الصحة النفسية والعالج الضروري في قضية سورية
مع وقفة تقدير لجهود الجمعية السورية للصحة النفسية
بقلم نبيل شبيب

مننأهم ننيهدينننملنطأهديعلىطننطهر ننيهم لنمل ه نن هدين ى،همضنننى ملهوزمعنننمل،همنن دوهدبىد ننسهد عليتنننطهد ننخلهطءننعل ملهد ن د ه ه
مل ننطهارنمل هدحلننبووهودمزمننملاهومننملهطنلننبوهرع ننمل،هو نننعه ننعدهلمل وننملهرننأهد ننملم هود عمل ننل ،هدينخءءن هولننتهدينخءءن ه،ه
كننع كهالهطغنننسه لننبمه هميتننمل هد لننى هد س ن ونطه همننى ططهر ننيهمننبهمر نىد هر ط ن ،ههومصننو هد نن نمل هدينخءء ن ه ن ه نملم ه
يتمل بهد لئملاهد نبططهودجملنن نط،هوإوهتبكزهدال ننمل هدمك هر يهجنلهدمطلمللهود عمل نئط،ه رنبدهإأهموهمنملهطءننو يهمنأهم نبد ه
طنجملوزهحجنملهوتأرتدهورنقملهزمعنملهميتنقو نملهمملهطءنسهمىد ي .ه
الجمعية السورية للصحة النفسية
تعون ن هرن ن نهم ننأهدينخءءن ن هد يت ننى ط هإأه ننعدهدبمل ننسهمع ننعه دط ننطهد ل ننى ،هوأميتن نىده همط ننىل هم ننونن ه ٢٠١٢ه ه
دمننلعوىلهجلدبن نننطهد يتننى ططه ءننيطهد عليتنننطجل،هد ننخله لننعاه ه ننعمهدمرعننمل هم سننلطهمنننننز هر ط ن ،هورق ن اهم ننطهم ن بداه
ر ننننطهمننعىطط،هومحننلها ب ننملهعوننلهرننمل هودحن هرع نىدوهجلد برملطننطهد عليتنننطه يتننى ط ه هد ن د لهومعننملط هد جننى جل.هوطع ق ن هدي ن به
د نيهد ملمعه هلملزيهرعنملوهجعىوهتبكنمله ههنملططه نيتملو هم بطله، ٢٠١٧هوطو وهمأهرعىد هد ب نيتنيهجلهد ءنيطهد عليتننطه
د يتنى ططهمننأهدي مل نمل هإأهد وعننمل جل،هموهد قنمل ن هر نن هطبطن ووه ن هموهط ن ه قلننطه نىلهملءن نطه ملجتنملمهجلد وعننمل جله هميتنمل هدم سننلطه
دبمل طننط،هوطء ن سهدبننز ه نيقن ن هك ننكهنووهمنمل ننطهمضنننىوهم نملهمننن قيهون ن همننأهنمل نبداهوط ق ن همننأه ن وداهومعملعسننملا،ه
ومي هيسمل طعهتعلنعططهج ط ،هو عدهمملهطبجيه ن بهوو هرعملوطأهنملو مهد يتنط،ههو ي:ه ه
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همجنننعهدوننملو هديننعكى همننملهطسننتهإأهدحلننباهر ننيهد ننع زهد نننيهد ننعيهمينننزهدينخءء ن ه ه ننعمهدبن نننط،هإمنننملهمينننله
د ق ننيه ن ن همننأهالهمي ننكهد نخءننقه ه ننعدهد قلننملوهد و نمل فهدمينننطهإأهد ىعننىاه عن ننطهرع ن هدوننى هد لمل ن ه ع نىدوهجلمزمننطهديىطننطه
ود قنيه هدمزمطهد يتى ططه هدمصمل طهود ن نططهد لقملونطجل .ه
هد عنىدوهمننملهطنىحيه-ور ننيهدم جن هنووهعءن -ه ننب أهمزمنطهديىطننطهود قنننيه ملمزمنطهد يتننى طط،هوديقءنىنهتن درنملاهد لننى ه
