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كّله.  العامل  يف  والتعليم  الرتبية  ميدان  أهُل  فيها  يدخل  جامعية 
ة  الصحَّ َدْعم  يف  ِبهم  طالَّ حاجات  تحديَد  املتولُّون  هم  فاملعلِّمون 
النفسانيَّة االجتامعيَّة واالستجابة لتلك الحاجات،  العقليَّة والحال 
املعلِّمون ذلك وحَدهم. فتبديُة ُحْسن حال  أْن يفعل  ُر  نتصوَّ وال 
وبحوث  عمٍل  وسنن  سياساٍت  من  والتعليم  الرتبية  يف  املعلِّم 
ب  والطالَّ للمعلِّمني  ُز  ُتعزِّ تربوية  ُنُظم  بناَء  أردنا  إن  رضورٌة، هذا 
نهم  تهم االجتامعيَّة االنفعاليَّة، وَتحفُظ املعلِّمني يف املهنة، ومتكِّ صحَّ
ة  أن ُيعلِّموا كلَّ األطفال والشباب يف أماٍن وإنصاف، مع َدْعم الصحَّ

العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. 
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة امُلراِعي لإلميان عند مزاويل  َدْعم الصحَّ

املعونة اإلنسانيَّة
ِلُيويِن َهرْش وُكوِري ڤان ِدرِڤن وأوِليِڤَيا ِوْلِكْنُسن

ينفصل  ال  جزء  اإلميان  ومراعاة  يوم،  كل  وعيشهم  الناس  من  كثري  هوية  من  جزء  والروحانية  اإلميان 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة إيصااًل شاماًل يركز عىل الناس يف األحوال  من إيصال َدْعم الصحَّ

املقتضية للمعونة اإلنسانية.

النفسيانيَّة االجتامعيَّية  العقليَّية والحيال  ية  الصحَّ َدْعيم  يرتبيط 
العيامل  بيآراء  اإلنسيانية  للطيوارئ  االسيتجابة  يف  يال  الفعَّ
ْعيم  ووجيوه مزاولية االستشيفاء ولغية النياس الذيين يقصيد الدَّ
األفيراد  مين  كثيري  قيدرة  يف  عاميل  واإلمييان  إعانتهيم.  إىل 
النفسياينَّ  ييات  امُلتحدِّ لصعوبية  ي  التصيدِّ عيىل  واملجتمعيات 
َدْفين  أنَّ  النياس  مين  كثيري  عنيد  أنَّ  ذليك  مثيال  االجتامعيَّية، 
يف  يدخليوا  حتيى  مهيم  أميٌر  إميانهيم  لطقيوس  وفقيًا  اء  األعيزَّ
الِحيَداد. وهيذا هيو السيبب يف أن املبيادئ التوجيهيية للجنية 
يِة العقليَّية  الدامئية املشيرتكة بيني الهيئيات يف شيأن َدْعيُم الصحَّ
الفاعليني  َتدُعيو  الطيوارئ  يف  االجتامعيَّية  النفسيانيَّة  والحياِل 
يف املعونية اإلنسيانيَّة إىل الدخيول يف ميا هيو دينييٌّ وروحياينٌّ 
محيلٌّ مين ميوارد وجامعيات وزعيامء يف برامجهيم املنتظمة.1 
الدينيِّيني  الزعيامء  إدمياَج  أن  يف  أيضياً  السيبب  هيو  وهيذا 
يف  يدة  املوحَّ التشيغيل  إجيراءات  يف  املتَّبعية  الدينيَّية  ينن  والسُّ
أثنياء االسيتجابة إليبيوال بيني سينة 2014 وسينة 2015 يف غيريّب 

جيّداً.2 ياالً  فعَّ كان  مثياًل  إفريقييا 

وُيبَتيَدُأ يف إنشياء اسيتجابة إنسيانية تراعيي اإلمييان باإلقيرار بيأنَّ 
ينن والشيعائر الدينيية، كإقامية الصالة، ميكن أن تكيون عنصاً  السُّ
ينبغيي  اليذي  النفسيانيَّة االجتامعيَّية  الحيال  مين عنياص دعيم 
والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  مين  أخيرى  بيرضوب  تكملتيه 
النفسيانيَّة االجتامعيَّية، ال أن ُيسيتبَدل بيه غريه. وميكين أن يعتمَد 
مزاوليو املعونية اإلنسيانيَّة طريقية مقاربيٍة تراعي اإلمييان من غري 
متهم وبني ذليك اإلميان من عطف  نظيٍر إىل ميا بينهيم أو بيني منظَّ
أو انتفياء العطيف. فمراعياة اإلمييان هيي مراعياة النياس الذيين 

3 ُتِعينُهم.

