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الملخص
تؤدي صدمات احلروب إىل جمموعة واسعة من اآلثار واالضطرابات النفسية اليت ميكن أن تتسبب بعجز كبري
لألفراد وأسرهم .يصبح الطلب على املوارد املوجودة يف زمن احلرب كبريا مع عدم االستطاعة على التعامل مع
مجيع مطالب الذين يعانون من الصدمات النفسية الناجتة وهنا يصبح دور الناجني يف التعامل مع حاالهتم
النفسية هاما وضروريا للغاية باعتباره وسيلة لتقليل املعاناة الناجتة عن الصدمة ،لكن لألسف فإن هذا الدور
كثريا ما يُهمل أو يستهان به من قبل مجيع األطراف املعنية .ومن العوامل اليت جيب عدم االستخفاف هبا بل
جيب االعتماد عليها القدرات الذاتية لألشخاص وقدرهتم على الصمود ،وبشكل عام تكون احللول اليت يتم
التوصل إليها أكثر إرضاء وأطول أمدا عندما يتوىل املصاب دورا إجيابيا فاعال يف العثور عليها ،وقد يكون
تشجيع استخدام املوارد واخلربات واملهارات اخلاصة حلل املشكالت هي كل ما حيتاجه الناجون للشعور
بالتمكني .إن إشراك الناجني باحلل والرتكيز على تشجيع االستشفاء واالندماج االجتماعي إىل جانب
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استخدام مهارات املساعدة الذاتية ستمنحهم شعورا إجيابيا عن حالتهم ،وتؤدي زيادة املشاركة بل حىت جمرد
القيام خبطوات بسيطة إىل التقليل من تطور العجز املكتسب والتقليل من احلاالت املرضية.
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مقدمة
تنتشر التجارب املؤملة يف مناطق احلروب وغالبا ما تؤثر على عدد كبري من األشخاص املعرضني هلا ،وعلى
األرجح تكون اآلثار السلبية هلذه التجارب أسوأ عندما تؤدي إىل هتجري الناجني أو سعيهم يف هناية املطاف

إىل اللجوء يف أماكن غريبة عنهم.
ومن الثابت أن الصدمات قد تقلب حياة الفرد رأسا على عقب وتتسبب يف اضطراب مجيع نواحي حياته،
وهناك جمموعة كبرية من العواطف وردود األفعال احلادة اليت قد ترتتب على األحداث الصادمة .وقد ُوجد أن
صعوبة احلياة يف مناطق احلرب واملشكالت اليت تواجه الالجئني أثناء رحلة اللجوء وجتارب التعذيب
والصدمات مبختلف أنواعها [ ]1مرتبطة مبشاكل الصحة النفسية بني الالجئني.

وختتلف استجابة األشخاص املعرضني لفظائع احلرب بناء على خمتلف العوامل الداخلية واخلارجية ،ومن
العوامل اليت ينبغي أن توضع يف االعتبار مدى وشدة الصدمة ومدة التعرض هلا وتكرارها ،مثل التعذيب
املتكرر للمعتقلني واحلياة يف مناطق احلرب .وبناء على هذه العوامل املختلفة فقد يعاين بعض الناجني من رد
فعل التوتر احلاد فقط) (Acute Stress Reactionو هؤالء قد يتعافون بسرعة .أما البعض االخر
قد يعانون صعوبات سريرية أكرب ،خاصة أولئك الذين عانوا سابقا من صدمات وضغوط مستمرة ومل يتح هلم
الدعم من األسرة أو األصدقاء .ومن املعروف سريريا ،فإن استقرار الشخصية قبل املرض وتوفر الدعم قد
حيدث فرقا كبريا يف سرعة التوصل إىل حل ومن مث متابعة احلياة .ومن بني اآلثار املرتتبة على احلرب فإن
التأثري على الصحة النفسية للسكان املدنيني يعترب األهم على اإلطالق .وتظهر الدراسات اليت أجريت على
السكان يف العديد من مناطق النزاع على مر السنني زيادة ملحوظة يف حدوث وانتشار االضطرابات النفسية.
[ ]2وتشمل هذه اآلثار أيضا عددا من املظاهر النفسية املتفرقة األخرى اليت ال تصل بالضرورة إىل حد
تشخيصها اضطرابات نفسية .وكشفت دراسة مسحية أجريت على السوريني يف االردن أن  ٪39من أفراد
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األسرة مروا مبشاعر األسى أو االضطراب أو الضيق إىل احلد الذي جعلهم يواجهون صعوبات شديدة يف
القيام بنشاطتهم اليومية .وكانت هذه النسب أعلى يف بيئة املخيمات ( )%47من البيئة االجتماعية
( .)٪29وأبلغ مثانية وستون باملئة من هذه العينة ( ٪22.5من جممل السكان) عن مشكالت يف رعاية
أطفاهلم بطريقة صحيحة بسبب الشعور باالنزعاج أو االضطراب ]3[ .ويف عام  ،2012ظهرت أعراض
االضطراب النفسي الشديد على حنو  ٪7من مرضى الصحة النفسية لدى منظمة أطباء بال حدود يف خميم
[]4
دوميز لالجئني السوريني .ويف عام  ،2013تضاعف هذا العدد أكثر من مرتني إىل .٪15

