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ملخص تنفيذي
يواجــه معظــم ســكان اليمــن تعرضــا متواتــرًا لضغــوط وخســائر وصدمــات
خطيــرة ،ســواء نتيجــة انعــدام األمــن الغذائــي أو البطالــة أو الكوليــرا أو االعتقــال
التعســفي أو التعذيــب أو الهجمــات العشــوائية أو الغــارات الجويــة أو ضعــف
الخدمــات العامــة األساســية ،وبالتالــي للنــزاع الدائــر يف اليمــن آثــار مباشــرة
ىلع الصحــة والرفــاه النفســيين بالنســبة للشــعب اليمنــي .وىلع الرغــم مــن
اآلثــار الســلبية الطويلــة األجــل املعروفــة ىلع الصحــة النفســية – بمــا يف
ذلــك الصحــة البدنيــة والتماســك األســري والتعليــم واملشــاركة يف القــوى
العاملــة وجهــود الســام واملصالحــة – إال أن قضايــا الصحــة النفســية يف اليمــن
تتعــرض إلهمــال بالــغ مــن قبــل كل مــن الســلطات املحليــة واملجتمــع الدولــي.
هنــاك تحديــات مهولــة متعلقــة بتلبيــة االحتياجــات النفســية لليمنييــن.
كمــا أن النــزاع الدائــر يزيــد باســتمرار مــن اتســاع وعمــق التعــرض للصدمــات،
فضـ ً
آ عــن تعــرض الحــد األدنــى مــن مــوارد الصحــة العامــة الــذي كان موجــودًا
مــن قبــل للمزيــد مــن الدمــار نتيجــة االنهيــار املؤسســي الكبيــر الــذي تشــهده
البــاد .هنــاك أيضــا نقــص شــديد يف التمويــل واالهتمــام مــن جانــب الفاعليــن
الوطنييــن والدولييــن بقضايــا الصحــة النفســية ،فضـ ً
ا عــن الوصمــة االجتماعية
العميقــة الجــذور التــي تطــال ذوي األمــراض النفســية .واألهــم مــن ذلــك أن
شــح األبحــاث والتحليــات التــي تعالــج مواضيــع الصحــة النفســية والرفــاه
النفســي واالجتماعــي يف اليمــن – بمــا يف ذلــك املخاطــر والخدمــات والفــرص
واالحتياجــات – حــال ويحــول دون فهــم املســألة وبنــاء توصيــات وإجــراءات
مســتندة إلــى أدلــة.
تقــدم ورقــة اإلحاطــة هــذه معلومــات أساســية عــن الصحــة النفســية والنــزاع
املســلح يف اليمــن ،وتوضــح الحاجــة إلــى تكريــس البحــث واملناصــرة بشــأن
هــذه املســألة املهملــة .كمــا تــورد تفاصيــل التطــور املحــدود لخدمــات الصحــة
النفســية واالجتماعيــة يف يمــن مــا قبــل النــزاع ،واألثــر املدمــر للنــزاع الحالــي
ىلع تقديــم هــذه الخدمــات ،ومبــررات القلــق الخطيــر والبعيــد املــدى بشــأن
الرفــاه البدنــي واالجتماعــي والنفســي ملالييــن اليمنييــن ،كمــا تســلط الورقــة
الضــوء ىلع الثغــرات الحرجــة يف املعرفــة والتحليــل الحالييــن .وتختتــم هــذه
اإلحاطــة بجــدول أعمــال للبحــث واملناصــرة لرســم مســار للمضــي قدمــا – يجمع
بيــن البحــوث املتعــددة التخصصــات وذات امللكيــة املحليــة لحالــة الصحــة
النفســية يف اليمــن مــع توصيــات السياســات املســتندة إلــى أدلــة – بهــدف
تعزيــز الحــق يف الصحــة النفســية يف اليمــن.
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 .1مقدمة
أطلقــت الحــرب الدائــرة يف اليمــن أكبــر حالــة طــوارئ أمــن غذائــي يف العالــم ،وأوســع حالــة مســجلة
لوبــاء الكوليــرا ىلع اإلطــاق .وقــد وقــع املالييــن ضحيــة الفقــر املدقــع ،وتدمــر اقتصــاد البــاد،
وتبخــرت الخدمــات العامــة األساســية .كمــا يعيــش أكثــر مــن مليــون موظــف حكومــي دون راتــب
منــذ أكثــر مــن عــام تقريبــا .وقــد قتــل وأصيــب آالف املدنييــن أثنــاء النــزاع ،حيــث ارتكبــت األطــراف
املتحاربــة مجموعــة مــن جرائــم الحــرب وانتهــاكات للقانــون اإلنســاني ضــد الســكان املدنييــن ،بمــا
يف ذلــك االعتقــال التعســفي والتعذيــب والهجمــات العشــوائية والقتــل[[[.
مــا يــزال النــزاع الحالــي مســتمرًا يف اليمــن أكثــر مــن عاميــن ،وقــد تشــظت البــاد نتيجــة ذلــك .يف
الشــمال ،حيــث یســيطر املقاتلــون الحوثیــون والقــوات املتحالفــة مــع الرئیــس الســابق علــي عبــد اهلل
صالــح ىلع العاصمــة صنعــاء ،إلــى جانــب معظــم املراكــز الســكانیة الكبــرى يف البــاد .ويف الجنــوب،
أعلنــت حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي والقــوات املتحالفــة مــع الحكومــة املعتــرف بهــا
دوليــا مدينــة عــدن عاصمــة مؤقتــة لليمــن ،حاولــوا مــن خاللهــا – بدعــم مــن التحالــف العســكري الــذي
تقــوده الســعودية – إيجــاد مركــز الســتعادة املناطــق الشــمالية.
وىلع الرغــم مــن أن خطــوط املعركــة لــم تتحــرك إال بالحــد األدنــى خــال العاميــن املاضييــن ،إال أنهــا
عرضــت البــاد للدمــار .وقــد كشــفت الحــرب الســكان املدنييــن يف اليمــن أمــام ضغوطــات شــديدة
ومتواصلــة ،وىلع أشــكال عديــدة مــن األذى ،وىلع صدمــات مباشــرة ومتحركــة .ومــع أن هــذه الحــرب
لــم تخضــع للدراســة والبحــث بالقــدر الــكايف ،إال أن أثرهــا املدمــر ىلع الصحــة النفســية لعــدد هائــل
مــن اليمنييــن كان واضحــا.
وفقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة ،يف حالــة النــزاع املســلح بشــكل عــام ،مــا يقــدر بـــ %17و %15مــن
الســكان يعانــون مــن كل مــن االكتئــاب واضطــراب مــا بعــد الصدمــة ىلع الترتيــب[[[ .ووفقــا لدراســات
أساســية أخــرى حــول مرحلــة مــا بعــد النــزاع ،تشــير أرقــام البلــدان ذات الدخــل املنخفــض إلــى كثــرة
تحديــات الصحــة النفســية لــدى الســكان[[[ .وقــد كشــفت دراســة أجريــت عــام  2010غطــت أحــد أقاليــم
ليبيريــا عــن ظهــور أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة ىلع حوالــي  %45مــن الســكان بعــد  20عامــا
تقريبــا مــن انتهــاء النــزاع[[[ .الجديــر بالذكــر أن بعــض الدراســات أظهــرت أيضــا وجــود صلــة بيــن التعرض
للصدمــة واآلراء املتعلقــة بحــل النزاعــات ،حيــث وجــدت دراســة أجريــت يف شــمال أوغنــدا أن اضطــراب
مــا بعــد الصدمــة مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بدعــم العنــف كوســيلة لحــل النزاعــات[[[.
وىلع الرغــم مــن آثــار النــزاع اليمنــي الحالــي املحتملــة ،ســواء تلــك املباشــرة أو ذات املــدى الطويــل،
UN Security Council, Letter dated 27 January 2017 from the Panel of Experts on Yemen addressed to the President of the Security )1
Council, U.N. Doc. S/2017/81, at pp.47-60 (Jan. 31, 2017); Human Rights Council, Rep. of the United Nations High Commissioner
for Human Rights: The situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014, U.N. Doc. A/
.)HRC/36/33. (Sep. 5, 2017

