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طرح األسئلة الصحيحة يف بحوث الرفاه النفيس االجتامعي

سلمى بوروبيتش

تسعى األبحاث الجديدة ملعالجة غياب األسس املعرفية التجريبية التي تقوم عليها كثري من الربامج
النفسية االجتامعية املعنية بصدمات ما بعد الحرب يف غرب البلقان.
أصبح العمل النفيس االجتامعي من قبل املختصني بالصحة املعدَّ ل يف االتحاد األورويب ألسباب مرتبطة بعقدين من
العقلية املحليني والدوليني معياراً واتجاهاً واسعا االنتشار الضغوط ،مثل :الحرب والتوتر العرقي والفقر فض ًال عن
يف مجال االستجابة اإلنسانية للصدمة النفسية الناتجة غياب التنظيم يف قطاع الصحة العقلية.
عن الحرب يف البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو أثناء
التسعينيات .وعامة ،تروج الربامج الدولية يف املنطقة وإدراكـــاً لهذا األمــر ولعدم وجــود أبحاث علمية يف
هجرتهم مصابون بصدمات الوقت الراهن بشأن الرفاه النفيس االجتامعي بني
العتقاد مفاده َّأن جميع من َّ
نفسية َّ
ٌ
بحثي متعدد
فريق
يجري
شة،
م
امله
االجتامعية
الفئات
من
الخارجية
االجتامعية
وأن التدخالت النفسية
ِّ
ٌّ
َ
ً
األمور التي ال بد من توفريها .وبهذاُ ،ينظر لفاعلية هذه التخصصات مكون من  18باحثا يف ثالثة دول (رصبيا
التدخالت عىل أ َّنها من األمور املس َّلم بها لكنَّ األبحاث وكوسوفو والبوسنة والهرسك) برئاسة فريق يف جامعة
رساييفو 2وبتمويل من الربنامج اإلقليمي لتعزيز األبحاث
التجريبية يف هذ املجال ما زال نادرة.
يف جامعة فريبورغ دراسة عن الصحة النفسية االجتامعية
املهجرات بسبب الحرب .ويهدف البحث إىل
فخالل الحرب ،مل يرتك شح مــوارد البحث مجاالً كبرياً لدى النساء َّ
لجمع البيانات أو إجراء دراسات األثر ،واستمر هذا النهج تسليط الضوء عىل الروابط بني الهجرة والصحة العقلية يف
عىل ما هو عليه حتى بعد األحداث العسكرية العدائية .مجتمع ما بعد الحرب الذي مير مبرحلة انتقالية اجتامعية
وباإلضافة إىل ذلك ،باءت محاوالت إجراء أبحاث شاملة يف سياسية واسعة أيضاً.
مجال الصحة العقلية باإلخفاق بسبب تزايد انعدام الثقة
الشعبية املحلية خاص ًّة يف الهيئات األجنبية واملنظامت غري وعموماً ،يشتمل العمل املنجز بشأن تحسني الصحة
الحكومية .وناد ًرا ما ركزت خدمات العالج والصحة العقلية العقلية يف البوسنة والهرسك ما بعد الحرب عىل أصحاب
املهجرين مصلحة مختلفني عىل مستويات متنوعة وعىل العمل مع
ما بعد الحرب يف البوسنة والهرسك لذلك عىل َّ
بفعل الحرب والعائدين بوصفهم فئات مستهدفة خاصة .فئات مستهدفة مختلفة .إال أنه ليس جز ًءا بعد من آليات
