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داخل �سوريا وخارجها
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 عانى الشعب السوري ويالت احلرب يف السنوات السبع األخرية التي أ ّدت:ملخص
 وجلوء، ونزوح املاليني إىل مدن أخرى،إىل فقدان مئات اآلالف من الناس أرواحهم
حتمل الشعب السوري بفئاته كافة
ّ  وقد،ماليني آخرين إىل البلدان املجاورة أو البعيدة
 وبخاصة األطفال، إضافة إىل التعرض املتواصل للصدمات النفسية،خسائر هائلة
 هيدف هذا البحث إىل تسليط الضوء باختصار عىل األوضاع الصحية النفسية.والنساء
 مع املقارنة بني فرتة ما قبل، وبخاصة يف تركيا،للسوريني داخل سوريا وخارجها
، وهيدف كذلك إىل التعريف باخلدمات النفسية املقدمة،احلرب وفرتة احلرب احلالية
.ومدى كفايتها وكيفية تقديمها
،* طبيب نفيس
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رؤية تركية

ABSTRACT The Syrian people have been suffering for the last seven years from war
atrocities that resulted in the loss of hundreds of thousands' lives losses, displacement
of millions to other cities, and millions of refugees. Indeed, Syrian people have incurred
huge losses as well as continuous exposure to psychological traumas, especially
Women and children. This article aims at briefly shedding light on the mental health
of Syrians inside and outside Syria, especially in Turkey; comparing their situation
before and after the current war. It also aims at introducing the provided mental health
services, its sufficiency, and how they are provided.
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كانت اخلدمات النفس�ية يف س�وريا قب�ل احلرب دون املطل�وب ،وزاد النقص يف اخلدمات
بسبب احلرب ،حيث كان عدد األطباء النفسيني املسجلني يف سوريا ال يزيد عىل مئة ،إضافة إىل
عدم وجود اخلربة الكافية والعملية عند املرشدين النفسيني واالجتامعيني الذين كانوا ّ
يوظفون
موجهني تربويني يف املدارس ،واستهداف للنظم الصحية ومنها النفسية ،ورغم اجلهود املبذولة
ّ
احلكومي�ة وغير احلكومية يف البلدان املختلفة ألجل الس�وريني إال أنهّ ا ّ
تس�د
أقل بكثري من أن ّ
االحتياجات ،ويعاين السوريون وبخاصة النساء واألطفال اآلثار النفسية ،سواء أكانت داخل
سوريا أم خارجها.
وم�ن هن�ا فإن هناك حاجة ملح�ة إىل وقف احل�رب ،وإعطاء اخلدمات النفس�ية مزيدً ا من
االهتامم والدعم ،وإىل التنس�يق بني مقدّ مي اخلدمات الصحية النفس�ية عىل مجيع املس�تويات،
وإىل الرتكيز عىل اخلدمات املستدامة.

مقدمة
مضت س�بع س�نوات حتى اآلن يف س�وريا عىل ما قد يعدّ من أس�وأ الك�وارث يف التاريخ
اإلنس�اين احلديث ،إذ قتل ما يزيد عىل  400ألف إنس�ان ،وجتاوزت حصيلة الضحايا املدنيني
مئتين وس�بعة عرش ألف قتي�ل ،وأ ّدت احلرب إىل هتجري  12مليون نس�مة م�ن منازهلم ،منهم
ما يزيد عىل مخس�ة ماليني إنس�ان غادروا إىل خارج وطنهم ،حي�ث يقطن يف تركيا  3.5مليون
ضيف سوري ،ولذلك عدّ ت منظمة الصحة العاملية أزمتهم أعظم أزمة الجئني عرفها التاريخ
احلديث .أما أعداد املعتقلني أو املختفني قرس ًّيا فتشير التقديرات إىل جتاوزهم مئة وثامنية عرش
ألف شخص حتى آذار (مارس)  2018م ،ويعاين أكثر من ثلثي الشعب السوري الفقر املدقع،
فيما تصنف منظمة الصحة العاملية س�وريا عىل أهنا يف الدرج�ة الثالثة من حالة الطوارئ ،وهي
أعىل درجة بحسب شبكة االستجابة للطوارئ .1ERF

وأكثر من عانى وال يزال يعاين ويالت احلرب يف س�وريا النس�اء واألطفال ،فام تتعرض له
امل�رأة الس�ورية ال يزال يعدّ األقس�ى يف الع�امل ،إذ جتاوز عدد الضحايا اإلن�اث  25ألف أنثى،
وتفقد س�وريا ش�هر ًّيا قرابة  300أنثى بني امرأة بالغة وطفلة؛ أي أنه يقتل يف سوريا حوايل 10
حتول أكثر من مليونني ومخس مئة ألف امرأة س�ورية إما إىل نازحات وإما إىل
يوميا ،وقد ّ
إناث ًّ
2
الجئات.

وأم�ا األطف�ال ،فقد جت�اوز ع�دد الضحايا منه�م  27ألف طف�ل ،وجتاوز ع�دد األطفال
املعتقلين أو املختفين قرس ًّيا أكثر م�ن  4000طفل 3،وولد ما ال ّ
يقل ع�ن  230ألف طفل يف
خميامت اللجوء ،وحرم حوايل  60باملئة من األطفال الالجئني من التعليم ،وترضر ما يزيد عىل
 1300مدرس�ة وروضة أطفال 4،ويتعرض طفل واحد من كل  4أطفال داخل س�وريا لألذية
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باالضطراب�ات النفس�ية،وبات األطفال يف س�وريا ال يعرفون من احلي�اة إال الرصاع والنزوح
والكرب واجلوع واإلحباط واليأس.

