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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة عند النساء امُلسلاَمت  اإِلمياُن وَدْعم الصحَّ

رات  امُلهجَّ
كاثلني ُرتِلج وَسْندرا إميان ِپرِْتك ومحمد أبوهالل وعطا الله ِفْتسِغيُبون

ة العقلية، كانت مراعاة اإلميان يف املعونة  ين من ُهُويٍَّة وُسَنٍن ومعتقداٍت تأثرٌي عميق يف الصحَّ ملَّا كان للدِّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة رضورة.  وَدْعم الصحَّ

و»يا  حاجايت«،  رأُس  الدينية  و»الحاجات  النجاة«،  »الصالة سبب 
العراق  يف  رات  امُلهجَّ النساء  قالتها  عباراٌت  هذه  ُسِئلت«.  ليتني 
ٍق فيها سنَة  وسورية وتونس وتركيا يف ثالث دراسات مستقلٍة ومُنسَّ
مة  2019، أجرتها جامعة ِبرِْمِنغَهام وجامعة امللكة مارغريت ومنظَّ
مة اإلغاثة اإلسالمية عرب العامل  مستقبل سورية الزاهر، مبعاونة منظَّ
يف  اإلميان  شأَن  الدراسات  وبحثت  للتنمية.  اإلنسانية  واألكادميية 
ي النساء لصعوبة معيشتهنَّ ويف معافاتهنَّ يف سياق الهجرة  تصدِّ

القرسية وسياق النِّزاع.1 

عانت النساء الداخالت يف هذه الدراسة، مثل كثريات غريهنَّ من 
رات، مصاعب يصعب وصفها، ففقدن أقارَب وأمالكاً، وِعْشن  امُلهجَّ
الجنسايّن(،  والعنف  الجنس  العنف  )ومنه  والعنف  الحرب  يف 
وُذْقَن   ، ُأرَسهنَّ من  وانفصلَن   ، حياتهنَّ د  ُتهدِّ رحالت  يف  وُخْضَن 
فقد  دينّي،  إىل مجتمع محّل  منتميات  يوماً  ُكنَّ  قد  وإذ  العجز. 

املنتقلة  والروحانيَّة  واإلميييان  بالدين  لهنَّ  تنقُّ أثناء  يف  كَن  متسَّ
مود اإلمياين واملعاناة الروحية –اللذان يكرث أن  . وقد أثَّر الصُّ معهنَّ
يصعب فهمها عىل الغرباء– يف ُحْسِن حال النساء بطرق متنوعة. 
الدينية واملعتقدات  َنن  الدينية والسُّ فطوال تجاربهم كان للهوية 
تهنَّ العقلية، سواء يف تخفيف الضائقة  الدينية تأثري عميٌق يف صحَّ

النفسانية أو يف املساهمة فيها. 

ينتقلَن وينتقل إميانهنَّ معهنَّ
واسعة  طائفة  عىل  اعتمدن  النساء  أن  إىل  الدراسة  نتائج  تشري 
اتِّخاذهنَّ  وتوجيه  ملعاناتهن  معنًى  إليجاد  الدينية  الروايات  من 
فاستعملَن  واالنتحار.  الطالق  قرارات  ومنها  الحاسمة،  القرارات 
ورأَيَن  للتكيُّف،  أولّية  آلياٍت  الدينية  َنن  السُّ من  متنوعًة  جملًة 
قيمًة للتوجيه الصادر من القادة الدينيني ولبلوغ املواضع واملوارد 
 ، الدينية. ووصفت النساء ما يّتبعن من ُسَنن دينية أنها ُتريحهنَّ

