
 

 صحة النفسية والعالج الضروري في قضية سوريةال

 مع وقفة تقدير لجهود الجمعية السورية للصحة النفسية

 نبيل شبيببقلم 

 

وزمعنننمل،همننن دوهدبىد ننسهد عليتنننطهد ننخلهطءننعل ملهد نن د ه ه،همضنننى ملهىمننأهم ننيهدينننملنطأهديعلىطننطهر ننيهم لننمل ه  ننن  هدينن 
 ،هدينخءءنن هولننتهدينخءءنن ،ههدحلننبووهودمزمننملاهومننملهطنلننبوهرع ننمل،هو نننعه ننعدهلمل وننملهرننأهد  ننملم  هود عمل ننله مل ننطهارننمل 

همرننىد هر طنن  ،هكننع  ننملم ه نن هد ننننمل هدينخءءنن همصننو هوه كهالهطغنننسه لننبمه هميتننمل هد لننى  هد سنن ونطه همننى ططهر ننيهمننب 
يتمل بهد لئملاهد  نبططهودجملنن نط،هوإوهتبكزهدال ننمل هدمك هر يهجنلهدمطلمللهود عمل نئط،ه رنبدهإأهموهمنملهطءننو يهمنأهم نبد ه 

همملهطءنسهمىد ي.ورنقملهزمعنملهميتنقو نملهطنجملوزهحجنملهوتأرتده
 

 الجمعية السورية للصحة النفسية

 ه ه٢٠١٢معننننعه  دطننننطهد لننننى  ،هوأميتننننىده همط ننننىل همننننونن هتعو نننن هرنننن نهمننننأهدينخءءنننن هد يتننننى ط هإأه ننننعدهدبمل ننننسه
هادمننلعوىلهجلدبن نننطهد يتننى ططه  ءننيطهد عليتنننطجل،هد ننخله لننعاه ه ننعمهدمرعننمل هم سننلطهمنننننز هر طنن  ،هورقنن اهم   ننطهمنن  بد

هب  ديننقنن هوطع ه.جلد برملطننطهد عليتنننطه  يتننى ط ه هد نن د لهومعننملط هد  جننى جلومحننلها ب ننملهعوننلهرننمل هودحنن هرعننىدوهر ننننطهمننعىطط،ه
د ءنيطهد عليتننطهه ،هوطو وهمأهرعىد  هد ب نيتنيهجل٢٠١٧ ههنملططه نيتملو هم بطلهجعىوهتبكنملهد   نيهد ملمعه هلملزيهرعنملوه

 هميتنمل هدم سننلطه ملجتنملمهجلد وعننمل جلهط ن ه قلننطه نىلهملءنن نطههجل،هموهد قنمل ن هر ننن هطبطن ووه نن همومننأهدي مل نمل هإأهد وعننمل د يتنى ططه
 نيقننن هك ننكهنووهمنمل  ننطهمضنننىوهمننملهمننن قيهوننن همننأهنمل ننبداهوط قنن همننأه نن وداهومعملعسننملا،ههدبمل طننط،هوطءنن سهدبننز 

ه:هه يومي  هيسمل طعهتعلنعططهج ط  ،هو عدهمملهطبجيه  ن  بهوو هرعملوطأهنملو مهد يتنط،هوه

  والمؤسسدددد   الكددددوادر وبندددد   فيهدددد  العدددد ملي  بددددي  والتنسددددي  للسددددوريي  النفسددددية الصددددحية الرع يددددة تحدددددي   -١
 ودوريد  اإليجد بي والتفكيدر البدرايي  علد  المبنيدة النفسية والصالبة الضغوط مع والتع مل التكيف مه را  تنمية -٢

  .البن   إع دة في جميع 
 الثق فية والتعددية األص لة بي  السورية األزمة في والقيم الهوية أزمة -٣

 واللجو  للنزوح واالجتم عية النفسية اآلث ر مع نتع مل كيف -٤
  النفسية الصحة في للع ملي  المهنية المم رسة أخالقي  -٥
 نواجهه  وكيف النفسية والهزيمة النفسية الحرب -٦
 



 الصحة النفسية حديث  والوعي المعرفي الحض ريتخصص   بي  

إمنننملهمينننله همجنننعهدوننملو هديننعكى  همننملهطسننتهإأهدحلننباهر ننيهد ننع زهد   نننيهد ننعيهمينننزهدينخءءنن ه ه ننعمهدبن نننط،ه
مزمننطهديىطننطهد ق ننيه ننن همننأهالهمي ننكهد نخءننقه ه ننعدهد قلننملوهد وننمل فهدمينننطهإأهد ىعننىاه عن ننطهرعنن هدوننى هد لمل نن ه  عننىدوهجل