World Health Organization [WHO], Rep. by the Secretariat on Global Burden of Mental Disorders and the Need for a Comprehensive, )2
Coordinated Response from Health and Social Sectors at a Country Level3, E.B. 130/9 (Dec. 1, 2011), http://apps.who.int/gb/ebwha/
.pdf_files/EB130/B130_9-en.pdf

Joop T. V. M. de Jong et al., Lifetime Events and Posttraumatic Stress Disorder in 4 Postconflict Settings, 286 JAMA 555 (2001); see also )3
Ronald C. Kessler et al., Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of mental disorders in the World Health Organization’s
.)World Mental Health Survey Initiative, 6 World Psychiatry 168 (2007

Sandro Galea et al., Persistent Psychopathology in the Wake of Civil War: Long-Term Posttraumatic Stress Disorder in Nimba County, )4
.)Liberia, 100 Am. J. Pub. Health 1745 (2010

Theresa S. Betancourt et al., Psychosocial Problems of War-Affected Youth in Northern Uganda: A Qualitative Study, 46 Transcultural )5
.)Psychiatry 238 (2009
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إال أن البحــث يف هــذه القضيــة مــا يــزال بالحــد األدنــى ،ومــا تــزال األســباب املحــددة والديناميكيــات
واآلثــار الالحقــة مســائل غيــر مستكشــفة إلــى حــد كبيــر .ثمــة عــدد محــدود مــن تقييمــات أشــكال
وانتشــار التعــرض للصدمــة ،واآلثــار الســلبية للنــزاع ىلع الصحــة النفســية العامــة ،أو أنواع اســتراتيجيات
املواجهــة والصمــود املحليــة املتبعــة .وقــد الحظــت منظمــة الصحــة العامليــة «نــدرة ذكــر األمــراض
النفســية ضمــن البيانــات الوبائيــة املتعلقــة باليمــن املتاحــة دوليــا»[[[ .لذلــك ،مــن الصعــب للغايــة
يف الوقــت الحالــي تقييــم الحالــة العامــة للصحــة النفســية يف اليمــن .عــاوة ىلع ذلــك ،ثمــة
جهــود ضئيلــة ىلع صعيــد الدعــوة لتحســين الظــروف وخدمــات الصحــة النفســية – يف حيــن يعتبــر
اليمنيــون بأمــس الحاجــة إلــى الدعــم.
للبــدء بمعالجــة هــذه املشــاكل ،قــام كل مــن مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية؛ وعيــادة حقــوق
اإلنســان يف كليــة الحقــوق بجامعــة كولومبيــا؛ ومدرســة ميلمــان للصحــة العامــة ،بوضع تصور مشــترك
ملشــروع جديــد :الصحــة النفســية والتأثير النفســي للحــرب ىلع األفراد واألســر واملجتمعــات يف اليمن:
مشــروع لتعزيــز البحــث والخدمــات واملناصــرة .تجمــع هــذه الشــراكة خبــراء السياســة العامــة والسياســة
الخارجيــة والعالقــات الدوليــة والصحــة العامــة يف مركــز صنعــاء؛ مــع خبــراء القانــون الدولــي وحقــوق
اإلنســان وتقصــي الحقائــق يف عيــادة حقــوق اإلنســان؛ وخبــراء الصحــة النفســية والصحــة العامــة يف
مدرســة ميلمــان .وابتــداء مــن أبريــل  /نيســان  ،2017بــدأ الشــركاء الثالثــة يف املشــروع بدراســة عــن
الصحــة النفســية والرفــاه النفســي االجتماعــي يف اليمــن ،وذلــك بهــدف وضــع توصيــات سياســاتية
مســتندة إلــى أدلــة للنهــوض بمســألة الحــق يف الصحــة النفســية يف اليمــن وإدخالهــا حيــز التنفيــذ.
تقــدم ورقــة اإلحاطــة هــذه نظــرة عامــة ىلع تاريــخ خدمــات الصحــة النفســية يف اليمــن ،والنقــص
املزمــن يف االهتمــام أو اإلطــار التشــريعي التــي تــرك هــذه الخدمــات يف حالــة متخلفــة ،وأخيــرًا
الوصمــة االجتماعيــة املتفشــية فيمــا يتعلــق باألمــراض النفســية .ثــم تســلط الورقــة الضــوء ىلع
غيــاب أي بيانــات محــددة عــن أثــر النــزاع ىلع خدمــات الصحــة النفســية ،ىلع الرغــم مــن توثيــق
منظمــة الصحــة العامليــة لألثــر املدمــر للنــزاع ىلع خدمــات الرعايــة الصحيــة بشــكل عــام .ففــي
حيــن جــرت بحــوث محــدودة حــول الحالــة الراهنــة للرفــاه النفســي االجتماعــي يف البــاد ،توضــح هذه
الورقــة وجــود أدلــة قويــة تثيــر القلــق الشــديد مــن شــدة وســعة انتشــار ذلــك األثــر .وبعــد اســتعراض
األدبيــات املتعلقــة بالكثيــر مــن اآلثــار الســلبية الطويلــة األجــل للحــرب ىلع الصحــة النفســية لألفــراد
واملجتمعــات ،تحــدد هــذه الورقــة املخاطــر املحتملــة التــي تواجــه مالييــن اليمنييــن .وأخيـرًا ،تشــدد
الورقــة ىلع أهميــة تقييــم قضايــا الصحــة النفســية يف البلــد تقييمــا ســليمًا ،والتخفيــف مــن حدتهــا
بقــدر اإلمــكان يف حــال اســتمرار النــزاع ،والتجهيــز لجهــود نفســية اجتماعيــة أوســع نطاقــا واملناصــرة
يف مجــال إعــادة اإلعمــار واملصالحــة بعــد انتهــاء النــزاع.

