الرماد
نار تحت َّ
الصحة العقلية والنفسية للسوريين وتأثيرات النزاع الوطني
آدم موصللي

تهدف هذه الدراسةةة الت تورير معلومات ن الاوان المتنو ة للصةةحة النفسةةية للسةةوريين تعتمد
الدراسةةة لت مراةعة لبدايات المتواررح لوا الصةةحة النفسةةية والد م النفسةةي ري سةةيا النزاع
الحالي
تتضمن الدراسة إضاءح لت العوامل األساسية التي ساهمت ري تدهور الصحة النفسية للسوريين
لت المسةةةةةتوي السةةةةةياسةةةةةي ساوسةةةةةتاداد( والمسةةةةةتوي اووتصةةةةةاد سالفقر والحرما ( ودور ل
المسةةتويين من ليا ارتااطهما ضةةويا ي ري تعميم امة الرراه النفسةةي لدي الوةلين والناالين
والسوريين لت العموم
صوي ألنواع او ضطرااات النف سية الم سالّة لدي ال سوريين و يف يتم
تعرض الدرا سة ر ضا ي مف ّ
التعامل معها وتأثير نف النزاع لت تفاومها وتايّن الدراسةةةةةةة ذلة إ ادح الر اية الصةةةةةةحية
النفسية و هميتها ري إ ادح اناء سوريا

أوال-االستبداد والصحة النفسية
اإلكراه النفسي كأسلوب في إدارة حكم االستبداد
ظهرت الدوا اوسةةةةتادادية مو ظهور الدولة
سةةةيا التطور الا.ةةةر

اهرح اةتما ية سةةةةياسةةةةية رالدولة إاداع ةديد ري

تم اشتراع يةةةخل لديا وشايا من الطايا شوا القر الع.ةةةرين لت

يخل دولة يمولية  totalitarianismت ستخدم دولة الطايا اإل راه الا سد والنف سي أ سلوب
سةةةاسةةةي ري الحخم وهذا سةةةيخو لح واو صةةةحية نفسةةةية لت ل من الحخام والمحخومين يتم
اسةةةةتخ.ةةةةاف الاذور النفسةةةةية لبن مة اوسةةةةتادادية ومناو.ةةةةة اعل اسثار اوةتما ية والنفسةةةةية
المحتملة ا ن ام الاعا السةةةور منذ اسةةةتيو ح لت الحخم ام  1963وما ااا ي.ةةةخل نموًةا ي
لدولة يمولية
تسةةاّ اوسةةتاداد لت مدي القر الع.ةةرين احروب مدمرح ور ا و و توصةةف
وتأثيره لت صحة الناس العقلية ورراههم مسألة غير مفهومة تماما ي

ووة اوسةةتاداد

اا تاار الدولة ظاهرح اةتما ية  -سةةةةةةياسةةةةةةية را اوسةةةةةةتاداد الحقيقي و يمخن
ماتمعات الدولة []1,2
الذين يسيطرو

يوةد إو ري

رف ما س ويار  Max Weberالدولة لت نها " ووة اين الرةاا

لت الرةاا " وا تار مار س  Marxالدولة داح للطايا الطاقي []3

لتت مايء الديمقراطية الليارالية الاراية انت الدوا لها مو اسةةتاناءات وليلة دوو اسةةتادادية
ادرةات متفاوتة من ليا

الحخام يحواو سةةةةةةلطة مطلقة و ا للمحخومين ر

ضةةةةةةليل و

معدوم ري يفية لخمهم وتمتعوا احماية وليلة و معدومة ضةةةةةةةد سةةةةةةلطة الدولة واالتالي دت
الممارسةةة المفرطة للسةةيطرح القسةةرية اةوي م آةوي إلت الاورح وهي ظاهرح متخررح لت مدار
تاريخ الدولة
ا تقد رسطو

الطايا

 tyrannyلالة إنسانية غير طايعية و ّررها لت نها نوع من الملخية

عرف الفيلسةةةورة لنّة رندت  Arendtالطايا
التي تأشذ ري او تاار مصةةةالل الملة رقط [ ]3ت ُ ّ
لت نح "سةةةةةةلطة تعسةةةةةةفية غير مقيدح االقانو

ت ُ لمارس لصةةةةةةةالل الحا م ومعادية لمصةةةةةةةالل

المحخومين" []4

االستبداد وإرهاصات خ ْلق األزمات النفسية
يةةةهد القر الع.ةةةرو ظهورا ي ةديدا ي ويةةةخول شاياا ي من اوسةةةتاداد وهو ال.ةةةمولية هذا ال.ةةةخل من
الحخم يختلف ري نواحٍ مهمة ن األنواع األشري من اوستاداد
تختلف تاراة المواطن الفرد ري ظل الن ام ال.ةةمولي اشتورا ي ةذريا ي ن تاراة يةةخاا شري من
اوستاداد وود يؤد ًلة إلت واو نفسية اةتما ية متميزح []4,5
تميل ن مة اوستاداد القديمة واألن مة اوستادادية األ ار لداثة إلت إوامة دولة تقو لت ومة ن ام
اةتما ي وا م وراسةةةةةةخ ت ُ هر النخاة الحا مة القليل من اوهتمام اتايير الوضةةةةةةو اوةتما ي
واووتصةةةةاد الراهن إو اقدر ما يُسةةةة ّهل ًلة ملية الحخم من األمالة لت األن مة اوسةةةةتادادية
الحدياة إساانيا ررانخو والحخم العسخر ري األرةنتين وت.يلي ري الساعينيات والامانينيات
وتخصةة
تقوم األن مة السةةلطانية [ ]6,7اتخري ةز ي لقطا ات الماتمو المدني واووتصةةاد
ّ
اعل مؤسةةةسةةةات الدولة لخدمة مصةةةالل النخاة الحا مة [ ]8ومن األمالة لت هذه الدوا إيرا
تحت لخم ال.اه وهايتي تحت لخم دورالييح []8

ري ظل األن مة السةةةةةةلطانية ت ل وطا ات املة من الماتمو سةةةةةةليمة و متأثرح وليوي ري ظل
األن مة ال.مولية ن.هد تخرياا ي ها وي لمؤسسات الماتمو المدني من ةل شلم واوو اةتما ي ةديد
ري شةةدمةةة يةةديولوةيةةة الةةدولةةة ري ظةةل األن مةةة ال.ةةةةةةموليةةة تتم إ ةةادح التفخير ري الماتمو ورقةا ي
أليديولوةية الدولة سال .يو ية والقومية واأل صولية وما إلت ًلة( ري ملية تؤد ري اير من
األليا إلت معاناح يةةةديدح ووتل ةما ي وانتها ات ةسةةةيمة مختلفة لحقو اإلنسةةةا

يقوم الن ام

ال.ةةةةةةمولي لت زلةة الفرد ويتفت ّةت الماتمو إلت رراد منعزلين غير رةا لين وتفرض الةدولةة
يديولوةيتها وتستخدم اإلرهاب الممنهج داح رعّالة للحخم والسيطرح []4
يقود الحخم ال.مولي الت اشتفاء

