية(؛ 

مخيامت  • داخل  يعيشون  الذين  الفلسطينيني  لالجئني  االجتامعي  النفيس  الدعم 

فلسطينية يف الجمهورية العربية السورية )عمل ميداين واحد(؛ 

االستقطاب بني املجتمعات اللبنانية املضيفة واملجتمع السوري املرشّد )عمل ميداين  •

واحد(؛ و

الوصمة املرتبطة بالصحة النفسية يف الجمهورية العربية السورية )عمل ميداين واحد(. •

ركّزت البحوث املختلفة التي تم تحليلها بشكل رئييس عىل ثالثة مواضيع: )أ( تقديم ملحة عامة عن مختلف 

جغرافية  مناطق  يف  مرشدة،  غري  أو  مرشدة  كانت  سواء  السورية،  املجتمعات  منها  تعاين  التي  الجراح 

النفيس  الدعم  وأدوات  يتعلّق مبفاهيم  ما  املختلفة يف  املواقف  تحليل  )ب(  2011؛  العام  منذ  مختلفة، 

االجتامعي والحوار التي تّم اكتسابها يف برنامج املاجستري؛ و)ت( استكشاف سبل بناء جسور بني مختلف 

املجموعات املترضرة من الحرب. 

وعىل نحو مامثل، سيتألّف هذا الفصل من أربعة محاور: 

أ-    ملحة عامة عن مختلف الجراح التي تّم تحديدها، عىل املستويات الفردية والعائلية واملجتمعية 

يف  العاملني  عىل  تأثريها  إىل  إضافًة  للمنطقة،  السياقية  بالخصوصيات  وثيق  بشكل  املرتبطة 

املجال اإلنساين أنفسهم، الذين هم أيضاً جزٌء من املجتمع السوري؛ 

ب- ملخص عن مفاهيم الدعم النفيس االجتامعي والحوار التي بنى الطالب تحليلهم عليها يف ما يتعلّق 

مبواد الدورة؛

ج- ملحة عامة عن الجسور التي استكشفها طالب برنامج املاجستري. انصّب اهتامم الطالب عىل 

داخل  والنازحة  الالجئة  املجتمعات  أطفال  املشاركة  زيادة  املثال  سبيل  عىل  اإلشكاليات، 

خسارة  ضمنها  من  فادحة،  خسائر  من  عانني  اللوايت  النساء  ودعم  املضيفة،  املجتمعات 

أدوارهّن املجتمعية والعائلية. يشري هذا املحور إذن إىل األثر املبارش لهذه التدخالت عىل 

نوعية حياة املجتمعات املترضرة؛ و 

نفيس  ودعم  حوار  ملبادرات  التخطيط  عند  اعتبارها  يتعنّي  التي  للتوصيات  موجز  إيضاح  د- 

اجتامعي مستقبلية يف املنطقة ولرعاية تغيري مستدام. بالتايل، هذه التوصيات التي وضعها 

املؤلف بناًء عىل تجربة التدخالت النفيس االجتامعية التي أعقبت الحرب اللبنانية، تشري إىل 

تحليل إضايف للخصوصيات الثقافية والسياقية.
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1.2. الجراح

1.2.1. الخسارة والحزن

تتّخذ الخسائر يف الجمهورية العربية السورية واملنطقة أشكاالً مختلفة، وقد حاول الطالب يف بحوثهم 

الهوية،  خسارة  إن  واالجتامعية.  والعائلية  الفردية  املستويات  عىل  أثرها  وفهم  الخسائر  هذه  استكشاف 

والوظائف،  االجتامعية،  أو  العائلية  والحياة  االجتامعية،  واملكانة  والهدف،  والوجود  واألمان،2  واالنتامء، 

الخسائر  إىل  إضافًة  الجسد،  وأطراف  واألحبّاء،  واملستقبل،  والحارض  واملايض  واألدوار،  واملنازل،3 

الغامضة للمفقودين، كلها جزٌء بسيط من الخسائر الكثرية4 التي يحزن عليها السكان. إن تراكم هذه الجراح 

يصّعب عىل األفراد والعائالت املرور مبراحل عملية الحزن والوصول إىل مرحلة التقبّل.5 إضافًة إىل ذلك، 

ويف حالة خسارة األحباء، وبسبب انعدام األمان ولكثري من األسباب األخرى، تصعب إقامة املراسم التي 

من خاللها يقوم املحزونون عادًة بالتعبري عن أساهم وبتقبّل الخسارة وباستعادة نوع من السيطرة عىل 

الحياة.

 تبدو عبارة "ال ميكنني أن أنهار اآلن، عائلتي بحاجة إيّل"6 أنها آلية بقاء تجّمد الحزن، ألن أولويات أخرى، 

كاالحتياجات األساسية واألمان، تجعل من "االنهيار" نوعاً من الرفاهية. من بني أشكال الخسائر املتنّوعة، 

يسبب االختفاء بطابعه املبهم األمل األكرب حالياً للعائالت السورية7، وللجهات اإلنسانية الفاعلة التي تعمل 

معها. بالنسبة إىل العائالت، إن الحداد عىل املفقودين هو القضاء عىل األمل بأنهم أحياء؛ بالتايل، يصبح 

الوصول إىل مرحلة التقبّل مبثابة قتٍل رمزيٍّ ألحبائهم.

مع ارتفاع عدد الضحايا يف الجمهورية العربية السورية، تعرّب العائالت عن واقع مرير يتلّخص بأن عدد 

الخسائر التي ُمنيت بها أصبح كبرياً لدرجة أنهم باتوا يشعرون بالخدر وبأنهم ال يعرفون عىل أي خسارة 

عليهم أن يحزنوا أوالً. نوع آخر من الحزن يتعلّق بخسارة الوطن األم بصورة عامة، والذي يؤدي إىل خسارة 

حس االحتواء واالحتضان. ال يحتمل البرش الغموض ومييلون إىل خلق اليقني بغّض النظر عن حجم التشّوه 

الذي تتطلّبه هذه العملية. تحت وطأة هذه الخسائر، مييل السكان الالجئون والنازحون إىل انتقاء شكاوى 

محددة واعتبارها املصدر الوحيد لتعاستهم. عادًة ما تكون هذه الشكاوى مرشوعة، إال أنها تكتسب أهمية 

بالنسبة إىل هؤالء، وتصبح محّملة باألىس بشكل مفرط. قد ترتكز هذه الشكاوى عىل  فيها  فائقًة ومبالغاً 

باألعراض  خاص  وبشكل  باإلعانات،  أو  باملدرسة  أو  بالسكن  تتعلق  الكايف  بالقدر  مؤمنة  غري  احتياجات 

2	 حسني، 2014:13. 

3	 النفره، 2015:8. 

4	 سامله، 2014:15. 

5	 املرجع نفسه، 3.

6  عبارة قالها أحد طالب املاجستري عام 2015 خالل وحدٍة عن التدخالت النفسية اجتامعية املبنية عىل الفن، حيث 

عمل الطالب عىل موضوع الخسارة والحزن.

7	 سامله، 2014:4. 
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الطبية الجسدية.8 ذكر املشاركني باألعامل امليدانية أن التحدث عن مشاعرهم مع اآلخرين ليس أمراً وارداً 

إذ أن كل عائلة ُمنيت بخسائرها الخاصة ولديها أحزانها الخاصة غري املعلنة، مام يجعل من دعم النظراء 

للرتكيز عىل  الشجاعة والقوة  أمراً غري ممكناً. يحمل معظم املترضرون حزنهم يف قلبهم ويستجمعون 

حياتهم اليومية وعىل تلبية احتياجات أطفالهم.9 

1.2.2. انتشار األىس

]...[ كنا زمالء يف الجامعة. كانت لدينا خطة: ننهي دراستنا، ننهي الخدمة العسكرية، نسافر لندرس 

أو لنعيش تجربة خارج البالد، نبدأ مرشوعاً خاصاً بنا، نبني عائلة، إلخ.، لكن عجلة الحياة توقّفت 

حني بدأت النزاعات. ]...[10 

بيومه.  يوم  كل  يعيشون  أشخاصاً  أصبحنا   ]...[ أحالماً.  تصبح  داخلك؛  الخيارات  هذه  تُبقي   ]...[

بعضنا مل يستطيعوا تحّمل الدم والخطر فرتكوا البالد ملتابعة حياتهم، لكن يبدوا أنهم يواجهون 

صعوبة يف االستقرار. ]...[ إن ما يحدث داخل البالد حطّم األشخاص من داخلهم. املشكلة ليست 

يف البلدان التي يهربون إليها؛ يف الواقع، إن املشكلة هي فيهم. ال ميكنهم الهروب من األحداث 
التي تجري داخل البالد حتى ولو حاولوا؛ هم يحملون تلك األحداث معهم أينام ذهبوا. ]...[11

إن الحرب تدّمر البيوت والبنى التحتية واالقتصادات والرتاث الثقايف، لكن ما هو أسوأ من ذلك هو أنها تدّمر 

الجسور، وخصوصاً الجسور الوجودية. الحظنا من خالل تحليل املعطيات يف مختلف األعامل امليدانية 

قد  االجتامعي  النفيس  الحرب  أثر  أن  الشفوي،  التاريخ  مقابالت  تقارير  خالل  ومن  الطالب  بها  قام  التي 

طال عدة مستويات وجودية: عالقة الفرد بنفسه، الهوية الشخصية والجامعية، العالقة مع اآلخر، الشعور 

باالنتامء، الجسور بني املايض والحارض واملستقبل. 

يخترب السكان الالجئون والنازحون شعوراً باالرتباك عائداً إىل الحنني إىل املايض12 يقف عائقاً أمام تقبّل 

األفراد والعائالت واملجتمعات لواقعٍ جديد والتأقلم معه - مهام كان هذا الواقع آمناً – ألنهم يتشاركون 

لهفة عميقة الستعادة ما فقدوه: الوطن، االنتامء، واألمان.

باإلضافة إىل هذا االرتباك العائد إىل الحنني إىل املايض، يروي الناجون من الحرب للعاملني يف املجال 

اإلنساين، خصوصاً يف قطاعات الدعم الصحي والنفيس اجتامعي، عن املحن التي مروا بها، ويف بعض 
الحاالت، يحملون ويعرضون أدلّة عىل تجاربهم، كالندوب والرصاصات وفيديوهات وصور تُظهر املوت 
املأساوي لألحبة الذين خرسوهم. إن الوظيفة التحليلية لعرض األدلة قد تكون أيضاً ال واعية أكرث مام هي 

8	 بابادوبولوس، 2002:18. 

9	 املرجع نفسه، 30-29. 

10	 عمران، 2014:15. 

11	 املرجع نفسه، 31-30. 

12	 بابادوبولوس، 2002:20. 
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غري مقصودة. يبدو الناجون وكأنهم قد بلغوا مرحلة من فقدان الحس بسبب الحزن البالغ، أو أنهم ما زالوا 
يتّبعونه أو من خالل رّدات فعل العاملني يف  النمط الذي  يتقبّله عقلهم. من خالل  إنكار ملا ال  يف حالة 
املجال اإلنساين، يبدو وكأنهم يتوقون إىل شخص "يشعر" نيابًة عنهم مبا باتوا يعجزون عن الحزن عليه. 
أِضف إىل أن رّدات فعل العاملني يف املجال اإلنساين تبدو بحّد ذاتها كدليل عىل أن هذه املحن حدثت 
بالفعل. إن "قتالك... أو جرحاك فيك ذخرية" هو التشبيه يف القصيدة التي افتتحت هذا الفصل الذي يصّور 

بطريقة مثالية هذا النمط. 

1.2.3. ظواهر غري برشية وقيم إنسانية 

العبودية  فيه  مبا   – واستعبادهم  واألطفال  النساء  أرس  عن  بروايات  االجتامعي  التواصل  وسائل  تنضح 
بالجثث،  والتنكيل  باألعضاء،  اإلتجار  بهدف  والخطف  املبكرة،  للزيجات  املأساوية  والظروف  الجنسية، 
والذبح وأكل لحوم البرش13، ومع ذلك، فإن هذه الظواهر تفوق التصّور لدرجة أنها تجعلنا نتساءل ما إذا 
كانت هذه األخبار صحيحة أم أنها أدوات تحفيز مفربكة. إن تجريد العدو من إنسانيّته هو أيضاً جزٌء من 
العداء الشديد واالستقطاب. من منظور تحلييل نسقي، يبدو أنه يف زمن الحرب، ميكن للفوىض ولفقدان 
الهويات الفردية والجامعية، ولالنتكاس والتعلّق مبامرسات بالية وبرموز خوف، وللعدائية والقوة أن تستبدل 
املنظومة االجتامعية السياسية القامئة وأن ترث وتفاقم وظيفتها داخل املجتمعات. كام ولو أنه كلام زاد 

تهميش هذه األقليات وقمعها، كلام أصبحت ردود فعلها التفاعلية ونتائجها أكرب وأعمق. 

إن محاولة فهم هذه الظواهر ومعالجتها من خالل نظريات العلوم اإلنسانية هي، نوعاً ما، انتقاٌص من 
قيمة تجارب الناجني، إذ أن هذه الظواهر تشّكل، عىل ما يبدو، مأزقاً لإلنسانية بشكل عام. 

يحتار العاملون يف املجال اإلنساين يف املنطقة أحياناً بني املبادئ املحايدة للمنظامت التي يعملون معها 
وبني قيمهم اإلنسانية الشخصية التي ال تسمح لهم بتقبّل األعامل الهمجية هذه. تحاول الدراسات أن تفرّس 
كيف يتأثر العاملون يف املجال اإلنساين خالل أعامل اإلغاثة التي يقومون بها. يصبح الوضع أكرث تعقيداً 
حني ينتمي العاملون يف املجال اإلنساين إىل املجتمع املترضر. إضافًة إىل جراحهم الشخصية وتفاصيل 
املحن واملعاناة الشديدة التي يشهدون عليها خالل قيامهم بتقديم الدعم، يجب عليهم أن يتعاملوا مع 
التحديات االجتامعية التي يولّدها التزامهم بالحيادية واإلنسانية. يف بعض األحيان، توضع مصداقيتهم 
ونزاهتهم وحتى وطنيّتهم عىل املحك، فيقوم املجتمع بإطالق األحكام عليهم، ويتوقّع منهم أن ينتموا 
إىل حزب ما، أو قد ييسء فهم استعدادهم لتقديم الدعم اإلنساين إىل "العدو".14 ميكن لدور مقدمي 
خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي أن يكون خطرياً أيضاً، إذ أنه يف إطار عالجي فردي أو 
جامعي، ميكن اإلفصاح عن معلومات حساسة، ويف زمن الحرب، قد يعرّض هذا األمر املهنيني وكذلك 

املشاركني اآلخرين للخطر.15

13	 موىس، 2014:15،16. 

14	 موىس، 2014:13. 

15	 مرعي، 2015:28. 
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1.3. مفاهيم الدعم النفيس االجتامعي والحوار 

ظهر التحول يف مفهوم املعاناة اإلنسانية يف سياق النزوح خالل الحرب السورية جلياً يف الطريقة التي 

حلل بها الطالب مواضيع بحوثهم ويف الطريقة التي خططوا وأجروا فيها التدخالت النفسية االجتامعية 

عقب برنامج املاجستري. تبّدلت نُُهجهم من الطرق املعهودة يف املنطقة، أال وهي تشخيص مرض الفرد 

وتقديم العالج له، إىل محاولة إدارة آثار الحرب عىل املستويات الفردية والعائلية واملجتمعية واالجتامعية، 

مع األخذ باالعتبار الخصوصيات الثقافية املتنوعة والخصوصيات السياقة األوسع نطاقاً. 

للصدمة  الالحقة  النفسية  االضطرابات  إىل  املالمئة  اإلشارة  هو  التبّدل  هذا  عىل  املهمة  املؤرشات  أحد 

وحتى  اإلنساين  املجال  يف  والعاملون  اإلعالم  وسائل  تستخدم  امليدانية.  األعامل  تقارير  مختلف  يف 

الفعل  ردود  وصف  يف  و"صدمة"  للصدمة"  الحقة  نفسية  "اضطرابات  مصطلَحي  املترضرة  املجتمعات 

النفسية يف سياق الحرب يف الجمهورية العربية السورية، مام يأيت بُنُهٍج برنامجيّة تركّز عىل مرض الفرد، 

نفسية  "اضطرابات  "جراح" محّل مصطلِح  امليدانية، حّل مصطلُح  األعامل  والعالج. يف  التشخيص  ويف 

الحقة للصدمة" غري املالئم، فيام حلّت عبارة "بناء جسور" محّل مصطلح "عالج" يف مختلف البحوث. إن 

التحّول يف املصطلحات التي استخدمها الطالب خالل وصفهم للتدخالت النفسية االجتامعية التي قاموا 

بها هو أيضاً مؤرّش عىل تحّول دورهم املتصّور كعاملني يف املجال اإلنساين: "عملنا مع املجموعة عىل" 

النفيس  الدعم  مجال  العاملون يف  يستخدمها  شائعة  عبارة  وهي  املجموعة يك"،  مع  "عملنا  عن  عوضاً 

االجتامعي يف املنطقة، و"سرّينا القدرة عىل التعبري يف مساحة آمنة" عوضاً عن "وثق الضحايا يب للتعبري 

عن". 

أن التبّدل النسقي يف فهم بعض املواضيع وتحليلها واضٌح من تنظيم معظم تقارير األعامل امليدانية، 

ما وصف الطالب املشكلة، ودافعهم الشخيص وراء اختيار املوضوع،16 نسق توفري الخدمة  حيث غالباً 

بوجه عام، نظرية املعرفة املستخدمة للتدخل، السياق االجتامعي السيايس األوسع و/أو التفاعل بني هذه 

العنارص النسقية املختلفة. إن أطر ومفاهيم الدعم النفيس االجتامعي والحوار الرئيسية التي أشار إليها 

الطالب يف أطروحاتهم والتي لعبت دوراً يف تبّدل املفاهيم هذا هي، عىل ما يبدو: 

• شبكة الشدائد؛17 و	

• مفهومي االستقطاب واملأزق.18 	

1.3.1. شبكة الشدائد

يف كل حالة طوارئ، مييل عاملو اإلغاثة إىل تبسيط األوضاع املعقدة، مام يؤدي إىل التباس بني املصاعب 

16	 فارويس، 2015:5. 

17	 بابادوبولوس، 2014. 

18	 آراي، 2014. 
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الحقيقية وطريقة فهم هذه التجارب الصعبة. يف هذا السياق، يتّم التعريف عن الصدمة عىل أنها النتيجة 

التلقائية الضارة لبعض األحداث. يف الواقع، تؤثر عدة عوامل يف تجربة املصاعب وطرق االستجابة لها. 
أشار الطالب يف بحوثهم بشكل خاص إىل العوامل التالية:19

• الدعم 	 وتعزيز  اجتامعية،  أم  عائلية  كانت  سواء  دعم،  نُُسق  وجود  شّكل  العالئقي: 

املجتمعي من خالل التدخالت املحلية أو الدولية عامل صمود ساعد األفراد عىل تخطّي 
املصاعب.20

• النوع االجتامعي: يف بداية األزمة، بدا وكأن النساء هّن املجموعة األشد ضعفاً؛ بيد أنه 	

مع انهيار النسق االجتامعي السوري والخسائر واملكاسب التي نتجت عن هذا االنهيار، 

اهتزّت أدوار األنواع االجتامعية وتحّولت. عمل الطالب عىل دعم النساء اللوايت تكبّدن 
خسائر وعىل تعزيز املكاسب التي حّققنها.21

• إعطاء معنًى: يف العادة، تشّكل اإليديولوجيات السياسية والدينية عامل دعم من شأنه 	

أنه يف املرحلة  بيد  التعامل مع خسائرها وجراحها.  الشعوب املترضرة عىل  مساعدة 

املدروسة من األزمة السورية، سلّط الطالب الضوء عىل شعور بفقدان املعنى،22 أّدى 

إىل املزيد من املعاناة واليأس. 

• األمل واآلفاق املستقبلية: يبدو أن فقدان األمل والخوف من املستقبل يؤثران بشكل 	

كبري وسلبي عىل قدرة األفراد والعائالت واملجتمعات عىل التكيّف.23 

19	 بابادوبولوس، 2014. 

20	 العبدالله، 2015:40. 

21	 مرعي، 2015:17. 

22	 عمران، 2014:41. 

23	 العبدالله، 2015:40.
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الجدول 1: شبكة الشدائد24

نتائج نتائج إيجابيةاملستويات
"محايدة"

نتائج إيجابية

القدرة عىل إصابة، جرح
الصمود

النمو الذي تفّعله 
)ADD( الشدائد اضطراب نفيس 

)اضطرابات نفسية 
الحقة للصدمة( 

 )PTSD(

ردود فعل 
نفسية مكربة

معاناة إنسانية 
طبيعية

فردي

عائيل

مجتمعي

اجتامعي/ ثقايف 

خالل دورة املاجستري، طُلب من الطالب مراعاة التجارب الفردية والعائلية واملجتمعية يف كلّيتها وتذكّر 

أن نتائج التعرّض للشدائد تتعدى "الصدمة النفسية" و"القدرة عىل الصمود"؛ إىل جانب املعاناة من اآلثار 

السلبية لألحداث املؤملة )املعاناة اإلنسانية الطبيعية أو االضطرابات النفسية(، يحتفظ كل الجئ ببعض 

نقاط القوة التي كانت موجودة داخله )القدرة عىل الصمود( كام وأنه يكتسب صفاٍت إيجابية جديدة )النمو 

الذي تفّعله الشدائد(. تُذكّر شبكة الشدائد الطالب خالل تدخالتهم بأن األمراض الفردية هي أوالً نادرة، 

وأنها حني تظهر، تكون رّدة فعل بسيطة مقارنًة بالطائفة األوسع من رّدات الفعل عىل الشدائد التي ترتافق 

مع األمراض25. استعان الطالب بالشبكة بهدف تحليل مختلف املعلومات التي حصلوا عليها خالل مقابالت 

التقييم التي أجروها تحضرياً ألعاملهم امليدانية.26 بعض الطالب اآلخرين استخدموا الشبكة كأداة لتوجيه 

حلقات العمل والتدخالت التي يجرونها مع املشاركني، مساعدينهم بالتايل عىل تحديد الطرق املختلفة 

التي يلجأون إليها للتعبري عن معاناتهم اإلنسانية العادية. إضافًة إىل ذلك، ساعد الطالب املجموعات عىل 

تحديد وتعزيز العنارص اإليجابية يف حياتهم التي اكتسبوها أو قاموا بتنميتها: بعض النساء أخربن كيف 

أن الحزن دفع بهّن نحو املزيد من العزلة ونحو الغضب تجاه الذات وتجاه األطفال ونحو أعراض نفسية 

جسدية، فيام تّم تحديد الشبكات الداعمة التي طّورنها مع نظرياتهن والتغيري يف دورهّن من حيث النوع 

االجتامعي عىل أنها قدراٍت مل يعني امتالكها قبل تعرّضهن للشدائد.27 

1.3.2. االستقطاب ومثلث الضحية

"ارجع وانقْذين" هي الرسالة الرئيسية التي صاحت بها شام )أو دمشق( أمام املجموعة )شام هي دمية تبلغ 

24	 بابادوبولوس، 2011:5. 

25	 املرجع نفسه. 

26	 عمران، 2014:38،40. 

27	 جوهر، 2015:22،23. 
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من العمر ألف عاماً، صنعها الجئ سوري شاب خالل نشاط نفيس اجتامعي يقوم عىل مرسح الدمى(. قالت 

شام أيضاً أنها "عروس كل املدن"، وأن حلمها هو "أن تعيش بسالم"، وأن العائق أمام تحقيق هذا الحلم 

هو "العامل بأرسه". 

تحويل  يصبح  "هم"،  والـ  "نحن"  الـ  بني  حاّد  انقسام  إىل  باإلشارة  االستقطاب.  العنف هو  آثار  أبرز  أحد 

العالقات املستقطبة أشّد صعوبة حني يدعمها حكٌم أخالقي جامعي يجعل "جانبنا" خرّياً و"جانبهم" رشيراً، 

مع اآلثار الثقافية واإليديولوجية والسياسية والدينية العميقة املرتتبة عىل هذا االنقسام.28 من الواضح يف 

بحوث الطالب أن االستقطاب يبدأ، عىل ما يبدو، بشكل رّسي وعىل مستوًى داخيل، فيبدأ األفراد الذين 

يشعرون باالرتباك والحرية بالتساؤل ضمنياً – لكنه ال ميكنهم مشاركة تساؤالتهم بشكل رصيح مع اآلخرين 

– إن كانوا عىل حق أم عىل خطأ يف مواقفهم واتجاهاتهم، أو حتى إن كانت مواقف واتجاهات املجموعات 

التي ينتمون إليها صحيحة أم خاطئة بعد كل سنوات النزاع هذه التي مل تؤدِّ سوى إىل املزيد من الرضر. 

يف بعض الحاالت، أّدى هذا االستقطاب الداخيل إىل تضخيم إدراك النزاع عند بعض األفراد واىل البحث 

عن أطراف خارجية يلقون اللوم عليها أو يؤيّدونها، مام ساهم يف املزيد من االستقطاب. 

الذي  االجتامعي  التوتّر  مع  التعامل  عيّل  الصعب  من  كان  االجتامعي.  االنسحاب  بتجربة  مررت 

يحيط يب. ]...[ كان الجميع يقولون يل أنني لن أكون جزءاً من مستقبل سورية ألنني أدعم النظام 

البعض  بعضهم  لحم  ينهشون  الناس  جعلت  لقد  ببلدنا؟  األزمة  هذه  فعلت  ماذا  لكن   ]...[

املدينة،  داخل  والخوف  اإلشاعات  بنرش  بالبرش  املتاجرون  يقوم  البعض.  بعضهم  ويبيعون 

يقومون  إنهم  صغرية.  قوارب  منت  عىل  أوروبا  إىل  للوصول  مبساعدتهم  العائالت  يعدون  ثم 

باستغاللهم؛ إحدى العائالت التي أعرفها فقدت عرشين فرداً منها. هؤالء هم تّجار هذه األزمة؛ 

هؤالء األشخاص ال يريدون لألزمة أن تنتهي ]...[ ال أعرف مبن يجب أن أثق بعد اآلن، وبرصاحة، 

أظن أنه بوسعي أن أثق باملقاتلني األجانب الذين يدعمون القضية أكرث من ثقتي مبواطني بلدي 

)شابة سورية حاورها طالب ماجستري يف دمشق(.29 

العائيل  الشخيص، املستوى  املستوى  التفاعل؛  من  االستقطاب عىل عدة مستويات  مالحظة  أيضاً  ميكن 

إن  الشخيص.  الجغرايف  الشخيص واملستوى  القطاعي  املستوى  الشخيص،  اإلثني  املستوى  الشخيص، 

النزاع،  يف  املشاركة  املعنية  األطراف  من  طرف  لكل  والحرية،  كاألمان  األساسية،  اإلنسانية  االحتياجات 

نحو  عنها  الناتج  بالنزاع  تدفع  بطريقة  بينها  فيام  تتناقض  االحتياجات  هذه  إىل  األطراف  هذه  ومساعي 
الواجهة.30

ال ميكنني أبداً أن أتقبّلهم، قد أقوم حتى بإيذائهم... هل هم يتقبّلونني؟ كال! أبداً!31  

إن ثقافة العنف املنترشة يف مجتمعات الالجئني/ النازحني واملجتمعات املضيفة تسبب العدائية والتمييز 

28	 آراي، 2014:9. 

29	 عمران، 2014:20،22. 

30	 آراي، 2014:34. 

31	 عمران، 2014:41.
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تّم  مواجهتها،  الطرفني  عىل  يجب  عديدة  اقتصادية  اجتامعية  تحّديات  وبسبب  الوقت،  مع  وتسّوغهام. 

ترشيع االستقطاب االجتامعي والعنف اللذين أصبحا جزءاً من ثقافة، حتى األهل واألساتذة يقومون بنقلها 

باالعتداء  مضيفة  مجتمعات  من  األطفال  من  منظمة  جامعات  تقوم  الحاالت،  بعض  يف  األطفال.32  إىل 

لفظياً وجسدياً عىل جامعات من األطفال النازحني يف املدارس وترفض مشاركة األلعاب واألقالم معهم 

بإحراق مخيامت  الذين قاموا  الالجئني  أمراٍض قذرين.33 كثرية هي حاالت  بأنهم حاميل  باتّهامهم  وتقوم 

اتهموهم  متطوعني  اعتدوا عىل  الذين  أو  الطعام،  نوعية  من  أو  الخدمات  من  ومالجئ ألنهم مستاؤون 

بأنهم يسببون لهم الظلم أو األذى. 

ميكن لالستقطاب أن يسبب هذه األحداث، لكن ميكن أيضاً للوقوع يف فخ مثلّث الضحية واملنقذ والجاين34 

أن يشّكل تفسرياً صحيحاً. إن اعتبار الالجئني ضحايا شدائد هو نتيجة حتمية لألحداث والظروف املأساوية 

ومنقذيهم،  الضحايا  عليها  يحصل  ثانوية  مكاسب  وبسبب  أنه  بيد  لها.  يتعرضون  لألسف  التي  واملدمرة 

املضامر  يف  تحجريها  يف  مبارش  غري  بشكل  يشاركا  وأن  ضحية  هوية  معاً  يبنيا  أن  الطرفني  لكال  ميكن 

التفاعيل للميادين التنظيمية. هذا الوضع يُضعف الالجئني ويعزز "عجزاً مكتسباً" يتجاهل النتائج األخرى 

للشدائد كالقدرة عىل الصمود والتكيّف والنمو الذي تفّعله الشدائد.35 يؤدي الوقوع يف فخ مثلّث الضحية 

واملنقذ والجاين بالالجئني والناجني من الشدائد إىل تفعيل رغبة مستمرة إليجاد أو خلق ُجناة جدد يلقون 

اللوم عليهم، وبالتايل يدفعهم أكرث فأكرث إىل تدمري الجسور العالئقية الشخصية داخل املجتمع أو البلد 

املضيف. 

يف بعض أرجاء الجمهورية العربية السورية، يبدو الوضع حتى أكرث تعقيداً. اضطر الالجئون الفلسطينيون 

يف الجمهورية العربية السورية إىل الفرار من مخيّامتهم واللجوء إىل مراكز إيواء مؤقتة، ومن ثم اضطروا 

العائالت قدرة عىل  أجيال، أظهرت هذه  البلدان املجاورة. عىل مدى  واللجوء يف  املراكز  ترك هذه  إىل 

الصمود وعىل التعامل مع مختلف الخسائر التي تكبّدتها من جيل إىل جيل.36 بيد أنها اليوم مضطرة إىل 

مواجهة العدائية والتمييز من جديد طوال رحلة نزوحها، وحتى حني تصل إىل مخيامت فلسطينية أخرى 

يف املنطقة. 

يف شامل الجمهورية العربية السورية، أكرث من عرشة آالف عائلة كردية يزيدية هربت من العراق ووصلت 

بلدها األم. يف هذه  السورية بسبب االعتداءات اإلرهابية يف  العربية  الجمهورية  الكردي من  الجزء  إىل 

اللجوء داخل نفس املجتمع  إرهابية مسلّحة  األثناء، طلبت عائالت عراقية مسلمة استهدفتها مجموعات 

السوري املضيف. حني تّم جمُع املجتمعني الالجئني داخل مخيّم واحد، يف املالكيّة، وحني تم تسجيل 

األطفال يف املدرسة نفسها، نشأت نزاعات فيام بينهم، ألن اليزيديني ربطوا املسلمني الناطقني باللغة 

بعضهم  تجاه  عدائية  سلوكيات  وأظهروا  سوياً  اللعب  األطفال  رفض  اإلرهابية.37  باملجموعات  العربية 

32	 قشور، 2015:11. 

33	 عبيد، 2015:5. 

34	 كارمبان، 1968. 

35	 بابادوبولوس، 2014. 

36	 ساحيل، 2014:8. 

37	 محمد، 2015:12. 
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البعض، فيام قام األهل واألساتذة بتربير املواقف. 

إن الحرب يف الجمهورية العربية السورية ووجود الالجئني يف لبنان يؤثران بشكل عميق عىل عدم االستقرار 

الدميغرايف واالقتصادي والسيايس واألمني يف البالد، ووصل االستقطاب أيضاً إىل اللبنانيني الذين أصبحوا 

من  جزٌء  السورية.  العربية  الجمهورية  الوضع يف  إزاء  موقفهم  وقت مىض حول  أي  من  أكرث  منقسمني 

املجتمع يدعم الالجئني، بينام الجزء اآلخر يؤيّد بشدة طردهم من األرايض اللبنانية وإغالق الحدود. زاد 

هذا االنقسام مع اتّساع بقعة النزاع يف الجمهورية العربية السورية ومع مشاركة مجموعات لبنانية مسلّحة 

التمييز  إىل  لبنان  يف  السوريون  تعرّض  أخرى،  جهة  من  السورية.  األرايض  عىل  العسكرية  األعامل  يف 
واالستغالل، إذ فرضت مجالس بعض املدن والضيع اللبنانية قيوداً عىل حركة تنّقل الالجئني السوريني.38

تخطى االستقطاب يف الجمهورية العربية السورية حدود املنطقة، وهو يرّبر االتهامات اإلنسانية والسياسية 

السورية، متاماً كام  العربية  الجمهورية  الدماء يف  لسفك  العامل بأرسه لعدم وضعه حداً  املوّجهة ضد 

عوارض  إن  القول  عام. ميكن  بشكل  املترضرة  والشعوب  عاماً  ألف  العمر  من  البالغة  الدمية  عنه  عرّبت 

االستقطاب تظهر أيضاً عىل املجتمع الدويل. مع تضاعف الهجامت اإلرهابية يف مناطق مختلفة من العامل، 

واملرتبطة بشكل مبارش أو غري مبارش، عن قصد أو عن غري قصد بالنظرة التعميمية إىل الالجئني عىل أنهم 

إرهابيني، يدفع كل من الالجئني واملجتمعات املضيفة مثن هذا االستقطاب. 

1.3.3. املأزق أو نقطة الالّعودة

مليون سوري  واحدة من خمسة وعرشين  أنا  اآلن.  بعد  لبالدي  بحلٍّ سيايس  أقبل  أن  ال ميكنني 
شاركوا يف هذه الحركة، ويجب أن أتحّمل مسؤوليايت تجاه من وضعوا ثقتهم بنا. لكنني اآلن آخذ 
قسطاً من الراحة، ألنني أنا أيضاً الجئة. ]...[ مل أهرب بسبب الخوف، بل ألنني مرهقة؛ أمّر بفرتة 
من االرتباك وأحتاج إىل تجديد طاقتي. ال ميكنني أن أعود إىل دمشق، وال حتى لساعة واحدة؛ ألن 
هناك حاجزاً بيني وبني الناس هناك؛ هو ليس حاجزاً خيالياً، إمنا حاجٌز بناه الدم الذي سفكوه. 
ليس ألنني أصبحت شخصاً متطرفاً أو "متحّجر العقل" أو ألنه ال ميكنني تقبّل وجهة نظر مختلفة، 

ال، بل بسبب الخسائر، والنزوح، واآلباء واألمهات واألبناء املوىت ]...[39 

والتوّسع  واالستقطاب  الشديدة  والعدوانية  التصعيد  تخطى  الوضع  أن  النزاع  ديناميكيات  مراقبة  تُظهر 

تسجيل  إىل  بإرصار  الساعية  ومواقفهم  لسلوكهم  سجناًء  أصبحوا  األطراف  أن  يبدو  مأزق.  إىل  وتحّول 
أهداف، لدرجة أنهم أصبحوا غري قادرين عىل التخيل عن مواقفهم املعلنة والسري نحو التوافق.40

الضعف  من  مختلفة،  أشكاالً  اتخذ  تلبيتها،  تتم  مل  أساسية  إنسانية  احتياجات  فّعلته  الذي  املأزق  هذا 

38	 قشور، 2015:28. 

39	 عمران، 2014:28. 

40	 موىس، 2014:15. 
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واالنسحاب إىل ظواهر قصوى أطلق الطالب عليها تسمية "الرشير داخل كل إنسان"؛41 يف مطلق األحوال، 

ومن وجهة نظر نسقية، ال بّد أن يكون له معنًى ووظيفة. إن معنى "وصلنا إىل نقطة الالّعودة" الذي رددته 

مجموعات مختلفة مشاركة يف النزاع مينح هذا املأزق وظيفة وصل التطلعات عىل تنّوعها بالواقع املرير 

الذي يعيشه الجميع. كلام بَُعدت إمكانية تحقق هذه التطلعات بسبب الواقع املتصاعد، كلام ازداد املأزق 

قوًة. متاماً كام اإلدمان عىل نوع من أنواع املخدرات، يعي األفراد واملجموعات أثره املدمر للذات لكنهم ال 

يستطيعون التغلّب عىل الفوىض الداخلية والخارجية من دونه. 

تحاول املقاومة لكن يف النهاية، تصبح مهووساً بالهموم والتوتر والحرية. تسعون باملئة 
إىل  لجأنا  الحقيقية.  القضية  عن  بعيداً  دفعنا  األمور، مام  يعانون من هذه  من أصدقايئ 
أعامل التمرد الجنسية واملخدرات والكحول. مل تستطع عقولنا تحّمل الوضع؛ عشنا ملدة 
ثالثة أشهر تقريباً يف حالة من الغيبوبة. عشنا يف مجموعات صغرية خاملة تدّخن الحشيش 
وتتفادى الخروج يك تتفادى نقاط التفتيش حيث تم إلقاء القبض عىل أصدقائنا ومعاملتهم 

بعنف. ابتعدنا عن الجميع ودّخنا الحشيش.42 

اختار األفراد والعائالت واملجموعات االنسحاب واالختباء وطلب اللجوء يف بلدان أخرى. إن قرار البقاء 

آمنني من الناحية الجسدية مل ينقذ رفاههم النفيس االجتامعي وال روابطهم العالئقية الشخصية. كام لو 

الخوف من املوت وضعهم يف مواجهة مع كل  آمن حيث ميكنهم االستغناء عن  الوصول إىل مكان  أن 

ذكريات الشدائد التي مروا بها، وكام لو أن آثار تجاربهم – التي جّمدوها ليتمكنوا من البقاء – أصبح بإمكانها 

اآلن أن تتآكل وأن تعرّب عن نفسها. متّكنت بعض النساء اللوايت تعرّضن لالغتصاب يف الجمهورية العربية 

التي ممرن بها. يف العديد من الحاالت، أخذ  السورية من إطالع أزواجهن يف بعض األحيان عىل الشدة 

األزواج عىل عاتقهم مسؤولية إنقاذهن وحاميتهّن من خالل الهرب من البلد والذهاب إىل مناطق أكرث أماناً 

يف البلدان املحيطة. بيد أنه بعد االستقرار يف مناطق أكرث أماناً، بدأ العنف املنزيل يف الظهور أحياناً، 

حتى بني أزواج مل يعرفوا هذا النوع من العنف من ذي قبل.43 يجب أيضاً األخذ باالعتبار العوامل املحيطة، 

كل هذه  أن  حيث  العائالت،  داخل  األدوار  والتغرّي يف  االقتصادي  والضغط  املضيف  املجتمع  كعدائية 

العوامل تشكل مصادر ضيق إضافية يجب التعامل معها. وعىل غرار ذلك، واجهت العائالت السورية التي 

هربت من مناطق النزاع ووصلت إىل مالجئ آمنة داخل الجمهورية العربية السورية صعوبات، باإلضافة 

إىل التجارب السلبية التي مرّت بها، يف التأقلم مع ظروفها املعيشية ومع انعدام الفرص االجتامعية ومع 

نتيجة  القامعة متاماً.  أو  املؤهلة  املالجئ غري  إدارة  مع مامرسات  وأحياناً  املؤمنة،  البقاء  احتياجات  شّح 

لهذه األمور، نشأت نزاعات داخلية داخل العائالت أو يف ما بينها، إضافًة إىل نزاعات مع مديري املالجئ 

واملجتمعات املضيفة.44 

استنادا إىل التحليل النوعي للمقابالت التي أجراها الطالب، أشار هؤالء إىل منوذج "موقف، مصلحة، حاجة 

الوضع  هذه  كان  التي  وللثغرات  يلحظونه  كانوا  الذي  للأمزق  أفضل  لفهم  محاولة  يف  أساسية"  إنسانية 

41	 موىس، 2014:15. 

42	 عمران، 2014:19. 

43	 ابو عسلة، 2015:11. 

44	 حسني، 2014:10. 
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بهدف مامرسة  بشكل رصيح  تقولها  أو  النزاع  أطراف  بها  تقوم  التي  األمور  هو  النموذج  تعريف  يخلقها. 

املواقف  تربر  التي  واٍع  بشكل  املعلنة  باألسباب  األطراف  مصلحة  تتحدد  األخرى.  األطراف  نفوذها عىل 

املتعارضة لألطراف وتقف وراءها. إن أعمق طبقة تشّكل جذور هذه املواقف واملصالح املعلنة يف نزاع ما 

هي االحتياجات اإلنسانية األساسية والتي يَُعرَّف عنها عىل أنها أكرث املتطلبات أهمية للحياة، والتي من دونها 

ال ميكن للكائنات البرشية أن تصمد جسدياً و/أو عقلياً. 

إذا كانت املصالح متثّل ما يريده الناس، عىل سبيل املثال، االنتقام من األعداء، فإّن االحتياجات اإلنسانية 

ضمنهم  من  الجميع،  يقوم  أن  يف  الرغبة  املثال،  سبيل  عىل  بالفعل،  إليه  يحتاجون  ما  متثّل  األساسية 

األعداء، بتكريم حياة األحباء الذين قُتلوا. من ضمن فئات االحتياجات: 

• األمان، مع التشديد عىل القدرة عىل حامية األرواح وعىل الظروف الالزمة للقيام بذلك؛	

• الخدمات األساسية، الذي يتحقق عرب تأمني الوصول إىل الطعام واملاء واملأوى وغريها 	

من املوارد والظروف املادية للمحافظة عىل الحياة؛

• الهوية، والتي يُعرّب عنها بأمور كاألديان واللغات والرسديات التاريخية؛ و	

• الحرية من القمع السيايس واالحتالل العسكري والقيود االجتامعية عىل حركة التنقل.45	

 

من  الحرمان  عىل  العنف  من  املترضرون  يعتاد  والثقايف،  البنيوي  للعنف  املزمنة  الظروف  ظل  يف 

املترضرين  لألفراد  أنه ميكن  بيد  الحرمان.  لهذا  ما يصبحون غري مدركني  غالباً  أنهم  لدرجة  احتياجاتهم 

أن يصفوا حرمانهم عرب طريقة اختبارهم له بشكل شخيص. ميكن تحديد االحتياجات اإلنسانية األساسية 

لألطراف املتنازعة من خالل مراقبة أمناط سلوكهم يف املواقف الحرجة التي تتعلّق بالحياة أو باملوت. من 

ضمن األمثلة عىل هذه السلوكيات املتعلقة بالنزاع: الفرار من املنازل للبقاء عىل قيد الحياة، االنتحار بدافع 

اليأس، ونقل القيم واللغات إىل األجيال القادمة، عىل الرغم من كل العوائق.46 سواء كانت هذه السلوكيات 

التي  تكيّف نسقية تهدف إىل تخفيف املعاناة  تتّخذ شكل اسرتاتيجيات  أن  أو غري صحية، ميكنها  صحية 

يفرضها هذا الوضع الخارج عن السيطرة. 

1.4. الجسور ـ االستجابة يف الحارض

1.4.1. بوادر األمل 

طبّق الطالب عموماً خالل أعاملهم امليدانية واحداً من النهج التي تم تقدميها يف برنامج املاجستري، أال 

وهو نهج الحارض-املستقبل-املايض47 للمصالحة. وفقاً لهذا النهج: 

45	 آراي، 2014:42. 

46	 املرجع نفسه. 

47	 املصدر نفسه. 
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]...[ يتم تشجيع األعداء الذين لديهم كره عميق تجاه بعضهم البعض عىل وضع خطط تعاون 

بهدف تلبية احتياجاتهم الفورية للتعايش املشرتك. ومن ثم يُتوقّع منهم أن يعملوا معاً بشكل 

مستمر وأن يبنوا بشكل تدريجي عالقات تؤدي إىل مستقبل خاٍل من العنف. أخرياً، بعد القيام 

بهذه الخطوات، يتّم تشجيعهم عىل التصالح مع أحقاد املايض وعىل البناء عىل الشعور بالرتابط 
الناشئ بينهم.48

تلبية  عىل  األطراف  مختلف  بني  التعاون  عززت  اجتامعية  نفسية  وتدخالٍت  اسرتاتيجياٍت  الطالب  طبّق 

العربية  الجمهورية  يف  النزاع  يسببها  التي  الجراح  من  الرغم  عىل  امللّحة.  املشرتك  التعايش  احتياجات 

البرشية وعملوا عىل تدعيمها من خالل  الجسور  الطالب عىل  تتّخذ أشكاالً عديدة، شدد  السورية، والتي 

الذي  بالنمو  واإلقرار  الصمود  عىل  القدرة  وتعزيز  االستقطاب  عىل  التغلب  بالتايل  محاولني  تدخالتهم، 

تفّعله الشدائد والبناء عليه. 

أرادين املحيطون يب أن أنىس موضوع الحرب، مل أستطع وهذا األمر أبعدين عنهم. ذهبُت إىل 

"عاصمة الحنابلة 49 يف سورية"، مدينة دوما. أدعوها عاصمة الحنابلة يف سورية ألنني حني ذهبت 

روايات  يحكم. سمعت  الدين  األصوليني حيث  مدينة  أنها  أعرفها عىل  كنت  األوىل،  للمرة  إليها 

كثرية عنهم وعن معاملتهم للنساء. أنا ال أصيل، أرشب الكحول ]...[ حني وصلت إىل هناك، كنت 

متوتراً. كنت دخيالً؛ راقبوين، وقمُت باملثل. حني فُرض الحصار، ُمنع املاء والطعام عّنا. أصبح 

لدينا مزيٌد من الهموم املشرتكة جعلتنا ننىس األمور البديهيّة كاملظاهر والّدين، إلخ. أصبح لدينا 

هدف جديد يف الحياة: العثور عىل ماء وطعام ملساعدة اآلخرين. بدأت عالقة جديدة؛ متّكنا من 

التعرّف إىل بعض وتحّدثنا برصاحة. منحوين قوة بفضل إميانهم العميق، ومنحتهم قوة بفضل 
عدم مبااليت. مساعدة اآلخرين وّحدتنا ]...[50

إن االحتياجات اإلنسانية األساسية العادية، كاألمان واالحرتام والتقدير،51 تساعد الناس بحّق عىل االتحاد 

والتغلب عىل االستقطاب والعدائية. وعىل األرجح أنه بسبب هذه املالحظة، وجد بعض الطالب أنه ميكن 

لنهج الـ "حارضـ مستقبل ـ مايض" لتسوية النزاعات أن يكون األكرث فعالية يف الجمهورية العربية السورية. 

عقب هذه التجربة، لن أعترب نفيس فناناً بعد اليوم. أنا اآلن ناشٌط يف املجال اإلنساين؛ من واجبي 

األخالقي أن أظهر للعامل األمور التي شهدُت عليها ]...[ واجب أخالقي تجاه النازحني، وهذا هو 
األمر الوحيد الذي ميكنني أن أقّدمه لهم كوسيلة لدعمهم. يجب أن أرفع الصوت.52

من شأن العثور عىل هوية جديدة وعىل دور جديد عقب الشدائد والعجز أن يساعد األفراد واملجموعات 

عىل إيجاد معنى وجودي جديد وهدف جديد عىل الرغم من كل الخسائر، ويُعترب دون أدىن شك مصدراً 

48	 آراي، 2014:42. 

49  املدرسة الحنبلية هي واحدة من مدارس املذاهب اإلسالمية الفقهية السنية املتشددة األربعة وتُعترَب مدرسة 

تقليدية صارمة. 

50	 عمران، 2014:34. 

51	 آراي، 2014:13. 

52	 عمران، 2014:36. 
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داخلياً ميكنه تعزيز اسرتاتيجيات تأقلم صحيّة. 

ميكن للتغلّب عىل االستقطاب أن يبدأ أيضاً عرب دعم الناجني يف استعادة دور وجودّي فّعال. فيام يتلّقى 

الالجئون يف معظم املجتمعات املضيفة الدعم والغوث بطريقة سلبية، توجد أيضاً أمثلة عن تدخالت 

لبنان، وبدعٍم من منظمة غري حكومية محلية ومن صحايف ناشط يف  أكرث فعالية واستدامة: يف جنوب 

املجال اإلنساين من املنطقة، شّكل الالجئون السوريون لجنة أهلية للدعم وللتخفيف من حدة النزاعات. 

دور هذه اللجنة هو دعم الوافدين الجدد، خصوصاً األكرث ضعفاً، والتدّخل حني تنشأ نزاعات بني الالجئني 
وأفراد من املجتمع املضيف أو بني الالجئني أنفسهم.53

تختلف بوادر األمل هذه من منطقة جغرافية إىل أخرى، لكنها متلك رغم ذلك قاسامً مشرتكاً: األمل يف 

حارض أفضل، يف غٍد أفضل، واألمل يف السالم واألمن من أجل األجيال القادمة.54 اجتمع طالب املاجستري 

أو  الـ "جسور"  بناء  اكتشاف سبل إلعادة  ذاته.  لبنان عىل األمل  للهجرة يف  الدولية  الذي نظّمته املنظمة 

عىل  لديهم  صداها  يرتدد  إشكاليات  بوجود  سابقاً،  ذكرنا  كام  خصوصاً  األسايس،  هدفهم  كان  تدعيمها 

املستويني املهني والشخيص. 

1.4.2. "األشجار واألحجار هي نفسها يف كل مكان": دعم مشاركة األطفال املهجرين والالجئني يف املجتمعات 
املضيفة

أربعة من خمسة أطفال سوريني يف لبنان هم خارج املدارس وال يتلّقون أي تعليم رسمي. إضافًة إىل ذلك، 

معظم األطفال الذين تخطّوا الثامنة من العمر يقّدمون الدعم املايل لعائالتهم من خالل أشكال خطرية 

قيود  بسبب  مالياً  عائالتهم  دعم  مسؤولية  األطفال  هؤالء  عىل  تُفرض  األحيان،  بعض  يف  العمل.55  من 

أمنية، أو ألّن البالغني غري املسّجلني يخشون أن يتّم توقيفهم. إضافًة إىل تَِبعات التغرّي يف األدوار داخل 

عائالتهم، الذي يجعل منهم املعيلني للعائلة، وإضافًة إىل التحديات التي يواجهونها يف حياتهم العملية، 

يتعرّض هؤالء األطفال للتمييز والعدائية حني يشرتكون يف نشاطات نفسية اجتامعية إىل جانب أقرانهم 

من املجتمعات املضيفة. من خالل الفن والكتابة والدراما واملرسحيات، متّكن األطفال من املجتمَعني من 

التغلّب عىل االستقطاب الذي كان يحكمهم، مام أدى إىل تنمية التعاطف بينهم وإىل مالحظة أنهم ميلكون 

أشياء مشرتكة أكرث مام كانوا يتصّورون. ركّزت العديد من التدخالت النفسية اجتامعية عىل شبكات الطفل 

األطفال  دعم  بهدف  والفن،  والدراما  األلعاب  خالل  من  النزاعات  تسوية  اسرتاتيجيات  وعىل  آخر56  إىل 

والشباب يف إيجاد أرضيات مشرتكة ويف بناء جسور تفاعلية فيام بينهم. 

"يف بلدي، ال يوجد أنا"57. هكذا أكمل الجئ سوري يافع جملة: "يف بلدي، ال يوجد ]...[" خالل حلقة كتابة 

53	 قشور، 2015:19.

54	 عرّب 91% من املشاركني عن هذه األمنية يف استبيان بحثّي أجرته إلهام إلياس موىس، طالبة ماجستري. 

55	 قشور، 2015:7. 

56	 إبراهيم، 2014:22. 

57	 املرجع نفسه. 
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تّم تنظيمها للشباب السوري واللبناين. يف حلقات العمل هذه، قال الشباب أنهم بعد أن سمعوا بعضهم، 

متّكنوا من رؤية املشاكل املطروحة من منظور مختلف؛ بنظرهم، ال تُعزى مشاكلهم اليومية إىل املجموعة 

األخرى وحدها. 

مثال آخر عن جلسات دعم نفيس اجتامعي وحوار، حيث قام أطفال نازحون وأطفال مضيفون ببناء جسور 

برشية، جرى يف السويداء، جنويب الجمهورية العربية السورية. يف الجلسة التي ُدعي فيها األطفال إىل 

إيجاد عنارص من الطبيعة )أحجار، أوراق شجر وغريها( تذكّرهم ببلدهم ومشاركة سبب اختياراتهم لهذه 

عن  وحكايات  نومهم،  غرف  عن  خرسوها،  التي  واملنازل  منازلهم  عن  ذكرياتهم  املجموعة،  مع  الرموز 

يتصّورون.58 كرر امليرّس  كانوا  أكرث مام  أشياء مشرتكة  أنهم ميلكون  مالعبهم املفّضلة جعلتهم يدركون 

الربنامج نفسه مع مجموعات من األطفال يف محافظات سورية مختلفة: حلب، دمشق، حمص وطرطوس. 

كذلك األمر يف شاميل الجمهورية العربية السورية مع األطفال األكراد والعرب الذين هربوا من العراق، 

بسبب  والحوار  االجتامعي  النفيس  الدعم  حول  عمل  ورشات  تنظيم  البداية  يف  الصعب  من  كان  حيث 

العداء بني املجموعتني، وألنه كان يجب عىل امليرّس أن يتكلّم اللغتني العربية والكردية يك يتمّكن األطفال 

متكن  اجتامعية  نفسية  جلسات  بضعة  عقب  فرتة،  وبعد  ذلك،  مع  واحدة.  مجموعة  داخل  التواجد  من 

األطفال فيها من التعبري بطريقة آمنة عن الخسائر التي ُمنيوا بها وعن مخاوفهم ورصاعاتهم الحالية من 
خالل الرسومات واأللعاب املرسحية، بدأوا يستخدمون لغة اآلخر لتسهيل التواصل.59

أما األساتذة واألهل الذين كانوا يف بداية التدخل متشامئني من قدرة األطفال عىل احتامل بعضهم البعض 

واللعب معاً داخل نفس املجموعة، فقد أفادوا بأن هذه التدخالت كانت فعالة.

معظم طالب املاجستري الذين عملوا مع أطفال خالل أعاملهم امليدانية أدركوا أنه من الرضوري العمل مع 

األهل واألساتذة ـ املستقطبني بدورهم ـ لضامن تغيري مستدام لدى األطفال. 

1.4.3. "يجب أال يقف يشء يف طريقنا": دعم النساء من خالل التغيري الذي يطرأ عىل دورهن 

التي تعيش فيها  يتّم تنفيذ برامج ونشاطات نفسية اجتامعية تركّز عىل كسب الرزق يف معظم املناطق 

عائالت نازحة. 

إن الرتكيز عىل دعم النساء ليس متييزاً مبنياً عىل النوع االجتامعي لسوء الحظ، إمنا هو ناتج عن 
عائالتهم، ألنهم منخرطون يف  يرافقون  والرجال ال  أطفالهّن  النساء مع  السياقي. تصل  الواقع 
بلدان مجاورة عىل أمل  اللجوء يف  النزاع املسلّح، ألّن مصريهم مجهول، ألنهم حاولوا طلب 
االجتامع بعائالتهم قريباً أو ألنهم كانوا خارج سورية قبل اندالع الحرب ومل يتمكنوا من العودة 

ألسباب أمنية.60 

لهن  وأقّدم  الالذقية  إىل  وصلن  اللوايت  النازحات  النساء  أستضيف  كنت  وفيام  سورية؛  أم  أنا 
النساء ومن  ]...[ إذا متّكنا من دعم هؤالء  الدعم، مل أمتّكن من عدم وضع نفيس يف مكانهّن 

58	 عبيد، 2015:17. 

59	 محمد، 2015:19. 

60	 الحاج حسن، 2014:6. 
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مساعدتهّن عىل الشعور بأنهن لسن وحيدات يف كفاحهّن، نكون قد حظينا بفرصة لدعم ما تبقى 
من هذه العائالت بشكل أفضل... إن النساء، وعىل الرغم من التقاليد، هّن الدعامة التي تقوم 

عليها األرسة.61

كام يف كل حالة طوارئ، تتغرّي أدوار النساء؛ تقليدياً، النساء مسؤوالت عن تربية األطفال يف املنزل وعن 

االهتامم بأهل البيت، يعشن يف ظل زوج أو والد أو إبن مسؤول عن حاميتهن ومعيشتهن.62 عقب خسارة 

أو غياب الرجال يف العائلة، تجد النساء أنفسهّن أمام خيارين: إما االنهيار والغرق يف الحزن، وإما تحّدي 

أحكام املجتمع العدمية الرحمة، وضغوطات عائالتهن وعائالت أزواجهن، والدفاع عن أطفالهن عرب تغيري 

جذري يف هويّاتهن وأدوارهن وحياتهّن.63 عىل الرغم من أن النساء اللوايت فقدن "حاميهّن وكاسب قوتهّن" 

عانني من الضيق وفّضلن االنعزال بهدف حامية أنفسهن من املجتمع املصدر لألحكام،64 أظهرت مقابالٌت 

وتدخالٌت نفسية اجتامعية أخرى أن أقنعة الخضوع الكيّل التي كانت تضعها النساء يف أجزاء محافظة من 

الجمهورية العربية السورية قد سقطت أيضاً. 