امرأٌة الجئٌة سوريَّة وهي َتقرُأ الُقرآَن يف بيتها برتكيا.
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وأنها وسيلة للحامية من الخطر، ووسيلة لتقليل القلق، ووسيلة 
للَهْدِي يف اتِّخاذ القرار. قالت جنان، وهي امرأة تبلغ من عمرها 
»إمنا  العراق:  الداخليِّني يف  للنازحني  مخيم  تعيش يف  51 سنة 
األَمُر كصبِّ املاء عىل النَّار«، مشريًة إىل صالتها وقراَءتها القرآن. 
ويشابه ذلك ما ألَّفتُه املعتقدات الدينية من إطاٍر أسايسٍّ فرسَّ 
من خالله أَكرُث النساء يف الدراسات الثالث الحياَة وسعيهنَّ إىل 
ة الروحية املستمرَّة للِه  إدراك تجاربهن. وأعاَن شعورهنَّ باملودَّ

عىل املثابرة يف مكابدتهنَّ املستمرة. 

قات  امُلعوِّ واملالجئ من  املخيامت  النساء يف  عانت  ذلك،  ومع 
الدينية، ومن ذلك  الشعائَر  أدائهنَّ  )اللوجستية( يف  اإلمدادية 
إقامتهم  مواضع  يف  الصالة  أماكن  وانتفاء  الخصوصيَّة،  انتفاء 
بالتَّعب  بعضهنَّ  شعر  واللُّجوء،  العبور  بلدان  ففي  املزدحمة. 
أداء  عن  فُشِغْلَن  اليومية  بامُلجِهَدات  االنشغال  أو  الشديد 
العبادة إفرادّياً، وافتقرَن إىل فرص أداء الشعائر الجامعّية. وقد 
ُكنَّ فَقْدَن اللوازم الدينية أو اضطررَن إىل تركها، مثل النصوص 
ادة الصالة. وفقد بعضهنَّ هواتف  عاء وُسجَّ الُقدسيَّة وُسبَحة الدُّ
َشْحَن  يستطعَن  مل  أو  دينية،  تطبيقات  فيها  َخزَنَّ  محمولة 

هواتفهم ّحتى يصلَن إىل التطبيقات الدينية. 

وأملح بعضهنَّ إىل أن أدائهنَّ سننهنَّ الدينية قد قلَّ مُلكابدتهنَّ 
كان  بعضهنَّ  فعنَد  بالله.  وإميانهنَّ  تجاربهّن  بني  التوفيق  يف 
انخفاض إميانهنَّ مؤقتًة فقط، ولكن عند اللوايت مل يتمكنَّ من 
استقرار  استعادة  من  أو  وإميانهم،  تجاربهم  بني  الخالف  حل 
بأعراض  إميانهنَّ مرتبطاً  انخفاض  كان  السابق،  الدينّي  أدائهنَّ 
املعارف  من  أمنة  الطَّ إىل  حاجة  بهنَّ  فكان  واالكتئاب.  القلق 
لتعينهم   – متناولهنَّ عن  بعيدٌة  أنَّها  شعرَن  –التي  سة  امُلقدَّ
عىل معالجة املعتقدات الداخلية املرتبطة مبا ذقَنه من إساءة، 

واملرتبطة بَلْوِم النَّْفس أيضاً.

َدعٌم ُمَعرَقل 
عن  ث  التحدُّ يف  رغبتهنَّ  عن  الدراسة  يف  النساء  بعض  ت  عربَّ
، لكنهنَّ شعرَن أنهن  املكابدة الروحية يف َوَسٍط إرشاديٍّ رسميٍّ
قالت إحدى  إذ  اإلميانّية.  املسائل  الحديث عن  لهنَّ  ينبغي  ال 
ال  ثوننا  يحدِّ حني  ألنهم   ، ٌ بنيِّ »هذا  العراق:  يف  امُلسَتْطَلعات 
يذكرون عن الدين شيئاً«. وِمثُل ذلك أْن قالت إحدى املشاركات 
يف الدراسة من سورية إنَّها تحبُّ لو استعملت »أقواٌل وأمثلٌة 

دينية ... يف العالج، ألن شخصيَّتي متيل إىل اإلميان والدين«. 

