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ة العقليَّة عند الالجئات ونساء املجتمعات امُلِضيفة الُعْنف عىل املرأة والصحَّ
ألينا ُبْتس وراِسيل َبرََدا وأنِجال بوراسا 

العنف  رات لخطر  امُلهجَّ النساء والفتيات  الجنسني فُتعرِّض  القوة واملساواة بني  الخلل يف  تتفاقم وجوه 
عليهنَّ بسبب وجوه الضعف املتعلقة بالحالة القانونيَّة واألمن االقتصادي والوصول إىل الخدمات وأحوال 
ُبل التي تقضها بها حاجات كلِّ  املعيشة. ومن املهم َفْهم عوامل الخطر والحامية وتحديدها لتحسني السُّ

من الالجئني واملجتمعات امُلِضيفة.

جميع  عىل  تعمل  لبنانية  منظمة  وهي  أبعاد،  منّظمة  أجرت 
واالستجابة  املرأة  عىل  الجنسايّن  العنف  من  الوقاية  جوانب 
له1، ومعها معهد املرأة العاملي ومقره الواليات املتحدة2، أجريا 
استطالعاً لالجئات السوريات والنساء اللبنانيات والفلسطينيات 
ة  لَفْهم تجاربهنَّ يف العنف الجنسايّن عىل املرأة ويف َدْعم الصحَّ
االستطالع  أُجِري  وقد  االجتامعيَّة.  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
مات خدمات  ومقدِّ أكادمييَّات  مبعاونة   2019 سنة  أيار/مايو  يف 
ة  الصحَّ وَدْعم  املرأة  عىل  الجنساين  العنف  ميدان  يف  لبنانيِّات 
مبعطياٍت  اسُتكِمَل  ثمَّ  االجتامعيَّة.  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
نوعية ُجِمَعت يف مناقشات دارت بني ِفرَق الرتكيز وقادة املجتمع 
وَدْعم  املرأة  عىل  الجنسايّن  العنف  ميدان  يف  ومزاولني  املحّل 
املجتمع  وأفراد  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
ُمعوِّق  املرء ولكلِّ  الحال  لُحْسن  املحّل، وذلك لفهم تصوراتهم 

قة يف هذين القطاعني.3  وكلِّ العوامل يف تدعم الخدمات امُلنسَّ

يعانني  أنهن  منهنَّ   %90 ذكر  ُقوِبَلت،  قد  امرأة   969 بني  ومن 
وجوه ضعفهنَّ  من  أكرث  أو  واحد  بسبب  من مشكالت خطرية 
البدنية  والصحة   ،)%71( الغذايئ  األمن  انعدام   : محيطهنَّ يف 
حيث  واألمن  والسالمة   ،)%56( األرسة  من  واالنفصال   ،)%62(
دت املشاركات يف مناقشات ِفرَقة الرتكيز ِقلََّة  َيِعْشَن )50%(. وحدَّ
وجوه  يف  الرَّئيس  السبب  إنَّه  وقلن  املالية  املوارد  إىل  الوصول 
الالجئني  ومجتمعات  امُلِضيفة  املجتمعات  بني  هذه  الضعف 
واء. والعنف الجنسايّن عىل املرأة شائٌع بني هذه الفئة من  بالسَّ
ُلِث النساء إىل أنَّهن تزوجن قبل أن  السكان. فقد أشار أكرث من ثثُ
، وأكرث من ثالثة أرباع النساء الاليت  يبلغ السنة 18 من عمرهنَّ
لهن رشيك أو سبق أن كان لهّن رشيك ُقْلَن إنَّهن تعرَّضن لعنف 
العشري، ونصفهنَّ تعرَّضن لذلك يف خالل السنة املاضية. ثمَّ إن 
انطبقت  العشري  ُعْنَف  عانني  نساء  َعرَشَة  كلِّ  من  نساء  مثانية 
فالسيطرة  وأيضاً  الشديدة.4  الضائقة  معايري  عىل  حاالتهن 
الزواج  وكان  النفسانيَّة.  للضائقة  ُمِهم  َخِطر  عامٌل  القرسية 
القرسي أو زواج األطفال أحد أكرب عوامل الضائقة النفسانيَّة مع 
ضغط هائل عىل الفتيات العرائس، فكان لذلك أثر يف عالقتهن 

بالزوج وبأطفالهن يف املستقبل. 

