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َشأُن الُوَسطاِء الثقافيِّني ووجوه مسؤوليَّتهم
إميييل ِفَنبِلس وكاِثِرين َوْيتَهوس وَكرْتِينا سِبْهُسو وِلْليان ِبْتِزي وأحمد الروسان وإستيفانو ِدَكارلو

أن يف تحسني الوصول إىل خدمات الصحة العقليَّة ورَْفع جودتها. الَوساَطة الثقافيَّة أمر عظيم الشَّ

يتزايييد اإلقييرار بالحاجيية إىل الوسيياطة الثقافييية –وهييي َطريقييُة 
مقاربييٍة تتجيياوز االقتصييار عييىل خدمييات الرتجميية– لقضيياء 
حاجييات امُلهاِجرييين وَطالِبييي اللُّجييوء والالجئييني.1 ويعمييل 
ييامت،  الوسييطاء الثقافيييون مييع طائفيية عريضيية ميين املنظَّ
ومنهييا املنظييامت غييري الحكومييية واملستشييفيات واملراكييز 
رييين يف الخدمييات الطبييية  الصحييية والرشطيية، فُيِعيُنييون امُلهجَّ
وشييبه الطبييية، ويف تعزيييز الصحيية، ويف الخدمييات النفسييانيَّة 

واملشييورة القانونييية. 

وقييد أجييرت منظميية أطبيياء بييال حييدود، التييي مييا تييزال 
ُتوِصييل ُوُجوهيياً ميين الدعييم للُمهاِجرييين يف جميييع إيطاليييا 
منييذ سيينة 1999، دراسييًة لفهييم شييأن الَوسيياطة الثقافيَّيية يف 
يييات  يية العقليَّيية ولفهييم امُلتحدِّ بيسييري إيصييال خدمييات الصحَّ
التييي َتعييرَتُِض ُموِصييل خدمييات الَوسيياطة الثقافييية، ولتعلُّييم 
املزيييد عيين خييربات ميين الوسييطاء الثقافيِّييني أنفسييهم وعيياّم 
لييًة  عييم.2 فُأجييِرَي  25 مقابلييًة ُمفصَّ يحتاجييون إليييه يف الدَّ
ميية أطبيياء  ُمْمعنيياً فيهييا مييع وسييطاء ثقافيييني وموظفييي منظَّ
ييامت  سييات واملنظَّ ييين الرَّئيسييني ميين املؤسَّ بييال حييدود وامُلخربِّ
األكادميييية الذييين كانييوا خييرباء يف اسييتعامل الوسيياطة الثقافييية 

رييين.3  مييع امُلهجَّ

َشأُن الوسطاء الثقافيِّني عظيم
الرَّئيسيية يف عمييل كلِّ  املهييامت  التواصييل والرتجميية ميين 
وسيييط ثقييايف، ويف هييذا تبييادٌل نافييٌع وإعانييٌة عييىل بنيياء الثِّقيية. 
فالتَّواُصييُل الثيياليّث الييذي يحصييل بييني الوسييطاء الثقافيِّييني 
وعمالئهييم وأعضيياء الفرقيية اآلخرييين )مثييل علييامء النفييس( 
عالقييٌة ثالثييية عظيميية األهميَّيية ُتِعييني املسييتفيدين عييىل 
الوصييول إىل الخدمييات األساسييية واإلفييادة منهييا. وُتِعييني هييذه 
العالقيية عييىل بنيياء الثقيية بييني الوسيييط الثقييايف والعميييل، 
م الخدميية.  يين ميين ثييمَّ التواصييل بييني العميييل وُمقييدِّ فُتحسِّ

وكثييرياً مييا يكييون الوسييطاء الثقافيييون حلقيية الوصييل األوىل 
العقليَّيية.  الصحيية  خدمييات  مييع  يتواصلييون  النيياس  بييني 
وكثييرياً مييا يكييون الوسييطاء قادرييين عييىل تيسييري َفْهييم أكييرث 
مالءميية وَسييْبقاً للحاجييات وعييىل َمْنييع حصييول األخطيياء أو 
عييىل تجنُّييب فييوات الفييرص للوصييول يف الوقييت املناسييب 
يل مفيييداً يف  إىل الرعاييية والخدمييات. وكان هييذا االتصييال األوَّ

رييين التييي تقتيييض قضاءهييا فييوراً، وال  تقدييير حاجييات للمهجَّ
سيييَّام فيييام يتعلييق بالضائقيية النفسييانيَّة.