أم محمد امرأة يف الستني من عمرها؛ بعد موت زوجها، شهدت عىل اختفاء اثنني من أبنائها وعىل والدة 

الطفل األول ألحد أبنائها. أخذت مسؤولية كّنتيها وأطفالهام عىل عاتقها وأعادت افتتاح محل البقالة الذي 

ميتلكه ابنها، وهي اآلن تديره مبفردها. باإلضافة إىل ذلك، مل تيأس من إيجاد ابنيها وهي تسافر باستمرار 

إىل دمشق، حيث تأمل بالحصول عىل معلومات عنهام. 

نهاد، إثنني وأربعني عاماً، خرست زوجها وقررت اصطحاب أطفالها األربعة إىل خارج الجمهورية العربية 

السورية لحاميتهم. بيد أنها تعرّضت لطلق ناري خالل سفرها، مام اضطرها للعودة إىل منزل أهلها بسبب 

إصابتها البالغة. بفضل الدعم الذي حظيت به، متّكنت من التغلب عىل مختلف الشدائد التي تعرّضت لها 

وقررت أن تصبح سائقة سيارة أجرة. مل تتخيّل يوماً أنها ستعمل، ناهيك عن العمل كسائقة سيارة أجرة؛ مع 

ذلك، تقول نهاد بكل فخر أن هذا هو الدرس العظيم الذي توّد أن يتعلّمه أطفالها: "يجب أال يقف يشء 
يف الحياة يف طريقنا".65

النزوح وتبّدل األدوار كان  بناء شبكات اجتامعية داعمة بني نساء خرسن أزواجهن أو نساء يعانني من  إن 

هدف مجموعات دعم نفيس اجتامعي نظّمها طالب املاجستري. بفضل هذه املجموعات، تعلّمت النساء 

بأنهن  التعبري عن حزنهّن بطريقة آمنة عىل إدراك  كيف متّكنت نظرياتهّن من تخطي املصاعب. ساعدهّن 

لسن وحيدات، وبأن بعض مصادر ضيقهن ميكن إدارتها أو التحّكم بها. كذلك، ساعدهم التعبري عن حزنهّن 

بطريقة آمنة عىل إدراك أن وضعهن الصعب هو أيضاً فرصة ملزيد من حرية االختيار والتطوير الذايت.66 

61	 فارويس، 2015:4. 

62	 مرعي، 2015:6. 

63	 سامله، 2014:9. 

64	 املرجع نفسه. 

65	 الحاج حسن، 2014:18. 

66	 جوهر، 2015:22. 
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1.5. توصيات حول التدخالت املستقبلية
ركّز طالب املاجستري أطروحاتهم بشكل أسايس عىل دعم األطفال والنساء والعائالت النازحة بشكل عام. 

إن تطوير قدرات العاملني يف املجال اإلنساين يف املنطقة يك يتمّكنوا من دعم املجموعات املترضرة 

هو حاجة ماسة. يجب تشجيع األفراد عىل العمل سوياً وإعادة بناء عالقاتهم تدريجياً نحو مستقبل خال من 

العنف، قبل أن يتمّكنوا أخرياً من التصالح مع جراحهم وأحقادهم املاضية. برامج دعم نفيس اجتامعي 

من شأنها مساعدة املجموعات املترضرة عىل تحويل وإعادة بناء األدوار والهويات التي خرسوها أو قاموا 

للقيام بتغيري مستدام.  الحوار وبالتايل  بتنميتها خالل األزمة، وكنتيجة لها ميكن تجهيز األرضية إلطالق 

يجب دعم هذه املجموعات أيضاً وتشجيعها يك متتلك زمام هذه العملية التحويلية وتصبح من منارصي 

هذا التغيري. يف هذا السياق، كان برنامج املاجستري محاولة إلعداد مجموعة من املهنيني، الذين هم أيضاً 

جزٌء من املجتمعات املترضرة، إلطالق عملية التغيري. ميكن استخالص بعض التوصيات من األطروحات 

لربمجة مستقبلية، كام ذكرنا سابقاً: 

أ -     نَهج الحارضـ  املستقبلـ  املايض: يركّز هذا النهج عىل احتياجات التعايش امللّحة 
للمجتمعات املترضرة طوال التدخالت، ومن ثم يشّجع تدريجياً عىل إعادة بناء 
البدء  الخطوات، ميكن  بعد هذه  العنف.  من  خاٍل  نحو مستقبل  جسور عالئقية 
بنشاطات تشّجع املجتمعات عىل التصالح مع أحقادها املاضية وعىل البناء عىل 

الشعور بالرتابط الناشئ بينهم.

ب -    النهج النسقي: فهم أثر الجراح من منظور نسقي عىل املستويات الفردية والعائلية 
واملجتمعية والتخطيط للتدخالت وفقاً لذلك. 

التخطيط  يتّم  مل  ما  فّعاالً  يكون  أن  محددة  مجموعات  مع  للعمل  ميكن  -  ال  ج 
لتدخالت مع السياق املحيط أيضاً. عىل سبيل املثال، ال ميكن للعمل عىل الحوار 
بينهم  بني مجموعات من األطفال من خلفيات مختلفة وإيجاد أرضيات مشرتكة 
أن يكون له أثر مستدام، ما مل يتّم إطالق تدخالت مامثلة مع األهل واألساتذة 

وغريها من الشبكات التي تتفاعل مع هؤالء األطفال. 

إضافًة إىل ذلك، ميكن إضافة بعض التوصيات األخرى ضمن اإلطار النسقي لربنامج املاجستري، ليس من 

خالل النظر إىل العمل امليداين، بل إىل مامرسات فضىل أخرى تم تحديدها يف املنطقة. 

1.5.1. العمل مع الرجال وغريهم من الفئات املهّمشة 

يتصاعد العنف املنزيل، وهو مشكلة قامئة منذ قبل الحرب، طيلة رحلة الخسائر والضيق والنزوح. إن أسباب 

العنف املنزيل متجّذرة يف السياق االجتامعي الرتبوي األبوي بشكل عام )القانوين واالقتصادي والتعليمي 

واالجتامعي وغريها( الذي عادًة ما يعطي الرجال امتيازات مبنية عىل النوع االجتامعي. هذا السياق العام 

يولّد مفاهيم ضمنية حول األدوار االجتامعية تؤثّر عىل اختيار الرشيك وتأسيس األزواج ومن ثم العائالت، 
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حيث تكون القواعد الناشئة عنها محفورة يف الصخر؛ عىل الرجل أن يعمل وأن يحمي رشف العائلة؛ عىل 

املرأة أن تريّب األطفال وتطيع زوجها وتعتني بأفراد العائلة. تؤثر عدة عوامل عىل التوزيع التقليدي لألدوار 

االجتامعية يف زمن الحرب وبعده. إن خسارة هذه األدوار والتغرّيات التي تطرأ عىل تشكيالت العائلة تؤدي 

الرجال  )يفقد  السلطة والتوازن بني األدوار االجتامعية  ديناميكية  إعادة فرض  إىل ظواهر عنيفة وظيفتها 

عملهم فتضطر النساء للعمل، مام قد يؤدي بالرجال إىل فقدان السلطة وبالنتيجة رمّبا للعنف(. مع صعود 

الحركات النسائية التقليدية يف املنطقة، ميكن التسبب برضر أكرب لألزواج والتشكيالت العائلية ما مل يتّم 

أخذ جذور العنف املنزيل باالعتبار عند التخطيط للتدخالت. ميكن لدعم العائالت املترضرة من الحرب أن 

يكرس دائرة العنف املتكررة عرب األجيال. إن العائالت هي أساس القدرة عىل الصمود والهوية يف املنطقة. 

قبل كل يشء،  يتحّدوا،  أن  اإلشكالية  يعملون عىل هذه  الذين  اإلنساين  املجال  العاملني يف  يجب عىل 

مواقفهم الخاصة املتعلّقة باألنواع االجتامعية ومن ثّم أن يضعوا اسرتاتيجيات لتدخالت من شأنها أن تعيد 

خلق توازن صحي داخل األزواج والعائالت. 

مجال  يف  سوريني  اختصاصيني  مع   2016 عام  التدريبة، جرى  لالحتياجات  تقييٌم  شّدد  ذلك،  إىل  إضافًة 

الصحة النفسية يعملون داخل الجمهورية العربية السورية67، عىل الحاجة إىل برامج تطوير قدرات تهدف 

الناجني  من  لكل  ومركّزين  متخصصني  اجتامعي  نفيس  ودعم  نفسية  صحة  باسرتاتيجيات  تزويدهم  إىل 

وموفّري الرعاية/العائالت. حدد التقييم بضع فئات مثرية للقلق:

أ    - األطفال املنخرطني يف النزاعات املسلحة؛

ب - الناجون من أسوأ أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان )أطفال وبالغون(؛

ج -  األفراد الذين يعانون من برت األطراف والتشوه واإلعاقات بسبب الحرب؛ و

د -  املحاربون السابقون.

أخرياً، إن خدمات الصحة النفسية املتخصصة رضورية يف حاالت الطوارئ، خصوصاً حني تتخطى الجراح 

مستوى املعاناة اإلنسانية الطبيعية.68 بيد أنه ال ميكن إطالق وتعزيز عملية تحويل الهويات واألدوار وإعادة 

يف  صحية  مشاركة  إعادة  الناجون  يخترب  مل  وما  ة،  للِشدَّ جديداً  جامعياً  معنى  إعطاء  يتّم  مل  ما  بنائها 

مجتمعاتهم، وما مل يحظوا بفرصة لتنمية هدف وجودّي جديد – ما مل يصبحوا دعاًة للتغيري. 

 1.5.2. منظور تحوييل متعدد الثقافات 

التي تحمي االنتامء أن يكون لديها وظيفة الحفاظ عىل القيم األصلية والهوية  ميكن لألقنعة والواجهات 

األصلية. إن األفكار التحليلية النفسية تشبّه اآللية النفسية لدى البرش باملواقع األثرية؛ طبقاٌت من األتربة 

والرتسبات تحفظ األنقاض إىل أن يتّم استخراجها للكشف عن تاريخ الشعوب وهويّتهم. ميكن للقدرة عىل 

الصمود وللقيم وآلثار ذكريات أن تبقى مخبّأًة ومحفوظًة يف الالوعي – وأحياناً تحت أقنعة – إىل أن تتّم 

67	 أبعاد، 2016. 

68	 بابادوبولوس، 2011. 
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بلورتها من خالل العالج أو إىل أن يصبح من املمكن اإلفصاح عنها عقب تجارب حياتية قوية تعزز القدرة 

عىل التساؤل الوجودي وعىل التبرّص وعىل الوعي الذايت. 

اإلرث الثقايف وِصلَُته بالرفاه النفيس االجتامعي والحوار 

خالل سنوات الحرب السورية السّت املاضية، تعرّضت عدة مواقع تراث ثقايف ومتاحف ومباٍن تاريخية، من 

ضمنها مواقع الرتاث العاملي لليونيسكو الستة يف الجمهورية العربية السورية، للرضر أو للدمار الكامل، 

ناهيك عن املواقع األثرية يف العراق. 

عام 2015، تّم تنظيم دورة تدريبية عىل سبل املحافظة عىل اإلرث الثقايف يف اإلمارات العربية املتّحدة 

ضّمت عاملي آثار ومدراء متاحف من املنطقة. خالل الدورة التدريبية، وصف املشاركون التحديات التي 

متّكنوا  ما  وأقبيتهم  منازلهم  يف  يخبّئون  أنهم  وكيف  لبلدانهم،  الثقايف  اإلرث  عىل  للحفاظ  يواجهونها 

من إنقاذه من املواقع واملتاحف، عىل الرغم من معرفتهم بأن أعاملهم هذه تعرّضهم وعائالتهم لخطر 

املوت. إن وعيهم لفداحة هذه الخسائر والعجز الذي واجهونه عندما شاهدوا هذه الهجامت، أثّر فيهم مثل 

"عائلة فقدت طفالً من أطفالها"، عىل حّد قول عامل آثار سوري. إن صلًة بني األثر النفيس االجتامعي لهذه 

الخسائر عىل مستوى الهوية الجامعية جعل املهنيني يعون أهمية دورهم يف ترميم األنقاض وحاميتها. 

خالل هذه الدورة التدريبية، قررت مجموعٌة التنسيق مع فاعلني يف املجال النفيس االجتامعي يف وطنهم 

رة. كانت خطّتهم تهدف  األم والتخطيط لحلقات عمل ميكن خاللها القيام بإعادة إعامر رمزي للمواقع املدمَّ

إىل إطالق حملة قامئة عىل املجتمع، تقيض بأن يقوم األفراد بجمع صور للمواقع واستخدامها يف حلقات 

عمل تهدف إىل توثيق التاريخ الشفوي واألذكار التي من شأن الصور أن تحّفزها. مع كّل الشدائد التي متّر 

بها املجتمعات يف أزمنة الحرب، قد يظّن البعض أن هذه املبادرات ليست من األولويات. بيد أنه يجب 

التوصية بهذه املبادرات وتشجيعها ودعمها يف املنطقة، خاصًة حني نالحظ أن اإلرث الثقايف من شأنه أن 

يوّحد، بواسطة فخر االنتامء، املجتمعات التي فرّقها االستقطاب. 

تّم تطبيق مثاٍل آخر عن العمل عىل أرشيف الذكريات والتاريخ الشفوي عقب الحرب السورية يف مخيامت 

الالجئني عىل الحدود األردنية. شّجعت هذه املبادرة املتقّدمني يف السن الذين رفضوا مغادرة ِخيَمهم 

واملشاركة يف النشاطات النفسية اجتامعية القامئة عىل املجتمعات املحلية، عىل تذكّر التاريخ الشفوي 

لُِقراهم األصلية إضافًة إىل معاملها األثرية والجغرافية. تّم جمع مجموعات من األطفال الذين ولدوا داخل 

مخيامت لجوء أو دور حامية والذين مل يحظوا يوماً باختبار "التجربة الحّسيّة"69 ملناطق انتامئهم، يف خيم 

املتقّدمني يف السن الكتشاف اإلرث الثقايف لجذورهم بشكل رمزي ومن خالل جلسات رواية القصص. يف 

اللغة العربية، الرتجمة الحرفية لسؤال "ما اسم عائلتك" هو "من أّي بيت تأيت". يخربنا هذا التعبري اللغوي 

69  بحسب بابادوبولوس )1987(، تتألف الهوية من ثالثة عنارص أساسية تتفاعل فيام بينها ومع السياق: )أ( العنارص 

امللموسة )عىل سبيل املثال البلد األم، عالقات النسب، املهن والجينات(؛ )ب( العنارص غري امللموسة )القيم، 

األيديولوجيات، املشاعر(؛ و)ت( التجربة الحسية للمكان الذي ندعوه وطن )املريئ، املسموع(.
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الكثري عن قيمة مفهوَمي البيت70 واالنتامء يف ثقافة املنطقة ويجب أن يدفع باألطراف الفاعلة يف املجال 

النفيس اجتامعي إىل انتاج نسخ عن النشاطات التي من شأنها أن تساعد املجتمعات املترضرة عىل إعادة 

بناء "بيوتها" بشكل رمزي وبالتايل إعادة بناء هوياتهم الجامعية والفردية.

تشابيه ورموز وطقوس: أدوات متعددة الثقافات من أجل الذكرى والتحّول

إن التشابيه والرموز والطقوس هي أدوات تُوِصل "ليس فقط األفكار إمنا املشاعر، ليس فقط الوقائع إمنا 

وجهات النظر حول الوقائع، ليس فقط األفكار إمنا القيم. إن ترسيخ ما نتعلّمه يف تجارب حّسية وتشابيه 
وطقوس وروايات يجمع املستمعني والرواة يف دائرة التواصل اإلنساين ذاتها.71

إن التعبري عن العواطف واملشاعر خالل التفاعل مع اآلخر يف الثقافة العربية هو أبعد ما يكون عن عملية 

رصيحة وواضحة. "وكأنني أحمل جبالً عىل كتفّي" عبارٌة تعني مغموٌر، وتشري عبارة "أشعر أن هناك بالطة 

بصورة  العجز.  إىل  مكبّلتان"  يدّي  "إن  وعبارة  الخزي  إىل  قلبي"  "حطّم  وعبارة  القلق،  إىل  صدري"  عىل 

عامة، يتّم التعبري عن العواطف واملشاعر بواسطة التشابيه، وكذلك بواسطة ظواهر نفسية جسدية مزمنة. 

خرست أٌم يف جنوب لبنان يف الخمسني من عمرها ابنها الذي ذهب ضحية لغم أريض. لشهور مضت، 

مل تتمّكن من الحزن عليه ألنه من املفرتض أن يكون شهيداً، والشهادة رمز فخر يف املجتمع. متّت إحالتها 

إىل خدمات الدعم النفيس ألنها كانت تعاين من نزيٍف يف الرحم مل يتمّكن األطباء من ربطه بأي مشكلة 

فيزيولوجية. إن العمل عىل فهم التعبري املجازي لجسمها ساعدها عىل التعبري عن حزنها العميق طوال 

الجلسات؛ "رحمي يبيك دماً عىل ابني الحبيب الذي خرسته" كانت آخر رؤية عرّبت عنها قبل توقّف النزيف. 

من املهم أن نذكر أن دراسات رسم الجسم التي تُظهر األحاسيس البدنية املرتبطة بكل عاطفة، ومكانها 

النفسية  التشابيه املتوارثة ثقافياً، وعىل معنى األعراض  يف الجسم، من شأنها أن تؤكّد عىل صّحة هذه 

الجسدية التي تظهر حني تفشل وسائل التواصل األخرى يف تأدية وظيفتها. 

املتعلقة  تلك  خاصة  واألفكار،  العواطف  عن  الرصيح  للتعبري  ميكن  الفصل،  هذا  يف  سابقاً  ذكرنا  كام 

مبواضيع سياسية يف املنطقة، أن يعرّض للخطر أمن املتدّخل والفرد/املجموعة التي هي بحاجة للدعم. 

أو من خالل  الناجني يحاولون، ضمنياً  التعذيب أن  الناجني من عمليات  أخربتنا معالجة نفسية تعمل مع 

عملية الدعم، أن يحموها ويحموا املساحة اآلمنة التي توفّرها لهم من الحقيقة، إذ أن التعبري عن تفاصيل 

رحلتهم سيعرّضها ويعرّضهم للخطر. هذا األمر بحّد ذاته يجب أن يرّبر أهمية تعزيز هذه األدوات وتطوير 

اسرتاتيجيات تدّخل إضافية تراعي السياق الثقايف وتحرتم الخصوصيات السياقية للوضع األمني، خاصًة 
وأنه من الواضح أن طريقة التفاعل هذه قد تدوم لسنوات طويلة بعد توقُّف الحرب التي أنتجتها.72

ناحية أخرى متعددة الثقافات يجب أخذها باالعتبار ودعمها وتطويرها، وهي العالج اإلثني؛ ميكن للعمل 

70	 بابادوبولوس )1987(.

71	 لو بارون، 2002، املذكورة يف آراي، 2014:36. 

72	 سلوزيك، 2016.
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عن قرب مع املعالجني التقليديني أن يساعد يف تّجنب املامرسات التقليدية املؤذية ويف تعزيز الوعي يف 

ما يتعلّق بالدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية عند الحاجة. لدى املجتمعات ميٌل ثقايف وجودي 

الخارجية املحيطة. فاملرض  العنارص  أو الجسدية – يف  النفسية  للمعاناة –  البحث دامئاً عن تفسري  إىل 

الحسودة  العني  مثل  غامضة  خارقة  قوى  إىل  مرّدها  وغريها،  والفشل  العاطفية  الحياة  يف  والصعوبات 

الالجئون  يلتمس  والعالج.  الحامية  تؤمن  أن  التقليدية  الشفاء  لطقوس  ميكن  وغريها.  الرشيرة  واألرواح 

السورية،  العربية  الجمهورية  يف  الريفية  املناطق  من  القادمون  النازحة،  املجتمعات  وأفراد  السوريون 

الراحة والرفاه من خالل هذه الطقوس التي يثقون بها، يف معظم األوقات، أكرث من ثقتهم يف تدخالت 

الصحة النفسية املستوحاة من الغرب التي يتّم الرتويج لها يف املنطقة. 

إن وظيفة الطقوس هي تعزيز الهويات الجامعية وحس االنتامء. يف كل ثقافة، هناك طقوس معيّنة ترافق 

التي تعّم املنطقة وفقدان  الفوىض  الوالدة والزواج واملوت. مع  الحياة، كطقوس  الكربى يف  التغرّيات 

السيطرة والعجز، ميكن للطقوس الفردية والعائلية والجامعية أن تساعد املجتمعات املترضرة عىل تحويل 

الشدائد التي مرّت بها وإعطائها معنًى وجودي، وعىل استعادة السيطرة عىل ما هو خارٌج عن السيطرة. مبا 

أن الحروب والنتائج املرتتبة عليها قدميٌة بِقدَم األديان يف التاريخ البرشي، هناك عدة طقوس شفاء خاصة 

بكل مذهب، خاصة يف املنطقة، ترافق بشكل مبارش أو غري مبارش الناجني يف حزنهم. عىل سبيل املثال، 

صالة الغائب هي طقس ديني يرافق العائالت بشكل رصيح يف عملية الحزن، حني يكون جثامن الشخص 

املتوّف مفقوداً.73 تُقام أيضاً يف املنطقة طقوس إحياء ذكرى جامعية سنوية لشهداء دينيني أو سياسيني 

تاريخيني، وظيفتُها دعم العائالت أكرث فأكرث خالل عملية الحزن، إضافًة إىل تعزيز االنتامء إىل قضية أو 

مجموعة ما. يبدو أن الفلسفة العقائدية الطاغية عىل التعامل مع الخسارة البرشية تؤثر بشكل كبري عىل 

أهمية هذه الطقوس وعىل فعاليتها يف تحقيق وظيفتها؛ فكلاّم تّم اعتبار خسارة األحباء فخراً للمجتمع، 

كلاّم ازدادت هذه الطقوس تبجيالً. 

من منطلق ال يتعلّق بالدين إمنا ال يقّل عنه شأناً، يتّم تشجيع عائالت املفقودين قرساً يف لبنان، من خالل 

الدعم النفيس االجتامعي والعالج بالفن، عىل إحياء ذكرى فقد أحبّائهم عرب طقوس إحياء ذكرى جامعية 

تحت عنوان "كرايس  عاماً  العائالت، بدعم من منظامت عاملية ومحلية، حدثاً  سنوية. عام 2017، نظّمت 

الهادفة  لجهودهم  وأيضاً  املفقودين،  عائالت  ملعاناة  تكرميًا  املعرض  هذا  جاء  تنتظر".  عائالت  فارغة، 

للحرب.  الجامعية  الذاكرة  لبنان يف  املسلّحة يف  النزاعات  فقدوا خالل  الذين  مكان ألحبّائهم  إيجاد  إىل 

كل كريس كان نتيجة العمل الخالق لعائلة من هذه العائالت، وهو يعكس الشخصية الفردية لكل مفقود، 

أو ذكراها يف نفوس أفراد عائلته. هذه الكرايس جاءت نتيجًة لعدة جلسات دعم نفيس اجتامعي وعالج 

بالفن، سمح لألهايل بالتعبري عن معاناتهم ومشاركتها مع آخرين يعيشون التجربة ذاتها، وتحويلها إىل عمل 

فني رمزي هادف. كان هذا العمل الجامعي أيضاً فرصًة للتغلّب عىل االستقطاب، إذ أنه جمع أهاٍل من كل 
الخلفيات ولفت األنظار إىل قضيّتهم املشرتكة.74

73  لصالة الغائب عند الشيعة ما يقابلها عند األديان األخرى. فهي تُدعى الجنازة يف املذهب السّني أو الجّناز يف 

املسيحية. 

74	 ستوديو أرتيتشوك واللجنة الدولية للصليب األحمر، 2017. 
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1.6. خالصة 

يف  االجتامعي  النفيس  التنشيط  يف  ماجستري  برنامج  خالل  لويس  وناتايل  بابادوبولوس  رينوس  قال  كام 

لبنان عام 2007، "الضحية الرئيسية للصدمة هي  التي مزّقتها الحروب والذي تّم تنظيمه يف  املجتمعات 

وبناء  للنزاع  وتسوية  حوار  إىل  التوّصل  وحساسية  تعقيد  يرشح  أن  النسقّي  املنظور  شأن  من  التعقيد". 

لهذه األهداف بشكل سابق ألوانه، وكام وال ميكن  التخطيط  أنه ال ميكن  سالم واملحافظة عليها، وكيف 

تكون  أن  يجب  للحوار،  األرضية  تحضري  بهدف  لألوضاع.  النسقي  التعقيد  باالعتبار  األخذ  دون  تطبيقها 

مجتمعات،  وضمن  مجموعات  ضمن  األفراد،  مرافَقة  املنطقة  يف  االجتامعية  النفسية  التدخالت  وظيفة 

خالل العمليات الرمزية للحزن والتذكّر وتقبّل التناقضات، عوضاً عن فرض حلول لشفاء جراحهم. ميكن 

لنموذج الدائرة املعّقدة )CCM(75 أن يكون فّعااًل جداً يف تحقيق هذه األهداف، إذ أنه مينح األفراد ضمن 

املجموعات الفرصة الحرتام االختالفات القامئة، ويعزز التنسيق والتعاون ضمن املشاركني يف املجموعة، 

عوضاً عن التمثّل بحلول قامئة. يتحّول أفراد املجموعة إىل ممثّلني ومشاهدين لقصصهم الخاصة وأوجه 

التدخالت  استقطاب  عن  بعيداً  اآلخرين  مع  جسوراً  ويبنون  بهم،  الخاص  املعنى  ويخلقون  تنّوعهم، 

اإلنسانية-العالجية وعن الفخ اإلنساين ملثلّث الضحية واملنقذ والجاين.76 

السورية  العربية  الجمهورية  "الصمت" يف  أو  الـ"ضد"  أو  الـ"مع"  الذين أخذوا موقف  إىل جانب األفرقاء 

الـ   – املسلحة  النزاعات  الطوارئ يف  حاالت  كل  عند  كام  مجموعة جديدة،  الحارض، ظهرت  الوقت  يف 

يعاين  كام  يعانون متاماً  أنهم  الرغم من  الفريق، وعىل  أعضاء هذا  إن  اإلنساين".  "العاملون يف املجال 

املجتمع الذي ينتمون إليه، حظيوا، من خالل دعم برنامج املاجستري واملتدّخلني فيه – وهم أيضاً عاملون 

لكونها  امتنانها  عن  تعرب  التي  الفصل  هذا  مؤلفة  ومن ضمنهم  العامل،  من حول  اإلنساين  املجال  يف 

جزءاً من هذا الربنامج77- بفرصٍة للخروج من "حصار" الحرب، والتأمل فيه، وبناء شبكة متنوعة من حيث 

بناء جسور  إلعادة  ونُُهٍج  وأدواٍت  مبفاهيم  مزوَّدين"   " "الوطن"،  إىل  والعودة  واالختصاصات،  الجغرافيا 

عام  استعراض  لتقديم  محاولًة  كان  الفصل  األنقاض. هذا  تحت  من  واملستقبل،  والحارض  املايض  بني 

للعملية، مع إضافة محاور أخرى للتأمل واالعتبار، بناًء عىل تجربة شخصية يف آثار الحرب األهلية ويف 

العمل يف املجال اإلنساين. حني تسقط األقنعة، تربز فرصة للتغيري، للتبرّص، للتطّور والنمو، وللتغلب 

عىل االستقطاب التاريخي أيضاً. ميكن لـ “املتاريس التي يجب أن تصبح بلداناً"78 ننتمي إليها وندافع عنها يف 

أزمنة الحرب أن تصبح محطات تاريخية من الدروس املستخلصة وأن متنع بالتايل اآلثار النووية من االنتقال 

من جيل إىل جيل. من منظور نسقي، كل األشياء تحدث يف تقاطع أنظمة متنّوعة هي يف تفاعل دائم يف 

ما بينها ومع بعضها البعض يف سياق معنّي.79 يف هذه التقاطعات، تقع الحروُب، إمنا أيضاً رحلُة التغيري 

وتسوية النزاعات والسالم، وهي رحلٌة طويلة سعى طالب برنامج املاجستري بشكل واضح إىل متكينها. 

75	 سكينينا، 2004. 

76	 بابادوبولوس، 2014. 

77	 املؤلفة هي إحدى خريجي برنامج املاجستري التنفيذي للمنظمة الدولية للهجرة يف لبنان عام 2007. 

78	 محمود درويش، "سقط القناع"، 1982. 

79	 القيّم، 2014.



الفصل األول 26

1.7. الئحة باملراجع
Arai, T. 

2014 On the Intersection of Deep Culture and Deep Structure: Toward an 
Integrated Approach to Conflict Transformation. Study Guide. Lebanese 
University, Beirut. 

Artichoke Studio and International Committee of the Red Cross 
2017 Invitation to the public exhibition.

ABAAD
2016 Capacity Needs and Resources of Mental Health Practitioners in Syria: Rapid 

Participatory Assessment, April 2016 (n.p.). Available from www.abaadmena.
org/documents/ebook.1478606836.pdf 

Elkaïm, M. 
2014 Si tu m’aimes, ne m’aimes pas: Approche systémique et psychotérapie. Points 

Essais, Paris.

Karpman, S.
1968  Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin, 7(26):39–

43.

LeBaron, M. 
2002 Bridging Troubled Waters: Conflict Resolution from the Heart. Jossey-Bass, 

San Francisco.

Papadopoulos, R.K. 
1987  Adolescents and Homecoming. Guild of Pastoral Psychology, Kings Lynn.
2002 Refugees, home and trauma. In: Therapeutic Care for Refugees: No Place 

Like Home (R. Papadopoulos, ed.). Karnac, London and New York.
2011  A psychosocial framework for work with refugees. Available from  

http://southeastsafenet.eu/sites/default/files/3.pdf
2014 Psychosocial paradigms and consequences a systemic perspective on 

working with those affected by conflict. Presentation prepared for the 
Executive Professional Masters on Psychosocial Support and Dialogue in 
Syria and Lebanon. On file with the author.

Schininà, G.
2004 Far away, so close: Psychosocial and theatre activities with Serbian refugees. 

The Drama Review, 48(3):17–31.
2014  Module 5 prepared for the Executive Professional Masters on Psychosocial 

Support and Dialogue in Syria and Lebanon. On file with the author.



الدعم النفسي االجتماعي والحوار
27في الجمهورية العربية السورية ولبنان

Sluzki, C. 
2016 The Presence of the Absent: Therapy with Families and Their Ghosts. 

Routledge, New York and London.

1.7.1. الئحة باألطروحات

Abou Assali, T.
2015 Trauma, Resilience and Adversity-Activated Development. Executive Master 

thesis, Lebanese University, Beirut.

Al Abdullah, F. 
2015 Reconstructing the Relations between Syrian Families who are Affected 

by the Crisis through Psychosocial Support Approaches. Executive Master 
thesis, Lebanese University, Beirut.

Al Nafra, W. 
2015 Analysis of Conflict between Shelter Managers and Refugees. Executive 

Master thesis, Lebanese University, Beirut. 

Farousi, R. 
2015 Practical Implementation of Psychosocial Support and Dialogue to Support 

Affected Displaced Mothers. Executive Master thesis, Lebanese University, 
Beirut. 

Haj Hasan, N. 
2014 The Transformation and the Development of the Roles Played by the 

Syrian Women  in the Shadow of the Current War. Executive Master thesis, 
Lebanese University, Beirut. 

Hussein, L. 
2014 Effectiveness of Multi-Layered Psychosocial Support in Enhancing the Quality 

of Life of Displaced Individuals in Syria. Executive Master thesis, Lebanese 
University, Beirut. 

Ibrahim, I.F. 
2014 The Efficiency of a Training Program based on the “Child-to-Child” Approach 

in Providing Some Psychosocial Concepts to Children. Executive Master 
thesis, Lebanese University, Beirut. 

Jawhar, M. 
2015 Distress and Violence among Refugee Women. Executive Master thesis, 

Lebanese University, Beirut. 



الفصل األول 28

Kchour, H. 
2015 Overcoming Polarization between Refugees and Host Communities in 

Lebanon. Executive Master thesis, Lebanese University, Beirut. 

Merae, R.K. 
2015 Practical Study around Resilience of Displaced  Women in Syria. Executive 

Master thesis, Lebanese University, Beirut. 

Mohamed, A. 
2015 Effectiveness of Workshop on Conflict Resolution and Peacebuilding among 

Refugee Children. Executive Master thesis, Lebanese University, Beirut. 

Mousa, E.E. 
2014 Identity Transformation of Syrians who are Living the Crisis and the Horizon 

of Possible Solutions. Executive Master thesis, Lebanese University, Beirut.

Obeid, N.A. 
2015 Psychosocial Support to Children of War. Executive Master thesis, Lebanese 

University, Beirut. 

Omran, L. 
2014 A Study about the Change of the Social Relation and Identity in the Time of 

Conflict in Syria. Executive Master thesis, Lebanese University, Beirut. 

Sahli, S. 
2014 Psychosocial Support Aiming at Supporting Palestinian Families. Executive 

Master thesis, Lebanese University, Beirut.

Salmeh, S. 
2014 The Impact of Adversity on Women Who Lost Their Husbands due to the 

Syrian War. Executive Master thesis, Lebanese University, Beirut.



الدعم النفسي االجتماعي والحوار
29في الجمهورية العربية السورية ولبنان

الفصل الثاني:
والجمهورية  لبنان  يف  والحوار  االجتامعي  النفيس  الدعم 

العربية السورية:

دور التدخالت املبنية عىل الفن 

أليساندرا رويس غيغليوين 

ملخص

يتجّذر دور التدخالت املبنية عىل الفن ضمن برامج الدعم النفيس االجتامعي يف العالقة العريقة بني الفن 

البعد  دور  والتعليم عىل  واألنرثوبولوجيا  النفس  علم  إسهامات  املايض، شددت  القرن  والصحة. خالل 

الرمزي يف تشكيل التجارب اإلنسانية وعىل املساهامت التي من شأن الفن، وبالتحديد املرسح، أن يقدمها 

للصحة والرفاه الفرديني والجامعيني. يف مجايل العالج وتعزيز الصحة، تم وضع مجموعة من املامرسات 

الذي  االجتامعي  املرسح  تعريف  تحت  تندرج  التي  تلك  ضمنها  من  املاضية،  العقود  خالل  املرسحية 

يهدف إىل تحسني العالقات مع الرتكيز عىل االختالفات، واىل تعزيز الصحة النفسية والرفاه الجسدي عىل 

املستويني الفردي واملجتمعي. يحلل هذا الفصل تلك األعامل امليدانية التي قدمها طالب برنامج شهادة 

املاجستري، الدعم النفيس االجتامعي والحوار، التي استخدمت الفن كطريقة للتدخل إىل جانب مجموعات 

للنهج االجتامعي  لبنان، وفقاً  السوريني واملجتمعات املضيفة يف  الالجئني  من األطفال والنساء من بني 

املرسحي النظري واملنهجي العام. تضّمنت النشاطات استخدام تقنيات الفن الروايئ واملريئ املستقاة 

ومتارين عالئقية من  وألعاباً  األدوار وحّل املشاكل من مرسح املضطهدين،  باملرسح، ولعب  العالج  من 

املرسح االجتامعي.

الكلامت املحورية: فن، دعم نفيس اجتامعي، تعزيز الصحة، املرسح االجتامعي، التواصل املبدع، التواصل 

االجتامعي، تقييم االحتياجات، إسقاط عاطفي، تقبّل التنّوع، حوار بني الثقافات، نهج قائم عىل املجتمع، 

الجمهورية العربية السورية، الالجئني، الحرب، النزاع
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2.1. بني الفن والصحة: منشأ التدخل املبني عىل املرسح االجتامعي يف 
املجال النفيس االجتامعي 

تربط بني الفن والصحة عالقة عريقة ضاربة الجذور. يف العصور القدمية، وحتى يف يومنا هذا يف بعض 

الثقافات املعارصة، دّل مصطلح salus يف الوقت نفسه إىل الصحة واىل الخالص، وكانت الرعاية الصحية 

متداخلًة بطريقة تُعرف اليوم بالرعاية املتعددة التخصصات، تجمع بني الطب والروحانية أو الطقوس.1 

تحديداً يف الثقافة اإلغريقية القدمية، كان املرسح يُعترب أداة رعاية صحية فعالة بسبب بُعده الطقيس 

والشعائري القوي، ومن ضمن املؤمنني به الطبيب أبقراط الذي كان يصف مشاهدة املرسحيات الرتاجيدية 

والكوميدية عىل جزيرة كوس ملرضاه. يف الواقع، كان املرسح طقساً للرعاية الصحية للمجتمع، ومساحًة 

للتنفيس عن األوجاع والنزاعات الجامعية التي يعاين منها املجتمع، ويف الوقت نفسه، الـ"أغورا" أو موضع 

اللقاء حيث كان باإلمكان الحوار حول مختلف األفكار والقيم دون أي خطر. بدأ التخصص الالحق للفنون 

الحدود بني مختلف  ترسيم  النهضة وهو جزء من عملية  ـ خالل عرص  الطب وفن املرسح  ـ فن  الفردية 

أنواع املعرفة، التي حققت إنجازات جوهرية يف رفاه البرش، كام ويف التطور العلمي والثقايف للحضارات 

اإلنسانية. 

بيد أنه يف يومنا هذا، تدفع االحتياجات الناشئة لرعاية صحية جامعية ـ يف الحياة الطبيعية كام يف حاالت 

الطوارئ ـ باستمرار باتجاه نهج تدّخل متعدد التخصصات، وأحياناً مشرتك بني التخصصات2، مع تقريب 
بني الرعاية الصحية والثقافة والفن.3

يف بداية القرن العرشين، كانت عدة تخصصات ـ من الطب إىل مجال علم النفس الناشئ حديثاً، ومن علم 

االجتامع إىل األنرثوبولوجيا ـ قد بدأت بإظهار اهتامم متزايد بـ"العامل البرشي" )الثقايف واالجتامعي( يف 

الرعاية الصحية. من ناحية أخرى، عزز فنانون ورجال ونساء ثقافة مشاركًة أخالقية وشمولية جديدة ومبارشة 

يف رفاه األفراد واملجموعات واملجتمعات.

التجارب  تشكيل  يف  الرمزي  البعد  دور  أصبح  واألنرثوبولوجيا،  النفس  علم  وتأمالت  دراسات  بفضل 

اإلنسانية أكرث وضوحاً: يخترب البرش الواقع بصورة مبارشة؛ يتواصلون مع أنفسهم ومع اآلخرين؛ يعرّبون 

عن مشاعرهم ويفكرون ويتواصلون بواسطة رموز، وهذه الرموز هي بشكل أسايس ذات طبيعة ثقافية. 

إن نشأة العالج بالفن و، باإلشارة إىل املرسح، صياغة السيكودراما التي أسسها مورينو4، ومن ثم العالج 
باملرسح5، تجد جذورها يف البعد الرمزي الذي يقّدمه الفن خالل عملية معافاة البرش.6

إن التحّول يف االنتباه ليس منفصالً عن الفهم الجديد للبعد الثقايف والرمزي لإلنسان يف مجال النظرية 

رويس غيغليوين، 2011.    1

باغليارينو، 2017: 115-101.    2

3  كليفت وكاميك،2015: 9-3. 

مورينو، 1946 و1980    4

5  جينينغز، 1992 و1997.  

6  يف ما يتعلّق بقوة الرموز واإلميان عىل الصحة، أنظر أيضاً دراسات حديثة حول تأثري البالسيبو )بينيديتي، 2012(.
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يف  الطفل  وجود  عىل  والقائم  مونتيسوري  ماريا  وضعته  الذي  املبتكر  الرتبوي  بالنهج  بدءاً  التعليمية، 

أول  كان  الذي  ـ  إثر نظريات فيجوتسيك8  الحايل، وعىل  القرن  الخمسينات والستينات من  الصميم.7 بني 

اللعب يف  بدور  املتعلقة  بياجيه9  دراسات  وبفضل  ـ  املعريف  التعلّم  اللعب يف  أهمية  تعرّف عىل  من 

الالزم.10  االهتامم  عىل  بالحصول  وتأسيسه  الطفل  منو  يف  للعب  تربوي  النفس  الدور  بدأ  الطفل،  منو 

يف الواليات املتحدة وإيطاليا وأوروبا، تنترش املامرسات الرتبوية التي تضع اللعب ومنوذجاً جسدياً من 

النمو املبني عىل الحركة والحرية، يف صميم تعليم ورفاه الطفولة. تربهن األبحاث الفلسفية حول اللعب 

بـ"هويزينغا"،11 كيف أن روح اللعب هي أحد أكرب األدلة عىل التطور  كَِسمة رئيسية يف كل حضارة، بدءاً 

املجتمعي لحضارٍة ما، كام وأنها أساسية يف النمو األخالقي والتطور الفكري لألفراد داخل مجتمع ما. يتّم 

النظر إىل اللعب بكل تعقيداته: فهو يربط بني "فكرة الحدود والحرية واالخرتاع" يف تركيبات دامئة التغرّي 

العوائق  تخطّي  الحياة" من خالل  كتدريب "عىل  اللعب  الطريقة، يخدم  بهذه  الاّلُمربِّر واملتعة.  يحكمها 

واستحضار "السيطرة عىل الذات"، و"الجرأة عىل املخاطرة" و"الحذر يف الحسابات" – وهي كلها عوامل 

تربوية أساسية.12 متلك لعبة "واحة الفرح" ولعبة "رمز العامل"13 قيمة صحية من حيث قدرتهام عىل تنمية 

السلوك الذي هو خاّلق وقابل للتكييف يف الوقت نفسه.14 إن املرسح، ببعديه الرمزي والدرامي،15 ميرّس 

ممتاز للتعلّم يف مرحلة الطفولة، إذ أن األطفال يف مساحة الـ"كأّن" يجدون طريقة لتنمية التفكري املجرّد 

ويف الوقت عينه إعادة بلورة التجارب، حتى املؤملة منها.16 إن املرسح لعٌب بسبب طبيعته الجامعية، ولهذا 

السبب، هو قادٌر عىل تفعيل عنارص عاطفية ومعرفية يف آٍن واحد، إضافًة إىل عنارص اجتامعية، بطريقة 

قويّة،17 مام يجعله وسيلة فعالة لتعزيز مهارات حياتية معيّنة18 تشّكل أساساً ملساٍر تعليمي صحيح ألفراٍد 

ومجموعات من األقران من البالغني واألطفال. تتنّوع هذه املهارات من التعاطفية إىل العالئقية، ومن حّل 

املشاكل إىل التواصل.

أحدث  ِقبَل  من  جديدة  مساهامت  املرسح،  وفّن  الطب  فّن  وبني  والثقافة،  الصحة  بني  التقارب  تلّقى 

	 ستاندنغ، .1998. 	7

8	  فيجوتسيك، 1972. 

9	 بياجيه، 1972. 

10	 وينيكوت، 1974؛ برونر، جويل وسيلفا، 1981. 

11	 هويزينغا، 1946. 

12	 كايوا، 1981 و2001. 

13	 فينك، 1969 و1991. 

14	 )"إن اللعب هو أهم آلية للتكيّف. إن املساحة الفارغة بني حياتنا ومحيطنا هي تلك التي تسمح باإلخرتاع واملغامرة 
ما من  الخيارات؛  إنها مساحة  أشياء متنوعة.  فارغة، ميكن ملؤها بعدة  أنها  إنها مساحة املمكن: مبا  واملجازفة. 

يشء يحتاج للتكييف حتى الكامل )وإال أصبح ممتلئاً(، لذلك، نحن نقرر كيف منلؤه. وهذه هي املساحة التي نجد 

أنفسنا داخلها: اختالفنا وإبداعنا والرحلة الوجودية التي جعلت منا أشخاصاً مختلفني عن كل الباقني."( )بينسيفنغا، 

1995:70،1(. ترجمته من اإليطالية إىل اإلنكليزية مؤلفة هذا الفصل. 

15	 إيّنوسينتي ماليني وجينتييل، 2016.

16	 برناردي وكومينيتي، 1998؛ كولومبو وإيّنوسينتي ماليني، 2017.

17	 غراي، 2015. 

18	 منظمة الصحة العاملية، 1993.
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التحوالت النموذجية التي حدثت يف مجاالت الصحة، مع التشكيك التقّدمي يف النموذج الطبي البيولوجي 

لصالح النموذج البيولوجي النفيس االجتامعي، الذي يضع اإلنسان يف إطار شبكة من العالقات البيولوجية 

والنفسية واالجتامعية التي تؤثر عىل الصحة بشكل منفصل وأيضاً من خالل تفاعالت متبادلة معقدة. كانت 

منظمة الصحة العاملية قد أكّدت سابقاً، عام 1946، يف مقّدمتها لدستور منظمة الصحة العاملية أّن "الصحة 

هي حالة من اكتامل السالمة بدنياً وعقلياً واجتامعياً، ال مجرد انعدام املرض أو العجز". مع إصدار رشعة 

أوتاوا19 عام 1986، تّم التصديق بوضوح أكرب عىل فكرة أن الصحة هي حالة ديناميكية تحددها مجموعة 

من العوامل. إضافًة إىل العوامل التي ال ميكن تغيريها – البيولوجية والوراثية – هناك العديد من العوامل 

األخرى التي تؤثّر يف الصحة20 والتي ميكن تغيريها والعمل عليها عن طريق الوقاية، بواسطة تعزيز الصحة، 

وعن طريق العالج. يف الحقيقة، ميكن للمرسح أن يعمل عىل مستويني: )أ( عىل املستوى الفردي، من خالل 

تعزيز املعرفة والقدرة عىل الرعاية الصحية؛ و)ب( عىل املستوى االجتامعي البيئي، من خالل تأييد خلق 

نفسه، وتكون مدمجة يف  يولّدها املجتمع  القاعدة،  املنطلق من  نهج  مبنية عىل  الصحية  للرعاية  فرص 

التقاليد املحلية.21 إن العالقات التي تربط الثقافَة كام املرسح بالصحة واضحة أيضاً من خالل التفاعالت بني 

املوارد الصحية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية.

ميلك رأس املال االجتامعي22 - أي كل املوارد االجتامعية املتوفرة لشخص أو ملجتمعٍ ما – تالزماً إيجابياً 

أدلة عىل التالزم بني رأس املال  مع كلٍّ من رفاه الشخص أو املجتمع ومتوّسط عمر الفرد.23 هناك أيضاً 

الرفاه  إن  العمر.  ومتوّسط  الشخيص  الرفاه  وبني  ثقافية،  نشاطات  يف  املشاركة  وبالتحديد  الثقايف،24 

الشخيص بحّد ذاته وسيٌط لحالة صحية جيدة.25 بالتحديد، حني يساهم املشاركون بالدراسة يف النشاطات 

الثقافية بشكل فّعال، أي حني يكونون من املنظّمني أو من املحّفزين، عوضاً عن أن يكتفوا باملشاهدة، 

تكون النواتج الصحية أفضل نسبياً.26 

إىل دور خاليا األعصاب املرآة27 يف  تسمح آخر االكتشافات يف مجال علم األعصاب، وباإلشارة تحديداً 

ونشاطات  عروضاٍت  ثقافية،  تجارب  يف  يشارك  حني  ما  لشخٍص  يحدث  ما  بفهم  التوافق،  وخلق  تعلّم 
إبداعية، أو يف نشاطات جسدية موّجهة نحو إدراك الذات مثل الوعي التام.28

العالجات عن  بشكل  والرفاه29، وخصوصاً  والصحة  اإلبداعية  الفنون  بني  ما  العالقة يف  اليوم، أصبحت 

19	 منظمة الصحة العاملية، 1986.

20	 أنطونوفسيك، 1996. 

21	 االتحاد الدويل لتعزيز الصحة والتعليم والكونسورتيوم الكندي لألبحاث حول تعزيز الصحة، 2007.

22	 بوتنام، 2004. 

23	 هيبا ومايك، 2003. 

24	 ثروسبي، 1999. 

25	 بيغرن، كونالن وجوهانسون، 1996. 

26	 جوهانسون، كونالن وبيغرن،2001.

27	 غالييس، 2010 و2013. 

28	 سيغل، 2007. 

29	 كليفت وكاميك، 2015. 
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عىل  وتركّز  بالعالج،  مرتبطة  غري  أخرى  مناذج  أن  بيد  العامة.  الصحة  مجال  يف  بها  ُمعرَتَفاً  الفن،  طريق 

التنشئة االجتامعية وعىل بناء العالقات، ومن ضمنها املرسح والغناء، تثبت بشكل متزايد بأنها فعالة يف 

تعزيز الرفاه يف حاالت األزمات – سواء كانت هذه األزمات عالجيًة أو إنسانية – ويف تعزيز الصحة. "إّن 

اإلمكانية العالجية للمشاركة يف نشاطات فنية وإبداعية مرتبطة باملفهوم الشامل للمشاركة الفعالة."30 قيمٌة 

إضافية للنشاطات اإلبداعية والثقافية يف مجال الصحة العامة تتمثّل يف تعزيز تكافؤ حصول ومشاركة31 

كل املواطنني، وبالتحديد أولئك الذين يعيشون يف ظروف هامشية أو يف فقٍر أو الذين ميلكون مستوى 

منخفض من اإلملام بالقراءة والكتابة. يف الواقع، غالباً ما تستخدم النشاطات اإلبداعية لغًة غري لفظية 

و، يف الكثري من الحاالت، تستفيد من اإلرث الثقايف وسبل تواصل محددة – من الغناء إىل رواية القصص 

ومن الرقص إىل املوسيقى – مام يؤدي إىل تشجيع املشاركة من خالل جعل هوية املشاركني ومواردهم 

الثقافية محور النشاطات، عوضاً عن مؤهالتهم العلميّة. يف سياق التفاوت املتنامي32 يف العامل وعالقته 

متزايداً،  اهتامما  التفاوت  الصحة ومواجهة  تعزيز  والفنية يف  الثقافية  العوامل  أهمية  بالصحة،33 تجذب 

أحادية  ليست  الفنية  والتخصصات  والتعليم  الصحة  بني  التضافر  أوجه  إن  دراسات.  عدة  موضوع  وهي 

االتجاه. 

السياسية-الثقافية  لالحتجاجات  وبالتايل  العرشين،  القرن  من  األول  النصف  يف  العامليتني  للحربني  كان 

الفنانني وعىل إحساسهم  أثٌر عىل  الواليات املتحدة وأوروبا،  القرن العرشين يف  يف ستينات وسبعينات 

مبامرسة الفن. يف بداية القرن العرشين، تخىّل عدٌد من البيداغوجيني املتخّصصني يف مجال املرسح34 

عن النموذج التجاري للمرسح وقاموا بأبحاث أندراغوجية35، فقّدموا لعملية املرسح اإلبداعي ممثّلني كانوا 

مصادر لألبحاث حول ما هو إنساين والصفات األخالقية للممثّل. إن الحاجة إىل أشخاص يرقون إىل مستوى 

االحتياجات التي تفرضها عليهم أزمنتهم – يف أزمنة األزمات وأزمنة الحرب – واضحة بصورة خاصة يف 

أعامل جاك كوبو،36 الذي كان أول من اخترب منوذجاً أولياً عن املرسح املجتمعي واملرسح املتعدد الثقافات 

مع فرقة كابياوس، عرب إحضار مجموعة من املمثلني الشبان للعمل يف املناطق الريفية وبناء مرسح كان 

مرتبطاً باملجتمع املحيل القائم.37 

30	 آلن وآلن، 2015؛ رويس غيغليوين، 2014. 

31	 املعهد الوطني لإلحصاءات، 2014؛ ديكامن، هيملستاين ووولهاندلر، 2017. 

32	 ألفاريدو وغريه، 2018.

33	 كوستا وغريه، 2003.

34	 كروشياين، 1985. 

تعليم  اليوناين:  األصل  )من  أندراغوجيا  كلمة  استخدام  تم  البالغني.  تعليم  إىل  األندراغوجيا  مفهوم  يشري    35

ناّب  التي تعني تعليم الصغار( للمرة األوىل من قبل املريّب األملاين ألكسندر  البالغني، وهو عكس بيداغوجيا 

عام 1883؛ من ثّم قام مالكومل نوولز بتطوير مفهوم األندراغوجيا كنظرية حول تعليم البالغني. أنظر دراسات 

مالكومل نوولز )نوولز، 1980(. 

36	 أليفرييت، 1988؛ كروشياين، 1971. 

37  ")ما من يشء صحي أكرث من هذا العمل املشرتك، هذا املجهود الجامعي واملجهول يأخذنا من جديد إىل فكرة 

األخّوة، إىل روح التضامن التي خرجت منها أهم روائع املايض الفنية"(. ترجمته من اإليطالية إىل اإلنكليزية مؤلفة 

هذا الفصل. 
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يف خمسينات القرن العرشين، وبأثٍر أعظم يف ستينات وسبعينات القرن نفسه، نشأت حركة مرسحية يف 

الواليات املتحدة، ومن ثم يف أوروبا، مؤلّفة من فّنانني ومفّكرين وبيداغوجيني اختاروا ترك املسارح – 

الخشبات الفعلية ومناذج اإلنتاج التجارية – وانخرطوا مع املجتمعات املحلية يف عمليات تبادل وتغيري 

اجتامعية وسياسية. خالل هذه العملية، بدأ الفنانون املرسحيون بالتفاعل مع مجتمعات محلية جديدة. يف 

إيطاليا، عىل سبيل املثال، متثّلت املشاركة الجديدة للمرسح عرب مجتمعات الطب النفيس، يف لحظة كانت 

إصالحات النظام يف سياسات الصحة النفسية تأيت فيها بإلغاء عملية عالج املرىض النفسيني يف مصّحات، 

والتي تجّسدت يف إيطاليا يف عملية إصالح باساغليا.38 مجتمعات محلية أخرى حذت الحذو ذاته، من ضمنها 

املساجني، واألشخاص ذوو اإلعاقة، واألشخاص املعرضني للتمييز عىل أساس العرق أو امليول الجنسية، 

أو  سيكودراماتيكية  مقاربة  تتبع  التي  العالجية  النامذج  إىل  إضافًة  املعّنفات.39  والنساء  الشوارع  وأطفال 

التنشيط  مثل  املحلية،  املجتمعات  املرسحية  األعامل  من  أخرى  أشكاٌل  جذبت  بالدراما،  العالج  مقاربة 

األنجلوسكسونية،  البلدان  يف  املحلية  املجتمعات  عىل  القائم  واملرسح  وإيطاليا،  فرنسا  يف  املرسحي 

ذات أهداف اجتامعية أكرث من كونها عالجية. يف أوساط الطب النفيس، وكام يروي سخينيا: "إّن التنشيط 

ضّم  وعىل  عالقات،  إنشاء  عىل  قدرته  وبفضل  املحلية،  املجتمعات  عىل  القائم  املرسح  املرسحي/ 

مجموعات مهّمشة، وعىل العمل عىل التمثيل الذايت اإلبداعي ملجموعة ما بهدف التواصل االجتامعي، كان 

يُعترب وسيلة ناجعة لتمكني املرىض النفسيني وملساعدتهم عىل محو وصمة العار التي كانت تطبعهم".40 

القائم عىل  أساليب املرسح  أنجح  أحد  تأسيس  تّم  نفسه هذا،  السيايس  التغيري االجتامعي  ضمن هدف 

املشاركة – وهو يُستخدم حالياً يف التثقيف الصحي،41 والصحة النفسية، والدعم النفيس االجتامعي وبناء 

السالم – يف أمريكا الالتينية عىل يد أوغوستو بوال: مرسح املضطهدين.42 مرسح املضطهدين هذا الذي 

تم تصميمه كأداة إلجراءات اجتامعية ثقافية تُتّخذ رداً عىل مواقف معيّنة من االضطهاد السيايس – كتلك 

الواضحة يف الربازيل وأمريكا الجنوبية – خالل سبعينات ومثانينات القرن العرشين- وضعه بوال بنفسه 

كمجموعة من اإلجراءات اإلبداعية تسمح للمجموعات وللمجتمعات املحلية بطرح تساؤالت حول الوهم 

مواقف  ومتثيل  تقديم  خالل  من  التغيري  عمليات  يعزز  مام  مجتمعهم،  يف  القوة  وديناميات  االجتامعي 

حقيقية للنزاع واالضطهاد تولّدها االختالفات يف القوة يف األدوار االجتامعية، بهدف التوصل إىل تسوية 

يف  أخرى.  ثقافات  مع  املرسح  تواصل  السنوات،  تلك  خالل  املرسحي.43  للعمل  اآلمنة  املساحة  داخل 

عن  باحثني  وجبلية،  ريفية  مناطق  واىل  مناطق الحرضية،  إىل  الفنانون  دخل  املتحدة،  والواليات  أوروبا 

الحياة لتجارب مبتكرة  الزراعية، مع طقوسهم وتقاليدهم، مانحني  حوار جديد مع املجتمعات املحلية 

يف الدراماتورجية االحتفالية ويف إعادة إحياء الطقوس التقليدية. يف تقاليد املرسح األفريقي واآلسيوي، 

38	 باساغليا، 2000. 