م هر من م اهر الحماية القانونية للفرد وهذا ي.عره احالة

ي
ضعف مستمرح و از ياح امل
ّ
ريتحوا الت ررد سلا ّ
اتخاً القرار ري لياتح يمخن

ندما يُحرم الفرد ا.خل ممنهج من

يؤد هذا إلت إلساس ضعيف االمسؤولية ال.خصية وميل إلت

إلقاء اللوم لت القوي الخارةية ري ةميو األلداث السلاية
يسةةةةةةتخ دم الحخم ال.ةةةةةةمولي اإلرهاب أداح روتينية للحخم وليس رقط رادع و عقاب لخصةةةةةةوم
الن ام ويسةةةةةتند لت اسةةةةةتراتيايات تنفيذية من وايل اوشتطاف واوشتفاء ومصةةةةةادرح الممتلخات
والترليل والتعذي والقتل شارج نطا القضةةةةةةةاء ومامو ة متنو ة من العقواات الاما ية
وت ُ هر الدولة ال.ةةةةةمولية ودرح رريدح لت تنفيذ مال هذه اونتها ات لت نطا لم يخن من الممخن
تخيلح من وال
تد ّمر األن مة ال.ةةةةةةمول ية الا قة اين األرراد ا ما يا عل ل مواطن ُمخارا ي محتموي ل لدو لة وتقمو
الماتمو ال مدني و اال تالي تخنم الت ماا للع مل الا ما ي العفو من و ال األرراد د را ا ي ن
مصةةةةةةالحهم الاما ية مهما انت ادية وغير ضةةةةةةارح وتعمل األن مة ال.ةةةةةةمولية لت تخري
القوا ةةد األشوويةةة وتعيل لةةالةةة تطايو مو التاةةاواات األشوويةةة واإلةرام ري ماةةاوت الحيةةاح
اوةتما ية اأ ملها من شوا السةةماح االعنف ضةةد " داء الدولة " يؤد تدمير الاقة اين األرراد
وومو الماتمو المدني الت ومو وسةةةةةةو للسةةةةةةلور التعاوني وراما إلت ومو السةةةةةةلور اإلياار تااه
اسشرين
تن.ال األن مة ال.مولية االسيطرح لت اإل وم وتاذا ل ةهد لضما منو السخا من الوصوا
لمصةةةادر " معلومات دشيلة " تضةةةخ وسةةةا ل اإل وم التي تسةةةيطر ليها الدولة ال.ةةةمولية سةةةيوي
مسةةةةةتمرا ي من األ اًي التي تمزج اين الخياا الخامل و نصةةةةةاف الحقا م اينما و لد يصةةةةةد ما
تقولح وسةةا ل إ وم الن ام ال.ةةمولي ود و يخذّاح تماما ي ي ل السةةخا محاصةةرين ري الم غري

ليا و يوةد يةةةيء معروف لت وةح اليقين وليا يادو

تفسةةةير مهما ا سةةةخيفا ي معقو يو

هذا يخلم مزياا ي غرياا ي من السخرية والسذاةة []4
احس ة الفيلسةةورة رندت و تسةةتخدم وسةةا ل اإل وم ري ظل اوسةةتاداد ل

وم ال للتن يم []4

تلقّن وسةةةةا ل إ وم األن مة ال.ةةةةمولية السةةةةخا يديولوةية الدولة ويصةةةةال التلقين تقنية مفهومة
مخونة من ناصةةةةر سةةةةاسةةةةية مال التخويف والتحخم ري المعلومات والووء وطقوس الخراهية "
ّ
للعدو " []9
ّ
ظاهريا ي تتم ةميو ماا الن ام ال.مولي ااسم يديولوةية الدولة وأل ّ الدولة ال.مولية غير مقيدح
تماما ي االح سااات التقليدية للرال والخ سارح يمخن

تنخرط ري سيا سات غير نفعية ود ت سا ري

النهاية ضررا ي لمصالل الدولة نفسها []4,5
تضر الدولة الشمولية بالصحة النفسية؟
كيف
ّ
تسةةا سةةياسةةات الدولة ال.ةةمولية ضةةا قة نفسةةية يةةديدح وتخلم ضةةحايا ياقو غير مر يين وغير
معترف اهم شوا لياح الن ام وود ياقو

ذلة اعد سقوطح

إضةةةفا يء ل.ةةةر ية وةودها تخترع الدولة ال.ةةةمولية دا يء داشليين وشارةيين لقيقيين ووهميين
ولهذا يصةةال تعزيز القوات المسةةلحة وووات القمو الداشلي ولوية وصةةوي ري هذا السةةيا تنتهة
لقو اونسةةا

وتتحوا موارد الدولة اعيدا ي ن تقديم الخدمات الصةةحية واوةتما ية اما ري ًلة

الصحة العقلية
تتخو الدولة ال.ةةةمولية من الضةةةحايا رقط إنما من يةةةخاف راغاين ري شدمتها رسةةةميا ي وغير
و ّ
ي لنا ي وسةةةةةرا ي ريتحوا دد منهم اطريقة و اأشري إلت مرتخاي انتها ات رغم ًلة و
رسةةةةةم ّ
يهرب الاناح نف سهم اال ضرورح من آثار رعالهم ال يمار سو

روتينيا ي المعاملة الول .ية ندما

ياردو ضحاياهم من إنسانيتهم []10
ّ
تؤد مال هذه العملية مو الزمن إلت تآ ل المعايير اوةتما ية المقاولة للسلور وينسام العنف
مو العواو النفسية واوةتما ية التي يمخن

تستمر إلت ما اعد مر الن ام

سوريا وإعادة ميالد االستبداد
ةاء لزب الاعا سالمعنت الحرري االعراية :إ ادح الميود( إلت السلطة ري سوريا ام  1963ار
انقوب سةةخر

ويةةرع ري التخري التدرياي للدولة السةةورية والقضةةاء لت الماتمو المدني

تقوم إيديولوةية الاعا لت نوع متطرف من القومية العراية التي تد و إلت دور اد و المي
لبمة العراية ري تاريخ العالم
منةةذ ةةام  1970انخرط ن ةةام الاعةةا ري هةةد األسةةةةةةةةد األب واوان ري مليةةة ومو مةةاد ّ
ومعنو ّ لمعارضةةةيح وصةةةووي الت اوغتياا واو تقاا ادو محا مة شارج نطا القضةةةاء واد
الماتمو المدني االتآ ل ولم يسةةةمل لبلزاب السةةةياسةةةية اممارسةةةة ن.ةةةاطاتها إو ضةةةمن ل يرح
الن ام ولم يُسةةةةمل أل نقااة مهنية و ةمعية و من مة االوةود ما لم تخضةةةةو االخامل لسةةةةيطرح
الحزب الحا م انتهج ن ام الاعا سياسة العسخرح الاما ية للماتمو السور

و ملت السلطة ري

سوريا وما االت تعمل ا.روط ليّة السرية

عواقب نفسية لالستبداد
شذ التعذي ري سوريا طااعا ي مؤسسيا ي وهذا من سمات الدولة ال.مولية
سوريا

ار لخم األسدين غير معروف ولخن من المرةل

دد ضحايا التعذي ري

يصل ددهم إلت ملات اسوف إ

لم يخن لت التعذي والقتل واوشتفاء واوشتطاف واولتااا رها ن هي مل ممنهج ااداد
لدح ي مو ادء النزاع الوطني ري العام  2011إ

لد م اهر دور الدولة السةةةةةةورية من شوا

ةهزتها األمنية ا ري إرسةةةةةةاد المعايير األشووية والمعنوية ندما يةةةةةةاعت األطااء و رهتهم
لت الم.ار ة ري انتها ات لقو اإلنسا
الالجئون والناجون من االستبداد
يعاني ضةةةةةحايا اوسةةةةةتاداد من الوةلين ضةةةةةرارا ي نفسةةةةةية نتياة للصةةةةةدمات التقليدية المتمالة ري
اولتااا والتعذي ورقدا األلااء والتهاير ومن الممخن

يعاني اعضةةةهم من ضةةةرار نفسةةةية

إضارية و لصرية افعل تأثير العيل تحت سيطرح الدولة المستادح []11
إ ّ اسثار الدويقة للدولة اوستادادية يمخن
ومو ًلة يادو من المرةل

تتحدي ري اير من األليا الفهم الواضل []11

الفهم األسةةاسةةي لن ام الدولة الذ هرب منح وة ما سةةيسةةا د ري

ملية الفهم العاطفي لمأا الضةةةةحية ود و يخو لدي الطاي العاد

ار من رهم ولي لبن مة

السةةياسةةية وتأثيراتها المحتملة لت الصةةحة النفسةةية وود يخو هذا ا قا ي ايرا ي مام ل من ملية
الت.خي

والعوج ألوللة الذين يتعاملو اانت ام مو الوةلين

الجذور النفسية لالستبداد
لقةةد ظهر الطايةةا مرارا ي وتخرارا ي ري ةزاء مختلفةةة من العةةالم ينمةةا ت.ةةةةةةخلةةت الةةدوا األن مةةة
ال.ةةةةةمولية

