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المقال

 تلبية احتياجات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أثناء 
 النزوح: كيف أصبح شخص بال وطن من سوريا 
ًما للمساعدات المجتمعية في العراق؟ الجًئا ومقدِّ

هيفين علي1 وكاوا آري2
1ماجستير في الصحة العامة لصحة السكان األصليين، ماجستير في العلوم، مسؤول الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

إقليم كردستان، العراق، 2درجة البكالوريوس، أخصائي الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي المجتمعي، وزارة الصحة، إقليم كردستان، العراق

نبذة عامة

تحتــوي هــذه الرؤيــة الشــخصية علــى قصتيــن متشــابكتين نظــًرا لمشــاركة كال المؤلفيــن فــي تدّخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(. أحــد المؤلفيــن، كاوا آري، هــو شــاب 
بــال وطــن مــن ســوريا نــزح إلــى إقليــم كردســتان، العــراق عــام 2012. يعمــل أخصائــي مجتمعــي فــي مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفســي واالجتماعــي فــي مخيــم الالجئيــن حيــث 
نــه مــن دعــم اآلخريــن بطريقــة أكثــر فاعليــة. المؤلفــة الثانيــة - هيفيــن 

َّ
يعيــش. تــم تدريبــه علــى تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( ويصــف كيــف ســاعده ذلــك وأســرته ومك

علــي - هــي التــي دربــت كاوا آري فــي تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( المقــال مبنــي علــى مقابلــة مــع كاوا تتعلــق بقصتــه الشــخصية والمهنيــة. ويشــمل أيًضــا أفــكار 
ورؤى هيفيــن فيمــا يتعلــق بالــدور الرئيســي للنازحيــن قســًرا فــي تقديــم الدعــم ألفــراد المجتمــع اآلخريــن، باالعتمــاد علــى خبرتهــا الميدانيــة فــي تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
)+PM( وتعاونهــا الوثيــق مــع العامليــن المجتمعييــن فــي مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي فــي العــراق. ويصــف كيــف أن بعــض التدخــالت العالجيــة مثــل تدخــل 
المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( لهــا تأثيــر إيجابــي أيًضــا علــى النمــو الشــخصي ومرونــة الالجئيــن الذيــن تــم تدريبهــم كمقدميــن للدعــم. هــذه مســاهمة مهمــة فــي الصحــة 
النفســية المجتمعيــة والرفــاه النفســي االجتماعــي ويجــب تصورهــا علــى هــذا النحــو. تثيــر قصــة كاوا والعديــد مــن الالجئيــن اآلخريــن أيًضــا التفكيــر فــي خلفيــة هيفيــن الشــخصية، التــي 

تنحــدر مــن عائلــة عانــت مــن النــزوح. 

الكلمــات المفتاحيــة: الصحــة النفســية الدعــم النفســي االجتماعــي القائــم علــى المجتمــع، الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي، تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
)+PM(، الالجــئ، المرونــة، التنميــة الذاتيــة، انعــدام الجنســية، ســوريا

مقدمة
الصحــة  عــن  مغتربــة  مســؤولة  أعمــل  لبنانيــة  مواطنــة  أنــا  هيفيــن.  اســمي 
الســامية  المفوضيــة  فــي   )MHPSS( االجتماعــي  النفســي  والدعــم  النفســية 
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي العــراق. مثــل الســكان الذيــن تهتــم بهــم 
ــخ عائلتــي ملــيء بالنــزوح بســبب العديــد مــن الصراعــات،  ـ ـ ـ المفوضيــة، فإن تاريـ
"وطًنــا"  مختلفــة  بلــدان  ثالثــة  اتخــاذ  إلــى  والــدّي  اضطــرار  إلــى  أدى  ممــا 
المقــال، أعتمــد بشــكل خــاص علــى تجــارب أحــد األخصائييــن  لهمــا. في هــذا 
ا، 

ً
المجتمعييــن، كاوا آري، الــذي أصبــح أثنــاء كتابــة هــذا المقــال مؤلًفــا مشــارك

حيــث يقــدم بعــض الــرؤى واألفــكار عــن تجربتــه فــي العمــل فــي مجــال الصحــة 
االجتماعــي. النفســي  والدعــم  النفســية 

فــي العــراق - كمــا هــو الحــال فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل - يعتبــر 
احتياجــات  لتلبيــة  المحلييــن  النفســية  الصحــة  أخصائيــي  فــي  الحــاد  النقــص 
السكان تحدًيا رئيسًيا في تقديم العالجات النفسية المستدامة )منظمة الصحة 
العالميــة، 2007(. وباإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك تحديــات مرتبطــة بالتدريــب علــى 
فــة واإلشــراف )داوســون وآخــرون، 2015(. وهنــاك  المنهجيــات النفســية الُمكيَّ
عائــق آخــر يقــف حجــر عثــرة أمــام نظــام الصحــة النفســية المســتدام وهــو التركيــز 
غير المبرر على مقدمي الرعاية المتخصصة في تلبية االحتياجات، مع تجاهل 
التدخــالت "مــا قبــل العالجيــة" لمعالجــة المحــددات االجتماعيــة للصحــة. وهــذا 
 مــن التركيــز 

ً
يقتضــي النظــر فــي تعديــل عوامــل الخطــر علــى مســتوى الســكان بــدل

فقــط علــى عــالج األعــراض لــدى الفــرد.