تجنب  إىل  واملحلِّيون  الدوليون  الخدمات  مو  مقدِّ ومييل  هذا، 
الدخول يف شؤون الدين، ومل يدخلوا فيها إال حني طلبت النساء 
والسياسات  املوظفني  مواقف  فإن  ذلك،  ومع  صاحًة.  ذلك 

مثال  لإلفصاح.  آمناً  حاالً  النساء  ه  تعدُّ ما  صاغت  التنظيمية 
ذلك، أنَّه كثرياً ما كان ُيبَنى إدراك املالمح الدينية للمهاجرات 
ن  ُتضمَّ يتم  ، ومل  تونس عىل مظهرهنَّ الحدود يف  يعربَن  الاليت 
االستقبال،  عند  التحرِّي  إجراءات  يف  الدينية  الحاجات  ُمراعاُة 
النفسانيَّة  الحال  َدْعم  أعامل  يف  وال  الطبيَّة،  الفحوص  يف  وال 
رغبتهنَّ  َذَكرَن  األربعة  البلدان  يف  النساء  ومعظم  االجتامعيَّة. 
أو  زيادة  عىل  تركز  التي  اإلعانيَّة  املشاركة  من  أوسع  نوع  يف 
استعادة الوصول إىل َدْعٍم خارجيٍّ متعلق باإلميان الذي تعرَّض 
الضطراب الشديد. ورغبت كثريات يف الوصول إىل أمكنٍة ميكنهنَّ 
ع مع نساء أخريات للصالة كام ُكنَّ يفعلَن من قبل.  فيها التجمُّ
وأما حالة النساء العابرات، فكانت أمكنة الصالة فهيا أو القادة 
الدينيني غري معلومة أو بعيدة، وألنهم غري قادرات عىل بلوغ 
اضطراباٍت  يعانني  منهنَّ  كثري  ظلَّ  الروحيِّني،  القادة  أمكنة 

انفعالية مل ُتحّل. 

ومل يأخذ الدعم الذي كان متاحاً للنساء من املعونة ومقدمي 
النفسانيَّة االجتامعيَّة مل  العقليَّة والحال  ة  َدْعم الصحَّ خدمات 
يأخذ إىل حد بعيد يف الحسبان تأثرَي اإلميان يف الضائقة النفسانية 
وبدالً  للتكيُّف،  الدينية  املوارد  إىل  الوصول  تسهيل  أهميَة  وال 
من ذلك ُظنَّ أنَّ القادة الدينيِّني املحليِّني سيحتملون مسؤولية 
مثل هذه الحاجات. وكان االستدالل عىل ذلك مرتبطاً يف كثرٍي 
من  كثرٍي  يف  لكن  التحيُّز.  وعدم  الِحَياد  مبخاوف  األحيان  من 
واملخيامت  الَحْجز  ومراكز  العبور  مدن  –مثل  السياقات  هذه 
ومواضع إعادة التوطني– كان وصول النساء إىل هؤالء األشخاص 
عم بسبب  أو املوارد قليٌل، أو أنهّن أُغِفْلَن أو استبعدن من الدَّ
كان ميكن  والذين  إنسايّن  تفويض  لهم  الذين  إن  ثم   . جنسهنَّ
يف  النساء  يسألوا  مل  الوصول  تكافؤ  تحقيق  يف  يتوّسطوا  أن 
اإلميان  الدينية وتجنَّبوا مناقشة شؤون  الدراسة عن حاجاتهنَّ 
يف التقديرات وُخَطط االستجابة. فكان من ذلك أِن افتقر كثرٌي 
عم الخارجّي إلسرتاتيجيَّتهنَّ  من النساء يف هذه الدراسة إىل الدَّ

 . ي لصعوبة معيشتهنَّ يف التصدِّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  َدْعم الصحَّ
املراعي لإلميان مع النِّساء امُلْسِلامت