لت الرغم من ندرح ظهورها وظواهرها الحدياة ن.ةةةةةأت يضةةةةةا ي ا.ةةةةةخل متخرر ري

مامو ة متنو ة من الماتمعات ااإلضةةةةةةارة إلت ًلة ن.ةةةةةةأت ظاهرح ةديدح تماما ي مؤشرا ي
ظهور تن يمات اسةةةتادادية المية غير لخومية املة مو يديولوةية وارنامج سةةةياسةةةي يسةةةتخدم
اإلرهاب اسةةتراتياية ر يسةةية لها لذلة من المهم

نفهم ما يدور لوا انية العقل الا.ةةر التي

تاعل الا.ر رضة ألنواع معينة من األيديولوةيات التي تدرعهم إلت الخضوع ألن مة اوستاداد
التي تخلم معاناح ا.ةرية لت هذا النطا الواسةو اما

نوا ا ي معينة رقط من األيديولوةيات هي

التي وةدت ال روف لوسةةتاداد من المهم يض ةا ي ا تسةةاب رهم رضةةل لخصةةا

األيديولوةيات

التي تمتلة مال هذه اإلمخانات
األن مة اوسةةتادادية هي مااا متطرف لت التقسةةيم الطاقي اوةتما ي ليا تحتفن النخاة رريعة
المسةةةةتوي اوضةةةةعها ري المقام األوا من شوا اسةةةةتخدام القوح ومو ًلة امارد ت.ةةةةخيل الدولة
ًهات التسةةةلسةةةوت الهرمية للهيمنة إلت لد اير دو رادع ولم يتم ا ت.ةةةاف إةراء مضةةةاد رعاا
لوستاداد ري يخل الدولة الديمقراطية الحدياة لتت ظهور الديمقراطية الليارالية الاراية الحدياة
العواقب النفسية ما بعد سقوط االستبداد
واو العنف الاما ي الذ ترتخاح الدوا اوسةةةتادادية و ال.ةةةمولية لها آثار تتااوا الضةةةرر

إ

النفسةةةةي لبرراد وتدمير الانية التحتية المادية للالد و ايرا ما يؤد هذا العنف الاما ي المسةةةةتمر
إلت تدمير نسةةةيج الماتمو [ ]12ومو ًلة إ ّ اورتراض

ل الذين انوا يتعرضةةةو لصةةةدمة

معينة ألضةةةرار نفسةةةية واالتالي يحتاةو إلت تدشل نفسةةةي غير صةةةحيل ا.ةةةخل واضةةةل ويتااهل
وامل المرونة []13,14
يا

يأشذ

ارنامج نفسةةةي اةتما ي مخطط يسةةةتهدف الضةةةحايا األرراد ري او تاار وامل

ثقارية واةتما ية محددح تتعلم االماتمو المعني ولخن لتت ًلة الحين يا

يُن ر إل يح لت

نح ةزء من ارنامج ار ل صوح اوةتما ي []12
يا

تتناوا العناصر األساسية لمال هذه الارامج ري نهاية المطاف القضايا األساسية للعدالة

والديمقراطية واوادهار اووتصاد والمصالحة

إًا ا التر يز ري الد ما سةةةينصةةة

لت المحا مات الانا ية و لاا الحقيقة رانح سةةةيعتمد لت

العديد من او تاارات الاقارية واوةتما ية والسةةياسةةية ااإلضةةارة إلت العوامل الدولية هنار نق
ري األدلة التارياية لد م

اسةةةةةةتراتياية ل صةةةةةةوح اوةتما ي ثم هنار لاةة إلت مزيد من

التعاو الدولي وتعزيز دور وووية األمم المتحدح من شوا و اوتها المختلفة اما ري ًلة من مة
الصةةةةةحة العالمية ري ملية اإلصةةةةةوح اوةتما ي اعد العنف الاما ي واوسةةةةةتاداد احيا يمخن
تخطيط اوستاااات ا.خل رضل ورهم العمليات اوةتما ية المعقدح المعنية ا.خل رضل
ثانيا -الفقر والصحة النفسية
تدهور الصحة النفسية وتجربة الفقر والحرمان
تتزايةةد األدلةةة لت وةود ووةةة رغم نهةةا معقةةدح اين سةةةةةةوء الصةةةةةةحةةة العقليةةة وتاراةةة الفقر
والحرمةةا

ننةةاول المعطيةةات الواةةا يةةة لوا المرض النفسةةةةةةي اين المامو ةةات اوةتمةةا يةةة

واووتصةةادية المختلفة ونن ر ري الادا اين السةةا واألثر لوا الفقر والمرض النفسةةي وطايعة
الخرب/الضةةيم النفسةةي واضةةطراااتح المرتاطة االفقر يتم رض القضةةايا المتعلقة االفقر وتأثيره
ْ
لت الصةةةةةحة العقلية للرةل والمر ح والطفل تتناوا هذه المراةعة ذلة العوامل المرتاطة االفقر
والصعواات ري وياس الصحة والمرض النفسيين ومستويات  /تأثير الفقر
تمت دراسةةةة العووة اين تدهور الصةةةحة النفسةةةية وتاراة الفقر والحرما ا.ةةةخل ةيد وتم إن.ةةةاء
ارتااط اين هذين العاملين ي.ةةةةةةير تقرير من مة الصةةةةةةحة العالمية ن الصةةةةةةحة العقلية إلت
اوضةةةةةةطرااات العقلية تحدث لدي األيةةةةةةخاف من ةميو األةناس واأل مار والخلفيات و توةد
مامو ة محصةةةةةنة ضةةةةةد اوضةةةةةطرااات النفسةةةةةية ولخن الخطر لت اين الفقراء والم.ةةةةةردين
والعاطلين ن العمل وًو التعليم المنخفل ومو ًلة را اورتااط معقد ويتأثر اعوامل دّح
[]15
حالة انتشار األمراض النفسية
يةةارت الدراسةةات اوسةةتقصةةا ية الواا ية النفسةةية منذ واشر الاوثينيات ري القر المنصةةرم إلت
ارتفاع معدوت األمراض العقلية ري الماتمعات منخفضةةةةةةة الدشل [ ]16و ظهرت الدراسةةةةةةات
الماخرح هذا األمر ري األمراض العقلية الر يسية مال الفصام وت.ير األدلة الحدياة إلت
الحاا مو مامو ات شري من اوضطرااات النفسية يضا ي []17
الفصام

هذا هو

ظهر العمل األوا لفارس ودنهام  Faris et Dunhamري ام 1939

لاوت األ راض

الماخرح لمرض انف صام ال .خ صية تر زت ري المناطم منخف ضة ال سوية اةتما يا ي واوت صاديا ي تم
د م ًلة من شوا الدراسات األشري التي تلت ًلة []17
ومو ًلة رادت اعل الدراسات الولقة
ااشتوف الطاقة اوةتما ية ال

اإلصااة الفعلية امرض انفصام ال.خصية و تختلف

الحالة اوةتما ية واووتصادية المنخفضة انت ثانوية االنساة

للمرض الذهاني []18
اضطرابات المزاج
ارادت دراسةةةة اسةةةتقصةةةا ية ماتمعية ايرح ري الوويات المتحدح [ ّ ]19مامو ة اةتما ية ًات
دشل منخفل ظهرت ضةةةعف شطر اإلصةةةااة ااضةةةطراب او تلاب ال.ةةةديد من المامو ة ًات
الدشل األ لت شل