الصحيــة  الرعايــة  إلــى  الوصــول  تتجــاوز  بعــدة عوامــل  الصحيــة  النتائــج  تتأثــر 
الطبيــة. بعبــارة أخــرى، فــإن توافــر أو عــدم وجــود رعايــة صحيــة طبيــة جيــدة غيــر 
كاٍف - فــي حــد ذاتــه - لتحديــد النتائــج الصحيــة المتوقعــة للســكان. ولتحســين 

صحــة الســكان، نحــن بحاجــة إلــى تجــاوز العــالج الطبــي والنظــر أكثــر فــي ســبب 

والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  العوامــل  تــؤدي  وكيــف  النــاس،  مــرض 
دات االجتماعيــة للصحــة تنميــة  إلــى عــدم المســاواة الصحيــة. وتشــمل المحــدِّ

الطفــل المبكــرة والتعليــم والتوظيــف وظــروف العمــل والحــد األدنــى للدخــل 
واســتدامة المالجــئ / األماكــن التــي يعيــش فيهــا النــاس ويعملــون فيهــا. وهنــاك 

حــاالت عديــدة مــن عــدم المســاواة فــي الصحــة حاضــرة عبــر الفئــات االجتماعيــة 

وهــي ليســت ببســاطة بســبب نقــص الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، بــل تعــود 
إلــى الظــروف التــي يولــد فيهــا النــاس وينشــؤون ويعيشــون ويعملــون. وبالتالــي، 
يمكــن معالجــة بعــض مــن هــذه الحــاالت. ودورنــا - ليــس فقــط كمتخصصيــن 
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التــي تبحــث عــن  أيًضــا كأعضــاء فــي المجتمعــات  العامــة ولكــن  فــي الصحــة 

علــى  العمــل  هــو   - األكثــر ضعًفــا  المجتمعــات  االجتماعيــة وحمايــة  العدالــة 

معالجــة أوجــه عــدم المســاواة "التــي يمكــن تجنبهــا" للحــد مــن حــاالت عــدم 

المســاواة في الصحــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى نتائــج صحيــة ســيئة )مارمــوت 

.)2005 وويلكينســون، 

فــي ســياق العمــل مــع الســكان النازحيــن قســًرا الذيــن مــروا بالفعــل ومــا زالــوا 

يعيشــون تجــارب ضــارة بالصحــة، فــإن التعامــل مــع الحــاالت المنتظمــة مــن 

الالمســاواة التــي ُيعتقــد أنــه يمكــن تجنبهــا يمكــن أن ينشــأ عنهــا تحســين جــودة 
الحيــاة وبالتالــي الوصــول إلــى نتائــج صحيــة أفضــل.

المتعلقــة  الجوانــب  مــن  العديــد  للصحــة  االجتماعيــة  دات  المحــدِّ تشــمل 
ال  المثــال،  ســبيل  علــى  االجتماعــي.  النفســي  والدعــم  النفســية  بالصحــة 

التطــور  علــى  بــل  فحســب،  الجســدي  التطــور  علــى  األطفــال  نمــو  يقتصــر 
نتمتــع  أن  إلــى  أيًضــا  بحاجــة  نحــن  أيًضــا.  والمعرفــي  والســلوكي  العاطفــي 
بصحــة نفســية جيــدة لنشــعر بالفعاليــة واإلنتاجيــة فــي أعمالنــا، وغيــر ذلــك. 

كما يمكــن أن تتســبب التجــارب القاســية والصعوبــات االجتماعيــة فــي حــدوث 

تفاقــم  إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  معالجتهــا،  تتــم  لــم  إذا  والتــي  نفســية،  أزمــات 
النتائج الصحيــة.

مــع وضــع كل مــا ســبق فــي االعتبــار، يتعيــن علينــا أن ننظــر إلــى كل مــن العوامــل 

االجتماعيــة التــي تؤثــر علــى الصحــة النفســية باإلضافــة إلــى توافــر العالجــات 
النفســية  الصحــة  احتياجــات  مــع  التعامــل  عنــد  المتخصصــة  النفســية 

واالجتماعيــة. النفســية  واالحتياجــات 

السياق في العراق
منــذ منتصــف عــام 2020، تــم تســجيل مــا يقــرب مــن ربــــع مليــون الجــئ ســوري 
العــراق.  فــي  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  لــدى 
جميعهم تقريًبا )99٪( يقيمون في إقليم كردستان العراق. ويعيش معظمهم 
فــي مناطــق حضريــة، بينمــا يعيــش حوالــي 40٪ منهــم فــي المخيمــات. ونظــًرا 

المســاعدات اإلنســانية  تنتقــل  الســوريين،  الالجئيــن  الممتــد لمعظــم  للنــزوح 

إلــى نهــج  للمفوضيــة فــي العــراق تدريجًيــا مــن االســتجابة لحــاالت الطــوارئ 

التنميــة طويــل األجــل، بهــدف تقليــل االعتمــاد علــى المســاعدات اإلنســانية، 

وتعزيــز االعتمــاد علــى الــذات، وإشــراك الالجئيــن فــي أنظمــة الخدمــات العامــة 
والخدمــات الوطنيــة.

تدعــم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن توفيــر أنشــطة 

فــي  شــركائها  خــالل  مــن  االجتماعــي  النفســي  والدعــم  النفســية  الصحــة 
المحافظــات الثــالث فــي إقليــم كردســتان العــراق. فــي تقييــم غيــر منشــور أجرتــه 

مبــادرة "REACH Impact" فــي يوليــو 2020 فــي مخيــم بــردرش لالجئيــن فــي 

محافظــة دهــوك فــي إقليــم كردســتان العــراق، ذكــر 84٪ مــن المســتجيبين 

أن التحديــات الماليــة واالجتماعيــة والتعليميــة التــي واجهوهــا نتيجــة اإلغــالق 
علــى  أمــا  والقلــق.  بالتوتــر  يشــعرون  جعلتهــم  كوفيــد19-  جائحــة  بســبب 

تلقــوا خدمــات  أنهــم  المســتجيبين  مــن   ٪72 ذكــر  فقــد  اإليجابــي،  الجانــب 

الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي، وذكــر 97٪ منهــم أن الدعــم 
الذي يتلقونه يســاعدهم ويســاعد أفراد أســرهم على التعامل بشــكل أفضل.1.