39	 برناردي وكومينيتي، 1998؛ سكينينا، 2004أ. 

40	 سكينينا، 2004أ:21. 

41	 ماتريكويت، 2010. 

42	 بوال، 1996، 2002 و2011. 

43  يف مرسح املنرب، يشارك الجمهور بشكل مبارش يف املشهد القرتاح فرضيات حلول للنزاع املطروح، مام يعزز 

القدرة عىل الخروج بحلول إبداعية وعىل تحّمل مسؤوليات شخصية يف العمل االجتامعي. 
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مّتت  الثقافات"44:  واملتعدد  الثقايف  قبل  ما  "البُعد  من  نوع  عن  بالبحث  أوروبيون  تجريبيون  فنانون  بدأ 

دراسة لغات وأنواع تعبريية تقليدية وتقنيات تدريب، وحدثت عمليات تبادل بواسطة رواية القصص45، وتم 

استكشاف أساطري وطقوس مرسح بلدان أخرى. 

كان البحث عن مكان رمزي حيث ميكن للحضارات أن تلتقي، ووعي عدم إمكانية فصم الجسد عن العقل، 

من أهّم جوانب اإلنتاجات املرسحية يف تلك السنوات. متّت دراسة فكرة بيرت بروك حول املرسح كثقافة 

غروتوفسيك47  من جريزي  كلٍّ  ِقبَل  من  مختلفة  وبطريقة  تعّمقاً  أكرث  بشكل  العالقات،  ثقافة  ثالثة46، هي 

إمنا  ممثلني محرتفني،  يضّم  فّني  كإنتاج  ليس  فكرة املرسح  بتطوير  قاما  بالتحديد،  تباعاً.  باربا  وأوجينيو 

كتالٍق فّني بني مجتمع املمثلني ومجتمعات أخرى من خالل ما يُعرف بنظام املقايضة بني املجتمعات48. 

هذا  لهم.  عمل  حلقات  وتنظيم  املمثلني  تدريب  عرب  اإلنتاج  بناء  عملية  عىل  كثرياً  التجارب  هذه  تشدد 

التدريب النفيس الجسدي الذي يخضع له املمثلون والتدريب العالئقي داخل مجموعة من املمثلني يشّكل 

ثروة هامة لتدخالت املرسح مع األشخاص املستضعفني أو أولئك الذين يواجهون صعوبات: يف الواقع، 

تم تطوير مجموعة من التقنيات التي تضم األبعاد الجسدية والعاطفية واملعرفية يف هذه التدريبات وهي 

اآلن مستخدمة بشكل واسع النطاق يف التدخالت النفسية االجتامعية من خالل املرسح والدراما. 

 نشأ عن هذه التجارب الرائدة واملتعددة األشكال شكٌل جديد من املرسح االجتامعي، يقوم عىل التمثيل 

من  النوع  هذا  ميلك  ال  محرتفني.  فنانني  أو  ممثلني  ليسوا  مشاركني  مع  األوسع،  االجتامعي  السياق  يف 

املرسح هدفاً عالجياً، لكّنه يعمل عىل تعزيز الصحة داخل املجتمعات املحلية وعىل تقديم دعم نفيس 

اجتامعي من خالل مبادئ ومامرسات عمل فّعالة يف إطار متعدد الثقافات. إن منوذج املرسح االجتامعي 

النفيس  الدعم  املهني يف  التنفيذي  للامجستري  التعليمي  املقرتح  إىل  يُعزى  الحقاً  يشّكل منوذجاً  الذي 

االجتامعي والحوار، يستمّد جذوره من هذه الحركات املرسحية العائدة إىل القرن العرشين، حيث اختلطت 

التجربة الثقافية والفنية مع توترات التغيري االجتامعي. 

44	 باربا وسافارييس، 1986؛ روفيني، 1986. 

45	 هايلبورن، 1977؛ بروك، 1988. 

46	 بروك، 1988:189. 

)يثري املمثل اهتاممي ألنه كائن برشي. ينطوي هذا األمر قبل كل يشء عىل أمرين: األول، هو لقايئ مع شخص   47

الذي يسببه االنفتاح عىل شخص آخر، من خالل محاولتنا  بتفاهم متبادل واإلضطراب  التواصل، الشعور  آخر، 

الفهم. باملخترص، التغلّب عىل عزلتنا. الثاين، هو املجهود الذي نبذله لفهم أنفسنا من خالل سلوك شخص آخر، 

وإعادة اكتشاف نفسنا فيه."(. ترجمته من اإليطالية إىل اإلنكليزية مؤلفة هذا الفصل. غروتوفسيك، 2006:150.

48  باربا، 1993. يقول أوجينيو باربا: "إن املرسح ]...[ هو فنُّ وحرفُة تحويل ما ننظر إليه إىل يشء يعنينا. ماّدته األولية 

هي العالقة ]...[إن صورة املرسح التي توّجهني ليست تلك القائلة بأنه عمل يجمع العامل، بل بأنه دائرة تتم فيها 

اللقاءات وعمليات املقايضة. يلتقي العديد من األشخاص حوله يف عملية تربطهم وتسمح لهم بالنقاش، باكتشاف 

منطقة أو وقت يتم فيه تبادل أشياء ما." )باربا، 2001، إقتبسها سكينينا، 2004ب:32(
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2.2. املرسح االجتامعي: بني الفن والصحة والتنوع 

2.2.1. املنشأ والخلفية النظرية 

اإلنسانية خاصًة  الثقافة املجتمعية والعالقات  للمرسح هي دراماتورجية  الجديدة  الحدود  أّن 
حيث توجد مصاعب وحاالت مأساوية. هذا هو املرسح االجتامعي: بناء أشخاص ومجتمعات 

محلية من خالل نشاطات مرسحية."49

هناك عدة طرق ملامرسة املرسح يف املجال االجتامعي. إن املرسح االجتامعي هو نوع محدد ويتّم التعريف 

عنه عىل أنه مرسح يرتكز عىل مشاركة املواطنني الفعالة يف كل مراحل العملية املرسحية اإلبداعية. ميكن 

التعريف عنه عىل النحو اآليت:

وأشخاص  املرسح  يف  وخرباء  مهنيّون  خالله  يقوم  محددة  منهجيات  ذات  مرسحي  "نهج 
متخصصون يف تعزيز رفاه اآلخرين، بالعمل مع مجموعات ومجتمعات من املواطنني – يف أغلب 
يقومون بتحقيق مسارات أعامل مرسحية واستعراضات  الفئات املحرومة – ومعاً  األحيان من 
ومشاريع ذات قيمة من الناحية الثقافية واملدنية والفنية ومن ناحية الرفاه النفيس اإلجتامعي."50

حركاٍت  من  جذوره  يستمّد  العرشين،  القرن  تسعينات  أواخر  يف  تأسس  الذي  االجتامعي51،  املرسح  إّن 

ومقاربات مرسحيٍة سابقة – من التنشيط املرسحي إىل الدراماتورجية االحتفالية، من املرسح املجتمعي إىل 

املرسح الجامعي، ومن املرسح السيايس إىل السيكودراما والعالج باملرسح.52 

هو يتواجد عىل مفرتق طرق املرسح املحرتف، الذي يهدف إىل تقديم إنتاج جاميّل، واملرسح التطبيقي،53 

له. كام يقول  العالج هدفاً  الذي يضع  التغيري االجتامعي والشخيص، والعالج باملرسح  الذي يسعى إىل 

سكينينا: "إن الفارق الرئييس بني املرسح االجتامعي ومعظم التقنيات املرسحية العالجية هو أن املرسح 

االختالفات  متكني  هو  النهايئ  هدفه  إّن  )التعددية(.  التامس  إىل  بل  التنفيس  وراء  يسعى  ال  االجتامعي 
وتحقيق التضامن، وليس تطهريها أو تطبيعها".54

يسعى املرسح االجتامعي إىل رفاه األفراد واملجموعات ضمن إطار غري عالجي يعزز عىل الرغم من ذلك 

الصحة والرفاه.55 هو يتعاون مع األفراد واملجتمعات املحلية، طالباً منهم احرتام خرباتهم وماضيهم، 

مستشعراً نقاط ضعفهم واحتياجاتهم، إمّنا متنبّهاً إىل مواردهم القامئة وتنمية إمكانياتهم الكامنة. تجري 

)برناردي، 2004:13( ترجمته من اإليطالية إىل اإلنكليزية مؤلفة هذا الفصل. 	49

رويس غيغليوين وبونتي دي بينو، 2014:24.  ترجمته من اإليطالية إىل اإلنكليزية مؤلفة هذا الفصل. 	50

بريناردي، 2004؛ بونرتميويل، 2005. 	51

زانلونغي، 2007.  	52

نيكولسن، 2005؛ تومسون، 2009.  	53

 54             سكينينا، 2004أ:24. 

55	 رويس غيغليوين، 2011. 
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البحوث املتعلّقة بالصحة من خالل الحوار مع املشاركني، األمر الذي يتطّور ال كام تفعل العالقة خالل 

العالج، إمنا أكرث كام تفعل عملية بناء القدرات. إّن الناحية النظرية هي، باملعنى العريض، أندراغوجية،56 أي 

أنها تهدف إىل تنمية اإلنسان وبناء قدراته. عىل املستوى املنهجي، تهدف هذه التدخالت إىل تفعيل موارد 

األفراد والعالقات داخل املجموعة الواحدة، مشّجعة اإلمكانيات الكامنة عىل الخروج، حتى املخبأة منها أو 

املرتّسبة، واىل خلق ظروف مالمئة للتعلّم وللتغيري،57 ألن املشاركني يقومون تدريجياً بتطوير قدرات عىل 

التكيّف وعىل حل املشاكل، باإلضافة إىل تطوير قدرات عالئقية. تستمّد وظيفة املرسح املتمثّلة بـ "تعزيز 

التغيري وعىل تعزيز قدرتهم عىل  صحة اإلنسان ورفاهه" جذورها من قدرتها عىل متكني املشاركني من 

تويّل زمام حياتهم. من خالل إضفاء الطابع االجتامعي عىل التنّوع، يعمل املرسح االجتامعي عىل النظام 

العالئقي للمجموعة وللمجتمع املحيل، مام يعزز القدرة عىل تقبُّل االختالفات املالزمة للمجموعة نفسها 

وللمجتمع نفسه وعىل اإلقرار بها، وبالتايل58 يعزز الرفاه والصحة.

للمرسح االجتامعي هدفني: الهدف االجتامعي والهدف الثقايف. يسعى املرسح االجتامعي كذلك وراء البُعد 

الجاميل والتغيري االجتامعي ويدرك أهّميتهام. يُطلَب من املشاركني أن يحرصوا عىل نوعية59 أشكال املرسح 

التي يستخدمونها للتعبري، مع مراعاة حدود إمكانيات املشاركني وهويّتهم الثقافية. حيث أن هذا البحث 

عن النوعية ينتج فهامً أكرب وأعمق للذات وللتجربة،60 لذلك يقوم أيضاً ببناء مستوًى أعمق من التواصل بني 

مختلف الهويات، وبالتايل يساهم يف عملية الرفاه والتجدد عند الفرد واملجتمع املحيل.

إن التحديات التنفيذية التي تواجهها سياقات تدّخل محددة متعددة الثقافات – سياقات حاالت الطوارئ 

التي تتضمن نازحني والجئني أو تلك التي تحدث يف ضواحي املدن وتقع فيها نزاعات حاّدة بني الثقافات 

وداخلها – دفعت باملرسح االجتامعي إىل األخذ باالعتبار ليس فقط النشاطات الجامعية إمنا أيضاً إرشاك 

املجتمع املحيل عىل نطاق أوسع. لذلك تّم تصميم قوالب وأدوات تهدف إىل تنمية مجتمع من السكان 
متعدد الثقافات وجامع.61

 

2.2.2. بنية التدخل املبني عىل املرسح االجتامعي مع املجموعات واملجتمعات

إجراءات  تحديد  تم  املؤلفني،62  من  العديد  ومساهامت  العملية  والبحوث  النظرية  البحوث  خالل  من 

56  عىل املرسح ويف تنمية املوارد البرشية من حيث التعليم عند البالغني )أندراغوجيا(، يأيت قدر كبري من التأمالت 

من املخرج املرسحي بيرت بروك وأبحاثه حول تعاليم غوردجف )بروك، 1994 و2001(. 

57	 بروشاسكا، نوركروس وديكليمينتي، 1994. 

58  "ميلك املرسح القدرة عىل استخراج تلك العنارص التي توّحد البرش. كام وأن لديه اإلمكانية إلبراز اإلختالفات بني 

البرش وللقيام مبّد جسوٍر بينها" )سكينينا، 2002:53(.

59	 حول مفهوم النوعية املرسحية، أنظر بروك، 1988. 

60	 رويس غيغليوين، 2015. 

61	 رويس غيغليوين، 2013، 2014أ و2014ب. 

62	 عدد ال يُستهان به من املساهامت مصدره الفرق العاملة يف الجامعة الكاثوليكية يف ميالنو وجامعة تورين.



الفصل الثاني 38

ومبادئ توجيهية تنفيذية63 لعملية املرسح االجتامعي، يف بادئ األمر مع الرتكيز بشكل خاص عىل منوذج 

حلقات عمل مرسحي موّجهة إىل األعضاء املحرومني والضعفاء، ومن ثم عىل مناذج تدخل موّجهة نحو 

املجتمع املحيل ككّل.

بحسب منوذج املرسح االجتامعي، يتبع التدخل املبني عىل املرسح مع مجموعة بعض املراحل.64 املرحلة 

املجموعة  احتياجات  لتحديد  التقييم  مرحلة  )أ(  التالية:  األمور  تتضمن  وهي  املجموعة  بناء  هي  األوىل 

االتصال  نهج  )ب(  املعنية؛  األطراف  مع  مقابالت  إجراء  خالل  من  وأيضاً  مبارشًة  اإلبداعية،  ومواردها 

واملشاركة، األهداف والربنامج مع امليرّس؛ )ت( العقد مع املجموعة والذي يهدف إىل اطالعها املشاركني 

عىل القواعد والتوقعات واألهداف؛ )ث( إنشاء املجموعة والذي يتبع عدة خطوات: )i( يتّعرف املشاركون 

إبداعيًة  لغًة  املشاركون  يكتسب   )iii(و والثقة؛  الصالت  وامليرّسون  املشاركون  ينّمي   )ii( بعضهم؛  عىل 

مشرتكة إمنا تسمح لكل واحد منهم أن يحافظ عىل أسلوبه الخاص يف التعبري وعىل هويّته الخاصة. إن 

إنشاء املجموعة هو الرتكيز األويل وال ينتهي عند املرحلة األوىل من النشاط بل ميتّد عىل امتداد عملية 

التدّخل. تتطلّب املرحلة الثانية تعبرياً وتواصالً داخلياً ضمن املجموعة، األمر الذي يتّم تحقيقه عادًة من 

خالل استكشاف موضوع مشرتك بني املشاركني من حيث التجارب التي مروا بها، بطريقة مبدعة. تتطّلب 

املرحلة الثالثة تواصالً خارج املجموعة وتتضّمن األمور التالية: )أ( بناء العرض )أو غريه من أشكال التعويض 

للمجتمع(؛ )ب( حشد الجمهور وإرشاكه؛ و)ت( تقديم العرض. املرحلة األخرية هي التقييم، وهي مؤلفة 

من العنارص التالية: )أ( مالحظات املجموعة مع تقييامت محددة محتملة؛ )ب( تعليقات املشاهدين؛ و)ت( 

إعادة تصميم متابعة محتملة للنشاط مع املجموعة واألطراف املعنية.

بذلك الذي تشّجعه بعض مدارس العالج  تتّبع الجلسات الفردية لحلقات العمل املرسحي تنظيامً شبيهاً 

بالدراما حني يكون هناك اتصال وعقد وتحمية ونشاط أسايس وتهدئة ومالحظات. يتّم تنظيم النشاط بشكل 

التعبريية والتواصلية  التجارب  مرتابط بني مختلف املراحل – يبني كل مدخل ُمقرَتٍح يف كل مرحلة عىل 

الالحقة. إضافًة إىل ذلك، ومن خالل حوار مستمر مع  التعبريية والتواصلية  التجارب  السابقة ليصل إىل 

لها وتوقيتها والنهج املتّبع  النشاطات املخطط  أن يعّدل محتوى  العمل  املجموعة، ميكن ملدرّب حلقة 

تقنيات املرسح املستخدمة  إن  العملية.65  إذا طلب املشاركون هذا اليشء عند لحظة معيّنة من  خاللها 

مشتّقة من عدة مجاالت مرسحية وميكن أن تتضمن املرسح الحريك والتمثيل الصامت، تدريب املمثلني، 

من  تستفيد  أن  املجموعة  مع  اإلبداعية  للعملية  ميكن  األشياء.  وصنع  القصص  رواية  الغناء،  الرقص، 

مساهمة أفراد املجتمع من خالل مهارات إبداعية أو اجتامعية ثقافية معيّنة. يتّم العرض النهايئ يف سياق 

مجتمعّي مهّم من حيث املكان والزمان، وميكن أن يتضّمن تبادالً ثقافياً وطقساً مجتمعياً. بعد العرض، تبدأ 

مرحلة التقييم والتصميم الجديد: تتّم مناقشة متابعة النشاط ونوع النشاط مع املجموعة وممثيل املجتمع 

املحيل والزبون أو غريهم من األطراف املهتمة. 

يتضّمن منوذُج التدّخل املوّجه إىل املجتمع ككل العمَل مع عدد من املجموعات املنتمية إىل املجتمع 

املحيل وفقاً للمراحل املذكورة أعاله. يف بداية التدخل، يتطلّب هذا النموذج نشاط رسم خرائط وإقامة 

63	 رويس غيغليوين وباغليارينو، 2007.

64	 املرجع نفسه.

65	 إيّنوسينتي ماليني، 2007. 



الدعم النفسي االجتماعي والحوار
39في الجمهورية العربية السورية ولبنان

شبكات بهدف إرشاك أكرب عدد ممكن من الجهات االجتامعية الفاعلة. يجب إيالء اهتامم خاص إىل التنوع 
الثقايف، والتعاون يف ما بني املجموعات وتأدية الطقوس يف املكان العام.66

2.3. املفاهيم األساسية للمرسح االجتامعي والدعم النفيس االجتامعي

الجيدة  النظريات وضبط املامرسات  الباحثون يف املرسح االجتامعي خالل عمليات وضع  لطاملا واصل 

واملبادئ التوجيهية، ومنذ البدء، حواراً متعدد التخصصات ومستمراً مع علامء األنرثوبولوجيا واختصاصيني 

نفسيني – من اختصاصيني يف علم النفس املعريف إىل اختصاصيني يف علم النفس التنموي واملجتمعي 

– وعلامء اجتامع ومعالجني عن طريق الفن ومربنّي رسميني وغري رسميني و، يف اآلونة األخرية، خرباء يف 

العلوم اإلنسانية الطبية وعلم األعصاب – تحديداً علم األسس العصبية املتصلة بتأمل عمل فني ما أو 

.)neuro-aesthetics( صنعه

بعض املفاهيم األساسية للمرسح االجتامعي مهمة بصفة خاصة لفهم القيمة النظرية والتنفيذية لنموذج 

التدخل هذا يف سياق الدعم النفيس االجتامعي. 

2.3.1. الجسد: بني الوعي والوحدة العضوية والرفاه

من خالل القيام بحركات، تبدأ بفهم يشء ال ميكن تفسريه بطريقة منطقية. إنه نوع من الفهم 
الذي ال تجده يف الكتب أو عرب املناقشة: فقط عرب الجسد. لعلّه فَهم ما أنت عليه كإنسان بسيط.67

عنارص  من  وجوهري  حّي  كعنرص  اإلنسان  يطرح  االستعراضية،  الفنون  من  وغريه  كالرقص  املرسح،  إن 

العمل. يقوم الشخص يف العمل – كلمة دراما يف اللغة اليوناين تعني عمالً إنسانياً فعلياً – بالكشف عن 

نفسه بشكل مبارش أمام أشخاٍص آخرين يقومون باملقابل برّد فعل مبارش. هذا هو صميم املرسح. بني 

خشبة  عىل  املمثل  جسد  من  الرتكيز  املرسح  حول  البحوث  حّولت  العرشين،  القرن  ومثانينات  ستينات 

املرسح إىل الجسد الجامعي ملجموعة من املمثلني – فرق املرسح – الذين يتدّربون معاً عىل االستعراض.68 

66  كنموذج للتدخل املجتمعي املبني عىل املرسح، أنظر املنهجية التي طّورها املركز االجتامعي للمرسح املجتمعي 

يف جامعة تورين والتي تّم اتّباعها يف كلٍّ من مشاريع تنمية الجامهري يف أوروبا وبرنامج الصحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي يف منطقة املتوسط ويف أفريقيا. 

الغربية  ما بني املعارف  بيرت بروك لسنوات عديدة، ويجمع اختصاصه برباعة يف  أويدا ممثل عمل مع  67  يويش 

واملعارف الرشقية للمرسح حول البرش )أويدا ومارشال، 1977:46(.

]...[ إن تعلّم جغرافية الجسد ال يقترص عىل القيام  68	 "أول يشء يجب عىل املمثل تعلّمه هو جغرافية الجسد. 
بتامرين أو اكتساب أمناط حركة جديدة ومثرية. يتطلّب هذا األمر توعيًة نشيطًة. أنظر إىل طريقة وقوفك بالعادة. 

كل منطقة صغرية جداً من التوتر أو عدم التوازن تؤثر ليس فقط عىل سهولة انتقالك وعىل مظهرك الخارجي، بل 

أيضاً عىل طريقة شعورك. كل تفصيل صغري يف الجسد يقابله واقع داخيل مختلف" )املرجع نفسه، 14( 
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جريزي  دقيق  بشكل  بضبطها  قام  والجسدية،  التعبريية  التقنيات  من  مجموعٍة  من  التدريب  هذا  يتألّف 

غروتوفسيك وأوجينيو باربا. خالل عملية مرسح اجتامعي، يتّم استخدام هذه التقنيات يف املراحل األولية 

من العمل مع املجموعة. هذه التامرين التي تشّكل عملية التدريب تّم تصوُّرها يف األصل لتدعيم إبداع 

املمثل وتعزيز "نوعية حضور استثنائية"، ولتحريره من عاداته وروتينه الشخيص، وتعزيز استخدام تعابري 

هذه  وتحّفز  كام  واختبارها.  مختلفة  ثقافات  من  تعبري  أساليب  عن  البحث  عرب  الثقافات  متعددة  متثيلية 

البعدين الجسدي والذهني، وتنّمي إدراكاً  الذايت وإدراك الجسد، مام يدعو إىل توحيد  التامرين اإلدراك 

إلمكانيات الجسد التواصلية. إّن القدرة عىل متثيل حركات عضوية معرّبة واعية ومتعّمدة تساهم يف تعزيز 

الصحة بعدة طرق: عىل سبيل املثال، هي تساعد عىل تعلّم استثامر الطاقة الجسدية وفقاً للسياق وللمهمة 

املطلوبة، وبالتايل متنع هدر املوارد غري الرضوري. تساهم أيضاً يف بناء صورة ذاتية إيجابية وتسّهل بناء 

العالقات. يف املرسح االجتامعي، يكّون التدريب التعبريي املراحل األوىل من حلقات العمل املرسحي، 

مام يسّهل االتصال بني أفراد املجموعة والوعي الذايت والرفاه العاطفي والعالئقي. تُظهر الدراسات حول 

الذايت  التحكم  من  يتجزّأ  ال  جزء  جيّد هي  بشكل  الجسم  حركة  إدارة  أن  األطفال69  لدى  املعريف  النمو 

بالعواطف وتسمح بالعمل عىل العالقة بني الكتل العاطفية والكتل الهيكلية العضلية70. إن األشخاص الذين 

يالمسون  والذين  منهام،  كلٍّ  إلمكانيات  وفقاً  والرقص،  "بشكٍل جيد" من خالل املرسح  التحرّك  يتعلّمون 

حدود قدراتهم ويتفّوقون عليها71، يُظهرون عادًة مزاجاً أفضل، وميلكون توجهاً أفضل يف املكان والزمان 

ويتواصلون بشكل أفضل.72 عنارُص أخرى من العمل الجسدي الذي يتّم بذله خالل حلقات العمل املرسحي 

هي تقدير البُعد املادي للصوت – من التنفس الواعي إىل إصدار األصوات – وعنارص يف التدريب تعزز 

عالقية عضوية بني التواصل الجسدي واللفظي. 

يكشف الجسد يف املرسح عن عدة أنواع من الذكاء، من ضمنها الذكاء العالئقي والذكاء العاطفي. يعيد 

العمل الجسدي يف املرسح االجتامعي وضع اإلنسان يف كلّيته العقلية والجسدية والقلبية. يف الحقيقة، 

غالباً ما يسرتعي إدراك الجسد إملاماً بالعواطف، الذي هو بدوره أساٌس لتنمية التعاطف وركيزٌة للمهارات 

االجتامعية. 

كام تبنّي من دراسات حديثة حول خاليا األعصاب املرآة،73 إن التناغم والتعلّم العاطفي هام ناتجني ثانويني 

للتفاعل بني األجسام البرشية؛ عند مشاهدة التعبري الجسدي عن العواطف يف جسد شخص آخر، سيخترب 

بها. يحدث هذا  أنّه هو من قام  لو  بها املمثل، كام  يقوم  التي  الحركة  العصبي  املشاهد عىل املستوى 

األمر بشكل أكرب خالل مرحلة التدريب يف حلقة عمل مرسحي اجتامعي، حيث تتضمن هذه املرحلة عادًة 

القيام بتمثيل صامت وغريه من التفاعالت الجسدية غري املنفصلة عن التجارب العاطفية. إن التامرين التي 

- تنطوي عىل ثقة وتبادل عاطفي وعالقة بني القرب والبُعد،  تؤّدى بصورة جامعية – يف دائرة أو أزواجاً 

69	 برونر، جويل وسيلفا، 1981. 

70  أنظر البحوث حول العوارض الجسدية وتحديداً الدراسات التي أجراها موشيه فيلدينكرايس )فيلدينكرايس، 1991 

و2011(. 

71	 فرنانديز – أرغويلّيس وزمالؤه، 2015؛ مريوم وزمالؤه، 2016. 

72	 مؤسسة الصحة النفسية، 2011؛ نيومان، كورتس وستيفينز، 2003. 

73	 ريزواليت وسينيغاغليا، 2006؛ غالييس، 2010 و2013. 
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وتساهم يف عملية بناء صالٍت بني املشاركني، التي هي مساهمة املرسح االجتامعي يف تعزيز صحة األفراد 

واملجتمعات املحلية يف كل مكان، وخاصًة يف حاالت الطوارئ والحرب. 

2.3.2. الكورس: تنوع وثقة يف العالقات بني املجموعات 

"إّن املرسح أسايس ألنه يعتمد فقط عىل ما ميلكه كل إنسان أينام كان ويف أي لحظة ويف كل 

إىل  الحاجة  إن  بالتايل،   ]...[ واآلخرين.  ذاته  هو  األمر  وهذا  إجتامعية:  طبقة  كل  ويف  مجتمع 

مجموعة مل تولد من العبث، بل من الرضورة. توّصلنا إىل خالصٍة مفادها أنه كلام بقيت املجموعة 

مع بعضها لوقٍت أطول، كلام أصبح العمل أغنى. ومن هنا، توّصلنا إىل خالصة أخرى بسيطة أيضاً: 

داخل مجموعة واحدة، كلام كان األفراد مختلفون عن بعضهم البعض، كلام تضاعفت إمكانيات 

التبادل."74 

إّن املرسح جامعيٌّ بطبيعته وهو تعبري ثقايف ال ميكنه أن يوجد دون الحضور املشرتك لشخصني عىل 

األقل يف نفس املكان ونفس الزمان. إّن مفهوم الكورس هو يف أساس املرسح، وهو يشري إىل الطبيعة 

الجامعية واالجتامعية الجوهرية للمرسح.75 تصّور الرتاجيديا اليونانية األصيلة حواراً دامئاً بني شخصني – 

الكورس وبطل املرسحية، الذين ال يشّكل زوجاً، بل يف الواقع كياناً فريداً وجامعياً وتعددياً. إن تعددية 

األجساد عىل املرسح هي أيضاً تعددية وجهات النظر. يالحظ مخرج األفالم العظيم بيرت بروك كيف أن 

هذا التوّجه نحو التعددية يتجّسد يف أعظم دراستني للتأليف واإلخراج الدراميني املرسحيني يف العامل 

م التعددية، وأحياناً حتى  الغريب - املرسح اليوناين القديم ومرسح شيكسبري: يف هذه املرسحيات، تَُقدَّ

وجهات النظر املتضاربة، للمشاهد دون أي حكم من قبل املؤلف. إن وظيفة املرسح هي بالتحديد تقديم 

رؤية وجهات نظر متعددة للمشاهد وتصوير نتائج األعامل التي تكّونها وجهات النظر هذه.

االختالفات  بني  مّد جسور  كورس"، عىل  "بناء  قدرة املرسح عىل  تشّكل  االجتامعي،  منظور املرسح  من 

الثقافية واالجتامعية والفردية76 - أكرب إمكانات املرسح للعمل االجتامعي. بناًء عىل ذلك، كام يالحظ سكينينا، 

يربهن املرسح عن فعاليته العالية يف حاالت الطوارئ والنزاعات: "ال تكمن قيمة املرسح يف قدرته عىل 

إبراز ما يوّحد البرش، بل يف اإلمكانية التي ميلكها إلبراز اختالفاتهم ومّد جسور بينها. أظّن أنه يجب عىل 
املرسح أن يعمل عىل الحدود والجوانب- وليس يف املركز- ما يُعرف بـ "اإلنسانية".77

إن املرسح االجتامعي هو مرسح جامعي، مبعنى أن هدفه األول هو تشكيل مجموعة يسمح مستوى الثقة 

داخلها بتقبّل التنّوعات والتعبري عنها بحرية. إن خلق مساحٍة آمنة هي أول خطوة يجب عىل مدرّب املرسح 

شخيص  منّو  بحصول  تسمح  سليمة  مجموعة  ببناء  األفراد  ملختلف  السامح  بهدف  تحقيقها  االجتامعي 

)بروك، 1990:170(. ترجمته من اإليطالية إىل اإلنكليزية مؤلفة هذا الفصل. 	74

75	 أبولونيو، 1993؛ دااّل باملا، 2001أ و2001ب. 

76	 بريناردي، 1996.

77	 سكينينا، 2004أ:17. 
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واجتامعي.78 إن تبادل القواعد والتوقعات واألهداف، إضافًة إىل مقاربة غري ُمطلقة لألحكام، يعرّف عن 

مساحة املرسح االجتامعي كمكان يكون فيه املشاركون َحَملة حقوق وواجبات اجتامعية مشرتكة. يتحّقق 

إنشاء املجموعة خالل حلقة العمل بديناميكية بني البحث عن هوية والبحث عن اختالف، وهو يتميّز بتفاعل 

الهدف  والخطر.  األمان  والتشابه،  التنّوع  والبعد،  القرب  متناقضة:  وأحياناً  مختلفة  عنارص  بني  متواصل 

هو دمج هذه العنارص املعّقدة. خالل هذه املرحلة، التي تتوافق مع املرحلة األولية من حلقة العمل، 

يتّم تقديم املحّفزات تدريجياً عىل مستويني: من ناحية أوىل، يتّم تعميم االختالفات، ومن ناحية أخرى، 

يتّم بناء مهارات حياتية عالئقية،79 كالتعاطف والثقة، بني املشاركني. تستمر عملية إنشاء املجموعة طيلة 

عن اختالفاتهم  التعبري علناً  يُطلب من املشاركني بشكل مستمر  العرض:  العمل وحتى موعد  فرتة حلقة 

الشخصية، من ضمنها االختالفات املادية والشخصية املبنية عىل الهوية، وأيضاً تلك االختالفات املرتبطة 

مهٌم  املعّقدة،80  الدائرة  االختالفات، من خالل منوذج  تعميم  إن  الثقافية.  والهويات  االجتامعية  باألدوار 

جداً خالل املرحلة األولية، حني تكون مقاومة اآلخر املختلف أكرب، خصوصاً يف السياقات التي تكون فيها 

االختالفات الثقافية واالجتامعية وغريها متفاقمة بسبب حرب دائرة أو نزاع قائم. 

العالقات  من  قوية  دائرة  إىل خلق  يهدف  وهو  منهجي،  إطار  الواقع  املعّقدة هو يف  الدائرة  إّن منوذج 

داخل مجموعٍة من املشاركني وبني مجموعات يف املجتمع املحيّل. تكمن قّوة هذا النموذج يف أنه يسمح 

لألفراد بالتعبري عن تنّوعهم ويشّجعهم عىل استكشاف أعمق لذاتهم بينام يقومون يف الوقت نفسه ببناء 

املوجودون يف هذه  اآلخرون  ويغرّيهم  املشاركون  يتغرّي  املجموعة.  داخل  اآلخرين  مع  عالقات خطية 

العالقة الخطّية، مع الحفاظ عىل فرديّتهم. كام كتب سكينينا: "تصبح املجموعة املكان حيث كل َمن يف 

داخلها يحرتم التنّوع ويعرتف بالعالقات الشخصية أو الجامعية. تتطّور العملية من خالل تعددية املشاكل 

ومن خالل مشاركة موارد كل فرد."81 إن الهدف النهايئ لهذا النهج هو استخدام التبادالت والعالقات التي 

كانت هذه  ما عرب إضفاء أصوات متعددة.82  لتغيري املفاهيم املتعلّقة مبشكلة  تتطّور داخل املجموعة 

إحدى املبادئ األساسية لحركة املرسح االجتامعي التي ينتمي إليها منوذج الدائرة املعّقدة.83 كام يرشح بيرت 

بروك بوضوح، إن املرسح أداة قوية بشكل خاص بسبب "قدرة املرسح عىل خلق جسور بني ما هو منقسم 

وغري  املريئ  بني  وأخرياً  الكبري،  والعامل  الصغري  العامل  بني  واملجتمعات،  األفراد  وبني  داخل  بالعادة 

املريئ".84 يشدد سكينينا عىل مدى أهمية هذا األمر يف البلدان التي مزّقتها الحرب، مثل الجمهورية العربية 

البدء  قبل  بالظهور  الفردية  لالختالفات  والسامح  املجموعة  خطاب  تفكيك  يجب  حيث  ولبنان،  السورية 

بإعادة إعامر مجموعة تسع االختالفات وقادرة عىل انتقاد طقوس الحرب. هذا، بحسب قوله، رشط أسايس 

بقوة منوذج  مرتبط  األمر  األمد.85 هذا  اإلثنيات طويلة  الثقافات ومشرتكة  لعملية مشرتكة  األسس  لوضع 

78	 بيون، 1971. 

79	 املنظمة العاملية للصحة، 1993. 

80	 سكينينا، 2002:15. 

81	 سكينينا، 2004ب. 

82	 املرجع نفسه.

83	 سكينينا، 2002. 

84	 سكينينا، 2004أ. 

85	 سكينينا، 2002:63. 
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الدائرة املعّقدة يف تفكيك أو "تخطّي" "مثلث االستغالل" الذي يُبقي عىل مواقع الزاويا للضحايا واملرتكبني 

بناء دائرة. تقول  بالتفكك عرب  الكبري للعالقات لهذا املثلث  العدد  واملنقذين يف حالة استقطاب. يسمح 

توتيش، "املثلث هرم، وهو رمز التسلسل والالمساواة والقمع. متثّل زواياه بشكل واضح استحالة الحوار 

]...[ بطريقة متعارضة متاماً، الدائرة هي رمز املساواة؛ مكاٌن تحدث فيه العالقات بني األقران، مكان للتغيري 

وللحوار."86 هذا النموذج يسمح أيضاً بتجّنب الُنُهج التنازلية حيث يترّصف العاملون يف املجال اإلنساين 

كمنقذين ويهبط املشاركون إىل دور الضحية، وتكون هوية املرتكب واضحة. عىل العكس، تشّجع الدائرُة 
املشاركَة والتفاعل بني األقران.87

ترعى عملية املرسح بأكملها تنمية الروابط وبناء رأس مال اجتامعي، لكّن هذا األمر يصبح هدفاً أّولياً ومحدداً 

يف املشاريع التي تستهدف املجتمعات.88 إن الروابط التي ينّميها املرسح، والتي تّم إنشاؤها بداعي الرضورة 

والواجب، هي روابط ضعيفة،89 ولهذا السبب، هي مهمة جداً. إن الروابط الضعيفة تصل األشخاص دون 

اعتبار لألصل املعروف املحدد أو حتى لألصل الثقايف للرابط. تصف أدلة علمية يف البحوث االجتامعية 

ترابطاً إيجابياً بني الروابط الضعيفة ومنو رأس املال االجتامعي. إّن األفراد واملجموعات الذين يعتمدون 

عىل كّم كبري من الروابط االجتامعية يتمتّعون عىل األرجح بصحة جيدة. املجتمعات املحلية التي متلك 

قدراً كبرياً من العالقات الضعيفة تتمتّع بصحة أفضل وهي أكرث انفتاحاً، إذ أن األشخاص يقيمون عالقات 
عىل أساس عدة اهتاممات َعرَضيّة.90

2.3.3. مرسحية وطقوس

اختالفنا  أنفسنا داخلها:  التي نجد  اللعب هو ]…[ مساحة املمكن ]…[ وهذه هي املساحة  إن 

وإبداعنا والرحلة الوجودية التي جعلت منا أشخاصاً مختلفني عن كل الباقني 91

ميلك املرسح بُعدين؛ هو يف الوقت نفسه لعٌب وطقس. بحسب فيكتور تورنر، تّم تأسيس املرسح حني 

بدأت  فيام  القامئة،  القيم  تثبيت  إىل  الهادفة  للطقوس،  واملحافظة  لالستقرار  الداعمة  الوظيفة  اختفت 

أعامٍل مرسحية.92 داخل املساحة املحمية  أخرى بصورة حرة عرب  املجتمعات تستكشف قيم وسلوكيات 

والخيالية للمرسح، ميكن ضامن أمان وحرية تعبري – "غري حقيقيني" لكن أصيلني – مام يسمح باكتشاف قيم 

أخرى واختبارها ومناقشتها ومقارنتها، وبالتايل فتح مساحة لالبتكار والتغيري. إن املرسح ليس طقساً إجبارياً 

يولّد هويات جديدة  التفاعل،  أشكال  من  فعال  الطقوس، هو شكل  من  لكن كغريه  ُملزِم،  وأنه غري  كام 

86	 توتيش، 2013. 

87	 املنظمة الدولية للهجرة، 2015. 

88	 باغليارينو، 2011. 

89	 غرانوفيتري، 173؛ أمرييو، 2000. 

90  اإلتحاد الدويل لتعزيز الصحة والتعليم والكونسورتيوم الكندي لألبحاث حول تعزيز الصحة، 2007؛ هيبا ومايك، 

2003؛ بوتنام، 2004. 

91	 بينسيفينغا، 1995:70-71.

92	 تورنر، 1986.
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ويعزز سلوكيات جديدة. إن العرض النهايئ يف عملية املرسح االجتامعي هو يف الوقت نفسه إجراٌء يجمع 

املجتمع املحيل واحتفال باملجتمع املحيل وتفعيل له. 

يسمح الطقس املرسحي لألشخاص املوجودين عىل خشبة املرسح بأن يعلنوا عن وجودهم عىل املأل، 

ويدعو املجتمع املحيل إىل االلتفاف حول قيم وأفكار مطروحة، ويفّعل اتصاالت اجتامعية بشأن املواضيع 

املطروحة تستند إىل العواطف املشرتكة93 واىل اإلبداع. إن زمان العرض ومكانه ليسا عاملني ثانويني، حيث 

أنهام يؤثران عىل إعداد الطقس وعىل املعنى الذي يُعطى له. إن إضفاء الطابع الطقيس عىل هيكلية حلقة 

العمل، من خالل املراحل وعمليات االفتتاح واإلغالق، يساعد عىل بناء هوية املجموعة، مام يخلق مساحًة 

آمنة ويصون الحدود.

املرح  عامل  إن  املرسح.  يتنّشقه  الذي  الهواء  هو  فاللعب  للمرسح،  الهيكلية  البنية  هو  الطقس  كان  إذا 

اللعب يف املرسح ممتع، ولديه قواعد، ويحدث يف مكان  إن  الفنون اإلبداعية وللمرسح.  رضوري لكل 

نتعلّم  اللعب  أثناء  إمنا  نتسىّل،  يك  نلعب  نحن  والتوجيهات.  التقييامت  من  خاٍل  وهو  محددين،  وزمان 

الكثري. يف اللعب واملرسح، هناك مكّون النمّو والتعلّم املعريف الذي يفيد الكبار والصغار عىل حدٍّ سواء. 

إن اللعب مهم لرفاه الكبار94 حيث أنه ال يخضع ملنطق الكلفة واملنافع املسيطر والذي عىل أساسه يتّم 

تقييم حياة الشخص املهنية والشخصية يف يومنا هذا. بالتايل، فإنّه يسمح للشخص برصف اإلطار املعتاد 

وبتخفيف  خوف،  دون  وخوضها  جديدة  تجارب  يف  وبالنظر  املُتاحة،  البدائل  عىل  عقله  وبفتح  للتفكري 

الضغط النفيس املرتبط بفعالية األداء، وبإعادة تشغيل مهاراته العاطفية واملنطقية. إن متثيل الـ "كام لو" 

عند أداء دور مرسحي هو طريقة قوية لتحرير املخيّلة واإلبداع واملوارد الجسدية والعقلية، والستكشاف 

الصلة بني املخيّلة والتغيري، مبا أنه يسمح بتخيّل واختبار مواقف متنّوعة وسلوكيات بديلة عن الواقع. بهذه 

الطريقة، من خالل أداء األدوار املرسحية، يتبع املشاركون مراحل التغيري التي يصفها بروتشاسكا95 بأنها 

تأّملية واتّجاهية، دون أن يتعرّضوا ألي خطر حقيقي.

2.3.4. أدوار وحكايات

عىل األرجح أنها ليست مجرّد صدفة تاريخية أن يكون املعنى األول لكلمة إنسان هو قناع. ال بل 

إنه إقرار بواقع أن جميع األشخاص يف كل مكان وكل زمان، بطريقة واعية أو غري واعية، يلعبون 

الذي  املكان  األدوار هي  فيه عىل بعض؛ هذه  نتّعرف  الذي  املكان  األدوار هي  ]...[ هذه  دوراً 
نتّعرف فيه عىل أنفسنا.96

يف صلب أداء األدوار املرسحية توجد لعبة هويات وأدوار. يعرض املرسح عىل خشبته ديناميكية األداء 

الذي درسه غوفامن:97 يحمل كل فرد هوية شخصية وعدة أدوار اجتامعية )عىل سبيل املثال  االجتامعي 

93	 حول املرسح كـ "عدوى"، أنظر أرترو، 1968.

94	 كولومبو وإيّنوسينتي ماليني، 2017.

95	 بروتشاسكا وديكليمينتي، 1982؛ بروتشاسكا ونوركروس وديكليمينتي، 1994. 

96	 بارك، 1950:249، مقتبس يف غوفامن، 1956:11. 

97	 غوفامن، 1956.
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أهٌل أو عامٌل أو مواطن( تحدد سلوكه، بعدة طرق، من ضمنها يف ما يتعلّق بالتوقعات والقواعد املشرتكة. 

عىل مّر العصور، أنتج املرسح أعامالً تقوم فيها الشخصيات بتطوير مساراتها الشخصية الجامعية الخاصة 

املجتمعات  يف  تلقائياً  إليهم  تُسند  التي  والسياسية  االجتامعية  واألدوار  السلطة  ألدوار  االنصياع  عرب 

التي يعيشون فيها، أو عرب مخالفتها. بصورٍة أعّم، يف املرسح، الدور والقناع والشخصية هي كلّها طرق 

تتفاعل هذه  وكيف  للفرد،  الشخصية  والتوقعات  العامة  والصورة  الفردية  الهوية  بني  العالقة  الستكشاف 

الهوية الفردية والصورة العامة والتوقعات الشخصية مع التوقعات التي يفرضها عليه املجتمع. من خالل 

الـ "كام لو" يف املرسح، ميكن للشخص أن يتخىّل عن دوره املعتاد وأن يأخذ دوراً آخراً ويجّربه. ميكن أيضاً 

للشخص أن يعيش تجربة أحداث حياته الخاصة من جديد، وأن يرى انعكاس مشاعره وصفاته الخاصة يف 

األدوار التي يؤديها املمثلون عىل خشبة املرسح. إن استكشاف أعامل جديدة محتملة يف املرسح ميّهد 

الطريق أمام رؤية إمكانيات للتغيري يف الحياة الواقعية. إن لعب األدوار – سواء عرب وضع قناع أو تقّمص 

شخصية – يسمح لكل من املؤدي ومن املشاهدين بأن يقّروا بأن السلوك ليس فقط نتيجة اختيار فردي، بل 

أيضاً نتيجة طلبات وتوجيهات ورشوط اجتامعية وثقافية.

يف هذا السياق، ميكن للعب األدوار أن يكون أداًة قوية إلرساء تقبُّل وتفاهم متبادلني يف حاالت النزاع، 

م إىل األشخاص إمكانية أن يتبنوا وجهة نظر غري اعتيادية ويضعوا أنفسهم يف مكان شخص  حيث أنّه يُّقدَّ

آخر بطريقة واقعية جداً عرب التمثيل يف حاالت معيّنة. نتيجة لالندماج يف الحياة الواقعية لشخص آخر، 

ميكن اكتشاف أوجه تشابه أو عىل األقل ميكن التوّصل إىل إقرار بالدوافع الكامنة وراء سلوكيات مختلفة. 

إىل جانب األدوار، يعمل املرسح االجتامعي كثرياً عىل القصص ورواية القصص. إن العنرصين يف الواقع 

يتّم  أن  األدوار  للعب  ميكن  مختلفة.  وأدوار  شخصيات  بني  تفاعالت  عن  عبارٌة  القصص  ألّن  مرتبطني، 

الثقايف. قد يكون من األفضل  الواقعية أو إىل قصص تنتمي إىل السياق  بالرجوع إىل مواقف من الحياة 

استخدام القصص حني يكون الرجوع املبارش إىل الحياة الواقعية مؤملاً جداً، أو قادراً عىل تأجيج النزاع. 

يف املرسح االجتامعي، تشّكل القصص أدواٍت قيّمة من عدة نواٍح. تركّز عدة دراسات عىل كيفية مساهمة 

رواية القصص يف تعزيز الرفاه98 وعىل األهمية الخاصة للسري الذاتية يف الرعاية الصحية.99 تقوم القصص 

أنها مفككة، ويف بعض األحيان، خالية من املعنى عىل  إليها عىل  يُنظر  بالشفاء ألنها تجمع شتات حياة 

نحو مؤمل،100 وذلك بطريقة متناسقة تسّهل املصالحة وتكون منطقية. يف املرسح، رواية القصص عملية 

شفوية ال مكتوبة، ميكنها أن تكون جسدية وليس شفوية، وتتّم أمام جمهور. هذا البُعد العالئقي الخاص 

لرواية القصص يف املرسح هو الناحية األهم يف سياقات يهدف فيها الشخص إىل بناء مجموعات وإىل 

تسوية خالفات قامئة، تكون يف معظم األحيان مثرية للنزاع. إن السامح للقصص الفردية بالربوز من الرسد 

املهيمن الذي متليه املجموعة التي ينتمي إليها الفرد واملجتمع املحيل، مهمة يف تلك األوضاع، مثل أوضاع 

الحرب مثالً، حيث يهّدد البعُد الجامعي بأن يطغى عىل التعبري الفردي؛ أو حيث الرسد املؤسسايت يهيمن 
ويُخرس رسديات فردية كثرية يف حال مل تتوافق مع القيم الجامعية.101

98	 برونر، 2002؛ وايت وإبستاين، 1990؛ سكولتانز، 2004. 

99  دمييرتيو، 1995. أنظر األهمية الكبرية التي تُعطى للقصص ولتأليف القصص وروايتها يف العالج باملرسح. عن دور 

قصص املرىض يف الطب الرسدي، أنظر شارون، 2006. 

100	 بايتسون، 1992. 

101	 ليندمان نيلسون، 2001. 
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التنفيذي  املاجستري  إطار  يف  االجتامعي  النفيس  والدعم  املرسح   .2.4
املهني يف لبنان التابع للمنظمة الدولية للهجرة يف لبنان 

النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  تدّخالت  يف  املرسح،  ضمنها  ومن  اإلبداعية،  الفنون  استخدام  برز 

تسعينات  نهاية  منذ  اإلنساين  باملجال  املتعلّقة  التدخالت  من  التعليمية وغريها  والتدخالت  االجتامعي102 

القرن العرشين،103 حني تحّول النهج املتّبع للتعاطي مع االحتياجات العاطفية لألفراد الذين ميّرون بأزمات 

من الرتكيز عىل الصدمة إىل نهج أكرث شمولية وأقّل وصامً، ومن نهج مرتكز عىل الطب النفيس إىل نهج 

للجنة  التوجيهية  املبادئ  تحدد  هذا،  يومنا  يف  واالجتامعي.104  املجتمعي  الدعم  عىل  أكرب  بدرجة  مبني 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( اإلطار لتقديم الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت 

من  أي شكل  إىل  الوثيقة  االجتامعي" يف هذه  النفيس  والدعم  النفسية  "الصحة  تعريف  يشري  الطوارئ. 

أشكال الدعم املحيل أو الدويل الهادفة إىل حامية الرفاه النفيس االجتامعي أو تدعيمه، و/ أو إىل تدارك 

االضطرابات النفسية ومعالجتها.

أن  حقيقية  واىل  واالجتامعية  النفسية  العمليتني  بني  الرتابط  إىل  بالتحديد  اجتامعي"  "نفيس  صفة  تشري 

ترُشك  عمليات  النفيس  البُعد  يتضّمن  عليها.  وتؤثّر  األخرى  مع  مستمر  بشكل  تتفاعل  منهام  واحدة  كل 

العقل واألفكار والعواطف واملشاعر والذكريات واملعتقدات والسلوكيات، بينام يشمل املكّون االجتامعي 

النفسية  تتناول الصحة  الثقافية.  العالقات والعائلة والشبكات االجتامعية والقيم االجتامعية واملامرسات 

والدعم النفيس االجتامعي احتياجات األفراد والعائالت واملجتمعات املحلية، كام وأنا تعمل عىل تدعيم 

النفيس.  الضغط  عبء  من  وغريهم  أنفسهم  حامية  تعلّم  عىل  األشخاص  وتساعد  االجتامعية  الشبكات 

املعافاة  عملية  يف  االنخراط  عىل  األشخاص  االجتامعي  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  تساعد  كذلك 

وتحسني ثقتهم بالنفس من خالل مساعدة اآلخرين عىل التصالح مع خسائرهم وإعادة بناء حياتهم. حني 

يشارك األشخاص يف هذه النشاطات، يقومون وقتها فصاعداً بخطوتهم األوىل نحو املساهمة الفعالة يف 

معافاتهم الخاصة. 

رينوس  نظرية  إىل  استناداً  االجتامعي  النفيس  الدعم  منوذج  تقديم  تّم  املاجستري،  برنامج  تصميم  يف 

بابادوبولوس،105 واىل الصياغة املفاهيمية التي وضعتها املنظمة الدولية للهجرة،106 مع الرتكيز عىل النواحي 

التالية: )أ( قراءة أنرثوبولوجية لألحداث املعطّلة والنزاع؛ )ب( التشكيك يف مثلّث الضحية – املرتكب – 

املنقذ؛ و)ت( فهم نسقي لنتائج األحداث املعطلة مع الرتكيز ليس فقط عىل املعاناة بل أيضاً عىل القدرة 

املجتمع  داخل  املنظم  العنف  بني  الرتابط  إن  والثقافية.  والجامعية  الفردية  املوارد  وعىل  الصمود  عىل 

102	 اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(، 2007؛ باتل وزمالؤه، 2014. 

103	 املنظمة الدولية للهجرة، 2000. 

.2007 ،)IASC( اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 	104

105	 بابادوبولوس، 2002. 

106	 املنظمة الدولية للهجرة، )بدون تاريخ(
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والعنف املرتبط بشكل مبارش بالحرب107 وموضوع العالقة بني الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم108 هام 

اإلطار العام للتدخالت املبدعة التي تّم تحليلها يف هذه الوثيقة. 

يف سياق التدخالت املبنية عىل الفن، تّم تدريس الُنُهج املرسحية التالية يف برنامج املاجستري: )أ( 
العالج باملرسح، وخصوصاً منوذج التجسيد واإلسقاط والدور )EPR( الذي وضعته سو جينينغز؛109 
)ب( مرسح املضطهدين الذي أنشأه أوغوستو بوال؛110 و)ت( منوذج الدائرة املعّقدة )CCM(111 الذي 
وضعه غوغلييلمو سكينينا، إضافًة إىل أدواًت عملية أخرى مستمّدة من تطبيق فن الدمى عىل الدعم 
النفيس االجتامعي وغريه من مناذج العالج باملرسح. عىل الرغم من أنها تقنيات ونظريات مختلفة، 
أنها تنسجم جميعها مع منوذج تدخل مرسحي يستمد جذوره من اإلطار واملنهجية النظرينّي  إال 
الذي  باملرسح  العالج  نهج  إن  السابقة.112  الفقرات  يف  إليه  التطرّق  تّم  الذي  االجتامعي  للمرسح 
العالجي  األثر  أهمية  للدراما واملرسح،113 وعىل  التفاعلية  الطبيعة  يركّز عىل  وضعته سو جينينغز 
للوقوف عىل خشبة املرسح وعىل القدرة املحددة للمرسح عىل تغيري طريقة رؤيتنا وفهمنا للحياة، 

وبالتايل عىل طبيعة املرسح الرمزية واملجازية.

لنا  يتّم متثيله، كجزٍء من قصة ستقّدم  مكاننا يف عامل رمزي  إيجاد  إن فن املرسح ميّكننا من 

عدة خيارات وحلول؛ سوف تحّول. األمر يشبه النظر من خالل مشكال ورّج قطع األوراق امللّونة 

داخله لتكوين أشكال وأمناط جديدة دون أن يفقد شكله األسايس. ]...[ يجب أن نتذكر أن التجربة 

أن  هو  الحال  واقع  ميتافيزيقية؛  أنها  أظن  تجارب  لخوض  أنفسنا  تجاوز  من  متكننا  املرسحية 

املرسح ال يُخرجنا فقط من تجاربنا اليومية الشخصية، بل أيضاً يحّول طريقة إدراكنا وتجميعنا 

آلرائنا حول الحياة بحّد ذاتها.114

تقيض مهمة املعالج بواسطة املرسح بأن ميّكن األشخاص، عىل قدر املستطاع، من إعادة حالة 

التوازن إىل حالتهم الداخلية.115

مع  التعامل  فإن  املرسح،  بواسطة  العالج  نظر  وجهة  من  رئيسية.  مفاهيم  عىل  باملرسح  العالج  يرتكز 

أكرث  يكون  ما  لشخص  الشخصية  الحياتية  بالتجارب  متّس  التي  والنتائج  واملواضيع  والنزاعات  العالقات 

فعالية من خالل املرسح، إذ أن املرسح يسمح باإلبتعاد عن تلك التجارب واألحداث واالنفعاالت.

107	 آراي، 2014. 

108	 غالتونغ، 2000. 

109	 جينينغز، 2009. 

110	 بوال، 1996، 2002 و2011. 

111	 للمزيد عن منوذج الدائرة املعّقدة، أنظر الفقرة 3.2 واملراجع. 

112	 بريناردي، دراغوين وسكينينا، 2002. 

113  "إن الدراما واملرسح، وبالتايل العالج باملرسح، هي بحّد ذاتها عمليات تفاعلية تتضمن أشخاصاً آخرين، لذلك 

من الرضوري أن نتأمل يف تاريخنا ليس فقط كأفراد بل كأفراد بالنسبة إىل أشخاص آخرين، مبعنًى آخر، املجتمع" 

)جينينغز، 2009:22(.

114	 املرجع نفسه، 12-11. 

115	 املرجع نفسه، 125. 
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إذا "أبعدنا التجربة عن حياتنا بواسطة املرسح"، ال نكون نرى محاكاة لنزاعنا فقط. إن القيمة الحقيقية لهذه 

الخطوة تتمثّل يف تعزيز قدرة الشخص عىل التمييز بني الواقع اليومي والواقع الدرامي وعىل االقرتاب أو 

الدرامي وإدارته هو املهارة  اليومي والواقع  الواقع  العبور بني  االبتعاد من كلٍّ منهام كام يجب. إن فهم 

إىل  أيضاً  يحتاج  بل  الدراما  تقنيات  باستخدام  فقط  يقوم  "ال  الذي  املرسح  بواسطة  للمعالج  الخاصة 

الحياة  التي متّت مامرستها وصقلها".116 إن إعادة صياغة تجارب  مجموعة واسعة من املهارات والعمليات 

بواسطة املرسح هي املبدأ الذي يقود تدخالً عالجياً بواسطة املرسح: تهدف إذن النشاطات املبدعة إىل 

إن  الخاصة.  لحياتهم  املركبة  القراءة  وإعادة  التجربة  هذه  عيش  عىل  املجموعة  داخل  األفراد  مساعدة 

داخلية  تركيبة  لديها  وكل جلسة  من جلسات،  يتألف  الطقوس،117  كام  بواسطة املرسح،  العالجي  التدخل 

مقّسمة إىل أجزاء: االتصال، العقد، عملية التحمية، النشاط الرئييس، التهدئة واملالحظات. يقود منوذج 

التجسيد واإلسقاط والدور )EPR( الذي وضعته سو جينينغز118 تقّدم أو مسار كل جلسة ومجموع الجلسات. 