World Health Organization [WHO], Mental Health Atlas 2005: Yemen (2005), http://apps.who.int/globalatlas/predefinedReports/ )6
MentalHealth/Files/YE_Mental_Health_Profile.pdf. In the English language literature, studies are often pre-conflict and focused on
specific issues like khat or specific regions. See, e.g., Nageeb A. Hassan et al., The Effect of Chewing Khat Leaves on Human Mood,
23 Saudi Med. J. 850 (2002); Nabil Numan, Exploration of Adverse Psychological Symptoms in Yemeni Khat Users by the Symptoms
Checklist-90 (SCL-90), 101 Addiction 616 (2004); Abdullah Alyahri & Robert Goodman, The Prevalence of DSM-IV Psychiatric Disorders
.)Among 7–10 Year Old Yemeni Schoolchildren, 43 Soc’y Psychiatry & Psychiatric Epidemiology 224 (2008
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 .2تاريخ ونشأة خدمات الصحة النفسية في اليمن
عــام  ،1966افتتحــت الســلطات البريطانيــة أول مصحــة نفســية يف عــدن بقيــت ،حتــى اســتقالل
جنــوب اليمــن عــام  ،1967تعتمــد ىلع خدمــات طبيــب أجنبــي واحــد فقــط ،ومتخصــص صيدلــة
واحــد ،وســبعة عشــر ممرضــا وممرضــة[[[ .كانــت املصحــة ،الخاضعــة لســلطة وزارة الداخليــة واملبنيــة
ىلع شــكل غــرف تشــبه الزنازيــن ،تســتقبل املرضــى مــن ســجن املنصــورة القريــب .ولــم تتحــول إدارة
منشــأة إلــى وزارة الصحــة حتــى الســبعينات[[[.
ىلع مســتوى شــمال اليمــن[[[ ،بنيــت مصحــة الســام يف الحديــدة عــام  ،1976وكانــت بمثابــة املــأوى
األساســي للذيــن يعتبــرون مرضــى عقلييــن لكنهــا لــم تقــم بتقديــم أي عــاج[ .[[1أمــا أول خدمــات
عالجيــة للصحــة النفســية املؤسســية يف شــمال اليمــن فقــد اســتحدثت عــام  ،1978عندمــا تــم
اســتدعاء طبيــب نفســي بلغــاري إلــى عيــادة متخصصــة يف املستشــفى الجمهــوري يف صنعــاء؛
وبعــد فتــرة وجيــزة ،اســتعانت عيــادة األعصــاب يف املستشــفى العســكري بطبيــب أوروبــي آخــر
لعــاج الحــاالت الشــديدة مــن األمــراض النفســية[.[[1
عــام  1980بــدأت بــوادر إنشــاء أســس وطنيــة ملمارســة الطــب النفســي يف اليمــن ،حيــث أصــدرت
منظمــة الصحــة العامليــة دراســة لتقييــم حالــة الصحــة النفســية يف البــاد .ذكــر فيهــا الدكتــور طــه
بعشــر ،مديــر الدراســة آنــذاك ،كيــف «يمكــن رؤيــة املرضــى الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات يف الصحــة
النفســية يتجولــون أو يتســولون يف الشــوارع املزدحمــة[ .« [[1بعــد تنفيــذ الدراســة ،ســاعدت منظمــة
الصحــة العامليــة يف إنشــاء أقســام للطــب النفســي يف ثالثــة مستشــفيات (يف كل مــن صنعــاء تعــز
والحدیــدة) ،ويف تدریــب األطبــاء املحلییــن ،وتوفيــر املعــدات األساســیة ،بمــا يف ذلــك آالت العــاج
بالصدمــات الكھربائیــة .ويف عــام  ،1981أصبــح الدكتــور أحمــد مكــي أول طبيــب يمنــي متخصــص
يف األمــراض النفســية يشــرف ىلع قســم الطــب النفســي بمستشــفى الثــورة بصنعــاء .تزامــن ذلــك
مــع عمــل الدكتــور عبــد اهلل الكثيــري يف عــدن ،والــذي مثــل بــدوره أول مســاهمة يمنيــة يف مجــال
الصحــة النفســية جنــوب اليمــن.
عــام  ،1986كان هنــاك فقــط ثالثــة أطبــاء يمارســون الطــب النفســي يف شــمال اليمــن[ ،[[1والــذي
كان دولــة منفصلــة يبلــغ عــدد ســكانها  9مالييــن نســمة .أمــا يف الجنــوب فقــد أضيفــت خدمــات
الصحــة النفســية رســميًا إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة أوائــل الثمانينيــات ،مــع برنامــج الصحــة
النفســية الــذي أطلقتــه منظمــة الصحــة العامليــة .وقــد حــاول هــذا البرنامــج توســيع الخدمــات
النفســية يف املحافظــات الجنوبيــة مــن خــال ورش عمــل تدريبيــة ألطبــاء مــن لحــج وحضرمــوت
وشــبوة وأبيــن .وجــري التدريــب بإشــراف مــن وزارة الصحــة ،ويف وقــت الحــق مــن مستشــفى جامعــة
 	)7بلقيس جباري“ ،الصحة النفسية يف الجمهورية اليمنية ،بني املايض والحاضر وآفاق املستقبل” ،يوليو  /تموز http://sfd.sfd-yemen.org/ar/uploads/ ،2008
 .issues/psychological%20health%20in%20Yemen-20121111-130627.pdfيتم االستشهاد بوزير الصحة والسكان اليمني (أكتوبر  /تشرين األول  )2004يف
الندوة الثانية حول الوضع الراهن ومستقبل الصحة النفسية يف اليمن والتي أجريت برعاية مشرتكة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر.
 	)8املصدر السابق.
 	)9بقي اليمن مقسماً بني شمال وجنوب حتى مايو  /أيار  ،1990عندما تشكلت الجمهورية اليمنية الحالية بعد إعادة توحيد البالد.

 	)10عملت العيادة كمحطة احتجاز ملعتقلني تعرضوا لالختفاء القسري عىل يد األجهزة األمنية؛ وقد تم إرسال العديد منهم إىل مصحة السالم بعد تعرضهم لالنهيار العقيل
نتيجة التعذيب.
 	)11جباري ،الحاشية .7
 	)12جباري ،الحاشية .7

 	)13لم تكن هناك جامعات يف شمال أو جنوب اليمن قبل إنشاء جامعة صنعاء عام  1970يف الشمال ،ثم جامعة عدن يف الجنوب عام  .1977عام  ،1983بدأت كلية اآلداب
يف جامعة صنعاء بمنح تخصص يف علم النفس وخرجت الدفعة األوىل عام  .1987تأسست كلية الطب يف  ،1981-82وبدأ تدريس الطب النفيس ألول مرة يف العام
الدرايس  .1987-1988غري أن الطلب عىل هذا الفرع بقي منخفضاً باستمرار وبقي عدد مقدمي الطلبات السنوي قليالً .انظر  ،Jubariالحاشية  7أعاله .مقابلة مع الدكتور
عيل الطارق ،مدير مركز اإلرشاد النفيس واالجتماعي يف جامعة صنعاء (مارس  /آذار )2017؛ مقابلة مع الدكتور محمد الخليدي ،مدير برنامج الصحة النفسية ( 8مارس
 .)2017مقابلة مع الدكتور محمد األشول ،استشاري الطب النفيس ومشرف الدراسات العليا املشرف ضمن املجلس العربي لالختصاصات الصحية يف كلية الطب يف
صنعاء ( 6يناير  /كانون الثاين .)2017
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عــدن لالضطرابــات العصبيــة والنفســية إثــر افتتاحــه عــام  .1984وبيــن عامــي  1986و 1990تــم إغــاق
زنازيــن املرضــى يف مصحــة عــدن القديمــة ونقــل مرضاهــا إلــى عيــادة املستشــفى الجديــدة[.[[1
بعــد توحيــد شــطري اليمــن (الشــمال والجنــوب) عــام  ،1990تــم تطويــر الهيئــات اإلداريــة واإلشــرافية
يف الهيــكل التنظيمــي لــوزارة الصحــة املوحــدة ،ومقرهــا صنعــاء .وقــد أنشــئ املجلــس األىلع للصحة
النفســية بمشــاركة وزارة الصحــة ووزارة الداخليــة ومكتــب النيابــة العامــة .ثــم أطلقــت وزارة الصحــة
برنامجــا للصحــة النفســية لتولــي التخطيــط والتطويــر يف مجــال الصحــة النفســية يف اليمــن ،وشــمل
ذلــك عقــد اجتمــاع مائــدة مســتديرة وحلقــة دراســية وطنيــة عقــدت بدعــم مــن اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر ملناقشــة واقــع ومســتقبل الصحــة النفســية ،تلتهــا االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة
النفســية التــي ســاعدت يف إعدادهــا منظمــة الصحــة العامليــة عــام [.2004[[1
مــن األهــداف الرئيســية لالســتراتيجية للصحــة النفســية الســعي لرفــع الوعــي بالصحــة النفســية بيــن
اليمنييــن وتعزيــز فــرص الحصــول ىلع خدمــات الرعايــة الصحيــة النفســية ،وباإلضافــة إلــى إدمــاج
الصحــة النفســية ضمــن الخدمــات الصحيــة األوليــة ،وزيــادة الدعــم املشــترك بيــن القطاعــات مــن
مختلــف أصحــاب املصلحــة للصحــة والرفــاه النفســيين .وقــد شــمل أصحــاب املصلحــة آنــذاك النظــام
الصحــي والنظــام التعليمــي والنظــام الجنائــي ،ووكاالت التنميــة والعدالــة االجتماعيــة ،ووكاالت حقــوق
اإلنســان ،والجمعيــات الخيريــة اإلســامية ،ووســائل اإلعــام[.[[1
غيــر أن هــذه الخطــوات لــم تترجــم إلــى جهــد مؤسســي مســتدام نتيجــة عــدم توفــر املــوارد املاليــة
والبشــرية الالزمــة .وىلع الرغــم مــن العمــل املنجــز لصياغــة قانــون الصحة النفســية يف عــام  ،2004إال
أنــه لــم يحصــل ىلع مصادقــة البرملــان اليمنــي .أدخلــت بعــد ذلــك تنقيحــات وتعديــات ىلع القانون،
مــا أدى إلــى وضــع مشــروع قانــون الصحــة النفســية لعــام  2007لتنظيــم خدمــات الصحــة النفســية
يف اليمــن .ومــع ذلــك لــم يصــادق البرملــان ىلع ذلــك أيضــا[ .[[1وكثي ـرًا مــا ضغــط األطبــاء اليمنيــون
لتأميــن أمــوال لعياداتهــم ،لكــن بالــكاد كانــت هنــاك جهــود مناصــرة وطنيــة منظمــة لصالــح قضايــا
الصحــة النفســية واإلصــاح املؤسســي.
ويف الوقــت نفســه ،كانــت هنــاك وصمــة اجتماعيــة واســعة االنتشــار تحيــط بمفهــوم املــرض
النفســي[ ،[[1حيــث يتــردد العديــد مــن اليمنييــن يف مناقشــة مخاوفهــم أو التمــاس خدمــات احترافيــة
بشــأن الظــروف التــي يعانــون منهــا[ .[[1وتشــير تقاريــر إلــى أن اليمنييــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض
نفســية جــرى «احتجازهــم يف منــازل أســرية»[ .[[2كمــا أشــارت تقاريــر أخــرى أن بعــض فئــات املجتمــع
[[[2
اليمنــي – النســاء ىلع ســبيل املثــال – واجهــت تحديــات خاصــة حالــت دون حصولهــا ىلع املعالجة.
وقــد رأى بعــض املحترفيــن الطبييــن أن الوصمــة العامــة تســاعد يف تفســير اســتمرار ضعــف اإلقبــال
ىلع االختصــاص الجامعــي[.[[2
 	)14جباري ،الحاشية .7