ّ
تع�رض العديد من األطفال وبص�ورة متواصلة للحرب والضغط النفيس وعدم اليقني
إن ّ
"الس�ام" ،التي تعدّ أس�وأ حالة من حاالت االس�تجابة للضغط
يعرضه�م حلالة م�ن اإلجهاد
ّ
النفسي ،وهل�ا آث�ار كبيرة فورية وض�ارة عليهم ،وتش�مل هذه احلال�ة :الزي�ادة يف التبول غري
اإلرادي اللييل ،وإيذاء الذات ،وحماوالت االنتحار والس�لوك العدواين أو السلوك االنطوائي
االنس�حايب واهلجمات الذهاني�ة احل�ادة .ولو ترك�ت هذه احلالة ب�دون عالج ،ف�إن العواقب
املحتملة طويلة األجل يمكن أن تكون أكرب من ذلك ،وتؤثر يف صحة األطفال العقلية والبدنية
يف بقية حياهتم .وهذا س�يكون له أثر مدمر يف املس�تقبل يف س�وريا ،ما مل ي ّتخذ إجراء اآلن .إن
العواق�ب عىل األطفال من االس�تمرار هب�ذه احلالة يمكن أن ت�ؤدي إىل أرضار دائمة ال رجعة
يتص�ور خطر عىل أمة أكرب من نش�أة جيل ّ
متفكك ّ
حمطم تائ�ه يف صدماته وضغوطه
فيه�ا .وال ّ
5
النفسية العالية.
يوميا:
وال ي�زال الس�وريون رجالاً ونس�اء وأطف�الاً حت�ى كتابة هذا البح�ث يتعرض�ون ًّ
للخ�وف ،والتجويع ،واحلصار ،واإلهانة ،وإهدار الكرامة اإلنس�انية ،والقتل خارج القانون،
واالحتجاز التعسفي ،واالختفاء القرسي ،والتهجري ،والتعذيب ،والعنف اجلنيس.

إن وصف ما حيدث بالكارثة ال يكفي للتعبري عماّ جيري يف سوريا ،وإن ما حدث يف الغوطة
الرشقية يف دمش�ق ويف درعا ،وقبل ذلك يف العديد من املناطق السورية املنكوبة التي عارضت
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رجال ون�ساء و� اً
ال يزال ال�سوريون اً
أطفال يتعر�ضون
يوم ًّي � ��ا للخ � ��وف والتجوي � ��ع والح�ص � ��ار والإهانة
و�إهدار الكرامة الإن�ساني � ��ة والقتل خارج القانون
واالحتج � ��از التع�سف � ��ي واالختف � ��اء الق�س � ��ري
والتهجير والتعذيب والعنف الجن�سي

النظ�ام الس�وري -يؤكد قناع�ة ل�دى الكثريين عبرّ ت
عنها مقالة يف جملة النست الشهرية بأن جملس األمن قد
خذل الش�عب الس�وري ،وهذا اإلخفاق الذريع لألمم
املتح�دة زاد من الش�عور باإلحباط جتاهها بش�أن كوهنا
رشعيا حول انتهاكات حقوق اإلنس�ان ،وأنه ال
حماورا
ً
ًّ
6
يمكن السامح هلذا الوضع باالستمرار.

ال�صحة النف�سية داخل �سوريا

تعدّ الصحة النفس�ية جز ًءا حيو ًّيا من الصحة العامة ،التي تأ ّثرت خدماهتا يف سوريا خالل
كبيرا ومأس�او ًّيا ،إذ قصفت املستش�فيات (ابن س�ينا لألمراض
تأثرا ً
س�نوات احلرب الس�بع ً
النفس�ية يف ري�ف دمش�ق ،وابن خل�دون يف ريف حل�ب) ،واملراف�ق والبنى التحتي�ة الصحية
وحول بعض املستشفيات إىل
بأنواعها كافة ،وتعرضت لالقتحام والنهب والتخريب واحلرقّ ،
مقرات عسكرية 7.وحرم املرىض من االستفادة منها أو الوصول إليها ،ونصب الق ّناصون فوق
أسطح املشايف 8،وتعرض العاملون يف املؤسسات الصحية يف سوريا للعنف اللفظي واجلسدي،
وللتفجير والرسقة والتهدي�د واالختطاف واالغتيال ،ويف عام  2017فقط تعرضت الطواقم
الصحية لـ 123حادثة اعتداء ،وقتل وأصيب  88عاملاً
صحيا يف هذه االعتداءات ،لذا مل يعد
ًّ
9
من املستغرب اعتبار سوريا واحدة من أخطر األماكن يف العامل ملقدمي الرعاية الصحية.

احتياجا إليها ،وقد أغلق أكثر من نصف
وهتاجم النظم الصحية يف س�وريا يف أش�د املناطق
ً
املستش�فيات العامة بالبلد ومراكز الرعاية الصحية العامة أو ال تعمل بكامل طاقمها .وتشير
التقديرات إىل أن نحو مليونني وتس�ع مئة ألف س�وري يعيشون يف أماكن أعلنت منظمة األمم
املتح�دة ّ
تع�ذر الوصول إليها ،ويتج�اوز عدد املحتاجني إىل املس�اعدة الصحي�ة  11.3مليون
ش�خص؛ يعيش  3ماليني ش�خص منهم بإصابات وإعاقات خطرية 10.ويقدّ ر عدد السوريني
11
املصابني الذين تعرضوا إلعاقات دائمة بسبب إصاباهتم بحوايل  30باملئة.
ويضطر العديد من املحتاجني إىل الرعاية الصحية إىل قطع مس�افات طويلة للحصول عىل
الرعاية الصحية الطبية الرضورية ،وقد يموت بعضهم قبل الوصول إليها.
وبحس�ب تقديرات منظمة الصحة العاملي�ة ،فإنه يف أوقات األوضاع الطارئة ،يزداد معدل
اإلصابة باالضطرابات النفس�ية الشديدة ،مثل اضطرابات الذهان واالكتئاب الشديد ،وتقدّ ر
نس�بتهم بح�وايل  4-3باملئ�ة ،وت�زداد معدالت اإلصاب�ة باالضطراب�ات النفس�ية اخلفيفة إىل
املتوسطة ،مثل االكتئاب والقلق بمعدل  20-15باملئة ،لذا فإن التقديرات تشري إىل أن سور ًّيا
واحدً ا من كل  5س�وريني يعاين مش�كالت متوسطة الش�دة يف جمال الصحة النفسية ،فيام يعاين
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س�وري واحد من بني كل  30س�ور ًيا من حالة صحية نفس�ية ش�ديدة .وإن األطفال وبس�بب
12
التعرض املمتد للعنف هم األكثر عرضة هلذه احلاالت.