تقول جينينغز أن التطور الدرامي للبرش يتّم عىل ثالث مراحل: )أ( التجسيد )أي اللعب بواسطة الجسد، 

مواءمة الحركة وغريها(؛ )ب( اإلسقاط )أي التعبري الخارجي كالرسم واللعب باأللعاب(؛ و)ت( الدور )أي 

انتحال الشخصيات(. يك تكون الجلسات مفيدة، يجب عىل الجلسات أن تتقّدم وفقاً لهذا التسلسل أيضاً. 

م املجموعة يف الجلسات. خالل برنامج  بيد أن االهتامم املوىل إىل كل من هذه األجزاء قد يختلف مع تقدُّ

املاجستري، أُعطي الطالب أمثلًة عن ألعاب119 وإحاالت نهج جينينغز.120 

إن مرسح املضطهدين الذي أسسه بوال والذي أرشنا إليه يف الفصل الثاين، هو نهج واضح للتدّخل مع 

التعبريية  التحمية  عمليات  خالل  ومن  املرسحي،  العمل  حلقات  يف  واملجتمعات.  املجموعات  من  كلٍّ 

أن  محرتفني،  ممثلني  ليسوا  هم  الذين  املشاركني  إىل  يُطلب  املبدعة،  التفاعلية  والنشاطات  والعالئقية 

يُفصحوا عن اختالفاتهم الخاصة – املعتقدات واآلراء والتقاليد الثقافية – حول مواضيع سياسية واجتامعية 

تهّمهم جميعاً، وأن يواجهوا بعضهم البعض بآرائهم املختلفة. إن التشكيك باملواقف ولعب األدوار يف 

وأدوار  بهويات  املرتبطة  االجتامعية  باملظامل  املتعلقة  املشاكل  حل  نحو  َهني  موجَّ املضطهدين  مرسح 

السلطة. يف منتدى املرسح، بوجه خاص، ، متثّل املجموعة قصصاً ومواقفاً تعرّب عن النزاعات االجتامعية، 

ويُدعى الجمهور للمداخلة والحلول مكان شخصية أو أكرث عىل خشبة املرسح، كام والقرتاح حلول بديلة، 

ليس من خالل الكلامت إمنا عرب التفاعل مبارشة عىل خشبة املرسح. من هذا املنظور، ال ينتج عن املرسح 

تنفيس عاّم بالداخل بل تعدديٌة تعّزز القدرات الفردية والجامعية عىل إيجاد حلول خاّلقة وتحّمل مسؤولية 

العمل االجتامعي.

116	 املرجع نفسه، 134. 

117  "إن جلسات العالج بواسطة املرسح هي جلسات طقسية بشكلها وبنيتها، وعادة ما تبدأ وتنتهي بعبارات طقسية 

مألوفة؛ يعمل هذا األمر كمستوعب لعمليات اإلستكشاف واملجازفة داخل الجلسة التي يقابل داخلها املشاركون 

مواداً غري مألوفة أو مجهولة." )املرجع نفسه، 126(

118	 جينينغز، 1992. 

119  من ضمنها مترين شجرة الحياة وقصة الطفل الغري مريئ اللذين استخدمهام الطالب بشكل مكثّف يف أعاملهم 

امليدانية. 

120	 املنظمة الدولية للهجرة، 2015. 
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2.5. تحديات اإلطار: بني الثقافة وحاالت الطوارئ 

باالعتبار  تأخذ  أن  املرسح،  بواسطة  التدخالت  ضمنها  ومن  الفن،  عىل  املبنية  التدخالت  كل  عىل  يجب 

ٌد ثقافياً  السياق الثقايف املعنّي الذي تجري داخله. إّن أي تدخل مبني عىل الفن هو يف الواقع بحد ذاته محدَّ

ويعزز بشكل ضمني منوذجاً ثقافياً للمراجع، أحياناً بطرق ال يالحظها مستخدموه – امليرسين واملشاركني 

عىل حد سواء. إن الطرق التي تتعاطى فيها التدخالت املبنية عىل الفن مع املواضيع، مثل اللغة الشفوية 

أو لغة الجسد، مفهوم املخيّلة وفكرة القواعد واملشاركة، هي طرق خاصة بكل ثقافة وميكن أن يكون لها 

آثار مختلفة يف سياقات ثقافية مختلفة.

منهام  كلٍّ  بتصوير  الطالب  قام  وقد  بعضهام،  عن  مختلفني  والسوري  اللبناين  الثقافيني  السياقني  إن 

تجربة  )أ(  التالية:  النواحي  عىل  الطالب  ركّز  امليدانية.  أعاملهم  تقارير  يف  واضحة  بطريقة  ومناقشتهام 

لبنان املتعددة الثقافات؛ )ب( التغرّيات التي طرأت عىل العائالت السورية التقليدية وعىل أدوار األنواع 

أفراد  يواجهها  التي  التحّديات  )ت(  الثقافات؛  املتعددة  واالتصاالت  الحرب يف سوريا  بسبب  االجتامعية 

ينتمون إىل مجتمعات ثقافية تقليدية يف استخدام الجسد بطريقة خالقة؛ و)ث( النموذج الرتبوي الذي 

تنطوي عليه التدخالت املبنية عىل الفن. 

ميلك لبنان تجربة متعددة الثقافات طويلة األمد، إذ أنّه يحتضن أكرث من عرشين مجموعة أثنية ودينية، من 

ضمنها املسيحيني املوارنة والشيعة والسنة واملسلمني الدروز. منذ سنة 1948 عقب الحرب مع اإلرسائيليني، 

أصبح لبنان مقصداً لالجئني الهاربني من األرايض الفلسطينية. ومع األزمة السورية، انتقل أكرث من مليون 

سورياً إىل لبنان منذ بداية الحرب. يُعترب هذا العدد ضخامً نظراً إىل عدد سكان البلد والذي يبلغ أربعة 

ماليني ونصف مليون مواطن لبناين، وهو يؤثّر عىل التوازن الهش يف لبنان، وهو توازن متعدد الثقافات 

ومتعدد الديانات معروف ومعّقد. إضافًة إىل ذلك، كان املضيفون اللبنانيون يعانون أصالً من آثار الضغوط 

االجتامعية واالقتصادية عىل نوعية حياتهم، الناتجة عن األزمة االقتصادية العاملية األخرية. بدأ االستقطاب 

بني املجتمع اللبناين املضيف والالجئني السوريني بالظهور، وهو عىل تزايد يف الحياة اليومية، خصوصاً 

بني األطفال، وذلك بسبب ما يبدو أنه تنافس عىل املوارد وبسبب التاريخ القريب للعالقات بني البلدين. 

إن الحاجة لتفّهم ثقايف وتقبّل للتنّوع مهم عىل عدة مستويات مختلفة، من ضمنها مع األطفال والشباب. 

إن غياب الفرص واألماكن حيث ميكن للبنانيني وللسوريني اللقاء والتفاعل يزيد من صعوبة التغلّب عىل 

األحكام املسبقة من الجانبني ويؤثّر عىل الحوار. كان لوجود الجيش السوري الطويل األمد يف لبنان خالل 

اللبنانية األهلية أثٌر عميق عىل معظم السكان، الذين وضعوا السوريني يف موقع املرتكب. هذا  الحرب 

الوضع مل ينتِه مع انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، وقد جعل من إدماج السوريني يف املجتمع 

اللبناين أكرث صعوبًة، حيث أنه من الصعب بالنسبة إىل عدد كبري من السكان تصّور السوريني يف وضع 

الضحية عوضاً عن املرتكب، وهو الدور الذي نُسب إليهم لسنوات طويلة. فضالً عن ذلك، يرى البعض 

أن هناك تفاوت يف القوة بني املنظامت اإلنسانية والحكومة اللبنانية، مام يجعل من الالجئني معتمدين 

غري طوعيني عىل مساعدتهم، األمر الذي يسبب إحباطاً اجتامعيا عند كل من الالجئني واملضيفني. يعاين 
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الالجئون لتلبية احتياجاتهم األساسية؛ يف الكثري من األحيان، يعتمدون عىل املنظامت اإلنسانية ويكون 

وضعهم القانوين غري واضح. بالنسبة إىل بعض الطالب، تُعترب هذه األمور أشكاالً من العنف املنظم التي 

هي يف أساس املحنة التي ميّر بها العديد من السوريني، مام يحّد من قدرتهم عىل أن يكونوا مستقلنّي 

ومكتفني ذاتياً. تحاول املنظامت غري الحكومية أن تحّد من التمييز املامرس ضد الالجئني عرب تطبيق برامج 

وبالتحديد،   – الفن  عىل  املبنية  التدخالت  تقوم  املنظور،  هذا  من  االجتامعي.  الرتابط  تعزز  ونشاطات 

نُُهج املرسح االجتامعي مع منوذج الدائرة املعّقدة – مبعالجة هذه املسألة بعدة طرق من خالل تشجيع 

الفردي وخلق مواقف غري عادية وَحدية حيث  التمكني  التجارب االجتامعية وتعزيز  الفعالة يف  املشاركة 

يشعر األشخاص أنه بإمكانهم اللقاء والتعبري والبحث عن حلول ممكنة ملشاكلهم املشرتكة بواسطة وسائل 

خالقة.

باالختالفات بني  أيضاً  يتعلّق  السورية  الحرب  الالجئني من  نزوح  ثقافات مختلفة يف سياق  بني  اللقاء  إن 

مناذج العائالت، وبالتحديد، دور املرأة يف العائلة. يف لبنان، عىل سبيل املثال، تأيت العديد من النساء 

الحامية  ما بني  أبوي قوّي، يجمع  بنموذج  تتّصف جميعها  عائلية متنّوعة  ثقافات  الالجئات من  السوريات 

ومحدودية الحريات الشخصية للنساء يف العائلة. من جهة أخرى، تأيت نساء سوريات الجئات أخريات من 

عائالت تقّدمية جداً لطاملا منحت النساء دوراً نظرياً. 

تتوىل  النزوح،  حاالت  يف  غالباً،  التقليدية.  واالجتامعية  العائلية  األدوار  النزوح  يقّوض  ذلك،  إىل  إضافًة 

غياب  بسبب  إما  الرزق،  كسب  ضمنها  من  العائلة،  رجال  إىل  تقليدياً  نُسبت  لطاملا  وأدواراً  مهاماً  النساء 

املنزل.  بسبب خطورة مغادرة  وإما  إيجاد عمل،  الرجال يف  يواجهها  التي  الصعوبة  بسبب  وإما  الرجال، 

الرعاية  وبإدارة  مبفردهن  وبالخروج  بالعمل  بدأن  السورية  العربية  الجمهورية  من  الالجئات  من  الكثري 

والدولية،  املحلية  اإلنسانية  األنظمة  مع  العالقات  وبإتقان  وبأوالدهن  بهّن  الخاصة  والصحية  االجتامعية 

املختلفة  العديدة  املواقف  تقّدمها  التي  الفرص  إن  استقالليًة.  أكرث  األمور  هذه  كل  خالل  من  وأصبحن 

من  أمام مجموعة  النساء  اللجوء، وضع  مجتمع  وداخل  اللبنانية  الثقافة  القامئة يف  ودورها  املرأة  تجاه 

املبنية  للنشاطات  ميكن  وإمكانياتها.  املرأة  دور  عن  مجتمعهن  وأفكار  أفكارهّن  تحّدت  التي  االحتامالت 

الواقع، ميكن لهذه  التنّوع. يف  التي يخلقها هذا  تبني عىل اإلمكانيات  أن  الطالب  نّفذها  الفن والتي  عىل 

النشاطات أن تسمح للنساء السوريات بالتعبري بطريقة خالقة عن مشاعرهن وعن املحن التي ميررن بها، 

يعزز  أن  والخالق  االجتامعي  املرسحي  العمل  لحلقات  ذلك، ميكن  إىل  إضافًة  نظرياتهن.  مع  وبتعميمها 

التبادالت واللقاءات بني نساء سوريات ولبنانيات، مام يسمح لهّن بتعلّم مهارات ومؤهالت جديدة من خالل 

تبادل أفضل املامرسات ومهارات حل املشاكل. 

برنامج  يف  تعليمها  تّم  التي  وأدواته  املرسح  مناذج  تشدد  آخر.  تحّدياً  للجسد  املبدع  االستخدام  قّدم 

املاجستري كثرياً عىل مامرسات التنشيط والتعبري والتواصل غري الشفوي الجسدية. خالل هذه النشاطات، 

يقوم الجسد بتامرين وحركات ورقصات موّجهة صوب إدراك الذات واستكشاف القدرات التعبريية للجسد 

الجسد  يظهر  العمل،  العمليات وحلقات  عام، خالل هذه  بشكل  األجساد.  تالمس  الثقة من خالل  وبناء 

اإلمكانيات  استكشاف  إن  واألزياء.  اليومية  واألدوار  االجتامعي  التنّكر  بواسطة  يتحرر  أنه  مبعنى  عارياً، 

التعبريية األصلية للجسد يف هذا اإلطار هي طريقة لبلوغ املصداقية الشخصية والعالئقية. بيد أنه ميكن 

القيمة  مع  تتعارض  أن  االجتامعي،  املرسح  الجسد يف معظم  استخدام  الجسد هذه وملامرسة  لثقافة 
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املعطاة للجسد يف بعض الثقافات التقليدية. انطبق هذا األمر، وفقاً لتقارير الربيحي ودويّب وجلّو وخليل 

ومعاوي، عىل املنظور الثقايف للعديد من الالجئني املعنيني، وقد كانوا مبعظمهم مسلمني من مناطق 

ريفية يف الجمهورية العربية السورية. أفاد الطالب عن صعوبات يف مسك األيدي بني الذكور واإلناث من 

األطفال، وعن مواقف حامئية من اإلخوة حيال األخوات – إذ مل يسمح اإلخوة للمدرب بلمس أخواتهن – أو 

عن مقاومة املراهقات للتدريب والتامرين الجسدية، باستثناء الرقصات التقليدية. 

قام طالب املاجستري عرب عدة طرق باستكشاف الحاجة إىل مواءمة منوذج التدخل مع ثقافة املشاركني 

يف ما يتعلّق باستخدام الجسد: منح مساحة أكرب للرسم ولصناعة األغراض وللغناء، واألهم، استخدام 

إمنا  املحور،  الجسد هو  يكون  الطريقة،  بهذه  والشخصيات.  املواقف  وارتجال  واملحاكاة،  األدوار  لعب 

أو  محتشم  غري  يعترب  أن  من  يصونه  مام  املشارك،  يؤديه  الذي  للدور  املناسبة"  املالبس  "مرتدياً  يكون 

منتهك. تقوم األجساد بالتحرك، إمنا يف سياق قصة خيالية أو زائفة تربر استخدام األجساد بشكل يتعارض 

إمكانية  األوىل يف  القيمة  تكمن  قيمتني.  األدوار  لعب  يكتسب  بالتايل،  الشخصية.  من  كجزء  األعراف  مع 

استكشاف موقف إشكايل وتجربة حلول وتعميم عدة وجهات نظر حول املوضوع. أما القيمة الثانية، فتكمن 

أو  إظهاره  فيها  مُينع  سياقات  حتى يف  الجسد  استخدام  املمكن  من  يجعل  األدوار  لعب  أن  حقيقة  يف 

استخدامه بطريقة مبدعة، بطريقة تسمح للمشاركني بتحسني نظرتهم وإدراكهم للذات – من خالل الجسد 

– وباستكشاف املكونات غري الشفوية األساسية للتواصل بني األشخاص. 

يف الثقافات التي تكون فيها الكلامت أدوات تواصل مالمئة أكرث من الجسد، يكون النهج املتبع يف حلقات 

العمل اإلبداعي أكرث منه تعليمياً. بدا ذلك جلياً يف بعض األعامل امليدانية التي قام بها الطالب، خصوصاً 

مع األطفال، حيث لجأوا إىل بُنًى تعليمية. إن املطالبة باالنضباط من حيث ضبط النفس الجسدي واللفظي، 

واستخدام أوضاع تكون يف معظم األحيان جامدة وال تسمح بالحركة- الجلوس والكالم أو الجلوس والرسم- 

تعود إىل منوذج تعليمي تقليدي قامت علم الرتبية أو البيداغوجيا بالتشكيك فيه يف القرن العرشين، عرب 

نفسها،  بالطريقة  الالتينية.121  أمريكا  الغرب ومن  مبتكرة مستمّدة من  وتربوية  تعليمية  نظريات ومامرسات 

اعتمدت العديد من هذه النهج الرتبوية الجديدة الطرق غري الشفوية للفنون بإسم قدرة عىل التعبري أقّل 

ارتباطاً مبعرفة القراءة والكتابة عند املشارك. مع هذه النامذج، تصبح جليًة إمكانيُة وصول عدد أكرب من 

املشاركني إىل هذا النوع من الفن بفضل عدم ارتباطه باملستوى االجتامعي التعليمي، إضافًة إىل إقرار 

عام بالشخص وتعزيز لدوره الفعال يف بناء معنٍى مشرتك. إن القدرات البيداغوجية التي أثبتها الطالب 

يف مختلف األعامل امليدانية – واملرتبطة بشكل خاص بالنامذج التي تعزز ملكية األطفال، مثل نهج من 

طفل إىل آخر122 وغريه من األساليب القامئة عىل املشاركة – تُظهر مجااًل للبحوث يجب التحرك داخله ضمن 

الثقافة املرجع. إن املجال الذي فتحته األزمة يسمح بتطوير مامرسات تربوية جديدة تناقض عدم املساواة 

االجتامعية والصحية عند جميع األطفال. 

121	 كاتاريس، 2016.

122	 إبراهيم، 2014. 
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لبناين:  املبنية عىل املرسح مع الجئني سوريني ومضيف  التدخالت   .2.6
املجموعات املستهدفة وهيكلية األعامل امليدانية

عادًة، تتضمن أطروحات طالب املاجستري املتعلقة بالتدخل بواسطة املرسح جزءاً نظرياً يف البداية، يقوم 

بعرض السياق املحدد للمداخلة ويناقش اإلطار املفاهيمي الذي يشري إليه كل عمل ميداين. عادًة، يكون 

وصف األعامل مليدانية أكرث إيجازاً. يف الواقع، إن الوقت القصري املتوفر للعمل امليداين وعدم استقرار 

الوضع األمني – الذي يف بعض األحيان منع وصول املستفيدين إىل أماكن إقامة النشاطات – سمح بتطبيق 

مجزّأ فقط للتدخالت املقررة. يف بعض األحيان، عرضت األطروحات العمل امليداين املقرر دون طرح 

تطبيقه الفعيل. 

إن األطروحة بكاملها، وخصوصاً العمل امليداين، منظمة وفقاً لنوع املستفيدين الذين يستهدفهم التدخل 

بواسطة املرسح. 

بالتايل، فإّن التحليل الذي سوف ييل سوف يتناول بالتحديد مواضيع التدخل بواسطة املرسح مع األطفال 

والنساء، مبا أن األعامل امليدانية كانت تتعلّق بشكل أسايس بهاتني الفئتني من املستفيدين. 

كام ينبغي أن يكون الحال يف كل عملية تعلّم، استجابت األعامل امليدانية لنهج قائم عىل التجربة والخطأ 

إىل  إضافًة  اإليجابية  لألجزاء  النقدية  القراءة  هذه  النقدية.  القراءة  عىل  كبرية  قدرة  مع  دامئاً  إنجازه  تّم 

محدودية التدخل سمحت باستخالص عدد من االقرتاحات والنصائح. 

2.6.1. العمل مع األطفال: تعزيز القدرة عىل الصمود وتحويل النزاع

يف الحديقة املواجهة للمبنى الذي أسكن فيه، يف حّي العبّاسيني يف العاصمة السورية، دمشق، 

ميكنك أن تسمع األصوات العالية لزمرة من األطفال. هذه األصوات تعلو وتحايك أصوات طلقات 

النار التي تُطلق كل يوم من بندقيات وأسلحة رشاشة يف ساحات النزاع املسلح يف مناطق واسعة 

من األرايض السورية. تختبئ مجموعة من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 و14 عاماً وراء 

مقاعد الحديقة وأشجارها، فيام تقوم مجموعة أخرى من األطفال الذين يحملون بنادق ورشاشات 

الصنع،  الروسية  الكالشينكوف  تبدو كرشاشات  الخشب  أو قطع من  الصني  بالستيكية من صنع 

بالوقوف يف وجهها. 

لقد بدأت املعركة.

النارية.  الرشقات  تشبه  متتالية  الصغرية أصوات رشقات  أفواههم  تُصدر  املواجهة.  تبدأ  فجأة، 

لوحه.  وجهاً  مواجهة  أقرب،  األطفال  بني  املواجهة  أصبحت  حّدًة.  األصوات  هذه  تزداد  الحقاً، 
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من  عدٍد  رّص  خالل  من  صنعها  طابٌة  هي  الرمانة  هذه  أعدائه.  عىل  يدوية  رّمانًة  يرمي  أحدهم 

األوراق. يف هذه األثناء، ُسمع صوت بعيد لكن ضخم، صوت مدفعية حقيقية وقذائف حقيقية. 

توقّف كل األوالد عن اللعب. ثّم ارتسمت ابتسامات بريئة عىل وجوههم وأكملوا اشتباكهم لتسلية 

أنفسهم. بعد رؤية هذا املشهد املتكرر، ذهبُت إىل الحديقة ألحّدث األطفال عن لعبتهم.123

الفصل كانت تستهدف  تّم تحليلها بهدف هذا  التي  أكرث من نصف األعامل امليدانية لربنامج املاجستري 

أطفاالً ومراهقني. يصف الطالب بتفصيل كبري أوضاع األطفال الالجئني والنازحني داخلياً ويشددون عىل 

الطبيعة الحاسمة للتدّخل يف الوقت املناسب يف هذه السّن.124 إن عامل السّن بالنسبة إىل األطفال، مرتبطاً 

بالوضع املأساوي للحرب وبحالة النزوح، من شأنه أن يرّسع عملية النضوج من جهة – تحّمل املسؤوليات 

داخل العائلة، العمل وتقليد البالغني125- ومن جهة أخرى، أن يؤثّر عىل الكفاءات االجتامعية يف مرحلة من 
مراحل الحياة تكون فيها عالقات الفرد املتبادلة ضمن مجموعة ما مهمة من الناحية التطّورية.126

إن وضع األطفال السوريني موثّقة من قبل الطالب مع الرتكيز عىل عنف الحرب، والعنف الثقايف، والعنف 

األرسي وعنف النزوح. 

باألخص، حلل الطالب العنف األرسي )الجسدي والنفيس( املوّجه ضد األطفال. عىل الرغم من أن العنف 

يعاين  النزوح.  أسوأ مع  أنه أصبح  إال  السورية،127  العربية  الجمهورية  الحرب يف  األرسي موجوٌد من قبل 

األطفال متاماً مثل البالغني من خسارة منزلهم128 ومن انتزاعهم من سياق الحياة العائلية. إضافًة إىل ذلك، 

يخضعون للضغوطات والتغيريات الجذرية التي تحدث داخل العائلة النازحة والتي غالباً ما تتجىّل يف نقص 

يف االهتامم العائيل – كال الوالدين يعمالن، ما من أقارب يدعمون العائلة – أو نقص يف الرعاية االجتامعية، 

لالستغالل  يتعرّضون  أخرى،  حاالت  يف  االجتامعية/التعليمية.  والنشاطات  التعليمية  املراكز  غياب  مثل 

والعنف األرسيني، غالباً بسبب التغريات يف األدوار واملسؤوليات – عىل سبيل املثال حاجة املرأة للعمل 

123	 وسوف، 2014. 

124  "إنها السنة الرابعة عىل بداية النزاع يف سوريا وخروج السوريني إىل البلدان املجاورة. بالنسبة إىل الوضع العام، 

ولّد هذا النزاع مشاكل نفسية اجتامعية عىل كل املستويات، خاصًة ويف األغلب لدى الالجئني السوريني وبالدرجة 

وقد  للتعليم،  يحصلون عىل فرص  ال  األغلبية  لبنان(؛  الحالة،  املضيف )يف هذه  املجتمع  الشباب يف  األوىل 

املراهقني  بعض  أقّر  إنتاجيتهم.  عىل  أثّرت  محتملة  بطالة  من  عانوا  وقد  ساحقة،  اجتامعية  ضغوطات  واجهوا 

مصاعباً  اختربوا  الذين  األشخاص  العمل.  يف  لالستغالل  يتعرّضون  وبأنهم  األمان،  وعدم  بالعزلة  بشعورهم 

ما يطبعهم هذا الجرح لوقت طويل من  الهجران والعنف والحرب واملأساة واملوت – غالباً  وجوديًة عظيمة – 

الزمن أو حتى طيلة حياتهم." )معاوي، 2014(.

125	 وسوف، 2014.

126  "إنهم أطفال ترتاوح أعامرهم بني 11 و13 عاماً. تم اختيار هذه الفئة العمرية ألنها تشّكل مرحلة مهمة للتعليم، 

الوقت األمثل ملساعدة األطفال عىل  إنه  بينهم ومع اآلخرين؛ كذلك،  نزاعات عديدة بني األطفال فيام  وهناك 

إمكانياتهم وقدراتهم؛ إضافًة إىل  لتطوير  امتالك مهارات وأدوات وآليات  تغيري وتعديل أسلوب حياتهم وعىل 

ذلك، يشعرون أنهم بحاجٍة إىل االنتامء إىل مجموعة تشعر أنهم يريدون مناقشة أفكارهم ومشاكلهم." )مكرزل، 

 )2014

127	 يونس أحمد رهاب، خصائص العائلة الريفية وعالقتها بالعنف الوالدي املوّجه ضد الطفل، ُمقتبسة يف الربيحي، 
 2015

128	 بابادوبولوس، 2002.
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– مام يؤدي إىل توترات وأحياناً إىل العنف أيضاً.129 إن العنف األرسي ومختلف أنواع االستغالل التي يتعرّض 

لها األطفال ترتك أثراً كبرياً عليهم، إن من حيث التطّور السلويك وإن من حيث مستوى العدائية لديهم. 

داخل املجتمع املضيف، قد يتعرّض األطفال لالستهزاء ولالعتداء الجسدي والنفيس من قبل أقرانهم يف 

أماكن مخصصة  الوصول إىل  إمكانية  التنقل، عدم  القيود املفروضة عىل حرية  إن  املجتمع املضيف.130 

العبور يف املناطق الحرضية، كلها  التي ينطوي عليها  التعليمية( واملخاطر  للعب )كاملنتزهات واملراكز 

أسباب أخرى من أسباب املعاناة. إن الحياة داخل مالجئ جامعية صعبة جداً – بسبب انعدام الخصوصية 
والشعور بالعجز – والسلوك العدايئ أمر شائع ضد األطفال والعائالت.131

استهدفت األعامل امليدانية أطفاالً من الذكور واإلناث وبشكل أسايس مراهقني ومراهقات ترتاوح أعامرهم 

تم  مالجئ،  داخل  يعيشون  سوريني  الجئني  كانوا  األعامل  هذه  يف  املشاركني  معظم  عاماً.  و13   11 بني 

التعرف إليهم يف مراكز تعليمية أو من خالل منظامت إنسانية يف لبنان والجمهورية العربية السورية. يف 

بعض الحاالت، كان كل من األطفال السوريني واللبنانيني منخرطني يف نشاطات تهدف إىل تحويل النزاع.132 

كانت معظم التدخالت تهدف إىل الدعم النفيس االجتامعي، مع الرتكيز عىل تقييم االحتياجات وتعزيز 

املهارات والقدرة عىل الصمود133 ودعم التواصل الخايل من العنف. يف إحدى الحاالت، ركّزت املداخلة 

بشكل خاص عىل العنف األرسي134 واالستغالل.135 كل األطروحات تقريباً تشري إىل نظريات التدخل العامة 

املبنية عىل الفن التي تّم تقدميها يف برنامج شهادة املاجستري، مع إشارٍة خاصة إىل النامذج الثالثة املبنية 

عىل الفن: منوذج التجسيد واإلسقاط والدور )EPR( الذي وضعته سو جينينغز )واملتعلّق بتدّرج كامل عملية 

 )CCM( ومنوذج الدائرة املعّقدة )التدّخل(، ومنوذج العالج باملرسح )املتعلّق بتدّرج الداخيل لكل جلسة

)كنموذج متقاطع يشّجع تعزيز التنّوع وتقبّل التنّوع(. قّدم الطالب أيضاً إشاراٍت إىل نظريات بناء السالم136 
ومامرسات تحويل النزاع ومناذج تثقيفية بديلة، مثل منوذج من طفل إىل آخر.137

129	 الديراين، 2015. 

130  مجموعات تركيز أدارها املعالج النفيس يف مركز كاريتاس للمهاجرين مع 180 لبنانياً يف كل املناطق يف أيلول 

2014 قّدمت تقريراً بها مورين محفوظ التي ذكرت يف أطروحتها: "الكثري من األمهات مينعن أطفالهن من الخروج 

للعب ألنهن يخشني أن يتعرّضوا للرضب من قبل األطفال يف الحي. إن التوتر ملموس عىل كل املستويات ويف 

كل األماكن، حتى يف املدارس وبني األطفال. يتعرض الكثري من الطالب السوريني للتمييز ضدهم ولسلوك سيئ 

من قبل األساتذة الذين يقولون لهم كالماً سيئاً أو يسيئون معاملتهم أو حتى يتجاهلونهم. ’ال تفرس يل املعلمة أي 

يشء حني أطرح عليها سؤاالً‘. يواجه الطالب السوريون مشاكل أيضاً مع زمالئهم يف الصف، الذين – يف الكثري 

من األماكن – يسيئون معاملتهم، ورضبونهم ويتنّمرون عليهم؛ ’يقول لنا الطالب اللبنانيون كلامت سيئة، هذا هو 

السوري، السوري "األندبوري" – كلمة سيئة يف اللغة العربية – كذلك يرضبوننا أو ينتظروننا خارج املدرسة يك 

يرضبونا أيضاً‘." )محفوظ، 2015(

131  تقّدم أطروحة غيلّو عرضاً مفصاًل لحياة املراهقني داخل املالجئ وألجوائها العدائية التي تشّكل تحدياً للتدخالت 

بعدة طرق. 

132	 محفوظ، 2015.

133	 معاوي، مع اإلشارة بشكل خاص إىل نظرية سريولنيك )سريولنيك وماالغويت، 2005( 

134	 الربيحي، 2015.

135	 الديراين، 2015. 

136	 توتيش، 2013.

137	 إبراهيم، 2014. 
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بشكل أسايس، تتبع األعامل امليدانية مع أطفال التصميم التايل: )أ( تقييم االحتياجات )والذي يتّم مع 

التدّخل  )ب(  ذلك(؛  ينطبق  حيثام  الرتبوية/النفسية،  الخدمات  مقّدمي  مع  أو  الرعاية/الوالدين  مقّدمي 

األسايس مع مجموعة مستهدفة منظّم عىل شكل جلسات أسبوعية )مبعّدل مثاين جلسات(؛ و)ت( التقييم 

النهايئ وإحاالت ممكنة إىل مقّدمي رعاية آخرين. يبدأ التدخل األسايس بجزيئ االتصال والعقد يف البداية، 

ومن ثم نشاطات اللعب التي تتدرج من األلعاب الجسدية إىل الرسم ورواية القصص وصنع الِحرَف اليدوية 

ولعب األدوار واالستعراض. تنتهي معظم التدخالت بعرض نهايئ يقّدمه األطفال بحضور والديهم وأحياناً 

بحضور أعضاء آخرين من املجتمع املحيل أو مقّدمي الرعاية. ينسجم التصميم بكامله – خصوصاً البنية 

العامة للتدّخل – مع منوذج املرسح االجتامعي. 

تجدون يف ما ييل وصفاً ألمثلٍة عن األعامل امليدانية؛ تصف هذه األمثلة مجموعًة من بنى ونُُهج التدخل 

بواسطة املرسح االجتامعي مع األطفال.

تناول العمل امليداين الذي قام به الربيحي األطفال )بني 8 و12 عاماً( واستخدم الرسم ومرسح الدمى 

عن  وأعلن  النازحة  العائالت  داخل  األرسي  للعنف  يتعرّضون  الذين  األطفال  أستهدف  الصورة.  ومرسح 

األهداف التالية: )أ( الكشف عن العنف األرسي؛ )ب( تقييم الحاالت؛ و)ت( متكني الحوار داخل العائلة. 

بعد  الالذقية.  محافظة  يف  النازحة  العائالت  من  مجموعة  أيام  أربعة  عىل  امتّد  الذي  التدّخل  استهدف 

االنتهاء من العمل امليداين، قام املؤلف مبراجعة نقدية، مسلّطاً الضوء عىل بعض األخطاء والصعوبات 

والثغرات. استفاد املؤلف من هذه املراجعة النقدية فقام بوضع خطة جديدة للمستقبل تستهدف كالً من 

األطفال واآلباء، إال أنه مل يتّم تطبيقها. 

متت مناقشة العمل امليداين بأكمله يف األطروحة: تم اإلقرار بالنتائج اإليجابية املتعلّقة بالدعم النفيس 

والتدفّق العاطفي، ومّد جسور التواصل، وبناء الثقة بني الوالد وخلق جّو من التعبري والرتفيه. ثبّت العمل 

امليداين تقييامت سابقة ألخصائيني يف قلب األحداث عن العنف الذي يعاين منه معظم األطفال. قام 

الطالب بتحسينات عىل شكل التدخل مع إشارة خاصة إىل بناء املجموعات بني األطفال وأثره عىل العالقة 

العنيفة بني الوالدين واألطفال. 

استهدف العمل امليداين للديراين الفئات نفسها – الشباب الناجني من االستغالل – إمنا من منظوٍر مختلف، 

حيث أنه ركّز عىل "متكني الناجني من االستغالل عرب تحويل منظورهم لدورهم من الضحية إىل الناجي/

الفاعل، من خالل إدراكهم لقدرتهم وإمكانيتهم عىل تحويل الجراح املاضية إىل فرصة للتغيري والنمو، 

وبالتايل خلق املستقبل الذي يتمّنونه".138 تّم تقسيم حلقة العمل املؤلفة من 13 جلسة إىل مرحلتني. يف 

التاسعة  الثانية والجلسة  الجلسة  الجلسات ملجموعتني: صبيان وبنات. ركّزت  املرحلة األوىل، تم تيسري 

والتحضري  والرتكيز،  التوعية  ومهارات  التمثيل،  ومتارين  املجموعات،  وبناء  آمنة،  مساحة  إقامة  عىل 

الثانية، تم عقد ثالث جلسات مختلطة بني الصبيان والبنات بهدف التحضري  لعرض قصري. يف املرحلة 

لالستعراض. تم تقديم العرض للمرة األوىل بحضور املقيمني يف املركز الشبان والعاملني فيه؛ تم تقدميه 

أيضاً لزائرين من البنك الدويل. أشار النهج إىل منوذج الدائرة املعقدة ومنوذج التجسيد واإلسقاط والدور 

)EPR(، وتم استخدام تقنيات مرسح الصورة من مرسح املضطهدين ومتارين العالج باملرسح للدخول يف 

الدور وللتقييم. 

138	 الديراين، 2015.
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كان العمل امليداين للحاج حسن قريباً من نهج الديراين، وقد ضّم إثني عرش طفالً سورياً )ترتاوح أعامرهم 

مساحٍة  "إيجاد  إىل  جلسات  مثاين  من  املؤلفة  العمل  حلقة  هدفت  تربوي.  مركز  داخل  سنة(  و12   9 بني 

آمنة لألطفال النازحني للتعبري عن مشاعرهم واحتياجاتهم ولتنمية إمكانياتهم". كام يف األعامل امليدانية 

األخرى، تم تنظيم كل جلسة وفقاً لنامذج العالج باملرسح والدائرة املعقدة والتجسيد واإلسقاط والدور 

الرئييس،  النشاط  التحمية،  التواصل/العقد،  تدريجية:  خطوات  لخمس  وفقاً  فيها  التوّسع  وتّم   ،)EPR(

لدى  اإليجايب  والتفكري  بالنفس  الثقة  تحسني  عىل  السابعة  الجلسة  ركّزت  والختام.  التهدئة/املالحظات 

األطفال، فيام قام املشاركون خالل الجلسة األخرية بنشاط لعب أدوار متعلّق بقصة. 

ركّزت أطروحة محفوظ حول "تحويل النزاعات مع أطفال سوريني ولبنانيني باستخدام التجسيد واإلسقاط 

البداية  يف  تقييم  مرحلة  التالية:  للبنية  وفقاً  فيها  التوسع  وتّم  األطفال  بني  التمييز  عىل   ")EPR( والدور 

)اختبار سابق مع استامرات لألهل وأسئلة لألطفال( وتدّخل مّدته ستة أيام، إضافًة إىل يومني للربوفات 

واالستعراض النهايئ بحضور األهل. ضّم العمل امليداين إثني عرش طفالً )ترتاوح أعامرهم بني 10 و13 سنة( 

نصف لبنانيني )أربعة صبيان وفتاتني( ونصف سوريني )أربعة صبيان وفتاتني(. متحور التدّخل حول منوذج 

التجسدي، ويومني  الرتكيز عىل  الذي وضعته سو جينينغز: يومني من   )EPR( التجسيد واإلسقاط والدور 

عىل اإلسقاط ويومني عىل لعب األدوار. تدرّجت جلستا لعب األدوار من متارين لعب بسيطة، مثل قول 

ُجَمٍل تحمل مشاعر متنّوعة، إىل مشاهد لعب أدوار. خالل هذه النشاطات، تم خلط املجموعتني اللبنانية 

والسورية ومثّل األطفال معاً عدة أدوار وقصص. يف النهاية، كتب امليرّس واألطفال قصًة واحدة مع عدة 

الدمى بحضور  باستخدام  القصة  بتمثيل  لكل شخصية، وقاموا  دمية  األطفال  شخصيات؛ ومن ثم صنع 

التحيات  تبادل  نهائية مع األطفال تهدف إىل  العرض، تم عقد جلسة  أهلهم يف املركز االجتامعي. بعد 

واملشاعر األخرية واىل القيام باختبار الحق للدورة )تقييم بواسطة استامرات(.

اإلناث  من  طفالً  عرش  إثني  ضّمت  عمل  حلقة  جلسات  بوضع  جلّو  قام  دمشق،  يف  صغي  ملجأ  داخل   

والذكور )ترتواح أعامرهم بني 11 و14 سنة(. ركّز النشاط عىل عدائية األطفال خالل محاولة تحويلها إىل موقف 

باملرسح  املتعلّقة  للنشاطات  األطفال  مقاومة  بسبب  كبرياً  تحدياً  العمل  حلقة  شّكلت  إيجايب.  اجتامعي 

وبسبب عدائية املجموعة تجاه إحدى املشاركات.

بني  أعامرهم  )ترتواح  سوريني  الجئني  إىل  موّجهاً  كان  والذي  ُمعاوي  به  قام  الذي  امليداين  العمل  ركّز 

11 و16 سنة( عىل تعزيز قدرتهم عىل الصمود بواسطة متارين تهدف إىل التوعية عىل التعبري عن النفس 

وعىل املهارات، من ضمنها التجسيد واإلسقاط والدور )EPR( ومتارين محددة من التدريب عىل املرسح 

االجتامعي )متارين تنّفس ومتارين الدخول يف الدور والخروج منه(.

من منظور تسوية النزاعات بني األطفال )الذين ترتواح أعامرهم بني 11 و13 سنة(، أشار اقرتاح مكرزل للعمل 

امليداين إىل تعليم الحوار ونظريات التعلّم، مع تركيز خاص عىل منهج فرير الرتبوي. تّم التخطيط للنشاط 

بدقّة يك يُقَسَم إىل ثالثة أجزاء، واستهدف بناء املجموعات والتوعية عىل حقوق الطفل وتطوير مهارات 

األطفال املتعلّقة بتسوية النزاعات. تم استخدام تقنيات التجسيد واإلسقاط والدور )EPR( يف االقرتاح، 

إضافًة إىل نقاشات وحوار داخل املجموعات. 
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2.6.2. العمل امليداين مع الفتيات: العمل عىل مسائل متعلقة بالنوع االجتامعي وعىل االستقطاب

كان أحد األعامل امليدانية الذي ضّم ثالث عرشة فتاة داخل مركز لالجئني مثرياً جداً لالهتامم.139 نظّم خليل 

العمل امليداين عىل شكل خمس جلسات، مّدة كل جلسة ساعتني. ركّزت الجلسة األوىل عىل ألعاب تهدف 

إىل بناء الثقة واملجموعة وعىل العالقة بني الفتيات باستخدام التجسيد. يف هذه الجلسة، تّم نّص العقد 

والقيام بتقييٍم سابق مبتكر. هدفت الجلسة الثانية، من خالل مجموعٍة من التامرين، إىل بناء املجموعة 

من  والقليل  التجسيد  الثالثة عىل  الجلسة  ركّزت  وتحمية.  وتواصل  النفس  تعبري عن  بتامرين  القيام  واىل 

اإلسقاط. عملت الجلسة الرابعة عىل تقديم والتضامن والتعبري عن املشاكل باستخدام الصور واإلسقاط 

والقليل من لعب األدوار. ارتكزت الجلسة الخامسة عىل لعب األدوار والعمل عىل التضامن وحل املشاكل. 

متيّزت الفتيات، اللوايت ترتواح أعامرهن بني 14 و17 سنة، باالنتفال املبكر إىل سن البلوغ؛ نصف الفتيات 

كّن متزّوجات، إثنتان منهّن مطلّقتان، وفقط سّت فتيات كّن ما يزلن يذهنب إىل املدرسة. اجتمعت الفتيات 

عىل الحاجة إىل نقض العنف املبني عىل النوع االجتامعي واىل تنمية القدرة عىل استخدام مهارات حل 

املشاكل، واختلفن بسبب خلفيّاتهن اإلثنية املختلفة – عربية وكردية – التي بسبب االستقطاب الذي تخضع 

تلبية هذه االحتياجات  الفن إىل  التدخل املبني عىل  الفتيات. هدف  له، منعت تشكيل شبكات دعم بني 

األولية.140 يف الواقع، أّدى اقرتاح نشاطات غري اعتيادية إىل استقطاب جديد ومن نوع آخر بني الفتيات بوجٍه 

عام.

الفتيات. كان ميكن  بالنسبة إىل  اعتيادي  النشاط كان جديداً وغري  لكّن  الجلسة جيّدة،  بشكل عام، كانت 

للجلسة أن تكون أفضل لو أن الباحث قلل من عدد النشاطات وأضاف بعض التسلية إليها، األمر الذي من 

شأنه أن يكرس الحواجز ويسّهل االنخراط التدريجي. كان من الواضح أن الفتيات انقسمن إىل مجموعتني، 

ليس عىل أساس االختالفات اإلثنية أو الثقافية، بل أكرث عىل أساس األهداف املتوقّعة من الجلسة )التوعية 

مقابل التسلية، إلخ.( وعىل أساس رفض أي سلوك خارج عن املألوف )ضحك مبالغ فيه(. مل يكن هناك من 

رفٍض أو انقسام عىل أساس الفرق يف السّن.141 

إضافًة إىل ذلك، ساعدت أشكال التعبري التقليدية، مثل الرقص التقليدي، كثرياً عىل تخطّي االستقطاب، 

139  "كان العمل داخل هذا املركز مثرياً جداً لالهتامم، بسبب عدد املشاكل التي كانت تواجهها هذه الفتيات وأنواعها. 

األمر البارز كان وجود خمس فتيات تزّوجن بسّن مبكر، اثنتني منهّن مطلّقتني واثنني أخريتني زوجيهام تحت سن 

الثامنة عرش، وقد كان من الصعب جداً العمل عن قرب مع هؤالء الفتيات بسبب العادات والتقاليد االجتامعية 

التي تحكمهّن، مام دفع بالبحث يف اتجاه مختلف متاماً. سيتّم توضيح التغيري الذي طرأ عىل مسار هذا البحث 

تناول عدد من األسئلة املتعلّقة مبدى ضعف  أتناول موضوع املجموعة املستهدفة، وهذا األمر أدى إىل  حني 

فئة الفتيات املراهقات أمام الواقع الذي يعشنه داخل املركز، والضعف أمام االستقطاب والتحيّزات واألحكام 

املسبقة التي تلعب دوراً أساسياً يف بناء العالقات اإلنسانية" )خليل، 2015(. 

140  "إمنا من خالل العمل املعّمق داخل امللجأ، الحظ الباحث وجود استقطاب وتحيز وأحكام مسبقة لعبت دوراً هاماً 

يف العالقات بني املقيامت، مام بدوره لعب دوراً أساسياً يف عالقات الفتيات مع بعضهن ويف تفاقم مشاكلهن. 

بالتايل، بدأ الباحث بتغيري مسار عملة مع الفتيات، بدءاً من التحديات التي يواجهنها، من خالل خلق مساحة آمنة 

والعمل عىل بناء الثقة يف ما بينهّن، ومن ثم العمل عىل حّل مشاكلهّن من خالل مرسح الصورة" )املرجع نفسه(.

141	 املرجع نفسه. 
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حيث أنها أعادت اقرتاح منوذج تفاعالت جامع مألوف لدى األكرثية.142 سمحت األلعاب العالئقية للفتيات 

بالعنف  املرتبطة  االستقطاب  لعمليات  ميكن  االختالط.143  عىل  وساعدتهّن  القيادة  موضوع  باستكشاف 

املنظّم أن تتكّشف يف أي لحظة. بالفعل، حني تّم نقل قسم من املشاركات إىل مجموعة أخرى، كان لهذه 

العملية وقع سلبي جديد عىل العالقات داخل املجموعة.144 إن متثيل هذه الحالة وغريها من الحاالت من 

خالل الجسد ومن ثم مناقشتها الحقاً، من خالل مرسح الصورة مثالً، سمح ببناء املجموعة بشكل تدريجي 

وببناء اعرتاف متبادل بني كل املشاركات.

2.6.3. العمل امليداين مع النساء: دعم التواصل بني النساء والحوار املتعدد الثقافات

وصف الطالب عدة أسباب الختيارهم النساء هدفاً ألعاملهم امليدانية، من ضمنها الخسائر التي ُمنني بها، 

وحقيقة أن طريقة تعامل املرأة مع الخسارة تؤثر عليها وعىل كل العائلة أيضاً. بحسب الطالب، من شأن 

نواٍح لالعتبار الثقافية واالجتامعية أن تزيد من أمل املرأة:

قد تكون نظرة املجتمع إىل هذه النساء، بغض النظر عن قصصهن املختلفة، أحد أهم املشاكل 

التي الحظناها خالل هذه الجلسة. إن املجتمع ككل، أو رمبا مجتمعنا الرشقي عموماً والسوري 

أو  أنها شخص مل يعد ميلك معيالً  التي فقدت معيالً أو عزيزاً عىل  خصوصاً، ينظر إىل املرأة 

حامياً، أي امرأة ميكن ألي شخص أن يحصل عليها. هذا األمر يضع عىل املرأة ضغطاً أكرب من 

الحزن الذي تشعر به يف األساس. ]...[145

أدوار جديدة ومهارات جديدة  اليومية:  كبري يصيب حياتهن  تغيري  النساء من  تعاين  النزوح،  عند 
تُفرض عليهّن؛ غالباً ما يرُتكن وحيدات – وقد يكون هذا وضٌع جديد جداً يف ثقافة أبوية كالثقافة 
الريفية السورية – ويُرغمن عىل العمل يف وظائف تفرض عليهّن التعاطي يف أماكن عامة مع أشخاص 
من خارج محيطهّن القريب. ظروف الحياة الجديدة هذه تؤثّر عليهّن عاطفياً وخصوصاً اجتامعيا: 

سوف يُرغمن عىل بدء حياة اجتامعية جديدة قد يصادفن خاللها مشاعر سلبية وغموض. 

142  "هذا الجّو املشحون تبدد حني بدأت الجلسة، خاصًة بعد القيام بنشاط الرقص بطلب من الفتيات، مام كرس 

الكثري من الحواجز، خاصة مع الفتاة التي رفضت الدخول يف بدء الجلسة والتي عرّبت يف الجلسة األوىل خالل 

االختبار السابق للجلسة حول الثقة، أنها ال تثق بأي من الفتيات وأنها تشعر بأنها منبوذة من قبلهّن. هنا، قامت 

الفتيات بتشجيعها ألنها كانت موهوبة، وعّززن من ثقتها بنفسها حني طلنب منها أن تعلّمهن الرقص عىل طريقتها" 

)املرجع نفسه(.

املغنطييس  التنويم  مترين  خالل  من  حياتهّن  عىل  السيطرة  عىل  قدرتهّن  عدم  عن  الفتيات  معظم  "عربّت    143

الكولومبي الذي سمح لهّن باختبار الشعور بالسيطرة والقوة، وكان هذا أحد املواضيع الذي قرّب يف ما بينهّن" 

)املرجع نفسه(. 

144  "يف نهاية هذه الجلسة، بعثت الفتيات برسائل متناقضة، إذ بدون حزينات ألن إحداهّن قد تغادر امللجأ كجزء من 

حركات التنّقل الروتينية، ويف الوقت نفسه، بدت بعض املواقف التي برزت خالل الجلسة متناقضة مع التضامن 

الذي أظهرته الفتيات يف البداية. هنا، رمبا تكشف البنية العميقة عن نفسها مشريًة إىل منٍط متجّذر من العالقات 

ال يعيه األشخاص املترضرون، عىل الرغم من أثره الواسع النطاق واملستدام عىل السلوك االجتامعي" )املرجع 

نفسه(.

145	 املرجع نفسه. 
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هدفت األعامل امليدانية املبنية عىل الفن إىل "تحويل املشكلة املعقدة للتغرّي الذي يطرأ عىل 
هوية املرأة إىل عامل إيجايب من شأنه حتى أن يساهم يف تسوية نزاع يف مجتمع محيل محدد".146 
فاعلة داخل مجتمعاتها املحلية عرب  أن تصبح عوامل تغيري  للمجموعات املؤلفة من نساء  ميكن 
إيجاد نقاط تالٍق وتقارب؛ بالتايل، ميكن لهؤالء النساء أن يحّولن نزاعاً قامئاً أو أن يخففن من وطأة 

نزاع مستقبيل. 

من جهٍة أخرى، كام تقول فندي يف أطروحتها:

أو شخصيّتها  تطرأ عىل شخصيّته  التي  التغرّيات  فهم  التدخل ملساعدة شخص عىل  يكون  قد 

طريقًة لدعم هذا الشخص عرب تعزيز قدراته يك يكون عضواً فعاالً داخل مجتمعه. إضافًة إىل 

ذلك، سيساعد التدخل هذا الفرد عىل إدراك أن هذا التغرّي طبيعي وأنه قد يكون أمراً إيجابياً من 

حيث تفاعل هذه الهوية الجديدة مع اآلخرين، ]...[ إن الفرد هو أكرث شخص مؤّهل إلدراك حجم 

املعاناة ألنه هو من مّر بها.147

التدخالت  العاطفي واملعريف من خالل  الفردية عىل املستويني  القوة  التعرّف عىل نقاط  إن العمل عىل 

املبنية عىل الفن مهمٌّ يف مجتمع حيث حتى تجربة الخسارة لها معاٍن اجتامعية محددة. 

إن املجتمع هو أهم عامل بالنسبة للمرأة التي ُمنيت بخسارٍة ما، إذ أن املجتمع هو من يحدد ما 

إذا كانت املرأة تستحّق هذا التقدير وما إذا كان يحّق لها بأن تُظهر حزنها. إن التفرقة االجتامعية 

بني النساء اللوايت ُمنني بخسارة، واملتعلّقة بأسباب سياسية، قد تشعل نزاعا ًمن نوٍع آخر، نزاعاً 

ينبغي اجتنابه ووضع حدٍّ له يف املهد. 

إما خسارة  ذو حّدين: هي  الخسارة هو سيف  بسبب  الهوية  يطرأ عىل  الذي  التغرّي  فإن  لذلك، 

يقّدرها املجتمع وتؤدي إىل التعاطف الذي من شأنه أن يؤثر بشكل إيجايب عىل الهوية الجديدة 

للمرأة، فيجعلها أحياناً فاعلًة أكرث داخل مجتمعها، وإما خسارة ال يقّدرها املجتمع، بل يعتربها 

لوماً أو خطيئة تغدق كرهاً ووصمًة عىل الهوية الجديدة.148

التغيري  تقييم  )أ(  تركيزها املختلفة:  نقاط  املرأة مثرية لالهتامم من حيث  ميدانية تستهدف  أعامل  ثالثة 

الذي أحدثته خسائر الحرب عىل الهوية والعمل عليه؛149 )ب( استخدام نشاطات الدعم النفيس االجتامعي 

املبنية عىل منوذج الدائرة املعقدة إلعادة حّس بالرفاه إىل النساء السوريات؛150 و)ت( تعزيز الحوار والرتابط 
االجتامعي بني النساء اللبنانيات والسوريات داخل مركز موارد.151

نساء  تسع  من سّت جلسات، وضّمت  مؤلفة  عمل  حلقة  من  فندي  به  قامت  الذي  امليداين  العمل  تألف 

146	 فندي، 2015. 

147	 املرجع نفسه.

148	 املرجع نفسه.

149	 فندي، 2015.

150	 خوري، 2015. 

151	 حسني، 2015. 
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العمل  حلقة  حياتهّن. هدفت  ومهم يف  عزيز  بخسارة شخص  ُمنني  سنة(،  و50   18 بني  أعامرهن  )ترتاوح 

قّوتهم  نقاط  الذي طرأ عىل هويتهّن وتعزيز  التغرّي  التعبري عن مشاعرهّن وإدراك  النساء من  إىل متكني 

الشخصية والدعم املتبادل. لعب التفاعل الكالمي والكتابة يف حلقات العمل هذه دوراً أقوى من الدور 

الذي لعباه يف حلقات العمل مع األطفال. خالل املرحلة األوىل )من الجلسة األوىل وحتى الجلسة الثالثة(، 

انصب االهتامم عىل إخراج املشاعر والتجارب. ركّزت الجلسة الثانية عىل رواية قصص عن أحباء فقدنهم 

وعن أنفسهّن يف الوقت الحايل، مام شّجع عىل قيام تفاعالت كالمية أكرث داخل املجموعة. تّم تخصيص 

الجلسة الثالثة لرواية القصص، مع الرتكيز عىل شخصيات من الروايات الشهرية والتقليدية املتّصلة بحياة 

هؤالء النساء يف الحارض. 

بعد هذه الجلسات، قامت فندي بتغيري خطة حلقة العمل – االنتقال من رواية قصص عن الخسارة إىل 

تقييم التجارب اإليجابية يف الحارض – من خالل الرتكيز عىل املهارات التي كانت النساء يستخدمنها يف 

حياتهن اليومية: من هذا املنظور، تم القيام بتمرين شجرة الحياة.152 خالل الجلسات الالحقة، روت النساء 

قصصاً عن النواحي اإليجابية لحياتهّن؛ اقرتح امليرّس متارين اسرتخاء لدعمهّن. أخرياً، يف املرحلة األخرية، 

انتقلت حلقة العمل إىل رواية قصص عن املهارات واألحالم بواسطة الجسد، وقامت املشاركات بتبادل 

األفكار واالقرتاحات لتحقيق الرغبات الشخصية. يف الجلسة األخرية، ناقشت املشاركات سبل مساهمتهّن 

يف حل النزاعات داخل مجتمعاتهن املحلية وقمن أخرياً بكتابة رسائل إىل أشخاص من املجتمع املحيل. 

يف النشاط الختامي، ركّزت كل مشرتكة عىل بطاقة الهويّة الخاصة بها والتي تذكر املهارات الكثرية التي 

متلكها يف الحارض. 

كان الهدف من العمل امليداين الذي قام به خوري التأثري عىل الرفاه: ضّمت حلقات العمل مثاين نساء 

يف العرشينات والثالثينات من عمرهّن من مستوطنة الحّي الغريب غري الرسمية يف بريوت، لبنان. ركّزت 

الجلسات األسبوعية الثالث عرشة عىل تعزيز الحس باألمان واألمن لدى السيدات، إذ أن تلك كانت الحاجة 

الساعة،  كل جلسة ساعة ونصف  مّدة  إثنتي عرش جلسة  من  تألف املرشوع  إليهّن.  بالنسبة  إلحاحاً  األكرث 

إضافًة إىل نصف يوم تّم قضاؤه يف الطبيعة واىل حدث منتدى مرسحي ختامي. تّم عقد الجلسات يف 

برنامج  تعاليم  إىل  النشاطات  تطبيق  أشار  االستخدامات.  املتعددة  الغرفة  داخل  للتعليم  التحّدي  مركز 

 )EPR( ومنوذج التجسيد واإلسقاط والدور )CCM( املاجستري، مع إشارة خاصة إىل منوذج الدائرة املعّقدة

ومرسح املضطهدين. لجأ خوري إىل النشاطات الجسدية أكرث مام فعلته فندي يف عملها امليداين.