 	)15جباري ،الحاشية .7

Yemen Ministry of Health and Population, National Mental Health Strategy: 2011-2015, at 5 (Mar., 2010) [hereinafter Yemen National )16
.Mental Health Strategy], http://sfd.sfd-yemen.org/uploads/issues/health%20english-20121015-132757.pdf
 	)17مقابلة مع عضو يف نقابة العمال االجتماعيني ،ديسمرب  /كانون األول .2016

Marwa Najmaldeen, Lost in Yemen’s Streets, Yemen Times (Feb. 20, 2012), http://www.yementimes.com/en/1543/report/278/Lost-in- )18
.)Yemen’s-streets.htm; Maan A.Bari Qasem Saleh, Psychology in Yemen, 19 Psychol. Int’l 10 (2008
.Alzubaidi & Ghanem, infra note 28, at 365 )19

Maan A.Bari Qasem Saleh & Ahmed Mohamed Makki, International Perspectives on Mental Health236-37 (Hamid Ghodse ed., 2011) )20
.)(Yemen

 	)21املصدر السابق.
 	)22مقابلة مع د .األشول ،الحاشية رقم  .13مذكور سابقاً.
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 .3خدمات الصحة النفسية قبل النزاع الحالي
مــن الصعــب العثــور ىلع معلومــات تفصيليــة عــن خدمــات الصحــة النفســية يف اليمــن ،ولكــن املتــاح
مــن املعلومــات يشــير إلــى قلــة املؤسســات ذات الصلــة وإلــى رداءة خدمــة املؤسســات القائمــة وتدني
جودتهــا .ووفقــا ألحــدث اســتراتیجیة صحــة وطنیــة يف الیمــن والعائــدة إلــى عــام  ،2010ليــس ھنــاك
ســوى  44طبيبــا نفســیًا مــن بیــن أطبــاء البــاد املتخصصیــن والبالــغ عــددھم  8,500طبيبــا[ .[[2كمــا
أشــارت اإلحصــاءات التــي أوردهــا أطلــس الصحــة النفســیة ملنظمــة الصحــة العاملیــة لعــام  2011إلــی
وجــود أربــع مستشــفیات للصحــة النفســیة يف الیمــن ،و 0.21طبيــب نفســي و 0.17أخصائــي نفســي
لــكل  100,000يمنــي[ – [[2باملقارنــة مــع  12.40طبيــب نفســي و 29.03أخصائــي نفســي لــكل 100,000
أميركــي و 29.68طبيــب نفســي و 54.28أخصائــي نفســي لــكل  100.000نرويجــي[ .[[2هــذا وال يتضمــن
أطلــس الصحــة النفســية األحــدث ملنظمــة الصحــة العامليــة والصــادر عــام  2014بيانــات عــن عــدد
العامليــن يف مجــال الصحــة النفســية يف اليمــن ،إال أنــه حــدد ثــاث مستشــفيات للصحــة النفســية
ووحــدة واحــدة للطــب النفســي يف مستشــفى عــام[ .[[2وقــد أشــارت االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة
النفســية يف اليمــن إلــى وجــود  19منشــأة للصحــة النفســية يف البــاد ،بمــا يف ذلــك املستشــفيات
والعيــادات واملنشــآت الصحيــة ضمــن الســجون[ .[[2يبــدو ذلــك متعارضــا مــع بيانــات منظمــة الصحــة،
ممــا يضــيء مجــددًا ىلع حجــم التحديــات التــي تعيــق الحصــول ىلع معلومــات موثوقــة بشــأن
خدمــات الصحــة النفســية يف اليمــن.
ومــن الصعــب أيضــا العثــور ىلع منشــورات مفصلــة تتنــاول دور املعالجيــن التقليدييــن والشــيوخ
وغيرهــم مــن قــادة املجتمعــات املحلييــن يف تقديــم الرعايــة الصحيــة النفســية والدعــم النفســي
االجتماعــي لليمنييــن .يعمــل املعالجــون التقليديــون والقرآنيــون بوصفهــم أبــرز مقدمــي الرعايــة
بالنســبة للعديــد مــن اليمنييــن الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات صحيــة نفســية[ .[[2غالبــا مــا ينحصــر
التمــاس العــاج النفســي الرســمي عنــد تدهــور األوضــاع بشــكل خطيــر ،مثــل الحــاالت الشــديدة مــن
الفصــام والذهــان[.[[2
باإلضافــة إلــى محدوديــة املنشــآت ونقــص املحترفيــن املدربيــن ،كانــت جــودة الرعايــة الصحيــة
النفســية املتاحــة يف اليمــن مصــدر قلــق بحــد ذاتهــا ،وقــد أشــار محترفــو الصحــة النفســية يف
اليمــن إلــى عــدد مــن العوامــل التــي تؤثــر ىلع جــودة الرعايــة القائمــة .ثمــة نقــص يف الرعايــة
املتخصصــة ملجموعــات محــددة مثــل النســاء واألطفــال واملراهقيــن وكبــار الســن ،وكذلــك الذيــن
يعانــون مــن حــاالت مزمنــة أو مــن اإلدمــان[ .[[3كمــا أن الصحــة النفســية ليســت مدمجــة يف نظــام
الرعايــة الصحيــة األوليــة ،وال يســتطيع الكثيــر مــن اليمنييــن الحصــول ىلع العــاج عنــد التواصــل
ألول مــرة مــع نظــام الرعايــة الصحيــة[ .[[3ويف حيــن وضــع مجموعــة مــن أســاتذة الطــب النفســي
.Yemen National Mental Health Strategy, supra note 16, at 53 )23