بل كان ُينظر إىل جميع السكان املدنيني كمستضعفني الدولة لتقديم الخدمات .وقد استهدفت بعض فئات
ومصابني بصدمات نفسية وفاقدي األهلية اعتباطياً دون املجتمع مثل النساء الاليت تعرضن لالغتصاب أثناء الحرب
وهُ ّجر بعضهن إال أن النظام الرسمي يتجاهل إىل حد بعيد
إجراء أي أبحاث ممنهجة عىل اللدونة والرفاه العام.
ُ
رسا .أضف إىل ذلك املشاكل الجسيمة الخاصة
امل َّ
هجرات ق ً
ويف اإلطار نفسه ،انصب تركيز دراسات الصحة العقلية بالتمويل وإجراء األبحاث وتقييم املامرسات املدعومة
ملهجري الحرب يف املنطقة عىل فئات سكانية بأكملها بدالً باألدلة.
َّ
من االهتامم برشائح معينة من السكان وأهملت مسائل
الصحة العقل َّية ،مثة
اللدونة.
وعقب اإلصالح املستمر يف قطاع ِّ
اسرتاتيجيات عمل جديدة تهدف إىل إرشاك الخدمات
ملهجري الحرب والعائدين
الصحة العقلية ّ
االجتامعية يف حامية الصحة العقلية للمواطنني عامة
والهرسك
البوسنة
يف
العقلية
الصحة
ما زالت مسائل
واملهجرين خاصة (بوصفهم فئات مهمشة
والعائدين
َّ
3
ورصبيا وكوسوفو تلوح برأسها يف األفق .وبحسب مرشوع ومستضعفة) وتعزيزها .ويعد تحسني االندماج االجتامعي
االتحاد األورويب 1.UP.S.TREAM ,ترتفع أعداد األشخاص أحد الرشوط الرئيسية لتناغم التنمية املجتمعية يف البوسنة
الصحة العقل َّية يف هذه الدول عن والهرسك مع معايري االتحاد األورويب .ويتطلب تحقيق
الذين يواجهون مشاكل ِّ
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االندماج االجتامعي عقد رشاكات عىل جميع املستويات والدوليني لتحسني أداء الخدمات النفسية-االجتامعية
بني الحكومات واملؤسسات العامة واملجتمع املدين إال أن وإمكانية الحصول عليها؟
ذلك صعب للغاية يف دولة تتعدد فيها املراكز السياسية
واإلدارية املعنية باتخاذ القرارات عىل  14مستوى وتتوىل الخامتة
اتخاذ القرار الوطني وتخضع لرشوط تفرضها جهات تتطلب السياسات الف َّعالة والناجعة أساساً برهانياً قوياً.
خارجية ،مثل :البنك الــدويل وصندوق النقد الدويل وبهذا فقط ومن خالل الرؤى العميقة التي ستنشأ من
واالتحاد األورويب .ومع ذلك ،فمراكز الصحة العقلية األدلة املتاحة ،ميكن أن نحدد كيف للسياسات والربامج
الجديدة (مثار اإلصالح) قادرة عىل تقديم خدمات صحة الحكومية أن تساعد عىل نحو أفضل الفئات السكانية
عقلية أكرث مالمئة ألنها تهدف للعمل بفاعلية أكرب من املستهدفة ورصد مدى فاعلية استخدام املوارد وتعزيز
خالل فرق متعددة التخصصات والتعاون بني القطاعات 4 .التعلم والتنمية يف املنطقة ودعم أصحاب املصلحة
املعنيني ألداء أدوارهم وتحمل مسؤولياتهم.