هذا، وعدد النساء السوريات اللوايت انطبقت حاالتهنَّ عىل معايري 
اللبنانيات يف ذلك.  النساء  الشديدة أكرث عدد  النفسانيَّة  الضائقة 
وقد ُفرسِّ هذا االختالف يف ِفرَق الرتكيز فقيل إنَّه ناجم عن الضغط 
أو القلق جلبه ُمجِهٌد مايّل وأرسي، والَحرْية يف الحارض واملستقبل، 
وارتبط  الالجئ.  بصفة  املرتبط  والَوْصم  األرسة،  من  واالنفصال 
وجود مشكلٍة خطرية يف ُبعٍد واحد فقط من وجوه االستضعاف يف 
البيئة املحيطة مبعّدل أعىل بكثري من الضائقة النفسانّية الشديدة 
بالقياس إىل الاليت ليس فيهنَّ مشكالت خطرية. وكان عدد وجوه 
الضعف التي تسبب مشكالت خطرية مرتبطاً ارتباطاً قوّياً بزيادة 

معدالت الضائقة النفسانيَّة الشديدة.

التَّعِزيز  طبيعة  والسوريات  اللبنانيات  النساء  من  كّل  وذكرت 
أن  ميكن  وكيف  العقليَّة،  والصحة  البدنية  حة  الصَّ بني  املتبادل 
االعتناء  من  جسدية  علل  أو  مزمنة  بأمراض  اإلصابة  متنعهنَّ 
ة العقليَّة يف هيئة  ، وكيف ميكن أيضاً أن تظهر آثار الصحَّ بأنفسهنَّ

أعراض جسدية.

وجوه استجابة النِّساء
االستجابة  خدمات  التمسَن  الاليت  السوريات  النساء  عدد  كان 
أو  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  الحال  دعم  خدمات  وبخاصة  للعنف، 
التمسَن  اللوايت  اللبنانيات  النساء  عدد  من  أكرَث  العقليَّة،  ة  الصحَّ
ذلك، عىل أنَّ عدد النساء اللبنانيات الاليت التمسَن مزيَد التعليم 
والتدريب املهني أكرث من النساء السوريات. وكان العائق األسايّس 
الذي اعرتض البحث عن الخدمات هو أنَّ النساء إمنا مل يكن يعرفن 
إىل  يحتجن  ال  بأنَّهن  اعتقادهنَّ  ذلك  يل  حارضة،  الخدمات  أن 
الداعم  األسايس  العامل  أنَّ  ذلك  وِمْثل  العنف.  ملعالجة  خدمات 
الناس  هة بوضوح إىل  ُموجَّ الخدمات  أن تكون  اإلعانة هو  لطلب 
من مشاربهم وحاالتهم، وال سيَّام للنَّساء السوريات. وهذا متَّصل 
أن  ذلك  )مثال  وجودها  ومكان  الخدمات،  عن  اإلعالن  بكيفية 
التي  املستوطنات  من  بالقرب  أو  املدن  مراكز  يف  حارضًة  تكون 
يف  م  ُتقدَّ أن  ذلك  )مثال  هيكلتها  وكيفية  الالجئون(،  فيها  يعيش 
مراكز قامئة برأسها أو داخَل مراكز »جامعة لكلِّ الخدمات« تديرها 

الحكومة مع عدٍد من ُموِصل الخدمة اآلخرين(. 
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ْين  ليتصدَّ دينهن  يف  املؤاساة  عن  النساء  معظم  بحثت  وقد 
ي  للتصدِّ الوحيدة  املشرتكة  اآلليََّة  الصالة  فكانت  للعنف. 
الرتكيز.  وِفرَق  االستطالع  يف  املشاركات  بني  املعيشة  لصعوبة 
الروحانية  بالوجوه  األخذ  يف  تجربتها  النساء  إحدى  ووصفت 
حافة  إىل  »أصعد  قالت:  اليومية،  التجارب  لصعوبة  ي  للتصدِّ
من  شاي  كوب  وأرشب  أقُعُد  تعاىل.  الله  وأخاطب  الييوادي 
ثم  اخ،  الييصُّ وسعني  ما  وأصخ  سيجارة،  ن  وأدخِّ األعشاب، 

أعود«. 

ي لصعوبة املعيشة كانت مفيدًة يف  وقد ذكرَن أنَّ آليَّات التصدِّ
العثور عىل عمل، وإرشاك قادة املجتمع املسؤولني عن األمن 
فات  ُمخفِّ واستعامل  الرسمية،  غري  خيام  من  مستوطنات  يف 
اآلالم أو أدوية أخرى. وقال نحٌو من ثالثة أرباعهنَّ أنهنَّ طلنب 
املشورة يف ما ينبغي ِفْعُله ووجدَن دعم الحال االنفعاليَّة من 
بني منهنَّ مفيداً. وقد وصفَن البكاء أو َترْك الحبل للمشاعر  املقرَّ

بأّنهام »ال طائل دونهام« ذلك أنَّ »الَكَمَد باٍق يف النفس«. 