برنامج الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي 
التابع للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين في إقليم كردستان العراق
تدعــم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن حمايــة الالجئيــن 
واحتياجاتهــم الصحيــة مــن خــالل مجموعــة مــن التدخــالت المتعلقــة جزئًيــا 
دات االجتماعيــة للصحــة. وهنــاك جهــود مســتمرة الســتخدام  بمعالجــة المحــدِّ
يشــمل،  النفســي واالجتماعــي. وهــذا  والدعــم  النفســية  للصحــة  دقيــق  نهــج 
ــع المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة بطريقــة الئقــة،  ـ ـ ـ علــى ســبيل المثــال، توزيـ
باســتخدام مناهــج تشــاركية مثــل إشــراك الالجئيــن فــي مناقشــات مجموعــات 
التركيز، وتدريب متطوعي مناطق المجتمع بعيدة الوصول، وإنشاء مجالس 

لالجئيــن فــي المخيمــات تعطــي إحساًســا بالحوكمــة واإلدارة.

تحتــوي مخيمــات الالجئيــن فــي إقليــم كردســتان العــراق علــى وحــدات للصحــة 
األنشــطة  تقديــم  خاللهــا  مــن  يتــم  االجتماعــي  النفســي  والدعــم  النفســية 
المجتمعيــة الخاصــة بالصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي باإلضافــة 
إلــى اإلرشــاد الفــردي والرعايــة المتخصصــة. وتشــمل األنشــطة التــي تغطيهــا 
والتوعيــة  والكبــار،  لألطفــال  المنظمــة  الجماعيــة  األنشــطة  الوحــدات:  هــذه 
المجتمعيــة، والزيــارات مــن منــزل إلــى منــزل، وجلســات تعزيــز الصحــة اإلرشــاد 
النفســي  والدعــم  النفســية  الصحــة  فريــق  أعضــاء  ويشــمل  ــز. 

ّ
المرك الفــردي 

واألطبــاء  النفســيين  واألخصائييــن  المجتمعييــن  األخصائييــن  االجتماعــي 
النفســية  الصحــة  فريــق  بيــن  وثيقــان  وتنســيق  تعــاون  وهنــاك  النفســيين. 
الصحيــة  الرعايــة  وموظفــي  الحمايــة  وشــركاء  االجتماعــي  النفســي  والدعــم 

األبعــاد. متعــددة  بطريقــة  ومعالجتهــا  االحتياجــات  تلبيــة  لضمــان  األوليــة 

تتعاون المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومديرية الصحة 
فــي محافظــة دهــوك فــي إقليــم كردســتان العــراق طيلــة عــدة ســنوات مــن أجــل 
النفســي  والدعــم  النفســية  الصحــة  لخدمــات  المجتمعــي  المســتوى  تعزيــز 
االجتماعــي. وال تتــم تلبيــة احتياجــات الصحــة النفســية مــن خــالل االستشــارة 
الفردية فحســب، بل أيًضا من خالل جلســات التوعية المجتمعية واألنشــطة 
الجماعيــة التــي تجمــع األشــخاص مــن نفــس المجتمــع مًعــا وأنشــطة المرونــة 
أخــرى  النفســية وأنــواع  بالصحــة  الخاصــة  العمــل  المنظمــة لألطفــال وورش 
المجتمــع  أفــراد  قــدرات  بنــاء  كان  ذلــك،  إلــى كل  باإلضافــة  التدخــالت.  مــن 
وكذلــك القــوى العاملــة فــي المؤسســات الحكوميــة جــزًءا أساســًيا مــن أولويــات 

المفوضيــة لضمــان اســتدامة التدخــالت.

فــي محافظــة دهــوك، يتــم تقديــم خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي 
مــن  الغالــب  فــي  هــم  الذيــن  المجتمعييــن  ِقبــل األخصائييــن  مــن  االجتماعــي 
هــو  مجتمعاتهــم  لمســاعدة  المجتمعييــن  األخصائييــن  تأهيــل  إن  الالجئيــن. 
لمســاعدتهم  الالجئيــن  تمكيــن   - المفوضيــة  لعمــل  األساســية  المبــادئ  أحــد 
األخصائييــن  هــؤالء  تدريــب  تــم  وقــد  أنفســهم ومجتمعاتهــم.  علــى مســاعدة 
ذات  الحــاالت  وتحديــد  النفســية،  األوليــة  اإلســعافات  علــى  المجتمعييــن 
االحتياجــات الصحيــة النفســية، وقيــادة ورش العمــل المجتمعيــة، والتوعيــة 
مــن  وغيرهــا  لألطفــال   "I Deal" وبرامــج  الصحــي،  ــج  ـ ـ ـ والترويـ أو  الصحيــة 
الجماعيــة  المناقشــات  مــن  العديــد  وفــي  األطفــال.  علــى  تركــز  التــي  البرامــج 
المركــزة مــع األخصائييــن المجتمعييــن، أعربــوا عــن حماســهم لتعلــم المزيــد مــن 

التقنيــات لتمكينهــم مــن أن يكونــوا أكثــر فائــدة ألفــراد مجتمعهــم.