ويف احلقيقة فان الدراسات املوثقة جيدا اليت أجريت على النازحني السوريني وتبحث على وجه التحديد يف
معدل انتشار االضطرابات النفسية هي قليلة جدا لالسف .فقد اظهرت دراسة مسحية على الالجئني
السوريني يف أحد املخيمات يف تركيا أن نسبة انتشار اضطراب ما بعد الصدمة ) (PTSDتبلغ  ]5[ .٪33.5إال
أنين أتعامل عادة مع األرقام الناجتة عن الدراسات املسحية يف خميمات اللجوء حبذر ألهنا هذه االماكن حبد
ذاهتا غالبا تشكل بيئة صعبة ختضع للعديد من العوامل املربكة اليت ميكن أن تؤثر على نتائج الدراسة.
كما تظهر األحباث العامة السابقة أيضا رابطا قويا بني التعرض لألحداث واملضامني الصادمة ومشكالت
تعاطي الكحول واملخدرات ]6[ .وهذا قد يعقد اعراض الصحة النفسية للناجني وجيب االهتمام مبعاجلته
بشكل صحيح.
يواجه توفري اخلدمات الصحية النفسية بشكل عام صعوبات عملية على الدوام ،وغالبا ما جتد نقصا يف عدد
املختصني ل تلبية احتياجات الصحة النفسية للسكان يف الظروف املثالية ،فما بالك يف زمن احلرب .فمن
األولويات اليت جيب الرتكيز عليها يف أوقات الطوارئ هي محاية وحتسني الصحة النفسية والرفاه النفسي

واالجتماعي لألفراد (اللجنة املشرتكة الدائمة للوكاالت) ]7[ .وقد أوصت مفوضية شؤون الالجئني يف تقرير
صدر مؤخرا بزيادة خدمات الصحة النفسية املقدمة لالجئني ]8[ ،لكن التقرير مل يذكر آلية واضحة عن كيفية
حتقيق ذلك.
ويف خضم الفوضى النامجة عن احلرب ،فإن تعطل األنظمة التشغيلية واالرتفاع الشديد يف الطلب على موارد
الصحة النفسية املتوفرة أمر شائع .وعند غياب هذه املوارد جيب الرتكيز على ما ميكن للناجني وجمتمعاهتم فعله
يف هذه املرحلة ،وبالتايل جيب تفعيل دور املتضررين أنفسهم فهو من أكثر األدوار أمهية .لكن لألسف فإن
مجيع األطراف املعنية تتغافل أو تتجاهل أو تستهني بدور الناجني من الصدمات يف إدارة األعراض الظاهرة
عليهم ،لذا ينبغي إبراز وتشجيع ودعم هذا الدور ،وهناك العديد من الوسائل للقيام بذلك.
وتقدم احلرب على املدنيني يف سورية مثاال مؤملا لالنتشار الواسع لصدمات احلرب ،حيث وصلت أعداد
املتضررين من آثارها اجلسدية والنفسية إىل املاليني ،وهناك اآلن أكثر من  4.6مليون سوري مسجلني يف
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ِعداد الالجئني وفقا ألحدث البيانات اليت نشرهتا مفوضية شؤون الالجئني يف كانون األول/ديسمرب .2015
وقمت يف مناسبات
عملت خالل السنوات األربع املاضية يف اجملال التطوعي،
وعلى املستوى الشخصي فقد
ُ
ُ
عدة بزيارة خميمات الالجئني السوريني وجتمعاهتم يف الدول اجملاورة لسورية واستغرق كل من هذه الزيارات
وقمت بالتنسيق مع اجلهات التطوعية احمللية األخرى ملساعدهتم يف تقييم وإدارة بعض احتياجات
أسبوعا،
ُ
الصحة النفسية لالجئني .وقد رأيت خالل هذه الزيارات عشرات الناجني من الصدمات واملرضى وعائالهتم
وتعاملت معهم ،كما شاركت يف تدريب بعض العاملني يف الرعاية الصحية وغريهم من املتطوعني لتوعيتهم
مبشكالت الصحة النفسية لدى الالجئني وطريقة التعامل معها ]9[ .وسأقوم هنا استنادا إىل خربايت
ومالحظايت بإبراز ما ميكن للناجني من صدمات احلروب فعله للتعامل مع أمراضهم النفسية ،واملبادئ اليت
ميكن أن يستند إليها هذا الدور.