World Health Organization [WHO], Mental Health Atlas 2011: Yemen (2011), http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/ )24
profiles/yem_mh_profile.pdf
World Health Organization [WHO], Global Health Observatory Data Repository (2015), http://apps.who.int/gho/data/node.main. )25
.MHHR?lang=en

World Health Organization [WHO], Mental Health Atlas Country Profile 2014: Yemen (2014), http://www.who.int/mental_health/ )26
.evidence/atlas/profiles-2014/yem.pdf?ua=1

.Yemen National Mental Health Strategy, supra note 16, at 56 )27

.)See also Abdulgawi Salim Alzubaidi & Azza Ghanem, Perspectives on Psychology in Yemen, 32 Int’l J. Psychol. 363, 365 (1997 )28
 	)29مقابلة مع الدكتور محمد الخليدي ،الحاشية رقم .13

.Yemen National Mental Health Strategy, supra note 16, at 58 )30

.Yemen National Mental Health Strategy, supra note 16, at 5 )31
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الجامعييــن وثيقــة بروتوكــول رســمي عــام  2009لتوحيــد تشــخيص وتقييــم وعــاج الصحــة النفســية،
إال أنهــا قلمــا تعامــل معاملــة املرجــع أو الدليــل التطبيقــي[ .[[3باإلضافــة إلــى ذلــك مــا تــزال تكلفــة
الــدواء باهظــة ملعظــم اليمنييــن ،ومــا يــزال اســتخدام العــاج الكهربائــي شــائعًا[.[[3
هــذا وقــد اعتمــدت وزارة الصحــة والســكان اســتراتيجية وطنيــة للصحــة النفســية لفتــرة 2015-2011
تضمنــت خطــوات لتعزيــز الصحــة النفســية وتحســين عــاج االضطرابــات ومعالجــة الوصمــة والتمييــز
مــن خــال التعبئــة املجتمعيــة[ .[[3غيــر أن الظــروف االقتصاديــة وتعطــل الخدمــات العامــة يف أعقــاب
انتفاضــة  2011ومــا تــا ذلــك مــن أزمــة سیاســیة وصــوالً إلــى الحــرب املفتوحــة املســتمرة منــذ العــام
 ،2015كل ذلــك أدى إلــی وقــف تنفيــذ االســتراتيجية املذكــورة[ .[[3ومنــذ عــام  2011تــم خفــض أولويــة
موضــوع الصحــة النفســیة يف االعتمــادات املاليــة الحكوميــة لصالــح قضایــا الصحــة العامــة األخــرى،
كانتشــار األمــراض املعديــة وحمــات التطعيــم ،ومــا شــابه ذلــك[.[[3

 .4آثار الحرب على خدمات الصحة النفسية
لقــد أثــر النــزاع الدائــر بشــدة ىلع إمكانيــة الحصــول ىلع الرعايــة الصحيــة يف اليمــن نتيجــة
األضــرار التــي لحقــت باملنشــآت الصحيــة؛ ونقــص اإلمــدادات العياديــة[ [[3والوقــود والكھربــاء والســلع
األساســية[[[3؛ فض ـ ً
ا عــن مخاطــر الســامة الجســدیة ألخصائيــي الرعایــة الصحیــة[ .[[3ويف  23فبرایــر/
شــباط  2017صــرح الدكتــور نیفیــو زاغاریــا ،املمثــل باإلنابــة عــن منظمــة الصحــة العاملیــة يف الیمــن
أن النظــام الصحــي الیمنــي يف حالــة انھيــار ،مــا يتــرك  14.8مليــون شــخص – أي أكثــر مــن نصــف
الســكان – بــا رعايــة صحيــة أساســية[ .[[4وقــد قــام نظــام خرائــط املــوارد الصحيــة التابــع ملنظمــة
الصحــة العامليــة بمســح املنشــآت الصحيــة يف  16محافظــة يمنيــة (مــن أصــل  22محافظــة) ووجــد
أن مــن بيــن  3,507منشــأة هنــاك  1,579منشــأة فقــط (أي  )%45تعمــل بكامــل طاقتهــا مــع إمكانيــة
الوصــول إليهــا ،و 1,343منشــأة ( )%38تعمــل جزئيــا ،مــع وجــود  504منشــأة ( )%17خارجــة عــن الخدمــة[.[[4
كمــا وجــد املســح أن  274منشــأة تضــررت نتيجــة للنــزاع ،بمــا يف ذلــك  69منشــأة تضــررت نهائيــا و205
منشــأة تضــررت جزئيــا[.[[4
The Directory of General Psychiatry and Pediatric Psychiatry for Primary Health Care Physicians was drawn up under the financing )32
and supervision of the Social Fund for Development, in collaboration with the Ministry of Public Health and Population of Yemen
(Primary Health Care Sector); Maan A.Bari Qasem Saleh, Mental Health in Yemen Obstacles & Challenges 14 (2013) (slideshow
.presentation), http://slideplayer.com/slide/679600

Maan A.Bari Qasem Saleh & Ahmed Mohamed Makki, Mental Health in Yemen: Obstacles & Challenges, 5 Int’l Psychiatry 90, 91 )33
.)(2008
.Yemen National Mental Health Strategy, supra note 16, at 5 )34
 	)35مقابلة مع مسؤولني يف الربنامج الوطني للصحة النفسية (آذار .)2017
 	)36مقابلة مع الدكتور محمد الخليدي ،الحاشية رقم .13

Ali al-Mujahed & Hugh Naylor, Yemen Conflict: Doctors Warn of Crisis as Medical Supplies Run Low, Guardian (June 2, 2015), https:// )37
.www.theguardian.com/world/2015/jun/02/yemen-conflict-healthcare-crisis-medicalsupplies-run-low
Urgent Support Needed to Provide Health Services for 15 million People in Yemen, World Health Organization [WHO] (Dec. 15, 2015), )38
.http://www.emro.who.int/media/news/support-needed-to-provide-health-services-in-yemen.html

Anne Gulland, WHO Condemns Attacks on Healthcare Workers in Yemen, BMJ (May 28, 2015), http://www.bmj.com/content/ )39
bmj/350/bmj.h2914.full.pdf; see also United Nations Population Fund [UNFPA], UNFPA Response in Yemen: Monthly Situation Report
.#6 – June 2017 (June 30, 2017), http://www.unfpa.org/resources/unfpa-response-yemen-monthly-situation-report-6-–-june-2017
World Health Organization [WHO], Yemeni Health System Crumbles as Millions Risk Malnutrition and Diseases (Feb. 23, 2017), )40
.http://www.emro.who.int/yem/yemen-news/yemeni-health-system-crumbles-as-millions-risk-malnutrition-and-diseases.html

Survey Reveals Extent of Damage to Yemen’s Health System, World Health Organization [WHO](Nov. 6, 2016), http://www.emro.who. )41
.int/media/news/survey-reveals-extent-of-damage-to-yemens-health-system.html