 ، رات ميكن أن ُيرِضَّ صحيٌح أّن تهميَش املخاوف الدينية للُمهجَّ
ولكن صحيٌح أيضاً أنَّ املبالغة يف إبراز أهمية اإلميان عند فئة 
الدينية عىل  الفروض حول الحاجات  من السّكان أو يف إنشاء 
أساس دين األغلبية– ميكن أن ُترِض. وينبغي أن تكون املعونة 
الوجوه  مستجيبة ملَْن يرَغب وال يرغب يف الدخول بوجٍه من 
ة  يف اإلميان. وهكذا تبدأ مراعاة اإلميان يف املعونة وَدْعم الصحَّ
ما  رات:  امُلهجَّ بسؤال  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
، وما حلولها؟ وهل ُيرِْدَن أن يكون  أسباب مشكالتهنَّ يف رأيهنَّ
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إن  شأٌن،  الروحية  نن  والسُّ الدينيني  والفاعلني  الدينية  لِلُّغة 
؟  ُوِجَدت، يف حلِّ مشكالتهنَّ

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  اإلميان يف  ُأُسَس مراعاة  أنَّ  عىل 
النفسانيَّة االجتامعيَّة راسخٌة يف املبادئ والتوجيهات املنصوص 
عليها يف املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات 
ِة العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة يف  يف شأن َدْعُم الصحَّ
وإجراء  الدينيِّني  الداعمني  إرشاك  إىل  إرشاٌد  ففيها  الطوارئ.2 
الدينيِّني،  والفاعلني  القضايا  االعتبار  يف  تأخذ  التي  التقديرات 
وُترِبُز أهميَة البناء عىل املوارد والقدرات املتاحة، وعىل اإلسهام، 
عم املتكاملة وحقوق اإلنسان. ثمَّ ُأنِشئ مزيد  وعىل أنظمة الدَّ
ة  اإلرشادات العملية سنَة 2018 يف مراعاة اإلميان يف َدْعم الصحَّ
يف  استفدنا  أن  وبعد  االجتامعيَّة.3  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
م بني يديها  هذه الدراسة من هذه اإلرشادات واملعطيات، نقدِّ

عدداً من التوصيات مبعاملة النساء امُلْسِلامت خصيىص. 

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف  للفاعلني  ينبغي 
يتحّملوا مسؤولية  أن  األخرى  املعونة  ميادين  االجتامعيَّة ويف 
املوارد  إىل  الوصول  مساواة  يف  والرَّصد  والتيسري  التقدير 
مع  ُقرٍْب  من  يعملوا  وأن  والرجال،  للنِّساء  الدينية  واملواضع 
بأن  ُيِقرُّوا  وأن  الرسميِّني،  وغري  الرسميِّني  الدينيني  الزعامء 
ومن  الجنس.  أساس  عىل  يقوم  الدينية  املوارد  إىل  الوصول 
ياق  السِّ يف  الرسمّيات  غري  الدينّيات  الزعيامت  تحديد  املهم 
عَم  الدَّ يطلنَب  األُخَرَيات  النساء  إليهنَّ  يلجأَن  الاليت  املَحلِّ 
الروحي والعاطفي. وإرِشاُك هؤالء النساء يف التَّصميم والتنفيذ 
لربامج َدْعم الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، ومنها التدريب عىل 

اإلسعاف األويّل النفسايّن. 