المسةةةةةةل الوطني

األرراد من ًو الوضةةةةةةو اوةتما ي واووتصةةةةةةةاد

المنخفل ي هرو مخاطر لت ل صةةةةةااة ااوضةةةةةطرااات الذهنية مقارنة ااألرراد الميسةةةةةورين
اوتصاديا ي [ ]20من نالية شري يُقاا ّ اوضطراب العاطفي ثنا ي القط يحدث ا.خل ار
ري الطاقات اوةتما ية واووتصادية العليا []21
االضطرابات النفسية الشائعة
اينما ر زت الدراسةةةةات السةةةةااقة التي تاحا ري القضةةةةايا اوةتما ية واووتصةةةةادية لوا مرض
انفصام ال.خصية إو ّ المؤلفات الحدياة ر زت لت ما يسمت " اوضطرااات النفسية ال.ا عة
" وت.ير التقارير إلت نها ار انت.ارا ي اين وللة الذين لديهم دنت مستوي معي.ي ماد

شاصة

اين وللة الذين يعانو من الفقر لت المدي الطويل []17,22
النماًج التفسةةيرية لبيةةخاف الذين يعانو من اوضةةطرااات النفسةةية ال.ةةا عة تم وصةةفح ري دد
من الدراسةةات ليا تم اوسةةت.ةةهاد االفقر والم.ةةا ل اوةتما ية واووتصةةادية ألد هم العوامل
المسااة لوضطراب العاطفي []23,24
لت الرغم من

التصورات الفردية للمرض ليست دليوي لت وةود ووة سااية إو نها تد م

النتا ج الواا ية
الفقر واالنتحار
لونتحار سةةةااب دّح ري لين

المرض العقلي هو امل ودارو شطر لونتحار ولن االاو

والخرب/الضيم هما األ ار
ري الالدا النامية نح غالاا ي ما يخو السيا النفسي واوةتما ي للفرد
ْ

يةةةةيو ا ي ري اونتحار ويةةةةخلت الضةةةةا قة المالية وانخفاض التعليم و دم تلاية التووعات ري العمل
وامل إضارية لونتحار []25,26
تم تفسةةةةير ارتفاع معدوت اونتحار اين العاطلين ن العمل والمه ّم.ةةةةين الذين يخضةةةةعو لتاير
اةتما ي ميم وسةةةةريو ليس رقط لت نح اداية يأس ولخن يضةةةةا ي وسةةةةيلة للتعاير ن إلسةةةةاس
ميم من تعرضهم لل لم [ ]27واالتالي ود يُن ر الت اونتحار لت نح شيار ألوللة الذين يرو
نهم يمتلخو القليل من القوح إلةراء تايير []28
اينمةةا يُفهم الفقر اسةةةةةةهولةةة لت نةةح ةةامةةل شطر لت المسةةةةةةتوي الفرد

رةةا المن ور الايلي

 ecological perspectiveلونتحار الذ يحلل الم.خلة لت مستوي الماتمو ي.ير يضا ي إلت
مناطم الفقر والحرما والاطالة والتعليم الضعيف مرتاطة اارتفاع معدوت اونتحار []29

قضايا الصحة النفسية المرتبطة بالفقر
اورتااط اين الفقر والصحة النفسية يمخن استخ.ارها تحت ناوين مختلفة:
الضيق والكرب نتيجة الفقر
الخرب/الضةةةةةيم م اهر متنو ة
يقلل الفقر الفرف ومن إمخانية الوصةةةةةوا الت الموارد ود يأشذ ْ
الحاوت العاطفية مال الحالة المزاةية السةةيلة والحز

اإللااط و السةةخط

ند سةةؤالح غالاا ي ما

يعزو الفرد م.ةةخوتح إلت لالة الفقر وما يصةةالاها من صةةعواات وضةةل اسةةتقصةةاء اريطاني ّ
صةةةعواات ري العووات مو األصةةةدواء والعا لة وال.ةةةعور االملل وال.ةةةعور االف.ةةةل و اولتقار
االخرب/الضيم []30
ااإلضارة إلت ال.عور ااو تلاب انت وراء يعورهم
ْ
الفقر كعامل خطر لإلصابة باألمراض العقلية
من المرةل

يسةةةةةا الفقر الناتج ن ضةةةةةاوط اوتصةةةةةادية او تلاب والقلم مما ياعلح امل

شطر مهم ل صااة ااألمراض العقلية []31
التشخيص النفسي والفقر ونظرية " االنجراف "

إلدي الصعواات ري الاحا ري العووة اين الفقر والصحة النفسية هي مسألة " اونارافdrift /
" منذ ثوثينيات القر الماضي رادت العديد من الدراسات

انت.ار مرض انفصام ال.خصية

ار لدي األيخاف من ًو السوية المنخفضة اةتما يا ي واوتصاديا ي ناتج ن اضطراب نفسي
وليس اسا الفقر
اوترح الاالاو " ررضية اوناراف " القا لة اأ اوضطراب يسا تدهورا ي ري األداء لدرةة
الفرد ينارف إلت لالة اةتما ية واوتصةةادية متدنية ت.ةةير هذه الن رية إلت

النسةةاة األ ار من

األ راض النفسةةةةية المرصةةةةودح هي نتياة الهارح الداشلية لبيةةةةخاف الذين يعانو من م.ةةةةا ل
الصةةةةةحة العقلية الذين يناذاو إلت هذه المناطم إما اسةةةةةا انخفاض الدشل و اسةةةةةا "التفخة /
 "disintegrationيتم وصف هذه الفرضية ا.خل يا و لمرضت الفصام
العبء االقتصادي لالضطرابات النفسية
ء مالي ضخم لت األرراد و سرهم والماتمو خل

يؤد وةود م.خوت الصحة النفسية إلت

ااإلضةةةارة إلت الع ء العاطفي الذ يتحملونح يؤثر المرض العقلي لت ودرح ال.ةةةخ

المريل

لت الحصةةوا لت مل ري المملخة المتحدح .ةةفت دراسةةة اسةةتقصةةا ية ةريت ام 1995
صةنّفوا لت نهم غير وادرين لت العمل ا.ةخل دا م ولوالي
ار من نصةف المصةااين االذها
ُ
شمسةةةةةةهم ري وظا ف وثُمنهم اطلو
ويعملو

ن العمل االنسةةةةةةاة ألوللة الذين انوا يعملو سةةةةةةااقا ي

اعد الاداية من المرض هنار رقدا ري اإلنتاةية نتياة التاي

و سةةةةةةوء نو ية العمل

[]15
الحاوت النفسةةية مال اوضةةطرااات المزاةية والفصةةام تحمل يضةةا ي شطرا ي مسةةتقوي ندما تسةةا
اإلصااة ااألمراض الاسدية الاانوية افعل نمط الحياح واإلهماا []32
تؤثر المصا

اووتصادية لت ودرح األرراد المصااين امرض قلي لت اوندماج من ةديد ري

الماتمو أل ّ الفقر يعيم ودرتهم لت الم.ةةةار ة ري الن.ةةةاط اإلنتاةي ويسةةةاهم ري شلم وصةةةمة
ار ايرح ويعيم ودرتهم لت اناء العووات اوةتما ية والحفاظ ليها []33
العووةةة اين الفقر والمرض العقلي
لاعل األمراض العقليةةة التي يمخن

لت األوةةل ثنةةا يةةة اوتاةةاه ليةةا

الفقر هو ةةامةةل شطر

تؤد اةةدورهةةا إلت تفةةاوم ال روف اووتصةةةةةةةةاديةةة للفرد

و سرهم
ترابطات الفقر المؤثرة على الصحة النفسية

االرتباطات المادية للفقر
يرتاط الفقر امامو ة متنو ة من الم.ةةةخوت سةةةواء انت ناتاة ن الحرما
وولة الوصوا إلت الموارد وتواررها وال روف اووتصادية السيلة

ونق

الفرف

وامل مال التعليم والتوظيف

لها ووة ثنا ية اوتااه مو الفقر ويؤد اورتقار إلت العمالة إلت صعواات مالية ويؤد الفقر إلت
انخفاض ررف العمل اأةر األيةةةخاف العاطلو