الخدمات ال�صحية النف�سية في �سوريا
مل تكن الرعاية الصحية النفسية يف سوريا متقدمة جدًّ ا قبل احلرب احلالية ،ومل تكن حاصلة
على االهتمام واإلمكانات الالزمة ،ب�ل يمكن اعتبارها دون املعايير املطلوبة بمراحل ،حيث
كان العدد املتوفر من األطباء النفس�يني طبي ًبا واحدً ا لكل مئتي ألف نس�مة ،والنسبة نفسها من
التمريض النفيس ،13إضافة إىل أن الوصمة امللتصقة بمفهوم املريض النفيس واملرىض النفسيني
تعدّ عالية يف املجتمع الس�وري (مثل أغلب املجتمعات العربية األخرى) ،وهذا يؤثر س�ل ًبا يف
تبعا لذلك تقديم اخلدمات الطبية
طلب اخلدمات الصحية النفس�ية عند احلاجة إليها،
ّ
ويؤخر ً
ونظرا إىل العديد من العوامل املختلفة األخرى فقد كان هناك تباين
النفسية املطلوبة؛  14لذلك
ً
بني االحتياجات احلقيقية للخدمات النفسية وبني الطلب هلا.
ول�و نظرن�ا مثًل�اً إىل أعداد األطباء النفس�يني يف س�وريا قب�ل احلرب ،لوجدن�ا أن عددهم
املختص بط�ب الصدمات والرئي�س الس�ابق للجمعية الطبية
وف ًق�ا للدكت�ور زاهر س�حلول،
ّ
خمتصون بالطب النفيس
الس�ورية األمريكية (س�امز) -كان حوايل  100طبيب؛  5منهم فقط ّ
لألطف�ال ،وكان هناك عدد قليل من االختصاصيني النفس�يني ،واختصايص الصحة النفس�ية
15
املجتمعية.

أما يف الوقت احلايل ،فقد نقل عن رئيس الرابطة السورية لألطباء النفسيني ّ
أن عدد األطباء
نفس�ياّ ،
يغطون ما يقارب  10باملئة فقط من االحتياج 16،وأن س�وريا
النفس�يني يبلغ  73طبي ًبا
ًّ
بحاج�ة إىل أكث�ر م�ن  2000طبي�ب ،بمعنى أن كل مليون ش�خص بحاج�ة إىل  100طبيب،
وأنه يف عام  2016تم ختريج طبيبني نفس�يني فقط يف س�وريا ،وأما يف  2017فهناك  15طبي ًبا
س�جل س�وريا ،وبس�بب احلرب املس�تمرة يعتقد أن حوايل  50باملئة من األطباء
نفيس مقيماً يف ّ
نفس�يا يف تركيا ،بحس�ب إحصائيات وزارة
املوجودين أصلاً هجروا س�وريا ،منهم  11طبي ًبا
ًّ
17
الصحة الرتكية ،ومنظمة الصحة العاملية.
كانت اخلدمات النفسية قبل احلرب ترتكز بشكل رئيس يف مدينتي دمشق وحلب 18،وكانت
اخلدم�ات موزعة بني القطاع احلكومي والقطاع اخلاص ،وكانت يف س�وريا  3مش�اف نفس�ية
خاصان (يف املليحة وحرستا) ،ومل تكن كافية لتغطية االحتياجات
نفسيان ّ
حكومية ،ومشفيان ّ
العالجي�ة جلمي�ع س�كان س�وريا ،األول :مش�فى ابن س�ينا يف ريف دمش�ق ،والثاين :مش�فى
مقترصا قب�ل احلرب عىل عالج
اب�ن خلدون يف حلب ،والثالث :مش�فى ابن رش�د الذي كان
ً
تعرض املش�فى األول للقصف.
اضطرابات اإلدمان عىل املخدرات ،وبخاصة بعد ما ذكر من ّ
أما مش�فى ابن خلدون يف حلب ،فقد أدى القصف والتخريب إىل خروجه من اخلدمة س�اب ًقا،
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خصص مبنى له يف مدين�ة إعزاز ،ونقل اإلرشاف عليه
ونق�ل امل�رىض منه أكثر من مرة ،إىل أن ّ
مؤخ�را إىل وزارة الصحة الرتكي�ة (مديرية الصحة يف مدينة كلس الرتكي�ة)؛ لتقديم اخلدمات
ً
النفس�ية يف الشمال والرشق الس�وري ،وإضاف�ة إىل ضعف اخلدم�ات وقل�ة اإلمكانات ،فقد
قص�ف ً
أيض�ا يف يناير  2018م ،وه�ذا أ ّدى إىل وق�وع إصابات بني املرىض ،وتدمري املش�فى،
وخروج�ه م�ن اخلدمة آنذاك (بيان مجعية س�مح إلدانة العدوان عىل مش�فى إع�زاز النفيس يف
19
موقع اجلمعية).