المبادئ العامة
تعتمد طريقة التواصل مع الناجني ومساعدهتم على شدة الصدمة وتأثريها على مستوى أدائهم ،كما تعتمد
على البيئة اليت يقطنون فيها وما إذا كانوا قد انتقلوا إىل مكان آمن أم ال .ويعاين ماليني الالجئني السوريني
والنازحني يف الداخل من اآلثار السلبية اإلضافية الناجتة عن اقتالعهم من أرضهم ،باإلضافة اىل التأثري الناتج
عن الصدمات الشخصية .ويف تصوري ،فإن معظم الناس يف هذه احلالة سيعانون بدرجات متفاوتة من التوتر
والتظاهرات النفسية واالجتماعية ،وأعتقد أن الناجني من الصدمات من بني هؤالء هم من يستطيعون
إحداث فرق حقيقي عندما يتم تشجيع دورهم واستيفائه .وهناك بالطبع نسبة ضئيلة ستعاين من اشتداد
االضطرابات النفسية واالختالل الوظيفي مبا يستدعي طلب استشارة نفسية متخصصة ،لكن حىت مع هذه
الفئة من املصابني جيب تشجيع دورهم وهذا سيساعدهم على االندماج بشكل أفضل يف عملية العالج.
وميكن أن تؤدي إدارة الذات ) (Self Managementوحماولة تقييم احلالة الشخصية وتبادل ذلك مع
اآلخرين وإعادة التفكري مبا مضى إىل إجياد بعض احللول للمشكالت .وإدارة الذات هذه ليست بديال عن
الرعاية الطبية أو االستشارات الفردية ،لكنها ملساعدة الناجني على العمل مع معاجليهم وغريهم خالل
طريقهم حنو الشفاء .وقد تطور مفهوم إدارة الذات مبعظمه يف جمال علم النفس ،وأهم مرجع يشار إليه على
نطاق واسع هنا هو نظرية فاعلية الذات ) (Self Efficacyلباندورا ،اليت تركز على إميان الفرد بكفاءته
لتمكينه من التعلم بنجاح وأداء مهام حمددة باستخدام موارده الذاتية .وحتدد النظرية األامناط اليت تؤثر يف بناء
معىن مرن للفاعلية واإلجراءات اليت ستؤثر هبا هذه املعتقدات على جودة األداء النفسي .ويتجنب املصابون
بالصدمات عادة التقييم املوضوعي ملشاعرهم وأفكارهم يف ضوء الواقع ،وبالتايل يعزلون أنفسهم عن
اإلجراءات التصحيحية الذاتية وال يتمكنون من التكيف مع املساعدة من أجل استعادة تقييم املشاعر
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واألفكار ]10[ .وإذا كانت فاعلية الذات قوية فإهنا تؤدي إىل شعور أكرب لدى الفرد بالسيطرة ،وبالتايل شعوره
بالثقة بقدرته على حتقيق اهدافه وتعزيز الشفاء بعد الصدمة.
ومن املفاهيم األساسية األخرى جتنيب الناجني العجز املكتسب )(Learned Helplessnessالذي
ميكن أن يتسلل إليهم ويفاقم معاناهتم وأمراضهم النفسية .ومن أمثلة ذلك احتمال ظهور االكتئاب
ومشكالت الصحة النفسية األخرى ذات العالقة نتيجة فقدان السيطرة على األحداث النامجة عن الضغط
النفسي ]12[ .وميكن أن يساهم هذا العجز املكتسب بنفسه يف سوء احلالة الصحية ،حيث قد يؤدي بالناس
إىل إمهال نظامهم الغذائي والتمارين الرياضية والعالج الطيب ،واالعتقاد اخلاطئ بعدم قدرهتم على التغيري.
وتبدأ خمتلف التغريات السلوكية الشخصية باحلدوث نتيجة ذلك ،وكلما زاد اقتناع اإلنسان بأنه ال ميكنه
السيطرة على األحداث أو التنبؤ هبا ازدادت الضغوط اليت يواجهوهنا وقل شعورهم باألمل بإمكانية إحداث
تغيري يف حياهتم ]13[ .إن االقتناع برتدي األوضاع وعدم وجود هناية تلوح يف األفق كما هو احلال يف حالة
احلرب السورية حاليا ميكن أن يؤثر بشكل كبري على احلالة املزاجية للناس وإنتاجيتهم ،ويزيد من تعقيد
مشاعرهم السلبية .وميكن بسهولة اإلحساس مبدى الغضب واإلحباط بني من يعانون هذه احلاالت ،واآلثار
النفسية احملتملة لذلك .لذا فإنه من األمهية مبكان يف هذه املرحلة تشجيع األفراد على احملاولة والقيام بدور
أكثر فاعلية للمحافظة على صحتهم وسالمتهم للحد من الوقوع يف حالة العجز أو اليأس .ومما ميكن أن
يساعد يف ذلك النصح باختاذ إجراءات إجيابية مباشرة للتأقلم وإحداث بعض التغيريات الطفيفة ،خاصة لغري
املتضررين بشدة.
وغالبا ما تؤدي مساعدة الناجني على مواجهة وحتدي افرتاضاهتم اخلاصة بفقدان السيطرة إىل نتائج أفضل.
ويعتمد ذلك على العالج املعريف السلوكي ) (CBTومبادئه ،والذي يعتمد بدوره على حقيقة علمية مفادها أن
تفكرينا ونظرتنا للحالة هي اليت حتدد مشاعرنا وسلوكنا .وال بد من التنبيه هنا بأن درجة استعداد الناجني
للمشاركة هبذا األسلوب العالجي أمر ضروري للبدء يف طريق الشفاء .وكلما مت تشجيع املشاركة الفعالة هذه
ناج
كلما زاد احتمال أن يصبح العمل املنجز مالئما أكثر لالحتياجات النفسية واالجتماعية احلالية لكل ٍ
على حدى.

