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ة عقليَّة ة بال صحَّ َتْقديم: ال صحَّ
ِسْگرِد َكاْگ

وجامعات،  أفــراداً  حالنا،  ُحْسن  يف  رئيٌس  أمٌر  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ  فَدْعم 
وال سيَّام اليوم.

ُغِتيرِيش  أنطونييو  يداً  مؤكِّ قالهيا  عقليَّية«.  ية  صحَّ بيال  ية  صحَّ »ال 
األميني العيام يف األميم املتحيدة يف أيار/ماييو 2020، وهيي رسيالة 
َر، ُمنيذراً إنيذاراً جياء يف وقته، من  يسيرية ولكين قوّيية.1 وقيد حيذَّ
ملشيكالت  ة  يدَّ والشِّ االنتشيار  يف  املفاجيئ  العاملييّ  االرتفياع  أنَّ 
الصحية العقليية بسيبب داء الُحَمية التاجية )كوڤييد 19( أمٌر غري 
ة إىل اتِّخاذ إجيراءات وإىل  مسيتبعٍد البتَّية، وأن باألمير حاجيًة ُملحَّ
ير اليذي جلبتيه جائحية عيىل ُبُليوِغ  ي للَوْقيع امُلدمِّ متوييل للتصيدِّ

ية العقليَّية. خدميات الصحَّ

وقيد أشيار اسيتطالع أجرتيه منظمية الصحية العامليية2 يف ترشيين 
األول/أكتوبير مين سينة 2020 إىل أنَّ داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 
مين   %93 يف  العقليَّية  ية  الصحَّ خدميات  بعيض  َعرَقيَل  قيد   )19
ية العقليَّية ال ينفيكِّ  البليدان يف جمييع العيامل وَطليُب َدْعيم الصحَّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّة أمٌر  يزييد. فَدْعيم الصحَّ
رئييٌس يف ُحْسين حالنيا، أفيراداً وجامعيات، وال سييَّام الييوم. حتَّى 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية تيزداد  إنَّ َدْعيم الصحَّ
أهميَّتيه عنيد أكيرث النياس اسيتضعافاً العائشينَي أصياًل يف هاميش 
اً أو  ريين بالنِّيزاع أو بالكيوارث، امُلهاِجريين َقيرسْ املجتميع، املترضِّ
الذيين ميا يزاليون ينتقليون. وقيد فقيد كثيرٌي منهيم قبيَل الجائحة 
معاشيهم.  وُسيُبل  وأعزَّاءهيم  املحليَّية  ومجتمعاتهيم  منازلهيم 
معيشيتهم  وأحيوال  ضائقتهيم  َة  شيدَّ وزادت  الجائحية  فوقعيت 

املتقلقلية.

العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  بأهميية  اإلقيرار  ٍة  بشيدَّ وَتْنيُصُ هولنيدا 
باألزميات مين  ريين  املترضِّ النفسيانيَّة االجتامعيَّية عنيد  والحيال 
طريقيٍة  تحقييِق  ضيامَن  وَتلتيزُم  محليَّية،  ومجتمعيات  نياٍس 
النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  للمقاربية شياملٍة يف 
االجتامعيَّية يف كلِّ وسيائل املعونية اإلنسيانيَّة، ويف كلِّ براميج َمْنع 
النِّيزاع وبنياء السيالم أيضياً.3 وإّنيا وميا مياِثُلنيا يف الِفْكر مين بلدان 
ُم. ففي السينني القليلية املاضية، ُصنَِّف أخيرياً َدْعم  وهيئيات نتقيدَّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية يف أولويَّية جدول  الصحَّ
يلَ سينة 2019 إىل اتفاقيياٍت مهمية  األعيامل اليدويل. نعيم، ُتُوصِّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية  يف إدخياِل َدْعيم الصحَّ
اآلن  العقيل  إىل  انتبيه  مؤمتير  ميع  إنسيانية،  اسيتجابٍة  كلِّ   يف 
مؤمتير  وإعيالن   )Mind the Mind Now Conference(
يامت عيىل  بليداً و10 منظَّ أمسيرتدام4 إذ أخيذ تحاليٌف مين 28 

النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ حاجيات  يعاليج  أن  نفسيه 
بالطيوارئ.  ريين  املترضِّ عنيد  االجتامعيَّية 