)PM+( تقديم تدخل المعالجة المطورة للمشكالت
الماســة  والحاجــة  المجتمعييــن  األخصائييــن  وإمكانيــات  لحمــاس  نظــًرا 
لتدخــالت العــالج النفســي، كان تنفيــذ التدخــالت النفســية منخفضــة الكثافــة 
مــن ِقبــل المســاعدين المدربيــن واعــًدا للغايــة. تحظــى هــذه التدخــالت باهتمــام 
)كولينــز  النفســية  الصحــة  ألبحــاث  العالمــي  األعمــال  جــدول  علــى  أكبــر 
وآخــرون، 2011( واألدلــة حــول قابليتهــا للتطبيــق مــن ِقبــل غيــر المتخصصيــن 
فــي البلــدان منخفضــة إلــى متوســطة الدخــل آخــذة فــي االزديــاد )فانــت هــوف 
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التدخــالت  هــذه  مــن  واحــدة   .)2007 إكســلي،  وايلــي   ،2011 وآخــرون، 
منخفضــة الكثافــة هــو تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(، وهــي 
النفســية  الصحــة  أعــراض مشــكالت  مــن  يعانــون  الذيــن  للبالغيــن  مخصصــة 
باإلضافــة  الحــزن(،  أو  النفســي  والضغــط  والقلــق  االكتئــاب  )مثــل  الشــائعة 
البيــن  والصراعــات  البطالــة  )مثــل  ذاتًيــا  المحــددة  العمليــة  المشــكالت  إلــى 
شــخصية(. وهــذا النهــج غيــر مناســب لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 
مــن حــاالت  يعانــون  الذيــن  فــي ذلــك األشــخاص  بمــا  صحيــة نفســية مزمنــة 

.)2015 انتحاريــة )داوســون،  ميــول  لديهــم  الذيــن  أو  ذهانيــة 

تــم تكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( لالســتخدام مــع 
الالجئين الســوريين )أختر وآخرون، 2020، أويجون وآخرون، 2020( ولكن 
الالجئيــن  بيــن  الطريقــة  اســتخدام  فــي  تجربــة  أي  توثيــق  يتــم  لــم  اآلن  حتــى 
الســوريين األكــراد. وقــد قامــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 
المطــورة  المعالجــة  تدخــل  دليــل  وترجمــة  بتعديــل  العــراق  فــي  الالجئيــن 
للمشــكالت )+PM( إلــى نســخة خاصــة باللهجــة البادينيــة مــن اللغــة الكرديــة، 
العــراق  كردســتان  إقليــم  فــي  دهــوك  منطقــة  فــي  بهــا  التحــدث  يتــم  التــي 
أن  المهــم  ومــن  الســوريون.2  األكــراد  بهــا  يتحــدث  التــي  باللهجــة  والمتعلقــة 
لغــة  مــع   )PM+( المطــورة للمشــكالت المعالجــة  تتكيــف مــواد مثــل تدخــل 
"مصطلحــات  أمثلــة  تتــالءم  وأن  يســتخدمونها  الذيــن  األشــخاص  وثقافــة 
الكــرب والشــقاء" مــع تجربتهــم الحياتيــة )حســن وآخــرون، 2015(. وفــي ينايــر 
2020، شــاركُت فــي تدريــب األخصائييــن المجتمعييــن فــي الصحــة النفســية 
والدعــم النفســي واالجتماعــي علــى دعــم مخيمــات الالجئيــن األربعــة الرئيســية 
المعالجــة  تدخــل  علــى  العــراق  إقليــم كردســتان  فــي  دهــوك  محافظــة  فــي 
اقتــرح  حيــث  للغايــة،  تفاعلًيــا  التدريــب  كان   )PM+( للمشــكالت  المطــورة 
األخصائيــون المجتمعيــون تعديــالت وتصحيحــات علــى النســخة الُمترَجمــة 
مــن الدليــل لجعلهــا أكثــر مالءمــة للســياق. ويواصــل األخصائيــون المجتمعيــون 
اســتخدام التقنيــات التــي تعلموهــا خــالل هــذا التدريــب، مدعوميــن باإلشــراف 

المســتمر علــى الرغــم مــن الجائحــة.

قصص متشابكة
والِمحــن  المعانــاة  عــن  قصــص  لديهــم  المجتمعييــن  األخصائييــن  معظــم 
أثنــاء النــزوح وقصــص عــن النهــوض والتعافــي. وأنــا شــخصًيا أنتمــي إلــى هــذه 
العائليــة  وخبراتــي  أصولــي  أسســت  فقــد  بمعاناتهــم.  وأشــعر  أيًضــا  القصــص 
نتنــي مــن الوقــوف فــي صــف الســكان الذيــن تهتــم 

َّ
أرضيــة مشــتركة قويــة مك

بهــم المفوضيــة. إن وجــود ثقافــات مــن بــالد الشــام وبــالد مــا بيــن النهريــن كجــزء 
النفســية واالختالفــات  الديناميكيــات  قــادرة علــى فهــم  مــن هويتــي يجعلنــي 
االجتماعيــة والثقافيــة فــي هــذه المنطقــة الجغرافيــة. والقــدرة علــى التحــدث 
بلغــات الالجئيــن تعنــي أيًضــا أننــي أســتطيع فهــم المصطلحــات واالســتعارات 
، كان  بالنســبة لوالــديِّ المشــاعر.  والتعبيــرات لوصــف درجــات مختلفــة مــن 
تعلــم اللغــات الجديــدة التــي تعّرضــوا لهــا طــوال ســنوات تجربــة النــزوح أمــًرا 
أساســًيا للوصــول إلــى المزيــد مــن الثقافــات وفهمهــا، والتــي كان لهــا بالتأكيــد 
الثقافــات والقــدرة  تأثيــر كبيــر علــى تشــكيل وتوســيع هويــة عائلتنــا متعــددة 
علــى تعلــم لغــات جديــدة. وهــذا دعــم مشــاركتي المهنيــة فــي الصحــة النفســية 
ــرون عــن  والدعــم النفســي واالجتماعــي لألشــخاص النازحيــن قســًرا الذيــن يعبِّ
ل قدرتــي علــى اســتيعاب لهجــات جديــدة.  أنفســهم باللغــات التــي تعلمتهــا وســهَّ
ل التواصــل معهــم وســاعد فــي تحفيــز إبداعهــم واســتعدادهم  وهــذا بــدوره ســهَّ

إلنجــاز المزيــد والقــدرة علــى اقتــراح تدخــالت ســياقية جديــدة.