ن العمل والذين يف.ةةةلو ري الحصةةةوا لت

مل لديهم راض ا تلاب ار من األرراد الذين يادو وظيفة [ ]34ثم إ ّ األيخاف العاملين
الذين رقدوا وظا فهم هم ار رضةةةة ل صةةةااة ااو تلاب امرتين من األيةةةخاف الذين يحتف و
اوظا فهم []35
تؤد الموارد المحدودح إلت انخفاض ررف التعليم مما يمنو ادوره الوصةةةوا إلت مع م الوظا ف
الايدح ويزيد من ال ضعف وانعدام األما ويساهم ري انخفاض ر س الماا اوةتما ي ااستمرار
من المعروف

انت.ار اوضطرااات النفسية ال.ا عة لت اين األرراد ًو المستويات التعليمية

المنخفضة []31
يؤد الفقر إلت تقليل ررف الحصةةةةةوا لت سةةةةةخن معقوا يؤثر لت الرراهية العاطفية غالاا ي ما
يرتاط الفقر المزمن اانخفاض مسةةةتويات األسةةةرح والماتمو الد م واإلدما

لت الخحوا و ذلة

الخوف من الاريمة والعنف وسوء المعاملة ومعدوت الية من التفخة األسر ّ

االرتباطات النفسية للفقر
يتخلل ال تأثير الن فسةةةةةةي للعيل ري رقر وصةةةةةة مة ال عار والعز لة اوةت ما ية واإلوصةةةةةةةاء وإًوا
الفقر[ ]31األيةةخاف الذين يعانو من الفقر لديهم مسةةتويات لت من اليأس والقلدلريّة وانعدام
السيطرح لت ظرورهم والتوةح نحو الحاضر ادوي من المستقال ومستويات ول من الرضا ن
الحياح هذه الخصا
ياعل من الصع

ليست سا دح رقط ولخنها يضا ي تديم نفسها وتديم الفقر الذ يحفّزها وهذا
لت الفقراء تايير لالتهم اوةتما ية واووتصادية ا.خل رعاا

ليس الفقر المدوو هو العامل الوليد الذ يسةةةاهم ري ا توا الصةةةحة العقلية الفقر النسةةةاي  -دم
الرضةةةةةا ن الخاير ري الحياح مقارنة ااسشرين  -ي هر ري ل ماتمو ويادو نح يرتاط االضةةةةةيم
العاطفي

الفقراء العاملون
ري لين

الاطالة امل ضةةةةاط واضةةةةل را العمل اأةر ليس لوي إًا ظل الفرد رقيرا ي ويرتاط

رقر العمل الذ يمالح العاز المالي ومسةةتويات المعي.ةةة المقيدح ا.ةةخل سةةلاي مو الرراه النفسةةي
ما يرتاط ازيادح مخاطر دم تلاية التياةات الصحة العقلية []36
الصحة النفسية على المستوي الفردي والجمعي
راطت احاث ودراسةةةات اين الصةةةحة النفسةةةية والوضةةةو اوةتما ي واووتصةةةاد

لت مسةةةتوي

المنطقة وليس لت مسةةةةةةتوي الفرد ظهرت الدراسةةةةةةات معدوت لت للقاوا النفسةةةةةةي للحاوت
الذ هان ية وغير الذ هان ية والسةةةةةةلور اونت حار ري الم ناطم الاارار ية التي ترتفو ري ها م عدوت
الحرما والاطالة []37,38,39
و .ةةةفت تلة األاحاث والدراسةةةات ن ارتااطات مهمة للااية اين األ راض النفسةةةية لدي األرراد
والمناطم األ ار لرمانا ي تم تف سير ترا م او ضطرااات النف سية ري المناطم الح ضرية المحرومة
من شوا انخفاض الوضةةةو اوةتما ي واووتصةةةاد للسةةةخا

لت مسةةةتوي الفرد ادوي من ترا م

الم.ا ل ري المناطم المحرومة []22
و ظهرت تلة الدراسات
لت المدي الطويل ا

لت مستوي الفرد

الفرد الذ يعيل ري ضا قة اوتصادية وشاصة

ار رضةةةةةةة ل صةةةةةةااة ااو تلاب السةةةةةةرير من الذ و يعاني تلة

الضا قة
الفقر المزمن والصحة النفسية
ود يؤد التايير المفاة ري الحالة اوةتما ية واووتصةةةةادية للفرد إلت ْرب/ضةةةةيم لاد ويةةةةديد
ولتت رخار ومحاووت انتحارية ومو ًلة إ ّ التعرض لخسةةةةةةارح اوتصةةةةةةادية مفاةلة يمخن
يؤد إلت إ ادح هيخلة الموارد المالية والعووات لدي اعل األرراد []40
غالاا ي ما يرتاط الحرما المزمن االسةةةةاس االعاز المختسةةةة واليأس وهو مرتاط دوما ي اضةةةةعف
الرراه اوةتما ي والعاطفي ت.ةةير الدراسةةات التي الات ن العووة اين مدح الفقر وتوويتح انمو
األطفاا إلت

األسر التي تعاني من رقر مزمن تورر ايلات تراية طفاا ول ةودح و ّ األطفاا

ري هذه العا وت ظهروا دا يء إدرا يا ي ول وم.ا ل سلو ية ار من األطفاا اسشرين []41

األطفال والفقر والصحة النفسية
يؤثر دشل األسةةةرح لت صةةةحة الطفل العقلية يادو

األطفاا من األسةةةر منخفضةةةة الدشل لديهم

مستويات لت من او تلاب والسلور المعاد للماتمو مال التنمر ي هر األطفاا ري األسر التي
تعاني من رقر مزمن دا يء إدرا ييا منخفضةةةةةةا ي يؤثر التايير ري دشل األسةةةةةةرح لت صةةةةةةحة الطفل
العقلية يؤد اونخفاض ري الدشل إلت ايادح او تلاب والسةةةةةةلور المعاد للماتمو ري لين
الخروج من الفقر والتحسن ري يؤد دشل األسرح إلت تحسين الصحة العقلية لبطفاا []42
المراهقو الذين يعانو من الفقر هم ار رضةةةةةة لونخراط ري تعاطي المخدرات والخحوا ري
سةةةةن ماخرح وادء الن.ةةةةاط الانسةةةةي ري ووت ماخر وايادح م.ةةةةا ل الصةةةةحة العقلية وانخفاض
مستويات اإلنااا األ اديمي ترتاط التايرات ري األسرح اسا الضاوط اووتصادية االسلو يات
الخارةية سالتي تتميز االتحد واوندراع وررط الن.اط والعدوانية والخصا

المعادية للماتمو(

ند األوود واالسةةةةةلو يات الداشلية سيتضةةةةةل من شوا اونطواء واورتاار والقلم( ند الفتيات
[]43
من الواضةةةةةةل

الطفل الذ يعاني من الفقر ود يعاني يضةةةةةةا ي من محن شري ري الحياح []44

يؤد الفقر إلت ايلة سرية ول مؤاتاح وتراية نو ية رديلة يقلل الفقر من ودرح الوالدين لت تقديم
سةةةلور دا م ومتسةةةم وود ياعل اسااء ار رضةةةة لهثار المنهخة أللداث الحياح تؤثر الصةةةحة
العقلية للوالدين وسةةةةلو هم ادورهم لت رراهية الطفل

وامل الخطر التي تؤثر ا.ةةةةخل إضةةةةاري

لت التخيف النفسةةةي للطفل ت.ةةةمل مل الوالدين والحالة التعليمية لام األسةةةرح الصةةةحة العقلية
لبم طو الوالدين ايلة معي.ية غير آمنة وسلو يات الوالدين []41,43

المرأة والفقر والصحة النفسية
يُقاا إ

ونة نات هو احد ًاتح امل شطر ل صةةةااة ااوضةةةطرااات النفسةةةية ال.ةةةا عة ظهرت

الدراسات

الفقر والحرما يرتاطا ا.خل مستقل اخطر اإلصااة ااضطراب نفسي يا و لدي

النساء يُضاف إلت مصادر اإلةهاد المرتاط ااألنوثة []45

اين النسةةةاء اللواتي يعانين من الفقر هنار ووة ووية اين الصةةةعواات اووتصةةةادية وتقارير لوا
الخرب/الضيم النفسي اسا وضايا مال ونهن الاالاات الوليدات الو ي يناان الطفل ري األسرح
ْ
واألدوار المتعددح و ووات القوح غير المتخارلة مو الرةاا وال.عور االعاز []46
او تلاب ثناء الحمل م.خلة يا عة ويرتاط امؤيرات الحرما اوةتما ي واووتصاد ااإلضارة
إلت م.ا ل شري مال العنف ورقدا العووة الحميمة []47
من الواضل