 	)42املصدر السابق.
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وحتــى تاريخــه ،لــم يتــم إيــراد معلومــات مفصلــة آلثــار النــزاع تحدي ـدًا ىلع منشــآت رعايــة الصحــة
النفســية وإمكانيــة الوصــول إلــى خدماتهــا .وقــد توصــل مســح أجرتــه منظمــة الصحــة العامليــة أنــه
مــن بيــن  3,507منشــأة صحيــة ،تبقــى «الخدمــات املتعلقــة باألمــراض غيــر ســارية وظــروف الصحــة
النفســية غيــر متوفــرة إال يف  %21مــن املنشــآت الصحيــة»[ .[[4كمــا أشــار املســح إلــى نقــص يف عــدد
األطبــاء النفســيين يف اليمــن منــذ بدايــة النــزاع  .ففــي ینایــر  /كانــون الثانــي  ،2016أشــارت منظمــة
الصحــة العامليــة إلــى وجــود  40طبيبــا نفســيًا يف الیمــن ،معظــمھم يف صنعــاء[ ،[[4يف حيــن أشــار
مديــر برنامــج الصحــة النفســية يف وزارة الصحــة يف دیســمبر  /كانــون األول  2016إلــی وجــود 36
طبيبــا فقــط[.[[4
وأعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أوائــل عــام  2016أنهــا شــاركت يف تدريــب العامليــن الصحييــن
واملجتمعييــن خــارج صنعــاء باســتخدام دليــل التدخــل «برنامــج تدبيــر الثغــرات يف الصحــة النفســية»
الــذي أنتجتــه ملنظمــة الصحــة العامليــة ضمــن مســاعي زيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات الصحــة
النفســية[ .[[4ويف ظــل االســتجابة الطبيــة واإلنســانية الدوليــة لألزمــة إال أن التركیــز الطاغــي مــن
وكاالت املعونــة انصــب یلع االســتجابة لالحتياجــات العاجلــة ،يف حيــن ظلــت احتياجــات الصحــة
النفســية ثانويــة وتلقــت قــدرًا ضئي ـ ً
ا مــن االنتبــاه والتمویــل[.[[4

 .5الحرب اليمنية والصحة النفسية والرفاه النفسي واالجتماعي
إن اآلثــار الخطيــرة والعديــدة لحــرب اليمــن ،والتــي تبــدأ مــن التعــرض املتكــرر للعنــف وانعــدام األمــن
ىلع نطــاق واســع ،وتشــمل نقــص األغذيــة ،واألمــراض ،والفقــر املتفشــي واملتســارع ،وصــوالً إلــى
تحطــم الروابــط االجتماعيــة وانعــدام الخدمــات االجتماعيــة األساســية ،تشــكل بمجملهــا ضغوطــا
هائلــة ىلع اليمنييــن ممــا يفاقــم بشــدة مــن تدهــور الصحــة النفســية ىلع أوســع نطــاق.
إن اليمنــي البالــغ مــن العمــر  25عامــا قــد عــاش بالفعــل  14نزاعــا مســلحًا متفــاوت التأثيــر يف حياتــه.
وقــد تعــرض الكثيــر مــن اليمنييــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ألذى وخطــر شــديدين – تهديــد
حياتهــم مــن قبــل جماعــات مســلحة ،اختفــاء األقــارب ،والغــارات الجويــة ،واالعتقــال التعســفي أو
التعذيــب ،وهجمــات األطــراف غيــر الحكوميــة وامليليشــيات.
وحتــى يوليــو  /تمــوز  ،2017بلــغ العــدد اإلجمالــي لليمنييــن النازحيــن داخليــا حوالــي  3مالييــن
شــخص – أي مــا يقــرب مــن  %11مــن مجمــوع الســكان البالــغ  27.8مليــون نســمة[ .[[4وكان العــدد األكبــر
مــن النازحيــن ( )840,000يعيشــون يف محافظــة حجــة ،تليهــا تعــز ( )551,124ثــم صعــدة ()442,200
وبعدهــا صنعــاء ( .)285,084هنــاك أيضــا مــا يقــدر بنحــو  20.7مليــون شــخص بحاجــة إلــى مســاعدات
إنســانية و /أو حمائيــة[ .[[4ويفتقــر أكثــر مــن  14.5مليــون شــخص إلــى ميــاه شــرب مأمونــة ،و14.8
 	)43املصدر السابق.

S Al-Wesabi, Insecurity Drives Health Workers Out of Yemen, World Health Organization [WHO](Jan. 2016), http://www.who.int/ )44
.features/2016/yemen-health-insecurity/en

 	)45مقابلة مع الدكتور محمد الخليدي ،الحاشية رقم .13
.Al-Wesabi, supra note 44 )46

N Al-Sakkaf, The Psychological Cost of Yemen’s War, Al Jazeera (June 25, 2015), http://www.aljazeera.com/news/2015/06/ )47
.psychological-cost-yemen-war-150618112244630.html

Yemen Ministry of Health and Population & Central Statistical Organization, National Health and Demographic Survey 2013 (July )48
.2015), https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
U.N. OCHA, Yemen Humanitarian Bulletin Issue 25, (July 16, 2017), https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian- )49
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مليــون شــخص ليــس لديهــم رعايــة صحيــة أساســية ،و 4.5مليــون بحاجــة ماســة إلــى مــأوى ،و8
مالييــن شــخص فقــدوا مصــادر رزقهــم[ .[[5ويدفــع النــزاع باليمــن إلــى حافــة املجاعــة ،حيــث هنــاك مــا
يقــارب  17مليــون شــخص ليــس لديهــم مــا يســد رمقهــم مــن الغــذاء ،منهــم  6.8مليــون شــخص يف
«حالــة طــوارئ» غذائيــة ويعتمــدون اعتمــادًا تامــا ىلع املســاعدات الخارجيــة مــن أجــل غذائهــم[.[[5
كمــا جــاء وبــاء الكوليــرا يف ربيــع  2017وحتــى نهايــة ســبتمبر  /أيلــول  2017ليســفر عــن رقــم غيــر
مســبوق بلــغ  750,000حالــة يشــتبه يف إصابتهــا[.[[5
وبينمــا ال تتوفــر حاليــا بيانــات كافيــة عــن الوضــع العــام للصحــة النفســية يف اليمــن ،تشــير املعلومات
املتاحــة إلــى أن الكثيــر مــن الســكان يعانــون ىلع األرجــح مــن التبعــات الســلبية النفســية واالجتماعية
والعاطفيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،أفــاد مســؤول يف مستشــفى األمــل للطــب النفســي يف صنعــاء
عــن وجــود زيــادة كبيــرة يف عــدد املرضــى باملقارنــة مــع فتــرة مــا قبــل الحــرب[ .[[5كمــا أشــارت
مصــادر يف وزارة الداخليــة وخبــراء آخــرون يف الصحــة النفســية يف صنعــاء أن معــدالت االنتحــار يف
[[[5
العاصمــة ارتفعــت بنســبة  %40.5بيــن  2014و.2015
وبمــا أن األطفــال دون ســن الرابعــة عشــرة يمثلــون نحــو  %44مــن مجمــوع الســكان يف اليمــن ،فــإن
ســامتهم تشــكل مصــدر قلــق بوجــه خــاص ،وال ســيما بالنظــر إلــى هشاشــتهم الشــديدة حيــال آثــار
الحــرب .هنــاك حاليــا  2مليــون طفــل يف ســن الدراســة خــارج املدرســة ،ويعانــي  462,000طفــل دون
ســن الخامســة مــن ســوء التغذيــة الحــاد الشــديد[ ،[[5يف حيــن تــم تجنيــد حوالــي  1,500طفــل قسـرًا
للقتــال[ .[[5وقــد أظهــرت دراســة ملنظمــة «يمــن إلغاثــة األطفــال» أن أطفــال صنعــاء وعــدن وتعــز
وأبيــن أبانــوا عــن ارتفــاع مهــول يف مشــاعر الخــوف وانعــدام األمــن والقلــق والغضــب ،حيــث عانــى
 %31مــن األطفــال يف الدراســة أعراضــا جســدية – بمــا يف ذلــك الصــداع وآالم الصــدر والبطــن واإلرهــاق
– والتــي اعتبرهــا الباحثــون مؤشــرات ىلع وجــود ضائقــة نفســية[ .[[5وقــد الحظــت دراســة املنظمــة
تمايـزًا واضحــا يف شــدة األعــراض النفســية بيــن املحافظــات ،يعــادل تقريبــا كثافــة النــزاع يف مختلــف
املناطــق .فوفقــا للدراســة «عنــد تقييــم حالــة أطفالهــم ،أفــاد اآلبــاء أن  %5مــن األطفــال يعانــون مــن
التبــول الــاإرادي ،و %2عــادوا إلــى التأتــأة ،و %47يعانــون مــن اضطرابــات النــوم ،و %24لديهــم صعوبــة
يف التركيــز ،و %17يعانــون مــن نوبــات هلــع».