وكان هناك ً
ونظرا لظروف
أيضا قسم صغري للحاالت النفسية يف مشفى املواساة بدمشق،
ً
احلرب املس�تمرة يف س�وريا ،وبسبب االحتياج الشديد إىل هذه اخلدمات ،وحالة عدم استقرار
يف الوض�ع -ف�إن بعض املعلومات بش�أن هذه املستش�فيات وعملها وجاهزيته�ا قد تتغري مع
الوقت.
ومن�ذ ابت�داء األزم�ة يف س�وريا ،اس�تجابت املئات م�ن املنظامت غير احلكومي�ة :املحلية
والدولي�ة لألزم�ة اإلنس�انية فيها ،إال أن املالح�ظ أنه بينما كان هناك اهتامم كبير بالتحديات
التي تواجه تلبية االحتياجات الصحية لالجئني الس�وريني يف دول اجلوار ،مثل األردن ولبنان
وتركيا -فإنه يف الوقت ذاته و ّثق القليل جدًّ ا حول التحديات اإلنسانية داخل سوريا بني عامي
 2013و2014م ،عنده�ا كان�ت املنظامت غري احلكومية تعمل يف س�وريا بقليل جدًّ ا من دعم
والس�يام حول احلصول عىل معلومات لتوجيه االستجابات الصحية
األمم املتحدة أو قيادهتا،
ّ
يف سوريا ،وقد عملت املنظامت غري احلكومية يف الكثري من األحيان بطريقة تنافسية ،وبآليات
تنس�يق حمدودة بينه�ا ،وكانت لدهيا صعوبات يف التس�جيل يف البلدان املج�اورة أحيا ًنا ،وهذا
20
جعل أداءها حمدو ًدا داخل سوريا.
وقد ذكرت منظمة الصحة العاملية يف تقرير هلا عن منجزاهتا لعام 2016م أنه وللمرة األوىل
قدّ م�ت خدم�ات الصحة النفس�ية يف أكثر من  130مرك�زً ا للرعاية الصحي�ة األولية والثانوية
ونظرا إىل
يف  11حمافظ�ة س�ورية 21.وه�ذه املراكز تش�كل  % 16من جمم�وع املراكز الصحي�ة،
ً
التوج�ه بإزال�ة املركزية يف تقديم اخلدمات الصحية النفس�ية ،ولئال ترتك�ز يف أماكن حمددة مع
احلاج�ة الكبيرة إليه�ا يف مجيع املناط�ق ،وصعوبة التنقل بين املناطق املختلفة بس�بب احلرب،
درب العديد من األطباء غري النفسيني عىل
وبسبب النقص الكبري يف أعداد األطباء النفسينيّ -
ي�درب األطباء عىل التعرف
برام�ج رأب الفج�وة ( ،)mental health GAPوهو برنامج ّ
إىل تش�خيص أهم االضطرابات النفس�ية وعالجها ،مث�ل :االكتئ�اب ،واضطرابات الذهان،
واضطراب�ات اإلدم�ان ،واملش�كالت الصحي�ة النفس�ية لألطف�ال .ويش�مل تدري�ب مقدّ مي
اخلدمات الصحية املبادئ األساسية واملتقدمة يف :اإلرشاد النفيس ،والعالج النفيس السلوكي
درب أكث�ر من  400طبيب س�وري من اختصاص�ات خمتلفة ،من
والعلاج األرسي (حي�ث ّ
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العاملين يف مراكز صح�ة املهاجرين يف تركيا ،بإرشاف وزارة الصح�ة الرتكية يف مدن خمتلفة،
مثل إسطنبول وأنقرة وإزمري وأضنة).

ويف عام  2017م ،قدّ م برنامج رأب الفجوة يف غازي عينتاب الرتكية ،واستفاد منه حوايل
 250عاملاً
نفس�يا من الشمال السوري،
وخمتصا
صحيا
ًّ
ًّ
ًّ
وق�د قدّ م العديد من اخلدمات للعاملني أنفس�هم ،الذين ف � � ��ي عام  2017م ق � � � ّ�دم برنامج ر�أب الفجوة
يتعرض�ون للضغ�ط النفيس واالحرتاق النفيس؛ بس�بب ف � � ��ي غازي عينتاب التركي � � ��ة وا�ستفاد منه
22
التعرض املتواصل لألحداث الصادمة.
لاً
ًّ
ً
ً

حوالي  250عام �صحيّا ومخت�صا نف�سيّا
ودعم�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة إنش�اء برام�ج م � � ��ن ال�شمال ال�سوري وق � � ��د ّ
قدم العديد من
صحي�ة نفس�ية يف امل�دارس الس�ورية ،وهت�دف ه�ذه
الربام�ج وأمثاهل�ا إىل تدريب العاملين يف التعليم( ،مثل الخدمات للعاملين �أنف�سهم

املدرسين واإلداريني واملرش�دين الطالبيني واملختصني
االجتامعيين واملمرضني) عىل مهارات األس�س يف التدخالت الصحية النفس�ية واالجتامعية
حاليا عدد املنشآت احلصية بام يزيد عىل  400منشأة صحية سورية يف
لطالب املدارس ،ويقدّ ر ًّ
23
سوريا ،تقدّ م خدمات الدعم النفيس االجتامعي.

أنش�ات األم�م املتحدة بالتعاون م�ع العديد من املنظامت اإلنس�انية غري التابع�ة هلا يف عام
1992م اللجن�ة الدائم�ة املشتركة بين ال�وكاالت ( ،) IASCوقد نرشت اللجن�ة بعد ذلك
منشورات حددت فيها هرم التدخالت املطلوبة للتدخل من أجل الدعم النفيس االجتامعي يف
حاالت الطوارئ ،وهرم التدخالت جعل عىل  4مستويات:
املس�توى األس�ايس األول :األم�ان واخلدمات األساس�ية ،مث�ل الغذاء ،وامل�أوى ،واملاء،
والرعاية الصحية األساسية ،والسيطرة عىل األمراض املعدية .وينبغي تأمني هذه االحتياجات
بطرق آمنة ومناسبة ،وحتفظ كرامة الفرد.

املس�توى الثاين :دع�م املجتمع واألرسة ،و ّمل ش�مل العائلة ،واملس�اعدة على ّ
ختطي احلزن
واألس�ى ،وتش�جيع النش�اطات االجتامعية ،وبرام�ج دعم الرعاي�ة للوالدي�ن واملجموعات
النسائية والشبابية.