م: وفيام يل حاجٌة ال تنفصل مامَّ تقدَّ

ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة  	 إىل تعزييز إِدمياِج َدْعيم الصحَّ
االجتامعيَّية يف كلِّ اسيتجابة لألزميات مين أّولهيا،

النفسيانيَّة  	 الحيال  لَدْعيم  األساسيية  املهيارات  إدمياج  وإىل 
االجتامعيَّية يف تدرييب كلِّ عاميل يف مييدان املعونية اإلنسيانية،

عنيد  	 االجتامعيَّية  النفسيانيَّة  الحيال  بُحْسين  االهتيامم  وإىل 
املسيتجيبني  وأَواِئيِل  اإلنسيانية  املعونية  مييدان  يف  العامليني 

عيني.  واملتطوِّ

هيذه مبيادئ لهيا منزلية عاليية يف جيدول األعيامل عنيد الفرقية 
النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  لشيؤون  املرجعّيية 
االجتامعيَّية التابعية للجنية الدامئية املشيرتكة بيني الهيئيات،5 وهي 
أيضياً مبيادئ ُبيَِّنيت يف قيرار كانيون األول/ديسيمرب 20196 الصادر 
عين لحركية الدوليية للصليب األحمير والهالل األحمير، الذي يدعو 
ية العقليَّية والحال النفسيانيَّة االجتامعيَّة يف  إىل إدمياج َدْعيم الصحَّ

كلِّ جوانيب اسيتجابتها للطيوارئ. 

وميع أنَّ خطيواٍت ُمهميًة قيِد اتُِّخيَذت، فبسيبب التَّزَاُييد يف سيوء 
ية إىل زييادة اسيتثامراتنا  ِبَنيا حاجيٌة ماسَّ ية العقليَّية، صيار  الصحَّ
يف التموييل، وكذليك يف الجهيود السياسيية والنَّهيج السييايّس ويف 
تنميية امليوارد البرشيية. ويف كانيون األول/ديسيمرب 2020، ُعِقيَد 
فييه كثيري  اإلنسيانية، أصيدر  املعونية  أسيبوع  اجتيامع رفييع7 يف 
مين الهيئيات اإلنسيانية التابعية لألمم املتحيدة دعوًة مشيرتكة إىل 
العميل، وحثَّيت األطيراف عيىل الوفياء مبيا التزمتيه َقْبياًل يف إيصيال 
ية العقليَّية والحال النفسيانيَّة االجتامعيَّة  الخدميات يف َدْعيم الصحَّ
يين بالطيوارئ.8 ويف  بيني القطاعيات حتَّيى ُتقيَى حاجيات املترضرِّ
ملنظمية  التنفييذي  املجليس  اعتميد   ،2021 الثاين/ينايير  كانيون 
حية العقليَّة يف  الصحية العاملية قراراً يف االسيتعداد واالسيتجابة للصَّ
ية العامليَّة  ية.9 ويدعيو القرار جمعية الصحَّ الطيوارئ الصحيَّية العامَّ
ية العقليَّية،  ثية يف الصحَّ يف 2021 إىل اعتيامد خطية العميل امُلحدَّ
ويدعيو  اليكايف،  التموييل  تخصييص  إىل  األعضياء  اليدول  ويدعيو 
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ية  الصحَّ مييدان  قدرتهيا يف  تقويية  إىل  العامليَّية  ية  الصحَّ مية  منظَّ
العقليَّية.

ية العقليَّية ليسيت رضبيًا من اإلتيراف وال فكيرًة دابرًة وال  إنَّ الصحَّ
الية إذ ُتِعيني األفيراد واألرس واملجتمعيات  ِعبئياً زائيداً. إنهيا أداٌة فعَّ
عيىل إطيالق قّوتهم الكامنة عيىل إنعاش صمودهيم وزوايا نظرهم 
أو عيىل ِحْفظهيا أو عيىل اسيرتجاعها، وُتِعينهيم عيىل إعيادة بنياء 
التَّامُسيك االجتامعي، واسيتئناف األخذ يف ُسيُبل معاشيهم، وتعزيز 
امُلصالَحية. فيإنَّ إطيالَق العنيان لِياَم يكمين فيهيم مين قيّوة بَدْعيم 
ية العقليَّية والحال النفسيانيَّة االجتامعيَّية رضورٌة يف تخفيف  الصحَّ
آثيار النِّيزاع والكيوارث الطبيعيية والتَّهجيري والجوائيح. وهيذا إمنيا 
ريين،  ِفعُليُه ممكيٌن بيرشط أن نعميل مُبشياركٍة قوّيية ميع امُلترضِّ
يامت الشيعبية، وجامعيات املجتميع املدين، واالسيتفادة مام  واملنظَّ

بيني يدينيا الييوَم مين التجربية والخيربة واألدوات، والبنياء عليها.

