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كيف تتحدث مع األطفال عن الحرب



التالية لقادة  النصائح  التشيك  الكشافة يف  أعدت 

الكشافة ، لكنها ميكن أن تكون مفيدة أيًضا 

للمربيني أو اآلباء أو املتطوعني الذين يعملون 

مع األطفال يف املنظامت األخرى. الدليل األصيل 

تم صياغتة ملعالجة الوضع يف أوكرانيا ، ولكن تم 

تكييف هذه الرتجمة اإلنجليزية ، بإذن ، ملساعدة 

الراشدين عىل معالجة هذا املوضوع الصعب مع 

الشباب يف سياقات مختلفة يف أي مكان يف العامل.

قد يكون لدى الشباب يف املجموعة الكشفية لديك أسئلة حول النزاعات أو الحروب 

التي يسمعون عنها من خالل وسائل التواصل االجتامعي أو التلفزيون أو الراديو 

أو من أشخاص آخرين. سيكون ملوضوع الحرب تأثري حتمي عىل معظم األشخاص 

الذين يتعرضون لهذا املوضوع. سواء كانوا يشاهدون أو يسمعون عن أجزاء منها 

عىل انستجرام أو تقرير إخباري شامل عىل قناة حسنة السمعة ، فقد يرون شيئًا 

يعيد عدم اليقني إىل حياتهم. ميكن أن يكون هذا صعبًا بشكل خاص فور حدوث 

جائحة صعبة.



كيف يجب أن نتفاعل عندما يطرح األطفال 

موضوع الحرب يف اجتامع أو حدث كشفي؟

دعونا ال نتغاىض عن حاجتهم للحديث عن املوضوع. لنأخذ الوقت الكايف 	 

للتحدث مًعا ، حتى لو كان ذلك عىل حساب برنامج مجدول آخر. قد ال 

يستمتع األطفال باألنشطة املجدولة إذا شعروا بالقلق أو التشتت عىل أي 

حال.

دعونا نوفر مساحة للحوار. إن إنشاء مساحة آمنة لتمكني الشباب من 	 

مشاركة مخاوفهم وتصوراتهم ووجهات نظرهم أمر رضوري ملساعدتهم 

عىل فهم املوقف وعواطفهم. ميكن أن يساعدهم هذا أيًضا يف إجراء حوار 

أكرث انفتاًحا مع العائلة واألصدقاء اآلخرين.

لنصغي ونظهر لألطفال أننا مهتمون مبا يفكرون به ويشعرون به.	 

دعنا نسأل عام يعرفونه عن املوضوع ، لفهم ما فهموه بالفعل. ميكن أن 	 

يكون نقطة انطالق جيدة ملحادثة أخرى.

دعنا نكمل معلوماتهم بوصف واقعي ملا يحدث. إذا كانت لديهم أسئلة 	 

، فلنجيب عليها بصدق وواقعية. دعونا نختار لغة املعلومات وعمقها مبا 

يتناسب مع أعامرهم. ال نريد أن ينتهي األطفال من املحادثة مع خوف 

أكرب من الحرب. دعونا ال نقلل من خطورة الحرب ، ولكن دعونا نضع 

يف اعتبارنا أنه ليست هناك حاجة للشباب عىل وجه الخصوص ملعرفة 

التفاصيل العنيفة أو الدموية ملا يحدث.

دعونا نتمسك بالحقائق دون تخمني. دعونا ال نتوقع ما قد يحدث بعد 	 

ذلك ، وال نتحدث عن كيف ميكن أن تحدث األشياء الرهيبة يف املستقبل.

دعونا نوضح أن العنف ليس طريقة جيدة لحل النزاع ، متاًما كام أنه ليس 	 

من الصواب انتهاك حقوق اآلخرين أو الحقوق الدولية. إذا أردنا مشاركة 

وجهات نظرنا ، فلنتحدث بشكل عام عن كيفية إدراكنا للحرب.

دعونا نشجع األطفال عىل التعاطف مع أولئك الذين تأثروا بشكل مبارش 	 

بالحرب. يف كثري من األحيان ال يتعني عليهم أن يكونوا بعيدين - رمبا 

يعرفون أشخاًصا يف فصلهم تأثروا بالحرب أو تأثرت أرسهم بذلك. تذكر أنه 

حتى لو مل يكونوا هم أنفسهم يف حرب ، فقد يكونون قلقني أيًضا بشأن 

أحبائهم يف مناطق النزاع.

لنتحدث معهم حول ما ميكننا فعله لألشخاص املترضرين من الحرب ، 	 

وما هي خياراتنا كمجموعة ، ولكن أيًضا كأفراد. ميكن أن تكون مساهمة 

مالية ملجموعة عامة موثوقة ، أو مساعدة مادية ، أو مجرد فهم بسيط ، 

والتعاطف ، واالستعداد للمساعدة يف املستقبل حسب الحاجة.