ه.جلود قنيه هدمزمطهد يتى ططه  هدمصمل طهود ن  نططهد لقملونط

وديقءنىنهتنن درنملاهد لننى  ههد يتننى طط، ننب أهمزمنطهديىطننطهود قنننيه ملمزمنطهه-نووهعءن ور ننيهدم جنن ه-د  عنىدوهمننملهطنىحيهه 
مننىد مل،هإمنننملهطوقننيهمو هد قىدمننيهديسنن كطهتسنننلهسنن  مهومننملهطمننملهتسنن  مهعضنننطهمننى ططه مبننمله يتننوسهتلننملواههد سنن ونطه همننى طط،

هطن   ه إ كمل نملاهدمصمل طهود ن  نططهد لقملونطهوتسمل ك ملهمعهإ كمل نملاهديىططهومعرىمطهد قني.مجنعهممله

طضننملاهإأهك ننكهإ ننمل  هلننتهمومل ننب هإأهد لوننملوهرننمل همعنسننبه هجلند بتعننملهدي بونننطهدحلضننمل ططجل،هو ننىهموهجملم ننملاه  ن ننمله
وح قملاهدينخءءن هود  د من هرنىمنمل،هدرننن وده هعلملرنملاهجلر نيهد نعلع..هود ءنيطهد عليتننطجلهإأهحن هكونتهر نيهممنعه

هدحل درنطهدي ملصب .هو ربطملاهوجتمل وهومعمل زهجلميتنى ن جلهمأهإجنملزداهدحلضمل  ه

طبجنيهمننأهدينخءءنن هود نن د ه هعلملرنملاهر ننيهد ننعلعهود ءننيطهالهطنبدنه عننملهتقننى ه ننعدهدال لونملوهمنن وملهموهإ مل ننمل،هإمنننمله
 مل نلملرنلهمنعهمنملهطسنكلهه،د عليتنطهوممله  هص طههبملهمنأهد قلملرنملاهد   نننطهدم نبى،هموهطلبحنىدهمنأه ن لهن دمنملييهديع جننط

   نيهد نعلعهود ءنيطهد عليتننط،هالهتغلنلهرنأهمل نىلهمعرىمنطهم ملصنب هومعمل زههح طلطهطملهكدتنمل،ه ؤى  ط يهورنملهم بونملهحضمل ه
منأهعىع نطههبنعدهد ءن نهخننب هريتنيهد قنيهد عدتنطهود ننمل ط هدحلضنمل يهد نعدلهر نيهتكنىطأهد  يتنملوه هد ونئنطهد نخلهط نن هون نمل،هوه

دحنن همننأه نن همءننملن هد ننىريهدي ننب هودحلضننمل ي،ه لننيهت نن ن مله يتننوطهجلد  ملينننط..هود  يتننمل نط..هود وسننبططهديسنن كطجلهإأهمءنن  هوه
هممله  ه بقهولبو،هوممله  همصمل طهوح درط،هوممله  هجمننعه سبيهوا ب.وعمل  نطهت ملطس ملهوجلت مل و ملجلهوتوملطع مله

ط مننلهموه ننباهر ننيه ننعدهد نىجنن هومململ نن ،ههرقننلهدمروننمل هد  نننطهر ننيهدبن نننطهد يتننى ططه  ءننيطهد عليتنننطمننعهرنن  هإللننملله
،هد لنى  ه همنى ططهوم ىدينملهم ىد ن مكمل طهمنق مطه هميتمل هد نغنتهدحلضمل يهد نمل خييهد عيهونين ه ىهمملهطيتمل يه هدكنيتملهبملهوه

ومننملهزدله هحملجننطهإأهج ننىنهجلتأمنيتنننطجلهكنن ى،ه هعلملرننملاهر طنن  ،همننأه نع ننملهعلننملوهر ننيهد ننعلعهود ءننيطهد عليتنننط،همننعه
هوننملهو د هدحل ونهر يهميتنىىه  ن ملهود  ململ.مل نىدصلهود ن ملووه  أه  قن هك كههموهم حرط

 

 قض ي  الصحة النفسية "السورية" تتج وز حدود حقبة الثورة 

د لننى  هد سنن ونطهم ملن ننطهد نننأرتهود نننأرتهديضننملن،هو نننعهمجنننعهمننمله  نن هد نن الوهدختننعاهجلدمو ننملوهد عليتننمل نطجله  يتننى ط هه قنن 
ن ملمنلهد  عنناهدو نيهود ع نننيهود ن و ه ننجنطهمومل نب ه  ومملهطن  ىهح ونم(ههط مل ن هجمننعهد يتى ط ه)ومململ  ه هد ب نعهد  بيب

