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ِة العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة يف َحَضِ مرص  َدْعُم الصحَّ
َنْنِس بارون

ل َدْعم  ة أن ُتِعيَد وضَع النَّامِذج املعمول بَهْدِيها يف تدخُّ يجب عىل املنظامت يف سياقات الَحَض املعقدَّ
الناس سهلَة  الخدمات ألضعف فئات  ُتجَعل  أن  النفسانيَّة االجتامعيَّة، والَقصُد  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ

ل امُلَعدِّ للمخيامت إىل سياِق الَحَض.  ياق. فال ميكن أن ُيجَتَزأَ بنقل التدخُّ دَة السِّ املتناول ُمحدَّ

ُيجاِهُد الالجئون يف مص، كحاِل الالجئني يف جميع العامل، يف سبيل 
تكون  أن  آملني  مص  إىل  اللُّجوء  طالبو  فيقدم  الكرمية.  العيشة 
ُتِعيُد  ثمَّ  الالجئني،  فتعتني بشأنهم مفوضيَّة  ُمَوّقتة،  فيها  إقامتهم 
توطينهم يف دولة من الغرب. عىل أنَّ حبل هذا األمل َيقُص برسعة؛ 
إذ إّن موارد مفوضيَّة الالجئني ورشكائها قليلة وال تستطيع أن تعني 
املعاد  من  ونسبة  هذا  املستضعفني.  من  قليلة  نسبة  إال  املال  يف 

توطينهم يف السنة أقل من %5. 

عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات  معهد  ويركز 
عىل  اعتامدهم  يبلغوا  أن  عىل  الناس  إعانة  يف  ُه  َهمَّ القاهرة  يف 
وا بقّلة موارد النظام. ويقصد معهد الخدمات  أنفسهم ال أن يغتمُّ
النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف القاهرة إىل أضعف فئات 
لني يف مفوضيَّة الالجئني، ومنهم امُلرشَّدون والجياع واملرىض  املتسجِّ
وامُلستِطيعون بغريهم، وامُلعاُنون العنف الجنساين أو املجتمعي أو 
يق والقنوط والتجارب الرَّاضحة،  األرسي، واملغلوبون يف أمرهم بالضَّ
قون،  واملعوَّ مزمن،  مرٌض  فيهم  والذين  واملنبوذون،  شون  واملهمَّ

ة العقلية الضعيفة1. وذوو الصحَّ

ويعني العاملون يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب 
عليها يف القاهرة الناَس عىل حّل مشكالتهم، وهم مع ذلك يعينونهم 
واالعتامد وخيبة  االستحقاق  به من  يشعرون  ما  االهتداء يف  عىل 
األمل والغضب. وأيضاً فاملعهد يهتّم ببناء قدرة األرَُس عىل اعتامدها 
بل  ٍة لألطفال فقط،  ُمعدَّ األنشطة غري  أّن  نفسها، مثال ذلك  عىل 
فإن  أطفالها.  معونة  األرس عىل  قدرة  لتعزيز  ٌة  معدَّ ذلك  إىل  هي 
مل يكن مع األطفال ُأرَس أو مل تستطع األرس إعانتهم، يهيِّئ املعهد 

املجتمعات املحلّية لتصري مسؤولًة عن معونة مستضعفيها. 

»من املجتمع املحيّل«
الحرض مجتمعاٍت  املهاجرين يف سياقات  تؤلِّف جامعات  ما  كثرياً 
وأعضاء  منتظمة  وأعامل  مراكز  لها  ودينية،  وقبلية  وطنية  محلّية 
الخدمات  معهد  ق  وِفييرَ ُمنَتَخَبة.  وقيادة  مناصبهم  يف  ُمعيَّنون 
»من  هي  القاهرة  يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
املجتمع املحّل«؛ لذلك تستطيع بلوغها. فأكرث من 160 عاماًل من 
180 عاماًل يف املعهد هم الجئون أو طالبو لجوء أو مهاجرون من 

أكرث الجنسيات وجوداً يف مص: إريرتيا وإثيوبيا والصومال وجنوب 
العامل  فهؤالء  واليمن.   وسورية  والعراق  والسودان  السودان 
يعيشون يف مجتمعاتهم املحلّية ولهم َسْبق إدراك قضاياها، وميكن 
الٍت عمليٍة عىل حسب الثقافة والسياق واللُّغات  أن يأخذوا يف تدخُّ

التي يتكلم بها الناس يف مجتمعاتهم املحلّية. 