السياق املجتمعي األكرب نطاقاً

يف ضوء التعقيد الــذي يتسم به الوضع االجتامعي
االقتصادي يف البوسنة والهرسك ،يحول البحث الذي ميوله
الربنامج اإلقليمي لتعزيز األبحاث 5الرتكيز من منظور
الصحة الرسيرية الفردية إىل بعد اجتامعي أكرث تعقيدًا
ملحاولة فهم عملية إعادة اإلدماج التي مير بها األشخاص
املهجرين والعائدين املترضرين فيام يتعلق مبا خاضوه
َّ
من تجارب الحرب والوضع االجتامعي االقتصادي السائد
يف البالد .ومن هذا املنطلق تبدأ الخالفات الجيلية املهمة
واألمناط الجندرية والتباينات الحرضية/الريفية يف الظهور
و ُتد َرس تقييامت الصحة العقلية يف سياق مجتمعي أوسع
نطاقاً ما يؤثر حت ً
ام عىل رفاه الفرد النفيس االجتامعي
الشامل.

وباإلضافة إىل ذلك ،يساعد بناء الشبكة الخاصة بهذا
البحث بني أصحاب املصلحة املعنيني من مختلف
الخلفيات املهنية واألكادميية يف مختلف أنحاء املنطقة
والعامل عىل إقامة أرضية مشرتكة بني التخصصات وعربها
وتطويرها لتحقيق فائدة طويلة األجل لدراسات الهجرة
القرسية يف املنطقة.
وتؤكد معظم خرباتنا من البوسنة والهرسك ما بعد الحرب
عىل رضورة تقديم الخدمات النفسية االجتامعية للسكان
املهجرين والعائدين عىل أساس البحوث املكثفة القامئة
َّ
عىل األدلة دامئ ًــا .حينها فقط سيكون لها تأثري مبارش
عىل نوعية حياة النساء العائدات والنازحات داخلياً
والالجئات.

ومن خالل التحليل التجريبي بدراسة الحاالت املختلفة
يف البوسنة والهرسك ورصبيا وكوسوفو ،يعالج املرشوع
األسئلة البحثية التالية :كيف تؤثر تجربة العنف العرقي مديرة مركز دراسات الالجئني والنازحني داخلياً ،جامعة
والتَّهجري واسع النطاق بفعل الحرب وأوضاع االنتقال رساييفو www.cesi.fpn.unsa.ba/en
املط َّولة عىل الصحة النفسية االجتامعية لإلناث املهجرات
“ .1التحديث االجتامعي والعالجي يف مجال الصحة العقلية” تشمل الكاريتاس
قرسا ً يف كل من البيئات الثالثة؟ وما هو وضع رفاههن اإليطالية يف رصبيا وجمعية فينيكس يف البوسنة والهرسك.
النفيس االجتامعي مبا يف ذلك عوامل الشدة واللدونة يف  .2بالرشاكة مع فرق بحثية رصبية وكوسوفية.
 .3اسرتاتيجية االندماج االجتامعي يف البوسنة والهرسك ( ،)2013-2008تعمل
مثل هذه البيئات االجتامعية القاسية؟ وما هي طبيعة حكومة البوسنة والهرسك حالياً غىل وثيقتني لالسرتاتيجيات :اسرتاتيجية اإلمناء
الدعم النفيس االجتامعي الذي تقدمه كل من املنظامت القطري ومراجعة منتصف املدة السرتاتيجية االندماج االجتامعي.
الحكومية وغري الحكومية الرسمية وغري الرسمية لهذه  .4استكمل مرشوع الصحة العقلية يف البوسنة والهرسك مرحلته األوىل (-2010
 )2013بدعم من الهيئة السويرسية لإلمناء والتعاون وكانتونات جنيف ويورا وبرين
الفئة من السكان؟ وما الــذي ينبغي فعله ملعالجة وفريبورغ يف سويرسا ،ودخل اآلن املرحلة الثانية.
االحتياجات النفسية االجتامعية املحددة وملء الفجوات  .5بعنوان “مراعاة الجندر يف الهجرة القرسية واالنتقال االجتامعي السيايس والصحة
العقلية يف البوسنة والهرسك ورصبيا وكوسوفو”.
بني السياسات والربامج القامئة؟ وما املامرسات الجيدة (Engendering Forced Migration, Socio-political Transition and
(إن وجــدت) التي قد تنطلق منها الجهات املختصة )Mental Health in BiH, Serbia and Kosovo
ومختلف أصحاب املصلحة املعنيني الوطنيني واإلقليميني ملزيد من املعلومات ،راجعwww.cesi.fpn.unsa.ba :
سلمى بوروبيتش porobics@fpn.unsa.ba
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