املركزة غير التخصصية لفئات ّ
املس�توى الثال�ث :اخلدمات ّ
أقل عد ًدا ممّ�ن هم بحاجة إىل
خاصة من عاملين غري متخصصني يف اإلس�عاف النفيس األويل ،والرعاية النفس�ية
خدم�ات ّ
األولية من العاملني يف الرعاية الصحية األولية.
املس�توى الرابع :اخلدمات التخصصية لفئة قليلة من السكان بحاجة إىل رعاية نفسية تزيد
عىل املستويات السابقة ،مثل املرىض املصابني باالضطرابات النفسية.
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وبالنظر إىل أحوال بعض املناطق الساخنة يف سوريا
نج�د أهن�ا ال ت�زال تفتقر لألس�ف إىل احل�د األدنى من
التدخالت ،وهو مستوى األمان واخلدمات األسايس،
حي�ث ال ت�زال بعض املناط�ق املحارصة تفتق�ر إىل هذا
املس�توى من التدخالت ،فضلاً عن النقص الشديد يف
مستويات التدخل األخرى.

دعم � ��ت منظم � ��ة ال�صحة العالمي � ��ة �إن�ش � ��اء برامج �صحية
نف�سية في المدار�س ال�سورية وتهدف هذه البرامج و�أمثالها
�إلى تدريب العاملين في التعليم (مثل المدر�سين والإداريين
والمر�شدي � ��ن الطالبيي � ��ن والمخت�صي � ��ن االجتماعيي � ��ن
والممر�ضي � ��ن) على مهارات الأ�س�س في التدخالت ال�صحية
النف�سية واالجتماعية لطالب المدار�س
المنظمات غير الحكومية المعنية بالخدمات
النف�سية

رغم وجود املئات من املنظامت غري احلكومية التي تقدّ م خدماهتا للس�وريني داخل س�وريا
وخارجه�ا ،إال أن اخلدم�ات النفس�ية التخصصي�ة ال ت�زال دون املس�توى املطل�وب لتحقيق
االحتي�اج اهلائل النات�ج عن احلرب وآثارها الفوري�ة والقريبة واملس�تقبلية ،ورغم أن االهتامم
باجلوان�ب النفس�ية ب�دأ يتنامى ،وبخاصة يف النصف الثاين من س�نوات احل�رب ،إال أن تنامي
خصوصا مع وجود عوامل عدي�دة ،مثل الدعم املتذبذب
اخلدمات ال يسير بالوترية نفس�ها،
ً
للعديد من املنظامت غري احلكومية؛ بسبب الظروف والتغريات السياسية املتالحقة واملضطربة،
ً
وأيضا بس�بب ضعف التنس�يق بني املنظامت نفس�ها ،وغياب اإلستراتيجيات الواضحة لدى
العديد منها ،بل ونقص التخصصية يف تقديم خدماهتا ،أو سوء اإلدارة والتخطيط الذي الزم
بعضها .لذا فقد الحظنا يف السنتني األخريتني مثلاً خروج بعض املنظامت من تقديم اخلدمات،
حتوهلا إىل جماالت أخرى.
أو تقليصها ،أو ّ
ولع�ل م�ن املفيد هن�ا أن نلقي نظرة رسيع�ة عىل نش�اطات بعض املنظامت غير احلكومية
حاليا مع السوريني يف اجلوانب الصحية النفسية.
العاملة ًّ

الجمعية ال�سورية لل�صحة النف�سية (�سمح)

هي مجعية سورية علمية مستقلة غري حكومية ،لالختصاصيني يف جماالت الصحة النفسية،
مث�ل :الط�ب النفسي ،وعلم النف�س ،واخلدم�ة االجتامعي�ة الرسيري�ة -تس�عى إىل أن تكون
تعزز الصحة النفس�ية ،وتقدم
ضم�ن اجلمعيات العاملية املعرتف هبا يف جماالت ختصصها ،وأن ّ
اخلدم�ات النفس�ية واالجتامعي�ة وفق أعىل املعايري املهني�ة ،وبناء عىل املامرس�ة العلمية املوثوقة
ومقرها املؤقت احلايل يف تركيا.
املبني�ة عىل الرباهني .وهي ّ
مس�جلة يف اململكة املتحدة وتركي�اّ ،
أسست بناء عىل توصيات املؤمتر األول لآلثار النفسية واالجتامعية لألزمة السورية الذي عقد
ّ
يف س�بتمرب 2012م بمدينة إس�طنبول برتكيا ،ومتارس اجلمعية نش�اطاهتا عبر جلاهنا الفرعية:
(اخلدمات امليدانية ،التدريب ،اخلدمات القانونية واألخالقية ،اخلدمات اإلعالمية ،الدراسات
والبحوث ،وجلنة العالقات العامة والدولية) ،وخالل السنوات الست لعمل اجلمعية عقدت
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 5مؤمت�رات علمي�ة عاملي�ة ح�ول اآلث�ار النفس�ية واالجتامعية لألزم�ة الس�ورية يف تركيا4( :
مؤمترات يف غازي عينتاب ،ومؤمتر واحد يف إس�طنبول ،وكان آخرها) وأقامت -مع فعاليات
كل مؤمت�ر -برام�ج خدمية عالجية وتدريبي�ة وتثقيفية وتوعوية ،حيث كان يس�تفاد من جتمع
العدي�د من الكف�اءات يف االختصاصات املختلفة للصحة النفس�ية ،وكانت جلمعية (س�مح)
بالتعاون والتنسيق مع العديد من املنظامت غري احلكومية املحلية والدولية -نشاطات خدميةمتعددة يف الشمال الس�وري وتركيا (التي تعمل فيها بش�كل رئيس) ،إضافة إىل بعض الربامج
التي تتم يف األردن ولبنان ومرص ،وقد قدّ مت اجلمعية العديد من الورش التدريبية لألطباء من
خمتلف التخصصات ،إضافة إىل تدريب االختصاصيني النفس�يني واالجتامعيني ،وهلا خدمات
ونظرا
عالجية مبارشة وعن بعد ،ولدهيا العديد من اخلدمات التثقيفية التوعوية واإلرش�ادية،
ً
ملا ملس�ته اجلمعية من واقع بعض التجاوزات املهنية من بعض املامرسين الصحيني النفسيني يف
الداخ�ل الس�وري وبلدان اللجوء -أع�دّ ت اللجنة األخالقية القانونية يف مجعية س�مح امليثاق
األخالقي للمامرسين الصحيني النفس�يني ،الذي صدر باللغة العربية ،وجيري ترمجته إىل اللغة
اإلنكليزية ليس�هم يف ترشيد املامرس�ات املهنية ضمن املعايري األخالقية واملهنية ،ولعل ما يميز
تنصب يف هذا
متخصصة يف جماالت الصحة النفس�ية ،وخدماهتا
مجعية س�مح هو كوهنا مجعية
ّ
ّ
24
املجال حتديدً ا.