إضافة إىل ذلك ،فإنه من املهم جدا االستفادة من مرونة وصمود الناجني ) (Resilienceوقدرهتم على
التعايف واالعتماد على نقاط القوة لديهم واملوارد اخلاصة هبم لتمكني كل منهم من تطوير أسلوبه اخلاص يف
[]14

التعامل مع الصعوبات .وقد أجريت أحباث مكثفة على املرونة والصمود يف جمال الفواجع والصدمات،
وجاءت خالصة هذا العمل لتؤكد على قدرة اإلنسان على التعايف وأنه ال جيوز لنا أن نقلل من قدرته على
االنتعاش والتعايف بعد احلوادث املفجعة.

تأثير الحرب على األطفال
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لألسف ،فإن كل الصراعات املسلحة جت رب األطفال على أن يعيشوا جتارب رهيبة ميكن أن تؤثر على كافة
جوانب حياهتم .وعادة ما يعترب األطفال أكثر عرضة للتأثر مباشرة بفظائع احلرب ،وقد يكون لآلثار الناجتة
عن النزوح واللجوء ومشقة االبتعاد عن بيئتهم املألوفة يف وطنهم واالنقطاع عن الدراسة وامنط احلياة اليومي
عواقب وخيمة على األطفال .كما أن نزوح الطفل دون عائلته أو فقده أحد أفراد عائلته املقربني قد يسبب
ضغطا إضافيا مدمرا .أما األسوأ فهو تزايد إمكانية االستغالل واالعتداء اجلنسي والعاطفي واجلسدي،
وكذلك تشغيل األطفال الذي غالبا ما يتم جتاهل كونه شكال من أشكال إساءة املعاملة ]15[ .وخالل رحاليت
التطوعية إىل خميمات الالجئني السوريني ،مل أكد أشاهد أو أمسع عن طفل مل يتأثر بشكل أو بآخر مبثل هذه
اإلساءات ،ومن ذلك فقدان بعض أفراد األسرة واإلصابات اجلسدية ومشاهدة القصف والقتل والتشريد وهلم
جرا.
وممن املمكن جدا القول "إن أ حد أهم صدمات احلروب على اإلطالق ،خاصة بالنسبة لألطفال األصغر
سنا ،هي ببساطة االنفصال عن الوالدين  -ويف كثري من األحيان يكون ذلك أشد إيالما من احلرب نفسها".
[ ]16لذا فإن األطفال املهجرين الذين ال يرافقهم أحد يشكلون أحد أكثر اجملموعات عرضة للخطر" .إن
تقوض أسس حياة
العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي الذي يتعرض له األطفال حيطم عاملهم ،واحلرب ِّ
[]17
األطفال ،تدمر منازهلم وتشق جمتمعهم وهتز ثقتهم بالكبار".
الصمات وصعوبات التعلق والقلق
وقد لوحظت استجابات نفسية خمتلفة لدى األطفال ،مثل زيادة التعلق و ُ
واملشكالت السلوكية واضطرابات النوم والتبول يف الفراش واضطرابات ما بعد الصدمة.