الفقر واو توا النفسي مرتاطا ااعضهما الاعل اطريقة معقدح اانعدام األما

وانخفاض المستويات التعليمية والسخن غير الو م وسوء التاذية وهي وامل مرتاطة االفقر
تساهم ري اوضطرااات النفسية ال.ا عة
تأشذ اوضطرااات العقلية ري او تاار تخاليف العوج لت المدي الطويل ورقدا اإلنتاةية وهخذا
را اوثنين مرتاطا ويؤثرا

لت دح اعاد للتنمية الفردية واوةتما ية ري لين

الخاري والمنا س ري شدمات واحوث ر اية ال صحة النف سية مر ضرور
للتخفيف من لدح الفقر هي نصةةةر سةةةاسةةةي للصةةةحة العاطفية يا

اوسةةةةتامار

را الاهود الماذولة

لت واضةةةعي السةةةياسةةةات

الصحية والمخططين إدرار التياةات المستضعفين والتر يز لت الاوان النفسية واوةتما ية
من ةل

تخو رعالة

ثالثا -كيف يتعامل السوريون مع االثار النفسية
حالة الصحة النفسية في سوريا قبل األزمة
لم يتعامل الماتمو السةةور

لت نطا واسةةو مو مفاهيم الصةةحة النفسةةية والط النفسةةي و لم

النفس اإل لينيخي ت.ةةخل لالة اوضةةطرااات النفسةةية وصةةمة ار الت لدّ ما لتت ام  2011لم
يخن ري سوريا ار من  120طاياا ي نفسيا ي []132
االنساة للط النفسي  psychiatryانت هنار شدمات متنو ة:
ووي -ودمت واارح الصةةةحة ثوث مسةةةت.ةةةفيات ايرح لعوج األمراض العقلية وتعاطي المخدرات
سمست.فت اان سينا ري ريف دم.م مست.فت اان ريد ادم.م مست.فت اان شلدو ري لل (
ااإلضارة إلت يادات ري دح مرا ز صحية و مست.فيات امة ا تارت هذه المست.فيات الاوثة
مرا ز لتدري األطااء ري الط النفسي رقط اان سينا ا لديح ةناح لبطفاا
ثانيا ي -ودمت واارح التعليم العالي شدمة الصةةحة النفسةةية ري مسةةت.ةةفت األطفاا ادم.ةةم مو يادح
نفسية لبطفاا وري مست.فت المواساح الذ يضم وسما ي للط النفسي و يادح شارةية لبمراض

النفسةةةةية ما ودمت تدرياات لطوب لية الط ااامعة دم.ةةةةم و طااء متخصةةةةصةةةةين ري الط
النفسي
ثالاا ي -ا لدي واارح الدراع وسةةم لبمراض النفسةةية و يادح نفسةةية شارةية ري مسةةت.ةةفت ت.ةةرين
العسخر ري دم.م وودمت تدرياا ي متخصصا ي ري الط النفسي
رااعا ي -ودمت واارح الداشلية يادح شارةية لبمراض النفسية
شامسا ي -القطاع الخاف ليا يدير األطااء النفسيو

ياداتهم الخاصة ما ا هنار مست.فيين

شاصةةةين ااألمراض النفسةةةية ري محار ة ريف دم.ةةةم وهما مر ز الط النفسةةةي الحديا ري "
المليحة " ومست.فت " الا.ر " ري لرستا
و شيرا ي وامت اعل المن مات غير الحخومية افتل مصةةةةةةحات نفسةةةةةةية  -يادات و انت تقدم
شدمات الط النفسي مال الهوا األلمر العراي السور

والمن مة السورية للمعاوين

مرشص ةين أل ّ المااا غير معروف
االنسةةاة لعلم النفس اإل لينيخي و يوةد شصةةا يين نفسةةانيين
ّ
ري سةةةةوريا رقط ا ما يصةةةةل إلت .ةةةةرح متخصةةةةصةةةةين تلقوا تدرياا ي ري الخارج ري لم النفس
اإل لينيخي و درسوه يخصيا ي تقدم لية التراية ري الاامعات السورية دورات اديمية ن رية ري
اإلريةةةةةةاد النفسةةةةةةي و لم النفس لخن هذا و يتاعح

مهارات إ لينيخية و تدري

لمي ري لم

النفس اإل لينيخي
ا ري سةةوريا  84طاياا ي نفسةةيا ي []134

لت الرغم من هذا النق

الحاد لم تخن الحاةة الفعلية

ظاهرح للعيا ا سا و صمة العار وإنخار و سوء رهم المرض العقلي لتت األطااء انوا يفتقرو
إلت رهم الصحة العقلية
اآلثار النفسية لألزمة على السوريين
لم تخن هنار دراسةات اسةتقصةا ية لوا معدوت انت.ةار اوضةطرااات النفسةية اين السةوريين وال
النزاع وتُانلت التقديرات ورقا ي لمن مة الصةةحة العالمية والتي ت.ةةير إلت

انت.ةةار اوضةةطرااات

النفسية يتضا ف ثناء األامات
ا نا يء لمن مة الصةةةةةة حة العالم ية ه نار لوالي مليو سةةةةةةور س ٪4من السةةةةةة خا ( ي عانو من
اضةةةطرااات نفسةةةية يةةةديدح اينما يعاني لوالي شمسةةةة مويين من اضةةةطرااات نفسةةةية متوسةةةطة
[]134

يقدر دد الحاوت التي يمخنهم متااعتها سةةةةةنويا ي ما يقرب من  10%من الحاوت ال.ةةةةةديدح امعنت
آشر و تتم متااعة نحو  ٪90من الحاوت ال.ديدح
ت.ةةير تقديرات شري إلت ارتفاع معدا اوضةةطرااات النفسةةية
الفيدرالية األلمانية للمعالاين النفسيين

لت سةةايل المااا وةدت الاررة

نصف الوةلين السوريين ري لمانيا يعانو من م.ا ل

نفسية [ ]135وودمت السلطات التر ية نتا ج مماثلة لوا الوةلين ري تر يا []136
ظهر اشتاار ةراه المر ز الطاي الدولي  IMCمن شوا المرارم الصةةةةةةحية المد ومة من وال
 IMCلوةلين السةةةةةةوريين والناالين داشليا ي ري سةةةةةةوريا واألرد ولانا وتر يا

ّ  54%من

السةةةوريين الذين يسةةةتخدمو المرارم يعانو من اضةةةطرااات اطفية و ّ  26.6%من األطفاا
يعانو من اضطرااات نفسية وم.ا ل رخرية وتنموية []137
ت.ةةةةير احاث شري إلت ّ  50%من األطفاا الوةلين يعانو من اضةةةةطراب ما اعد الصةةةةدمة
 PTSDو او تلاب و ّ المختطفين و .ةةةةرات اسوف من المقاتلين من ةميو الاوان يعانو
من مراض نفسةةةية والنسةةةاء والفتيات معرضةةةات ا.ةةةخل شاف لونتها ات مال العنف المنزلي
والعنف الانسي واواج األطفاا واوستاوا الانسي []136
انت نتا ج دراسة ن صحة الفم وانت.ار اضطراب ما اعد الصدمة الحاد اين األطفاا لت من
ًلة ليا ظهرت ّ  91.5%من األطفاا ري مدينة دم.ةةةةةةم يعانو من اضةةةةةةطراب ما اعد
الصدمة [ ]138وتتر ز لت المعدوت ري المناطم ال.روية والانواية ال.روية من دم.م ري
الدويلعة ونهر ا .ة والطاّالة وةرمانا
اآلثار النفسية في السنوات األخيرة
تضةةررت شدمات الصةةحة النفسةةية ري سةةوريا ا.ةةدح شوا األامة انخفل دد األطااء النفسةةيين
إلت النصةةةةةةف تقرياا ي من  120طاياا ي ري ام  2011إلت  70طاياا ي رقط ري ام  .2016ثم انخفل
دد األطااء العاملين/المزاولين رعليا ي ري الط النفسةةي ا.ةةخل لاد من  40ري ام  2011إلت ول
من .رح ري ام ]134[ 2016
تم تدمير مست.فيات شاصة مال م.فت الا.ر ومست.فت الط النفسي الحديا االخامل ما االنساة
للمست.فيات الحخومية رقد ا اان شلدو ري لل شارج الخدمة لعدح سنوات وتعرض مست.فت
اان سينا ألضرار ةسيمة