أثنــاء كتابتــي لهــذه الورقــة البحثيــة، أظهــر كاوا آري - أخصائــي مجتمعــي فــي 
يعيــش  حيــث  المخيــم  فــي  واالجتماعــي  النفســي  والدعــم  النفســية  الصحــة 
فــي محافظــة دهــوك - حرصــه علــى مشــاركة قصتــه. لذلــك، أمنحــه الفرصــة 
للحديــث عــن التجــارب الصحيــة الضــارة التــي واجههــا فــي ســوريا كإنســان بــال 

وطــن، ورحلــة نزوحــه وتغييــر دوره مــن متلــٍق للخدمــات إلــى عضــو معــروف فــي 
مجتمعــه يقــدم المســاعدة والدعــم لآلخريــن.

االتصــاالت  جميــع  إجــراء  تــم  بجائحــة كوفيــد-19،  المتعلقــة  للقيــود  نظــًرا 
التــي  مــع هيفيــن  الهاتــف. وقــد شــارك كاوا قصتــه  المقالــة عبــر  لكتابــة هــذه 

مائــل. بخــط  مكتــوب  كالم كاوا  اإلنجليزيــة.  إلــى  ترجمتهــا 

من انعدام الجنسية إلى طلب اللجوء
اســمي  اســتخدام  عــدم  ــل  أفضِّ ألننــي  آري  اســم كاوا  نفســي  علــى  ســأطلق 
الحقيقــي. ُوِلــُدت عــام 1985 فــي مدينــة ديريــك شــمال شــرق ســوريا. أنحــدر 
مــن عائلــة - مثــل العديــد مــن األشــخاص اآلخريــن مــن ذوي األصــول الكرديــة 
بــال  وأصبحــت   1962 عــام  فــي  مــن جنســيتها  ُجــِردت   - المنطقــة  تلــك  فــي 
جنســية فــي أرضنــا. وهــذا حرمنــا مــن العديــد مــن الحقــوق األساســية. وعلــى 
الرغــم مــن الِمحــن والشــدائد المرتبطــة بكونــي عديــم الجنســية، كنــت آمــل 
فــي  ممكــن  تعليمــي  مســتوى  أعلــى  إلــى  وقــد وصلــت  التعليــم  يســاعدني  أن 
علــى  الحصــول  مــن  الجنســية  انعــدام  منعنــي  التخــرج،  بعــد  الظــروف.  هــذه 
وظيفــة فــي المؤسســات التعليميــة الحكوميــة. ونــادًرا مــا يكــون هنــاك مــدارس 
وجامعــات تابعــة للقطــاع الخــاص فــي ســوريا. ومــن أجــل إعالــة والــديِّ وأشــقائي 

ــن علــّي أن أعمــل فــي وظيفــة ال تتطلــب درجــة علميــة. الســبعة، تعيَّ

عندمــا اندلعــت الصراعــات فــي ســوريا عــام 2012، كانــت مدينــة ديريــك آمنــة 
إلــى  النازحيــن  انتقــال مالييــن  بــدأت المعانــاة هنــاك بعــد  نســبًيا. ومــع ذلــك، 
شمال شرق سوريا. وبدأت األحوال المعيشية في التدهور، وازدادت البطالة 
غلقــت الطــرق والمعابــر الحدوديــة. والنازحــون داخلًيــا لــم يكونــوا عديمــي 

ُ
وأ

ــا فــي منطقتنــا األصليــة أكثــر ممــا حصلنــا عليــه. 
ً
الجنســية وتــم منحهــم حقوق

يواجــه األشــخاص عديمــو الجنســية فــي ســوريا صعوبــات فــي الحصــول علــى 
وثيقــة بســيطة مثــل شــهادة الميــالد أو الوفــاة. بعــد ذلــك، بــدأت المظاهــرات 
واالضطرابــات المدنيــة فــي منطقتــي، مــع تولــي قــوات مســلحة جديــدة، وبــدأ 

التجنيــد اإلجبــاري للشــباب.

كان ذلــك فــي ســبتمبر 2012، عندمــا قــررت التوجــه إلــى العــراق مــع أصدقائــي، 
ا ورائــي خطيبتــي وعائلتــي. لقــد مشــيت طــوال النهــار والليــل للوصــول إلــى 

ً
تــارك

الحــدود مــع العــراق. فــي الليلــة األولــى علــى الحــدود، كان هنــاك الكثيــر مــن 
ــا أو مــن الجــوع والعطــش. تعاطفــت القــوات 

ً
النســاء واألطفــال يبكــون إمــا خوف

العســكرية الكرديــة معنــا وســمحت لنــا بعبــور الحــدود إلــى منطقــة أكثــر أماًنــا.

مخيمنــا الحالــي فــي عــام 2020 كان فــي ذلــك الوقــت فــي عــام 2012 حقــًا 
شــبيًها بالصحــراء مليًئــا بحشــود مــن النــاس يســيرون فــي اتجاهــات مختلفــة، 
عندمــا  يذهبــون.  أيــن  إلــى  أو  يفعلــون  مــاذا  يعرفــون  وال  ومشــتتين  متناثريــن 
أتذكــر هــذا اآلن، مــا يتبــادر إلــى ذهنــي هــو الشــمس المحرقــة، والوجــوه اليائســة 

والمالبــس التــي كانــت مليئــة بالغبــار واألوســاخ.

عــة كانــت  كنــت أتوقــع أن نجــد خياًمــا جاهــزة الســتقبالنا. لكــن الحقيقــة المروِّ
أن آالف النــاس كانــوا ينتظــرون الخيــام. وجــدت أنــا وأصدقائــي مســجًدا غيــر 
مكتمل البناء. لم يكن به نوافذ وال أبواب، فقط سقف يغطينا. كنا محاطين 
بأشــخاص آخريــن مــن جميــع االتجاهــات ممــا جعلنــا مكشــوفين تماًمــا وليــس 
لدينــا أي خصوصيــة. لقــد ِعشــنا بالحــد األدنــى مــن المســاعدة الغذائيــة التــي 
التــي  والمدخــرات  الحــال.  هــذا  علــى  أيــام   10 حوالــي  ِعشــت  نتلقاهــا.  كنــا 

أحضرتهــا معــي أوشــكت علــى النفــاذ.