استهدف العمل امليداين لحسني إثنتي عرش امرأة )ترتاوح أعامرهن بني 20 و30 سنة(، سّت لبنانيات وسّت 

سوريات ناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي، ينتمني إىل مذاهب وانتامءات سياسية مختلفة. 

كان الهدف األسايس لحلقة العمل البحث عن أرضية مشرتكة لبناء ثقة متبادلة و"السعي إىل دعم هوية 

152  "يرتكز عىل آلية تسمح للمستفيد بتقدير الخصائص املتأصلة عرب ذكر جذور العائلة أو األماكن ومدى تعلّق الفرد 

بأرضه وتاريخه. تلك هي إحدى املهام الرئيسية التي تساعد عىل رفع الحس بالنفس وبالقيمة قبل الرتكيز عىل 

كل األحداث اإليجابية التي جرت يف حياة املستفيد وعىل األشخاص الذين أثروا بشكل إيجايب عىل هويّتها وعىل 

تشكيل شخصيّتها، إضافًة إىل األشخاص الذين يدعمونها حالياً مادياً ومعنوياً، مام قد يساعد عىل رفع الثقة بالنفس 

والنظر بشكل إيجايب إىل قدراتها وإمكانياتها التي قد نتمّكن من االستفادة منها بعد أن كانت املشاعر السلبية قد 

سيطرت عىل األجواء ملدة من الزمن" 
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فائقة ميكنها استيعاب التقسيامت القامئة عىل الهوية والسمو فوقها."153 اتبع تطبيق حلقة العمل تعاليم 

 )EPR( ومنوذج التجسيد واإلسقاط والدور )CCM( برنامج املاجستري، مع إشارة إىل منوذج الدائرة املعّقدة

إيجاد  إىل  املشاركات  دعوة  تضّمنت  واالستعارات  التشابيه  استخدام  إىل  خاصة  إشارة  الصورة.  ومرسح 

تشبيه أو استعارة تصف كامل عملية حلقة العمل. اختارت املشاركات استعارة "عقد اللؤلؤ" وقمن بإضافة 

حبّات من اللؤلؤ إليه عند نهاية كل جلسة: مثّلت حبات اللؤلؤ درجة االرتياح وعدد األفكار التي خرجن بها 

من كل جلسة. 

2.7. الجوانب املحورية للتدخل املبني عىل املرسح االجتامعي مع مضيفني 
لبنانيني والجئني سوريني

املرسح  تدّخل  أطر  تطبيق  يف  ريادية  تجارب  هي  املاجستري  طالب  بها  قام  التي  امليدانية  األعامل  إن 

االجتامعي يف الدعم النفيس االجتامعي عىل مجموعة متنوعة من الشعوب املستهدفة داخل الجمهورية 

نفسها،  األطروحات  يف  دقيق  بشكل  امليدانية  األعامل  معظم  مناقشة  متت  ولبنان.  السورية  العربية 

أو  للعمل امليداين ملراجعة تصميم األطروحات  اإليجابية والسلبية  النواحي  الطالب من  واستفاد بعض 

لتطوير تصميمها. 

الطالب  استنتاجات  يف  االجتامعي  املرسح  لنشاط  األساسية  النواحي  بعض  عىل  الضوء  تسليط  ميكن 

أو حتى يف  السياقات  نفس  املامرسات يف  أفضل  تطبيق  األمر يف  يفيد هذا  وقد  النقدية،  واعتباراتهم 

سياقات مامثلة. 

مواءمة النموذج الثقايف للمرسح االجتامعي وتطبيقاته مع السياق الثقايف الخاص. كان الطالب عىل دراية بالتحديات 

الثقافية الخاصة التي ستواجه منوذج التدخل املبني عىل الفن الذي يستخدمونه. مبا أن كل التقنيات والُنُهج 

التي يتّم تعليمها يف برنامج املاجستري مصدرها الثقافة األوروبية الغربية، تّم الرتكيز بشكل خاص عىل 

مواءمة هذه التقنيات والُنُهج مع السياقات الثقافية املختلفة يف ما يتعلّق بالعالقة مع الجسد، والعالقة 

بني الفرد واملجموعة، واإلشارة إىل الطرق اإلبداعية. يف سياقات محددة، اقتىض هذا األمر تقليص بُعد 

التواصل الجسدي بني الصبيان والفتيات حيث كان هناك إخوة وأخوات ومل يسمح اإلخوة ألخواتهن بلمس 

أحد أو بأن يلمسهّن أحٌد؛154 أو عموماً، قىض االنسجام الثقايف الطبيعي بني واملدرّب واملشاركني بأن يتّم 

وضع أهمية أكرب عىل بُعد الرسد الشفوي. 

الرعاية املبارشين وغري املبارشين  النشاط الجوهري مع كلٍّ من مقدمي  يتّم هذا  تقييم دقيق لالحتياجات. 

لألطفال – املمثلني عن املراكز التي ينشطون فيها والوالدين واألقارب – ومع األطفال نفسهم. هذا التقييم 

153	 حسني، 2015.

154	 الديراين، 2015.
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يوضح طريقة كيفية امليض يف التصميم العام ويف االختيارات التقنية الخاصة )وهي ناحية مل يطّورها 

الطالب كثرياً(. تنّوعت األدوات التي تّم استخدامها مع املجموعات املستهدفة بني استخدام االستامرات 

نشاطاتهم  لألطفال خالل  مبارشة  بعمليات رصد  والقيام  الكبار  مع  تركيز  والقيام مبقابالت ومجموعات 

الرتفيهية املعتادة وطرح أسئلة عليهم والرسم معهم. تجاوب األطفال بشكل إيجايب خاصة مع األدوات 

التي مل تتطلّب الكتابة والتي مل تعِن طلب الكثري من املعلومات. 

مناسبة  مساحة  عن  البحث  خالل  من  املدرّب  يضمنه  والذي  جداً،  املرغوب  األمر  وهو  آمنة.  مساحة  بناء 

البناء  أماكن منفصلة من حيث  الطبيعة املعقدة إليجاد  تأمينه بسبب  للنشاط – وهو عامل يصعب جداً 

ومخصصة لهذا الغرض – ويف الوقت نفسه مكرّسة لنّص العقد، األمر املهم جداً عىل املستوى التعليمي. 

النقاش الشفوي واأللعاب – بتحديد قواعد العيش معاً  يُطلب من األطفال أن يقوموا سويًة – من خالل 

بداية  عند  بوضوح  القواعد  هذه  ذكر  إن  واآلخرين.  والوقت  املساحة  احرتام  عىل  بناًء  سليمة  بطريقة 

النشاطات يشّكل باكورة عملية التنشئة االجتامعية، يف ما خص االختالفات، ومينح األطفال والشباب دوراً 

فاعالً يف بناء طريقة القيام بالنشاطات معاً، وبالتايل يطّور حساً أّولياً مبلكية العملية. من ناحية املدربني، 

إن االهتامم باالنضباط – واملرتبط رمبا بنموذج ثقافة تربوية تقليدية - والخوف من إعطاء األطفال الكثري 

من حرية التحرّك، ال ينفيان قيمة عملية نص القواعد هذه، التي غالباً ما يعود إليها املؤلفون عىل امتداد 

الجلسات األوىل والتي يشري إليها األطفال شيئاً فشيئاً، موبّخني بعضهم البعض من تلقاء نفسهم وطالبني 

من بعضهم البعض إتّباعها. يف بعض الحاالت، تصبح هذه القواعد مستوعبة لدرجة أن األطفال يبدأون 

باستحضارها حتى مع البالغني الذين يقومون أحياناً مبقاطعة النشاطات أو بالتشويش عليها. ميكن أيضاً بناء 

مساحة آمنة بطريقة فعالة من خالل العمل عىل تهيئة بيئة عاطفية خالل مراحل التحمية، مام يذكّر بالبُعد 

العائيل.155 يف هذه الحاالت، تتضمن نشاطات التحمية محتوًى تجريبياً كبرياً، وتعطي صورًة عن االحتياجات 

التي يجب تلبيتها خالل النشاط األسايس. إن اإلشارة الخاصة إىل الوطن – وهو موضوع جوهري يف هوية 

الالجئني156 - تثري تناقضاً عاطفياً بني الحنني إىل املايض والخوف وشعور بالدفء، ميكن، ما أن يظهر، أن 

تتّم بلورته من خالل نشاطات متعاقبة تلتقط النربة العاطفية )السخرية، الضحك وغريهام( التي يستخدمها 

األطفال للتحّدث عن تجاربهم. 

أو مادة شبيهة  يبحثوا عن غرض  أن  الرئييس(، ومن ثم طلب امليرس من األطفال  بالنشاط  البدء  ")تحمية قبل   	155
شجر،  أوراق  متنوعة:  أشياء  األطفال  جلب  لهم.  آمنة  مساحة  خلق  بهدف  انتامئهم  مبكان  أو  األصلية  ببيئتهم 

البارز كان وجود روايات  الذي اختاره. األمر  بالغرض  تراباً. أخرب كل طفل رواية متعلّقة  البعض  حجارة، وجلب 

مشرتكة ي الغالبية، إذ أن األغراض التي اختاروها هي أغراض تذكّرهم بالوطن وباألماكن التي كانوا بلعبون فيها. 

قال  قّصته،  يخرب  كان  وفيام  خشبياً،  قضيباً  ذلك  كان  وقد  بوالده،  يذكّره  مختلفاً  غرضاً  جلب  فقط  واحد  طفل 

ضاحكاً: "أذكر أن والدي كان يحمل هذا القضيب ليرضبني". بعد هذه الكلامت، بدأ معظم األوالد برواية ذكريات 

مشابهة، ضاحكني وساخرين. قال بعضهم: "كانت أمي ترضبني كلام فتحت الثالجة آلكل، لذا رصت آكل خفيًة عنها 

)ضحكة قوية(". البعض قال: "كانت أمي ترضبني حني كانت تكون غاضبة، دون أي سبب، لكنني أحبّها عىل الرغم 

من ذلك". وبدأ البعض يتذكّر برامج تلفزيونية لألطفال، وهم األصغر سناً داخل املجموعة. )من هنا، وّجه امليرس 

عمله بطريقة من شأنها أن تساعده عىل معرفة املزيد عن بيوت هؤالء األطفال وعائالتهم(. بالتايل، تبادل األطفال 

قصصهم وتجاربهم الشخصية مام عزز الثقة يف ما بينهم وساهم يف خلق مساحة آمنة تسمح لألطفال بالتعبري 

عن أنفسهم" )الديراين، 2015(

156	 بابادوبولوس، 2002. 
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الُبعد املَِرح. يف املرسح االجتامعي، يُعترب البُعد املِرح، من وجهة نظر واحدة، مساراً منهجياً ميّهد لنشاطات 

أخرى، ومن املهم املحافظة عليه كمستوى من العمل طوال عملية تطّور االقرتاحات الخالقة. إن التدخالت 

املبنية عىل الفن مالمئة للدعم النفيس االجتامعي لدى األطفال بعدة طرق، إمنا بشكل أسايس ألنها قادرة 

عىل الوصول إىل الطفل بواسطة طرق مألوفة يف سن الطفولة – اللعب. درست املؤلفات األدبية بالتفصيل 

يف  ذكرنا  كام  األطفال،  لدى  واملعريف  االجتامعي  النفيس  النمو  يف  اللعب  يلعبه  الذي  الرئييس  الدور 

إيالء  مع  الالجئني،  األطفال  لدى  للعب  األهمية  البالغ  الدور  األخرية عىل  األبحاث  وتركّز  األول،  الفصل 

التعليمي والرتبوي،  للبعد  السورية.157 رّكزت كل األعامل امليدانية، املراعية جداً  بالحرب  اهتامم خاص 

بشكل واضح عىل تقديم تجربة مرحة. لطاملا شدد الطالب عىل البعد غري اإللزامي للنشاطات املقرتحة 

حتى  أو  باملشاهدة،  االكتفاء  أو  النشاطات  هذه  يف  بالكامل  املشاركة  اختيار  حرية  للمشاركني  تاركني   –

التشديد عىل  يتّم  سامحني ملن يرغب من املشاركني مبغادرة حلقة العمل والعودة يف وقت الحق. مل 

تناول  الجامليات. عند  تقييمها، ال من حيث املالءمة وال من حيث  النشاطات عند  لنتائج  األدائية  الناحية 

مواضيع حساسة خالل لعب األدوار أو يف مرسح املنرب، كان يتّم التشديد عىل البُعد املرح: تم التشديد 

عىل فكرة استكشاف بدائل لإلجراءات االعتيادية، إضافًة إىل إيجاد حلول تنفيذية، وبالتايل االعتامد عىل 

العمل  وأطفالهّن يف  مشاركات  التي ضّمت  الرحلة  لالهتامم،  املثرية  التجارب  من  املرح.  املخيلة وعىل 

أّمن  أنه فعالً  إال  التقنيات املستخدمة،  أنه ليس نشاطاً خالقاً من حيث  الرغم من  امليداين لخوري. عىل 

إطاراً حراً وخالقاً للتواصل وكان قيّامً جداً بالنسبة إىل النساء اللوايت لديهن أطفاالً واللّوايت ُحرمن من التمتّع 

باألماكن الهادئة وبالجلسات االجتامعية. 

التواصل داخل املجموعة والتعاون داخل املجموعة. إن بناء التواصل داخل املجموعة أمر أسايس يف التدخالت 

بواسطة املرسح االجتامعي. هو جزء من البناء األوسع للمجموعة الذي يسعى إليه منوذج الدائرة املعقدة 

من خالل تعميم االختالفات بني املشاركني. ركّزت تدخالت العديد من الطالب عىل تعزيز التواصل داخل 

املجموعة من خالل املشاركة الشفوية للمشاعر وللتجارب ولالحتياجات. بيد أن أهم التحّسنات نتجت عن 

نشاطات التحمية )مثل نشاطات تدريب بوال ونشاطات الطبخ عند النساء158( أو أحياناً خالل النشاطات غري 

الرسمية للمجموعة )مثل لعب كرة القدم عند األطفال(: إن القيام بيشء أو تحضري يشء معاً باستخدام 

للتواصل  كبرية  قيمة  عن  برهن  الذي  األمر  املجموعة،  داخل  الشفوي  التواصل غري  تحسني  عزز  الجسد 

داخل املجموعة. يف ما يتعلّق بالتعاون داخل املجموعة، إن التجارب األكرث فعالية هي تلك التي تضّمنت 

مشاركني قاموا بإنتاج يشء يخّصهم جميعهم؛ حقق مرسح املنرب والتحضري للعرض النهايئ نتائج ممتازة 

لدى كل من الصغار والكبار. 

157	 كوك، 2017. 

158  عند العمل مع النساء، ميكن لنشاطات التحمية أن تأخذ أشكااًل غري اعتيادية، إمنا من شأنها أن تكون فّعالًة جداً 

باإلشارة إىل املهارات النسائية بامتياز كام اختربت فندي. "بدأت الجلسة بحوار بسيط حول مهاراتهن يف الطبخ 

واملطبخ. قامت كل امرأة بتحضري نوع من أنواع الحلويات، ومن ثم بدأن بالتنافس ملعرفة من ميكنها تحضري أطيب 

بسكويت. يف املطبخ، أظهرت املستفيدات نواٍح أخرى لشخصيّتهن قد تكون مهمة إلدراكهن لهوياتهن كأمهات 

وأخوات وبنات. عرضت كل امرأة طريقة لتحضري البسكويت، كلٌّ بحسب ثقافتها واملقادير، التي اختلفت باختالف 

البيئة واملنطقة التي تأيت منها. كانت هذه مساحتهّن اآلمنة، وقد برزت هذه املالحظة حني بدأت كل واحدة منهّن 

بذكر املنطقة التي تأيت منها وانتامءها الديني والطائفي مبرح ومع حس من الفكاهة. توّصلت املستفيدات أخرياً 

إىل اتفاق حول مكّونات عجينة البسكويت، ثم وضعنها داخل الفرن وانتظرن لتذّوقها." )فندي، 2015( 
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اإلسقاط والعواطف. تستخدم كل التدخالت بشكل عام نشاطات اإلسقاط والتقنيات املختلفة املتعلّقة به – 

من الرسم إىل صناعة األغراض ورواية القصص. تسمح هذه النشاطات بجمع الكثري من املعلومات حول 

بسبب  دقيقٌة وحساسٌة جداً  نفسه  الوقت  لكنها يف  تدّخل،  كل  بداية  واحتياجاتهم يف  املشاركني  هوية 

العواطف التي من شأنها أن تثريها عىل املستوى الفردي، وألنها قد ال تخلق وال تشّكل نظام عالقات وتقبّل 

داخل املجموعة. كام مع األطفال، كذلك مع البالغني من املهم جداً أن تسبق نشاَط اإلسقاط عمليُة بناء ثقة 

متينة داخل املجموعة وعملية تنشيط فعالة لتصّور ذايت وإدراك للقدرات الشخصية إيجابيني. بسبب هذه 

االعتبارات، قام الطالب بإعادة تصميم تدخالتهم ووازنوا يف ما بني نشاطات اإلسقاط واأللعاب الجسدية 

والعالئقية، مام نقل املشاركني إىل بيئة عاطفية إيجابية وسمح بالتنفيس عن العواطف.159 يُعترب كل نشاط، 

حتى نشاطات اإلسقاط، جزءاً من عملية تنتج باستمرار تجارباً إيجابية وتنّمي موارد التكيّف.

من  لكل  تسمح  أنها  إذ  أكرب،  فعالية  أثبتت  التي  الخالقة  االقرتاحات  هي  هذه  األدوار.  ولعب  القصص  رواية 

الصغار والكبار باإلسقاط خارجاً، إضافًة إىل إعطاء شكٍل وطريقٍة لبلورة تجاربهم. إن األطفال واملراهقني 

الذين يظهرون مقاومًة لنشاطات اإلسقاط التي تستخدم الرسم أو الكتابة أو بناء األشياء، يشعرون دامئاً 

باالرتياح حني يُطلب منهم أن يخربوا شفوياً، وخاصًة، أن يفرّسوا الشخصيات يف حكايات العالج باملرسح 

– الطفل الخفي160 - التي تّم اقرتاحها يف معظم األعامل امليدانية.161 ال شك يف أن األلفة مع الرسد الشفوي 

159	 "ثم قام كل طفل بالتعريف عن دميته من خلف الستارة )العمر، اإلسم، الحلم، من ساعدها عىل تحقيق حلمها، 
عالقتها بالشخص الذي صنعها( مام سمح له بإسقاط يشء من نفسه عىل هذه القصة. معظم القصص التي رواها 

األطفال كانت تتعلّق مبنازلهم وذكرياتهم، وبالطريان واألسلحة. أحد األمثلة ما قاله أحد األطفال، بعد أن قام 

بالتعريف عن إسم دميته حلمي، قال: ’حلمي هو أن أصبح ضابطاً يف الجيش يك أقتل كل من يدّمرون منازلنا، 

وأيب سوف يساعدين ألّن عضالته كبرية‘. معظم األطفال مل يتمّكنوا من التعبري عن عالقتهم بالدمية. بعد رواية 

العمر سبع سنوات، وهي أصغر  البالغة من  )أ(  الطفلة  بدأت  ازداد االضطراب والعنف، خاصة حني  القصص، 

األطفال، برضب الجميع بطريقة غريبة )مل نتمكن من السيطرة عىل ترصفاتها، لذا سألناها إن كانت توّد الخروج 

للعب يف املنتزه املجاور فوافقت، فطلبنا من أحد املساعدين يف املركز اصطحابها إىل الحديقة واللعب معها 

يك نتمّكن من إكامل النهار. تم اختيار القصة لتحفيز مخيّلة األطفال، خاصة إذا كان بداخلهم عنف؛ من خالل 

القصة ووجود عنف داخل أحداثها مام من شأنه أن يحرّك شعوراً بالرغبة بالتعبري. اختار بعضهم الجلوس بعيداً 

وعدم التفّوه بكلمة ورفضوا البدء بصنع منزل للدمية )سألناهم إن كانوا يوّدون مساعدتنا، أو إذا كانوا يفّضلون 

صنع املنزل؛ كان جوابهم أنهم ليسوا مرسورين وأنهم يريدون البقاء يف مكانهم. من ثم قام األطفال بتصميم 

مجتمع صغري باستخدام املنازل وكان هذا املجتمع شبيهاً باملجتمع الذي يعيشون داخله، ثم وضعوا الدمية 

واملنزل يف املكان الذي يناسبهم داخل هذا املجتمع، مام عكس موقعهم يف املجتمع الذي يعيشون داخله. من 

ثم قام األطفال بالتعبري عن مشاعرهم، واألمر املثري لالهتامم هو الرغبة القوية لألطفال يف التعبري بالكلامت، 

فيام جلسوا بهدوء وأصغوا إىل كل طفل. بعد ذلك، لعبنا كرة السلة عن بُعد )هذه اللعبة كانت استجابة لسلوك 

األطفال حني بدأوا برمي املعجون، لذا أردنا أن نلبّي هذه الرغبة من خالل تحويلها إىل لعبة(" )الديراين، 2015(. 

160	 جينينغز، 2009.

161  "ظهر الدور خالل الجلسات األخرية بشكل أوضح؛ لعب األطفال أدواراً وجّسدوا شخصيات مختلفة عن شخصياتهم 

األصلية )دور األب، دور األم...(. يجدر بالذكر أن األطفال الذين لعبوا دور أطفال يف املرسحية أظهروا شخصية 

جديدة وسلوكاً جديداً. الفتيات اللوايت لعنب أدوار أطفال عائلة الغابة قاموا بتوجيه التمييز والعنف ضد الطفل 

الخفي وعرّبوا عن الوضع متاماً كام تعرّضن له. يف املرسحية، كان هناك ثالثة سيناريوهات للطفل الخفي )اختفى 

بسبب الحرب، اختفى بسبب الرضب، اختفى ألنه تعرّض للتحرّش(. إن الطفل الذي لعب دور الوالد هو الطفل 

نفسه الذي وضع والده داخل كيس األشياء التي تقلقني" )حج حسن، 2015(. 
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والقصص هو من خصائص الثقافة العربية؛162 يف الواقع، إن الرسد – عىل عكس غريه من األشكال التعبريية 

والقصص  امليثولوجيا  من  بدءاً  مختلفة،  الثقافات مبستويات  كل  تستدعيه  الثقافات  متعدد  منهج  هو   –

الخيالية. تسلّط الدراسات الضوء عىل النتائج الصحية اإليجابية الستخدام الرسد.163 بشكل خاص، يقّدم 

الرسد لألطفال مجموعة من الشخصيات التي ميكنهم استخدامها للعب أدوار عاطفية مختلفة عن الذات 

ونظاماً من األدوار االجتامعية التي ميكنهم استخدامها ملقارنة أنفسهم.164 إن الدور الذي تلعبه الرسديات 

يف إعادة صياغة ذكريات الفرد قويٌّ جداً، حتى عندما تشري إىل لحظة مأساوية يف حياته.165 إن الرسد تقنية 

قوية يجب إدارتها بعناية حني يُطلب من املشارك الرتكيز عىل العوامل السلبية يف حياته.166 نقطة أساسية 

يف النشاطات مع النساء كانت يف الواقع االنتقال من اإلسقاط إىل لعب األدوار. تعيش النساء البالغات 

اللوايت يستخدمن جسدهن دون كلامت إلخبار قّصتهن أو لتجسيد أفكارهّن بُعداً أكرث مرحاً، وكأّن بإمكانهّن 

أن يكّن أكرث حريًة وأكرث طفوليًة من خالل هذه اللغة األقل تنسيقاً. بيد أن يف الوقت نفسه، لعب األدوار 

الذي يشري بشكل ملموس إىل مشاكل ملموسة ويركّز عىل إيجاد حلول حقيقية ورضورية يف الحياة اليومية، 

يولّد حساً فورياً وقابالً لالستهالك مبنفعة اللعب واملرح. انطالقا ًمن هنا، يربز التزام متبادل أعظم، إن 

عىل مستوى الثقة التي تولد من التسلية املشرتكة وإن عىل مستوى التفاعلية يف ما يتعلّق بتبادل املساعدة 
وحل املشاكل.167

بالنسبة إىل كل املجموعات املستهدفة، كان املزج يف ما بني اللعب أو لعب األدوار والرسد مهامً جداً؛ 

هذا املرح يسمح للمشاركني بتحّمل أي عواطف سلبية قد تصحبها معها ذكرى ما. باإلضافة إىل ذلك، إن 

اللعب الذي ينّشط الجسم يحرر الطاقة والعواطف ويوازن البعد األكرث جموداً للرسد الشفوي حيث يكون 

الجسد ثابتاً ويساهم بشكل صغري يف القصة. إضافًة إىل ذلك أيضاً، سمح لعب األدوار ومتثيل القصص 

162	 هريزوغ، 2012. 

163	 أنظر الفقرة 3.4 والحوايش التابعة لها. 

164	 كولومبو وإينوسينتي ماليني، 2017. 

165  "يعتمد التمرين يف هذا النشاط الرئييس عىل إخبار قصة قصرية واستخدامها لتقليد شخصية يحببنها أو متنني لو 

كّن مكانها حني كّن صغريات. قصة قصرية تتضّمن وصفاً لنهار كامل عاشته تلك املرأة قبل أن تخرس الشخص الذي 

خرسته. إحداهّن اختارت أن تكون مذيعة أخبار )سمر( فيام فّضلت األخرى أن تتحّدث بصيغة الغائب )سليمة(. 

بدأت النساء برواية أحداث يوم كامل من أربع وعرشين ساعة حني كان الشخص الذي فقدنه ال يزال موجوداً. 

اختارت كل واحدة منهّن شخصية لرواية األحداث من خاللها. سيطرت عىل هذه الجلسة أجواء لطيفة ومرحة، عىل 

الرغم من أن الشخصية املشار إليها يف القصة هي سبب مأساة هذه النساء، إمنا من الجميل أن نقول إن استخدام 

هذه الطريقة لرسد األحداث خفف من وطأة ذاكرتهم العاطفية" )فندي، 2015(. 

166  "ما كان من املفروض أن يحدث خالل الجلسة الثالثة هو إخبار قصص عن الخسارة، لكننا الحظنا أنه إذا قمنا بذلك 

قبل إعطاء املستفيدات جرعًة من األمل واإليجابية، قد تتحول قصص الخسارة إىل عامل من شأنه زيادة السلبية. 

بالتايل، تم تغيري الخطة واعتامد نشاط يساعد املستفيدات عىل رؤية الجانب اإليجايب لهذا التغيري الذي طرأ عىل 

الهوية وعىل أهّميتهّن داخل املجتمع كأفراد عانني وتغلنّب عىل معاناتهّن" )املرجع نفسه(.

167  "بعد أن أظهرت كل املستفيدات مهاراتهن وإمكانياتهن، طلب إليهّن أن يكتنب عىل ورقة األشياء التي برأيهّن من 

شأنها أن تساعد األخريات عىل تحقيق أمنياتهّن. وقفت كل واحدة منهّن يف وسط القاعة، الواحدة تلو األخرى، 

أو  االقرتاح  مثّلن  وأنّهن  كام  لتحقيق حلمها.  به  تقوم  أن  يجب  ما  لها  تقول  أن  أرادت  التي  املستفيدة  وواجهت 

الفكرة من خالل اللعبة )دون استخدام أي كلمة(. سيطر املرح والضحك عىل أجواء الجلسة، لكّن املستفيدات كّن 

متفاجئات بسهولة الحّل الذي من شأنه تحقيق أحالمهّن" )املرجع نفسه(.
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الثقافية  املقاومة  إن  معاً.  والكلامت  الجسد  لغة  استخدام  تّم خاللها  تجسيد  بعملية  القيام  للمشاركني 

لتجسيد األلعاب استنادا إىل املخيّلة – والتي تربز بشكل خاص يف األعامل امليدانية مع املراهقني – تّم 

تخطّيها من خالل اللجوء إىل متثيل شخصيات حقيقية أو خيالية من القصص. تسمح الشخصيات بقيام 

لعبة متزج بني التفسري الحر واملخيّلة واإلشارات إىل الواقع، األمر الذي من شأنه أن يكون أكرث فعالية مع 

األطفال غري املعتادين عىل حرية كبرية يف استخدام الجسد. 

تعزيز التواصل الخايل من العنف. لعّل هذه الناحية هي األهم التي تّم تطويرها يف األعامل امليدانية، خاصة 

األطفال  لعب  طريقة  عىل  وحتى  التواصل  طرق  عىل  قوي  بشكل  أثر  الذي  للنزاع  املحدد  للسياق  نظراً 

داخل  األطفال  تفاعل  طريقة  يف  وإن  النفس  عن  التعبري  يف  إن  غالباً  حارضة  العدائية  إن  والشباب.168 

تراوحت  ولبنانيني.  سوريني  من  املؤلفة  املجموعات  بني  أو  السورية  املجموعات  بني  سواء  املجموعة، 

األعامل امليدانية بني منوذج مرسح واستخدام تقنيات خاصة بالحوار وبناء السالم،169 والتي يظهر أثرها 

التسلية املِرح  بشكل واضح حني يتّم دمجها يف ألعاب تعليمية وألعاب متعلّقة باملرسح. يشّجع عنرص 

يف  باملرسح.  املتعلّقة  األلعاب  معظم  التعاون  يالزم  فيام  العاطفي،  التوتر  وتخفيف  الطاقات  إطالق 

بعض الحاالت، يتّم توجيه العدائية نحو فرد من املجموعة يتم اعتباره كبش محرقة حتى داخل املجتمع 

لالختالفات من  التدريجي  التعميم  التدّخل وتعزيز  تكون قدرُة املدرّب عىل  الحاالت،  املحيل. يف هذه 

خالل الرسديات واأللعاب رضوريًة لتخفيف العدائية وتعزيز عملية أولية إلزالة الوصمة.170 

مع  الوقت،  من  املزيد  توفّر  وعند  األطفال،  مع  أسهالً  الهدف  هذا  إىل  الوصول  يبدو  التنّوع.  تقّبل  تعزيز 

املراهقني والنساء. ال ميكن التوّصل دامئاً إىل التوفيق بني مجموعات من ثقافات مختلفة بواسطة التدّخل، 

إمنا ميكن للنشاطات الخالقة – والتي تتالزم مع مكّويّن اللعب والتعاون الفّعال - أن تخلق بُعداً من التقبّل 

داخل املجموعة.171 عند البالغني، أثبتت تقنيات مرسح الصورة ومرسح املنرب عن فعالية كبرية يف تعميم 

االختالفات. وأثبت منوذج الدائرة املعقدة CCM عن رضورته عند العمل مع النساء والبالغني: إن التنّوع 

متجّذر أكرث لدى البالغني ويف سياقات النزاعات، يكون االستقطاب بني البالغني أقوى مام هو عليه بني 

األطفال. إن استخدام منوذج مامثل كان أساسياً يف نجاح العديد من التدخالت، إذ أن الهدف مل يكن فقط 

مساعدة النساء عىل تدعيم مهارات التكيّف لديهّن والتأقلم مع وضعهّن، إمنا أيضاً خلق منرب ميكنهن من 

خالله رفع الصوت رداً عىل الظروف القاسية والجائرة التي يواجهنها. برهن متثيل مواقف حياتية إشكالية، 

كام يف مرسح املنرب وغريه من تقنيات مرسح املضطهدين، عن فعالية خاصة يف مختلف األعامل امليدانية 

مع بالغني من النوعني االجتامعيني. وقد انطبق ذلك بوجه خاص عىل املجتمعات املتعددة الثقافات التي 

الحياة  النشاطات بتقديم مشاكل من  لبنان.172 سمحت هذه  لبنانيني يف  تضم الجئني سوريني ومضيفني 

168	 وسوف، 2014. 

169	 مكرزل، 2014. 

170	 جلّو، 2014.

171	 محفوظ، 2015. 

172  أنظر العمل امليداين لقشور )2015( الذي استهدف 16 شخصاً من الشباب )8 لبنانيني و8 سوريني ترتاوح أعامرهم 

بني 16 و25 سنة( الذين عملوا بهدف تخطّي االستقطاب من خالل مرسح املنرب وحلقات الكتابة ومرسح الدمى 

ورواية القصص، والعمل امليداين األكرث إشكالية ملرييام بلحس )2015(، التي طّورت تدريباً مرسحياً مع ممثلني 

لبنانيني وفلسطينيني وسوريني. 
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اليومية وبتمثيلها، وتطلّبت من املشاركني اختبار حلول ممكنة ملشاكل يومية عىل خشبة املرسح. خالل 

هذه العملية، متّكن املشاركون من اكتشاف أن نوايا املمثلني الواقفني عىل خشبة املرسح شبيهٌة جداً أو 

متّصلة بنواياهم الخاصة، ومن تعميم وجهات نظر مختلفة بكل أمان، ومن اكتشاف أوجه شبه. كام وأنها 

حثّت أفراد املجموعة عىل وضع أنفسهم يف مكان اآلخرين، مام أطلق عملية تقبّل متبادل.

يلعب العرض النهايئ أيضاً دورا ًمهامً يف تعزيز التجانس بني أفراد املجموعة، وهو أمر مطلوب للتعاون 

للوصول إىل هدف منتج يقع بني املرسحية والواقع. إن متثيل العرض تحدٍّ ومسؤولية، إنه لحظة إثبات 

للذات وإثبات لهوية املجموعة: لكّل شخص دوره، إمنا العرض ملك للجميع.173 هذا األمر متجّذر يف منوذج 

املرسح االجتامعي الذي يقرتح أن عبور املجموعة من التعبري الداخيل ومرحلة التمثيل إىل مرحلة إيصاله 

خارجياً عرب العرض هو أمر إلزامي. 

2.8. توصيات إضافية حول التدخل املبني عىل املرسح يف الدعم النفيس 
االجتامعي 

الشخصية  املهارات  تحسني  حيث  من  جداً  إيجابية  نتائج  الخالقة  املاجستري  طالب  تدخالت  حصدت 

امليدانية  األعامل  تجارب  قراءة  عند  لديهم.  الثقافات  تعدد  وتقبّل  االجتامعي  التقبل  وتعزيز  للمشاركني 

مبقاربة  املتعلقة  التوصيات  بعض  تربز  التجارب،  لهذه  الخاصة  النقدية  وقراءتهم  املاجستري  لطالب 

الالجئني بتدخالت مبدعة وبالتحديد تدخالت بواسطة املرسح. 

2.8.1. النواحي البنيوية: الوقت، الفريق، املهارات

إّن التجارب التي تم القيام بها كانت، بصفة عامة، بدايات إيجابية لعمليات تتطلّب تدخالت أطول وأكرث 

حاسم  عامل  بالفعل  الوقت  إن  االجتامعي.  النفيس  والدعم  النفسية  للصحة  العام  النظام  مع  اندماجاً 

يف عمليات اإلحياء املعقدة. إن صلة النظام بأكمله مبوارد رعاية طبية وتعليمية واجتامعية يدعم عملية 

التدخل املبدع لوحدها. إن التدخل كفريق متعدد التخصصات يجمع مهارات مرسحية صلبة، إضافة إىل 

الذي  املبدع  للتدخل  فعالية  وأكرث  أكرث وعياً  بإدارٍة  أنرثوبولوجية، يسمح  اجتامعية ورمبا  نفسية  مهارات 

يحشد عدة ديناميكيات شخصية وداخلية. يقّدم التدريب املشرتك عىل التدخالت فوائد من خالل السامح 

باألداء فيام نكون من الناحية العضوية منشطاً ومراقباً. إن إحدى أهم مهارات املدرّب هي املرونة.174 أحياناً 

173	 املرجع نفسه. 

لعبة  يلعبوا  أن  فتاة من املجموعة  التحمية. اقرتحت  توىّل فردان من املجموعة عملية  السادسة،  الجلسة  174  "يف 

اللعب  الفتاة طريقة  اللعبة، فرّست  أن وافقت املجموعة عىل  بعد  )التامثيل(.  الضوء األحمر والضوء األخرض 

وتولّت عملية القيادة. استجمع أحد الصبية قواه واقرتح أن يلعبوا لعبة "بالتازار قال" من جديد. أيضاً، بعد أن 

وافقت املجموعة عىل اللعبة، أخذ املبادرة وبدأ اللعبة. ]...[ حتى دوري كميرّس تبّدل؛ مل أعد علة قمة الهرم. 

أصبحت تدريجياً ضمن الدائرة حيث كان الجميع يشاركون بطريقة تعاونية. هذا التغيري كان واضحاً يف الجلسة 

السادسة حني أعرب مشاركان عن رغبتهام يف لعب لعبتني )لعبة الضوء األحمر والضوء األخرض ولعبة "بالتازار 

ذلك،  إىل  إضافًة  التحمية.  مرحلة  بتنفيذ  املجموعة  أفراد  وقام  االقرتاحني  بهذين  املجموعة  كل  رّحبت  قال"(. 
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يجب تعديل ما نصت عليه خطة عمل املدرب ألن املجموعة تتفاعل مع االقرتاحات بشكل غري متوقّع، 

التي يقرتحها التمرين يك  وكام يحدث غالباً، تحتاج إىل وقت أطول لخوض التجربة العاطفية والعالئقية 

التامرين وتخصيص وقت  أنه من األفضل تقليص عدد  أكّد العديد من الطالب  تتمكن من االستفادة منه. 

التي  الشفوية  وغري  الشفوية  املالحظات  جمع  مرحلة  وخصوصاً  مراحله،  بكل  مترين  كل  لتطبيق  أطول 

يعطيها املشاركون خالل التمرين. هذا األمر ينطبق بشكل كامل عىل الجلسات األولية باألخص، حيث يكون 

التغيري يف وجهات النظر الذي تتطلبه النشاطات غري االعتيادية كبرياً جداً. من الرضوري أن يكون املدرب 

مرناً يك ال يفقد االتصال مع املجموعة. إن الحوار مع املجموعة هو ما يوّجه تنظيم املحفزات الخالقة 

يف كل جلسة. أحياناً، يف الواقع، يبدي األطفال رغبة يف لعب الكرة أكرب من رغبتهم يف القيام بالنشاط 

املقرتح؛ إن االستجابة لهذا االقرتاح مفيد ملنع فقدان االتصال مع احتياجات املجموعة يف تلك اللحظة. 

ميكن استخدام التنفيس عن االحتقان بواسطة اللعب البدين بشكل إيجايب للعودة بطاقٍة ورغبٍة مختلفتني 

إىل أنواع أخرى من النشاطات. يف بعض األحيان، ميكن للسياق أن يتدّخل بشكل غري متوقع ومهم ويبّدل 

أداره خليل يف دمشق  نشاط  اللوايت شاركن يف  الفتيات  من  الحال مع مجموعة  كانت  كام  العمل.  خطة 

يف مركز لالجئني، أثّر خرب نقل قسم من األشخاص النازحني داخلياً إىل مركز آخر بشكل قوي عىل أجواء 

املشاركات اللوايت خشني أن يفقدن االتصال مع أشخاص قريبني منهّن، وأعاد استقطاب العالقات بينهّن، 

عىل الرغم من الشعور بالثقة الذي كان قد منا بينهن يف الجلسات السابقة. يف هذه الحاالت، إن التعرف 

عىل احتياجات املشاركات ومنحها بعض املساحة وتصّور نشاط جديد يرتكز عىل هذه االحتياجات، من 

شأنه أن يبني املجموعة بطريقة أكرث عضوية. 

2.8.2. مبدأ أسايس واحد: استبدال التجارب السلبية بأخرى إيجابية 

كام أوضحنا يف الفصل األول، متلك النشاطات املبدعة قيمًة مسلَّم بها يف تعزيز الرفاه والرعاية الصحية، 

بناًء عىل متكني  والصحة  الرفاه  تعزز  عمليٍة  املساهمة يف  االجتامعي، ميكنها  النفيس  الدعم  إطار  ويف 

التجارب  استبدال  الرتكيز عىل  فإن  بالتايل،  للصحة.  فرٍص  والجامعية وعىل خلق  الفردية  الصحة  قدرات 

السلبية بأخرى إيجابية هو املبدأ األسايس العام ألي تدّخل مبدع. ميكن تحقيق هذا اليشء عرب التشديد 

عىل نقطتني: املرح ومواطن القوة. 

ثقافة  إىل  تنتمي  ومتارين  ألعاب  يف  املشاركني  إرشاك  يجب  جداً:  مهم  أمر  النشاطات  خالل  التسلية  إن 

اللعب التي تّم تناولها يف الفقرة األوىل. إن التسلية خطوٌة أساسية يف التشجيع عىل النشاط وعىل االنفتاح 

اللعب  إىل  النظر  يتّم  الثقافات،  بعض  يف  وخصوصاً  البالغني،  ثقافة  يف  الواقع،  يف  اآلخرين.175  عىل 

بشكل مريب، كام لو أنه كان مصدر إلهاء عوضاً عن تجربة إنسانية مفيدة تسمح بالتعلّم والرفاه. أظهرت 

أصبحت عملية التواصل بني األطفال دائرية، أي أّن كل شخص كان يتواصل مع الجميع وليس فقط مع األشخاص 

الذين يعرفهم كام كان الوضع يف البداية" )حج حسن، 2015(. 

175  "بشكل عام، كانت الجلسة جيّدة، لكّن النشاط كان جديداً وغري اعتيادي بالنسبة إىل الفتيات. كان ميكن للجلسة 

أن تكون أفضل لو أن الباحث قلل من عدد النشاطات وأضاف بعض التسلية إليها، األمر الذي من شأنه أن يكرس 

الحواجز ويسّهل االنخراط التدريجي" )خليل، 2015(.
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بتحّسن  بيئة مرحة ومسلية، شعروا  انخرط املشاركون يف نشاطات، ويف  أنه حني  كل األعامل امليدانية 

الشخصية هو  واملهارات  القوة176  تقييم مواطن  ألعاب تهدف إىل  اللجوء إىل  إن  وشاركوا مبزيد من االهتامم. 

الطريقة املناسبة للحفاظ عىل موقف إيجايب بحّق داخل النشاط. هذا األمر ال يعني تجاهل وجود معاناة، 

إمنا تحويل املشاركني بشكل مستمر نحو استخدام مواردهم الخاصة وبالتايل إدراكها. من األسهل عىل 

الشخص أن يكتشف موارده الشخصية من خالل النشاطات املبدعة، حيث أن هذه النشاطات ال ترتكز عىل 

إدراكه املنطقي. 

يجب اعتبار بعض النواحي املعيّنة من املرسح االجتامعي لبناء تجربٍة إيجابية للمشاركني. 

النشاط البدين. ال شك يف أّن للنشاط البدين فوائد كثرية عىل صحة الشخص وأيضاً عىل مزاجه ورفاهه العام. 

يعيش األطفال حياتهم ويتعلّمون بطريقة جسدية/حّسية أكرث من البالغني. إن طريقتهم يف التعبري عن 

نفسهم جسدية أكرث منها كالمية، وقد تتطلب الصعوبات الكالمية الكثري من املوارد الذهنية، وبالتايل تزيد 

من الحاجة إىل ضبط النفس. إن مستوى ضبط النفس – الحركات والعواطف عىل حدٍّ سواء – املطلوب من 

طفل مترضر من الحرب هو بحّد ذاته عبٌء كبري. إن األلعاب الجسدية والغناء واللعب وغريها متنح الطفل 

أوالً وقبل كل يشء إمكانية أن يشعر بالحرية بشكل حيّس، األمر الذي من شأنه يف الوقت نفسه أن يرفع 

ويوازن مستوى الطاقة الجسدية لديه. إمنا لدى البالغني أيضاً، يرتبط االستمتاع بشكل وثيق بإنتاج الطاقة 

املستوى  عىل  عاطفياً.  تفريغاً  وتنتج  الطفولة  بتجارب  البالغني  البدنية  النشاطات  تذكّر  الطاقة.  وتحرير 

االجتامعي، متّكنت نشاطات االتصال ونشاطات التجسيد من خلق ظروف ثقة أفضل داخل املجموعة. 

الدور االسرتاتيجي للتحمية. خلقت مرحلة التحمية يف مختلف األعامل امليدانية الظروف املناسبة لالنخراط 

األويل للمشاركني، كام وأنها حددت جواً عاطفياً وعالئقياً استمّر يف التطّور مع تقّدم النشاطات. يف هذه 

املرحلة، يلعب الجسد واللعب دوراً مهامً جداً. بعض األلعاب، مثل لعبة الوشاح177 والسري مع الطقس، 

باليشء  القيام  ميكن  عليها.  بالعمل  وتبدأ  معهم  املشاركون  يجلبها  التي  العواطف  بتقييم  أيضاً  تسمح 

نفسه من خالل متارين التنفس.178لكن هذه الناحية التقييمية للعواطف هي بأي حال ثانوية مقارنًة بالوظيفة 

األساسية للتحمية، والتي تتمثّل بحشد املوارد الجسدية والعاطفية. خالل عملية التحمية، يقوم املدرّب 

176  "استمرت الجلسة وقام كل مشارك بصنع زهرة تحمل إسمه وصفاته الحسنة. تّم رشح صفات كل زهرة داخل 

نقاش  أمام املجموعة. جرى  بتقديم زهراتهم  أفراد من املجموعة  مجموعات مؤلفة من شخصني وقام عرشة 

شارك فيه الجميع: هل كان من الصعب إيجاد خمس صفاٍت إيجابية؟ هل وجدت صفاٍت إيجابية مشرتكة مع أي 

فرد آخر يف املجموعة؟ هل يوّد أحدكم إضافة صفة إيجابية مل يتسّن له الوقت ألن يكتبها؟ بعد ذلك، وضع كل 

فرد زهرته يف املكان الذي يشعره باالرتياح" )حج حسن، 2015(.

177  لعبة الوشاح: يختار كل فرد من املجموعة وشاحاً يشبه، برأيه، وضعه الحايل ومن ثم يضعه حيث يريد. ثم يقوم 

برشح اختياره واختيار مكان وضعه. للمزيد حول هذه األلعاب، راجع دكاش وعساف )2015(. 

التنفس  التنفس. إن الهدف من متارين  178	 "إن إدارة العواطف تلعب دوراً هاماً، كام ذكرنا، وبالتايل أهمية متارين 
هو التحمية، واملحافظة عىل الرتكيز وتحسينه، وإدارة الضغط النفيس والتوتر. يعكس التنفس حالتنا العاطفية، 

ويف الوقت نفسه، إن نشاط التنفس هو أفضل طريقة لالتصال بجسدنا. خالل هذا التمرين وعىل امتداد نشاط 

االسرتخاء، مل يتمّكن مراهقان شابان يف مجموعة من أحد عرش فرداً من الرتكيز ومل يتمّكنا من استنشاق الهواء 

عواطفهم  إلدارة  الالزم  السلوك  ميلكون  معظمهم  أن  يعني  األمر  هذا  بالزفري.  يقوموا  يك  صحيحة  بطريقة 

والضغط النفيس والتجارب التي مروا بها. بالتايل، ساهموا يف تحسني عملية القدرة عىل الصمود" )معاوي، 2014(



الفصل الثاني 70

بطرح تغيري يف مستوى التجربة، وبتفعيل تغيري يف مستوى الطاقة والرتكيز، وبقيادة املشاركني إىل منطق 

اللعبة ومنطق التعبري الرمزي. بالتايل، يكون للتحمية وظيفة حدية مهمة تتمثّل بجعل املجموعة تتحّول 

من التجارب االعتيادية – الشخصية والعالئقية – إىل منوذج جديد من التجارب قائم عىل اللعب والرموز. 

امللكية. حني تصبح املشاركة ملكيًة للنشاط، هذا األمر يعني أن تغيرياً مهامً طرأ عىل الديناميكية بني املدرب 

واملجموعة، وداخل املشاركني ويف ما بينهم. تنشأ عملية امللكية منذ البداية: إن مشاركة محتويات العمل 

– ومع األطفال  للعقد مع املشاركني  الهدف األسايس  إن  القواعد فقط.  مناقشة  إثارة لالهتامم من  أكرث 

أيضاً – هو مشاركتهم سبب، ال بل أفضل من ذلك، مشاركتهم املنطق وراء انخراط األشخاص يف العملية 

اإلبداعية: مشاركة املعنى واألخذ باالعتبار التوقّعات.179 مع األطفال، تصبح الحاجة إىل القواعد أكرب إذا 

طُلب من الطفل أن يتحّمل نشاطات تتطلب نقاشاً كالمياً أو، يف جميع األحوال، تتطلب ضبطاً قوياً للنفس. 

تُظهر األدلة أن اإلشارات الكالمية إىل "السلوك الحسن" التي تُعطى لألطفال غري فّعالة. أن االسرتاتيجيات 

الرتبوية الصحيحة بالنسبة إىل املرسح االجتامعي هي تلك التي تستخدم اللعب النشط كوسيلة للسيطرة 

عىل السلوك. سيحظى الطفل فعالً بفرصة أكرب لتعلّم اإلصغاء واحرتام الوقت واآلخرين وإدارة سلوكه يف 

ما يتعلّق باآلخرين. يف اللعب، الذي هو أيضاً تسلية، يتزامن ضبط النفس مع منو الثقة بالنفس ومهارات 

القيادة وأهم يشء، التفاعالت التعاونية. 

بناء املجموعة عنرص أسايس. أقّر الطالب برضورة تكريس املزيد من الوقت، خاصة يف البداية، لبناء املجموعة. 

بالنسبة إىل األطفال، بناء املجموعة أكرث أهمية حتى، مبا أنه جزء أسايس من خلق مساحة آمنة حيث ميكن 

للطفل أن يكون مرتاحاً يف التعبري عن هويته )واحتياجاته( املحددة خالل التفاعالت االجتامعية. من جهة، 

يتعلّق بناء املجموعة باالحرتام والثقة داخل املجموعة، ومن جهة أخرى، بالتعبري عن تنّوع كل فرد. إن 

التوّصل إىل توازن دقيق بني اإلثنني يصبح أسهل من خالل التدريب املرسحي – الذي ينطوي عىل مترين 

جسدي ومترين تعبريي – واأللعاب التعليمية، عوضاً عن نشاطات اإلسقاط املتمحورة حول الفرد. 

2.9. االنتقال من التدخل عىل مستوى املجموعة إىل التدخل املبني عىل املجتمع: خطوات إضافية ينبغي 
اتّباعها

تبنّي أنّه ليس بوسع امليرس أن يعمل مع طفل ما عىل ترميم صورته الذاتية ومشاعره حني يكون 

هذا الطفل ال يزال يتعرّض للعنف يف حياته اليومية، ما مل يكن أحدهم يعمل يف الوقت نفسه 

توعية، ومن ثم خلق مساحة مشرتكة  عائلته، من خالل عملية وليس فقط من خالل جلسة  مع 

للعمل عىل عملية بني الوالدين وأطفالهام بهدف التخفيف من حدة العنف وتحويل العالقة بني 

الوالدين واألطفال. ال يكفي أن يعرّب الطفل عن مشاعره حيال العنف الذي يتعرّض له يك تَُحلَّ 
املشكلة. يجب عىل العملية أن تتبع منوذج الدائرة املعقدة.180

179	 الديراين، 2015.

180	 الديراين، 2015. 
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الذين  واألشخاص  داخلياً  النازحني  واألشخاص  الالجئني  لدعم  فّعالة  نُُهٌج  اإلبداعية واملرسح  الفنون  إن 

الرغم  للهجرة، وعىل  الدولية  للمنظمة  التابع  املاجستري  برنامج  لطالب  امليدانية  األعامل  إن  بأزمة.  مّروا 

قيّمة  اعتبارات  تقديم  إيجابية ومن  نتائج  الوقت، متّكنت من تحقيق  أنها متّت يف فرتة محدودة من  من 

لبنان وسوريا. أهم  النزوح يف  بالسياق املحدد لوضع  اجتامعي خاص  نهج مرسح  بإمكانية وضع  تتعلق 

القيام  يجب  إمنا  أوىل،  تكون هذه خطوة  قد  والجامعي.  الفردي  املستويني  كانت عىل  اإليجابية  النتائج 

التدخل، حتى وإن  أثر سليم طويل األمد. يجب إرشاك املجتمع املحيل يف عملية  لتعزيز  تالية  بخطوة 

كان الرتكيز بالدرجة األوىل عىل املجموعات. إن العرض النهايئ الناتج عن سلسلة من حلقات العمل هو 

بحّد ذاته لحظة طقسية ميكن اعتبارها نشاطاً جامعياً، ال بل حتى نشاطاً لبناء عالقات إيجابية بني مجموعة 

املشاركني واملجتمع املحيط بهم. برهن الطالب عن الكثري من الوعي بالوظيفة الطقسية للعرض، سواء 

كانت إعادة وصل الروابط داخل العائلة، أو قدرة طقوس املرسح املتعددة الثقافات عىل وصل أشخاص 

من مجتمعات ومجموعات مختلفة.181 بيد أنه ميكن تصّور كامل عملية التدخل بواسطة املرسح، مع إرشاك 
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الفصل الثالث:
والجمهورية  لبنان  يف  والحوار  االجتامعي  النفيس  الدعم 
العربية السورية: نُُهج الوساطة املستخَدمة لحل النزاعات 

أسامة صفا

ملّخص 

يستعرض هذا الفصل عدداً من أطروحات املاجستري كجزٍء من برنامج ماجستري تنفيذي وضعته املنظمة 

الدولية للهجرة باالشرتاك مع الجامعة اللبنانية، جمع بني الدعم النفيس االجتامعي والوساطة. يبدأ هذا 

النفيس  والدعم  والوساطة  السالم  بناء  ما بني مامرسة  تربط يف  التي  للمصادر  أديب  باستعراٍض  الفصل 

تّم  التي  ينتقل إىل استعراض األطروحات  يبدو صلًة طبيعية بني املجالني. من ثم  ما  االجتامعي إلثبات 

تقدميها كجزء من األعامل امليدانية املطلوبة للتخرج. تشري النتائج املستخلصة إىل فهم عام للمفاهيم 

التي تم تقدميها يف برنامج املاجستري التنفيذي واىل رغبة قوية لدى الطالب يف تطبيق ما تعلّموه، كلٌّ 

يف مجاله الخاص. عىل الرغم من اختالف نوعية األطروحات باختالف الطالب واملناطق الجغرافية )لبنان 

الدعم  يف  مفيدة  وتقنيات  مفاهيم  الستخدام  جدية  محاوالت  ظهرت  السورية(،  العربية  والجمهورية 

النفيس االجتامعي والوساطة لتحقيق نتائج مقبولة وعملية. مام ال شك فيه أن الربنامج زّود الطالب بخلفية 

قوية ملواصلة اختبار التقنيات التي تعلّموها وتطبيقها بشكل أكرب. 

الكلامت املحورية: بناء السالم، الحقيقة والذكرى، الوساطة، املعافاة، الصدمة النفسية، املصالحة، إيذاء، القدرة عىل الصمود، 

التغيري  النزاع،  منع  النزاع،  إدارة  التغيري،  نظرية  االجتامعي،  النفيس  الدعم  متكامل،  نهج  مسامحة،  عملية،  التأقلم، متكني، 

االجتامعي، تحويل النزاع، تسوية النزاع.
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3.1. مقدمة 

أزمات  الكلامت، إحدى أسوأ  كتابة هذه  أنتجت، حتى لحظة  2011 قد  التي بدأت عام  السورية  الحرب  إن 

الثانية. إن املشاكل التي رافقت الالجئني عىل املستويني  اللجوء التي عرفها العامل منذ الحرب العاملية 

يبحث  السوري.  الشعب  إليها  لجأ  التي  املجاورة  البلدان  يف  رسيعة  بوترية  تكاثرت  والفردي  املجتمعي 

هذا الفصل بعض املشاريع امليدانية التي حاولت إيجاد أدوات للتعامل مع اآلثار النفسية اجتامعية عىل 

الالجئني يف أحد البلدان املجاورة ولتفادي تداعيات العالقات العدائية والنزاعية بني املجتمعات املضيفة 

والالجئني، وبني الالجئني أنفسهم وفئات معنيّة أخرى مرتبطة بهم بشكل مبارش. 

تبنى الدراسة عىل فرضية أن العمل النفيس االجتامعي، إذا ما متت مكاملته مع مجال شقيق مثل مجال 

املستوى  للرفاه عىل  أدوات  توفري  فقط يف  ليس  الكثري  يحقق  أن  شأنه  من  النزاعات،  وتسوية  الوساطة 

الفردي، بل أيضاً للسالم داخل املجتمعات املحلية العدائية. إن مزج املجالني كام فعلت بعض األطروحات 

ليس باملهمة السهلة. ال تزال املؤلفات األدبية املتوفّرة حول هذا املجال خجولًة من حيث كيفية تقاطع 

هذين املجالني ومن حيث العملية التي تؤدي إىل هذا التقاطع. جرت بعض املحاوالت لفهم العالقة بني 

وبني  الداخيل  املستوى  عىل  الخيارات  عىل  تأثريها  وكيفية  الشخصية  للمشاكل  اجتامعية  النفسية  اآلثار 

الطوائف. بغّض النظر عن الدراسات الرسيرية والتجريبية – التي ال يستكشفها هذا الفصل – يكاد ال يكون 

نفسية  مشاكل  وجود  بسبب  ناجحتني  نزاعات  وتسوية  وساطة  إىل  رامية  جهود  فشل  عىل  يدل  ما  هناك 

اجتامعية عالقة. 