رغم ًلة وُدّمت شدمات مال اإلسعارات األولية النفسية والد م النفسي واوةتما ي المر ّز ا
لد هم التدشوت ارنامج مل من مة الصةةحة العالمية ا.ةةأ الفاوح الصةةحية والذ يهدف إلت
سد الفاوح ري دد األطااء النفسيين من شوا تدري األطااء من ةميو التخصصات العاملين ري
المرا ز والعيادات الصةةةةةحية لت يفية تقييم وإدارح .ةةةةةرح من ار األمراض العقلية يةةةةةيو اي:
اضةةةةةةطراب مةةا اعةةد الصةةةةةةةدمةةة او تلةةاب الةةذهةةا

اونتحةةار وتعةةاطي الخحوا والمخةةدرات

واضطرااات سلور الطفل واضطرااات النمو مال اضطرااات طيف التولد والصرع والخرف
[]139
تم تدر ي

ار من  1500طا ي من  400مر ز صةةةةةةحي ري هذا الار نامج ويتم اس تاط ية

األدوية النفسةةةةية من شوا التأمين الصةةةةحي ري المرا ز الصةةةةحية و ا العنصةةةةر المحور ري
الارنامج هو متااعة المدراين لبطااء من شوا الزيارات الميدانية إلت ما ن ملهم وةلسةةةةةةةات
المتااعة الاما ية
ما وامت من مة الصةةةةحة العالمية اتدري

ار من سةةةةتين من األشصةةةةا يين ري لم النفس لت

العوج السةةةةةةلو ي المعرري امسةةةةةةا دح مدراين من الخارج وتااعت تدرياهم الميداني ما وامت
اتدري سةةتين شصةةا ية نفسةةية لت العوج األسةةر واإلسةةعارات األولية النفسةةية ويار تطوير
ارنامج للصةةحة النفسةةية ري المدارس ليا سةةيتم تدري المسةةت.ةةارين والمعلمين النفسةةيين لت
يفية التعرف لت اوضةةةطرااات النفسةةةية الر يسةةةية ري المدارس والتعامل معها يتم تطوير دليل
شاف لوا الر اية الذاتية وإدارح اإلةهاد وم.ةةةاريو ةديدح شري ليتم تسةةةليمها ري المناطم التي
و يوةد ريها طااء ود مت اليونيسةةةف تطوير دليل للصةةةحة العقلية لبطفاا ري لاوت الطوار
وإن.ةةةةاء ما ن صةةةةديقة لبطفاا [ ]140ري لين ملت المن مة الدولية للهارح لت المسةةةةتوي
األنارواولوةي و ةرت تدرياات لت التواصةةةةةل الو نفي ولل النزا ات وإدارح مرا ز اللاوء
[ ]141اسةةتخدم وسةةم العووات المس ةخونية والتنمية ري اطرير ية نطا ية وسةةا ر الم.ةةر للروم
األرثوً س طروا ي مختلفة للد م النفسي []142
لع الهوا األلمر العراي السور دورا ي ر يسيا ي ري الصحة النفسية  -ا وا من ارتتل يادات
متعددح اوشتصةةاصةةات مو طاي نفسةةي ومعالج نفسةةي ومعالج النطم ااإلضةةارة إلت رر الد م
النفسةةي واوةتما ي المتنقلة التي سةةاررت اين األما ن األ ار تضةةررا ي ووامت اتقييم ن .ةطة الد م
النفسي واوةتما ي لبطفاا []143

ا ستخ .فت هيلات شري طروا ي مختلفة مال الم سرح التفا لي والعوج االلع والدمت ولخن لت
نطا

صةةار ما اد ت  IMCري إن.ةةاء مرا ز لبسةةرح واألطفاا تقدم الد م لبمهات واألطفاا

وشاصة ًو اإل اوة []144
رتحت مع م هذه المن مات الدولية والامعيات المحلية مسالات صديقة لبطفاا اعد تدري ملات
ال.ةةةااب المتطو ين لت الد م النفسةةةي واوةتما ي لبطفاا ري لاوت الطوار

يفية تصةةةميم

وتنفيذ األن.ةةةطة المناسةةةاة لتخفيف الضةةةاط العاطفي و تعديل السةةةلور ولماية الطفل ري لين
هذا ود زا ثقارة لقيقية لحماية الطفل اين الفلات المسةةةةتهدرة لت المسةةةةتوي المحلي إو

هذه

الاقارة لبسف لم تنت.ر لت الصعيد الوطني
ا لطايعة الماتمو السةةةور وثقارتح و اداتح ثر اير ري سةةةر ة يةةةفاء الاروح النفسةةةية لد
العناصةةر األسةةاسةةية للد م النفسةةي واوةتما ي لبيةةخاف المصةةااين اصةةدمات نفسةةية هو نهم و
يةةدشلوا دا رح العزلةةة وهو مةةا تحقم اسةةةةةةهولةةة ري مرا ز اإليواء المزدلمةةة و المنةةااا التي
تسةةةةةةتأةرها دح ا وت شلقت هذه الايلات مااوت اتصةةةةةةاا وثقارة التعارف العاطفي تعزاها
لقيقة

الاميو انوا يعي.ةةةةةةو األامة معا ي مما درو ل منهم إلت التعرف لت م.ةةةةةةا ر اسشر

ومحاولة م.ةةةةةةار ة اسةةةةةةتراتيايات المواةهة تعمل العديد من المن مات لاليا ي لت تطوير طر
للوصوا إلت الضحايا ن اُعد ااستخدام وسا ل التواصل اوةتما ي والتخنولوةيا الحدياة

لت الرغم من الوضةةو الخارثي ري سةةوريا يادو نح ود تم إلراا تقدم ري مااا الصةةحة النفسةةية
شوا األامة راما يخو اإلنااا األ ار همية هو إنهاء و لت األول التقليل من وصةةةةمة العار
المتعلقة االمرض النفسي :لقد تحوا السوريو من وصف
"مانو " إلت إدرار

يخ

يذه إلت يادح نفسية اأنح

الاميو تحت ضاط واحاةة إلت است.ارح نفسية

رابعا -الصحة النفسية وإعادة البناء
تسةةاات الحرب المسةةتمرح ري سةةوريا اأضةةرار رادلة ود و يتم رهمها لسةةنوات و سةةيما ريما يتعلم
ااوثة مويين طفل سةةةةةور ولدوا منذ اداية الحرب ت.ةةةةةير الايانات المتالة إلت

ما يقرب من

نصةةةةف األطفاا السةةةةوريين ي هر راض اضةةةةطراب ما اعد الصةةةةدمة [ ]145وراعهم يواةح
تحديات ًهنية وتنموية [ ]146والنتياة هي ةيل امل معرض لخل يةةةةةةيء من او تلاب والقلم
إلت الخلل السلو ي والتطرف .