وُيِعييني بعييض الوسييطاء الثقافيني األطبيياء أو العاملييني يف ميدان 
الصحيية العقلييية يف أثنيياء االستشييارة الفردييية، أو العمييل مييع 
النَّاجييني ميين التعذيييب والنسيياء اليياليت اتُِّجييَر بهيين. ويعمييل 
آخييرون مييع هيئيياٍت قانونييية وأمنييية، ويقدمييون املعلومييات 
والرتجميية يف أثنيياء جلسييات االسييتامع القانونييية. فيرتجمييون 
الييكالم واملفاهيييم بييني العمييالء ومقدمييي الخدمييات، فهييذا 
ييق أن ُيفَهييَم الَعميييُل وأن يقييدَر عييىل الوصييول إىل الرعاييية  يحقِّ

والدعييم الييذي يحتيياج إليييه. 

َعمٌل صعب يثري االنفعاالت
ثييمَّ إنَّ العمييل صعييب عييىل الوسييطاء أنفسييهم. فكثييرياً مييا 
يأتييون ميين جامعييات الالجئييني وقييد مييّر كثييري منهييم برحييالت 
وتجييارب هجييرة مامثليية ملييا مييّر بييه الذييين يحاولييون َدْعَمهييم 

رين يف إيطاليا. مة أطباء بال حدود وهو يعمل مع امُلهجَّ وسيٌط ثقايفٌّ من منظَّ

يتا
كر

رة 
سا

د/
دو

 ح
بال

ء 
طبا

 أ

https://www.fmreview.org/ar/issue66


28 ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة28 نرشة الهجرة القرسية 66َدْعُم الصحَّ

www.fmreview.org/ar/issue662021 آذار/مارس

يكييرث أن تكييوَن راِضحييًة )صادميية(، فيصعييب عليهييم ميين 
ثييمَّ تعيييني ُبْعييٍد مناسييٍب وموضوعيييٍّ ومهنييّي بينهييم وبييني 
وا بلجييوء صعييب يف  كل مييات سييبق ذكييره. وإذ قييد كانييوا مييرُّ
إيطاليييا بأنفسييهم، فقييد جيياز أال يكونييوا متثّبتييني ميين أنييه هل 
ينبغييي لييه إخبييار عمالئهييم بهييذه التجييارب، وإن كان كذلييك 
ييز أو ُيطَلييب إليهييم الكييذب  فكيييف؟ فُيتَّهمييون أحيانيياً بالتحيُّ

أو إخفيياء املعلومييات، فيوضعييون يف موضييع صعييب جييّداً.

هييذا ميين جهيية، وميين جهيية أخييرى قييال أحييد العاملييني يف 
منظميية أطبيياء بييال حييدود إنَّ َكييْوَن بعييض الوسييطاء الثقافيييني 
سييافروا بالطريقيية نفسييها وثييمَّ أصبحييوا يف وضييع ُمسييتِقر 
»أميير ذو رسييالة َحَسيينة للنيياس ... فوجييود الوسيييط هنيياك، 
ث يف بعييض األحيييان، كان بالحييّق ذا قيمييٍة زائييدة  ولييو مل يتحييدَّ

يف هييذه الحاليية، إذ يقلِّييل التوتُّيير والخييوف...«.

هييذا، وال يرغييب العمييالء دوميياً يف أن ُيِعينهييم وسيييٌط ثقييايف أو 
أن يتواصلييوا معييه ميين ُقييرْب، وال يرغبييون دوميياً يف التحييدث 
بلغتهييم األّم يف أثنيياء الجلسييات النفسييانيَّة أو الرسيريَّيية. وقييال 
يف ذلييك أحييد الخييرباء يف الوسيياطة الثقافييية ُمبيِّنيياً: »إنَّهييا 
ييل بعضهييم التعبييري عيين أنفسييهم  ديهييم«. وُيفضِّ لغيية جالَّ
باللغيية الفرنسييية أو اإلنجليزييية بييال وسيييط ثقييايف ُيِعيينُي 
ميية أطبيياء بييال  عييىل الرتجميية. وصحيييٌح أنَّ عنييَد ُعمييالِء منظَّ
حييدود أصيياًل الحييقُّ يف رفييض دعييم الوسيييط الثقييايف يف أثنيياء 
جلسيياتهم، ولكيين هنيياك حاجيية إىل َمزيييِد عمييٍل إلعالمهييم 
( قواعييَد السييلوك والرسيَّيية، ذلييك ُيِعيُنهييم  )وطأمنتهييم ميين َثييمَّ
عييىل تقرييير أمرِهييم بيينَي رغبتهييم يف أن ُيِعينهييم وسيييط ثقييايّف 

وأن يرفضييوا ذلييك.