أما فيما يتعلق بالشفاء ،فإن هناك عددا من العوامل اليت حتدد مدى إصابة األطفال بالصدمة نتيجة احلرب،

وجيب أن يؤخذ هذا بعني االعتبار طبيعة باالضافة ملدة وشدة احلدث ]18[ .وحتدد خصائص الطفل السابقة
مدى جناته وتعافيه بعد حادثة أو جمموعة أحداث صادمة متزامنة .ومن األمور ذات الصلة هنا أيضا جتارب
الطفل السابقة مع العنف ودرجة مرونته وصموده ومعرفته ومهاراته وقدراته.
ومن املهم أن نتذكر أن األطفال يتمتعون مبرونة عالية تكاد ال تصدق ،وإذا توفرت هلم البيئة املناسبة واحلماية

فإهنم سيتعافون بشكل ملحوظ من الشدائد اليت بدؤوا هبا حياهتم .ومما ميكن أن يساعد األطفال على حتقيق
الشعور باحلياة الطبيعية إعادة روتني احلياة املألوف لديهم يف املنزل واجملتمع ،كالذهاب إىل املدرسة مثال كلما
أمكن ذلك.
وقد وضعت املنظمات غري احلكومية املختلفة برامج ملساعدة األطفال الذين شهدوا الصدمة أو كانوا داخل
مناطق الصراع ،وجيب تعليم ونشر هذه املوارد القيِّمة والنصائح العملية اليت يقدموهنا على نطاق واسع .فعلى
سبيل املثال ،تركز مجعية "أطفال احلروب" ( ]19[ )War Childاخلريية على متكني األطفال من التغلب على تأثري
النزاعات وتقدمي الدعم املعنوي والعملي هلم .ويهدف هذا املبدأ على النحو املشار إليه أعاله للناجني بشكل
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عام إىل جعل األطفال املتضررين يشعرون بنوع من السيطرة وجيدون طريقة لاللتفاف حول األمور .ومن
اإلجنازات امللحوظة أيضا العمل اهلام الذي تقوم به "مؤسسة األطفال واحلرب" ( Children and War
 )Foundationيف برنامج تعليم تقنيات الشفاء ) ]20[ .(TRTوال يهدف الربنامج إىل "عالج" األعراض بل
إلعطاء األطفال أفضل اسرتاتيجيات املواجهة حبيث يشعرون بالسيطرة على ردود أفعاهلم بالقدر الكايف .وقد
كت يف جزء من هذا العمل على الالجئني السوريني يف األردن ،وكانت اآلثار اإلجيابية كبرية جدا على
شار ُ
األطفال وكذلك االستفادة من دعم أسرهم والفرص املتوفرة يف املدارس .وميكن تدريب املعلمني واآلباء
وغريهم من املتطوعني على هذه الربامج ،ومع توفر اإلشراف ستكون االستفادة على نطاق واسع .وقد يكون
كل ما حنن حباجة إليه هو جمموعات للعب والفنون خاصة ملساعدة بعض األطفال األقل تضررا على التكيف
بشكل أفضل.