ت.ةةخل ر اية الصةةحة النفسةةية ةزءا ي و يتاز من إ ادح اناء األنسةةا ري سةةوريا وإو سةةيتم شلم
"ةيوي ضا عا ي من األطفاا" ري المستقال []147
ي صال األطفاا ار ر ضة ل صااة ااو تلاب والقلم و يخاا شري من األمراض العقلية لت
المدي القصةةةةةةير ندما يعي.ةةةةةةو ري مناطم النزاع [ ]148غالايا ما تخو هذه التحديات اماااة
لواةز مام الصةةحة الادنية والتعليم واوسةةتقرار اووتصةةاد

ت.ةةير الدو ل إلت

النفسةةةةةية والسةةةةةلو ية المرتاطة االصةةةةةدمات غير المعالاة ود تؤد

اوضةةطرااات

يضةةةةةا إلت تعاطي المخدرات
ي

وشسا ر ايرح ري اإلنتاةية اووتصادية []149
لت المدي الطويل يمخن

تؤد

لداث العنف الصةةةةادمة إلت شلل سةةةةلو ي وةنوح األلداث:

يتحدث المراسلو الذين يزورو سوريا ن ليوانات " تم ت.ويهها من وال األطفاا الذين تعلموا
وسوح و توصف " []150
ت.ةةةير األاحاث التي ةريت لت ال.ةةةااب داشل ن ام العدالة الانا ية ري الوويات المتحدح إلت
التعرض المتخرر للعنف يرتاط اارتفاع معدوت السلور المنحرف []151
إ ّ من ي.ةةةةةةهدو اانت ام لت مليات القتل المسةةةةةةتهدرة والعنف القا م لت النوع اوةتما ي
واألطفاا الوةلين الذين تعرضةةوا إلت م اهر النزاع ت هر معدوت متزايدح من العنف المنزلي
ود تلع م .ا ل ال صحة النف سية وال صدمات دوارا ي شطيرح ري تعرض األطفاا للتطرف واسا
الحرما اوةتما ي واووتصاد المستمر ارتاط التعرض للصدمات السااقة اضيم وغض ما
اعد النزاع []152

ندما و يتم تورير

تدشل نفسي اةتما ي را الصدمة المستمرح ود تسا

لالة م الم ا.أ ال لم والتهديدات المتصورح و وهما امل شطر للتطرف
و يوةد تفسةةةير "مقاس والد يناسةةة الاميو" لسةةةا

و اعل األيةةةخاف ار رضةةةة لهذه

العمليةةة من غيرهم ولخن ن را ي للعووةةة اين الصةةةةةةحةةة النفسةةةةةةيةةة والمتايرات المرتاطةةة مومةا ي
االتطرف ينااي ا تاار شدمات الر اية الصةةةةحية النفسةةةةية مخونات سةةةةاسةةةةية لاهود اناء الدولة
المستقالية ري سوريا
لت الرغم من

مقدمي الخدمات الطاية اإلنسةةةةةانية ري سةةةةةوريا [ ]153لاولوا توسةةةةةيو نطا

ر اية الصحة النفسية إو

العديد من األطفاا لم يحصلوا ولن يتلقوا الر اية الخارية ري اعل

مناطم سةةةةةةوريا واا ماا اإلغاثة إ هنار طاي نفسةةةةةةي محترف والد رقط أل ار من مليو
يةةةةخ

[ ]154واالتالي يا

لت الو اوت اإلنسةةةةانية التي تقدم شدمات الطوار

تتعاو

مو من مات التنمية التي لها وةود ثاات ري مناطم النزاع لضةةما اسةةتمرارية ن ام صةةحة نفسةةية

ار ووح يورر هذا النوع من التعاو ر اية رورية ولسةةةةةةاسةةةةةةة ثقاريا ي للمناطم التي هي ري مس
الحاةة إليها
تواةح سوريا نق صا ي لادا ي ري العاملين ري مااا ال صحة النفية شارج الط النف سي الذين ير زو
لت تدشوت اإلريةةةةةاد النفسةةةةةي والتي تسةةةةةا د لت تعزيز العوامل الووا ية للتطرف مال الد م
اوةتما ي والتماسة
وألةل اناء الدولة المسةةتدامة هنار لارز اوتصةةاد

اير لوسةةتامار ري ر اية الصةةحة النفسةةية:

شلصت دراسة ةرتها من مة الصحة العالمية الت ّ هنار نساة الية من الفا دح مقارنة االتخلفة
لعوج او تلاب والقلم المتزايد ري ةميو رلات الدشل ري الالدا
وال النزاع انت سةةةةوريا دولة متوسةةةةطة الدشل ًات مؤيةةةةرات صةةةةحية ةيدح نسةةةةايا ي منذ اندوع
النزاع دي اوستهداف المتعمد للمرارم الطاية إلت تدمير ن ام الر اية الصحية
اال الن ر من سيخو ري السلطة سيؤد إن .اء انية تحتية ووية لل صحة النفسية إلت معالاة
المخ اطر طويلة األةل التي تهدد التماسةةةةةة اوةتما ي واوسةةةةةتقرار ولن يحدث هذا ادو ةهود
منسقة من وال الحخومة السورية ومن مات التنمية اإلنسانية
ندما يخو يتر ّز هم السةةةةوريين لت الاقاء لت ويد الحياح يصةةةةال من الصةةةةع التر يز لت
النمو الصةةةةحي لبطفاا لخن هؤوء األطفاا هم مسةةةةتقال سةةةةوريا لذلة من الضةةةةرور إ طاء
األولوية للصحة النفسية لبطفاا السوريين اليوم وال الاد
الخالصة
ي.ةةةةخل الوةلو من سةةةةوريا والناالو داشليا ي ري سةةةةوريا مامو ة متنو ة من الخلفيات الدينية
والعروية واللاوية واوةتما ية واووتصةةةادية ا للصةةةعواات والعنف المسةةةتمر المرتاط االنزاع
آثار واسعة النطا

لت الصحة العقلية والرراه النفسي اوةتما ي للاالاين واألطفاا السوريين

انت ال سوريو

رةاوي ون سا يء و طفاوي من العنف المرتاط االنزاع ا .تت يخالح إ ري سوريا

و الدا اللاوء القضةةةايا المر زية االنسةةةاة السةةةوريين موما ي هي الفقد والحز

ومصةةةدر الد م

األوا لهم هو دا رح العا لة واألصةةةةةدواء لخن اللاوء والنزوح والعنف وديناميخيات النزاع طلت
انت الد م اوةتما ي وتاير ال.ةةاخات اوةتما ية و دوار الانسةةين مما سةةاهم ري تقويل القدرح
لت الماااهة الفعالة

ري األامة الحالية التي طاا مدها مو دم وةود نهاية تلوح ري األرم وايادح مسةةةةتويات الفقر
واورتقار إلت شيارات لخس الرا

هنار يعور االيأس ينت.ر اين السوريين ود يؤد هذا إلت

الخرب/الضيم اما يؤثر لت إ الة نفسهم وإلساسهم
استراتيايات ماااهة سلاية ري التعامل مو ْ
اخرامتهم
ن مة القيم الاقارية والدينية دورا ي مهما ي ري إدرار ورهم الم.ةةةةةةخوت النفسةةةةةةية واوةتما ية

تلع

وةها واالتالي من المهم رهم وا ستخ .اف التعااير الاقارية ل ضحايا النزاع لت ال صعيد

وطر

النفسي والعقلي من اةل تطوير استراتيايات الماااهة رالمفاهيم الاقارية لدي السوريين تؤثر لت
يفيةةة تاراتهم والتعاير ن المعةةانةةاح و يف يفسةةةةةةرو المرض والمصةةةةةةةا ة

و يف يطلاو

المسا دح
يا رهم الصةةةعواات الصةةةحية واسةةةتراتيايات الماااهة لوةلين السةةةوريين وإدماةها ري ارامج
وممارسات تعزيز الصحة من الضرور لاميو الفا لين اإلنسانيين استخدام نهج الصحة النفسية
والد م النفسةةةةةةي اوةتما ي و يخونوا مدر ين لتأثيرات رعالهم ومواوفهم لت رراهية الوةلين
والناالين النفسية واوةتما ية
إ ّ إ ادح اناء الدولة السورية لت ساس ديمقراطي نوانح المواطنة من يأنح
تحسين ظروف الحياح وسال العيل و ندها يمخن

تخو رضل من

يقود الاود الت

تدشل نفسي
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