وصحيييٌح أنَّ يف ُألَفيية تجييارب الوسييطاء ُطأَمنينييٌة للعمييالء، 
ولكيين التجربيية املشييرتكة بييني الوسييطاء الثقافيييني والذييين 
يعينونهييم تجعييل عملهييم صعبيياً ميين حيييث االنفعيياالت، 
وتجعييل احتييامَل مخاطيير الرُّضييوح )الصدمييات( غييري املبييارشة 
ييق جييداً. وقييد  ونفيياد الوسييع غييري املبييارشة قريييَب التحقُّ
ي  َيأُخييُذ الوسييطاء الثقافيييون بإسييرتاتيجيات شييخصية للتصييدِّ
للصعوبيية، ولكيين دعييَم الحييال النفسييانية امُلدَمييج جيييداً 
حامييية  الثقافيييني  الوسييطاء  لحامييية  رضوريييان  واإلرِشاَف 
اَسيية جييداً تتعلييق  كامليية، وال سيييَّام امُلعرَّضييني لقضايييا حسَّ

يية العقليَّيية أو العنييف أو التعذيييب.  بالصحَّ

ويلييزم عقييد اجتامعييات منتظميية بييني الوسييطاء الثقافيييني 
بالعييالج  ييني  واملختصِّ النفييس  علييامء  –مثييل  ونظرائهييم 
الطبيعييي أو األطبيياء– قبييَل ُمَفاعَليية العمييالء وبعَدهييا. عييىل 

أنَّ أحييَد القيييود عييىل ذلييك أنَّ العمييل بييدوام كامييل ليييس 
حييارضاً دوميياً للوسييطاء الثقافيييني، وهييذا إمنييا يييؤدي إىل شييعور 
كثريييين منهييم بانتفيياء االسييتقرار لحالهييم الوظيفييي أيضيياً. 

يية  ثييم إنَّ الوصييول يف الوقييت املناسييب إىل خدمييات الصحَّ
ٌن أسييايّس يف إيصييال  العقليَّيية لالجئييني وطالبييي اللجييوء ُمكييوِّ
الخدمييات الطبيَّيية األساسيييَّة يف إيطاليييا، كييام هييي الحييال 
يف كلِّ مييكان آخيير. والوسييطاء الثقافيييون رضورٌة يف تحقيييق 
ذلييك ولكيينَّ الضغييوط عليهييم وعييىل شييأنهم ذاك كثييرية. 
وميين امُلِعينييات أيضيياً زيييادة الرتكيييز عييىل التدريييب وتنمييية 
فييني الذييين يعملييون  املهييارات للوسييطاء الثقافيِّييني وامُلوظَّ
ييق وضوحيياً أحسيين لشييؤون  معهييم، فميين شييأن ذلييك أن ُيحقِّ
إيصييال الخدميية وَجْودتهييا، وُيقلِّييل احتييامَل زيييادة الرُّضييوح 

النفسييانيَّة. 

 emiliecvenables@gmail.com إميييل ِفَنبِلس 
مة أطباء بال  من وحدة لوكسمبورغ للبحوث العملية، يف منظَّ

حدود بلوكسمبورغ، وقسم العلوم االجتامعيَّة والسلوكيَّة، يف كلية 
ة العامة، بجامعة َكْيب َتْون   الصحَّ

 kitwhitehouse@gmail.com كاِثِرين َوْيتَهوس 
مة أطباء بال  من وحدة لوكسمبورغ للبحوث العملية، يف منظَّ

حدود بلوكسمبورغ 

 caspissu@gmail.com َكرْتِينا سِبْهُسو 
مة أطباء بال حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة ملنظَّ

lilian.pizzi@gmail.com ِلْليان ِبْتِزي 
مة أطباء بال حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة ملنظَّ

 ahmad.alrousan@rome.msf.org أحمد الروسان 
مة أطباء بال حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة ملنظَّ

 ste.dicarlo@gmail.com إستيفانو ِدَكارلو 
مة أطباء بال حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة ملنظَّ

1. نستعمل مصطلح »الَوَساَطة الثقافية« ومصطلح »الوسطاء الثقافيِّني« ونقصد بهام ما 
مة أطباء بال حدود حنَي أُجِريت الدراسة. فبعد الدراسة  بيَّنته املبادئ التوجيهية يف منظَّ

ث إىل الَوَساطة بني الثَّقاَفات. صار ُيَشار يف الوصف الوظيفي امُلحدَّ
2. يطيب لفرقة البحث أن ُتعرِب عن تقديرها ُوُجوَه اإلسهام القّيم للمشاركني يف الدراسة، 

مة أطباء بال حدود يف إيطاليا. ونشكر بخاصٍة لفرَْنِشْسَكا زوكارو  وتقديرها َدْعَم منظَّ
وأدولني ِدْغرَتَيْيه دعَمهام وإسهاَمهام يف هذه الدراسة البحثية.
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