د كثري  وعيىل الرغيم مين وجيوه االلتيزام السييايس الرئيسية4 تيرتدَّ
يامت اإلنسيانية والتنمويية يف تنياول الجوانيب املتعلقة  مين املنظَّ
باإلمييان تنياوالً تحصيل معيه كفايية عنيد وضيع برامجهيا أو يف 
لتتعياون  محتمليني  الدينيِّيني رشكاَء  املحليِّيني  الفاعليني  تيرى  أن 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة  هيي وهيم يف مييدان َدْعيم الصحَّ
االجتامعيَّية. وميييل املزاوليون إىل تجنُّيب التعاميل ميع األسيئلة 
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املتعلقية بالديين خيفيَة أن يتعيارض ذليك واملبيادئ اإلنسيانية يف 
الِحَيياد وعيدم التحيُّيز. والحيّق أنَّ مراعاة اإلميان يف الواقع ليسيت 
أميراً دائيَم الُييرْس َتطبيُقيه. فكييف إذاً ينبغيي أن ُنَقيارِب الجميَع 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّة  بيني اإلمييان َدْعم الصحَّ
تراعيي  اجتامعيَّية  نفسيانيَّة  اسيتجابات  وتنفييذ  تخطييط  عنيد 

اإلمييان وال تعيارض املبيادئ اإلنسيانية؟

مراعاة اإلميان يف الواقع
النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  ميزاويل  وإلعانية 
د،  االجتامعيَّية عيىل التغلُّيب عيىل بعيض العوائيق ووجيوه اليرتدُّ
يابَكة )اإلنرتنت( يف االسيتجابة اإلنسانية  ُأنِشيئت أَداُة تدريب بالشَّ
ية العقليَّية والحيال  املراعيية لإلمييان ميع تركييز عيىل َدْعيم الصحَّ
والخطيوات  ييات  وامُلتحدِّ الُفيَرص  لبييان  االجتامعيَّية،  النفسيانيَّة 
العمليية التيي يليزم اتِّخاذهيا.5 ثيمَّ إنَّ التدرييب –اليذي ُأطِليق 
ِحْليف  بيني  تعياون  نتياج  هيو   –2020 سينة  حزيران/يونييو  يف 
مية اإلغاثية اإلسيالمية عيرب العامل،  أْكيت )ACT Alliance(، وُمنظَّ
املحليية،  واملجتمعيات  اإلمييان  يف  املشيرتكة  التعلُّيم  ومبيادرة 
واالتحياد اللُّوَثيري العاملي ومخترب التعلُّم التابيع مبنظمة دانترشك 

أَْييد. ويسيتغرق إمتيام التدرييب كلِّيه نحيو سياعتني فقيط.

ية العقليَّة  فاألخيذ بطريقيٍة تراعيي اإلمييان يف مقاربية َدْعيم الصحَّ
والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية يعنيي تعلُّيم ُسيُبل َفْهيم الحاجات 
املجتمعيات  شيأن  وَفْهيم  للنياس،  والدينيية  الروحانيية  وامليوارد 
الدينيية، وذليك اسيتجابًة للطيوارئ اإلنسيانيَّة. ويدُخيُل يف ذليك 
متيك مين مواقيف ووجيوه  يل فييام عنيَدك وعنيد منظَّ أيضياً التأمُّ
رئيسيًة  توصيياٍت  خميَس  ودونيك  اإلمييان.  مين  وتحيُّيز  فهيم 
امت الدوليية( الراغبني يف  للمزاوليني )وبخاصية َمين يعمل يف املنظَّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية أكرَث  َجْعيل َدْعيم الصحَّ

مراعياًة لإلمييان:

ير أن ُتدِخيل معلوميات عيامَّ هو يف  أدِخيْل اإلمييان يف التَّقديير: فكِّ
الديين مين معتقيدات وشيعائر وعين أعيامل الجامعيات الدينيية 
ية العقليَّية وُحْسين الحيال  ودور العبيادة، مياّم ليه صلية بالصحَّ
ر. فكيف يَرْوَن  النفسيانيَّة واالجتامعيَّية يف املجتميع املحّل امُلتيرضِّ
ون الضائقة، وبيأيِّ مصطلحات يتحدثون عن  األزمية، وكييف ُيفرسِّ
ي لصعوبية املعيشية؟ وميا التأثيريات الروحانيَّية يف ُحْسين  التصيدِّ
االسيتجابة  تفيدهيم يف  التيي  الدينيية  املفاهييم  أحوالهيم؟ وميا 
ُ املوارد التي أنشيأتها مفوضيَّة  ييات التيي تعرتضهيم؟ وُتبنيِّ للُمتحدِّ
الالجئيني يف السيياق االجتامعيي والثقايف واملفاهيم وُسيَنن العمل 
ية العقليَّية وُحْسين الحيال النفسيانيَّة  العالجّيية املتعلقية بالصحَّ
االجتامعيَّية لجامعيات ُمعيَّنية مين الالجئيني– كييف ميكين توثيق 
مثيل هيذه املعلوميات.6 فأَجيِر التقدييَر بطرق تشياركية تشيتمل 

أيضياً عيىل وجهيات نظير املجتمعيات الدينيَّية املحليَّية. وناقيش 
العقليَّية  ية  الصحَّ الدينيية يف مسيائل  العيادات  ممثيل مختليف 
يات  لفهيم كيفيية تأثري املفاهييم الالهوتية يف َفْهم األفيراد للُمتحدِّ

ي لها. املتَّصلية باألمير والتصيدِّ

ِصيِل الرباميَج بإمييان النياس وشيعائرهم حيني ُتِعيدُّ براميج َدْعيم 
عيىل  ابِنهيا  االجتامعيَّية  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ
معتقيدات النياس وشيعائرهم والطقيوس واألنشيطة املحليَّة التي 
ي لصعوبة املعيشية  تكيون جيزءاً مين اسيرتاتيجيات فّعالة للتصيدِّ
املوجيودة أصياًل يف املجتميع املحيّل اليذي ُتعَنيى بيه. وميكين أن 
يشيمل ذليك الصيالة وقيراءة الكتيب القدسيية وشيعائر الحيداد، 
يسيتعمل  غيزة،  ففيي  الجامعيَّية.  األنشيطة  أيضياً  ذليك  ومين 
إىل  إشيارات  فلسيطني  يف  اإلسيالمية  اإلغاثية  مية  منظَّ مستشيارو 
النفسيانيَّة  عقييدة األشيخاص املشياركني يف جلسيات املجموعية 
االجتامعيَّية فيجعلونهيا مداخَل إىل املوضوع الذي يراد مناقشيته، 
هيذا إذا كان ذليك مناسيباً عيىل حسيب عالقة املشياركني باإلميان. 
يل وإقامية  مثيال ذليك: أنهيم أشياروا إىل التأثيريات املامثلية للتأمُّ
ل أسيلوباً لتدبيري الَكيرْب. فربط  الصيالة عنيد تقدييم مسيألة التأمُّ
موضيوع مين املواضييع بأفيكار مألوفية يجعليه أكيرث قربياً مين 

لفهم. ا

َتعياَوْن أنيت والفاعليني الدينيِّيني املحليِّيني: حيني َتْدُخيلُ يف العمل 
ميع الفاعليني الدينيِّيني املحليِّني، أَدِخْل قادًة من النسياء والشيباب 
يسْ املشياركات  )الذين يكرث أن يكون لهم أدوار غري رسيميَّة(، وأَسِّ
والتعلُّيم  القيرارات  اتِّخياذ  يف  والتشيارك  املفييد  اإلسيهام  عيىل 
صون بَدْعم  م املتخصِّ املتبيادل ومشياركة القيدرات. وميكن أن يقيدِّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية تدرييبَ القيادة  الصحَّ
الدينيِّيني املحليِّيني عيىل املبيادئ النفسيانيَّة االجتامعيَّية الرَّئيسية، 
أو أن يناقشيوا الحياالت التيي قيد تكيون فيهيا االستشيارة مفييدًة 
ميوا للُمحالِيني معلومياٍت  إضافيًة إىل الدعيم الروحياين، أو أن يقدِّ
ية العقليَّة والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّة. وميكن  عين َدْعيم الصحَّ
ي إنشياء آلييات إحالية ذات اتِّجاهيني إىل تيسيري الوصيول  أن ييؤدِّ
والقساوسية  األمئَّية  مبعونية  والدينيية،  الروحانيَّية  الرعايية  إىل 
واملعالجيني الدينيِّيني أو التقليديِّيني، هيذا مع الوصيول إىل الرعاية 
النفسيانيَّة واالجتامعيَّية. مثيال ذليك أنَّ جمعيَّية الصلييب األحمر 
األمريكيية ُتِديير برناميج رعايية روحانيَّية يف الكيوارث، وتتعياون 
بيون عيىل اإلسيعاف  يف ذليك عيىل وقيادة دينيُّيون محلُّييون ُمدرَّ