د سن ونطه همننى طط،ه مبننمله يتننوسهتلننملواهمننملهتسن مهعضنننطهمننى ططهومننملهطسن مهمنىد مل،هإمنننملهطوقننيهموهد قىدمننيهديسن كطهتسنننله
مجنعهمملهطن ه إ كمل نملاهدمصمل طهود ن نططهد لقملونطهوتسمل ك ملهمعهإ كمل نملاهديىططهومعرىمطهد قني .ه
طض نملاهإأهك ننكهإ نمل هلننتهمومل ننب هإأهد لوننملوهر نمل همعنسننبه هجلند بتعننملهدي بونننطهدحلض نمل ططجل،هو ننىهموهجملم ننملاه ن ننمله
وح قملاهدينخءءن هود د من هرنىمنمل،هدرننن وده هعلملرنملاهجلر نيهد نعلع..هود ءنيطهد عليتننطجلهإأهحن هكونتهر نيهممنعه
و ربطملاهوجتمل وهومعمل زهجلميتنى ن جلهمأهإجنملزداهدحلضمل هدحل درنطهدي ملصب .ه ه
الهطنبدنه عننملهتقننى ه ننعدهدال لونملوهمن وملهموهإ مل ننمل،هإمنننملهطبجنيهمننأهدينخءءن هود ن د ه هعلملرنملاهر ننيهد ننعلعهود ءننيطه
د عليتنطهوممله هص طههبملهمنأهد قلملرنملاهد نننطهدم نبى،هموهطلبحنىدهمنأه ن لهن دمنملييهديع جننط،ه مل نلملرنلهمنعهمنملهطسنكله
ط يهورنملهم بونملهحضملهطملهكدتنمل،ه ؤىهح طلطهومعمل زهم ملصنب ه نيهد نعلعهود ءنيطهد عليتننط،هالهتغلنلهرنأهمل نىلهمعرىمنطه
د قنيهد عدتنطهود ننمل ط هدحلضنمل يهد نعدلهر نيهتكنىطأهد يتنملوه هد ونئنطهد نخلهط نن هون نمل،ه هوريتنيهخننب ههبنعدهد ءن نهمنأهعىع نطه
يتننوطهجلد ملينننط..هود يتننمل نط..هود وسنبططهديسن كطجلهإأهمءن ههودحن همننأه ن همءننملن هد ننىريهدي ننب هودحلضنمل ي،ه لننيهت ن ن مله
وتوملطع ملهوعمل نطهت ملطس ملهوجلت مل و ملجلهممله ه بقهولبو،هوممله همصمل طهوح درط،هوممله هجمننعه سبيهوا ب .ه
مننعهرن هإللننمللهرقننلهدمروننمل هد نننطهر ننيهدبن نننطهد يتننى ططه ءننيطهد عليتنننطهط مننلهموه ننباهر ننيه ننعدهد نىجن هومململ ن ،ه
هو ىهمملهطيتمل يه هدكنيتملهبملهمكمل طهمنق مطه هميتمل هد نغنتهدحلضمل يهد نمل خييهد عيهونين هد لنى ه همنى ططهوم ىدينملهم ىد ن ،ه
ومننملهزدله هحملجننطهإأهج ننىنهجلتأمنيتنننطجلهك ن ى،ه هعلملرننملاهر ط ن ،همننأه نع ننملهعلننملوهر ننيهد ننعلعهود ءننيطهد عليتنننط،همننعه
م حرطهموه قن هك كه أه مل نىدصلهود ن ملووهوننملهو د هدحل ونهر يهميتنىىه ن ملهود ململ .ه
قض ي الصحة النفسية "السورية" تتج وز حدود حقبة الثورة
قن هدختننعاهجلدمو ننملوهد عليتننمل نطجله يتننى ط ه ن هد ن الوهد لننى هد سن ونطهم ملن ننطهد نننأرتهود نننأرتهديضننملن،هو نننعهمجنننعهمننمله
ط مل ن هجمننعهد يتى ط ه(ومململ ه هد ب نعهد بيبهومملهطن ىهح ونم)ه ننجنطهمومل نب ه ن ملمنلهد عنناهدو نيهود ع نننيهود ن و ه