عىل أّن معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف 
القاهرة ال يحل محّل قادة املجتمع املحّل وإمنا عمله يضاف إىل 
املألوف  وتأثريهم  املنتخبني  القادة  سلطة  يحرتم  فاملعهد  عملهم. 
بوَن عىل  يف حّل املشكالت. ومع ذلك، فإن العاملني يف املعهد ُمدرَّ
إدارة طائفٍة من مسائَل تقع يف الغالب خارَج خربة قادة املجتمع 
املحّل. وملّا مّر زمٌن عىل عمل العاملني يف املعهد وقادة املجتمع 
َفْهُم قادة املجتمع وصار لهم مهارات جديدة،  ع  املحّل معاً، توسَّ
املخدرات  وتعاطي  االنتحار  ومخاطر  العقلية  األمراض  إدارة  يف 
يعيِّنون  فالقادة  املرأة.  وحامية  الطفل  يف حامية  إليِه  يحتاج  وما 
املحتاجني وميكنهم إعانتهم إعانًة ُيعتدُّ بها، أو يحيلونهم الحاالت 
يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات  معهد  إىل 

القاهرة وإىل ُموِصِل الخدمات اآلخرين. 

الَحرَضية.  مجتمعاتهم  مبعاونة  املعهد  يف  العاملون  وُينَتَقى  هذا 
إىل  انضاممهم  قبل  املحلّية  مجتمعاتهم  يف  قادًة  منهم  كثري  وكان 
معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف القاهرة. 
ة العقليَّة  بوا عىل َدْعم الصحَّ هم فرقة من الالجئني تعمل بأجٍر، ُدرِّ
بزيارة  ويعينون  مكاتب،  لهم  ليس  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال 
»مكتبك  بطريقة  املسألة  فيقاربون  املحلّية،  واملجتمعات  املنازل 

حقيبة عىل ظهرك«. 

َدْعم  ميدان  والخربة يف  التدريب  من  قليل  يشٌء  العاملني  ولهؤالء 
النفسانيَّة االجتامعيَّة قبل دخوله. فمنهم  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ
املعلومات  تقانة  ميدان  يف  وعاملون  معلِّمون  تعيينهم  قبل 
ل  ومحامون ومتخصصون بالزِّراعة وأمهات مدّبرات منازلهّن وعامَّ
نظافة. وهم ُيخَتاُرون بشخصياتهم ودوافعهم ورِْفِقهم وخربتهم يف 
إعانة مجتمعاتهم املحلّية، ال بدرجاتهم العلمية. ثّم ُيعلَّمون أساَس 
معارف الدعم النفسايّن االجتامعّي ومهاراته العملية، ويعانون عىل 
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توسيع مداركهم لتمكينهم من إعانة كّل شخص محتاج بال متييز. 
يتعلَّمون األخالقيات املهنية وتطبيق حقوق اإلنسان األساسية حتى 
قني من ذوي  يستطيعوا أن يعينوا بإنصاٍف النساَء واألطفاَل واملعوَّ

االحتياج، ومنهم ذوو االختالف يف الجنسانّية أو الهوية الجنسية. 