مركز معالجة ال�صدمات النف�سية التابع لمنظمة التعاون الإ�سالمي
افتت�ح أول مرك�ز هيتم بالصحة النفس�ية يف تركيا يف مدينة كلس ،برعاي�ة احلكومة الرتكية
ومنظم�ة التعاون اإلسلامي ،وذلك يف تاري�خ أيار 2013م ،حيث قدّ مت اخلدمات النفس�ية
للضي�وف الس�وريني املوجودين يف مدينة كلس ،،وق�د توافد العديد من الالجئني الس�وريني
املقيمين يف م�دن تركية خمتلف�ة إىل هذا املركز ،إضافة إىل املرىض النفس�يني من داخل س�وريا،
وعلاوة على ذل�ك كان العامل�ون يف املرك�ز يقدّ م�ون اخلدم�ات النفس�ية يف خميمات كل�س
(أونجوبين�ار ،وبيل�ه) ،ويف هذه األثناء عقد اتف�اق بني املركز وجامعة ي�ال األمريكية إلجراء
جمموع�ة م�ن البح�وث ،كان منها انتش�ار أم�راض الصدم�ة النفس�ية والقل�ق واالكتئاب بني
الالجئني الس�وريني يف املخيامت ،وقد عرض هذا البحث يف املؤمتر الثالث للجمعية الس�ورية
للصحة النفس�ية ،إضافة إىل مش�اركة املركز يف كتابة دليل الصحة النفسية عند السوريني التابع
لألمم املتحدة يف سويرسا ،إضافة إىل ذلك مقالة عن العالج النفيس عن بعد ،نرشت يف املجلة
األكاديمي�ة للطب النفيس يف أمريكا ،وقد قدّ م العديد من الربامج النفس�ية يف هذا املركز ،منها
الدع�م النفسي األويل ،والعالج املعريف الس�لوكي ،ومعاجل�ة الصدمات من خلال حركات
العي�ون وإع�ادة املعاجل�ة ،واس�تمر املرك�ز يف تقديم خدماته حت�ى أي�ار 2015م ،حيث أغلق
املركز رغم أمهية اخلدمات التي يقدمها ،وذلك بسبب توقف الدعم املادي من منظمة التعاون
اإلسالمي.
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مركز ال�صحة النف�سية في جمعية الالجئين في �سلطان بيله (تركيا)
افتتح أول مركز يعنى بخدمات الصحة النفسية يف إسطنبول ،وذلك يف مجعية الالجئني يف
سلطان بيله ،حيث يتكون الفريق من طبيب نفيس سوري ،ومعاجلني نفسيني سوريني وأتراك،
وقد أصبح مركزً ا يتوافد إليه الالجئون الس�وريون والعرب من مجيع أصقاع إس�طنبول واملدن
املجاورة.

اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة (�أو�سّ وم )UOSSOM
أسس�ت لدعم االحتياجات ذات
منظمة إنس�انية طبية مس�تقلة غري حكومية وغري ربحيةّ ،
الصل�ة بالصحة والعافية للن�اس واملجتمعات املتأثرة باألزمات وم�ا يعقبها ،بغض النظر عن
اجلنس�ية ،والعرق ،واجلنس ،والدين ،واالنتامء الس�يايس .يعدّ ه�ذا االتحّ اد أحد أكرب املنظامت
غري احلكومية ( )NGOsيف س�وريا ،وله مكاتب ومراكز طيبة يف أنحاء س�وريا ولبنان وتركيا
(الرحياني�ة ،وغ�ازي عينتاب ،وأنق�رة ،وإس�طنبول) واألردن (عماّ ن) .ومنذ تأسيس�ها يف عام
 ،2012أسهمت يف إنشاء وتنظيم العديد من املراكز الصحية ،ومراكز التأهيل ،ومراكز الصحة
النفسية ،والتدريب الطبي .وتقدّ م الدعم الطبي يف العديد من املناطق السورية (إدلب ،ومحاة،
وحل�ب ،والرقة ،ودير الزور ،ومحص ،إضافة إىل درعا ،والقنيطرة ،وجنوب دمش�ق والغوطة
الرشقية).

ومنظمة أوسوم تقدّ م العديد من اخلدمات الصحية واإلغاثية ،وتعدّ اخلدمات النفسية جز ًءا
فقط من خدماهتا ،وهي تش�مل :العيادات الطبية النفس�ية ،وتوفير العالجات الدوائية الطبية
النفس�ية ،وتقديم العلاج النفيس الفردي واجلامع�ي ،والتدريب وتأهي�ل املوظفني امليدانيني،
والعاملين يف جم�االت الصح�ة النفس�ية ،وتقديم اإلس�عافات النفس�ية األولية (التش�خيص
والعلاج) من خلال العيادات املتنقلة ،إضاف�ة إىل تقديم اخلدمات النفس�ية عن بعد بربنامج
الش�بكة الس�ورية للصح�ة النفس�ية عن بع�د ( )STMHمن خلال موق�ع (Collegium
25
 Telemedicusيف جامعة يال األمريكية.