مننعهميتننت هط ننسهد نيننب ،ه ننلهودج ن هدييتننت ه ليت ن ملهرقوننملاهك ن ىهكداهمعل قننملاهوجننعو همننأهصننععهحقوننطهدالمنننو دنه
د لىط طهمأهعونل،هومنملهد لنىاهر نن همنأه رنسهند نيهو عنىوه نبيهجتنن ن ه همءنمل عهد ن طنب،هوضن هرنأهممنبدتهوتسنى ملاه
ليتنطهمأهصععه كوملاهو زد يهوختهاهر يهكلهص ن .ه ه

إوهد رمل هد عملمجطه هميتمل هد لى هرأهت كهدحلقوطهودم طهد علملق،ه هوطكليه نعىطن هججن نمله صن همنمله ن دو ن ه ن هرعنىدوه
ل وننطهمل ننىلهجلدم ننملجلهر ننيهدمينننطهد ىجىنطننطهديء نتططهديبتولننطه ضننبو ه مل مننطهد نننلهدبنننملريهدي ميت نملله هكملوننطهعلملرننملاه
د نلهد لى يهدين دينهود يتنملميهود يتملينهود لملريهود نىيهود ويليهد نيهود ر مي..هولت مل .ه
إوهد د هودينخءء ه هعلملرملاهر يهد نعلعهود ءنيطهد عليتننطهون نىوهمنعهمنىد يهمنأهر ننمل هدالجنننملوهوكلنتهمنأه
د عمل ل هديع جن ه هعلملرملاهجلد نلهدم ي هدي ينجلهم نطهمزنوجط،هالهلىنهبمل سهمع ملهرأهجمل سها ب .ه
حملجنعننملههكوننت هإأهمس نمل طعهوم سننلطهم ومننطهوو مل ننطه ن هد ر نمل هد عليتننمل نطهد ىدم ن طهدال نس نمل ه ننجننطهد ن ننبته عنناه
ومى قملت ه هح ون،هو نسبط هودحلبمملوهمأهد ضبو داهدي نسنطهمبملهون ملهد ن نننطهود نىططهومح اهد ننئننعهودحلنبوهد عليتننطه
ولت مل ..ه
وحملجنعملهد خلهالهتقلهرأهك كهمينطهو نبو ه نيهدحلملجنطهإأهمسنملهطعهوم سنلطهم ومنطهوو مل نط،ه ن هجمنن عنملهرنىمنمله
ر جملهكدتنمل،ه ملهتىد رعملمهومله نخ قهمع ههليهمضيهر همرىد هر يهد ل قهد لنى هد نغنتطنط،ه هوعن ه نملاهميلنله يتنوطهرمل ننطهمنأه
مموملوهتأ بهد عءبهود نغنت،ههومموملوهإو اهمزمهطهتىجن هدييتمل هد لى يهد نغنتي،هومأهك كهد تكملوهم لمل هجيتنننطهووعنىوه
مل..هوكع كهر يهمجنمللهعملنمنط.ه لنيهك نكه غلنلهلمل ونملهرنأه
دحنبدوملاه لت هر يهطبطقعملهديس ك،همبملهط ىنه أ بد مهر نعملهمجن ه
م ليتعملهورأهدمموملوهدمو نطهد كملمعطه ه سأتعملهور عملتعملهد ونعنط،همرعمل هتبكنزهد ننمل ه ضنعملهر نيهجننلهدمطلنمللهود عمل نئطهومنمله
ميكأهصع ،هو سهصع ،ه خبو ه همأهمتىوهحمل به نس هوط نس هجنلهدييتنقول،هإأهم لنملاهموضله هميتنقو  .ه
ن وتهمىجز :ه
إوهكلهرنلهميتنقو يهطنل سهد توملطملهعىميملهمنىدز ملهجبعو هد ىريهدي ب هدحلضمل يهمنأهديمل ني،ه هو قن همننننز ه صن ه
كدلهمنجن نهومنىدصننله هدحلمل ننب،ه هو ل مل نننملاهمنعملمنننطه بؤطننطهميتنننقو نطهود نننلهب ننملهجننز دهمننأهودعننعهميتنننقو يهطيتنننقبه ن ه
ح همأهد زمأ.
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