النفسيايّن األويّل.7

َعالِيْج ميا يحتميل رضره من ُسيَنَن العميل املرتبطية باإلميان: ميكن 
يال  أن تكيون بعيض املفاهييم الالهوتيية أساسياً لتعاميل غيري فعَّ
وغيري مناسيب أو أن ُتسيتعَمل لجعيل ُسيَنن عميٍل ضيارٍة رشعيَّيًة. 
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ومين أمثلية عيىل ذليك الَحْبس عالجياً ملرض عقّل سياعَة ُيَرى 
أنيه مشيكلة روحانيَّية ال مشيكلًة صحيَّية،  مين هيذا امليرض 
الكارميا.  أو  ْنيب  والذَّ الكيوارث  بيني  الربيط  ُيَسياُء  حينَي  أو 
املعيشية  ي لصعوبية  التصيدِّ السييئة يف  لآللييات  واالسيتجابة 
ية العقليَّية أو محاولة إقناع  ال تعنيي َفْصيَل اإلمييان مين الصحَّ
القيادة  إرشاك  للفاعليني  ينبغيي  إمنيا  إميانهيم.  ِك  بيرَتْ النياس 
واألعيامر  األجنياس  مختليف  مين  املسيتضعفني  واألشيخاص 
العقليَّية،  ية  الصحَّ يف  الدينيية  املعتقيدات  أثير  تقديير  يف 
التيي ُيحَتَميل رضرهيا.  ييد األعيامل  وإرشاكهيم أيضياً يف تحدِّ
زوا الحيوار بيني القيادة الدينييني  ثيمَّ ينبغيي للفاعليني أن ُيعيزِّ
واملفكريين الدينييني املحلييني املطلعيني واملجتميع املحيل يف 
وأن  إليهيا،  تسيتند  التيي  االجتامعيية  والتفسيريات  األعيراف 
الِفْكير  إجيراء  لدعيم  املناسيبة  وامليوارد  التدرييب  يتيحيوا 

والتغييري.

ُتيَرى  قيد  اإلنسيانيَّة:  املبيادئ  تحيرتم  بحييث  اإلمييان  َتنياَول 
الِحَيياد  يف  اإلنسيانية  املبيادئ  ُتعيارِض  أنَّهيا  اإلمييان  مراعياة 
يز، فالِحَيياد يحيثُّ عىل عيدم االنتيامء إىل عقيدٍة  وعيدم التحيُّ
مبيدأ  ويف  النِّيزاع،  بسياسيات  مرتبيط  االنتيامء  هيذا  ألن  ميا 
والتميييز  التحيُّيز  تجنُّيب  إىل  الحاجية  يد  ُتؤكَّ يز  التحيُّ عيدم 
والتبشيري عيىل أسياس االنتيامء الدينيي. ولكين ال يعنيي هيذا 
الحاجية  تأكييد  فميع  وتجّنبيه.  باإلمييان  الجهيلَ  الحالَيني  يف 
َدْعيم معتقيدات وشيعائر  يز، ميكين  التحيُّ الِحَيياد وعيدم  إىل 
شيخٍص ميا َدْعياًم فييه مراعياة. فادَعيْم األعيامل الدينيية إذا 
طليب ذليك أحيد األشيخاص الذيين ُتِعينهيم، مثيل االنضيامم 
إليهيم يف الصيالة )إذا كان ذليك مناسيباً ليك(، ولكين ال ُتجيرِب 
عيىل عميٍل دينيي إذا مل ُيطَليب. فافَسيح السيبيل ملثيل هيذه 

الطلبيات بيال إجبياٍر عليهيا.