من وجهة نظر مامرس للمهنة، إن االرتباط واضٌح. إن تسوية نزاع ناجحة بني طرفني أو أكرث – سواء كانت 

هذه األطراف أفراداً أو مجتمعات – ال تكتمل ما مل تتم معالجة الجراح الناتجة عن صدمة نفسية تعرّضت 

لها هذه األطراف. والعكس صحيح، إذ أّن معافاة ناجحة، وقدرة متزايدة عىل الصمود وقدرة موّسعة عىل 

انقطاع.  أي  دون  تتّم  مساملة يك  بيئة  إىل  تحتاج  كلّها  القاسية،  العدائية  واألعامل  التغريات  مع  التأقلم 

بالتايل، وكام ذكرت بعض األطروحات التي متّت دراستها يف هذا الفصل، فإّن هناك ارتباط عضوي بني 

مجال الدعم النفيس االجتامعي والوساطة، التي تندرج تحت مجال بناء السالم األوسع. 

3.2. استعراض للمؤلفات

إن ما ييل هو استعراض أديب محدود النطاق والرتكيز لتسليط الضوء عىل تعريفات مفاهيمية رئيسية متثّل 

التقاطع بني مجال الوساطة وبناء السالم ومجال التدخالت النفسية اجتامعية يف مراحل النزاع وما بعد 

العنف. سوف يسعى هذا االستعراض إىل إثبات أن الرابط بني املجالني – أقلّه عىل مستوى املامرسة – هو 

أكرث طبيعية وعفوية مام يوّد معظم الخرباء االعرتاف به. عند القيام بعملية بناء السالم، ينصّب الرتكيز 

عىل تحويل املشاعر والعالقات واملفاهيم وبناء الثقة مع "اآلخر". هذا بالتحديد هو الهدف األسمى ألدوات 

الدعم النفيس االجتامعي لتحقيق التأقلم وزيادة القدرة عىل الصمود ومساعدة األشخاص عىل الخروج من 

الصدمات النفسية الناتجة عن العنف واملعافاة. ال يهدف هذا االستعراض إىل تغطية مختلف نواحي تسوية 
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النزاعات ونظرياته؛ كام وأنه ال يتضّمن عمل الدعم النفيس االجتامعي بشكل عام َعِقب الكوارث الطبيعية 

والصدمات النفسية املتنوعة. 

إن برنامج املاجستري – وهو موضوع هذا الفصل – هو محاولة رئيسية للتأكيد عىل هذا الرابط الطبيعي 

ولفت االنتباه إليه عرب إرشاك خرباء يف الدعم النفيس االجتامعي يف عمل بناء السالم، والعكس بالعكس. 

تم القيام بذلك أيضاً عرب تحديد نقطة انطالق قوية هي يف الوقت نفسه معيارية وقامئة عىل الخربة، إذ 

أن معظم الطالب كانوا أصالً خرباء كالً يف مجاله ويعملون يف منظامت، مام يسمح لهم بالوصول إىل 

معلومات وشعوب وأعامل ميدانية. كام أنهم كانوا أيضاً يعملون يف بيئات غري مستقرة إما داخل الجمهورية 

العربية السورية وإما داخل لبنان. بالتايل، فإن الدروس املستخلصة من خرباتهم تعكس معرفًة عمليًة من 

شأنها أن تكون قيّمة جداً يف تعزيز الدعوة إىل مجال مشرتك بني الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم. 

بيد أنه يف البداية، من املهم أن نضع بعض التعريفات املفاهيمية وأن ننظر يف كيفية مقاربة األعامل 

األدبية القامئة لهذه املواضيع.

3.2.1. بناء السالم

إن بناء السالم مجاٌل حديٌث نسبياً، تّوج جهود أكرث من نصف قرن من بناء السالم وإنفاذه، ورمى إىل تحديد 

نفسها  بناء  وإعادة  الحرب  التعايف من  – عىل  ومؤسسات حكومية  – مجتمعاً  الدول  تساعد  التي  العملية 

تقنيات  السالم  بناء  يتضمن  املدى.  بعيدة  تدابري  الرتكيز عىل  عرب  من جديد  العنف  الوقوع يف  وتفادي 

وعمليات كالوساطة والتفاوض واملصالحة والحوارات الوطنية وبناء التوافق. ترتكز دعائم بناء السالم عىل 

قدرة املجتمعات عىل تخطّي موقعها كضحية من خالل عدّة وسائل للمصالحة وإعادة بناء نفسها بطرق 

بناء السالم واألدوات  التعامل مع املايض بكّم معقول من الرىض وامليض قُدماً. إن طبيعة  قادرة عىل 

التي يستخدمها، وخاصة الوساطة، استرشافيٌة وقلاّم تتطرّق إىل املايض. تلتقي املجتمعات واألفراد لبناء 

مستقبل جديد عىل افرتاض أنهم قد استخلصوا دروساً من املايض. 

قبل  املجال.  عليها هذا  يرتكز  التي  املبادئ  تحدد  أن  شأنها  من  السالم  لبناء  عملية  تعريفات  عدة  هناك 

الغوص يف هذه التعريفات، تجدر اإلشارة إىل أن بعض منارصي مجال بناء السالم يرون هذا املفهوم 

بشكل شامل يتضّمن عمليات اتفاقية السالم ووقف إطالق النار والدعم واملساعدات اإلنسانية والوساطة 

والحوار واملصالحة والتنمية. إمنا ألسباب تتعلّق بالرتكيز عىل املوضوع، سوف نحرص النقاش بنظرة أضيق 

إىل بناء السالم. 

يف البداية، عرّفت األمم املتحدة بناء السالم عىل أنّه: 

عملية تسّهل إرساء سالم دائم وتحاول منع العودة إىل العنف من خالل معالجة األسباب الجذرية 

هذه  تتألّف  واالقتصاد.  السياسية  وتحويل  املؤسسات  وبناء  املصالحة  بواسطة  وآثارها  للنزاع 

العملية من مجموعة من املبادرات املادية واالجتامعية والبنيوية التي غالباً ما تكون جزءاً ال يتجزّأ 

من عملية إعادة اإلعامر والتأهيل يف مرحلة ما بعد النزاع.1 

1  بطرس غايل، 1995. 
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الذي  النزاع  بعد  ما  السالم يف مرحلة  بناء  ليشمل  التعريف  نطاق  بتوسيع  ثّم قامت األمم املتحدة  من 

السياسية؛ تأمني الخدمات األساسية؛ عودة  العمليات  تناول "دعم السالمة واألمن األساسيني؛  يحتاج إىل 
املهام الحكومية األساسية؛ واإلنعاش االقتصادي".2

تركّز األمم املتحدة يف فهمها لبناء السالم عىل املستوى الكيّل من خالل منح األولوية لبناء الدولة وعودة 

لبناء  الجنساين  البُعد  ملعالجة  خاص  وتركيز  جهود  هناك  أن  حني  يف  السياسية.  والعمليات  املؤسسات 

السالم، إال أن العبء األسايس يبقى إعادة بناء أعضاء الدولة، لضامن حسن سري عمل املؤسسات وعودة 

النشاطات االقتصادية إىل طبيعتها. يتزامن هذا النهج مع اعتامد اتفاقيات السالم وتنفيذها وإطالق عملية 

سياسية، لكّنه ال يصل إىل حد األخذ باالعتبار تعريف البُعد املتعلّق باألشخاص أو ناحية املشاركة يف صنع 

اتفاقية السالم أو يف التأثري عىل عملية وضعها. 

يقّدم منظّرون يف بناء السالم معروفون تعريفات مفاهيمية مختلفة ترمي إىل رؤية املوضوع من زاوية 

مختلفة. يرى جوهان غالتونغ بناء السالم عىل أنه:

عملية بناء هيكليات ذاتية الدعم تزيل أسباب الحرب وتقّدم بدائل للحرب يف أوضاع حيث ميكن 

نشوب حروب. يجب أن تكون آليات تسوية النزاعات جزءاً من الهيكلية وأن تشّكل خزاناً للنظام 

نفسه يك يستمّد منها حاجاته، متاماً كام ميلك الجسم السليم القدرة عىل توليد مضاداته الخاصة 

وال يحتاج إىل أخذ جرعات من الدواء بشكل دوري.3 

إّن مؤيّدي مدرسة تحويل النزاعات، كالباحث واملامرس الشهري جان بول ليديراخ، يرون يف بناء السالم 

مفهوماً شامالً وجامعاً يسمو باتفاقيات السالم إىل درجة تجعلها:

النزاع نحو  ]...[ تشمل وتولّد وتدعم كامل مجموعة العمليات والنهج واملراحل الالزمة لتحويل 

عالقات سلمية أكرث استدامة. بالتايل، تنطوي العبارة عىل مجموعة كبرية من النشاطات التي تسبق 

وتيل اتفاقات السالم الرسمية. بشكل مجازي، ال يُعترب السالم مجرّد مرحلة زمنية أو حالة. إنّه بنية 
اجتامعية ديناميكية.4

باالعتبار  يأخذ  السالم،  لبناء  متكامل  نهج  إىل  النزاعات،  تحويل  مدرسة  مؤيّدي  من  وهو  ليديراخ،  يدعو 

الطبيعة املتعددة األبعاد للمعاناة البرشية ويعتمد عىل مشاركة اجتامعية واسعة. يك يكون أي بناء سالم 

مستداماً وفّعاالً، يجب أن يكون تحويلياً عىل املستويات العالئقية والشخصية واملجتمعية. يجب أن يحدث 

هذا التحول من عالقات عائية إىل عيش سلمي مشرتك. تتقاطع مدرسة تحويل النزاعات مع نهج غالتونغ 

بـ  بناء السالم أن يرتكز عىل أسس جهود قصرية ومتوسطة وطويلة األمد، والتي تُعرف  حيث يجب عىل 

كل  تعالج  أن  العنف  تيل  التي  العملية  عىل  يجب  التسوية،  يف  واملصالحة".5  اإلعامر  وإعادة  "التسوية، 

املشاكل العالقة وغري املحسومة. يف إعادة اإلعامر، يجب أن تُبَذل جهوٌد كبرية يف سبيل إعادة إعامر ليس 

2	 صندوق األمم المتحدة لبناء السالم، السنة غير محددة.

3  غالتونغ، 1976:303. 

4	 ليديراخ، 1997:75.

5	 غالتونغ، 1998.
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إميان األشخاص ومصادر رزقهم وثقتهم. أخرياً، يف املصالحة تكمن  املدن املدّمرة وحسب، إمنا أيضاً 

الحاجة إىل العمل الطويل األمد عىل املعافاة من الصدمة النفسية. من هذا املنطلق، كان غالتونغ أحد أول 

بناة السالم الذين قّدروا أهمية مزج الدعم النفيس االجتامعي مع بناء السالم. 

تحويل النزاعات هي مدرسة فكرية تستند إىل تسوية النزاع وإدارة النزاع ومنع النزاع. تستند تسوية النزاع 

النزاعات  ينبغي أن تكون  البرش منطقيني يف السعي وراء مصالحهم، وبالتايل،  بأن  القائل  إىل املفهوم 

قابلة للتسوية إذا ما تم العثور عىل مصالح مشرتكة. تنطلق إدارة النزاع من فرضية أن النزاعات الغري قابلة 

للتسوية ميكن إدارتها من خالل الحّد من الرضر واألذى واألعباء التي توقعها. يف حني أن إدارة النزاع ال 

تؤدي إىل السالم، إال أنها تركّز عىل الجهود الالزمة لإلبقاء عىل الوضع الالعنف وال سالم القائم إىل أن 

يحني وقت التسوية. أخرياً، يفرتض منع النزاع أن أكرث الطرق فعالية لحل نزاٍع ما من حيث التكلفة هي منعه 

من الحدوث من خالل مراقبة عالمات اإلنذار املبكر والترصف عىل أساسها.6 يف كل هذه املدارس/النهج، 

ينصّب  ذلك،  عن  عوضاً  اجتامعي.  النفيس  للبعد  وجود  إىل  هناك  بالكاد  النزاع،  تحويل  مدرسة  باستثناء 

الرتكيز عىل املصالح العميقة والخطوات اإلجرائية مثل املفاوضات الشاملة.

بالعودة إىل بناء السالم، تجدر اإلشارة إىل أنه ميكن االضطالع ببناء السالم عىل مستويات متعددة يف 

املجتمع، النخبة، القادة من الطبقة الوسطى والقواعد الشعبية. يف ما ييل، توضيح ملفهوم بناء السالم 

املتعدد املستويات واملتعدد األبعاد. 

6	 بانديت، 2012:18. 
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3.2.2. الجهات الفاعلة ونُُهج بناء السالم7

الرسم 1: الجهات الفاعلة ونُُهج بناء السالم

أنواع الجهات الفاعلة                             نُُهج بناء السالم

بناء سالم فّعال يستوجب تطبيقه عىل عدة مستويات بشكل متزامن واستخدام  أن قيام  ليديراخ  يّدعي 

النهج املتعدد األبعاد يف هذه األنشطة. ينبغي عىل هذه األنشطة أن متزج يف ما بني نهج قصري األمد 

ونهج أطول أمداً وأن تغطّي مسائل عالئقية وشخصية وبنيوية من شأنها أن تدعم عملية بناء سالم مستدامة. 

النفيس االجتامعي، كمداواة  الدعم  أدوات  إدراج  الحاجة إىل  ليديراخ بوضوح عن  يعرّب  يف هذا اإلطار، 

الصدمة النفسية يف أي عملية بناء سالم. 

3.2.3. الدعم النفيس االجتامعي 

تغطيتها.  ومجال  الوثيقة  هذه  نطاق  يتخطّى  االجتامعي  النفيس  للدعم  الواسع  العامل  يف  الخوض  إن 

ألغراض تنفيذية، سيغطي هذا القسم بعض نواحي الدعم النفيس االجتامعي يف ما خّص الوساطة وبناء 

النزاع. بشكل عام، إن الدعم النفيس االجتامعي هو عملية مساعدة األفراد –  السالم يف مرحلة ما بعد 

وبالتحديد األطفال – والعائالت واملجتمعات املحلية عىل تحسني رفاههم واستعادته، خاصة يف أوقات 

الشدة، مثل العنف والحرب والكوارث الطبيعية وحيث تّم تسجيل نكبات وصدمات نفسية. متاماً كام بناء 

السالم، فإن الدعم النفيس االجتامعي ليس عملية مبارشة وواضحة املعامل وهو يتطلّب مجموعًة معيّنة 

من الرشوط يك يتّم القيام به. يجمع الدعم النفيس االجتامعي يف ما بني املواضيع النفسية للصحة النفسية 

والرفاه العاطفي واملعايري السلوكية املقبولة يف التفاعالت االجتامعية مع اآلخرين وإدراك الشخص لذاته 

يف املجتمع – ومن هنا يأيت مصطلح نفيس اجتامعي. 

7	 ليديراخ، 1997:80.
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يدّل مصطلح "نفيس اجتامعي" إىل الرتابط بني العمليّتني النفسية واالجتامعية واىل حقيقة أن كّل واحدة 

منهام تتفاعل مع األخرى وتؤثّر عليها بشكل مستمر. يف هذا املستند، يُستخدم املصطلح املركّب "الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي" )MHPSS( لوصف أي نوع من الدعم املحيل أو الخارجي الذي يهدف 
إىل حامية الرفاه النفيس االجتامعي أو تعزيزه كام واىل تدارك االضطرابات النفسية أو معالجتها.8

تحكم الدعم النفيس االجتامعي بضع املبادئ التوجيهية، من ضمنها: )أ( حقوق اإلنسان واملساواة؛ )ب( 

املشاركة؛ )ت( عدم اإلرضار؛ )ث( البناء عىل املوارد القدرات املتوفرة؛ )ج( أنظمة دعم متكاملة؛ و)ح( 
دعم متعدد املستويات.9

يعرّف االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر عن الدعم النفيس االجتامعي عىل أنّه

من  ميّكنهم  مام  واملجتمعات،  والعائالت  األفراد  عند  الصمود  عىل  القدرة  تسهيل  عملية   ]...[

التعايف من أثر األزمات، ويساعدهم عىل التعامل مع أحداث مامثلة يف املستقبل. عرب احرتام 

استقاللية األفراد واملجتمعات وكرامتهم وآليات التأقلم لديهم، يعزز الدعم النفيس االجتامعي 
استعادة التامسك والبنية التحتية االجتامعيني.10

القدرة عىل الصمود والتأقلم كوسيلتني رضورتني الستعادة  تتّم اإلشارة إىل مفهوَمي  التعريف،  يف هذا 

األوضاع الطبيعية بالنسبة إىل األفراد املجتمعات عىل حد سواء. هذان األمران رضوريان أيضاً السرتجاع 

عملية  لدعم  الرضورية  االجتامعية  التحتية  البنية  شتات  جمع  وإعادة  النزاع  عقب  االجتامعي  التامسك 

املعافاة. 

يف بناء السالم، املصالحة واملعافاة طقسا عبور رضوريان إذا ما أرادت املجتمعات أن تتمتّع بثامر السالم. 

بيد أن املعافاة وامليض قدماً نادراً ما يتحققان ما مل يتم الجمع بني آليات تأقلم وحدٍّ أدىن من القدرة 

عىل الصمود تسمح للشعوب بتخطّي الجراح وبإعادة بناء الثقة واإلميان بأنفسهم أوالً، ومن ثم باآلخرين. 

هنا، الصلة بني الجهود لبناء السالم وضامن املعافاة بعد مرحلة النزاع والقدرة عىل الصمود واضحة. إن 

الحاجة إىل نهج متكامل يجمع بني بناء السالم والدعم النفيس االجتامعي بالتسلسل أمٌر ال ميكن املغاالة 

فيه. العديد من املامرسني والباحثني أثاروا أيضاً هذه النقطة.

إن بناء القدرة عىل الصمود، كأداِة دعٍم نفيس اجتامعي، يشبه تعزيز الجهاز املناعي لدى مجتمع أو فرد 

الفردي  املستويني  عىل  يعمل  األمر  هذا  بينام  النفسية.11  وللصدمات  للعنف  التعرّض  زيادة  خضّم  يف 

واملجتمعي، يتطّلب ترسيخه بشكل أكرب تغيرياٍت منهجية ودعم مؤسسايت ال ميكنها أن تأيت إال من خالل 

العودة إىل  الصمود من قدرة املجتمع عىل مقاومة  القدرة عىل  تزيد  به.  بناء سالم جّدّي وموثوق  عمل 
الحرب والعنف.12

8  فريق مرجعي من اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت 

الطوارئ، 2010. 

9	 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2007.

.2009 ، )IFRC( االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 	10

11	 جوترسونك وقرطاس، 2012. 

12	 منكهاوس، 2013. 
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قّدم منتقدو نهج بناء السالم تصّوراً يقول أن مجال بناء السالم يعتمد بشكل مبالغ فيه عىل تحليل سياقي 

للنزاع إلعالم وتوجيه اسرتاتيجيات التدخل، وبالتايل، يكون الرتكيز دامئاً عىل فهم نقاط الضعف وتشخيصها. 

هذا الرتكيز الضيّق لتحليل النزاع يكون معظم األحيان عاماً جداً ويفوته وجود قوًى يف املجتمع قادرة عىل 

الصمود وهي غالباً ما تكون موجودة حتى يف أقىص الظروف املعاكسة.13هذا األمر أّدى إىل تشجيع توّجه 

جديد عىل القيام بتحليل للنزاع بالتوازي مع "تقييم للقدرة عىل الصمود".14 ميكن لفهم قدرة الصمود لدى 

مجتمع ما وقابليّته للتأقلم ومقاومة العنف أن يساعد كثرياً يف تقديم بناء السالم كعملية تحويلية بدالً من 

وسيلٍة لالستقرار. 

إن أهمية التشديد عىل جيوب القدرة عىل الصمود داخل املجتمع خالل العمل عىل بناء السالم أظهرها 

املامرسون يف مجال نهج حساسية النزاع وعدم اإلرضار. يشدد هذا النهج عىل املقّسامت وعىل املوّصالت 

داخل مجتمعٍ ما.15 األوىل تبنّي العوامل التي تستقطب املجتمعات وتقّسمهم يف ما بينهم – وتُعرَف أيضاً 

بالقدرة السلبية عىل الصمود؛16 والثانية تحدد نقاط الوصل التي من شأنها أن تجمع يف ما بني األشخاص. 

تحتية  وبنية  االجتامعي  الرتابط  توفّر  التي  الصمود  عىل  القدرة  نواحي  أنّها  عىل  املوصالت  اعتبار  ميكن 

أيضاً  اإلرضار  عدم  نهج  يستخدم  سالم.  بناء  بعمل  القيام  عند  منها  االستفادة  ميكن  للسالم  رضورية 

مصطلحات شبيهة عرب التشديد عىل مفهوم "القدرات من أجل السالم"، وهو بصفة أساسية محاولة تحديد 
األطراف القادرة عىل الصمود التي من شأنها أن تشّكل نواة بناء السالم.17

لطاملا اعتّز مامرسو بناء السالم مبجموعٍة من الفرضيات املتعلقة بسبل بناء سالم مستدام للجميع. تشمل 

هذه الفرضيات حقيقة أن خلق مؤسسات جديدة وتطبيق اتفاقيات السالم ووقف األعامل العدائية تؤدي 

إىل سالم دائم. أصبحت هذه الفرضيات تقريباً وصفة عامة لوضع كل عمليات السالم عىل املسار الصحيح. 

إمنا دون عمليات مصالحة ومعافاة مناسبة، سيبقى بناء السالم مهمة هّشة ميكن الرجوع عنها يف أي وقت. 

إضافًة إىل أن بناء السالم يواجه يف بعض األحيان حواجز ثقافية متنع إنجازه بطريقة كاملة وغري تنافسية. 

هناك عدة خصائص عملية مشرتكة بني حقيل بناء السالم والدعم النفيس االجتامعي، إمنا هناك أيضاً نقاط 

تحويل. اإلثنان غري خطّيان بطبيعتهام وقابالن لالنتكاس وللعكس. يف بناء السالم، يتم تنفيذ العمل بشكل 

تنازيل )من القمة إىل القاعدة( وأيضاً بشكل تصاعدي )من القاعدة إىل القمة(. بيد أن النهج التنازيل، املتمثّل 

يف معظم األحيان بأولويات النخب الحاكمة وتنفيذ اتفاقيات سياسية، يُفرض عىل األغلب عىل الشعوب 

التي تشارك بشكل ضئيل. هذا األمر ال يضمن أن الجمهور سوف يقبل االتفاقية، أو أن املجتمعات األكرث 

بالفعالية  التصاعدي  السالم  بناء  يكون  ال  قد  بالتايل،  عليها.  املفروضة  السياسية  العملية  ستتبنى  ترضراً 

توافق عىل تسوية سياسية مفروضة عليها ستواجه صعوبة  التي ال  إن املجتمعات  الحسم املرجّوين.  أو 

الفّعال عىل املستويني  بالعمل  القيام  النفيس االجتامعي، يتم  يف املصالحة وامليض قُُدماً. يف الدعم 

الفردي واملجتمعي، وبالتايل، يتوافق هذا العمل بشكل أفضل مع النهج التصاعدي الذي، إذا تّم اتّباعه 

13	 التحالف الدولي لبناء السالم، 2016. 

14	 المرجع نفسه. 

15	 منظمة التنبيه الدولية، 2004. 

16	 التحالف الدولي لبناء السالم، 2016.

17	 تعاونية وكاالت تنمية الطفل، بدون تاريخ. 
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برويّة وعىل مراحل، من شأنه أن يؤّدي إىل نتائج فّعالة يف الشفاء من الصدمات النفسية واملعافاة وبالتايل 

النفيس  الدعم  ركائز  من  ركيزتني  وهام  واملصالحة،  املعافاة  عملية  فإن  الحالتني،  كال  يف  املصالحة. 

االجتامعي وبناء السالم عىل التوايل، عمليٌة معّقدة وطويلة األمد ومن السهل عكسها، وهي عاطفية للغاية 

وتتّسم بالهشاشة.

متاماً كبناء السالم، يستخدم الدعم النفيس االجتامعي عمليًة منظمة من األنشطٍة، توّجهها مبادئ اللجنة 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املبيّنة أدناه. تتكّون مبادئ اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت من نهج 

متعدد الطبقات، يبدأ بالخدمات األساسية واألمن، ومن ثم ينتقل إىل دعم العائالت واملجتمعات املحلية، 

ومن ثم إىل الدعم املركّز الغري متخصص، وأخرياً إىل الخدمات املتخصصة. إن أنواع التدخالت منظّمة 

بطريقة تستجيب إىل خطورة الوضع واىل حجم الدعم الالزم. 

إذا ما أردنا املقارنة بني هرم بناء السالم وهرم الدعم النفيس االجتامعي، أول ميزة تلفت انتباهنا هي أّن 

معظم مبادئ التدخل واألنشطة التي وضعتها اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت تحصل عىل مستوى 

املجتمعات والجامهري وبشكل متواضع عىل مستوى القيادات من الطبقة الوسطى. إن التفاعل بني طبقات 

العمليات بطريقة  أفقّي ومبني عىل  بناء السالم هو تفاعل  النفيس االجتامعي وقاعدة هرم  الدعم  هرم 

زمنية. عند قاعدة هرم بناء السالم، يتّم بناء القدرة عىل الصمود والرتابط االجتامعي بشكل تسلسيل، حني 

أن الحاجة هي إىل فرض السالمة أوالً، من ثم االعرتاف باألذى وأخرياً، إعادة االرتباط مع املجتمع.18 إن 

الحاجة إىل بناء القدرة عىل الصمود عىل مراحل أكّد عليها أيضاً باحثون وخرباء شددوا عىل أنه عىل املستوى 

املجتمعي، غالبا ًما يتفاعل الضحايا مع املرتكبني، مام من شأنه أن يؤّخر عمليتي املعافاة واملصالحة وأن 

يعيق بناء القدرة عىل الصمود والرتابط االجتامعي. لهذه الغاية، املراحل رضورية ملنح الوقت لألشخاص 
والسامح لهم باملرور مبراحل الحزن ومن ثم العودة إىل حياتهم الطبيعية.19

هناك معضلة أخرى مشرتكة بني بناء السالم والدعم النفيس االجتامعي هي مسألة الجهات الفاعلة و"من" 

الجهات  مسألة  إن  العنف.  بعد  ما  حاالت  يف  االجتامعي  النفيس  والدعم  السالم  بناء  بعمليتي  سيقوم 

الفاعلة تطرح بُعد املرشوعية والحساسية الثقافية. أوالً، يف كلٍّ من حقيل الدعم النفيس االجتامعي وبناء 

ثالثاً محايداً قادراً عىل أن يكون شامالً وعىل أن يتعامل  السالم، يجب عىل الجهة الفاعلة أن تكون طرفاً 

مع كل األطراف بطريقٍة موضوعية وعادلة. عادًة، تكون املنظامت الغري حكومية مرشحاً جيداً لتأدية هذا 

الدور، عىل الرغم من أنها قد تصطدم مبسألة التفاهم الثقايف وتزيد من حساسيات النزاع عن غري قصد.20 

بإعاقة  وبالتايل  الحساسيات  بزيادة  قصد  غري  عن  قامت  النوايا  حسنة  فاعلة  جهات  عن  جداً  شهري  مثال 

بناء السالم واملعافاة هو مدينة موستار البوسنية الكرواتية. كان الجرس التاريخي يف مدينة موستار التي 

تربط القسمني الكروايت واملسلم للمدينة مقصداً للسواح من كل أنحاء العامل. خالل حرب البوسنة عام 

1994، قام الكرواتيون بنسف الجرس الذي اعتربوه من مخلّفات السيطرة العثامنية، مدّمرين بالتايل ما كان 

البوسنيون املسلمون يعتربونه رمزاً من رموز الهندسة املعامرية العثامنية اإلسالمية. عقب اتفاقية السالم، 

18	 المبورن وغيتاو، 2013:30. 

19	 باران، 2011:381. 

20	 هارت وكولو، 2014:76. 
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قامت منظمة غري حكومية دولية بجمع األموال وأعادت الجرس إىل سابق مجده. إال أن هذا املرشوع أصبح 

السبب وراء هذا األمر كان  السالم وجهود املعافاة.  بناء  انقسام يف موستار وهدد مسار عملية  مصدر 

أثار غضب  مام  الجرس،  بناء  تركية  بتكليف رشكة  عن غري قصد،  قامت،  الغري حكومية  املنظمة  أن هذه 

الكرواتيني الذين رأوا يف األمر إهانًة لهم. 

نفيس  دعم  نشاطات  إىل  الحاجة  إىل  الالزم  االهتامم  إيالء  يف  مؤخراً  إال  السالم  بناء  مجتمع  يبدأ  مل 

اجتامعي تسري جنباً إىل جنب مع النشاطات املصممة لبناء السالم. يشهد كَمٌّ متزايد من املعرفة واألدلة 

عىل الحاجة إىل وضع نهج مشرتك يسلسل الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم بطريقة تلبّي احتياجات 

بناء  من  يتجزّأ  ال  جزٌء  املصالحة  إن  العنف.  بعد  ما  مرحلة  يف  التعايف  زمن  يف  وتطلّعاتهم  األشخاص 

السالم، وليك تتمّكن املصالحة من التقّدم بهدوء، هناك حاجة إىل القدرة عىل الصمود التي تسمح لألفراد 

وللمجتمع بالتأقلم ويف نهاية املطاف بشفاء الجراح والصدمات النفسية التي تخلّفها الحرب. عندها فقط 

ميكن تحقيق سالم مستدام. 

أّدت دراسة تجربة بناء السالم يف رواندا إىل خالصٍة مفادها أن "الخدمات النفسية اجتامعية يجب ]...[ أن 

تُعترب جزءاً ال يتجزأ من نهج شامل لبناء السالم يعالج االحتياجات النفسية الفردية واالحتياجات العالئقية 

البوسنة إىل الخالصة  املجتمعية إضافًة إىل االحتياجات الجسدية".21 كذلك، تشري دروس مستخلصة من 

أثبتت  النفسية،  بالصدمات  والتي هي عىل معرفة  اجتامعية  النفسية  السالم  بناء  "عمليات  أّن  ذاتها وهي 

أنها توفر نظرة معّمقة يف أهمية دمج العوامل العاطفية والنفسية واملتعلقة بالهوية )املالزمة للنزاعات 

هذا  السالم[".22  ]بناء  السيايس  للتغيري  العملية  والخطوات  االقتصادية  التنمية  مع  واملستمرة(  املعّقدة 

األمر تثبته أيضاً تجارب من كولومبيا وأمريكا الالتينية، حيث تشري بعض الدراسات إىل أّن "يف علم النفس 

االجتامعي، من الواضح أن الحل السلمي لنزاع عنيف يبقى وهم ما مل يكن هناك فهٌم للعمليات النفسية 
اجتامعية التي ينطوي عليها".23

إعادة  عن  تُسفر  جيد  بشكل  ُمنّفذة  عملية سالم  أن  فرضية  بشكل خاطئ عىل  السالم  بّناؤو  عمل  لطاملا 

تقودها  ترافقها عملية مصالحة متواضعة  الطبيعي معقولة،  أوطانهم واىل عودة إىل حياة  النازحني إىل 

يف معظم األحيان الدولة، تكفي يك يتعاف املجتمع. يؤكّد بّناؤو السالم أنه من خالل الرتكيز عىل اإلطار 

املؤسيس للسالم وإعادة الخدمات االجتامعية والتنمية االقتصادية وتقاسم مقبول للسلطة، لن يكون أمام 

املجتمعات خيار سوى امليض قدماً واملشاركة يف "الصفقة الجديدة". إن تجارب حديثة العهد من لبنان 

هذه  يدحض  منها،  كّل  يف  جرى  الذي  الوطني  الحوار  وعقب  الحرب  بعد  ما  فرتة  يف  واليمن  والبوسنة 

ذ بطريقة واضحة ورصيحة وأن الشعب سوف  الفرضيات. أوالً، ال يشء يضمن أن اتفاقية السالم سوف تَُنفَّ

بناء السالم ليس عملية خطّيّة وقد ترتتّب عليه  التغيري. كام ذكرنا سابقاً،  للتأثري عىل  آليات مشاركة  يجد 

من  السياسية  االتفاقية  تّم فرض  ذكرناها،  التي  الثالثة  البلدان  ذلك، كام يف  إىل  إضافًة  نكسات خطرية. 

الزخم داخل املجتمع  ينتج عنها ما يكفي من  الحالتني، مل  أو نخبة سياسية ويف كلتا  قبل قوًى خارجية 

21	 المبورن وغيتاو، 2013:33.

22	 هارت وكولو، 2014:81.

23	 ساكيبا – رودريغيز ومونتيرو، 2014:111ز
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يك يتّم تقبّلها وترسيخها يف البنى االجتامعية القامئة. يف املقابل، إن الرتكيز عىل عمليات املصالحة، يف 

معظم األحيان بواسطة بعض أدوات العدالة االنتقالية مثل لجان تقيّص حقائق، بالكاد يكفي يك تتمكن 

الحرية وحقوق  تعزز  التي  املناسبة  السياسية  البداية دون املؤسسات  نقطة  العودة إىل  املجتمعات من 

اإلنسان واملشاركة. إن تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة يف املغرب هي مثاٌل صارخ عىل انقطاع عملية 

املصالحة مع املايض ما مل ترافقها إصالحات سياسية متناسبة تزيد من درجة الحرية واملشاركة السياسية. 

هناك أدلٌّة كثرية تشري إىل أن املصالحة العامة وأدوات العدالة االنتقالية التي قد توطّد الروابط املجتمعية 

وتقّوي الشبكات االجتامعية، تؤدي يف الوقت نفسه إىل تدهور الصحة النفسية الفردية.24 ميكن قول اليشء 
نفسه عن بناء السالم إذ إنه يركّز عىل البنى االجتامعية والسياسية، وغالباً ما يتجاهل الرفاه الفردي.25

يحتاج بناء السالم والدعم النفيس االجتامعي إىل العمل معاً ضمن نهج متكامل وتحوييل، واىل االعتامد 

واالجتامعات  القصص  ورواية  املجتمعية  والصفح  املغفرة  طقوس  مثل  قامئة  ثقافية  تعبري  طرائق  عىل 

العامة املفتوحة، واالبتعاد عن البنى الجامدة واملفروضة. يف رواندا، تم اللجوء إىل نظام غاكاكا، وهو 

انتهاكات املايض. يف البوسنة،  عبارة عن محاكمة علنية هي جزء من الطقوس القامئة، من أجل معالجة 

كانت حلقات رواية القصص هي الطريقة املعتمدة ملناقشة آالم املايض ومشاركتها. فقط عندما تصبح 

عمليٌة حميمة وعاطفية مثل املصالحة واملعافاة مرتسخًة يف الثقافة املحلية ميكنها أن تؤّدي الغاية الفّعالة 

مت. يجب أيضاً أاّل يغيب عن األذهان أن بناء السالم واملعافاة من الصدمة النفسية ليسا  التي من أجلها ُصمِّ

يتجاوب األشخاص معها مبستويات مختلفة من  أن تكون مؤملة ومحبطة، رحلة  حدثاً، إمنا رحلًة ميكنها 

الجهوزية. 

مل يحسم املامرسون يف كال املجالني مسألة "متى" هو أفضل وقت إلطالق جهود بناء السالم والدعم 

النفيس االجتامعي. هل مبارشة بعد العنف فيام ال تزال الجراح تنزف وذكريات األذى حية؟ هل من األفضل 

املدى  العمل عىل  األفضل  من  أو هل  املساحة؟  بعض  وإعطاء  األمان  بعض  منح  يتّم  أن  إىل  االنتظار 

الطويل حني تكون الذكريات ال تزال حارضة إمنا بعيدة مبا فيه الكفاية يك ال تسبب عودًة إىل العنف؟ إن 

كالً من هذه الحجج لها ميزتها وجدواها، إمنا هنا أيضاً توجد فرصة ملزج العمل عىل السالم مع العمل عىل 

املعافاة والشفاء واملصالحة. إن إنشاء مساحة آمنة وإرساء مستويات معقولة من األمن قّمٌة يف األهمية يف 

أعقاب أعامل العنف، وبعد ذلك، ميكن استدعاء مواضيع أعمق ومعالجتها. 

من شأن نهج متكامل يف الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم أن يتضّمن عدة مراحل وطبقات متشابكة 

وأن يتّم بتسلسل حيث يشعر املشاركون بأنهم مستعدون وقادرون ومشّجعون عىل العمل عىل مشاكلهم. 

يف ما ييل دورة مقرتحة من شأنها أن تلّخص املراحل الالزمة لنهج مختلط يجمع يف ما بني الدعم النفيس 

االجتامعي وبناء السالم: 

24	 سيلييه، دوب وصّديقي، 2016:789. 

25	 البالنت، 2011:6. 
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الرسم 2: املراحل املمكنة لنهج متكامل يف الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم 

يُظهر الرسم 2 سّت مراحل ببنية دورية عوضاً عن البنية الخطّية، تعكس العمل الالزم للوصول إىل حالة 

من السالم املستدام والتغيري السيايس الحقيقي. أيٌّ من هذه املراحل ليست مبارشة وواضحة املعامل أو 

مستقلّة، وكلٌّ منها تتطلب عمالً عميقاً ومواءمة وتطبيقاً قبل االنتقال إىل املرحلة التالية. هناك احتامل كبري 

بأن تتفاعل املراحل مع بعضها البعض خالل الدورة. يجب أن ترشف عىل املراحل أطراف ثالثة محايدة 

قادرة عىل توفري املشورة عند الحاجة وعىل التوسط يف النزاعات يف أي لحظة. 

3.2.4. الوساطة 

الوساطة عملية بناء سالم يقوم خاللها

]...[ طرف ثالث )محايد( مقبول من األطراف، ال ميلك السلطة التخاذ قرارات ملزمة عن األطراف 

املتنازعة، يتدّخل يف نزاع أو خالف ما ملساعدة األطراف املعنية عىل تحسني عالقاتهم، يعزز 

عمليات التواصل، ويستخدم إجراءات حل مشاكل وتفاوض فّعالة بهدف التوّصل إىل تفاهامت 
أو اتفاقيات مقبولة من كل األطراف حول مسائل متنازع عليها.26

البعض،  بعضهم  يواجهون   – الوسيط  مبساعدة   – األطراف  جعل  هو  للوساطة  األسايس  الهدف  إن 

ومظاملهم ويتوّصلون إىل تسوية قامئة عىل مصالحهم املشرتكة. يف السنوات األخرية، استحدث وسطاء 

بناء السالم ما يُعرف بالوساطة التحويلية القامئة عىل مساعدة األطراف عىل التوّصل إىل اتفاقية تذهب 

26	 موور، 2014:8. 

عمل عىل الذاكرة 

القدرة عىل 

الصمود ومعالجة 

اإليذاء

البناء، التأقلم، 

التعاطف والتمكني 

تشجيع املغفرة 

والصفح ومواجهة 

اآلخر

تحويل املواقف 

والعالقات؛ الثقة 

والسالم

التغيري السيايس 

واالجتامعي 

املرغوب
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أبعد من مصالحهم املشرتكة وتقوم عىل احتياجاتهم العميقة. هذا النهج الذي يُطلق عليه اسم الوساطة 

التحويلية يركّز فقط عىل تحويل العالقات ومتكني احتياجات األطراف واالعرتاف بها.27 يتوّسع بورجس حول 

املوضوع فيقول:

إيجاد  تحديد مشاكلهم وعىل  األطراف عىل  يعني مساعدة  بوش وفولجر،  التمكني، بحسب  إن 

حلول لها بأنفسهم. االعرتاف يعني مساعدة األطراف عىل رؤية وجهة نظر الشخص اآلخر وفهمها 
– فهُم كيف يحددون املشكلة وملاذا يطلبون الحل الذي يطلبونه.28

إن النهج التحوييل وغريه من نُُهج الوساطة التي ال تركّز عىل حّل املشاكل، تبتعد عن أولية التوّصل إىل 

اتفاق يك تركّز عىل إعادة بناء الثقة والتفاعل، ويف نهاية املطاف، إعادة بناء العالقة اإليجابية بني األطراف. 

الُنُهج بهدف تعزيز النمو واملعافاة، كام وأنه يرى يف النزاع فرصًة ينبغي  إن بناء السالم يستخدم هذه 

انتهازها، ال مشكلًة يجب حلّها. خالل عمليات الوساطة هذه، يركّز الوسطاء عىل العملية بحّد ذاتها وعىل 

متكني األطراف من االعرتاف ببعضها البعض ومن التوّصل إىل تفاهامت متبادلة تؤّدي إىل التعاطف، وهو 

مفهوم تحوييل آخر يف الوساطة. 

قد تكون وساطة العدالة التصالحية، والتي تُعرف أيضاً بالوساطة بني الضحية واملعتدي، هي األقرب إىل 

الجهات املعنية  أنها "عملية تحظى خاللها كلُّ  التصالحية عىل  العدالة  تَُعرَّف  النفيس االجتامعي.  الدعم 

التي تعرّضت لنوع من أنواع الظلم عىل فرصة ملناقشة الظلم الذي حّل بها ولتقرير ما يجب القيام به 

إلصالح الرضر. يف حاالت الجرائم، تهدف العدالة التصالحية إىل تعزيز الفكرة القائلة: "ألن الجرمية تسبب 

األذى، يجب عىل العدالة أن تؤدي إىل املعافاة".29 عوضاً عن اتباع نهج تفاوض منظّم، يرى وسطاء العدالة 

التصالحية أنه "يجب عىل األحقاد ]...[ أن تشفى من القاع إىل القمة، ومن القمة إىل القاع. لذلك، وعىل الرغم 

من أهمية الدبلوماسية التصالحية التي يتّبعها الدبلوماسيون املحرتفون، نقوم بشكل مستمر بارتكاب خطأ 
إهامل العدالة التصالحية غري االحرتافية لضحايا الحرب".30

عىل  األول  النهج  يعتمد  النفساين.  االجتامعي  والنهج  البنيوي  النهج  نهجني:  إىل  الوساطة  أمناط  تنقسم 

استخدام الحوافز وتقنيات الرتغيب والرتهيب وغريها من طرق اإلقناع بهدف التوصل إىل تسوية. يُستَخدم 

العاّملية  النقابات  الخطورة كخالفات  العالية  واملفاوضات  الدولية  الدبلوماسية  البنيوي عموماً يف  النهج 

التواصلية بهدف  النفساين فيستخدم حلقات العمل  النهج االجتامعي  أما  وغريها من األوضاع املامثلة31. 

الوساطة  نهج  ويرتكز  إىل أقىص حدٍّ ممكن.32  الذي ميضيه األطراف معاً  الوقت  التفاعالت وزيادة  تعزيز 

هذا عىل الحوار ويعمل عىل تلبية احتياجات األشخاص، ويشبه من هذه الناحية العدالة التصالحية. وفيام 

يستخدم بناة السالم عادة مزيجاً من الُنُهج، إال أنهم مييلون إىل تفضيل النهج االجتامعي النفساين كالسبيل 

الرئييس نحو املصالحة. 

27	 بوش وفولجر، 2004. 

28	 بورجس، 1997. 

29	 برايثوايت، 2004:28.

30	 المرجع نفسه، 29.

31	 كروكر، هامبسون وآل، 1999: 20.

32	 المرجع نفسه، 22. 
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إضافًة إىل ذلك، غطّت دورات املاجستري بناء السالم الثقايف والنفيس عرب تغطية مواضيع مثل الثقافة 

العميقة )املعتقدات املرتسخة يف األشخاص( والبنية العميقة )مثل النظام املرتسخ الذي نعيش داخله(. 

ركّزت الوحدة عىل كيفية تحويل تقاطع الثقافة العميقة والبنية العميقة للعنف واستبدالهام بثقافة ونظاٍم 
من أجل السالم.33

مام يتبنّي، يبدو جلياً إذن أنه إضافًة إىل الشواغل املشرتكة املوجودة بني عمل بناء السالم والدعم النفيس 

االجتامعي، هناك أيضاً روابط مشرتكة بينهام. يركّز وسطاء السالم بدرجة أقل عىل حل املشكلة والتوصل 

إىل اتفاق وبدرجة أكرب عىل إصالح العالقات وبناء الثقة. يف الدعم النفيس االجتامعي، يُعترب التعامل مع 

الصدمة النفسية وزيادة القدرة عىل الصمود وإعادة التواصل مع املجتمع من خالل بناء عالقات جديدة 

عامالً أساسياً يف الحصول عىل نتيجة موفّقة. يقوم منظورا املداخلة كالهام بتلبية احتياجات املشاركني 

عمل  لقد  املجتمع.  يف  فاعلني  أعضاء  يصبحوا  يك  واستقالليتهم  األفراد  وكالة  تنمية  عىل  وبالتشديد 

املامرسون يف كال املجالني بشكل متواٍز لوقت طويل؛ لقد حان الوقت ليك يعملوا معاً، جنباً إىل جنب. 

3.3. تحديد النطاق الجغرايف للفصل 

الحادي  القرن  يف  إنسانية  وكارثة  لجوء  كارثة  كأسوأ  األوىل  املرتبة  أفغانستان  احتلت   ،2013 العام  حتى 

ضخامة  فاق  البلد  يف  للوضع  واملتصاعد  الرسيع  والتدهور  السورية  الحرب  استفحال  لكن  والعرشين. 

الكارثة األفغانية. لقد دفعت الحرب السورية نصف السكان إىل البحث عن مكان آمن بعيداً عن ديارهم. 

يعيش حوايل 4.8 ماليني سورياً يف بلدان مجاورة، أكرث من مليون شخص منهم الجئون يف لبنان،34 محّط 

تركيز هذا الفصل. إن األطروحات التي متت دراستها يف ما ييل تغطي السكان الالجئني يف لبنان وعالقتهم 

مع املجتمع املضيف. كام وأنها تغطي عدداً من الدراسات امليدانية التي جرت مع نازحني سوريني داخل 

الجمهورية العربية السورية.

3.4. تحديد النطاق املواضيعي للفصل

يرتكز الفصل عىل إحدى عرش أطروحة ماجستري تم إصدارها كجزء من برنامج ماجستري تنفيذي يف الدعم 

اللبنانية عام 2014 باالشرتاك مع املنظمة الدولية للهجرة يف  النفيس االجتامعي والحوار نظّمته الجامعة 

بريوت. ضم الربنامج طالباً سوريني ولبنانيني مرتبطني مبنظامت غري حكومية أو مببادرات جارية وقرروا 

الدراسة  تشّكل صلب هذه  التي  تطبيقات عملية. ستٌّ من األطروحات  الحصول عىل شهادة جامعية مع 

33	 آراي، 2014. 
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متزج يف ما بني نهجي الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم يف أعاملها امليدانية، فيام تركّز األطروحات 

التأمالت يف الدعم النفيس االجتامعي وتأثريات ذلك  الباقية عىل تقنيات بناء السالم مع بعض  الخمس 

عىل عملهم. 

بعض الدراسات مبنية عىل أّدلة علمية وملموسة – عند توفّرها – إمنا أغلبية هذه األطروحات مبنية عىل 

مالحظات متناقلة أو ميدانية. بطبيعة الحال، بعض الطالب الذين عملوا يف لبنان متّكنوا من الحصول بشكل 

السورية  العربية  الجمهورية  بالدراسة، فيام واجه نظراؤهم يف  أفضل عىل معلومات ومواضيع متعلّقة 

بعض العقبات والتباينات عند محاولتهم الحصول عىل املعلومات وجمعها. تختلف املالمح الدميغرافية 

للدراسات بني األطفال والنساء أو البالغني عموماً. يف القسم التايل من هذا الفصل، هناك محاولة – حيث 

أمكن – لتسليط الضوء عىل األعامل التي أخذت باالعتبار بعضاً من النقاط البارزة املذكورة أعاله. 

3.5. تحليالت نقدية مبنية عىل النتائج املستخلصة من األبحاث امليدانية 
وعىل املؤلفات األدبية ذات الصلة 

سوف يحاول القسم التايل أن يناقش ويحلل بطريقة نقدية األطروحات التي تم تقدميها يف إطار برنامج 

املاجستري التنفيذي يف الدعم النفيس االجتامعي والحوار عام 2014. فيام تغرّيت الكثري من الوقائع عىل 

األرض حيث متّت األبحاث، ال يزال باإلمكان استخالص دروس تساعد عىل برمجة تدخالت مستقبلية. 

3.5.1. حوار ذات احتياجات خاصة 

هذه محاولة   

الستكشاف دور الشباب السوري، الذي يشّكل أغلبية املجتمع السوري، يف تسوية النزاع وكيف 

ميكنه أن يشارك يف بناء السالم يف املجتمع، واملبادرات التي تم أخذها لتسوية النزاع، وواقع 

الحوار يف هذه األزمة وكيف ميكن نرش ثقافة الحوار والتفاوض.35 

هناك ثالثة أهداف معلنة للدراسة: "تقييم واقع الحوار والتفاوض من خالل مجموعات عمل تضم جمعيات 

ومنظامت محلية تعمل أيضاً يف هذا املجال، إضافًة إىل وسائل اإلعالم، ومن خالل دراسة بعض املبادرات 

والوسطاء  واملفاوضني  املحاورين  من  كاِدٍر  "خلق  أيضاً  الدراسة  تعتزم  الشبابية".36  الحوار  وعمليات 

املؤهلني لتقديم برامج نوعية من خالل التدريب"، و"خلق شبكة من املفاوضني والوسطاء تكون مستقلّة 

35	 طعمة، 2015.

36	 المرجع نفسه.



الفصل الثالث 100

املحلية  واملنظامت  املجتمعات  مع  بالتعاون  التنفيذية  برامجها  بوضع  تقوم  القانونية،  البنية  من حيث 

العاملة عىل األرض وأيضاً مع الحكومة".37 هذا أمور يصعب بحثُها ودراستها يف الوقت القصري املتوفر 

للدراسة واستخالُص بعض الدروس املفيدة. 

النزاعات.  وتسوية  الحوار  عىل  املَُدرَّب  السوري  الشباب  دور  استكشاف  حول  البحث  إشكالية  تتمحور 

النزاع  تعريف  وبالتحديد  املاجستري،  دورات  استعراضها خالل  تّم  التي  النزاع  تسوية  أدوات  تعتمد عىل 

وديناميكيات التصعيد الخاصة به ومدارس تسوية نزاع فكرية متعددة. استعرض املؤلف أيضاً بايجاز بضع 

مفاهيم حول بناء السالم، بالتحديد نظرية غالتونغ التي تُعرف بـ "التسوية، وإعادة اإلعامر واملصالحة". 

حيث أن األطروحة هي حول مبادرات الحوار، ركّز املؤلف عىل تعريف الحوار ومراحله ورشوط املشاركة 

فيه وأهّميته كوسيلة لتسوية النزاعات وبناء السالم. 

إن املنطلق األسايس للبحث هو استكشاف ما إذا كان باإلمكان التوصل إىل حلٍّ لألزمة السورية من خالل 

وسائل الحوار والتفاوض السلمي، خصوصاً بني الشباب. لهذه الغاية، لجأ املؤلف إىل مجموعات الرتكيز 

واملقابالت الشبه منظمة لتحليل بعض "أبرز مبادرات ]الحوار[ هذه، واملتوفّرة لدراسة تحّدياتها ونتائجها 

وأساليبها".38 من خالل بحث مبادرات الحوار، أمل املؤلف يف استكشاف ما إذا كان بإمكان هذا البحث أن 

يجيب عاّم إذا كان "حوار الشباب هو أفضل طريقة لتحقيق السالم االجتامعي وما هي النتائج والتحديات 
التي برزت خالل مبادرات الشباب هذه".39

تركّز الدراسة عىل مبادريت حوار تّم عقدها يف دمشق ومن ثم انترشتا يف محافظات أخرى. بيد أن كلتا 

السوري عموماً. منظاّم  أطياف املجتمع  كافة  نظر  تعترب غري حيادية يف  أدارتهام جامعات قد  املبادرتني 

القوى  مع  قرب  عن  يعمالن  اللذان  سوريا،  لطلبة  الوطني  واالتحاد  للتنمية  السورية  األمانة  هام  الحوار 

التي أُطلق عليها تسمية "دردشات" 421 مشاركاً؛ بيد أن  السياسية املسيطرة. ضّمت مبادرة الحوار األوىل 

ميثّلون  كانوا  إذا  ما  واضحاً  يكن  ومل  واضحة  تكن  مل  املشاركني  اختيار  تم  أساسها  عىل  التي  املعايري 

االنتامءات السياسية املتنّوعة داخل البالد. يتوّضح من تحاليل نتائج الحوار التي ذكرها املؤلف يف عمله أن 

بعض املشاركني كانوا يخشون عىل ضامن حرية التعبري وعىل قدرتهم عىل التعبري عن أنفسهم بحرية دون 

تهديد أمنهم. هذا األمر مؤرش عىل أن بعض الحارضين يف جلسة الحوار مل يعتربوا أنفسهم موالني ألحد 

األطراف وبالتايل كانوا قلقني عىل أمنهم. 

مدونات  مع  للحوار  بنيًة  اقرتحوا  مدّربني  ووسطاء  املؤلّف، مبيرّسين  بحسب  الحوارات،  هذه  استعانت 

لقواعد السلوك. إن االستعانة مبيرّس إلدارة الحوار عمليٌة شائعة نسبياً يف أوساط بناء السالم. بيد أنه مل 

يكن واضحاً ما إذا كان هؤالء ميرّسين مدّربني أو مجرّد أشخاٍص يرتجلون يف اللحظة. تناول الحوار قضايا 

مثل مستقبل الحكم وسيادة القانون وفساد القتال، وهذه كلها قضايا جوهرية يف بناء السالم. مجدداً، مل 

يتّضح العمق الذي بلغه نقاش هذه القضايا أو النتائج التي توّصل إليها. من خالل تقييم مجموعات الرتكيز 

ومن املقابالت، تبنّي للمؤلف أن الشباب الذين شاركوا يف الحوار كانوا محبطني ألن القرارات التي نتجت 

37	 المرجع نفسه.

38	 المرجع نفسه.

39	 المرجع نفسه.
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عن الحوار مل يتّم نرشها وألن ال أمل لها بأن تذهب إىل أبعد من كونها مجرد نقاشات. إضافًة إىل ذلك، يف 

كال املبادرتني، تساءل املشاركون يف الحوار حول الخطوات التالية يف الحوار وحول ما سوف يليه دون أن 

يحصلوا عىل إجابات مقنعة. 

أكرب من املشاركني  الثانية، والتي أطلق عليها تسمية "جدول أعامل الشباب"، عدداً  ضّمت مبادرة الحوار 

املواطنية.  إضافة موضوع  مع  األخرى،  املبادرة  تناولتها  التي  لتلك  مامثلة  قضايا  وتناولت  يبدو،  ما  عىل 

مل يختلف تقييم هذه املبادرة عن سلفه من ناحية أن املشاركني كانوا أيضاً محبطني بسبب عدم وجود 

القضايا  تُغص يف  كانت واسعة وعامة جداً ومل  مناقشتها  التي متّت  املواضيع  للحوار، وألّن  استمرارية 

الوجودية، كام وأنها مل تتوّصل إىل نتائج حاسمة. استخدم املؤلف مبادرات الحوار هذه الستكشاف إمكانية 

إرساء ثقافة حوار ووساطة يف الجمهورية العربية السورية. بيد أّن كلتا املبادرتني عجزتا عن التوصل إىل 

السياسية يف  القضايا  يُستخدم بطريقة حرّة وجّدية لحّل  أن  الحوار  بإمكان  كان  إذا  ما  دليل حاسم عىل 

السياق السوري. إضافًة إىل ذلك، فيام يختم املؤلف باقرتاٍح يتعلّق بإنشاء جمعية للوسطاء الشباب، ال 

تسمح األحداث الجارية وتلك التي أحاطت مببادرات الحوار عند كتابة هذه الكلامت مبعرفة ما إذا كان ذلك 

ممكناً أو حتى فّعاالً. 

ال توفّر مبادرات الحوار التي متّت مناقشتها يف البحث دليالً كافياً عىل فعالية هكذا مبادرات أو حتى عىل 

الرغبة يف اللجوء إليها يف ظل الظروف الراهنة للتوّصل إىل بناء السالم أو يك تكون خطوة باتّجاه املعافاة 

توقّفت  أو  أُبرمت  يبدو  ما  كانت قامئة وعىل  بتقييم مبادرات حوار  الواقع، قام املؤلف  واملصالحة. يف 

يف وقت كتابة التقييم وعانت من نقص يف التمويل ويف االستمرارية. إن مسألة االستمرارية وحقيقة أن 

هذه الحوارات– ال تبدو راسخة يف املجتمع السوري وال تشّكل جزءاً من مرشوع سالم، تقوالن القليل عن 

فعاليتها وعن وجود آفاق لها يف املستقبل. من الناحية اإليجابية، إن بدء حوار يف خضّم العنف املستمر 

"البنية التحتية  وإرشاك شباب فيه هو يف العادة فكرٌة حسنة وقد تخدم يف بناء ما ميكن تسميته الحقاً 

للسالم" الرضورية إلطالق مبادرات بناء السالم واملصالحة. 