العالجات النفسىية النوعية
عندما تضطرب الوظائف اليومية بشكل مستمر وال يعود الناجون من الصدمات لوضعهم الطبيعي نتيجة
الصدمة ،وتشخص احلالة على أهنا اضطراب نفسي شديد ،فإنه جيب عند ذلك تقدمي مساعدة نفسية
متخصصة هلم .هنا ،جيب تقييم األعراض واملخاطر واالحتياجات بشكل سليم ،وميكن تقدمي عالجات
متنوعة حسب كل حالة أو عدة حاالت على حدي ،لكن ذلك يتطلب طبعا ،وألسباب مفهومة ،معاجلني
مؤهلني وموارد مناسبة.
ومن هذه العالجات هناك أدلة قوية على فوائد استخدام تقنية "إزالة احلساسية وإعادة العالج حبركة العني "
) (EMDRيف عالج اضطراب ما بعد الصدمة ( ،)PTSDوقد ظهر ذلك يف التحليل البعدي ]21[ .ومن خربيت
الشخصية يف العمل مع السوريني الناجني من الصدمات ،فإن "إزالة احلساسية وإعادة العالج حبركة العني"
ميكن أن حتدث فرقا هائال ،وعلى األخص يف احلد من شدة اسرتجاع األحداث )(Flashbacksوحتسني
الوضع العام للناجني .إن تذكري الناجني خالل العالج ببيئتهم اآلمنة نسبيا اليت رمبا يعيشون فيها حاليا وأهنم
ليسوا حتت اخلطر يف الوضع الراهن ميكن أن حيول انتباههم إىل "هنا" و"اآلن" ،والبدء تدرجييا بالنظر إىل
األحداث السابقة كما هي باعتبارها من املاضي .ومن مالحظيت ،فإن إجراء حىت لو جلسة أو اثنتني من
جلسات "إزالة احلساسية وإعادة العالج حبركة العني" ) (EMDRقد تؤدي لتحسني احلالة بقدر كبري .وأشارت
كة العني" )(EMDR
دراسة جتريبية لعينة عشوائية مقننة مؤخرا يف تركيا إىل أن "إزالة احلساسية وإعادة العالج حبر
قد تكون فعَّالة يف احلد من اضطراب ما بعد الصدمة ( )PTSDوأعراض االكتئاب لدى الالجئني السوريني يف
[]22
املخيمات.
كما مت أيضا ثبوت فوائد بعض العالجات االخرى كالعالج املعريف السلوكي املركز على الصدمة ( )TF-CBTيف
معاجلة اإلجهاد الناجم عن هذه الصدمات واملشكالت العاطفية والسلوكية ذات الصلة لدى األطفال ،وهو
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الدين ]23[ .وهنا جيب التنويه انه قد يشكل
هنج مت التحقق من فعاليته جيدا يف العالج النفسي لألطفال والو َ
العثور على معاجلني مؤهلني هبذا العالج عقبة خصوصا يف ظل املوارد املتاحة حاليا.
قد تستدعي املقاربة السريرية احيانا وصف األدوية يف بعض حاالت اضطراب ما بعد الصدمة ( )PTSDلعالج
األعراض املصاحبة كاالكتئاب والقلق ،وسيتطلب ذلك متابعة من خمتص بالطب النفسي.
كما يوجد دور حمتمل الستخدام الطب النفسي عن بعد ) (Tele-psychiatryلتقدمي اإلشراف
التدريب واالستشارات للمعاجلني واالخصائيني النفسيني واألطباء املعاجلني يف مناطق النزاع ،كما هو احلال يف
سورية ]24[ .كما قد يكون الطب النفسي عن بعد مفيدا يف بناء القدرات وتدريب العاملني اآلخرين يف جمال
الرعاية الصحية على املساعدة يف إدارة املشكالت النفسية الشائعة يف املناطق اليت قد ال يتوفر فيها خمتصون،
وجيب ان نبقي يف احلسبان احلاجة ملزيد من التقييم والدراسات ملثل هذا االستخدام احملتمل.
وحىت إذا توفرت املساعدة املتخصصة ،فال يزال هناك دور هام يقوم به املصاب ،ويشمل ذلك هنا أن يكون
الشخص منفتحا للكالم ما أمكن عن جتاربه ومشاعره وكيفية تطورها .ومن اخلطوات األساسية للشعور
بالتحسن هو املشاركة يف هذه العملية وبذل اجلهد إلجناز املهام بني اجللسات العالجية وااللتزام باألدوية
املوصوفة ،وبدون هذه املشاركة الشخصية والفعالة بالعملية فقد ال يتم إحراز تقدم كبري يف العالج.