لنتحدث إىل األطفال والشباب حول مكان العثور عىل املعلومات ، وكيفية 	 

التعرف عىل التحيز والتمييز بني األخبار املزيفة. دع األطفال يعرفون 

أنهم يستطيعون التحدث مع الكبار املوثوق بهم عندما يشعرون بالقلق 

أو عندما يكون لديهم أسئلة. بالنسبة إىل الكشافني والجوالني عىل وجه 

الخصوص ، ميكنك البحث مًعا عن مكان العثور عىل معلومات موثوقة ، 

والتحدث عن كيفية التحقق من املصادر ومتييز األخبار املزيفة. إن حرب 

املعلومات املضللة هي أيًضا جزء من أي رصاع ، ويجب علينا تجهيز 

الشباب حتى ال يستسلموا لها.

دعونا نتعرف عىل مقدمي العون. دعنا نشري إىل خدمة األشخاص 	 

واملتطوعني حتى يعرف األطفال أنه عىل الرغم من وجود بعض األشخاص 

السيئني يف العامل ، إال أن هناك العديد من األشخاص الطيبني والداعمني.

لنتحدث إىل األطفال عن العديد من األشخاص الذين يهتمون بالسالمة 	 

الجامعية - مثل قادة الكشافة وضباط الرشطة وقادة املجتمع واألطباء 

واملمرضات وغريهم الكثري.

لنكون مثاال جيدا. من املهم أن يرى الشباب كيف نتعامل مع األشياء 	 

بأنفسنا. كيف نتعامل مع مخاوفنا حتى نتمكن من دعم أولئك الذين 

يعانون؟ كيف ميكن أن نساعد؟ ستساعد مالحظة كيفية إدارة الكبار 

ومساعدتهم ألنفسهم واآلخرين يف هذه املواقف عىل التغلب عىل 

مخاوفهم.



هل يجب أن أتطرق إىل موضوع الحرب إذا كان يف 

األخبار؟

سؤال صعب بال شك. كام كتبنا أعاله ، من غري املحتمل أن األطفال لن يعرفوا عن 

الحرب أو أنهم ال يشعرون بالتأثر بهذه األخبار. 

إذا مل تكن متأكًدا من فتح املوضوع ، فاتركه للمجموعة. اسأل يف بداية االجتامع 

عن حالهم ، وما الذي مروا به خالل اليوم ، أو كيف يفعلون ذلك. إذا كان لدى أي 

منهم مخاوف بشأن املوضوع ، فمن املحتمل أن يذكره ، وقد يوافق عليه اآلخرون. 

بعد ذلك ، ميكنك متابعة النقاط أعاله. إذا مل يتم طرح املوضوع ، فقد ال تحتاج إىل 

فتحه معهم بعد.

المزيد من الموارد لنشر ثقافة السالم في 

الكشافة:

مجموعة أدوات الحوار 

من أجل السالم 

للميرسين

رسل السالم



ما هو اليشء الجيد أن تعرف؟

جمعت الكشافة يف اململكة املتحدة بعض األنشطة التي ميكنك استخدامها مع 

مجموعات الشباب للمساعدة يف التعلم والشعور بتحسن مًعا.

من املمكن أن األطفال الذين يشعرون بالقلق لن يرغبوا يف املشاركة يف األنشطة أو 

التنزه ويرغبون يف التواجد مع أرسهم. دعونا نحرتم ذلك.

إذا الحظت أن أحد أعضاء املجموعة يبدو قلًقا بشكل خاص ، أو حدث تغري كبري 

يف السلوك ، وما إىل ذلك ، فتأكد من إخطار والديهم. ميكنك مشاركة هذا املورد مع 

أولياء األمور ملساعدتهم عىل إجراء هذه املناقشات مع أطفالهم الصغار يف املنزل.

يف بعض األحيان ، تقدم لنا خدمة الكشافة تحديات جديدة وصعبة - أن تكون 

دعاًم للشباب يف وقت تسمع فيه كلمة "حرب" كثريًا. يف الوقت نفسه ، تعاملنا 

مؤخرًا مع تحديات كوفيد-١٩. رمبا يف هذا الوقت ، أثبتنا أنه متكنا من مواجهة 

تحديات كبرية مًعا وأننا سنرتك عاملاً أفضل لألطفال والشباب الذين نعمل معهم. 

سنستمر يف محاولة تقديم الدعم لك يف كيفية الرد عىل األحداث التي تؤثر 

بالرضورة عىل أنشطتنا يف جميع األقسام.
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