ثمَّ إنَّ العاملني يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب 
عليها يف القاهرة، من حيث هم الجئون، مل يكن لهم من الفرص 
لهم  يأيت  ال  الذي  عمَلُه  أكرثهم  َيشُكُر  لذلك  القليل،  إال  مص  يف 
بَدْخٍل فحسب، بل يعني إىل ذلك املحتاجني وُيكِسُبهم احرتاَم أهل 
يف  العمل  يجيء  أن  ميكن  ذلك،  ومع  لهم.  املحلّية  مجتمعاتهم 
املعهد صعباً وُمستنزِفاً للعاطفة. وصحيح أّن أمنوذَج َكْوِن العاملني 
يات. فيجب عىل  »من املجتمع املحّل« مفيٌد ولكّنه ينشئ املتحدِّ
العاملني يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها 
يف القاهرة أن يختاروا أحياناً بني وجوه الوالء املجتمعية التنافسّية 
واألخالقيات املهنية. وللعاملني إرشاف إفرادّي، واجتامعات للفرقة 
ُتعَقد كّل أسبوع، وجلسات جامعية داعمة تعقد كّل شهر، يخرّبون 
الشخصية واملهنية. ولضامن متاِم  ات  املتحدِّ فيها مبا يعرتضهم من 
الصاحة والوضوح، ُفِتَح سبيل للمجتمعات املحلّية أيضاً أن يشكوا 
واجتامعاٍت  للمعونة  هاتفية  بخطوٍط  وذلك  والخدمات،  العاملني 

مجتمعية.

فيجب  املألوفة،  العمل  ساعات  خارج  تقف  ال  الناس  ومشكالت 
وهذا  إليها.  احتيج  وأينام  إليها  احتيج  ما  متى  الخدمات  إيصال 
من  ساعة  كلِّ  يف  االستجابة  أن  وقبولهم  العاملني  تعاون  يقتيض 
يف  فني  املوظَّ برعاية  الشديد  فاالهتامم  رضورة.  األسبوع  ساعات 
يجب  أنهم  ذلك  من  وأهم  األهمية.  يف  بالغ  أمٌر  األمنوذج  هذا 
يشعروا باألمان إذا اضطروا إىل االستجابة لياًل. ففي معهد الخدمات 
يستجيب  ال  القاهرة،  يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
العامل لحالة طارئة عىل حدته، وُيدَعُم العاملون عاطفّياً يف أثناء 
من  فيه  يحسنون  ما  عىل  الثناء  مع  انقضائها،  وبعد  استجابتهم 

العمل.

عىل أّن داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( قّيَد العمل امليداين ُموّقتاً 
لعامل املعهد، وأرغمهم عىل َقْصِ ُطُرِق اإلعانة عىل الهاتف، وعىل 
بالزوال.  الشخص  حياة  د  تهدِّ التي  للطوارئ  إال  يستجيبوا  ال  أن 
بالناس كّل  العاملون يف املعهد  ما اتصل  الجائحة، كثرياً  ويف ذروة 
قدرتهم  يف  السيطرة  فقدان  بسبب  إجهادهم  َقْدَر  مدركني  يوٍم، 
النفس، والَحرْية مام يحدث، والحجر يف املنزل،  عىل االعتامد عىل 
ْخل. ومتكن مّذاك العاملون يف معهد الخدمات  وفقدان العمل والدَّ
العودة إىل  القاهرة من  والتَّدريب عليها يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
امليدان، مّتخذين االحتياطات لجعل العدوى أقّل ما تكون. فيضع 
واضعاً  يزورونه  من  يكون  أن  عىل  ويعلون  كاممات،  العاملون 

باألرس  املكتّظة  املنازل  وأما  املنزلية.  الجلسات  أثناء  يف  الكاممة 
مراكز  يف  الدعم  بعض  اليوَم  العاملون  ُيقّدم  فإلعانتها  املعيشية، 

الالجئني املجتمعية.

مقاربة »املركز الجامع لكل الخدمات« 
الخدمات  معهد  تعّلَم  ضعفاً،  الفئات  أكرث  حاجات  ولقضاء 
أن  يجب  أنه  القاهرة  يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
الت يف َدْعم  ل يف جميع الطبقات األربع لهرم التدخُّ يكون له تدخُّ
الدامئة  اللجنة  عند  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
تحت(.2  )انظر  الطوارئ.  حاالت  يف  وذلك  الهيئات،  بني  املشرتكة 
ل إىل خطط  لذلك يجمع املعهد بعناية بني إيصال طبقاٍت من التدخُّ
مة التي توصلها الحكومة وكيانات  عمل إفرادية وإىل الخدمات امُلتمِّ

أخرى.