الجمعية الطبية ال�سورية الأمريكية (�سامز)
ه�ي منظم�ة طبي�ة إغاثية غير ربحية وغري سياس�ية ،تعمل على ختفيف األزمة يف س�وريا
وال�دول املج�اورة؛ لتخفيف املعاناة وإنقاذ األرواح .تقدّ م س�امز خدماهتا يف كل من :س�وريا
(حلب ،وادلب ،ومحاة ،ومحص ،والقنيطرة ،ودرعا ،وريف دمشق) ،واألردن (عامن وإربد)،
ولبن�ان (طرابل�س والبق�اع) ،وتركي�ا (غ�ازي عينت�اب) ،واليون�ان (جزر ش�يوس ،وكوس،
ولريوس وثيسالونيكي) ،إضافة إىل استجابتها ألزمة الجئي الروهينغا يف بنغالدش ،وضحايا
الكوارث الطبيعية يف باكس�تان ،ومرص ،وبنغالدش .وأما بالنس�بة للخدمات الصحية النفسية
واالجتامعية فلدى س�امز (ضمن جلاهنا العاملة املتعددة) جلنة للصحة النفس�ية .وتقدم س�امز
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(بحس�ب تقاريره�ا املوج�ودة عىل موقعه�ا باالنرتنت) برام�ج الرعاية النفس�ية واالجتامعية،
والدعم النفيس واالجتامعي ،وبرامج عالج القلق واضطرابات الكالم لدى األطفال ،التعامل
مع حاالت اجلروح النفس�ية وضحايا االعتقال والتعذيب ،وقد عقدت سامز مؤمترها األخري
26
يف إسطنبول أيار .2018
وهن�اك مؤسس�ات أخرى هلا بع�ض اجلهود يف اخلدمات النفس�ية ،مثل :الرابطة الس�ورية
لألطباء املغرتبني (س�يام) ،ومؤسسة شام اإلنسانية ،ومركز (بلسم) للعالج النفيس ،الذي كان
املرك�ز األول ال�ذي يفتتح يف مدين�ة غازي عينت�اب الرتكية ،وقام بالعديد م�ن الربامج ضمن
املركز ويف العديد من دور األيتام ،إضافة إىل الربامج املقدّ مة يف املدن الرتكية األخرى.

التحديات التي يواجهها الالجئون ال�سوريون خارج �سوريا
على الرغم م�ن التعاطف الش�عبي العاملي الواس�ع
افتت � � ��ح �أول مركز يعن � � ��ى بخدمات
والكبري جتاه السوريني ومأس�اهتم الكربى ،وعىل الرغم
ال�صح � � ��ة النف�سي � � ��ة ف � � ��ي �إ�سطنبول من املعاملة احلس�نة التي تلقاها الكثريون من الس�وريني
وذل � � ��ك ف � � ��ي جمعي � � ��ة الالجئين في من بعض جرياهنم ،ومن بعض أش�قائهم يف اإلنس�انية-
�سلط � � ��ان بيله حيث يتك � � ��ون الفريق إال أن اللج�وء إىل ال�دول األخ�رى مل يك�ن س�هلاً على
الالجئين ،فقد كان طريق اللجوء فيه الكثري من املش�قة
م � � ��ن طبيب نف�سي �سوري ومعالجين
واألمل واملخاطر التي فاقت أحيا ًنا مشقة البقاء يف بلداهتم
نف�سيين �سوريين و�أتراك
ومناطقه�م ،ول�و رضبن�ا مثًل�اً على ذل�ك م�ا حيدث يف
حماول�ة اللجوء إىل أوروبا فيمك�ن أن نتبني ذلك بصورة
أفضل ،ففي دراسة جيهان بن فرحات وزمالئها عن الالجئني السوريني إىل اليونان -أشارت
اإلحصاءات التي أوردهتا مثلاً أن حوايل مليون ومخسة عرش ألف الجئ عربوا البحر املتوسط
إىل أوروب�ا يف ع�ام  ،2015وأكثر م�ن  362أل ًفا يف ع�ام  ،2016و 50أل ًفا حتى منتصف عام
ّ
ويشكل السوريون حوايل  50باملئة من الالجئني يف 2015م ،و 46باملئة يف 2016م،
،2017
و 36باملئ�ة يف 2017م .ووج�دت أن عشرات آالف الالجئني يعيش�ون يف ظ�روف صعبة يف
دول اللج�وء ،مثل اليونان ،بانتظ�ار إعادة توطينهم ،أو ترحيله�م ،أو إكامل قرارات جلوئهم،
ويتعرض الالجئون لضغوط نفسية عالية ،بسبب االحتجاز القرسي ،أو العنف ،أو التعذيب،
وحتى مش�اهدة املوت ،إضافة إىل اس�تغالل العصابات اإلجرامي�ة ،وعصابات هتريب البرش،
وحتى الس�لطات الرس�مية .وأما الوفاة يف أثناء حماولة عبور البحر فهي من املخاطر املحتملة،
وتشير التقديرات إىل حدوث أكثر من مخس�ة آالف وفاة يف عام 2016م بس�بب عبور البحر،
ولذل�ك ف�إن الالجئين يعانون العدي�د من األعراض النفس�ية واجلس�دية؛ بس�بب الضغوط
النفس�ية التي يتعرضون هلا ،والتي تشير إىل وجود اضطرابات نفس�ية س�ابقة ،أو تكون س�ب ًبا
يف ظهور االضطرابات النفس�ية .وقد وجدت الدراس�ة أن الغالبية العظمى من املش�اركني هبا
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ونظرا للش�عور بع�دم اليقني بمصريهم ،ذك�ر الالجئون أن
لدهي�م أع�راض اضطراب القلق،
ً
وجوده�م يف اليونان يس�بب هلم املعان�اة واألمل ،ومما زاد من معاناهتم انفصاهل�م عن بقية أفراد
أرسه�م نتيجة للجوء .23ويف الوقت ال�ذي أغلقت فيه الدول األوروبية ودول اجلوار أبواهبا
أم�ام الالجئين الس�وريني ،فتحت تركيا أبواهبا مرشع�ة أمام الالجئني الس�وريني لتكون أكثر
بلد اس�تضاف الالجئني السوريني ،حيث يبلغ عددهم بحسب أخر اإلحصائيات  3.5مليون
الجئ سوري.
ويف دراس�ة سيجرباندجيا ذكرت أن الالجئني الس�وريني (إضافة إىل خساراهتم يف بلدهم،
والتج�ارب املؤمل�ة التي مروا هبا يف حياهتم) فإنّه يمكن أن يعيش�وا يف ظروف جمهدة يف البلدان
سلبيا باهلجرة القرسية ،إضافة
املضيفة ،إذ القدرة عىل االعتامد عىل الذات والدعم املتبادل يتأثر ًّ
إىل الفق�ر بين الالجئين ،وانفصاهلم ع�ن عائالهتم وجمتمعاهت�م ،وحمدودية حقوقه�م املدنية
والعاملي�ة يف بل�دن اللج�وء ،والعنف وفقدان الثقة .وجي�د الالجئون يف البل�دان املضيفة ً
أيضا
وبخاصة األطفال والنساء -املعاناة يف :االستغالل ،والعزل االجتامعي ،والعنف القائم عىلً
ن�وع اجلنس ،والزواج املبكر ،كل ذلك يمكن أن ّ
ضغوطا كبيرة عىل الالجئني ،فضلاً
يش�كل
عن االختالفات الثقافية والبيئية التي يمكن أن يتعرضوا هلا بعد اللجوء.