نحو اسـتجابة َمحليَّة
إنَّ طريقية املقاربية املراعية لإلميان َتَضُع النياَس واملجتمعات 
ريين بالنِّزاعيات والكيوارث –ميع حقوقهيم وحاجاتهيم  املترضِّ
ية العقليَّية والحال  وكرامتهيم– يف قليب اسيتجابة َدْعيم الصحَّ
النفسيانيَّة االجتامعيَّية، إذ هيي ُتِعيني عيىل تكيييف إعانتهيم 
بحسيب سيياقهم االجتامعيي والثقيايف، واإلمييان جيزء منيه. 
ويضياف إىل ذليك، أنيه ميكن أن ُيسيِهم التعاون ميع الفاعلني 
املحليِّيني  الفاعليني  شيؤون  تقويية  يف  واملجتمعيات  الدينيية 
يقيوده  اليذي  الدعيم  وتيسيري  اإلنسيانيَّة،  املعونية  نظيام  يف 
املجتميع املحيّل، وإدخيال املعونية يف البنييات القامئية. لذلك 
كانيت الرباميج واملشياركات املراعيية لإلمييان مين الجوانيب 
ية يف توطيني املعونية، ويف إصيالٍح واسيعٍ مين ثيمَّ للنظام  املهمَّ

أيضاً. اإلنسياين 

  leonie.harsch@mercator-fellows.org ِلُيويِن َهرْش
@LeonieHarsch 

زميلٌة زائرٌة سابقاً، يف مبادرة التعلُّم املشرتكة يف اإلميان 
واملجتمعات املحليَّة 

c.vanderven@protestantsekerk.nl ُكوِري ڤان ِدرِڤن 
مة ِكرْك إَِنْكتي، ومديرة برنامج يف اإلميان  فة برامج، يف منظَّ موظَّ

والتنمية سابقاً، من ِحْلف أَْكت

olivia@jliflc.com @OliviaWilk أوِليِڤَيا ِوْلِكْنُسن 
ُمِديرُة بحوث، يف مبادرة التعلُّم املشرتكة يف اإلميان واملجتمعات 

املحليَّة 

 IASC )2007( IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial .1
 Support in Emergency Settings

ِة العقليَّة  )املبادئ التوجيهية يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف شأن َدْعُم الصحَّ
والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة يف الطوارئ( 

bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines
 bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-ar :اقرأه باللغة العربية

 Winiger F )2020( ‘“More than an intensive care phenomenon”:  .2
 Religious communities and the WHO Guidelines for Ebola and

 Covid-19’, Spiritual Care 9)3(
زة( )أكرث من مجرَّد ظاهرة رعاية مركَّ

  https://doi.org/10.1515/spircare-2020-0066
www. 3. انظر أيضاً العدد 48 من نرشة الهجرة القرسية يف العقيدة واالستجابات للتَّهجري

 fmreview.org/faith
  www.fmreview.org/ar/faith :اقرأه باللغة العربية

4. انظر:
 Such as UNHCR’s 2014 Partnership Note on Faith-based Organizations,

 Local Faith Communities and Faith Leaders
)مذّكرة مشاركة يف املنظامت امُلَقامة عىل اإلميان واملجتمعات املحليَّة اإلميانية والزعامء 

اإلميانيُّون(
 bit.ly/UNHCR-faith-partnership-note-2014

 وانظر االتِّفاق العاملي سنة 2018 يف شأن الالجئني  
www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf

ان من هنا www.fabo.org/act/fshr. وُبنَي  5. التدريب مفتوح السبيل إليه باملجَّ
التدريب عىل:

  Lutheran World Federation and Islamic Relief Worldwide )2018( 
 A faith-sensitive approach in humanitarian response: Guidance on mental

 health and psychosocial programming
ِة  )طريقة مقاربٍة تراعي اإلميان يف االستجابة اإلنسانية: اإلرشاد يف برامج َدْعُم الصحَّ

العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة(
 bit.ly/IRW-LWF-faith-sensitive-MHPSS-2018

 UNHCR )2018( Culture, Context and Mental Health of Rohingya .6
 Refugees: A review for staff in mental health and psychosocial support

 programmes for Rohingya refugees
ة العقليَّة لالجئني الروهينغيِّني: مراجعة للعاملني يف برامج َدْعم  )الثقافة والسياق والصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة عند الالجئني الروهينغيِّني( الصحَّ
bit.ly/UNHCR-culture-MHPSS-Rohingya-2018

 American Red Cross )2018( Disaster Spiritual Care .7
)الرعاية الروحانيَّة يف الكوارث(

bit.ly/ARC-disaster-spiritual-care-2018
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