.bulletin-issue-25-16-july-2017-enar

U.N. OCHA, Yemen: Humanitarian Response Plan – January-December 2017, at pp. 6-7 (Feb. 7, 2017), https://www. )50
humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/yemen_2017_hrp_final.pdf; see also UNICEF, Statement from UNICEF
Executive Director Anthony Lake and WHO Director-General Margaret Chan on the cholera outbreak in Yemen as suspected cases
.exceed 200,000 (June 24, 2017), https://www.unicef.org/media/media_96544.html

Integrated Food Security Phase Classification [IPC], Yemen: Projected Acute Food Insecurity Situation – March – July 2017 1 (Mar. 1, )51
.2017), http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_AcuteFI_Situation_MarchJuly2017_ENversion.pdf

Yemen cholera outbreak could hit one million by 2018, AlJazeera (Sept. 29), http://www.aljazeera.com/news/2017/09/yemen-cholera- )52
.outbreak-hit-million-2018-170929140409261.html

 	)53مقابلة مع د .محمد األشول ،الحاشية رقم .13

 	)54مقابلة مع مسؤول طلب عدم ذكر اسمه من وزارة الداخلية اليمنية ( 5كانون الثاين .)2017

U.N. OCHA, Yemen: Humanitarian Snapshot – Two years into the escalation of violence (Mar 2015 – Mar 2017), (Mar.16, 2017), https:// )55
www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/yemen-humanitarian-snapshot-two-years-escalation-violence.mar-2015-mar

Yemen: U.N. Verifies Nearly 1,500 Boys Recruited for Use in Armed Conflict, U.N. News Ctr. (Feb. 28, 2017), http://www.un.org/apps/ )56
.news/story.asp?NewsID=56255#.WNdHJBIrJn4

Summary of the results of the study of psychological effects of war on children in Yemen, Yemen Children Relief [YCR] (Feb. 14, 2015), )57
.http://www.ycrorg.com

11

أثر الحرب على الصحة النفسية في اليمن :أزمة مهملة

 .6اآلثار المترتبة على صدمة حرب واسعة النطاق
ثمــة أبحــاث مســهبة تناولــت الروابــط بيــن التعــرض للصدمــة – بمــا يف ذلــك الصدمــات املرتبطــة
بالحــرب – وظهــور الضائقــة النفســية .وقــد وجــدت دراســة «عــبء املــرض العاملــي» لعــام  2015وجــود
ارتبــاط موجــب بيــن النــزاع واالكتئــاب واضطرابــات القلــق[ .[[5وبينمــا يعانــي معظــم الذيــن تعرضــوا
لحــاالت طارئــة مــن بعــض أشــكال الضائقــة النفســية ،تفيــد األدلــة املتراكمــة أن  %20-15مــن الســكان
املتضرريــن مــن األزمــات يمــرون باضطرابــات نفســية بيــن الخفيفــة واملعتدلــة كاالكتئــاب والقلــق
واإلجهــاد الالحــق للصدمــة .كمــا يعانــي  %4-3مــن اضطرابــات نفســية شــديدة ،مثــل الذهــان واالكتئــاب
املرهــق والقلــق ،ممــا يؤثــر ىلع قدرتهــم ىلع العمــل والنجــاة.
فمث ـ ً
ا وجــدت دراســة أجريــت مــع أمهــات يف نهايــة الحــرب األهليــة اللبنانيــة أن «التأثيــر الســلبي
الســيء الــذي تــم تلقيــه نتيجــة أحــداث مرتبطــة بالحــرب مرتبــط بقــوة بمســتويات أىلع مــن أعــراض
االكتئــاب» ،وأن «مســتوى أعــراض االكتئــاب لــدى األم هــي املؤشــر األدق العتــال طفلهــا ،حيــث ترتفــع
مســتويات األعــراض املرتبطــة بالتــوازي مــع ارتفــاع مســتويات االعتــال»[.[[5
األطفــال بشــكل خــاص أكثــر عرضــة للتأثــر .وقــد وجــدت دراســة تناولــت موضــوع الصدمــات املرتبطــة
بالنزاعــات ،وأجريــت ىلع  1,137طف ـ ً
ا فلســطينيًا يف قطــاع غــزة تتــراوح أعمارهــم بيــن  10و 18عامــا،
أن  %99منهــم تعرضــوا لإلهانــة ،إمــا بشــكل شــخصي أو ألحــد أفــراد األســرة ،وأن  %97منهــم ســمعوا
انفجــارات ،و %84شــاهدوا قصــف دبابــات و /أو مدفعيــة و /أو طائــرات[ .[[6وحوالــي  %41أبانــوا عن أعراض
اضطــراب مــا بعــد الصدمــة %20 :منهــم عانــوا مــن أعــراض حــادة ،و %22مــن أعــراض معتدلــة ،و%58
مــن أعــراض منخفضــة .وقــد تراوحــت أنــواع األعــراض املذكــورة بيــن االضطرابــات اإلدراكيــة العاطفيــة
والجســدية واالضطرابــات الســلوكية االجتماعيــة واألكاديميــة .كمــا أظهــرت دراســات أخــرى أن التعــرض
للحــرب والعنــف يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة يؤثــر ســلبًا ىلع شــخصية الطفــل وســامته النفســية
يف مرحلــة الحقــة مــن حياتــه[.[[6
كمــا وجــدت دراســة لالجئيــن الســودانيين يف شــمال أوغنــدا ارتباطــا بيــن مــدى التعــرض للنــزاع،
وانتشــار اضطــراب مــا بعــد الصدمــة ،واملشــاكل االكتئابيــة والســلوكية .كمــا وجــدت أن متاعــب الحيــاة
اليوميــة التــي شــهدها األطفــال كانــت أىلع ،مقارنــة باألطفــال يف املنطقــة نفســها ممــن لــم
يشــهدوا أي نــزاع[ .[[6ويرتبــط اضطــراب مــا بعــد الصدمــة أيضــا باالعتــال املشــترك وظهــور أعــراض
ىلع نطــاق واســع ،مــن محاولــة االنتحــار إلــى الربــو القصبــي وصــوالً الرتفــاع ضغــط الــدم والقرحــة
الهضميــة وغيــر ذلــك[.[[6
Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators, Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with )58
disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of
.)Disease Study 2013, 386 LANCET. 743-800 (2015

J.W. Bryce et al., Life Experiences, Response Styles and Mental Health Among Mothers and Children in Beirut, Lebanon, 28 Soc. Sci. )59
.)& Med. 685 (1989
Mohamed Altawil et al., The Effects of Chronic War Trauma Among Palestinian Children, Martin Parsons, Children: The Invisible )60
Victims of War: An Interdisciplinary Study (Jan 2008), at http://gbclinic.com/wp-content/uploads/2012/04/Chapter-in-Book1-The.effects-of-Chronic-Trauma-in-Palestine.pdf

S. Werkman & P. S. Jensen, Resolved: Military Family Life is Hazardous to the Mental Health of Children, 31 J. Am. Acad. Child & )61
.)Adolescent Psychiatry 984 (1992

B. Paardekooper et al., The Psychological Impact of War and the Refugee Situation on South Sudanese Children in Refugee Camps in )62
.)Northern Uganda: An Exploratory Study, 40 J. Child Psychiatry 529 (1999

.)J. R. Davidson et.al., Post-traumatic Stress Disorder in the Community: An Epidemiological Study, 21 Psychol. Med. 713 (1991 .63 )63
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بالنظــر إلــى البحــوث املتاحــة التــي تربــط النــزاع مــع نتائــج مقلقــة ىلع مســتوى الصحــة النفســية،
وبالنظــر إلــى شــدة وطــول أمــد النــزاع يف اليمــن ،لعــل مــن املؤكــد أن شــرائح واســعة مــن ســكان اليمــن
يعانــون مــن آثــار ســلبية طالــت صحتهــم النفســية .ومــع بقــاء هــذا األمــر مــن دون عــاج ،ســيؤثر ذلــك
بشــكل خطيــر ىلع احتمــاالت التعــايف بعــد انتهــاء النــزاع ،وكذلــك ىلع األجيــال الالحقــة مــن اليمنييــن.