اال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة لدى الالجئين ال�سوريين
يتعرض الالجئون لزيادة احتاملية التعرض للعديد من االضطرابات النفسية مثل االكتئاب،
والقلق ،واضطراب ما بعد الصدمة ،بل ً
وأيضا االضطرابات الذهانية ،واالضطرابات العاطفية
والسلوكية لدى األطفال ،وهذا يمكن أن يعيق اندماجهم يف املجتمعات املضيفة هلم .

وق�د أظهرت مراجعة منهجية حديثة للدراس�ات طويلة األجل للصحة النفس�ية لالجئني
ً
واح�دا عىل األقل من كل مخس�ة يعاين االكتئاب ،أو اضط�راب ما بعد الصدمة،
يف احل�رب أن
أو اضط�راب القل�ق ،وأن التع�رض األكبر للتجارب املؤمل�ة قبل اهلجرة والضغ�وط الالحقة
ً
ارتباط�ا باالضطرابات الثالثة ،يف حني أن احلالة االجتامعية
للهج�رة كان أكثر عوامل االتفاق
27
االقتصادية الضعيفة بعد اهلجرة كانت مرتبطة بشكل خاص باالكتئاب.

الرعاية ال�صحية النف�سية لالجئين ال�سوريين
وعىل الرغم من أن العديد من التس�هيالت تقدّ م إىل الالجئني يف البلدان املجاورة لس�وريا
من ناحية احلصول عىل اخلدمات النفسية ،مثل تركيا واألردن ،سواء من اجلهات احلكومية أم
املنظامت غري احلكومية ،إال أن الوضع قد خيتلف يف البلدان األوروبية ،حيث يمكن أن خيتلف
نظرا الختالف األنظمة الصحية فيهاً ،
وأيضا الختالف اللغة،
هذا األمر ليصبح أكثر صعوبة؛ ً
ّ
إضافيا يف التواصل عند احلاجة للخدمات النفس�ية ،وبخاصة جلسات
يش�كل عائ ًقا
وهذا قد
ًّ
العالج النفيس.
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التدخالت العالجية المبنية على البراهين لالجئين

ّ
إن ق ّل�ة األطباء النفس�يني الس�وريني (حتى قبل احل�رب) ،إضافة إىل صعوب�ة االنتقال بني
املناط�ق الس�ورية بس�بب احلرب ،إىل جان�ب التكاليف املادي�ةّ -
كل ذلك عوام�ل جعلت من
التفكري يف اس�تخدام العلاج النفيس عن بعد ()Telepsychiatryم�ن اخليارات العالجية
املتاح�ة ،فهو يوفر الوقت واجلهد والتكاليف املادية ،إضافة إىل تقليل املخاطر البرشية ،وهناك
بع�ض الدالئ�ل يف فعاليت�ه ،قد يك�ون اًّ
حل مؤقتً�ا يمكن االس�تفادة منه يف ح�االت الطوارئ
واحلروب.

ونظرا الرتفاع نسبة اإلصابة باضطرابات ما بعد الصدمة واالكتئاب ،ولفعالية العالجات
ً
النفس�ية مثل :العالج السلوكي املعريف ( ،)CBTوعالج ( ،)NETوالعالج بإزالة احلساسية
وإعادة املعاجلة بحركة العني ( - )EMDRفقد أجريت بعض الدراسات عىل استخدامها عىل
الالجئني ،وأثبتت فعاليتها.

اال�ستنتاجات والتو�صيات

• إن س�نوات احلرب الس�بع يف سوريا أ ّثرت بش�كل كبري يف الصحة النفسية للسوريني،
وجروحا غير مرئية ،إال أنهّ ا عميق�ة ،وهلا آثارها املدمرة على األجيال القادمة،
آث�ارا
ً
وترك�ت ً
وإن م�ن ح�قّ األطفال الس�وريني مجيعه�م ،وهم جيل املس�تقبل القادم ،أن يعيش�وا حياة آمنة
مطمئنة ،وينعموا بالسالم يف وطنهم الواحد.
• إن هن�اك رضورة ملح�ة لتوقي�ف النزيف الس�وري؛ ليتمكن الس�وريون من البدء يف
عملية إعادة البناء النفيس واالجتامعي ،وليستفيدوا من التجارب املرة التي مروا هبا.

وخصوصا يف املناطق غري املس�تقرة ،بحاجة
• إن اخلدمات النفس�ية املقدّ مة للس�وريني،
ً
ماس�ة إىل التطوير والتحسني ،وينبغي الس�عي من قبل مجيع مقدمي اخلدمات الصحية النفسية
إىل عمل برامج مستدامة طويلة األمد ،وعدم االقتصار عىل التخطيط املؤقت.
رضوري جدًّ ا عىل
• إن وج�ود التنس�يق بين خمتلف اجلهات اإلدارية واخلدمية النفس�ية
ّ
الشح يف املوارد وضعف اإلمكانات.
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