املجتمع  أو  األصدقاء  أو  األرسة  مبعونة  االجتامعّي  عم  الدَّ ويعد 
ويساعد  إفييرادييية.  عمل  خطة  لكلِّ  ركيينٌ  فهو  رضورًة،  املحل 
العاملون يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها 
القدرة  إيجاد نظاِم دعٍم آمن وعىل تعزيز  الناَس عىل  القاهرة  يف 
واملسؤولية عن نظام الدعم هذا الذي يجدونه. ويف املعهد ال ُيرّد 
طلب مُلستِعني. فالعاملون يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة 
امتنعت  وإذا  ويحيلون،  يعينون  القاهرة،  يف  عليها  والتَّدريب 

بون يف  هؤالء عاملون جدد يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف القاهرة، وهم ُيدرَّ

أثناء جائحة الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( يف القاهرة.
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أنَّ  يدركون  العاملون  كان  الخدمة، فهم يستمعون ويرِفقون. وملّا 
من أكرث املستضعفني َمن ال يعرف كيف يطلب املعونة، قبضوا عىل 
بابه إلعانته، وذلك حني  أو طرقوا  باملحتاج  فاّتصلوا  املبادرة  زمام 

ون باملشكلة.  ُيخربَّ

الجئٍة  إىل  ُمساِكنتها  فهتفت  االنتحار.  حاولت  امرأًة  أن  ذلك:  مثال 
النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف  عاملٍة يف معهد الخدمات 
رت الحاَل من فورها. فبكت املرأة  القاهرة، فذهبت إىل منزلها وقدَّ
وقالت إنها ال تريد املوت ولكنها تشعر بالَوْحَشة والخوف، إذ فقدت 
وظيفتها بسبب داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( وأْن ليس يف وسعها 
دفع مثن إيجارها. فجلس إليها العاملة املعهد مع ُمساِكَنِتها ووضعت 
خطًة لَدْعمها وحاميتها. هذا وطبيٌب نفسايٌن يشاور العاملة يف املعهد 
بالهاتف ويقّدر حال املرأة. فاّتفقا جميعاً عىل أنها آمنٌة يف املنزل مع 
حامية ُمساِكَنِتها لها، ورضبا لها موعداً لزيارة عيادة الطب النفّس يف 
اليوم الثاين. وأعان معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب 
عليها يف القاهرة عىل تخفيف ضائقتها املستدعية االستجابة الفورية، 
مثن إيجارها حتى تجد  بأن أوصل إليها قسائَم طعاٍم مؤقتة، وَدَفَع 

لها وظيفًة جديدة. 

الت يف الطبقة األوىل من الهرم فهي اإلعانة عىل تخفيف  فأّما التدخُّ
عند  للمعونة  هاتفية  خطوط  عن  واسعاً  ُيعَلن  ولذلك  الضائقة. 
معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف القاهرة، 

وهذه الخطوط مفتوحة يف كّل ساعات األسبوع. 

ون  ويعدُّ واإلحالة،  املعلومات  اإلعايّن  الهاتف  م موظفو خطِّ  ويقدِّ
العاملني ليذهبوا من فورهم إىل منزل املحتاج. 

 ُ للضائقة. لذلك ُتخربِّ التي ال ُتدقَّق سبباً  ويكرث أن تكون املعلومات 
قة يف السياقات املجتمعية غري  فرقة نرش املعلومات مبعلومات ُمدقَّ
معهد  زاَد  الجائحة  بسبب  وقعت  التي  الضائقة  وإلدارة  الرسمية. 
نرَش  القاهرة  يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات 
ة  الصحَّ بَدْعم  مختّصٍة  )فيسبوك(  يف  صفحٍة  طريق  من  املعلومات 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، تنرش املعلومات بستِّ لغات. 3

مسكناً  لتجد  للطوارئ  تستجيب  اإلسكان،  مبادرة  فرقة  هناك  ثمَّ 
آمناً رخيص الكلفة، وتتوسط يف النزاع بني املؤجر واملستأجر، وتعلِّم 
تدبري املال. ويضاف إىل تلك، فرقة طبية للمناصة الصحّية، وهذه 
تعني الالجئني عىل بلوغ الرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ، وفيها 
املنزلية ملن ال يستطيع  للرعاية الصحية  أيضاً ممرِّضني وممرِّضات 

أن يربح فراشه. 