 .7النظر قدم ًا :نحو أجندة للبحث والمناصرة
مــن الصعــب للغايــة البــدء يف معالجــة الشــواغل املتعلقــة بالصحــة النفســية يف اليمــن دون إجــراء
بحــوث وتحليــات دقيقــة لنــوع وتواتــر اآلثــار الســلبية بيــن الســكان واألســباب املحــددة واملخاطــر
وفــرص اإلصــاح .هنــاك حاجــة ماســة إلــى البحــوث لدراســة الصحــة النفســية والرفــاه النفســي
واالجتماعــي لليمنييــن ،فضـ ً
ا عــن دراســة قــدرات الحكومــات واملمثليــن املحلييــن ،والفــرص املحتملة
لتحســين الدعــم والخدمــات .مــن الضــروري كذلــك تقييــم عمــق ونطــاق قضايــا الصحــة النفســية يف
اليمــن ،وتخفيــف حدتهــا بالشــكل األمثــل مــن خــال التدخــات املســتندة إلــى أدلــة قــدر اإلمــكان
خــال النــزاع الجــاري ،مــع التحضيــر للجهــود واملناصــرة األوســع نطاقــا يف عمليــة إعــادة اإلعمــار
واملصالحــة بعــد انتهــاء النــزاع.
ويهــدف املشــروع الــذي بــدأ بيــن مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية وعيــادة حقــوق اإلنســان يف
كليــة الحقــوق بجامعــة كولومبيــا ومدرســة ميلمــان للصحــة العامــة إلــى تحســين الفهــم واالســتجابة
ملخــاوف الصحــة النفســية يف اليمــن مــن خــال البحــوث ذات امللكيــة املحليــة واملســتندة إلــى
أدلــة .وتتمثــل األهــداف العامــة للمشــروع يف إجــراء بحــوث متعــددة التخصصــات مــن أجــل فهــم
أفضــل لحالــة الصحــة النفســية يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك كيفيــة اختالفهــا حســب التجربــة والجنوســة
والعمــر ،فض ـ ً
ا عــن قــدرات وثغــرات خدمــات الصحــة النفســية يف البــاد .ســيتيح ذلــك تقييــم أثــر
النــزاع ىلع الصحــة النفســية يف اليمــن ومــدى نفــاذ الحــق يف الصحــة النفســية.
ستشــكل هــذه النتائــج بعــد ذلــك خالصــات مفيــدة لتوصيــات املجتمــع املدنــي املحلــي وأصحــاب
املصلحــة الوطنييــن والدولييــن ووكاالت املعونــة بشــأن القضايــا املتعلقــة بالصحــة النفســية ،ولتعزيــز
حقــوق املتضرريــن نفســيًا مــن النــزاع اليمنــي .ســيقوم املشــروع بدعــوة الحكومــات واملنظمــات غيــر
الحكوميــة وهيئــات األمــم املتحــدة لزيــادة االهتمــام بقضايــا الصحــة النفســية ،ولتعزيــز السياســات
والقوانيــن والخدمــات الحكوميــة املحســنة .باإلضافــة إلــی ذلــك ،سیســتخدم املشــروع اســتراتیجیات
التواصــل اإلعالمــي مــع الجــمھور الیمنــي للتوعیــة بقضایــا الصحــة النفســية مــن أجــل التصــدي
للوصمــات االجتماعیــة املرتبطــة بھا .وبذلــك يســعى املشــروع إلــى تشــجيع املزيــد مــن الدعــم
املجتمعــي لألشــخاص املتضرريــن مــن الناحيــة النفســية مــن جــراء النــزاع .وأخيــرًا ،يهــدف هــذا
املشــروع إلــى املســاعدة ىلع طــرح قضايــا الصحــة النفســية ىلع طاولــة املفاوضــات خــال عمليــات
الســام واملصالحــة ،وإلــى الدفــع بالتدخــات النفســية االجتماعيــة حيثمــا أمكــن ذلــك خــال النــزاع
وكذلــك يف جهــود التعــايف بعــد انتهــاء النــزاع ،وذلــك لضمــان مراعــاة دور الصحــة النفســية أثنــاء
عمليــة تعزيــز الســام.
يف هــذا الصــدد ،يســعى كل مــن مركــز صنعــاء وعيــادة حقــوق اإلنســان ومدرســة ميلمــان إلــى تعزيــز
الحــق يف الصحــة النفســية وتحســين ظــروف املتضرريــن نفســيًا مــن النــزاع اليمنــي ،واملســاعدة يف
إنفــاذ الحــق يف الصحــة النفســية ىلع الصعيــد العاملــي.
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أعدت هذه الورقة كل من الدكتورة فوزية العمار ،وليد الحريري ،وتوفيق الجند من
مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية؛ األستاذة سارة نوكي ،ريا سينغ ساوني ،سوراج
جريجاشانكار ،نيثيا ريا راجشيكار ،دارون تان ،وجونتنغ تشنغ من عيادة حقوق اإلنسان
يف كلية الحقوق بجامعة كولومبيا؛ والدكتورة ليندساي ستارك من مدرسة ميلمان
للصحة العامة؛ وتم تحريرها باللغة اإلنكليزية من قبل سبنسر أوسبرغ من مركز صنعاء.

حول مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية
مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية مركز مستقل لألبحاث ودراسة السياسات يقدم
مقاربات جديدة لفهم اليمن واملنطقة املحيطة من خالل وجهات نظر متوازنة
ودراسات معمقة وتحليل خبراء .تأسس املركز عام  ،2014ويقوم بإجراء البحوث ويقدم
االستشارات يف مجاالت التنمية السياسية واالقتصادية واملدنية واالجتماعية ،باإلضافة
إلى تقديم املشورة الفنية والتحليلية بشأن أبرز القضايا املثيرة لالهتمام املحلي
واإلقليمي والدولي.

حــول عيــادة حقــوق اإلنســان فــي كليــة الحقــوق بجامعــة
كولومبيــا
تعمل عيادة حقوق اإلنسان يف كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ىلع النهوض بحقوق
اإلنسان وتدريب الجيل القادم من املناصرين االستراتيجيين واملبدعين والعاكفين ىلع
مسألة العدالة االجتماعية .من خالل العمل يف جميع أنحاء العالم مع املجتمعات
واملجتمع املدني واألمم املتحدة ،تعالج العيادة القضايا امللحة واملهمشة من خالل
تقصي الحقائق والبحوث والتقارير واملناصرة والتقاضي والدعم التقني والتدريب.

حول مدرسة ميلمان للصحة العامة
منذ عام  1922كانت مدرسة ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا يف طليعة
املؤسسات العاملة يف مجال الصحة العامة ىلع مستوى البحث والتعليم والتعاون
املجتمعي .تتناول املدرسة كل شيء من األمراض املزمنة وفيروس نقص املناعة
البشرية  /اإليدز وحتى سياسات الرعاية الصحية ،وهي تعمل ىلع معالجة قضايا الصحة
العامة األكثر إلحاحًا اليوم ،وىلع ترجمة البحوث إلى خطط عمل .يف إطار مدرسة
ميلمان يعد برنامج الهجرة القسرية والصحة أحد املراكز الرائدة يف العالم يف مجال
البحوث والتعليم اإلنسانية ،وقد ساعد ىلع بناء قاعدة معرفية تعمل ىلع تحسين
العمل اإلنساني والصحة خالل الكوارث والنزاعات العاملية.
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