وإِّين ألسَتحِسينُ وافيَر استحسياٍن هيذا العيدد مين نيرشة الهجيرة 
النفسيانيَّة  العقليَّية والحيال  ية  الصحَّ بَدْعيم  اخُتيصَّ  إِذ  القرسيية 
ياسيات  السِّ وراسيمي  للمزاوليني  مناسيباً  وجياء  االجتامعيَّية، 
يواء. وهيو ِنْعيَم العبَّيارُة إىل جمليٍة مين املعيارف  والباحثيني بالسَّ
والخيربة ُمكَتنيزٍَة يلزم نرشهيا. وإينِّ أدعيو كلَّ الحكومات والفاعلني 
إىل أن يتعاونيوا عيىل العميل، وأن يلتزميوا التزامياً قوّيياً مبعالجية 
ريين يف جمييع الَعالَيم، وأن  ية العقليَّية عنيد امُلهجَّ حاجيات الصحَّ
ية العقليَّية والحيال  يسيتفيدوا حيّق االسيتفادة ميامَّ يف َدْعيم الصحَّ
ية  ة كامنية. ذليك أنَّ َدْعيَم الصحَّ النفسيانيَّة االجتامعيَّية مين قيوَّ

العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية ُيِعينُي عيىل ِحْفيظ سيالمة 
ُعُقولنيا ومجتمعاتنيا جميعياً. 
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والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ بَدْعِم  اليوَم  ُيعرَف  ر،  وتطوَّ املامرسة  حقول  من  حقٌل  األخرية  العقود  يف  نشأ 
ياٌت َتصوُغ أسئلًة عن التَّنفيذ واألولويَّة والَوْقع. ره ُمَوتِّراٌت وُمتحدِّ النفسانيَّة االجتامعيَّة، وال تزاُل يف تطوُّ

الهجرة  سياق  يف  اجتامعّي«  »نفسايّن  مصطلح  استعمل  َمن  أول 
يف   )Hertha Kraus  = كَرْوس  )ِهرْتا  وجدُت–  –فيام  القرسية 
عدٍد خاّص صدر سنة 1939 من حوليَّات املجمع األمرييك للعلوم 
َمجالَِب  بحثها  يف  ِهرْتا  تناولت  فهناك  واالجتامعية.1  السياسية 
الَكرْب إىل امُلَعاد توطينهم يف »بلد غربة«، وذكرت ما هم عليه من 
ن  حاٍل نفسانية واجتامعية، فجاَوزَت بذلك غريَها من املؤلفني ممَّ

نظروا يف الكوارب القانونية والسياسية واالقتصادية.

كانت  حتى  الحقل  هذا  يف  شاَع  ما  املصطلح  استعامل  أن  إال 
سنة  يف  ُبْند  َهارِل  لرببرا  صدر  وكان  العرشين.  القرن  تسعينيَّات 

كتبت  املعونة(،  )فرض  كتاب  وهو  جليٌل،  أديبٌّ  أثٌر   1986
االجتامعية يف مفهوم  العوامل  إىل  الَعْزِو  »َفرِْط  فيه فصاًل يف 
إهامله  عىل  اإلنسانية  املعونة  ميداَن  فيه  عابت  اإلنسان«، 
التَّأثريات النفسانية يف التهجري. وملا كانت سنة 1993 طلبت 
إيّل أن ُأنِشئ نقداً عىل مسألة صحة الالجئني العقلية، لُينرَش 
جامعة  عن  يصدر  الذي  العاملية(  العقلية  )الصحة  تقرير  يف 
النفسانية  الحال  مفهوم  من  فيه  يرد  مل  أنه  غري  َهرَْفرد.2 
االجتامعية إال إشارة عجىل، وهي يف األكرث للتلميح إىل السياق 
العقلية  ة  الصحَّ يصوغ  الذي  األوسييع  والثقايف  االجتامعي 

لالجئني.
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