تتطلّب مبادرات الحوار الناجحة، مهام كانت صغرية املستوى، بعض الرشوط لنجاحها. أوالً، يجب عىل 

القوى الداعية أن تكون موثوقة وموضوعية وعادلة. يجب عىل الفريق امليرّس أن يكون مدّرباً تدريباً جيداً 

أعامل واضح  األفق وجدول  نهائية يف  نتيجة  مؤاتية وأن ميلك  بيئة  الحوار يف  يجري  أن  ومتمرّساً. يجب 

أن متثّل  الحوار، ويجب  تدعم  قوية  إرادة سياسية  تكون هناك  أن  أخرياً، يجب  بارزة.  ومحدد ومحطات 

للنجاح مل  العديد من الرشوط املسبقة  التي قيّمها طعمة،  الحوار  نخبة مكّونات املجتمع. يف مبادرات 

تكن مستوفاة، وتناولت مبادرات الحوار مجموعة عامة من املواضيع غري الواقعية عىل األرجح يف السياق 

إذا  يكون عملية مفيدة  أن  إنشاء فريق وساطة من شأنه  اقرتاح املؤلف  أن  بيد  فيه.  الذي تسري  السيايس 

استوف عدداً من الرشوط املحددة مسبقاً التي تسمح له بالنجاح. دراسة طعمة ال تذكر أيّاً من هذه الرشوط.

3.5.2. تكييف حلقات عمل حول معاهدات السالم

استخدمت الباحثة عون يف عملها مفاهيم مستخرجة مبارشة من برنامج املاجستري لتكييف حلقات عمل 

حول معاهدات سالم موجودة أصالً تستخدمها منظمة "أطفال الحرب هولندا"، لبناء السالم وتوفري الدعم 
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النفيس االجتامعي لالجئني وللمجتمعات املضيفة يف لبنان. هدف عون األسايس هو:

توعية الشباب عىل تفادي النزاعات وبرامج بناء سالم ]...[ الستخدام تقنيات بّناءة مامثلة لتحسني 

ظروف حياتهم وبالتايل ظروف املجتمعات التي يسكنون فيها. من شأن الربنامج أن يقّدم الئحًة 

بخيارات تتعلّق مبهارات حياتية تهدف إىل تحويل مواقف الشباب من تفاعالت صدامية وعدائية 
إىل عالقات وّدية وبّناءة وتعاونية.40

بعد استعراض شامل للمؤلفات األدبية حول برامج تسوية النزاع املوّجهة إىل الشباب وكيف ميكن تكييفها 

لتتالءم مع بيئات الحرب وحاالت ما بعد الحرب، عمدت عون إىل إعادة هيكلة معاهدات السالم، التي 

تتألف من مجموعات متنوعة من األدوات املوّجهة إىل فئات مختلفة من الجمهور )مثل الوالدين والشباب 

والبنات( والتي تهدف إىل متكني األطفال يك يصبحوا "عمالء للسالم وللتغيري" داخل مجتمعاتهم من خالل 

تجهيزهم مبهارات السالم وآليات التأقلم. حددت عون أيضاً أثر برنامج املاجستري عىل التأثري يف طريقة 

تفكريها يف إعادة هيكلة أدوات املعاهدة. سمح برنامج املاجستري لعون بفهم أدوات مثل منوذج الدائرة 

املعّقدة وتقنيات تسوية النزاع والفنون يف النزاع وكيف بإمكانها دمج هذه األدوات يف عملها. 

للنزاع؟ هل  أفضل  بفهٍم  الجديد  الربنامج  بحثها: "هل سيسمح  التي طرحتها عون يف  األسئلة  من ضمن 

سيوفّر مهارات وأدوات تسوية نزاع أفضل؟ أي أثر سوف يحّسن عىل املستوى الفردي للنزاع؟ أي أثر سوف 

يُنتج عىل املستوى املجتمعي للنزاع؟ وأخرياً، هل ستعزز معاهدة السالم الجديدة ثقافة سالم؟" انطالقا 

القامئة  باستعراض مفّصل ونقدّي ملحتويات جلسات مجموعة أدوات املعاهدة  من هنا، قامت املؤلفة 

وانتهت مبحدودياٍت واقرتاحات حول طريقة إعادة هيكلة برنامج املعاهدة وتعديله وتحسينه. لهذه الغاية، 

اقرتحت عون أن تحمل املعاهدة الجديدة عنوان:

معاهدة السالم: فلنبدأ مني، فلنبدأ مّنا، ولننرش السالم يف العامل. إن الهدف األسايس لصفقة 

السالم الجديدة هو تحقيق تغيري إيجايب كبري داخل الفرد، ومن ثم تعميمه عىل املجتمع. لن 

تحاول حلقة العمل أن تحّسن من الرتابط االجتامعي بني املشاركني اللبنانيني والسوريني؛ لكّنها 

سوف تعمل عىل بناء أرضية جديدة لثقافة سالم ستعزز قبول اآلخر، وعدم إصدار األحكام، 
والتعاطف وستمّكن الشباب من دحض الصور النمطية املتجّذرة والسلوك العنيف ]...[.41

تعلّمتها يف دورة املاجستري يك تجّربها وتطبّقها يف  التي  النظرية والتطبيقات  يستخدم بحثها املنهجي 

الصفقة الجديدة املقرتحة. النتيجة هي مجموعة أدوات صفقة سالم ميكن تطبيقها مع توقع نتائج مختلفة. 

املعقدة  الدائرة  منوذج  من  مستوحيًة  الصفقة،  أدوات  مجموعة  وتنظيم  هيكلة  إعادة  إىل  عون  عمدت 

ومرسح املضطهدين ومنوذج التجسيد واإلسقاط والدور التي تّم تقدميها خالل برنامج املاجستري. خالل 

تنظيم  العنف إلعادة  الخايل من  والتواصل  النزاع  النزاع ومراحل تصاعد  دائرة  استخدمت  العملية،  هذه 

عملية التدريب عىل املعاهدة وإعادة تصميمها. من خالل هذا األمر، استخدمت عون بشكل مبارش املواد 

واملعارف التي اكتسبتها من برنامج املاجستري يك تضع نهجاً مبتكراً يتعامل مع تحديات جديدة منبثقة عن 

40	 عون، 2014. 

41	 المرجع نفسه. 
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الحرب والنزوح والعنف. إضافًة إىل ذلك، فإن التفاعل الذي أظهرته بني املواد املستخدمة هو مثال بارع 

عىل كيفية استخدام أدوات الدعم النفيس االجتامعي يف بناء السالم، والعكس صحيح؛ إن النتيجة هي 

مزج مثايلٌّ لكال املجالني ملا فيه منفعة املستفيدين املحتاجني.

تجارب  عىل  يصادق  الذي  االختباري  التعلّم  منوذج  حول  مبنّي  تصميمه  عون  أعادت  الذي  الربنامج  إن 

التدريب.  فيها خالل  والتأمل  اختبارها  إمكانية  إىل  باإلضافة  أدوات جديدة  بواسطة  املشاركني وميّكنهم 

تجدر اإلشارة إىل أن مجموعة األدوات التي تقرتحها ليست مجرد تدريب، بل تذهب أبعد من ذلك لتحّث 

املشاركني يف املعاهدة عىل صناعة خطة السالم الخاصة بهم التي تتجاوز حلقة العمل إىل التطبيقات 

بناء مهارات لتصل إىل تزويد  برامج املعاهدة إطار تقديم قدرات  السياق، تجاوزت  امللموسة. يف هذا 

املشاركني مبجاالت لتطبيق مهاراتهم. متت إعادة تصميم الربنامج للتأكد من أن التدريب يستهدف تغيرياً 

يف املواقف لدى املشاركني من خالل وضع عملية تبدأ بتحديد هدف شخيّص لكل متدرّب ومن ثم رسم 

مسار لتحقيق هذا الهدف، وأخرياً وضع خطة سالم واملشاركة يف "تدريب يف املوقع" ينّفذه خرباء يف 

الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم. تم تصميم القسم املتعلّق بالتدريب للتأكّد من أن املتدربني قد 

حصلوا عىل املساعدة الالزمة للتغلّب عىل التحديات وتطبيق ما تعلّموه. من هذا املنطلق، حاولت عون 

التأكد من أّن "فور تحوُّل ]املهارات[ إىل طريقة تفكري مبنية عىل السالم سيتمّكن ]املشاركون[ من الوصول 

إىل مجتمعاتهم ونرش رسائل سالم يف بيئتهم ومن أن يصبحوا وكالء للتغيري".42 

يستهدف الربنامج الذي تقرتحه عون تحسينات شخصية لدى األشخاص ويحرص عىل أن تتم إعادة بناء 

القدرة الفردية وأن يُسمح لها بالنمو، بيد أن تنفيذ هذا الربنامج – كام ذكرت يف دراستها – مل يكن خالياً 

من التحديات. من أول التحديات التي واجهتها املؤلّفة هي القدرة عىل إقناع شباب متهّكم بأن "السالم" 

كمفهوم هو لصالحهم ولصالح مجتمعهم وأنه إذا ما تّم تطبيقه، فقد يحقق نتائج جيّدة. هذا التهّكم جعل 

من الصعب أحياناً إقناع الشباب باالشرتاك يف تدريب معاهدة السالم وااللتزام به. تحدٍّ آخر، بحسب قول 

املؤلفة، متثّل بتباطؤ هذا العمل بسبب البيئة الثقافية املحرِّمة حيث كانت القيم واملعتقدات الراسخة 

مرتبطًة بالنزاعات القامئة. هذا األمر أبطأ، ويف بعض األحيان، منع تغيري ذهنية األشخاص من مجرّد حلقة 

تدريب. ثالثاً، كان تطوير الربنامج يجري يف خضّم استقطاب مجتمعي حاد وعدائية متزايدة ضّد الالجئني، 

مام جعل عمل امليرّسين، أال وهو إقناع املشاركني برؤية بدائل للتمييز والعنف، أكرث صعوبًة. 

ترى عون يف دراستها يف التحديات املذكورة أعاله محّفزات إلعادة تنظيم الربنامج بطريقة تستجيب لكل 

الغاية، خصصت  التحديات ويف نهاية املطاف تؤدي إىل تحفيز تكوين ثقافة سالم. لهذه  تحدٍّ من هذه 

عون قسامً من برنامج املعاهدة الذي أعادت هيكلته للعمل عىل مجموعات املهارات املطلوبة من ميرّسي 

املعاهدة، تتّممها دراسات مرجعية حول التدريب ونشاطات رصد وتقييم لتتأكد من أن أهداف كل دورة 

تدريبية قد تحّققت. إن توسيع عون وتعزيزها ملنهجية التدريب يك تصبح أكرث تفاعليًة وإثارًة ويك تلجأ 

إىل خربات املشاركني يف التمرين، وتحويلها حلقة العمل إىل محاكاٍة للحياة الواقعية سوف يحّسن دون 

أدىن شّك من فعالية التدريب وإمكانية تطبيقه.43 عندها، سيؤدي تدريب املتابعة والتدريب يف املوقع إىل 

42	 عون، 2014. 

43	 عون، 2014. 
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توطيد املعارف التي اكتسبها املشاركون خالل التدريب. من خالل هذا النهج، ستحظى معاهدات السالم 

بهيكليتها الجديدة التي تجمع يف ما بني مبادرات الدعم النفيس االجتامعي ومبادرات بناء السالم، بفرصة 

التفاعل املعريف والعاطفي  الحاجة امللّحة إىل إرشاك املشاركني عىل كل مستويات  أكرب لالستجابة إىل 

والسلويك. 

قّدمت دراسة عون مثاالً عن حبك مفاهيم ومهارات ومعارف رئيسية متعلّقة بالدعم النفيس االجتامعي وبناء 

السالم يف برنامج بناء قدرات واحد. إّن مجموعة األدوات التي نتجت عن هذه العملية هي واحدة من أكرث 

املجموعات ندرًة يف املجال التي تحاول بجرأٍة تقديم هذين املفهومني املمزوجني يف بيئة من األحداث 

الرسيعة التغرّي ومن التحديات واألعامل العدائية املتزايدة ومن الجهات املعنية غري املتعاونة عموماً. لكن 

كون هذا الربنامج يتم تنفيذه يف سياق عمل جاٍر ملنظمة دولية مينحه الفرصة واإلمكانية الالزمتني للنجاح. 

إن جهود املؤلفة تستحق الثناء وإعادة النظر فيها لرؤية األثر الذي خلّفه الربنامج بتصميمه الجديد.

3.5.3. تسوية النزاعات يف األزمات: مالجئ الالجئني يف لبنان كنموذج 

تسعى هذه الدراسة التي أجرتها أماين كربيت إىل تسليط الضوء عىل أهمية حل النزاعات الشخصية داخل 

مالجئ  داخل  تعيش  التي  الالجئة  السورية  للعائالت  االجتامعي  النفيس  الدعم  لتقديم  كوسيلة  املالجئ 

لبنانية، حيث تضاعف عدد النزاعات منذ قدوم الالجئني السوريني. يرتكز البحث عىل ملجأ واحٍد بالتحديد، 

وهو عيّنة متثّل مشاكل مامثلة يف مالجئ أخرى يف كل لبنان. من خالل هذه الدراسة، تسعى املؤلفة إىل 

تحديد أنواع النزاعات التي تنشب داخل مالجئ الالجئني، واىل طرح منهجية للتسوية، واىل الرتويج لفكرة 

إنشاء وحدة تسوية نزاعات داخل املالجئ ميكنها االستجابة ألي نزاع قد ينشأ وتقديم خدمات تسوية. تشدد 

كربيت يف دراستها عىل رضورة هذا األمر، حيث أن العاملني يف املالجئ منهمكني يف تأمني الخدمات 

األساسية وبالتايل ال ميكنهم إيالء االهتامم الالزم للنزاعات التي تعيق عملهم. 

تركّز املؤلفة بشكل أسايس عىل املسائل التي تتعلّق بتسوية النزاعات؛ بيد أنها ضّمنت عملها بُعداً يتعلّق 

عىل  النزاعات  آثار  لتحديد  كمجهود  البحث  مشكلة  صياغة  إعادة  خالل  من  االجتامعي  النفيس  بالدعم 

العائالت وعىل حياتهم اليومية، وآثار الخالفات عىل قدرة األشخاص عىل طلب الدعم النفيس االجتامعي، 

وآثار الخالفات املستمرة عىل العالقات بني أفراد العائالت. استخدمت كربيت الوصف التحلييل واستندت 

ملجأ  داخل  فرد  عرشين  من  مؤلفة  عائلة  عىل  بحثها  لتجري  الرتكيز  ومجموعات  امليدانية  املقابالت  إىل 

لالجئني يف جبل لبنان يضم فريق عمل مؤلف من ثالثة أشخاص )يشّكلون أيضاً جزءاً من جمع املعلومات(.

يُظهر االستعراض األديب الذي قامت به كربيت فهامً عميقاً لألدوات التي تّم رشحها خالل دورات املاجستري، 

خاصًة يف ما يتعلّق مبفاهيم النزاع وتعريفاته، ومنوذج التصعيد، وأنواع النزاعات وديناميكياتها، ومختلف 

عىل  أيضاً  الضوء  كربيت  سلّطت  الفّعال.  واالستامع  التواصل  مثل  الالزمة،  واملهارات  الفكرية  املدارس 

العمليات املتعددة املستخَدمة يف تسوية النزاعات، مثل الوساطة والتفاوض وغريها وفوائد كلٍّ منها. إّن 

بالنظرية وبتطبيقاتها. تختم  هذا االستعراض نقطة انطالق مهمة لربط الحاجة إىل وحدة تسوية نزاعات 

املؤلفة استعراضها بنقاش حول أهمية اإليواء وحول رضورة أن تشمل سياسات املالجئ والخدمات التي 
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تقّدمها دعامً نفيس اجتامعي ومساعدات خاصة لالجئني الذين قد يعانون من مشاكل نفسية فظيعة. 

أقامت كربيت يف استعراضها رابطاً طبيعياً بني الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم من خالل تقديم 

الدعم  – من ضمنها  االجتامعية  الخدمات  النزاع داخل  آليات تسوية  الحاجة إىل غرس  ترّبر  حجة مقنعة 

النفيس االجتامعي – يف مالجئ الالجئني. إن النزاعات يف مالجئ كهذه غالباً ما تكون بُعداً منسيّاً، وغالباً 

ما يظن الناس بأنها ستُحّل من تلقاء نفسها مبجرّد أن يتم توفري املساعدات. إن النزاعات، إذا ما مل تتم 

تسويتها يف حاالت الشدة، ميكنها أن تؤدي إىل تفاقم األمور وأيضاً إىل املزيد من االضطرابات النفسية 

اجتامعية، كام وأنه ميكنها أن تفرغ كل الخدمات من معناها وأن تحّد من فعاليتها. من هنا أهّمية الجمع بني 

بناء السالم والدعم النفيس االجتامعي للتأكد من تكامل هاتني الخدمتني مع السيطرة عىل األثار السلبية. 

أثبتت املؤلفة وجهة نظرها والحاجة بوضوح من خالل االستعراض الالحق ملسائل رئيسية تحيط بالعدد 

املتزايد لالجئني السوريني، ومبشاكل النزوح املتفاقمة وبالعبء الذي تضعه هذه املسائل عىل السلطات 

واملجتمعات اللبنانية وعىل املنظامت الدولية العاملة يف لبنان وعىل املنظامت الغري حكومية املحلية. 

يف هذا السياق، تشري املؤلفة إىل أن تفاقم الكارثة اإلنسانية )مع التدفّق املستمر لالجئني يف العام 2014( 

ترافق مع انخفاض ملحوظ يف التمويل ويف نوعية وكمية الخدمات التي تقّدمها املنظامت غري الحكومية 

املحلية. يف خضّم كل هذا، تزايدت الحاجة إىل الخدمات ذات الطابع اإلنساين والعاجلة، خصوصاً الحاجة 

إىل خدمات نفسية اجتامعية لالجئني واملجتمعات املضيفة. األمر اآلخر الذي تبنّي من استعراض املؤلفة 

كان تزايد الحاجة أيضاً إىل العمل عىل قضايا متعلقة بالنزاعات واىل فتح قنوات التواصل. 

يف قسم منفصل، يشري البحث إىل أنواع وحدة النزاعات التي شّخصتها املؤلفة وبحثتها من خالل مقابالت 

وجمع معلومات من أحد مراكز إيواء الالجئني، الذي هو موضوع الدراسة. يف األمثلة، تضع املؤلفة الئحًة 

بالنزاعات الشخصية والنزاعات داخل العائالت، تلك التي ال تحتاج إىل وساطة فحسب، بل أيضاً إىل العمل 

عىل إعادة بناء العالقات الذي يأيت بالبُعد النفيس اجتامعي. إضافًة إىل وضع الئحًة بأنواع النزاعات التي 

التي يقّدمها  النزاعات عىل نوعية الخدمات  آثار هذه  تنشب يف امللجأ، غاصت املؤلفة بشكل أعمق يف 

بتوقف  تهدد  أنها  لدرجة  النزاعات  تتصاعد  األحيان،  من  الكثري  يف  الواقع،  يف  وسمعتها.  وثباتها  امللجأ 

الخدمات وحتى بتدّخل قوى األمن البلدية إلعادة النظام.

القيام  وقت  حتى  امللجأ.  داخل  محدودة  فعالية  من  تعاين  قامئة  نزاع  تسوية  آليات  عىل  املؤلفة  تبني 

األطراف  جمع  إىل  يعمد  وكان  تنشب،  التي  النزاعات  مبعالجة  يقوم  من  هو  امللجأ  مدير  كان  بالبحث، 

املتنازعة ومحاولة التوصل إىل حل. كل هذه التدخالت، بحسب املؤلفة، كانت تتم بطريقة بدائية دون 

أي تدريب أو متاسك إجرايئ من قبل املتدخلني. تشري املؤلفة إىل تحديات إضافية، عىل سبيل املثال حني 

تنشب النزاعات يف الليل بغياب مدير امللجأ، أو حني يعجز مدير امللجأ – وهو رجل – عن التدخل لحل 

التفاعل بني  التي متنع  العرفية يف املحيطات املحافظة  العادات  أو اإلناث بسبب  الزوجات  نزاعات بني 

الرجال والنساء. 

الوقت،  ذلك  معها حتى  التعامل  وآثارها وطريقة  النزاعات  أنواع  املؤلفة حول  أجرتها  التي  املقابالت  إن 

التوتر  أّدت بها إىل استنتاج أن اقرتاح إنشاء وحدة تسوية نزاعات من شأنها أن تساهم يف تخفيف حدة 

ويف إضفاء طابع مؤسيس عىل آليات فرض االستقرار ويف تأمني تعايش أفضل بني العائالت الالجئة داخل 
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امللجأ. من شأن هذه الوحدة أيضاً، كام تم اقرتاحها، أن تخفف من األعباء امللقاة عىل عاتق مكتب اإلدارة 

وأن تحرص عىل عودة الخدمات إىل مستواها املطلوب. تبدو الوحدة التي اقرتحت املؤلفة إنشاءها خياراً 

مقنعاً للسيطرة عىل انتشار النزاعات والحرص عىل أن الالجئني داخل امللجأ يعيشون بسالم. ميكن أن تتألف 

العائالت  تحرتمها  االجتامعي وشخصيًة  النفيس  الدعم  وخبرياً يف  تضّم وسيطاً  ثالثية  من  وحدة كربيت 

الالجئة، تتمتع مبقدار كاٍف من املصداقية وميكنها أن تضمن تأييد األشخاص لعملية الوساطة. 

تبدو الوحدُة فكرًة جديدة وفعالة إذا ما توفّر التدريب والتمويل والقبول داخل امللجأ. من شأنه عندها أن 

يصبح مرشوعاً منوذجياً ميكن استنساخه يف مالجئ أخرى عىل امتداد البالد، خاصًة وأن طاقمه سوف يناوب 

تحت الطلب عىل مدار الساعة. عىل الرغم من أن خطة كربيت املتعلّقة بالوحدة موضوعٌة بدقٍّة وبطريقة 

مفصلة، إال أنها ال توضح كيف سوف تتّم تغطية هذه الوحدة ومن سوف يتّخذ القرار الالزم إلنشائها. مل 

تتوّصل املؤلفة من خالل املقابالت التي أجرتها إىل إيجاد دليل حاسم عىل أن األطراف قد تلجأ إىل الوحدة 

يف حال نشوب نزاع، وال إىل تحديد من سوف يدرّب الوسطاء وكيف سوف يعمل أعضاء الرتويكا معاً. عىل 

بالثناء ألنها مبتكرة وألن املؤلفة أظهرت كيف يتم استخدام األدوات  الرغم من ذلك، إن الفكرة جديرٌة 

التي تعلّمتها خالل دورة املاجستري لتطبيقها بطريقة تضيف إىل قيمة العمل الذي يجري يف امليدان. كذلك 

متّكنت كربيت من مزج تقنيات تسوية النزاعات والوساطة مع الخدمات النفسية اجتامعية ِبطريقٍة طبيعية. 

3.5.4. إعادة بناء الرتابط االجتامعي من خالل تقنيات بناء السالم والحوار: دراسة تجريبية يف مركز اجتامعي 
يف ضواحي دمشق

تهدف دراسة ريم نحييل إىل:  

مراقبة واقع النزاعات يف املراكز املجتمعية يف ضواحي دمشق؛ إعادة إحياء الرتابط االجتامعي 

والرتكيز عىل "إعادة بناء األشخاص" من خالل تنمية مساحٍة اجتامعية متسامحة تتعايش األطراف 

داخلها عىل أرضية مشرتكة دون عنف، ومن خالل استخدام الربنامج التعليمي القائم عىل دورة 

التعلّم التشاريك؛ ومساعدة املجتمعات املضيفة واملجتمعات املترضرة عىل بناء الوعي بشأن 
آثار النزاع، ومنع العنف.44

لتحقيق هذه األهداف، عمدت املؤلفة إىل دراسة أثر التعليم الالمنهجي عىل الرتابط االجتامعي، ودراسة 

أثر برنامج بناء الوعي عىل آثار النزاع وأثر منع العنف عىل املجتمع املضيف واملجتمعات املترضرة. 

عىل غرار دراسة كربيت، بحثت دراسة نحييل وضع مالجئ الالجئني يف الجمهورية العربية السورية، فقط 

لتكتشف أن وضع مالجئ النازحني داخلياً املزدحمة وغري املجّهزة والتي تعاين من نزاعات مريرة أسوأ بكثري. 

وصفت نحييل أحياًء تعاين من استقطاب شديد ومن انعدام تفاعل بني املجتمعات املضيفة واألشخاص 

مضيف  ملجتمع  خصيصاً  موضوعة  وساطية  تدّخل  عملية  دراستها  يف  نحييل  صممت  داخلياً.  النازحني 

وأشخاص نازحني داخلياً يف مأوى لجوء يف دمشق، بهدف زيادة الوعي لدى املشاركني وتلقينهم مهارات 

من شأنها أن تساعدهم عىل إدارة النزاعات القامئة والتخفيف من حدة التوتر. استندت املؤلفة خالل قيامها 

44	 نحيلي، 2014. 
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بهذه املهمة إىل األدوات واملفاهيم التي اكتسبتها من دورة املاجستري، خصوصاً مراحل النزاع، والوساطة 

ومهارات التواصل. 

إن البحث الذي قامت به نحييل والتصميم الذي وضعته للجلسات الالمنهجية هام مثاٌل عىل استخدامات 

هذا  االجتامعي.  الرتابط  استعادة  عىل  تركّز  اجتامعية  نفسية  ألهداف  النزاعات  تسوية  وتقنيات  مهارات 

من  السكان  من  عشوائية  عيّنة  عىل  اختباره  تّم  وقد  واحد،  لجوء  مأوى  عىل  ويركّز  جداً  محدد  املرشوع 

مختلف الفئات العمرية. عىل الرغم من أن هذا الربنامج مصمم للبالغني، قامت نحييل باختبار نشاط آخر 

مع مجموعة من املراهقني من خالل جعلهم يعملون عىل إنتاج زراعي مشرتك لتعزيز التعاون – وهو من 

املفاهيم الرئيسية لبناء السالم – ولحّث املشاركني الشباب عىل التعايل فوق النزاعات اآلنية واملشاركة 

يف نشاطات تعاونية ذات معنى. 

اعتمدت املؤلفة يف دراستها عىل "بيداغوجية املضطهدين" وعىل منهجية التعلّم التجريبي، اللذين تفّصلهام 

يف كتاباتها، كاشفًة عن فهٍم ملا تتطلّبه هذه البيداغوجية وهذه املنهجية ولطريقة استخدامهام يف أوقات 

أزمات كتلك التي متّر بها الجمهورية العربية السورية. تضّمنت النشاطات التي نّفذتها يف دراستها واملرشوع 

والنازحة،  املضيفة  املجموعات  من  مشاركني  بني  الذات  اكتشاف  متارين  مثل  نشاطات  عنها  نتج  الذي 

كشفت – بحسب تقييم فوري أجرته املؤلفة – عن نقاط مشرتكة قوية وشواغل مشرتكة. كان تدريب املؤلفة 

يتعرّف  النزاعات، حيث  العنف وللحّد من نشوب  آثار  الوعي بشأن  لزيادة  برنامج قائم  يتجزأ من  ال  جزءاً 

املشاركون عىل طرق متنوعة لتفادي العنف ولفهم أهمية السلوك اإليجايب ويف نهاية املطاف، تبّني هذا 

السلوك. تألف الربنامج الذي اعتمدته املؤلفة من سبع جلسات تعمل عىل اكتشاف الذات، واكتشاف اآلخر، 

والتعاطف والحوار، وغريها من املفاهيم. إن الربنامج مثاٌل آخر عىل الرابط الطبيعي بني تقنيات الدعم 

الجمهورية  املستمرة يف  الحرب  مثل  استخدامها يف حاالت  يجب  التي  السالم  وبناء  االجتامعي  النفيس 

العربية السورية. 

أجرت املؤلفة تجربة بواسطة مترينني إضافيني – األول حول األذية والثاين حول التعاطف – لتشدد عىل 

وجهة نظرها القائلة بأن تفادي إيذاء اآلخرين هو بأهمية إظهار التعاطف وتوقُّع املثل من الغري تجاهنا. يف 

مالحظاتها الختامية، قالت: 

املضيف  املجتمع  بني  والتعايش  املعافاة  عىل  مبنية  اجتامعية  تجربة  خلق  جداً  املهم  من 

واملجموعة املترضرة من خالل املصالحة والتسامح، باستخدام نشاطات متّكن املشاركني من 

تذكُّر املايض، والرتكيز عىل الحارض والعمل من أجل املستقبل، وبالتايل حامية األشخاص من 
خالل تعلُّم اإلدراك وتعزيزه.45

يكشف بحثها أيضاً عن أّن: 

تأقلم  عىل  سلباً  تؤثر  جديدة  وقيم  عادات  إىل  وقيم  وتقاليد  وأعراف  طقوس  من  االنتقال 

]األشخاص[ ومنّوهم يف واقعهم الحايل، مام يؤدي بالتايل إىل العنف واملزيد من الرصاع بني 

املجتمعات املحلية. حني يبدأ األشخاص باكتساب وعي وفهم نقدي ألنفسهم، يبدأون بالتعبري 

45	 المرجع نفسه. 
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عن مشاكل الحياة بشكل أدّق، ومع منّو إدراكهم، يتحّسن احرتامهم للذات واحرتامهم وتقديرهم 
لتقاليدهم.46

تركّزت نشاطات نحييل بشكل أسايس عىل بناء السالم وأيضاً عىل إشباعها بالدعم النفيس االجتامعي. بيد 

أن استنتاجاتها تبدو أكرث كدروس يف الدعم النفيس االجتامعي لالجئني واملجتمعات املضيفة. من الصعب 

تعميم دروس من عمل نحييل، إذ أنه كان اختباراً تجريبياً عىل عيّنة عشوائية داخل ملجأ واحد يف خضّم 

حرب دائرة. بيد أنّه من املشّجع أن نرى أنه ميكن استخدام كلٍّ من بناء السالم والدعم النفيس االجتامعي 

بشكل متبادل لتعزيز الرتابط االجتامعي والتعايش املشرتك. 

3.5.5. منهج مقرتح لتعليم األطفال تسوية النزاعات

تبني مكرزل عملها عىل فرضية أنه:

بغض النظر عن الجدال حول فعالية الربامج املطروحة للتخفيف من حدة آثار النزاع عىل األطفال 

أو محوها، يشء واحد مفروغ من أمره وهو أن تدّخالً مناسباً من شأنه أن يساهم يف درجٍة عالية 

أو  األطفال  لدى  النمو  يف  االضطرابات  لتفادي  استثنائية  فرص  خلق  ومن  السليمة  الرتبية  من 
التخفيف من حّدتها، وهو األمر املفيد لألفراد واملجتمعات عىل املدى الطويل.47

من هذا املنطلق، خالصة هذه الدراسة هي كُتيّب يزيد الوعي لدى األطفال ويدّربهم عىل تسوية النزاعات.

تفرتض مكرزل أّن:   

تضمني خطِط التدّخل وبرامِج تسوية النزاعات نشاطاٍت متعلّقًة بالدعم النفيس االجتامعي يسلّط 

الضوء عىل أهمية خلق بيئة بّناءة، يك يصبح النزاع فرصًة للتفاوض البّناء وتعزيز النمو االجتامعي 

التواصل واإلصغاء الفّعال من خالل تدريب األطفال  والعاطفي لدى األطفال وتدعيم مهارات 

املترضرين من النزاع.48 

بالتايل، تهدف دراستها إىل تطوير األدوات الالزمة لتعليم األطفال تقنيات التواصل واإلصغاء الفّعالنَي، 

ومهارات تسوية النزاعات وتعزيز حّس االحرتام وحقوق اإلنسان والتعاطف لديهم. 

قاعدة  عىل  بها  الخاص  التدريب  كتيّب  تصميم  لتبني  األلعاب"  و"نظرية  فرير  نظرية  مكرزل  استخدمت 

اكتسبتها خالل دورة املاجستري. حبكت املؤلفة  أدوات ومفاهيم  التفاعلية لألطفال، مستخدمًة  األلعاب 

النفيس االجتامعي،  بناء السالم والدعم  بناًء عىل حقوق الطفل. إضافًة إىل  ثالثاً  داخل منهجيّتها عنرصاً 

تّدعي  الطفل.  حقوق  وبالتحديد  اإلنسان،  حقوَق  وضعتها  التي  الالحقة  التدريب  ومنهجيُة  بحثُها  تضّمن 

46	 المرجع نفسه.

47	 مكرزل، 2014. 

48	 المرجع نفسه.
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مكرزل أن تضمني التدريب حقوَق الطفل يعزز هوية الطفل وتصّوره لنفسه، وبالتايل يزيد من الوعي والثقة 

بالنفس. يعكس تصميم التدريب ثالث فئات أساسية من الجلسات وهي الوعي بالحقوق، ومفاهيم مثل 

التسامح واالحرتام واملغفرة وتسوية النزاعات بانسياب طبيعي.

يرتكز كتيّب مكرزل عىل تسع جلسات، مدة كل جلسة 90 دقيقة، وهي موّجهة إىل أطفال ترتاوح أعامرهم 

بني 11 و13 عاماً. القسم األول مخصص لبناء روح املجموعة، والقسم الثاين لزيادة الوعي بحقوق الطفل، 

التدريب الذي وضعته  النزاعات. يف تصميم  الثالث، املؤلف من أربع جلسات متتالية، لتسوية  والقسم 

عىل  القدرة  منحهم  خالل  من  األطفال  حقوق  تعزز  كتقنيٍة  الجامعية  املناقشات  عىل  اعتمدت  مكرزل، 

مامرسة حقوقهم واملشاركة يف نقاشات ذات معنى. كام واستندت مناهجها عىل تقنية التجسيد واإلسقاط 

والدور الفعالة جداً مع األطفال. مفهوم ثالث لجأت إليه املؤلفة هو الفرض املنزيل حيث يُسمح لألطفال 

بالتفكري بتجاربهم لوحدهم وتقديم تقرير بها يف الجلسة التالية. 

لبناء روح املجموعة، من  الكتيّب بطريقة منطقية وتبدأ بتقنيات بسيطة  النشاطات والتامرين يف  تنساب 

ثم فهم حقوق األطفال مروراً بتعريف النزاع، وصوالً يف نهاية املطاف إىل خلق ثقافة سالم. يبدو تدّرج 

النشاطات، حيث يضم كل مترين عدة أهداف، منّسقاً ومنظامً بشكل جيد بحيث يسمح لألطفال باستيعابها. 

لسوء الحظ، مل يتّم اختبار الكتيّب موضوع البحث. بيد أن النشاطات التي يحتوي عليها مبنيٌة عىل ألعاب 

ونشاطات جامعية يحب األطفال املشاركة فيها ويستمتعون بها. إن النشاطات، وعىل الرغم من أنها مرتبطة 

حياتهم  تعلموه عىل  ما  إسقاط  املشاركني  من  بالطلب  تنتهي  ال  املعلومات،  تجريبية الستخالص  بأسئلة 

اليومية، وهو مبدأ أسايس يف نظرية األلعاب والتعلّم التجريبي. إضافًة إىل ذلك، إن استخدام ألعاب مثل 

مترين الحريق قد ال يكون مناسباً لألطفال الذين تعرّضوا لصدمة وال يحبّذون محاكاة حريق بشكل تدريب. 

استنادا إىل خربة املؤلف، قد تؤدي متارين مامثلة إىل نتائج عكسية وتدفع باألطفال إىل الخروج من جّو 

التدريب. 

ال تحدد مكرزل ما إذا كان الكتيّب موجهاً إىل األطفال الذين ميّرون بأزمات أو ألي جمهور من األطفال. من 

خالل استعراض النشاطات التدريبية، قد يبدو من غري الواقعي الخوض كثرياً يف موضوع حقوق األطفال 

أن  إذ  نهايئ  بشكل  املوضوع  للغاية. مجدداً، ال ميكن حسم هذا  يعيش يف ظروف مجهدة  مع جمهور 

التطبيق معلومات  الختام، مكرزل هي مثال آخر عىل طالب وضع حيّز  الكتيّب مل يخضع لالختبار. يف 

ومعارف استخلصها من برنامج املاجستري التنفيذي. يقّدم الكتيّب الذي وضعته أداة تدريب أخرى رضورية 

يف خدمة أطفال صغار يعيشون النزاعات.

األزمة  النساء يف  السالم: دراسة ميدانية حول دور  النساء يف عمليات  للنساء ودور  املتغرّي  الدور   .3.5.6
السورية

من الجيد دوماً توجيه االهتامم إىل دور النساء يف عمليات السالم خالل الحرب واىل األمور التي بإمكانهن 

جلبها إىل طاولة املفاوضات. تقّدم تجارب من البوسنة وشامل إيرلندا وجنوب لبنان واألرايض الفلسطينية 

وغواتيامال وغريها أمثلًة رائعة عىل الدور اإليجايب الذي ميكن للنساء أن يلعبنه يف تعزيز السالم ودعم 
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عمليات السالم. يف عدة دراسات حول هذا املوضوع، شّكلت النساء بنًى تحتية للسالم حيث انصّب تركيز 

النساء يف  ما تصبح  النائية. إضافًة إىل ذلك، غالباً  الوصول إىل املجتمعات  جهود متنوعة عليهّن بهدف 

أزمنة النزاعات املجموعة الوحيدة القادرة عىل العمل عرب خطوط التامس وعىل التعاطي مع عدة أطراف 

من النزاع دون أن يتعرّضن لخطر التوقيف أو االستهداف. إن الدراسة التي قامت بها الحنش مصممة لفهم 

دور النساء السوريات خالل الحرب يف الجمهورية العربية السورية وللتأمل فيه. 

تطرح الحنش سؤاالً بسيطاً إمنا عميقاً حول تغرّي دور النساء السوريات منذ اندالع الحرب وحول األدوار التي 

ميكن للنساء أن يلعبنها يف مفاوضات السالم الجارية. تقول الحنش يف بحثها أن دراستها هي:

بهدف تسليط الضوء عىل أهم مالمح التغيري الذي طرأ عىل دور النساء السوريات خالل األزمة. 

لعلّه ميكننا التوّصل إىل بعض االقرتاحات والتوصية بحلول فّعالة من شأنها أن تخفف من معاناة 

النساء السوريات يف سياق األدوار املتغرّية التي مل تتأقلم النساء معها. قد يسلّط هذا البحث 

الضوء أيضاً عىل الدور الواضح واملهم الذي لعبته النساء خالل األحداث يف إيجاد عملية السالم 
والتفاوض واملصالحة بني أطراف النزاع.49

إن األهداف التي وضعتها املؤلفة، والتي أملت يف تحقيقها من خالل إتباع منهجية الوصف التحلييل، هي 

"االعرتاف بالتغيري الذي طرأ عىل أدوار النساء السوريات خالل األزمة؛ وصف التغريات التي طرأت عىل 

النساء؛  حقوق  مجال  الناشطات يف  النساء  من  الرتويج ملجموعة  األزمة؛  السوريات خالل  النساء  أدوار 

واالعرتاف باألدوار اإليجابية للنساء يف عملية السالم".50 سعت الحنش، باستخدام هرم ماسلو للحاجات، 

إىل إثبات أن حاجات النساء السوريات قد تغرّيت بشكل كبري بسبب الحرب وبسبب االضطراب الذي أصاب 

الوضع األمني وسبل املعيشة والهوية وغريها. اعتمدت املؤلفة عىل شهادات حية لنساء عانني من العنف 

أو شهدن عليه، لتثبت بدايًة أن دور النساء السوريات قد شهد تغرّيات وإصدارات متنوعة. وعىل الرغم من 

كل هذا، ما زالت العديد من النساء اللوايت أُجريت معهّن مقابالت يأملن بتحّسن دور النساء. 

مركز  ويف  مالجئ  يف  أُقيمت  تركيز  مجموعات  خالل  من  امرأة   300 لحوايل  ميدانية  دراسة  الحنش  أجرت 

الجمعية التي تعمل معها. مل يتم اختيار النساء وفقاً ملعيار عيّنات، إمنا يبدو أنه تّم جمُعهن لوضع إعالن 

مشرتك واالتفاق عىل سلسلة من حلقات العمل الهادفة إىل بناء قدرات املشاركات يف مجال حقوق النساء. 

وتقدميها يف  موّحدة  عمل  ورقة  لصياغة  الرتكيز  مجموعات  نواتج  بتجميع  "للقيام  إلتقني  بشكل خاص، 

اجتامٍع يضم نساًء ممثالت عن محافظات أخرى واالتفاق عىل رشعة النساء السوريات".51 عرضت املؤلفة 

أيضاً مرشوعاً يتضّمن نشاطات تعزز وضع النساء، وتهتّم باألمهات الوحيدات وتدّربهن عىل أعامل تناسب 

إمكانياتهن وتقّدم لهّن وألطفالهن برامج تعليمية ونشاطات دعم نفيس اجتامعي. 

ال توضح املؤلفة العالقة بني دراستها امليدانية املقررة وبني مرشوع التدريب والتوعية الذي وصفته يف 

دراستها. يف ذلك املرشوع، تصف املؤلفة حلقات التدريب عىل حقوق النساء كنشاط عام يركّز عىل ما 

49	 الحنش، 2014. 

50	 المرجع نفسه.

51	 المرجع نفسه.
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يبدو أنه وصفٌة ملقاربة منطية للمسألة. تم عقد حلقة العمل بهدف تحضري نساء سوريات للمشاركة يف 

نساء سوريات وضعن ورقة موقف موّحد  تم عقد ثالث حلقات عمل ضّمت  أوروبا.  محادثات سالم يف 

باستثناء  النشاطات،  إضافية حول  تفاصيل  أي  الدراسة  تقّدم  السالم يف جنيف. ال  لتقدميها ملفاوضات 

الئحة تضم املطالب التي يُفرتض أّن النساء املشاركات قّدمنها خالل حلقات العمل. تضّمن البحث ورقة 

املوقف املوّحد التي تحتوي عىل مطالب نساء سوريات تم اإلعالن عنها قبل محادثات السالم يف جنيف 

عام 2014. 

إن البحث هو مجرّد وصف لنشاطات نساء سوريات سبقت محادثات السالم يف جنيف. يف حني أن املحتوى 

صنع  من  العمل  هذا  يبدو  ال  عموماً،  السوري  املدين  وللمجتمع  السوريات  للنساء  متنامياً  دوراً  يعكس 

الباحثة لوحدها، إمنا مجهوٌد تعاوين. كام أنّه ال يحقق األهداف التي تّم ذكرها سابقاً يف البحث، باستثناء 

ذكر بعض األدوار التي لعبتها عدٌد من النساء السوريات يف صياغة ورقة املوقف املوّحد. بالطبع، ال مجال 

لالنتقاص من دور النساء السوريات خالل الحرب، إمنا لغاية هذا البحث بالتحديد، ال تقّدم الدراسة أي 

التي تم تقدميها يف  أّي من األدوات واملفاهيم املتنوعة  قيمة مضافة، كام وأنها ال تشري إىل استخدام 

برنامج املاجستري للتحقق من دور النساء السوريات. 

3.5.7. األثر املتبادل الستخدام النشاطات املتعلقة ببناء السالم ونشاطات برنامج الدعم النفيس االجتامعي 
عىل زيادة الفعالية االجتامعية لربامج الدعم املطّبقة يف الجمهورية العربية السورية واستمراريتها )مثال 

مدينة طرطوس( 

استخدمت مؤلفة هذه الدراسة، وفاء حايك، دروساً اكتسبتها من برنامج املاجستري لتقديم تحليل ثاقب 

وواضح  مبارش  مجهود  هي  أطروحتها  إن  طرطوس.  مدينة  يف  السوري  للمجتمع  املتغرّية  للديناميكيات 

لدراسة فعالية مزج الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم وأثره عىل مجتمع طرطوس من منظور نقدي 

املجتمع  أعامل  إىل  الوصول  إمكانيتها  استخدمت  منظمة غري حكومية،  تعمل يف  حايك  أن  وتحّري. مبا 

السالم  بناء  نشاطي  فعالية  املانحة الستعراض  الجهات  واحتياجات  بالربمجة  الحميمة  املدين ومعرفتها 

والدعم النفيس االجتامعي. من خالل القيام بذلك، متّكنت حايك بكل سهولة من إثبات رابط طبيعي بني 

النشاطني. انتقد نهجها املنظامت الدولية بشكل كبري، لدرجة أنه بدا وكأنه يحيد عن التحليل املوضوعي 

ليتحّول إىل رأي شخيص ال تدعمه األدلة. 

بنيوياً وأصبح متأصالً يف ثقافة  درست حايك، التي رأت أن العنف يف املجتمع السوري بدأ يأخذ مظهراً 

العديد من السوريني، عمل املنظامت الدولية التي برأيها اعتمدت عىل املنظامت املحلية الضعيفة أصالً 

والتي تعاين من نقص يف القدرات وأصبحت تتحّكم فيها الجهات املانحة، وبالتايل ضّحت بنوعية الربامج 

يف سبيل عدد املستفيدين. انتقدت حايك أيضاً واقع أن العديد من املنظامت كانت تعمل دون أن تضع 

تحليالً سياقياً مناسباً ودون أن تفهم تعقيدات الحرب الجارية وطبقاتها املتنوعة، وبالتايل كانت ترّض أكرث 

مام تنفع. مجدداً، تبدو كل هذه األمور مالحظات نقدية ال تدعمها أدلة ميدانية ملموسة. 
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من الجدير تلخيص أسئلة املؤلفة هنا، ومن ضمنها:  

هل تم اعتامد نُُهج الدعم النفيس االجتامعي املوجودة، بناًء عىل تحليل للنزاع وأثره عىل املجتمع 

النازح وعىل املجتمع املضيف، وبالتايل استخدام برامج مناسبة للتخفيف من حدة هذه املشاكل؟ 

والهوية  الفردية  الهوية  تتأثر  كيف  البحث؟  موضوع  املجتمع  يف  الطاغية  العنف  أمناط  هي  ما 

الجامعية مبظاهر العنف االجتامعي؟ هل من عالقة بني هاتني الهويّتني وبني النضال االجتامعي؟ 

من  يخفف  أن  االجتامعي  النفيس  الدعم  برامج  إىل  السالم  بناء  نشاطات  إلضفاء  ميكن  هل 

االستقطاب وأن يبني جسوراً؟ هل ميكن لنشاطات الدعم النفيس االجتامعي أن تساعد عىل خفض 

النفيس  الدعم  برامج  إىل  السالم  بناء  نشاطات  إلضفاء  ميكن  هل  اإلنسانية؟  واسرتجاع  التحيّز 

االجتامعي أن يزيد من فعالية هذه الربامج واستدامتها من خالل املشاركة االجتامعية الفّعالة؟52 

لإلجابة عىل األسئلة الواردة أعاله، استخدمت املؤلفة نهجاً بحثياً ثاليث األبعاد يرتكز عىل تحليل مقارن مع 

بلدان أخرى شهدت تدخالت نفسية اجتامعية، ونهجاً تحليلياً وصفياً ونهَج دراسة الحالة. يُظهر استعراض 

م يف أطروحة املاجستري فهامً عميقاً للتفاعل القائم بني منوذجي الدعم النفيس  شامل للعمل األديب املقدَّ

االجتامعي وبناء السالم ومفاهيمهام وتقنياتهام املطبّقة. جرت الدراسة عىل فرتة سبعة أشهر وتضّمنت عدة 

زيارات ملالجئ ومخيامت الجئني يف مدينة طرطوس. أجرت املؤلفة مقابالت مع ممثلني حكوميني ومع 

منظامت مجتمع مدين محلية ومع ممثلني عن الالجئني. تجدر اإلشارة إىل أن املؤلفة قالت إن اهتاممها 

الشخيص بالبحث بدأ حني كانت متطّوعة والحظت أن نشاطات الدعم النفيس االجتامعي التي كانت تُنظَّم 

كانت تفتقر إىل الفعالية مع شعوب هويّتهم كانت تتغرّي.

بالعمل  فقط  لخمس جمعيات  الدولة  مقيّدة حيث سمحت  بيئة  عىل  املؤلفة وطبعاً  بناًء عىل مالحظات 

وبتقديم الدعم النفيس االجتامعي، استخلصت املؤلفة برسعة أن:

الفساد املرتبط بعمل العديد من الجمعيات التي تأسس معظمها خالل الحرب والتي تضّخمت 

نشاطاتها عقب التمويل املتزايد وليس بسبب وجود خربات عمل مسبقة. هذه إحدى فرص النمو 

االجتامعي التي خلقتها األزمة، لكن يف الوقت نفسه هذه الجمعيات ال متلك أي خربة. األسوأ هو 

أنها ال متلك رؤيا تنموية معيّنة للمجتمع الذي تعمل داخله، وغالباً ما تطبّق برنامجاً معيّناً وفقاً 
ملعاهدة معيّنة مع وكالٍة ما.53

إن  الفساد.  عن  تفسرياً ملفهومها  تقّدم  ال  وأن حايك  الفساد هذه، كام  مزاعم  يثبت  دليل  من  ما  أن  بيد 

استعراضها النقدي مهم، وهو رضوري الستعراض املبادرات القامئة بشكل موضوعي؛ بيد أنه كان بإمكانها 

أن تكون أكرث إقناعاً لو أنها قّدمت أدلًّة وربطت هذه االستنتاجات باكتشافات ملموسة تؤيّدها. 

تروي حايك بأسلوب رسدي مالحظاتها حول االستقطاب املتجّذر يف املجتمع السوري الطرطويس حيث 

اجتامعي  أساس  وعىل  الطوائف  أساس  عىل  االستقطاب  هذا  رؤية  ميكن  قولها،  بحسب  دراستها.  أجرت 

52	 الحايك، 2014.

53	 المرجه نفسه.
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اقتصادية واجتامعي جغرايف، وأيضاً بني فئات املضيفني والالجئني. عىل حّد تعبريها، يترصّف املجتمع 

املضيف "وكأنّه الغالب" حني يتعاطى مع النازحني. يف خضّم كل ذلك، تقول املؤلفة أن املنظامت العاملة 

يف املنطقة تتعامل مع النساء واألطفال وفقاً لربامج مسبقة، دون أن تعري االهتامم الكايف للرجال الذين 

هم أيضاً العبني مهّمني.

وبّخت املؤلفة بقسوة من خالل مراقبتها لعمل الجمعيات استخداَم نشاطات الدعم النفيس االجتامعي 

دون إرفاقه مبزيج من فهم النزاع والعمل عىل إيجاد حلول. لهذه الغاية تقول:

نتيجًة لوجود استقطاب قوي مرتبط بعنف ثقايف وبنيوي، ال تسمح الحرب القامئة والوضع األمني 

الخطري مبحاوالت لصياغة واقع الحرب من منظور شخيص لألفراد إمنا فقط من إرادٍة جامعية 

يرافقه  ما مل  ثانوياً  نهجاً  االجتامعي  النفيس  الدعم  برامج  األمر يجعل من  وطنية معممة. هذا 

بعضها  مع  تفاعلها  ولكيفية  القامئة،  االجتامعية  البنى  وأثره عىل  وعواقبه  النزاع  لعوامل  تحليٌل 

البعض ومحاولتها الحفاظ عىل مخرج آمن للمجموعات ولألفراد. إن الجمعيات التي تقّدم برامج 

التي  االجتامعية  الشبكة  بناء  وأهمية  الجامعي  التفاعل  مؤرشات  تعي  اجتامعي  النفيس  الدعم 

تحيط باألفراد. من شأن هذا األمر أن يشّكل أول عامل حامية ودعم للمجموعات املترضرة، فيام 

يضمن استخدام نشاطات بناء السالم عىل املستويني الشعبي واملتوسط وجود نواة لإلجراءات 
الالحقة ميكنها تفعيل كل املستويات.54

إن ما ذُكر أعاله مالحظة مهمة ودقيقة جداً حول الديناميكيات السائدة، حيث تعجز نشاطات بناء السالم 

والدعم النفيس االجتامعي عن تكملة إحداها األخرى وتعكس فهامً جزئياً لحاجات النازحني واملجتمعات 

املضيفة. يف هذه املالحظة أيضاً، تُظهر املؤلفة فهامً عميقاً ألنواع التدخالت املبنية عىل نُُهج مختلطة 

الالزمة ملدينة كطرطوس حيث خطوط التصّدع التقسيمية عميقة جداً. 

أّن  مبا  االجتامعي  النفيس  للدعم  تكميليني  كنشاطني  امليرسَّ  والحوار  املرسح  استخدام  حايك  تقرتح 

تحقيق  ميكنها  ال  النزاع،  استمرار  مع  متواٍز  زمني  إطار  يف  تأمينها  يتّم  التي  بذاتها  املكتفية  "النشاطات 

الفعالية واالستدامة ما مل تتمّكن من خلق مساحة آمنة للتعبري، حتى وإن كانت هذه املساحة افرتاضية".55 

مام يثري االهتامم أن املؤلفة قّدمت رسامً بيانياً يُظهر التفاعل بني نشاطات الدعم النفيس االجتامعي وبناء 

السالم، مشددًة عىل أن نشاطات الدعم النفيس االجتامعي لن تتمكن من تحقيق كامل إمكانياتها ما مل يتّم 

توفري بيئة آمنة ومساملة لها.

54	 المرجه نفسه.

55	 المرجه نفسه.
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الدعم النفيس االجتامعي 

    نشاطات دعم نفيس اجتامعي مهنية ومتنوعة

مرتبطة  حيوية  ونشاطات  ترفيهية  نشاطات 

مجموعات  تشكيل   / األساسية  بالحاجات 

السالم  ببناء  املختصة  للتدخالت  كنواة  عمل 

بناء  أمام  الطريق  لتمهيد  دعم  )استخدام 

السالم(

ضمن  فريق  عمل  بناء  العنف،  من  خاٍل  تواصل 

الجمعيات، التدريب عىل الحيادية 

)بناء شبكات(

ضعيفة، ترفيهية

إعادة  عىل  مبنية  اجتامعي  نفيس  دعم  برامج  توفري 

التعبري بشكل  والتعامل معها،  بناء ذكريات املايض 

الدعم  بني  )التفاعل  املعنى  تشكيل  إعادة  جامعي، 

فعالية  ضمن  السالم  وبناء  االجتامعي  النفيس 

املجتمع(

تعزيز  املجتمع،  عىل  قامئة  مبادرة  مجموعات  خلق 

التي  االجتامعية  النشاطات  املستفيدة،  املبادرات 

تعزز بقاء الشبكة االجتامعية فّعالة وداعمة )أستخدم 

املجتمع املحيل لتفعيل الدعم(

بناء السالم

تََوفُّر مساحة آمنةاستقطاب، انعدام ثقة

تختم املؤلفة بقول:  

ال ميكن لربامج الدعم النفيس االجتامعي لوحدها أن تحقق تغيرياً يف التحيّز. من املمكن خلق جوٍّ 

من التقبّل، لذا أشدد مجدداً عىل الحاجة إىل العمل معاً وفقاً للسياق الزمني، وعىل تحقيق نتائج 

عىل مستوى بناء الثقة والجسور، يك يكون الربنامج مبنياً عىل مراعاة كل مرحلة. لهذه الغاية، أجد 

أنه من الرضوري استخدام املرسح االجتامعي ومرسح الدمى كنهج من شأنه أن يجمع نشاطات 
الربنامجني بطريقة تضمن أن املجموعة مبنية وفقاً للدائرة املعقدة.56

يف النهاية، حاولت حايك النظر إىل التفاعل بني الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم لتوفري املساعدة 

النفيس  الدعم  نشاطات  ملزج  اقرتاحات  تقّدم  حايك  أن  مع  طرطوس.  مدينة  يف  املُستقطَب  للمجتمع 

االجتامعي مع نشاطات بناء السالم، إال أّن اقرتاحاتها هذه مبنية عىل مالحظات ميدانية ومتناقلة. إن بحثها، 

من خالل الطريقة التي اختارت أن تحلله وأن ترسده بها، يجيب عن تساؤالتها السابقة حول مدى فعالية كل 

من الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم، لكّنه ال يفعل ذلك من خالل دراسة علمية عملية، بل من خالل 

مراقبة مجتمع يف حالة تغرّي مستمر بسبب تدفّق النازحني من واىل املنطقة. إن النموذج املذكور أعاله هو 

رسم مفيد يصّور كيف ومتى يجب استخدام التقنيات املختلطة للدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم. 

ميكن أن يكون هذا النموذج أداًة مفيدة تستحق التوّسع فيها وتطويرها. 

56	 المرجع نفسه.



الدعم النفسي االجتماعي والحوار
115في الجمهورية العربية السورية ولبنان

3.5.8. تذليل االستقطاب بني الالجئني واملجتمعات املضيفة يف لبنان

واملجتمعات  الالجئني  لدفع  الخالقة  والنشاطات  الفن  استخدام  الدراسة،  هذه  مؤلفة  قشور،  تقرتح 

املضيفة إىل تذليل االستقطاب والعنف. تحقق قشور يف دراستها يف أسباب االستقطاب وآثاره بني الالجئني 

الوسائل  أفضل  بينهم؛ ويف  ما  العنيفة يف  النزاعات  تفادي  كيفية  لبنان؛ يف  املضيفة يف  واملجتمعات 

بني  العدائية  األعامل  تحويل  هو  هدفها  إن  باختصار،  املجموعات".57  بني  االجتامعي  الرتابط  لضامن 

املجموعتني باستخدام تدخالت دعم نفيس اجتامعي مثل الفن وغريه من الوسائط الخالقة.