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  في  ُموظَّ َتْبِصَُة  وينبغي  هذا، 
النفسانيَّة االجتامعيَّة بوجود ومالءمة التعاليم الدينية الرئيسة 
واملجتمعات  األفراد  للتكلُّف  يستعملها  التي  املحليَّة  واألمثال 
املحلية. وُيَضاف إىل ذلك، أنه ميكن أن يكون التَّعريف باألنبياء 
والنساء الاليت ُيحَتَذى عىل مثالهنَّ يف الروايات الدينية مصدراً 
التَّهجري واالضطهاد والفقدان. فلقد  عانوا  لَوان، فُهم أيضاً  للسُّ
أساليب  من  ذكره  م  تقدَّ مبا  فني  املوظَّ مدارك  توسيع  ي  يؤدِّ

ي لصعوبة املعيشة إىل تعزيز فاعلّية الربامج.  التصدِّ

ُيستعَمل  ما  إىل  ُينَظر  أن  العقلية  ة  الصحَّ أدوات  يف  وينبغي 
اللغة  َتُبثَّ  أن  الضائقة من تعابري اصطالحيَّة محليَّة، يكرث  يف 
ة العقليَّة؛  الدينية يف أوصاف ما َيعرِض يف وجوه اضطراب الصحَّ
مثال ذلك أنَّ أهَل العراق يقولون »الروح )تعبانة(« ويقصدون 

بها االكتئاب. 

الدينية  بالُهويَّة  املتعلقة  السيئة  التجارب  شأِن  مراعاة  وينبغي 
ة عند امُلعرََّضات  عند تقدير ما للضائقة من أسباب أصلّية، وبخاصَّ
والِعرْقي.  الديني  والتمييز  الديني،  واالضطهاد  الحرب  لفظائع 
املحليَّة  للمعتقدات  والسلبيَّة  اإليجابيَّة  الوظائف  َفْهِم  فتوسيع 
وآليات  الَكرْب  درجات  يف  وتأثريها  اإللهي،  والعقاب  نب  الذَّ يف 
إعداد  عىل  امُلراِعنَي  ُيِعنَي  أن  ميكن  املعيشة،  لصعوبة  ي  التصدِّ

استجاباٍت فّعالة يف الرعاية.

وميكن أن تكون ِفرَق َدْعم الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة بني النظراء 
زاً قوّياً لُحْسن الحال، وال سيَّام إن  ها النساء وتقودها ُمعزِّ التي ُتِعدُّ
ْخل. وأيضاً فقد تشتمل  ُأدِمَجت يف املشاريع التعليمية واملولِّدة للدَّ
ي الديني لصعوبة املعيشة، مثل  هذه املبادرات عىل أعامل التصدِّ
َدْعم األقران إلعادة أداِء الشعائر وإعادة إنشاء أمكنٍة للمناقشة يف 

شؤون اإلميان ومخاوف أخرى. 

KRutledge@qmu.ac.uk كاثلني ُرتِلج 
مديرة شؤون االستجابة للمعونة اإلنسانية، وباحثٌة نائلٌة درجة 

الدكتوراه، يف جامعة امللكة مارغريت

 S.M.Pertek@pgr.bham.ac.uk َسْندرا إميان ِپرِْتك 
مستشارٌة يف شؤون الجنسانيَّة، وباحثٌة نائلٌة درجة الدكتوراه، يف 

جامعة ِبرِْمِنغَهام

Mahilal3@gmail.com محمد أبوهالل 
مة مستقبل سورية الزاهر ُس منظَّ طبيٌب نفسايّن سورّي، ومؤسِّ

عطا الله ِفْتسِغيُبون 
Atallah.Fitzgibbon@irworldwide.org 

مة اإلغاثة  نصيٌح يف إقامة املشاركات للشؤون اإلميانّية، يف ُمنظَّ
اإلسالمية عرب العامل

1. اشتملت عىل 246 امرأًة، أكرثهنَّ مسلامت )%96(، والبقية َمسيحيَّات، تقع ِسنُّهنَّ بني 
18 سنة و64 سنة. واشتملت الدراسة أيضاً عىل 22 مقابلًة ُقوِبَل فيها مزاولون يف ميدان 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة.  املعونة اإلنسانية وَدْعم الصحَّ
 IASC )2007( IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial .2

   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
 )Islamic Relief Worldwide and Lutheran World Federation )2018 .3 

 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
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