لــي  مــكان يوفــر  فــي  بنــاء  الفرصــة ألكــون عامــل  لــي  تيحــت 
ُ
أ الحــظ،  لحســن 

المــأوى والطعــام. بعــد ذلــك انضممــت إلــى إحــدى المنظمــات الدوليــة غيــر 



]10.232.74.27 :(IP) نت ا من http://www.interventionjournal.org الجمعة 8 أبريل 2022 عنوان بروتوكول اإلن�ت
ً
يل مجان ز ]تم الت�ز

ي العراق
وح �ز ز علي وآري: الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أثناء ال�ز

رة من الرصاع ¦ المجلد 19 ¦ اإلصدار 1 ¦ مارس 2021 ي المناطق المترصض
فنشن، مجلة الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي �ض 139إن�ت

الوافديــن  مســاعدة  علــى  اعتــدت  النفســي.  والضغــط  الحكوميــة كمســاعد 
الجــدد لمــلء اســتمارات التســجيل لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
إلــى مــكان آخــر. كنــت هنــاك عندمــا  لشــؤون الالجئيــن. بعــد ذلــك، انتقلــت 
رتنــي رؤيتهــم بصدمتــي األولــى عندمــا 

ّ
وصــل الجئــون ُجــدد إلــى المخيــم. ذك

جئــت إلــى هنــا. أردت أن أنقذهــم مــن نفــس المشــاعر الكئيبــة. فــي البدايــة، 
هنــا  "أنــا  يعرفــون  أنهــم  مــن  التأكــد  أردت  ثــم  والمــاء.  الطعــام  لهــم  قدمــت 
لمســاعدتك". بعد ذلــك، قمــت بتوجيههــم خــالل عمليــة التســجيل. مــا زلــت 
أتذكــر أن كل هــذا بــدا ُمرهًقــا بالنســبة لــي عنــد وصولــي وكنــت أبــذل قصــارى 
جهدي لتســهيل األمر على األشــخاص الذين تواجدُت هنا لتقديم المســاعدة 
الصعبــة  التجربــة  مــن  اآلخريــن  أحمــي  كنــت  ألننــي  بالرضــا  شــعرت  لهــم. 
والمشــاعر الســلبية التــي مــررت بهــا. كان هــذا هــو المــكان حيــث شــعرت أنــه 
أفــراد  مســاعدة  فــي  قدرتــي  اســتخدام  وأنه يمكننــي  المزيــد،  فعــل  يمكننــي 

العاطفيــة. الصعوبــات  تجــاوز  علــى  مجتمعــي 

بعــد عــدة أشــهر مــن العمــل، توليــت دور األخصائــي المجتمعــي فــي الصحــة 
النفســية والدعــم النفســي واالجتماعــي فــي المخيــم حيــث مــا زلــت أعيــش. 
تلقيــت تدريًبــا علــى اإلســعافات األوليــة النفســية، تقنيــات تعزيــز المرونــة لــدى 
الطفــل،  لألطفــال، وحمايــة  االجتماعــي  النفســي  والدعــم  التحمــل،  الطفــل، 
وتدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )PM+(. أواجــه تحديــات عديــدة أثنــاء 
عملي في مجال الصحة النفسية. في البداية، يتم وصم الصحة النفسية في 
مجتمعنــا، وبالتالــي فــإن اســتعداد النــاس لالســتماع إلــى رســائل التوعيــة حــول 
الصحــة النفســية كان فــي الســابق محــدوًدا للغايــة. فــي ســوريا، اعتــاد النــاس 
الذهــاب إلــى أماكــن "الشــعوذة" لتلقــي العــالج مــن االضطرابــات النفســية وإلــى 
الشــيوخ عندمــا كانــوا يشــعرون بالضغــط النفســي. لقــد امتنــع النــاس عــن زيــارة 
المتخصصيــن فــي الصحــة النفســية حتــى ال يتعرضــوا للوصــم مــدى الحيــاة، 
وإذا ذهبــوا، فقــد كان ُينظــر إلــى ذلــك علــى أنــه ســر كبيــر. قبــل نزوحــي لــم يكــن 
حتــى المهنييــن فــي المجــال الطبــي يدرســون دورات تتعلــق بالصحــة النفســية. 
كانــت معرفــة الجميــع فــي هــذا المجــال محــدودة. يفــرح النــاس بتلقــي المشــورة 
والدعــم النفســي ولكــن عندمــا أســميها جلســة إرشــاد نفســي، فإنهــم يرفضــون! 
لكــن عندمــا أقــول لهــم "ســوف نتجــاذب أطــراف الحديــث مــع فنجــان شــاي"، 

كل شــيء يســير علــى مــا يــرام! إنــه مضحــك ومحــزن فــي الوقــت نفســه.

لقــد اعتــدت تقديــم المشــورة للنــاس مــن قبــل، لكــن ليــس بطريقــة منظمــة. اآلن 
أعــرف مــن أيــن أبــدأ ومــا يجــب التركيــز عليــه. بعــد فتــرة وجيــزة مــن تدريبنــا علــى 
تــم إغــالق المخيــم بســبب   ،)PM+( تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت
جائحــة كوفيــد19-. كانــت تظهــر علــى أمــي وزوجتــي عالمــات القلــق وبــدأت 
العمــل معهمــا فــي برنامــج المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( لقــد كانــت 
أولــى قصــص نجاحــي فــي تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(! لقــد 
ســاعدتنا قائمــة المشــكالت حًقــا كمــا أن البرنامــج جعــل األســرة بأكملهــا تشــعر 
بتحســن. وهــذا منحنــي المزيــد مــن الثقــة وشــعرت أنــه إذا كنــت أفعــل ذلــك 

هنــا، فيمكننــي فعــل ذلــك بشــكل صحيــح لآلخريــن أيًضــا.