أبعاد إىل أن وجوه  مة  في منظَّ املَرويَّة من موظَّ وتشري األدلة 
منذ  لبنان  سكان  جميع  بني  بّينة  زيادًة  زادت  قد  الضعف 
منهم  كثري  فقد  إذ  أيار/مايو 2019،  املعطيات يف  َجِمَعت  أن 
دخلهم، وأبلغت النساء عن ارتفاع معدالت العنف الجنسايّن 
عىل املرأة والضائقة النفسانيَّة. وقد تفاقمت هذه الحال منذ 
االنفجار الذي وقع يف بريوت يف 4 آب/أغسطس 2020 ومنذ 
َع االنهيار  ت جائحة داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(، فرَسُ تفشَّ
االقتصادي يف لبنان، وعزل الناجيات من العنف الجنسايّن عىل 
رات وأنظمة  املرأة مع مرتكبيه، وإنشاء حواجز مادّية بني املترضِّ
أو  الخدمات  من  كثري  ُعلِّقت  أنه  ذلك،  إىل  ويضاف   . دعمهنَّ

ُكيِّفت يف أثناء الجائحة، فضاقت ُسُبل الناجيات. 

معاين  ُعِلَمت  أن  املرّكزة  املناقشات  ِفرَق  عن  خرج  أنه  عىل 
ة  كلامت مثل الضغط والغضب، فُعرَِف أنها مرتبطة بسوء الصحَّ
العقليَّة. وقد ال يشري هذان املصطلحان يف اللغة اإلنجليزية إىل 
إىل  النساء  متيل  السياق  هذا  يف  ولكن  العقليَّة،  ة  الصحَّ نزاع 
التهوين من أعراضهنَّ بسبب الَوْصم والضغط االجتامعي عىل 
« أو كام يقال  « أو أن »تستجمعَن َعزمهنَّ ين جأَشهنَّ أن »ُتقوِّ

ي حالك(. لهنَّ بالعاميَّة )شدِّ

التَّوصيات 
مات الخدمات إىل تقديم خدمات شاملة،  ينبغي أن تسعى مقدِّ
منخفضة الكلفة أو بال تكلفة، يف العنف الجنسايّن عىل املرأة 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، مع دعم  ويف َدْعم الصحَّ
اإلحاالت، يف أمكنة آمنة، موزَّعًة بحسب مقتى الحال )لتقليل 

ما  األطفال  ورعاية  النَّقل  تأمني وسائل  وينبغي  النَّقل(.  كلفة 
مات الخدمات  أمكن. وميكن أن ُتزاَد مسارات اإلحالة بني مقدِّ
العقليَّة والحال  ة  الصحَّ املرأة وَدْعم  الجنسايّن عىل  العنف  يف 
مناسبة  تحقيق خدمات  االجتامعيَّة، وذلك بضامن  النفسانيَّة 
النفسانيَّة  الحال  دعم  مثل  الخدمات  كانت  ما  فكثرياً  ن.  للسِّ
ن، ولكنها مل  االجتامعيَّة متاحة للبالغني الشباب ومتوسطي السِّ

ن.  تكن متاحة دوماً لألطفال واملراهقني وكبار السِّ

الهائل  الَوْصم  إىل  الرتكيز  فرقة  يف  املشاركات  أشييارِت  وقد 
مات  مقدِّ ونقص  العقليَّة،  ة  الصحَّ خدمات  بالِتامس  املتعلقة 
فيها  تحفظ  التي  اآلمنة  األمكنة  وانتفاء  الت،  املؤهَّ الخدمة 
الرعاية.  أمام  إن كل ذلك عوائق  وقلَن  املخيامت،  الرسيَّة يف 
امُلبتَدَعة، مثل  ُطُرُق املقاربة  امُلقلَقاِت  ويجوز أن تعالج هذه 
اآلمن  املادي  الحّيز  ذات  املحمول  الهاتف  خدمات  استعامل 

والحافظ للرسيَّة لتقديم الخدمة. 