َدْعم  من  والرابعة  والثالثة  الثانية  الطبقة  يف  الت  التدخُّ وأما 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، ففيها فرقة نفسانيَّة  الصحَّ

ون  وُيعدُّ الحاجات  رون  يقدِّ بني،  مدرَّ الجئني  من  مؤلَّفة  اجتامعيَّة 
طون يف النزاع، ويعينون  الخطط للحاالت اإلفرادية، وُيشرُيون ويتوسَّ
م  وتقدِّ ويحيلون.  ويرافقون  وُيناصون  املجتمعي،  اإلدماج  عىل 
يف  طني  متوسِّ وترسل  واألرسة،  الطفل  لحامية  مكثفة  إدارًة  الفرقة 
حاالت عنف العصابات، وتقيم ورشات يف املدارس للصبيان لتنرش 
للَّعب مختّصة باألطفال  األعامل ال عنف فيها، وتؤّلف مجموعات 
قني من ذوي االحتياج وأرسهم. وتعمل هذه الفرقة أيضاً عىل  املعوَّ
االندماج  تسهيل  وعىل  املحّل،  املجتمع  يف  الَوْصم  من  التخفيف 
ة  الصحَّ عالج  التزاَم  املنزلية–  –بالزيارة  وتستنجح  املجتمعي، 
دي  العقليَّة. ثمَّ هناك فرقة استشارّية من مستشارين الجئني متعدِّ
لألفراد  الغرض،  نحو  هًة  موجَّ األمد  قصرية  مشورًة  تسدي  اللغات، 
ة العقليَّة املؤّلفة من أطباء  واألزواج واألرس، وهناك أيضاً فرقة الصحَّ
نفسانيِّني مصيني، تعمل مع الالجئني العاملني يف الشؤون النفسانيَّة 
لألشخاص  النفسايّن  والطّب  النفسانّية  املعالجة  عىل  االجتامعيَّة 
املصابني باضطراٍب نفساينٍّ شديد، وذلك يف عياداٍت ملعهد الخدمات 

النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف القاهرة. 

ِة  إنَّ يف الَحرَض كثرياً من املصاعب تعرتض إيصاَل خدمات َدْعم الصحَّ
رين. فيجب  ان املهجَّ العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة إىل السكَّ
العقليَّة  ِة  الصحَّ َدْعم  الت  تدخُّ تكون  أن  السياقات  هذه  مثل  يف 
ًة  والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة مفتوحَة السبيل ألضعف الفئات، معدَّ
الخدمات  أمنوذج معهد  كلَّ سياٍق عىل حدته. وقد كسب  لرتاعي 
األمنوذج  أي  القاهرة؛  يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
الَحرَضي املجتمعي العامل يف كلِّ ساعة من ساعات األسبوع، كسب 
له،  التابع  الدويل  التدريب  معهد  فاستقبل  وإقراراً،  دولّياً  اهتامماً 
بني من  ُمتدرِّ  ،4)Urban Life( الحرضّية  الحياة  اسمه معهد  الذي 
العمل  لُسَنن  امليداين. وميكن  التدريب  ليأخذوا يف  بلداً، جاؤوا   15
عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات  سنَّها معهد  التي 
م  يات الحرضية يف القاهرة ميكن أن تقدِّ ي للمتحدِّ يف القاهرة للتصدِّ

بني يديها دروساً ملن يعمل يف املراكز الَحرَضية وأمكنة أخرى.

drnancybaron@pstic-egypt.org َنْنِس بارون 
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