قبــل جائحــة كوفيــد19- عبــارة  بهــا  أقــوم  التــي كنــت  األنشــطة  بعــض  كانــت 
عــن ورش عمــل للتوعيــة المجتمعيــة وأنشــطة لألطفــال والمراهقيــن وزيــارات 
منزلية لنشــر النصائح والمشــورة حول الصحة النفســية وغيرها. وقد ســاعدنا 
ذلــك وســاعد النــاس فــي تحديــد احتياجاتهــم ومعرفــة متــى يطلبــون الدعــم. 
الصحــة  فــي وحــدات  األشــخاص  اســتقبال  بوســعنا  يكــن  لــم  اإلغــالق،  أثنــاء 
عبــر  المســاعدة  أقــدم  لذلــك كنــت  النفســي واالجتماعــي،  والدعــم  النفســية 
الهاتــف باســتخدام جلســات موجــزة ومركــزة. الدعــم والمشــورة التــي أتلقاهــا أنــا 
وزمالئــي مــن المشــرفين مهمــة للغايــة خاصــة فيمــا يتعلــق باالستشــارة عــن ُبعــد. 

التحــدي  كان   ،)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  معرفــة  قبــل 
المســاعدة  إلــى  تحتــاج  التــي  الحــاالت  مــن  العديــد  حــددت  أننــي  هــو  األكبــر 
ولكــن كل مــا يمكننــي فعلــه هــو إحالتهــا إلــى األخصائييــن النفســيين. لكــن اآلن، 
يمكنني المســاعدة أكثر واســتناًدا إلى المعايير ســواء أحلت أولئك األشــخاص 

أم ال.

آراء هيفين حول التدريب والتحديات التي تم 
طرحها في تدخل المعالجة المطورة للمشكالت 

)PM+(
المطــورة  المعالجــة  تدخــل  علــى  التدريــب  المجتمعيــون  األخصائيــون  تلّقــى 
المزيــد. وقــد  المعتــادة وحماســتهم لمعرفــة  للمشــكالت )PM+( بدافعيتهــم 
أظهــرت جلســات التطبيــق طــوال فتــرة التدريــب كيــف يجعــل تدخــل المعالجــة 
يتعلمــوا  أن  المتخصصيــن  لغيــر  الممكــن  مــن   )PM+( للمشــكالت  المطــورة 
شــخصي   البيــن  والعــالج  المعرفــي  الســلوكي  العــالج  مــن  أقــل كثافــة   

ً
أشــكال

طالمــا يتــم تدريبهــم واإلشــراف عليهــم بشــكل جيــد. قــال أحــد المتدربيــن أيًضــا: 
"لقــد تعلمنــا المهــارات الحياتيــة التــي يمكننــا اســتخدامها فــي لقاءاتنــا اليوميــة 

وليســت مرتبطــة ببيئــة العمــل فقــط."

أكثــر كفــاءة  اآلن  المجتمعيــون  األخصائيــون  أصبــح  التدريــب،  لهــذا  ونتيجــة 
 )PM+( فــي اإلرشــاد الــذي يقّدمونــه. تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت
ُبعــد  عــن  اإلرشــاد  مــن خــالل  اســتخدامه  تــم  فقــد  لــذا  للغايــة،  منظــم ومــرن 
اســتجابة لمتطلبــات جائحــة كوفيــد19-. وهنــاك بالطبــع دائًمــا مجــال لمزيــد 
أرى  لذلــك،  المحلــي.  الســياق  احتياجــات  لتلبيــة  الموائمــة  التدخــالت  مــن 
أنــه مــن الضــروري بصفتــي مســؤولة عــن الصحــة النفســية والدعــم النفســي 
واالجتماعــي زيــارة فريــق الصحــة النفســية والدعــم النفســي واالجتماعــي وعقــد 
المعالجــة  تدخــل  توطيــن  علــى  العمــل  لمواصلــة  معهــم  مناقشــات جماعيــة 
يــزال هــذا  فــي ســياقه الصحيــح، وال  المطــورة للمشــكالت )+PM( ووضعــه 

مســتمًرا وســط جائحــة كوفيــد19- ولكــن بطريقــة مختلفــة.

كان أحــد التحديــات التــي اعتــدت مواجهتهــا هــو توقعــات المجتمــع مــن فريــق 
الصحــة النفســية والدعــم النفســي واالجتماعــي والعجــز الــذي نشــعر بــه عندمــا 
ُيطلــب منــا الكثيــر فــي حيــن أن مــا يمكننــا تقديمــه قليــل للغايــة. يمكــن أن يــؤدي 
هــذا بســهولة إلــى ضعــف التعاطــف ولهــذا فمــن المهــم التحــدث عــن الضغــط 
الــذي يواجهــه المســاعدون أنفســهم. وقــد ســاعد بنــاء القــدرات فــي مواضيــع 
حــول كيفيــة  المعرفــة  اكتســاب  فــي  الذاتيــة  الرعايــة  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة 

تقديــم المزيــد مــن المســاعدة.

 )PM+( مــن وجهــة نظــري، يعــد تنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت
مــن خــالل األخصائييــن المجتمعييــن الالجئيــن أكثــر مــن مجــرد "ســد فجــوة 
العــالج". كمــا تظهــر قصــة كاوا، فــإن آثــار تدريــب تدخــل المعالجــة المطــورة 
للمشــكالت )+PM( ملموســة أيًضــا فــي حياتــه الشــخصية وفــي عائلتــه. إنــه 
نهــم حًقــا. 