وهناك حاجة إىل جلسات توسيع املدارك ملعالجة مسألة إلقاء 
اللوم عىل الناجيات )أي إلقاء اللوم عىل الناجيات من العنف 
الجنسايّن عىل املرأة يف تجربتهن امُلرَّة، وهو ما له سوء أثر يف 
تهن العقليَّة ويؤدي أيضاً إىل استمرار الَوْصم( وال يقتص  صحَّ
مات  قصدها عىل أفراد املجتمع املحّل ولكن تشمل أيضاً مقدِّ
الخدمات أنفسهم. وينبغي للفاعلني يف ميدان العنف الجنسايّن 
عىل املرأة االستمرار يف عقد جلسات توسيع املدارك عىل صعيد 
املرأة،  عىل  الجنسايّن  والعنف  الجنسانيَّة  يف  املحّل  املجتمع 
إضافًة إىل اإلقرار بالضائقة النفسانيَّة واالستجابة لها، وتقديم 
مود لصعوبة املعيشة واألحوال. وينبغي  آليات داعمة يف الصُّ
أن تشمل التَّدريباُت الِوقايَة من االستغالل واالنتهاك الجنسيَّنْي 
واالستجابة لهام، وال سيَّام يف األزمة االقتصادية الراهنة. وينبغي 
يستمرُّوا  أن  املرأة  عىل  الجنسايّن  العنف  ميدان  يف  للفاعلني 
الجسامنيَّة  وء  السُّ آثار  يف  املييدارك  توسيع  جلسات  عقد  يف 
والزواج  القرسّي  الزواج  يخلِّفها  التي  واالجتامعيَّة  والنفسانيَّة 
املبكر. وينبغي أن تتوىل الحمالت املجتمعية إزالَة الَوْصم من 
ة العقليَّة باستعامل مصطلحات  املحادثات الدائرة حول الصحَّ
لَوْصف  املتداولة  املصطلحات  أنَّ  ذلك  باألمر.  متَّصلة  محليَّة 
ان منحرفة  ة( بني هؤالء السكَّ ة العقليَّة )أو اعتالل الصحَّ الصحَّ
ن كثري من  عن املصطلحات السائدة )مثل االكتئاب(. وقد هوَّ
العقليَّة  ة  الصحَّ يف  تجاربهنَّ  من  الرتكيز  ِفرَق  يف  املشاركات 
ضغط  )مثل  ُمكنَّيات  أو  ألطَف  مصطلحات  باستعاملهنَّ 

ديد.  ة، كالقلق الشَّ باملعنى العامّي( لوصف أعراض أكرث ِحدَّ

أن  بوضوح  للجميع  الخدمات  إتاحة  ُضِمَنت  إذا  وميكن 
أفراد  وصول  دون  تحول  التي  قات  املعوِّ معالجة  عىل  ُتِعني 
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املهاجرات  املنازل  يف  والعامالت  والالجئات  امُلِضيف  املجتمع 
بهذه  قليلة  معرفة  لهنَّ  سيكون  منهنَّ  فكثري  الخدمات،  إىل 
مقصودة  غري  انيَّة  السكَّ فئتهنَّ  بييأنَّ  اعتقاد  أو  الخدمات 

بالخدمات. 

وأعامل التمكني االقتصادي مهمٌة العرتاض تأثري وجوه الضعف 
ما  الربامج  هذه  مثل  ُتقلِّل  أن  وينبغي  املحيطة.  البيئة  يف 
أمكن التقليل من خطر العنف الجنسايّن عىل املرأة الناتج عن 
الجنسانّية  الشؤون  يف  املرأة  َدْخل  ُينِشئه  قد  الذي  ي  امُلتحدِّ
وللعنف  للجنسانيَّة  شامل  تقدير  بإجراء  وذلك  السائدة، 
الربنامج ورصدها وتقوميها،  املرأة إلِعالِم إعداد  الجنسايّن عىل 
مع توجيٍه تقنّي من الفاعلني يف ميدان العنف الجنسايّن عىل 

املرأة.

ضعف  وجوه  الالجئات  عند  بأنَّ  اإلقييرار  املهم  من  وأخييرياً، 
مات  مقدِّ من  الدعم  لطلب  ارتياحاً  أكرث  َيُكنَّ  وقد  دة،  ُمحدَّ
ما  منه  أتني  الذي  نفسه  املرشب  من  يأتني  الاليت  الخدمات 
امت  اسُتِطيَع ذلك. ثمَّ إنَّ إرشاك األعضاء السوريات من املنظَّ
العمل  أو  األخرى،  الخدمات  أو  املدارك  توسيع  يف  اإلنسانية 
قائدات  أو  الرسميات  غري  السوريات  الخدمات  مات  مقدِّ مع 
املجتمع املحّل، لبناء الثقة مع أفراد مجتمع الالجئني، ميكن أن 