أجرت قشور استطالعا وبضعة نقاشات داخل مجموعات تركيز لدراسة مسألة االستقطاب بني املضيفني 

اللبنانيني والالجئني السوريني. إن مجموعات الرتكيز بالكاد تكون متثيلية وتكاد ال توفّر أي دليل حاسم عىل 

أسباب االستقطاب بني املجتمعني. ميكن قول اليشء نفسه عن االستبيان الذي مأله مشاركون عشوائيون يف 

املرشوع ال يحرتمون التجارب أو بروتوكوالت البحث النوعي. ميكن وصف املعلومات الناتجة عن مجموعات 

بنتائج مقابالت مع عاملني اجتامعيني يعملون مع الجئني ومجتمعات مضيفة. من  الرتكيز وعن االستبيان 

املثري لالهتامم أن هذه الدراسة تجلب معها بُعداً غالباً ما ننساه ألزمة اللجوء السورية يف لبنان – الالجئني 

الفلسطينيني من الجمهورية العربية السورية.

متّكنت املؤلفة من خالل املعلومات التي جمعتها من تحديد "املنافسة عىل املصالح املتعارضة" كالدافع 

املؤلفة  قامت  ذلك،  إىل  إضافًة  النزاع.  لدوافع  النموذجي  التعريف  تطبيق  من  وبالتايل،  للنزاع  األسايس 

بوضع عملها واملعلومات التي حصلت عليها من األشخاص الذين أجرت معهم املقابالت يف إطار الحاجات 

ولكيف  اإلنسانية  بالحاجات  املرتبطة  النزاعات  لنظرية  جيداً  فهامً  الالحقة  النقاشات  وأظهرت  األساسية، 

املنافسة عىل األعامل املدفوعة األجر وعىل  أن  ترى املؤلفة  النزاعات. عملياً،  أن تؤجج  للمنافسة  ميكن 

مساعدات الجهات املانحة والدولة وعىل املوارد الشحيحة تدفعها عقلية عقيمة حيث يرى كل طرف أن 

الطرف اآلخر يهدد حاجاته األساسية لألمن وللمدخول وللحياة الكرمية وللهوية. إضافًة إىل ذلك، نجحت 

املؤلفة يف تحديد القيم واملعتقدات الدينية واإليديولوجيات املختلفة عىل أنها األسباب الرئيسية لنزاع 

تكّون شعور  إىل  املتدهور  الوضع  أدى  كذلك،  أكرث.  الوضع  يعّقد  املجتمعني  كال  بني  القيم  قائم عىل 

بأي  القيام  يتم  ال  للنزاع، حيث  كالسييك  تصعيد  الطرفني. هذا  كال  لدى  بالتهديد وصور منطية  متبادل 

خطوة من أجل استقرار الحالة، وال يتم بذل أي مجهود لرتميم التواصل بني األطراف. 

يف هذه الدراسة، متعن املؤلفة النظر يف مفهوم االستقطاب الذي مل يتطرّق إليه قبل ذلك أيٌّ من الطالب 

اآلخرين الذين درسوا النزاع يف برنامج املاجستري التنفيذي. يُقصد باالستقطاب االنقسام الذي يطرأ عىل 

مجتمع ما بسبب حدة النزاع القائم. استندت املؤلفة يف دراستها ألسباب االستقطاب عىل املعلومات التي 

حصلت عليها من االستطالع ومن مجموعات الرتكيز، إضافًة إىل تحليل خطابات الشخصيات السياسية يف 

لبنان، من ضمنها قرار اتخذه عدد من البلديات للحد من حرية تجّمع الالجئني السوريني. هذا مثال كالسييك 

عىل اللوم الجامعي، حيث يتّم بسهولة إلقاء مسؤولية بعض حوادث العنف املعزولة عىل املجتمع األوسع 

الذي ينتمي إليه املرتكبون. 

57	 قشور، 2015.
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وغريها  "إرهابيني"  بالـ  ووصفهم  وصمهم  تم  الذين  لبنان،  يف  الالجئني  السوريني  إن  املؤلفة،  بحسب 

خارجية  عدائية  إىل  باإلضافة  هذا  نفسية.  ومشاكل  ضيق  عالمات  يُظهرون  بدأوا  املامثلة،  اإلهانات  من 

بينهم وبني املجتمع املضيف. قّدمت قشور قضية مقنعة حني ربطت العالقات العدائية )النزاع واألعامل 

العدائية( مبشاكل نفسية اجتامعية )العزلة واإليذاء والصدمة النفسية(. إن القرار الذي اتخذته السلطات 

املحلية بالحد من حركة تنقل الالجئني يف فرتات الليل كان تدبرياً وقائياً وليس رّداً عىل عنف متزايد. لكن 

هذا القرار ثبّت الصورة النمطية ضد الالجئني ووضع ختامً رسمياً عىل مواقف التمييز ضّدهم. 

تشري املؤلفة عن حق إىل الطبيعة الدورية املفرغة لالستقطاب بحيث يؤدي إىل ثقافة عنف متجذرة عىل 

مدى أجيال. بطريقة أبسط، حني مُتارس النمطية والوصم ويفلتان دون عقاب وحني يشّجع عليهام األهل 

واألساتذة واملسؤولون وغريهم، يصبحان سلوكاً مرشوعاً ال يستدعي أي تحرّك ملكافحته. انطلقت املؤلفة 

من وجهة النظر هذه لتدعو إىل برمجة سالم بني كال املجتمعني، حيث من خالل نشاطات السالم، سيتمّكن 

األشخاص من تذليل التمييز ومن ضامن تعاون مشرتك. أظهرت قشور فهامً جيداً ألدوات دورات املاجستري 

من خالل تطبيق هرم بناء السالم وهرم الحاجات األساسية ملعالجة وضع الالجئني واملجتمعات املضيفة 

من منظور تحويل النزاع. لهذه الغاية، اقرتحت أن يتّم بذل الجهود عىل مستويات املجتمع الثالثة وبتعاون 

وثيق مع قيادات كال املجتمعني. هذا ادعاء صحيح، خاصًة وأن األزمة وعوامل الضغط الناتجة عنها تعّم 

عدد  يصل  حيث  لبنان  مثل  صغري  بلد  يف  طويلة.  لفرتة  الصحف  عناوين  احتلت  وقد  اللبناين  املجتمع 

الالجئني إىل ربع عدد السكان املحليني، يصبح بناء السالم عىل مستويات التدخل الثالثة - النخبة والطبقة 

الوسطى والقاعدة الشعبية – حاجًة رضورية. 

توقّفت الكاتبة خالل مناقشتها بناء السالم عند اقرتاح عملية. خالل مناقشتها الدعم النفيس االجتامعي، 

قامت فعالً بتفصيل عملية تطبيق ثالث تقنيات فنية، مرسح املنرب مع الشباب؛ الكتابة اإلبداعية مع األطفال 

ومرسح الدمى مع مرسح املنرب للشباب حيث أدارت حلقات عمل مع ممثلني عن الالجئني واملجتمعات 

املضيفة. من وجهة نظر مامرس للمهنة، هذه املساعي مثرية لالهتامم حيث أن مبادرات قليلة جداً ذهبت 

سياق  يف  السالم  بناء  ألهداف  الفن  عىل  املبنية  االجتامعي  النفيس  الدعم  تدخالت  استخدام  حد  إىل 

الالجئني واملجتمعات املضيفة يف لبنان، للعمل عىل مشاكل حقيقية. بحسب وصفها، كانت النتائج مثرية 

لالهتامم، مبعنى أنها حققت بعض النتائج امللموسة والفورية. 

يف نشاط الكتابة مع األطفال، تتحّدث املؤلفة عن "مالحظة تغيري فوري بني بداية حلقة العمل ونهايتها".58 

كان ذلك واضحاً من خالل التفاعالت املتزايدة والجو املريح والحميم وعدة جلسات اختالط بعد حلقات 

العمل. تعزر املؤلفة هذا التحّول إىل "حقيقة أنهم تشاركوا مشاعرهم وضحكاتهم ومخاوفهم وأحالمهم. 

التقييم  التدّخل تحققت يف  إن أهداف  لتقول  تتابع املؤلفة  بينهم."59  ما  النقاط املشرتكة يف  واكتشفوا 

الفوري، وإن النشاط أّدى إىل:

ما بني األطفال  التقريب يف  بينهم؛  ما  فتح بصرية األطفال عىل األحالم واألفكار املشرتكة يف 

ليتغلّبوا عىل اختالفاتهم وعىل أفكار التمييز والعنرصية؛ وتنمية مشاعر املسؤولية والدعم لدى 

58	 المرجع نفسه. 

59	 المرجع نفسه.
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)الالجئني  املجتمعني  كال  من  األطفال  تجاه  النشاطات  يف  اشرتكوا  الذين  الشباب  املشاركني 

واملضيف(، الذين سوف يشاركون التجربة التي عاشوها مع أصدقائهم.60 

بالطبع، ال يجب األخذ بهذه النتائج والتقييامت دون التشكيك يف صّحتها. أوالً، إن املؤلفة نفسها هي من 

وضعت التجربة وأجرتها وقامت بتقييمها. بالتايل، ال بّد من طرح سؤال حول مدى موضوعية هذه التجربة 

وحياديتها. إضافًة إىل ذلك، تّم تقييم النشاطات مبارشًة بعد انتهائها، مام مل يفسح املجال أمام األطفال 

الختبار أثرها مع الوقت. يف حلقة العمل، يتّم خلق واقع مثايل قد ال يشبه بالرضورة الحياة الحقيقية التي 

يعود إليها األطفال بعد حلقات العمل. بالتايل، ال ميكن معرفة األثر الحقيقي عىل األطفال ما مل يتّم تكرار 

التجربة والتقييم بشكل منتظم وعىل فرتة من الزمن. 

املرسحي  النشاط  بعد  العالقة  يف  تحّسنات  املؤلفة  سّجلت  اآلخرين،  الشبابيني  النشاطني  خّص  ما  يف 

الثاين، حيث أنّها الحظت توتراً أقل ورغبة يف املشاركة واالنفتاح أكرب. أيضاً مبارشًة بعد انتهاء النشاطات، 

الحظت املؤلفة أن املشاركني كانوا يختلطون مع بعضهم البعض أكرث من ذي قبل وكانوا مرتاحني إىل 

بعضهم البعض. إن مجموعة الرتكيز التي تّم عقُدها بعد الحدث – أيضاً من قبل مؤلفة النشاطات – مل 

تنِف ومل تؤكّد إّدعاء حصول بعض التحسينات. فيام قال كل املشاركون يف مجموعة الرتكيز أنهم استمتعوا 

بالنشاط املرسحي، قالوا أيضاً أن املرسح ساعد عىل توضيح الصورة لهم وليس بالرضورة عىل تقريبهم من 

"اآلخر". إن إّدعاء املؤلفة أن "النشاطات الثالثة حققت هدفها، وهو جعل الالجئني السوريني واملواطنني 

اللبنانيني معاً من خالل الحوار يذللون االستقطاب ويركّزون عىل تلبية احتياجاتهم اإلنسانية األساسية"،61 قد 

يحتاج إىل بعض املراجعة والتدقيق األعمق للتأكد من أن هذه القراءَة للوضع صحيحٌة وواقعية. 

إن املؤلفة محّقٌة عندما تخلص إىل أّن: 

بالتوازي مع هذ النشاطات، يُنصح مبتابعة نفسية للمستفيدين من النشاطات، وبتشجيع العالج 

الجامعي للعائالت ألن األفراد يتأثرون بعائلتهم التي هي الجزء األسايس من الثقافة البنيوية التي 
يعيشون فيها، خاصًة وأن العائالت قد تكون تفّككت بسبب الوضع الراهن.62

الرعاية لهم  الشباب وعائالتهم ومقدمي  يتضّمن  تبني نهجاً شمولياً  يتم  أنه، ما مل  تقصد املؤلفة بذلك 

وغريهم من أصحاب الشأن املؤثرين يف حياتهم، سوف يكون من الصعب التوصل إىل تغيري جّدي وأثر 

ذي معنى يتجاوز الشعور اآلين باالرتياح الذي متنحه نشاطات التدخل.

إن دراسة قشور محاولة مفيدة الستكشاف ميدان نهٍج مختلط يضّم فئات متنوعة من الالجئني. يجب أن 

تستمر هذه الجهود لفرتة من الوقت يك تتمكن من تحقيق أثر جّدي ومن إعطاء دروٍس كافية. 

60	 المرجع نفسه.

61	 المرجع نفسه.

62	 المرجع نفسه.
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3.5.9. أزمة الهوية يف املجتمع السوري خالل الحرب الحالية 

إن أهداف الباحثة موىس بحسب دراستها هي: 

البحث بعمق يف مسألة الهوية والنظريات املحيطة بها، ووضع هذه النظريات موضع التطبيق 

يف سعي للتتبّع التحوالت والديناميكيات داخل املجتمع السوري، وللبناء عليها الستكشاف آفاٍق 

لحلول ممكنة يف املستقبل.63

تروي موىس يف مسعاها هذا التحوالت يف الهوية السورية، دون بذل أي جهوٍد معيارية أو مبنية عىل أدلة 

بأسلوب صحايف ويف بعض  تتعاطى مع املوضوع  التي  باستثناء بعض املالحظات  تثبت وجهة نظرها، 

األحيان سطحي. يف تفسريها لألسباب التي دفعتها للقيام بدراستها، تّدعي أنها الحظت سلوكاً "غريباً" لدى 

الناس يتعارض مع هويّاتهم األصلية. مزاعم فضفافة أخرى مامثلة تقّدمها املؤلفة يف النص إلعطاء رشح 

مفّصل للتغرّيات يف الهوية يف املجتمع السوري. 

للمطالعة  ماّدة  يقّدم  املركّب  للهوية ومميّزاتها وعنارصها وتشكيلها  الدراسة  النظري يف  االستعراض  إن 

مثرية لالهتامم. يف هذا الجزء، تعكس املؤلفة فهامً جيداً للعمل عىل الهوية كام تّم تقدميه يف برنامج 

املاجستري. يف هذا القسم، حاولت الباحثة ونجحت، عىل الرغم من أنّها مل تكن تستند إىل أي أدلّة نوعية 

أو كمية، يف استعراض التغريات يف الهوية السورية بطريقة نقدية من خالل تطبيق اإلطار النظري لصفوف 

املاجستري. إن توصيفها الصحيح لتشكُّل هوية تقوم عىل عقلية "نحن" مقابل "هم" – النموذجية داخل 

مجتمع منقسم – يبدو تحليالً منطقياً جداً يرصد التغريات الحاّدة التي أصابت الهوية السورية خالل الحرب. 

األمر نفسه ينطبق عىل مناقشتها لظاهرة الهوية املتعددة الذي تالحظه – والذي تحّدث عنه باحثون آخرون 

يف هذا الفصل – داخل مجتمعها. بيد أنها عوضاً عن التطرّق إىل هذه املفاهيم وتقديم أمثلة ملموسة 

تدعم مالحظاتها، انتقلت إىل مناقشة قصرية ورسيعة لنظريات متنوعة، من النزعة العرقية إىل علم النفس 

النتيجة  كانت  السوري.  للمجتمع  مالحظاتها  تفسري  يف  للتوّسع  محاولة  يف  النفيس  والتحليل  االجتامعي 

للظواهر  لتفسريات  متعطٌّش  القارئ  بينام  نظرية،  معارف  إظهار  عىل  ومكرراً  ومزدحامً  مفرطاً  تشديداً 

االجتامعية التي تجري يف الجمهورية العربية السورية، تكون أكرث عمقاً ومبنية عىل أدلة. 

إن املجهود الذي قامت به املؤلفة لربط النظرية بالهويات املتغرّية ال تجاريه من حيث الحامس مناقشتُها 

لتعريفات النزاع ومفاهيمه. يف هذا القسم، تكتفي الباحثة ببعض التعريفات عن النزاع لتقول إن هذا هو 

ما يحدث داخل الجمهورية العربية السورية. يختلط نقاش النزاع مع نقاٍش سطحي حول الثقافة العميقة 

والسالم الثقايف حيث تخلص إىل أّن:

أي مبادرة سالم يف املستقبل يجب أن تبدأ من مستوى إعادة بناء العالقات بشكل سليم وتعمل 

بالدرجة األوىل، مع دعمها للسالم لتعزيز العدالة واالستدامة وتفادي  نحو تحقيق سالم ثقايف 

انتكاسة مدمرة يف املستقبل، وهذه عملية تتطلب جهوداً صادقة ومضنية وحثيثة قد تستمر عىل 
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مدى سنوات وحتى أجيال.64

ال يبدو واضحاً كيف تم التوصل إىل هذه الخالصة وعىل أي أساس تّم ذلك. تحتوي الدراسة عىل استطالع 

قصري حول 33 شخصاً تّم اختيارهم بشكل غري واضح للتأمل يف أسئلة مثل "من أكون؟" الستكشاف مسائل 

تتعلّق بالهوية. يف النتائج، أظهر املشاركون تغيرياً يف وجهات النظر ورمبا تبّني هوية جديدة. بالطبع، هذه 

العينة وهذه األسئلة ال تكفي لتعميم استنتاجات حول املجتمع السوري بأكمله، كام تّدعي املؤلفة. يف أحد 

تفسرياتها لالستبيان، تقول: 

مميزة يف  يعتربونه صفات  كانوا  وما  األفراد،  متيّز  كانت  التي  األمور  أن  نجد  البحث،  نتائج  يف 

هويّتهم، من الطموح إىل املثابرة وحب اآلخرين وحب الحياة واملرح، قد تغرّي. تّم استبدال هذه 

وبالتايل،  والتشاؤم،  والحذر  الخوف  بينها هو  ما  العامل املشرتك يف  بأخرى جديدة،  الصفات 

نخلص إىل أن السوريني يعانون من أزمة هوية حقيقية تؤثر عىل طريقتهم يف رؤية الحياة ]...[65

كانت هذه خالصة أخرى مترّسعة ينقصها الدعم املقنع والدليل املوثوق. إن الدراسة بشكل عام مثرية 

لالهتامم من حيث املنظور الذي تستخدمه والذي يركّز عىل الهوية وعىل الصفات املتغرية بحسب نظرة 

السوريني إىل أنفسهم. أقسام من الدراسة جديرة باستكشاف أعمق من حيث أنها تستخدم أدوات ومفاهيم 

مكتسبة خالل برنامج املاجستري وتحاول أن تخلص إىل تفسريات وتعميامت حول الوضع االجتامعي السيايس 

يف الجمهورية العربية السورية. تضع الباحثة أيضاً خريطة طريق للخروج من النزاع السوري وإليجاد حلول 

تعتمد عىل أدوات النزاع وعىل فهم مراحل النزاع التي متت مناقشتها خالل برنامج املاجستري. إن خريطة 

الطريق املؤلفة من الدعوة إىل ثورة ثقافية واىل االنخراط يف تحويل للنزاع عىل مستوى الهويات ومعالجة 

مسألة الثقافة العميقة تخرج عن السياق وهي منفصلة عن الواقع الذي كانت الدراسة متجّذرة فيه. 

3.5.10. التواصل الفعال وأثره عىل حل النزاع

نزاع  لتسوية  يتدّخل  أن  الباحث خوندة  فعلية، حاول خاللها  حالة وساطة  دراسة  البحث عىل  يرتكز هذا 

هو عبارة عن خالف داخل مكتب، واستخدم خالل العملية األدوات التي اكتسبها خالل برنامج املاجستري. 

يرتكز البحث عىل دراسة حالة من املهارات التطبيقية حيث تلتقي النظرية بالتطبيق، ويقوم املؤلف بعدها 

باستخالص النتيجة الالزمة، متأمالً يف الحاجة إىل بناء ثقافة وساطة واىل القيام باملزيد من األبحاث حول 

مبارشة  وساطة  ويصف  جداً  قصري  الوساطة  عملية  من  العميل  الجزء  إن  املمكنة.  التسوية  وسبل  النزاع 

وواضحة، يسبقها استعراض وتعداد ممل للمواد التي تم تقدميها خالل برنامج املاجستري. 

اعتامد  باإلمكان  كان  إذا  ما  ويف  السالم  مامرسة  يف  للتأمل  كفرصة  الحالة  دراسة  الدراسة  تستخدم  ال 

الوساطة كعملية لتسوية الخالفات يف الجمهورية العربية السورية ويف املجتمع العريب عموماً. كام وأن 

الدراسة ال تنظر يف أي تحديات برزت أو قد تربز خالل العمل عىل وضع آليات تسوية خالف رسمية. يف 
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النظر إىل الوراء، كان من املثري لالهتامم لو أن الباحث خصص بعض الوقت للمقارنة بني تجربته القصرية 

يف الوساطة وبني طقوس الوساطة التقليدية والعشائرية املوجودة يف املجتمعات العربية. 

3.5.11. البنية االجتامعية لألزمة يف سوريا: اشرتاك الجذور وتوّرطها يف الحلول املقرتحة للنزاع وآثاره

العربية  الجمهورية  يف  الحقيقية  املواجهات  أن  فرضية  من  لتنتقل  ميدانياً  استطالعاً  الدراسة  تستخدم 

السورية مل تندلع يف شهر آذار من العام 2011، بل قبل ذلك بكثري. تصبح أهداف البحث سعياً إىل التوصل 

األدوات  بعض  أيضاً  الجندي،  الباحثة،  تستخدم  تطّورها.  األزمة واىل فهم خلفياتها ومراحل  إىل جذور 

التي اكتسبتها من برنامج املاجستري، مثل العدالة االنتقالية وتسوية النزاع، إضافًة إىل مبادرات سالم قامئة 

ودراسات تقوم بها منظامت دولية. مام يثري االهتامم أن الباحثة تتحّدث بشكل رصيح يف أطروحتها عن 

التحديات التي تواجه الوصول إىل البيانات بشكل ثابت وموثوق، وأن حتى املنظامت الدولية متلك أرقاماً 

وبياناٍت مختلفة حول القضايا نفسها. من التحديات األخرى الوضع األمني وصعوبة الوصول إىل املناطق 

الرضورية، إضافًة إىل ضيق املدة الزمنية املخصصة للبحث. 

تعتمد الباحثة نهجاً مثرياً لالهتامم يف أطروحتها من خالل استعراض التاريخ السيايس للجمهورية العربية 

األسس  إرساء  محاولتها  خالل  املؤلفة  الحظت  السلطة.  عىل  والرصاع  البعث  نظام  مجيء  منذ  السورية 

لجذور األزمة السورية أّن: 

سياسات إدارة التنوع الثقايف داخل املجتمع مل تكن قامئة عىل عالقات املواطنني وعىل تفاعالت 

الدولة مع املواطنني، ومل تكن تعمل بشكل كاٍف لخلق أنظمة تعايش سلمي مشرتك بني املكّونات 

االجتامعية أو الدينية أو الوطنية. برهنت األحداث األخرية عىل هشاشة السلم األهيل الذي مل 

يكن مبنياً يف األساس عىل التعايش الحقيقي املشرتك بني مختلف مكّونات املجتمع أو عىل ثقافة 

استقرار وسالم حقيقيني، إمنا عىل إنشاء ]...[ هذا الوضع األمني مل يحقق ثقافة سلم أهيل قامت 

بصورة تلقائية برفض كل الدعوات إىل العنف أو محاوالت تربيره ]...[ نذكر هنا الدور الذي لعبته 

ثقافة الخوف والفساد واملواالة ملراكز السلطة يف االنتشار الرسيع للعنف عىل حساب التسوية 

السلمية لألزمة من خالل استعادة سيادة القانون وتفعيل املواطنية.66

الدولة  سياسات  إىل  االتهام  أصابع  وتوّجه  لألزمة  االقتصادية  االجتامعية  الجذور  أيضاً  املؤلفة  تناقش 

الحرضية وركّزت  الريفية إىل املراكز  النزوح من املراكز  الفقر واىل  أّدت إىل  التي  التنموية غري املتوازنة 

الرثوات والسلطة يف أيدي قلة قليلة. الحظت املؤلّفة أّن: 

اآلثار السلبية لسياسات التنمية بدأت تظهر عام 2014 مع اعتامد اقتصاد السوق االجتامعي الذي 

يتطّلب نجاحه، مقارنًة بتجارب دول أخرى قامت بتطبيقه، حريًّة سياسية واقتصادية، وتكافؤ يف 

الفرص وشفافيًة ]...[ لذا، يف هذه الحاالت، مل يكن مفاجئاً أن نسبة الفقراء )الذين يعيشون تحت 

خط الفقر( كانت أعىل من الخط الوطني للفقر، من 11.4% متثّل 2.043 مليون شخص عام 2004 إىل 

12.3% عام 67.2007 
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تتعّمق الجندي بشكل أكرب يف الجذور االجتامعية االقتصادية لألزمة وكيف أّدت، باإلضافة إىل السياسات 

الفاشلة، إىل اشتعال األحداث وانزالقها نحو الحرب مع املناوشات التي بدأت يف مدينة درعا، وهي إحدى 

أفقر املناطق يف البلد. 

السورية. كام  للحرب  آرائهم حول حلول  عشوائياً الستكشاف  فرداً  باستطالٍع لخمسة عرش  املؤلفة  قامت 

كان متوقّعاً، أجاب كل املشاركون بأنهم يدعمون بدءاً فورياً للمفاوضات السياسية وللبحث عن حّل سلمي. 

بيد أن االستقطاب كان واضحاً عند مناقشة النتائج. وجدت املؤلفة تفاوتاً كبرياً بني مؤيّدي الحكومة الذين 

فّضلوا اللجوء إىل اإلصالحات التي اقرتحتها الحكومة يف بداية الحرب وبني املعارضة التي دعمت القيام 

من  املكوَّن  الثالث  الفريق  أما  الحكومة.  اقرتحتها  التي  السطحية  املبادرات  عن  بعيداً  بإصالحات جذرية 

املحايدين، فأرّص عىل بدء املفاوضات دون وضع رشوط مسبقة. 

أظهرت األسئلة، عىل الرغم من أنها مل متثّل بشكل علمي كل السكان، انشقاقات مثرية لالهتامم بني فريقي 

املعارضة واملواالة، مع تقديم املحايدين رأياً مختلفاً. فيام وافق كل املشاركون عىل الهدف الرئييس وهو 

وضع حد للحرب، كان لكلٍّ منهم رؤية مختلفة لهذا الهدف. األمر نفسه ينطبق عىل العملية السياسية حيث 

فّضل املوالون للحكومة حدوث عملية انتقالية يف ظل القيادة الحالية، فيام أيّد فريق املعارضة قيام قيادة 

جديدة بالكامل. تطرّق االستطالع يف الدراسة أيضاً إىل الحاجة إىل اتّخاذ إجراءات لبناء الثقة، واىل مستقبل 

الجمهورية العربية السورية، واىل فداحة املشكلة اإلنسانية التي تعصف بالسوريني. يف كل هذه األسئلة، 

تسلّط املؤلفة الضوء عىل هّوات عميقة وواسعة تفصل بني مختلف األطراف. 

تتضمن الدراسة أيضاً استعراضا نقدياً مفيداً للمبادرات القامئة إلنهاء الحرب يف الجمهورية العربية السورية. 

يبنّي االستعراض بوضوح التحديات التي تواجه هذه املبادرات عند تطبيقها عىل األرض. ترسم املؤلفة يف 

مقابالتها مع الناشطني صورًة قامتة ملستقبل املفاوضات واحتامالت فشلها، وقت كتابة الدراسة عام 2014. 

ما قامت به الجندي يف دراستها هو استخدام أدوات برنامج املاجستري ومحاولة استعراض تفاصيل النزاع 

للمبادرات القامئة واملفاوضات الجارية  السوري بشكل نقدّي. من خالل قيامها بهذا األمر، قّدمت تقييامً 

وحلّلت مزاج العامل يف ما يتعلّق باألحداث املتكّشفة. وضعت تقييمها يف استعراض نظري عام إلطاري 

تحويل النزاع وبناء السالم، وتأملت عميقاً يف مواضيع تتعلّق بالعدالة االنتقالية. 

قّدمت املؤلفة خطة متكاملة مبراحلها التحضريية والتنفيذية إلطالق عملية عدالة انتقالية يف الجمهورية 

السياق السوري ودور املجتمع والقوى  باالعتبار  تّم تطوير الخطة املقرتحة مع األخذ  العربية السورية. 

الجمهورية  سياق  مثل  سياق  للتعايف يف  الالزمة  النواحي  ملختلف  دقيقاً  فهامً  الخطة  تتضمن  الخارجية. 

العربية السورية، مثل مراجعة كتب التاريخ وإصالح الرضر وغريها من وسائل املصالحة.

يف استعراضها النقدي ملبادرات السالم القامئة، توضح الجندي تشكيل مجموعة جديدة يف أيار 2014 كانت 

عىل وشك إبصار النور، تُدعى الوحدة االستشارية لبناء السالم:

وشبكات  مؤسسات  داخل  والفاعلة  املستقلة  السورية  الشخصيات  من  مجموعة  شّكلتها   ]...[

لبناء دولة دميقراطية  السوري  للمساهمة يف تحقيق تطلعات الشعب  السوري  املجتمع املدين 

الوحيدة  الطريقة  هو  سلمياً  وأن حالً سياسياً  تدّخل خارجي،  أّي  عن  بعيداً   ]...[ وتعددية  وعادلة 

املمكنة للحفاظ عىل الوحدة.68
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إعالنها  النهائية طبعاً غري معروفة. إمنا يف  للمرة األوىل، ونتائجها  الدراسة  الكشف عن املبادرة يف  يتّم 

التأسييس، ترّص عىل أنها تعمل فقط كوسيط للمساهمة يف األمور التالية: )أ( تحويل النزاع يف الجمهورية 

العربية السورية من نزاع مسلح إىل نزاع سيايس وسلمي؛ )ب( تحرير اإلرادة الوطنية؛ )ت( تعزيز حلول تلبّي 

أولويات املجتمع السوري واحتياجاته وتحقق املصالحة الوطنية؛ و)ث( فصل النزاع السوري الداخيل عن 

النزاعات اإلقليمية والدولية.

تختم املؤلفة بخطة سالم من صنعها، قامئة عىل االستعراض النقدي لكل املبادرات القامئة ويف محاولٍة 

القيام به وتهدف إىل تجميع  تبني خطّتُها عىل ما تم  الستخالص الدروس من نقاط ضعف أعامل قامئة. 

اإلعالنات والتقدم املحرز يف املفاوضات يف صيغة مقبولة وتقدميها للتفاوض إىل كل الجهات املعنية. 

الفاعلة  والجهة  للمفاوضات  الرئييس  الدافع  املؤلِّفة عىل دعم املجتمع املدين يك يصبح  مبادرة  تقوم 

الرئيسية يف التقريب بني الشعوب. تختتم الدراسة بالدعوة إىل حوار وطني إلطالق عملية سالم جديدة. 

عىل الرغم من النوايا الحسنة لخطة السالم املقرتحة، إال أن هذه الخطة ال تقّدم أّي جديد كام وأنها ال 

التحديات املحتملة املتمثلة يف الرشعية والقبول. يف خضّم العنف الشديد، يصعب  تعالج يف وصفها 

تكون  أن  الخطة إىل  تحتاج  بالتايل،  تدّوي؛  زالت  املدافع ال  أن  للمجتمع املدين طاملا  فّعال  أيجاد دور 

واقعية.

3.6. خالصة 

أيضاً  أمور كثرية  أمور كثرية، إمنا  الوقت، تغرّيت  الدراسات، ومنذ ذلك  ثالث سنوات مضت عىل تقديم 

بقيت عىل حالها يف الجمهورية العربية السورية. استمر العنف يف الجمهورية العربية السورية ومشكلة 

اللجوء يف لبنان يف تصّدر عناوين الصحف حول العامل ومل تخّف الحاجة امللحة إىل تدخالت بناء سالم 

ودعم نفيس اجتامعي أكرب. قام املجتمع املدين يف كل من الجمهورية العربية السورية ولبنان بالعديد 

الجهات  موارد  تقلّصت  فيام  اجتامعية  النفسية  السالم واملساعدة  أجل  من  العمل  لتوفري  املبادرات  من 

املانحة. قّدم طالب دورة املاجستري يف مقاالتهم البحثية أبحاثاً واقرتاحات طليعية حول السبل املمكنة 

ملعالجة محنة السوريني واللبنانيني الذين يعانون من نري العنف والحرب. عكس تنّوع املواضيع والدراسات 

الدورات  هذه  خالل  اكتسابها  تم  التي  واملناهج  واملفاهيم  املهارات  تعلُّم  يف  حقيقيًة  رغبًة  امليدانية 

ويف تطبيقها عن قرب. يُظهر هذا األمر أيضاً تنّوع وغنى املنهج الدرايس الذي تّم تقدميه وحقيقة أنّه لبّى 

احتياجات كل االختصاصات من الوساطة األساسية إىل الرتفيه عن األطفال والعالج بواسطة الفن والعالج 

النفيس وطائفة واسعة من االختصاصات. حتى ضمن الرتكيز املواضيعي عىل بناء السالم، وجد املشاركون 

عدداً كبريا ًمن املواضيع التي بوسعهم التطرق إليها وتضمينها يف أبحاثهم. 

يف كل هذه األطروحات، حتى تلك التي كانت مجرّد تأمٍل يف الوضع، كان الهدف تقديم نتيجة عملية مبنية 

عىل مالحظات ميدانية من شأنها أن تشّكل ناتجاً مفيداً للتدخالت. هذه النتائج كانت متفاوتة جداً من حيث 
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النوعية لكنها كانت كلها تنضح شغفاً ورغبة صادقة يف تقديم املساعدة. إضافة ً إىل ذلك، كان الفتاً يف 

هذه الدراسات أن معظم الطالب حاولوا مزج مجايل دعم النفيس االجتامعي وبناء السالم يف عملهم، 

خاصة عند وضعهم كتيّبات ومجموعات أدوات تدريب. يف العديد من الحاالت، جاء النهج املختلط إىل 

القامئة بني املجالني )عون، نحييل  التوترات  الطالب كانبثاق طبيعي عن كال املجالني دون االكرتاث إىل 

ومكرزل(. إن النتيجة النهائية هي جهد صادق لتصميم برامج تدريب مشرتكة ستكون مفيدة جداً يف مجايل 

الدعم النفيس االجتامعي وبناء السالم لسنوات كثرية قادمة. 

يف  إمنا  متواٍز،  بشكل  السالم  وبناء  االجتامعي  النفيس  الدعم  مجايل  من  كل  يعمل  سابقاً،  ذكرنا  كام 

الناشطني يف كال املجالني  أن  االنقسام، ويبدو  كنا نالحظ هذا  ًما  نادرا  التي تم استعراضها،  الدراسات 

يعملون بالتزامن. أربع حاالت عىل األقل )حايك، موىس، الجندي والحنش( قّدمت مالحظات وتفسريات 

للديناميكيات والنزعات املتغرّية داخل املجتمع السوري. طرح ثالثة طالب )طعمة، كربيت والجندي( فكرة 

إنشاء وحدات تدّخل وإضفاء الطابع املؤسيس عىل مامرسة بناء السالم وتسوية النزاعات. استخدم طالبان 

)خوندة وقشور( دراسات حاالت معيّنة لتصوير النتائج التي توصال إليها.

عىل الرغم من أن تصميامً صادقاً كان يدفع الطالب إلضفاء قيمة وتقديم مشاريع مفيدة، من الصعب جداً 

الحكم عىل الفعالية النهائية لعملهم أو عىل ما إذا تّم تطبيقه بشكل ثابت ولفرتة من الوقت وعىل النتائج 

التي حققها. لكن مبا أن كل الطالب ينتمون إىل منظمة تعمل يف املجال، ميكن أن نفرتض أن بعض النتائج 

الطالب  قيّم  تدريباً،  والتي تضمنت  الطالب  أجراها  التي  الدراسات  من  تطبيقها. يف عدد  تم  األقل  عىل 

أنفسهم مبارشة بعد النشاط، األمر الذي ال يقّدم ما ميكن اعتباره تعقيبات قابلة للقياس. يف الواقع، أدى 

هذا األمر يف بعض الحاالت إىل استنتاجات مترّسعة وغري مدعومة بأدلة كافية. 

يف العديد من الدراسات، الحظنا بعض مكامن الضعف يف األسلوب أو يف طرق البحث أو االستعراض 

تحليل  مع  أكادميياً  منه  أكرث  الكتابة صحافياً  أسلوب  كان  األحيان،  العديد من  االفرتاضات. يف  أو  األديب 

 – للقياس  قابل  أكادميي  بحث  يف  الرشوع  يريدون  وكأنهم  الطالب  بدا  ومعّقدة.  جدية  لظواهر  سطحي 

من خالل مناقشة االفرتاضات واألسئلة البحثية واإلشكاليات وغريها – لكّنهم انحرفوا عن املسار واتّجهوا 

التي تم  أكرث نحو وصف تحلييل. إن االستعراض األديب يف سبعٍ عىل األقل من الدراسات اإلحدى عرش 

استعراضها من أجل كتابة هذا الفصل، متّسكت بتفاصيل ما تم تقدميه يف الصف خالل برنامج املاجستري، 

نطاق  من خارج  الصلة  ذات  األدبية  املؤلفات  والنظر يف  املصادر  نطاق  لتوسيع  محاولة جدية  أي  دون 

املثري  األمر  األبحاث.  القصور يف  أوجه  من  أي  الطالب عىل  اللوم عىل  إلقاء  أنه ال ميكن  بيد  التعاليم. 

لإلعجاب هو استخدام استطالعات ومجموعات تركيز لتوليد أدلة ميدانية، عىل الرغم من أن النتائج التي 

تحققت مل تكن علمية بالكامل وقابلة للقياس باملعنى األكادميي. 

ومعارف  مبهارات  واألساتذة  واألطباء  والناشطني  امليدانيني  العاملني  من  عدداً  املاجستري  دورة  سلّحت 

جدية حول مجموعة واسعة من املفاهيم واملهارات التي من شأنها أن تكون مفيدة جداً يف السياق الذي 

يعملون فيه. يُعترب هذا األمر قيمة ممتازة تُضاف إىل عمل املجتمع املدين يف املنطقة العربية. أنتجت 

الدورات مفاهيم ُمرثية وخالقة وساهمت يف التقريب بني مجايل بناء السالم والدعم النفيس االجتامعي.  
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خالصة عامة

أجرى طالب برنامج املاجستري يف الدعم النفيس االجتامعي والحوار يف نسختيه بحثهم يف سياق إحدى 

األزمات األكرث مأساوية يف عرصنا، ويف ظل صعوبات لوجستية جّمة. تّم التعريف عن الجمهورية العربية 

بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  تعريف  بحسب  ذلك،  ومعنى  معّقدة"1،  طوارئ  "حالة  أنها  عىل  السورية 

الوكاالت، "أزمة إنسانية تنشأ يف بلد أو منطقة أو مجتمع، حيث تنهار السلطة متاماً أو بصورة ضخمة نتيجة 

لرصاع داخيل أو خارجي، وتتطلب استجابة دولية تتجاوز والية أو قدرة أي وكالة قامئة بذاتها و /أو الربنامج 

يف  فادحة  وخسائر  بالغاً  عنفاً  عادًة  املعقدة  الطوارئ  حالة  تستتبع  املتحدة"."2  لألمم  الجاري  القطري 

بأعداد هائلة وأرضاراً واسعة النطاق تلحق باملجتمعات وباالقتصاد.3 يف هذه الحاالت،  األرواح، ونزوحاً 

فيام  الرضورية،  النطاق  الواسعة  اإلنسانية  املساعدات  تسليم  عملية  والعسكرية  السياسية  القيود  تعيق 

يواجه عاملو اإلغاثة اإلنسانية مخاطر أمنية شديدة.4 يف الجمهورية العربية السورية، يعيش ثالثة ماليني 

شخص تقريباً يف مناطق ال ميكن للجهات الفاعلة اإلنسانية الوصول إليها باستمرار. من بني هؤالء، أكرث من 

أربعمئة ألف ال يزالون يعيشون يف مناطق محارصة يف العام 5.2017 أكرث من ستة ماليني شخص ينزحون 

داخل الجمهورية العربية السورية، فيام تستضيف املنطقة خمسة ماليني شخص.6 بحسب دائرة الحامية 

املدنية واملساعدات اإلنسانية التابعة لالتحاد األورويب، "استقبل لبنان مليوناً ونصف مليون الجئ سوري 

وفلسطيني من سوريا، وميثّل هذا العدد 30% من عدد سكان لبنان، وهي أعىل نسبة تركّز لالجئني يف العامل 

بالنسبة لكل فرد من سّكانه".7 خالل العام 2017، تدهورت أوضاع الالجئني السوريني يف لبنان الذي يعيش 
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  USG_Syria_Complex_Emergency_Fact_Sheet_2.pdf_-_03.01.17/documents/1866
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english.pdf

الالجئ  السوري  املستجدات:  آخر   ،)UNHCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية   :11 نفسه،  املرجع     6

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/re� على:  متوفر   .2017 حزيران   30 يعود،  داخلياً   والنازح
sources/58330.pdf

لبنان 2018، آخر تحديث يف 6/4/2018  التابعة لالتحاد األورويب،  7   دائرة الحامية املدنية واملساعدات اإلنسانية 

https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/lebanon_syrian_crisis_en.pdf :متوفر عىل
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أكرث من نصفهم يف فقر مدقع.8 

ال ميكن تحديد حجم الرضر الذي لحق بسبل وفرص عيش الشعوب املترضرة. إن الحياة اليومية لألطفال 

الذين يشّكلون أربعني باملئة من الشعوب املحتاجة يف الجمهورية العربية السورية9 قد تعطّلت بسبب 

األزمة.  تعرّض األطفال واملراهقون ملستويات عالية من العنف واملعاناة النفسية العميقة، وتّم تجنيد 

يف  العمل  وفرص  التعليم  آفاق  لتحديد  الكثريون  ويعاين  املسلحة،10  الجهات  قبل  من  للقتال  بعضهم 

الهجامت املتعمدة  انعدام األمن وبسبب  التعليم بشدة بسبب  تأثرت فرص الحصول عىل  مستقبلهم.11 

كمالجئ  )مثالً  أخرى  ألغراض  املدرسية  املباين  استخدام  إىل  إضافة  التعليمية،  املرافق  عىل  املستمرة 

الذين  األشخاص  بني  شديدة  عاطفية  مخاطر  وجود  عىل  االنتشار  واسعة  أدلة  هناك  داخلياً(.12  للنازحني 

يعيشون داخل الجمهورية العربية السورية والالجئني يف الدول املجاورة املضيفة.13 يف هذه السياقات، 

"ضياع  لتفادي  امللّحة  بالرضورة  وثيق  بشكل  اجتامعي  نفيس  لدعم  املترضرة  املجتمعات  حاجة  ترتبط 

وإعادة  االجتامعي  للتعايف  األساسات  ولوضع  الرئيسية،14  اإلنسانية  املساعدة  منظامت  باعرتاف  جيل"، 

اإلعامر يف السنوات القادمة. 

سلّطت فصول هذا اإلصدار الضوء بشكل جيد عىل األهمية الحيوية للدعم النفيس االجتامعي والوساطة 

يف النزاعات والتدخالت املبنية عىل الفن بالنسبة إىل جيل اليوم واألجيال املستقبلية يف هذه املنطقة 

املترضرة من األزمات، كام وعىل العوائق اللوجستية واألمنية والثقافية الكبرية التي تواجه الدعم والوساطة 

والتدخالت هذه. يجب أال ننىس أيضاً العنرص املايل، إذ أن تأمني خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس 

املجاورة، عىل  املضيفة  والدول  السورية  العربية  الجمهورية  من  كل  كبري، يف  بشكل  يعتمد  االجتامعي 

تتقلّص  أن  املرّجح  والتي من  املقّدرة  االحتياجات  من  أقل  التي هي، عىل كل حال،  الدولية  املساعدات 

البلدين  من  مواطنون  أنفسهم  هم  الذين  املاجستري،  طالب  تحّدي  متثّل  املنطلق،  هذا  من  تدريجياً.15 

8	  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، "أظهر استطالع أن الالجئين السوريين داخل لبنان قد أصبحوا أكثر فقراً 

www.unhcr.org/news/ متوفر على:  الثاني 2018.  كانون  إخباري، 9  العام 2017"، موجز  في  وأكثر ضعفاً 
5a548d174/survey-finds-syrian-refugees-lebanon-poorer-vulnerable-2017.html/1/briefing/2018

 .2017:10 ،)OCHA( مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  	9

10	  المرجع نفسه، 41. 

11	  المرجع نفسه، 10. 

12	  المرجع نفسه، 18،9. 

13   الهيئة الطبية الدولية، تلبية احتياجات الصحة النفسية اإلقليمية ومعالجة الثغرات في سياق األزمة السورية )الهيئة 

https://internationalmedicalcorps.org/wp- :الطبية الدولية، لوس أنجيلوس وواشنطن، 2015(. متوفر على
صحيفة  العالمية،  الصحة  منظمة  Syria-Crisis-Addressing-Mental-Health.pdf/07/content/uploads/2017؛ 
حقائق حول أهداف التنمية المستدامة: األهداف الصحية – الصحة النفسية )المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية في 
/348011/http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017 :أوروبا، الدنمرك(، ص. 3. متوفر على
الصامت  األثر  "معالجة  العالمية،  الصحة  منظمة  pdf.2017-09-Fact-sheet-SDG-Mental-health-FINAL-04؛ 

للحرب: منظمة الصحة العالمية توّسع نطاق خدمات رعاية الصحة النفسية في سوريا"، 27 آذار 2017. متوفر على: 
www.emro.who.int/syr/syria-news/who-expands-mental-health-care-services-across-syria.html

 http://nolostgeneration.org/page/about-nlg :متوفر على .NLG ال لضياع جيل، عن  	14

15	  الهيئة الطبية الدولية، 2015:10. 



الدعم النفسي االجتماعي والحوار
131في الجمهورية العربية السورية ولبنان

املعنيني، بأن يطّوروا و، إىل حدٍّ ما، أن يختربوا نُُهجاً إبداعية تحت كل محوٍر من برنامج املاجستري الثالثة 

بهدف املساهمة يف تصميم تدخالت فعالة، مستخدمني مجموعة كبرية من األدوات. عىل الرغم من القيود 

التي فرضها السياق الذي جرت فيه األعامل امليدانية، أقّر الخرباء الذين ألّفوا هذا اإلصدار بالقيمة املضافة 

من  للمزيد  كأساس  تخدم  أن  شأنها  من  التي  املفيدة  الحجارة  بعض  تضع  التي  الطالب،  هؤالء  ألعامل 

الذي  املشرتك  القاسم  إن  النهاية،  يف  املعنية.  املجاالت  يف  اختصاصيني  قبل  من  الرضورية  التأمالت 

ما تردد يف  "بناء جسور"، وهو تعبري غالباً  الدراسة هو رضورة  الثالث يف هذه  الخرباء  مييّز مساهامت 

واألفراد  اإلنساين"  املجال  "العاملني يف  بني  بناء جرس  يجب  تعبري سامل،  حّد  الطالب.16عىل  أطروحات 

ضمن مجموعات وضمن مجتمعات، "بعيداً عن استقطاب التدخالت اإلنسانية-العالجية وعن فخ اإلنساين 

ملثلّث الضحية واملنقذ والجاين"، وهو هدف يسعى إليه منوذج الدائرة املعّقدة )CCM(.17 جرٌس آخر ميكن 

ويجب بناؤه، كام أكّد صفا يف تحليله، بني الدعم النفيس االجتامعي وتدخالت بناء السالم.18 يتّفق صفا 

الهادفة  النفيس االجتامعي  التي تقّر بأن أدوات الدعم  الُنُهج املتكاملة  مع طالب املاجستري عىل جدوى 

إىل تدعيم القدرة عىل الصمود ومساعدة األشخاص عىل التعايف من املعاناة الناجمة عن العنف، لديها 

الكثري من األهداف املشرتكة مع عمل بناء السالم، الذي يركّز عىل "تحويل املشاعر والعالقات واملفاهيم 

عىل املستويات العالئقية والشخصية واملجتمعية".19 أخرياً، وكام تُظهر رويس غيغليوين بشكل فّعال، من 

التي تعاين منها  السلبية  التجارب  الفن، بني  التدخالت املبنية عىل  بناء جسور، من خالل  الرضوري جداً 

الشعوب املترضرة يف الجمهورية العربية السورية ولبنان، وبني قدرات األفراد. من شأن إدراك نقاط القوة 

من  وحتى،  الشخيص  التمكني  قامئة عىل  والرفاه"  الصحة  تعزز  "عمليات  يُطلق  أن  الشخصية  واملهارات 

خالل نُُهج قامئة عىل املجتمع، أن يؤثر بشكل إيجايب عىل املجتمع األوسع نطاقاً، وبالتايل املساهمة يف 

تعزيز السالم.20  برأي رؤساء التحرير أن الدروس املستخلصة، واالعتبارات النقدية واملواضيع األساسية 

النفيس  الدعم  مجاالت  إىل  باإلشارة  حللوها،  التي  امليدانية  األعامل  يف  املؤلفني  من  كلٌّ  حددها  التي 

واستخدام  الصغري،  البديل  املستوى  عىل  النزاعات  يف  والوساطة  النسقي،  النهج  بواسطة  االجتامعي 

العمليات اإلبداعية والثقافية للتعايف االجتامعي والشخيص، من شأنها أن تساهم بالفعل يف تثبيت ودعم، 

بطريقة نقدية وتقنية، مبادرات الدعم النفيس االجتامعي التي تجري حول األزمة يف الجمهورية العربية 

السورية ويف حاالت مشابهة من األزمات املعّقدة والطويلة األمد. يف هذا السياق، ال يجب اعتبار هذا 

اإلصدار عرضاً أو تقريراً عن العمل الذي تم القيام به، بل أداًة لدعم العاملني يف املجال اإلنساين، من 

غري  ظروف  يف  يعملون  الذين  الشعبي،  املستوى  عىل  يستجيبون  الذين  أولئك  إىل  التدخالت  مصممي 

مسبوقة من التعقيد األخالقي والسيايس واللوجستي والتقني. 

أندريا دي غوتري 
كيارا مايك

غوغلييلمو سكينينا

16	  سالم، فص. 1، فقرة 3. 

17	  سالم، فص. 1، فقرة 8.

18	  لتفسير واضح لتعريف مصطلح "بناء السالم" كما ورد في هذا اإلصدار، يرجى الرجوع إلى صفا، الفصل 3. 

19	  المرجع نفسه، فقرة 2.

20	  روسي غيغليوني، فص. 2، فقرة 2.8. 
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املؤلفون

ماري آدال سامل تخرّجت عام 2007 من برنامج املاجستري النفيس االجتامعي التنفيذي يف التنشيط النفيس 

باالشرتاك   )IOM( للهجرة  الدولية  املنظمة  نظمته  الذي  الحروب  مزّقتها  التي  املجتمعات  يف  االجتامعي 

الصحة  برامج  النسقي وخبرية يف  العائيل  النفس  علم  معالجة معتمدة يف  اللبنانية. سامل  الجامعة  مع 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي. تعمل منذ العام 2006 مع عدة منظامت غري حكومية ووكاالت تابعة 

لألمم املتحدة تتدخل يف النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقدة كمستشارة يف 

أمور الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ويف مشاكل العنف القائم عىل النوع االجتامعي والحامية 

منه من منظور الصحة النفسية يف آسيا وأمريكا الوسطى وأفريقيا والرشق األوسط. يتمثل عملها يف تطوير 

أعدت  الربامج وتقييمها.  العاملة يف هذا املجال، ويف تطوير  الفاعلة  للجهات  الذاتية  القدرات والعناية 

عدداً من الكتيبات وبرامج التدريب حول أفضل املامرسات لدعم كل من الشعوب املترضرة والعاملني يف 

املجال اإلنساين املترضرين بسبب انخراطهم يف هذا العمل الشاق. 

أليساندرا رويس غيغليوين هي مديرة ومؤسسة مركز املرسح االجتامعي واملجتمعي يف جامعة تورينو 

)Unito/SCT Centre(. هي ايضاً زميلة باحثة وأستاذة مساعدة يف جامعة تورينو. صممت منهجية املرسح 

االجتامعي واملجتمعي، واتّبعت هذه املنهجية إلدارة عدة مشاريع بحث تطبيقية تركّز عىل الرفاه والصحة 

والتنوع الثقايف واملجتمعات الجامعة. بصفتها مستشارة ومرشفة عىل برامج وطنية ودولية )املنظمة الدولية 

للهجرة وتحالف الحضارات التابع لألمم املتحدة وأوروبا املبدعة وألكوترا( حول املجتمعات التعددية، 

والدعم والرفاه النفيس االجتامعي، تقوم بالتدريب عىل بناء القدرات وبناء األفرقة يف مؤسسات وطنية 

الروايئ اإليطايل املعارص.   العام 1994 يف املرسح  ودولية وعامة وخاصة. كمؤلفة مرسحية، عملت منذ 

عام 2004، أسست تياترو بوبوالري إروبيو )Teatro Popolare Europeo(، الرشيك الفني لجامعة تورينو، 

وقامت بإخراج أكرث من عرشين عمالً استعراضيا مهنياً وعدة مشاريع مرسح مجتمعي. 

هو  املجالني.  هذين  يف  عاماً  عرشين  خربة  ميلك  والتيسري،  الوساطة  عمليات  يف  خبري  صفا  أسامة 

حول  عمل  حلقات  عدة  أدار  وقد  الثقافات،  بني  والتوعية  التوافق  وبناء  النزاعات  تسوية  يف  متخصص 

جنوب  القوقاز،  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  يف  املشاكل  حل  عىل  والتعاون  واملفاوضات  الوساطة 

الرئييس  واملدرب  املستشار  وأوروبا. هو  املتحدة  الواليات  الكربى،  الصحراء  أفريقيا جنوب  آسيا،  رشق 

رئيس  الفلسطينية. هو حالياً  النزاعات يف املغرب واألردن ومرص واألرايض  لتسوية  البديلة  الربامج  يف 

اللبناين  املركز  عام  مدير  منصب  آسيا؛ شغل  لغرب  واالجتامعية  االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة  قسم 

لدراسة السياسات )بريوت(. قام وشارك بتأليف عدة إصدارات واستعراضات كتب حول تسوية النزاعات؛ 

يحمل شهاديت دراسات عليا يف تسوية النزاعات ويف التنمية الدولية من الجامعة األمريكية يف واشنطن، 

العاصمة، وشهادة يف العلوم السياسية من الجامعة األمريكية يف بريوت. 
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رؤساء التحرير

آنا  سانت  معهد  رئيس  نائب  وهو  العام  الدويل  القانون  مادة  يف  متفّرغ  بروفيسور  غوتري  دي  أندريا 

الدويل  التدريب  وبرنامج   )2014 العام  )منذ   DIRPOLIS معهد  يدير  إيطاليا.  بيزا،  يف  املعّمقة  للدراسات 

إلدارة النزاعات )منذ العام 1995(. تركّز أبحاثه بشكل خاص عىل مواضيع متعلّقة مبكافحة وإدارة الكوارث 

الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان. آخر إصداراته تتضمن International Disaster Response Law )قام 

 Foreignو )TMC Asser Press/Springer Verlag ,2012 بتحريره بالتعاون مع ج. فينتوريني وم. جيسرتي

Fighters Under International Law and Beyond )قام بتحريره بالتعاون مع ك. بولوسون وف. كابوين، 

.)TMC Asser Press/Springer Verlag،2016

كيارا ماك حائزة عىل شهادة دكتوراه يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان من معهد سانت آنا للدراسات 

املعّمقة )بيزا، إيطاليا(، حيث تعمل أيضاً كزميلة باحثة وأستاذة محارضة حائزة عىل شهادة الدكتوراه يف 

بيزا  جامعة  يف  معاون  بروفسور  هي  اإلنسان.  لحقوق  الدويل  والقانون  اإلنسان  وحقوق  األعامل  إدارة 

وباحثة معاونة يف مرشوع إسكس لألعامل وحقوق اإلنسان التابع لجامعة إسكس، كلية الحقوق )اململكة 

املتحدة(، حيث ال تزال باحثة زائرة. تتضمن اهتامماتها البحثية الرئيسية التزامات الدول املتعلقة بحقوق 

اإلنسان خارج حدودها اإلقليمية ومساءلة الرشكات عرب الوطنية عن انتهاكات حقوق اإلنسان.  

واالستجابة  العقلية  الصحة  قسم  رئيس  العلوم،  يف  وماجستري  آداب  ماجستري  سكينينا،  غوغلييلمو 

النفسية االجتامعية والتواصل بني الثقافات يف املنظمة الدولية للهجرة. طوال السنوات العرشين املاضية، 

مع منظامت دولية، منظامت  بلداً  أكرث من ستني  نفسية اجتامعية ومدرّب يف  برامج  شغل منصب مدير 

غري حكومية ومؤسسات أكادميية. يشارك بإدارة املدرسة الصيفية للتدخالت النفسية اجتامعية يف حاالت 

الهجرة والطوارئ والنزوح )2010-2018( التي ينظمها معهد سانت آنا للدراسات املعّمقة باالشرتاك مع املنظمة 

الدولية للهجرة، كام وصّمم برنامج املاجستري التنفيذي يف الدعم النفيس االجتامعي والحوار للمهنيني 
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