حقونننطهدالمننننو دنهمنننأهصنننععهمنننعهميتنننت هط نننسهد نينننب ،ه نننلهودج ننن هدييتنننت ه ليتننن ملهرقونننملاهكننن ىهكداهمعل قنننملاهوجنننعو ه
وضن هرنأهممنبدتهوتسنى ملاهه، همءنمل عهد ن طنبه نبيهجتنن ن  رنسهند  نيهو عنىوهومنملهد لنىاهر نن همنأهمأهعونل،هد لىط طه

ه.ههاهر يهكلهص ن  كوملاهو زد يهوخت  ه ليتنطهمأهصععه



 ن هرعنىدوههمنمله ن دو ن ه صن طكليه  نعىطن هججن نملهوهودم طهد علملق،ههد عملمجطه هميتمل هد لى  هرأهت كهدحلقوطهد رمل إوه
نننملريهدي ميتننملله هكملوننطهعلملرننملاهل وننطهمل ننىلهجلدم ننملجلهر ننيهدمينننطهد ىجىنطننطهديءننتططهديبتولننطه ضننبو  ه مل مننطهد  نننلهدب

هود لملريهود   نىيهود ويليهد   نيهود ر مي..هولت مل.ود  يتملينهد  نلهد لى يهدين دينهود يتنملميه

إوهد  د هودينخءء ه هعلملرملاهر يهد نعلعهود ءنيطهد عليتننطهون نىوهمنعهمنىد يهمنأهر ننمل هدالجنننملوهوكلنتهمنأه
هلىنهبمل سهمع ملهرأهجمل سها ب.هد  نلهدم  ي هدي ينجلهم نطهمزنوجط،هالد عمل ل هديع جن ه هعلملرملاهجل

إأهمسننمل طعهوم سننلطهم  ومننطهوو مل ننطه  نن  هد رننمل هد عليتننمل نطهد ىدمنن طهدال نسننمل ه ننجننطهد ن ننبته   عنناههكوننت ههحملجنعننمل
ومح اهد ننئننعهودحلنبوهد عليتننطهودحلبمملوهمأهد ضبو داهدي نسنطهمبملهون ملهد ن  نننطهود   نىططهو  نسبط هه،  هح ونومى قملت ه
ه..ولت مل

جمنن عنملهرنىمنملههطعهوم سنلطهم  ومنطهوو مل نط،ه  ن  إأهمسنمل هرأهك كهمينطهو نبو  ه نيهدحلملجنطهالهتقلهوحملجنعملهد خله
 نملاهميلنله يتنوطهرمل ننطهمنأههعن د لنى  هد نغنتطنط،هوههىد هر يهد ل قليهمضيهر  همرمع ه هكدتنمل،ه ملهتىد رعملمهومله نخ قهر جمله

د تكملوهم لمل هجيتنننطهووعنىوهومأهك كهطهتىجن هدييتمل هد لى يهد نغنتي،هإو اهمزم همموملوهمموملوهتأ بهد عءبهود نغنت،هوه
رنأهلمل ونمله غلنلهه.ه لنيهك نكر يهمجنمللهعملنمنطكع كهدحنبدوملاه لت هر يهطبطقعملهديس ك،همبملهط ىنه أ بد مهر نعملهمجن مل..هوه

مرعمل هتبكنزهد ننمل ه  ضنعملهر نيهجننلهدمطلنمللهود عمل نئطهومنملهورأهدمموملوهدمو نطهد كملمعطه ه سأتعملهور عملتعملهد ونعنط،هم ليتعمله
هميكأهصع  ،هو سهصع  ،ه  خبو ه  همأهمت ىوهحمل به  نس هوط نس هجنلهدييتنقول،هإأهم لنملاهموضله هميتنقو  .

ه ن وتهمىجز:

صن  همننننز ه قن   ه جبعو هد ىريهدي ب هدحلضمل يهمنأهديمل ني،هوهمنىدز ملهإوهكلهرنلهميتنقو يهطنل سهد توملطملهعىميمله
ه  نن هبهنننلل مل نننملاهمنعملمنننطه بؤطننطهميتنننقو نطهود   كدلهمنجنن نهومنىدصننله هدحلمل ننب،هوه    ننملهجننز دهمننأهودعننعهميتنننقو يهطيتنننقب 

 ح همأهد زمأ.

 

 نبيل شبيب

 م٢٠١٧/ ٤/ ٩