ُيِعني عىل معالجة هذه املسألة. 

apotts@gwu.edu @alina_potts ألينا ُبْتس 
عاملَُة بحوث، يف معهد املرأة العاملي

 rbarada@gm.slc.edu راِسيل َبرََدا 
مستشارٌة يف الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيَّنْي والعنف 

مة أبعاد مبنطقة الرشق األوسط  الجنسايّن عىل املرأة، يف منظَّ
وشاميّل إفريقيا 

أنِجال بوراسا 
abourassa@gwu.edu  @ABourassaMPH 

باحثٌة مشاركٌة، يف معهد املرأة العاملي

.www.fmreview.org/detention/anani ً1.  انظر أيضا
 2. معهد بحوث مقرّه جامعة ُجْرج واشنطن 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/
3. سيصدر عاّم قريب مؤلَّف بالنتائج كلِّها راجعه األقران. 

4. اسُتعِمَلت أَداُة تقديٍر من ِمقياس ِكْسَلر للضائقة النفسانيَّة )+K6( لقياس الضائقة 
النفسانيَّة. 

انظر:
  Segal S P, Khoury V C, Salah R and Ghannam J )2018( ‘Contributors

 to Screening Positive for Mental Illness in Lebanon’s Shatila Palestinian
 Refugee Camp’. The Journal of Nervous and Mental Disease 206)1(

)املساهمون يف تحرِّي اإلصابة باملرض العقّل يف مخيَّم شاتياًل لالجئني الفلسطينيِّني يف 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28976407 )لبنان

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة ُبُطرق مجتمعيَّة مقاربة َدْعم الصحَّ
ِدِمرْتُو ِنرِسيِسَيان ومارين راغونو وَهْيَدا ِريَده وغوِلَياِلمو سِكيِنيَنا

ال تسمح قيود التشغيل يف السياقات اإلنسانية دوماً بتخصيص الوقت واملوارد الكافية لألعامل التشاركية 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. التي ال غنى عنها يف إنشاء ُطُرق مقاربة مجتمعية لَدْعم الصحَّ

الناس  استقرار  مصادَر  به  املرتبطة  وامُلرِهقات  التَّهجري  ُيقوِّض 
واالنتامء،  باملكان  والشعور  والجامعية،  الفردية  الهوية  مثل 
ة  الصحَّ َدْعم  ُيرِْجَع  أن  وميكن  واالجتامعية.  القانونية  والحالة 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة استعادة اإلحساس بالَعْيش 
الطبيعي، وأن يألََم الجروح الجامعية، وأن يدعم الهوية الفردية 

والجامعية. 

بنياٍت يف عالقات  ولكّن االستجابات اإلنسانية تقوم عموماً عىل 
تقدير  من  أكرث  املََواِضيعيَّة  الخربة  ر  وُتقدَّ فيها.  مساواة  ال  قوة 
يشرتك  ال  أن  ويكرث  ُتفرَض.  األحيان  بعض  ويف  املحلية  املعارف 
وتقوميها،  وتنفيذها  إعدادها  يف  بالربامج  تأثُّراً  األكرث  هم  الذين 
أماَم  حصاً  ال  املانحة  الجهات  أماَم  مسؤولة  املنظامت  وتكون 

الخدمة.  إليها  توصل  التي  باألزمة  رة  املترضِّ املحليَّة  املجتمعات 
املعتقدات  وأنظمة  للثقافات  العقليَّة،  ة  الصحَّ ميدان  ويف 
األمراض،  تصور  يف  شديٌد  تأثرٌي  القوة  )ديناميَّات(  وحركيَّات 
العالجات ووجوه  االستجابات، ومنها  َصْوغ  األعراض، ويف  ومنها 
ل يف الحال النفسانيَّة. لذلك هناك خطر متأصل يف برامج  التدخُّ
األحوال  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم 
املقتضية للمعونة اإلنسانية، ويتمثل هذا الخطر بتكرار َحَركيَّاٍت 
ة العقليَّة  ل اإلنساين ورعاية الصحَّ لٍة للمشكالت لوجوه التدخُّ حامَّ
واء من خالل أ( الرتكيز عىل وجوه ضعف املهاجرين قرساً،  بالسَّ
للّشدائد  االستجابة  وَفْهم  ب(  وفاعليَّتهم،  صمودهم  وإهامل 
بطريقة مقاربٍة يف الطّب الحيوي، وُيخاَطر بذلك ِبَعدِّ املشاركني 
االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برنامج  يف 
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