ما الذي يمكن فعله
حلسن احلظ ،بالنسبة لغالبية الناس فإن شدة آثار صدمات احلرب ترتاوح بني اخلفيفة إىل املتوسطة ،وغالبا ما
يكون هناك جمال كبري لتحسينها يف حال تبين الدور الذي جيب أن يقم به الناجون .ومن وجهة نظري
وحسب املبادئ املذكورة أعاله ،من املهم تذكري الناجني أنه ال خطأ أو صواب يف الطريقة اليت يفكرون أو
يشعرون هبا أو طريقة استجابتهم ملا مروا به .هنا ،يكون من املفيد تشجيع الشخص على قبول مشاعره
اخلاصة ،أيا كانت .وعند القيام بذلك نكون قد قطعنا شوطا بعيدا يف إزالة بعض الضغوط الناجتة عن
وجدت
توقعات معينة قد تكون معيقة أو تعطي نتائج عكسية .ومن خالل العمل مع الالجئني السوريني،
ُ
أنشطة متنوعة ميكن للناجني من صدمات احلروب القيام هبا واليت قد تقود إىل حتسني مشاعرهم .وبالطبع قد
ال يالئم ذلك اجلميع ،خصوصا املتضررين بشدة وحيتاجون أوال شكال معينا من العالج كما أشرنا سابقا.
ومما قد يعني الناجني على التحسن مساعدهتم على وضع األمور يف إطارها الصحيح واالعرتاف بصعوبة
التفكري أبعد من اللحظة الراهنة .وميكن شرح هذا املبدأ أمام األفراد أو األسرة أو على مستوى اجملموعات
الصغرية ،وميكن ترتيب ذلك يف خميمات الالجئني.
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وجدت أن تقدمي شرح عام خمتصر عن ذلك إىل جمموعة من األشخاص يف مركز اجتماعي أو نقطة جتمع
وقد
ُ
يف املخيم (كاملسجد مثال) ميكن أن يُشعِر الناس باالرتياح ويشجعهم على البدء باحلديث إىل بعضهم
البعض و ِّ
ميكنهم من فهم مشاعرهم بشكل أفضل .ويبدو أن كثريين ال يدركون التجارب النفسية اليت ميرون
هبا ،وقد يكون جمرد شرح بسيط عن اآلثار النفسية للصدمة مبعث ارتياح هلم .إن التماسك األسري وترابط
اجملتمع كلما أمكن له أمهية كربى يف توفري الشعور باالنتماء ،خاصة بالنسبة للنازحني يف زمن احلرب.
وتوصي دراسة أجرهتا مفوضية شؤون الالجئني عن احلاجات النفسية لالجئني السوريني يف األردن [ ]3بشدة
بدعم األنشطة اجملتمعية اليت تعزز املرونة وبناء املهارات والعمل والشعور باإلنتاجية لتحسني نفسياهتم.
وقد يتطلب توفري املبادئ املذكورة بعض االختصاصيني املدربني ،وميكن عمل ذلك عن طريق تنفيذ بعض
الربامج التدريبية املعدة هلذا الغرض ،أي تدريب املدربني .ومن األمثلة اجليدة األخرى اليت جيدر اتباعها برنامج
اهلوة يف الصحة النفسية) (mh-GAPالذي تقدمه منظمة الصحة العاملية ( ]25[ )WHOوالذي ميكن أن
ردم َّ
يساعد يف تدريب املختصني يف اجملال الصحي واملتطوعني على اعتماد بعض مكونات هذا املنهج .وبذلك
فإن التدريب يركز على غري املتخصصني من أجل زيادة قدرهتم على تلبية احتياجات الصحة النفسية للناس
ومساعدهتم على إجياد وسائل للتعامل مع آثار الصدمة.
وتساعد الربامج من قبيل برنامج  ]26[TSN NextStepsالذي طورته "شبكة الناجني من الصدمات"