ِّ
االجتماعيــة، ويمك الضغوطــات  مــع  التعامــل  علــى  النــاس  يســاعد 

ويقلــل مــن الضغــط الــذي يفرضــه النــزوح علــى قلوبــهــم وعقولهــم. وعلــى هــذا 
دات االجتماعيــة للصحــة  النحــو، فإنــه يســاعد فــي تحديــد ومعالجــة المحــدِّ
النفســية. بالتأكيــد، مــن المهــم أن يتــم دعــم فريــق الصحــة النفســية والدعــم 
النفسي واالجتماعي عن كثب من ِقبل أخصائي علم النفس اإلكلينيكي الذي 
ا مســتمًرا لمعالجــة التحديــات النفســية التــي قــد يواجهها الفريــق.

ً
يقــدم إشــراف

كاوا، هــو واحــد مــن مالييــن األشــخاص عديمــي الجنســية فــي العالــم، وهــو 
اآلن عضــو فعــال فــي مجتمعــه ويقــدم المســاعدة والدعــم لآلخريــن مــن أجــل 
حيــاة أفضــل. إن رؤيــة أشــخاص مثــل كاوا يتمتعــون بالقــوة الداخليــة والمرونــة 
والقــدرة علــى التكيــف ليــس فقــط للعــودة إلــى أنفســهم ولكــن أيًضــا لتقديــم 
المســاعدة لآلخريــن يمنــح األمــل فــي مســتقبل أفضــل. لذلــك، فإننــي أرى أن 
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تكامــل تدخــالت وأنشــطة الصحــة النفســية والدعــم النفســي واالجتماعــي فــي 
مختلــف أنــواع المســاعدة التــي تدعمهــا المنظمــات اإلنســانية الدوليــة أمــر مهــم 
للغاية بالنســبة للســكان النازحين قســًرا. ترتبط الرفاهية االجتماعية والســالمة 
والتحكــم  بالترابــط  إحساًســا  النــاس  وتمنــح  أفضــل  صحيــة  بنتائــج  النفســية 
في حياتهــم. وهــذا مــا افتقــده هــؤالء الســكان بشــدة ويريــدون الحصــول عليــه 

مــرة أخــرى.

شكر وتقدير
يريــد المؤلــف األول أن يشــكر بيتــر فينتيفوجــل وبنديكــت دوتشيســن علــى 
تعليقاتهمــا الثريــة علــى المســودات الســابقة لهــذه الورقــة، ومونيــكا نــورو التــي 

كانــت قــدوة ُيحتــذى بهــا.

الدعم المالي والرعاية
ال يوجد.

تضارب المصالح
كال المؤلفيــن يشــاركان، أو شــاركا، فــي االســتجابة اإلنســانية لالجئيــن الســوريين 
تعبــر  وال  المؤلفيــن  آراء  هــي  المقــال  هــذا  فــي  الــواردة  واآلراء  العــراق.  فــي 

التــي يعملــون فيهــا. المؤسســات  بالضــرورة عــن آراء 

المراجع
Akhtar, A., Giardinelli, L., Bawaneh, A., Awwad, M., Naser, H., Whitney, C., 

Jordans, M., Sijbrandij, M., & Bryant, R. A., STRENGTHS Consortium. 
)2020(. Group problem management plus )gPM+( in the treatment 
of common mental disorders in Syrian refugees in a Jordanian camp: 
Study protocol for a randomized controlled trial. BMC Public Health, 
20 )1(, 390. http://doi.org/10.1186/s12889-020- 08463-5

Collins, P. Y., Patel, V., Joestl, S. S., March, D., Insel, T. R., &Daar, A. S. 
)2011(. Grand challenges in global mental health. Nature, 475, 27- 30. 
https://doi.org/10.1038/475027a

Dawson, K. S., Bryant, R. A., Harper, M., Tay, A. K., Rahman, A., Schafer, 

A., &Van Ommeren, M. )2015(. Problem Management Plus )PM+(: A 
WHO transdiagnostic psychological intervention for common mental 
health problems. World Psychiatry, 14 )3(, 354.

Hassan, G., Kirmayer, L. A., Mekki-Berrada, A., Quosh, C., el Chammay, 
R., Deville-Stoetzel, J. B., Youssef, A., Jefee-Bahloul, H., Barkeel- Oteo, 
A., Coutts, A., Song, S., & Ventevogel, P. )2015(. Culture, context and 
the mental health and psychosocial wellbeing of Syrians: A review for 
mental health and psychosocial support staff working with Syrians 
affected by armed conflict. http://www.unhcr.org/ 55f6b90f9.pdf

Marmot, M., & Wilkinson, R. )Eds.(. )2005(. Social determinants of health. 
Oxford University Press.

Uygun, E., Ilkkursun, Z., Sijbrandij, M., Aker, A. T., Bryant, R., Cuijpers, 
P., Fuhr, D., de Graaff, A., Jon, J., Mcdaid, D., Morina, N., Park, A.- 
L., Roberts, B., Ventevogel, P., Yurtbakan, T., & Acarturk, C. )2020(. 
Protocol for a randomized controlled trial: peer-to-peer Group 
Problem Management Plus )PM+( for adult Syrian refugees in Turkey. 
Trials, 21 )1(, 283. http://doi.org/ 10.1186/s13063-020- 4166-x

van’t Hof, E., Stein, D. J., Marks, I., Tomlinson, M., & Cuijpers, P. )2011(. 
The effectiveness of problem solving therapy in deprived South 
African communities: results from a pilot study. BMC Psychiatry, 11, 
156-64.

Wiley-Exley, E. )2007(. Evaluations of community health care in low and 
middle income countries: A 10 year review of the literature. Social 
Science & Medicine, 64, 1231-41.

World Health Organization. )2007(. Task shifting: Rational redistribution 
of tasks among health workforce teams: Global recommendations 
and guidelines. WHO.

1Datasets can be presented if requested.

2See: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-
MSD-MER-16.2-kur.pdf?ua=1