( Trauma

 )Survivors Networkيف متكني الناس من إدارة ذاهتم بشكل أفضل .واهلدف هو بناء الثقة واملهارات اليت
متكنهم من إدارة مشكالهتم بشكل أفضل مثل األمل والقلق واالكتئاب ،ومساعدهتم على إقامة عالقات
أفضل مع األسرة واألصدقاء واألطباء املعاجلني من خالل حتسني مهارات التواصل لديهم.
وجدت أن من املفيد للناجني من صدمات احلروب القيام هبا .وعلى الرغم من
وفيما يلي بعض األمثلة اليت
ُ
أهنا تبدو صغرية ،إال أهنا تتعلق باختاذ بعض املبادرات والبناء عليها .وميكن أيضا تشجيع ذلك من قبل
العاملني يف جمال الرعاية الصحية الذين مت تدريبهم وميكن أن يتواصلوا مع الناجني كذلك .وتشمل األمثلة ما
يلي:
 التعرف على ما قد تؤدي اليه الصدمات وآثارها النفسية بشكل فعَّال من خالل حضور اجللسات
التعليمية ما أمكن ورمبا شرح ذلك ألسرهم ،واحلصول على املعلومات من احلواسيب وقراءة
املطويات ،وميكن أن يساعد ذلك الناجني للتعرف عما ينبغي توقعه من تظاهرات بعد الصدمة.
ويساعد حتسني الثقافة الصحية للمريض على اختاذ القرارات الصحيحة حول إجراءات الرعاية
[]27
الصحية له.
 جيب أن حياول النازحون التواصل مع اجملتمع اجلديد ما أمكنهم ذلك ،حيث ميكن أن مينح ذلك
[]3
الالجئ شعورا أفضل باالنتماء خاصة عندما يكون البلد الذي يستقبلهم مضيافا.
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 من املهم إعادة بعض األعمال الروتينية اليومية أو األسبوعية ،حيث يشعر الشخص بالراحة حنو ما
يألفه ،مثل تشجيعهم على بعض التمارين كاملشي عند أمن السالمة ،كما هو احلال يف خميمات
اللجوء.

 حتدي الشعور بالعجز واألفكار السلبية ،مثال أن الناجني ال يستطيعون على األرجح السيطرة على
أحداث احلرب لكن ميكنهم التحكم بأمور حياهتم اليومية.

 ميكن احلد من الشعور بالعزلة والغربة عرب التحدث مع العائلة واألصدقاء والبحث عن املساعدة
وقبوهلا إذا عُرضت.
 من األمور اليت قد تساعد الناجني على ربطهم بالواقع من جديد هو التطوع يف رعاية اآلخرين
ومساعدهتم كلما أمكن ،واملشاركة يف األنشطة االجتماعية مثل حضور اجلنازات والعزاء وتقدمي
املعونة لآلخرين ما استطاعوا.
 قد تكون كتب املساعدة الذاتية مفيدة ) ،(Self-help booksحيث تتطرق جملموعة واسعة من
املشكالت اليت قد مير هبا الناجون ،وتقدم هذه الكتب النصائح وهي قادرة على تعليمهم خمتلف
مهارات التعامل وحل املشكالت.

 طلب املساعدة عند الضرورة وعدم اخلجل من ذلك ،فما حيدث ليس خطؤك على أي حال.

الخالصة
إن اآلثار النفسية للحرب شائعة ،وهي حاضرة مبختلف الطرق على املستوى الفردي كما تؤثر على اجملتمعات
ككل .وقد يؤدي عدم معاجلة هذ اآلثار لدى الناجني إىل إعاقتهم عن احلياة ومفاقمة الوضع بشكل يفوق
قدرة اجلهات احمللية على التعامل معها .وهنا يصبح من املهم جدا الرتكيز على ما ميكن للمصابني فعله
ملساعدة أنفسهم على التعامل مع الصعوبات اليت يواجهوهنا .ومت عرض أفكار متنوعة يف هذه املقالة تدعم
أمهية هذا الدور وكيف ميكن حتقيقه .وال ينبغي التقليل من شأن صمود اإلنسان وقدرته على التعايف بعد
األ حداث الصادمة ،وإىل جانب العالجات املتخصصة اليت قد تكون مطلوبة يف حاالت معينة ،هناك العديد
من األمور اليت ميكن القيام هبا على املستويني الشخصي واالجتماعي للمساعدة على استعادة الثقة والشعور
بالسيطرة .وال بد من فهم وتشجيع دور الناجني من الصدمات يف التدبري الذايت الذاتية لصحتهم
الحتياجاهتم النفسية بشكل أفضل.

الدعم المالي والرعاية
ال يوجد.
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