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"إدراك" نفّذت مشروعها لرعاية اآلشوريين 

 الالجئين والمقيمين

 
 

 

عقدت جمعية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(، بالتعاون مع كنيسة المشرق 

األشرفية، تناولت فيه مشروع "توفير الرعاية  -اآلشورية مؤتمراً صحأفياً في جامعة البلمند 

 والنفسية لآلشوريين الالجئين والمقيمين"، الُممّول من السفارة الفرنسية في لبنان.الصحية 

 

ووفّر المشروع الرعاية الطبية والنفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين 

والبالغين وكبار السن، وفحوصاً طبية ونفسية مجانية لكبار السن، وساهم في بناء قدرات 

آشوريِّين وأساتذة، إذ تََضَمَن تدريبات للتعرف على مشاكل الصحة النفسية لجميع متطوعين 

الفئات العمرية. كذلك شَمَل دورات تدريبية للمتطوعين لتعليم األمهات استراتيجيات تّربويّة بديلة 

في تربية األطفال وعدم استعمال العنف اللفظي والجسدي، وأخرى لألساتذة لتعليم الطالب 

يجيات لتعزيز المرونة والتكيف لتخطي ضغوط الحياة النفسية. وتولّى أطباء وعلماء نفس استرات

من جمعية "إدراك" تدريب متطوعين أشوريين في مجال الصحة النفسية، وتقديم محاضرات 

 تثقيفية عن الصحة النفسية.

 

 إيلي كرم

 

ي على أهمية هذا وشدَّد رئيس جمعية "إدراك" الدكتور إيلي كرم خالل المؤتمر الصحاف

المشروع لما تََضَمنه من بناء قدرات وتمكين للمجتمع األشوري المقيم والالجئ الذي يعاني 

ظروفاً اقتصادية و اجتماعية صعبة بسبب الحرب والتهجير. وأوضح أن "إدراك" حرصت على 

وريا ولجأوا مساعدة المجتمع األشورّي في هذا المجال إذ أن أبناءه الذين تهّجروا من العراق وس

إلى لبنان، "متروكون، وال اهتمام بقضيتهم"، مذَكراً بان األشوريين "أصحاب تاريخ مجيد". 

وشكر للسفارة الفرنسيّة دعمها لتوفير التمويل لهذا المشروع الذي يمتد على سنتين وتستفيد منه 

ق وسوريا، أو كل الفئات العمرية، من أطفال وراشدين وكبار سن، سواء من الالجئين من العرا
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من الطائفة األشوريّة اللبنانيّة الُمضيفة. وشّدد كرم على أهّمية المقاربة القائمة على الدليل في 

 تسليم المساعدات اإلنسانيّة لالّجئين.

 

 أوبير

 

وذّكرت مستشارة الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي في السفارة الفرنسية لدى 

عن ضحايا العنف الديني  5102سابرينا أوبير بأن مؤتمراً عقد في باريس عام لبنان السيدة 

منظمة دولية، "كان مناسبة لتأكيد تصميم  02دولة و 01واإلثني في الشرق األوسط بمشاركة 

فرنسا على عدم السماح بالقضاء على التنوع التاريخي في المنطقة، وعزمها على الوقوف في 

 .وجه اإلرهاب والظالمية"

 

واعتبرت أّن "لبنان أظهر كرًمأ ال مثيل له من خالل استضافته عدداً كبيراً من األشخاص الذين 

نزحوا جّراء النزاعات في المنطقة"، لكنها الحظت أن "إمكاناته محدودة". وأضافت: "لذلك، 

في أردنا دعم مبادرات جمعية إدراك في مجال الصحة النفسية والتي تستهدف الطائفة األشورية 

لبنان وخصوصاً في ضوء زيادة عددها جّراء النزوح". وأشادت بما تم إنجازه من خالل مشروع 

 "إدراك" مشيرة إلى أنه أتاح "مساعدة مئات النساء وكبار السّن".

 

وأبرزت أوبير أن "العالقات بين فرنسا ومسيحيي الشرق قديمة"، مشيرة إلى أن زيارة رئيس 

ة لباريس "كانت فرصة لكي تجدد فرنسا تمسكها بالتعددية في الجمهورية ميشال عون الرسمي

الشرق األوسط". قالت إن "هذه الزيارة كانت مناسبة ذّكر فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

بأن لبنان رمز للعيش المشترك وسط فسيفساء هّشة وثمينة، وهو رمز تحتاج إليه المنطقة أكثر 

هذه األسباب قّدمنا دعمنا للمشروع الذي نفذته جمعية إدراك  من أي وقت مضى". وختمت: "لكل

 لمساعدة الطائفة األشورية".

 

 كوليانا

 

وشكر وكيل رئيس الطائفة األشورية في لبنان الخوراسقف يترون كوليانا "إدراك" على "هذه 

ا". المبادرة الخاصة بالعائالت التي تغادر سوريا والعراق من جّراء الحرب والتمييز بحقّه

حصل نزوح من سوريا والعراق وكان عدد األشوريين  5102وأضاف: "كما تعلمون منذ العام 

النازحين من سوريا أكبر من الموجودين في لبنان فشّكل ذلك عبئاً كبيراً علينا ولوال الحكومة 

 05ود الفرنسيّة من خالل سفارتها وجمعية إدراك ودعمهما لنا لكان الثقل كبيراً جداً علينا مع وج

ألف شخص". وتابع: "لو أّن المنظّمات الخيريّة والمؤّسسات التي تقّدم المساعدات للناس 

المحتاجة النازحة من سوريا والعراق اتّخذت الخطوات ذاتها على غرار ما فعلت السفارة 

 الفرنسيّة وإدراك لما شعر هؤالء أنّهم نازحون".

 

شوريّين من العراق جّراء المشاكل بين إقليم وتخّوف من "حصول نزوح إضافي للمسيحيّين واأل

كردستان والحكومة العراقيّة". ودعا إلى "عدم التوقّف عن مساعدة هذه العائالت وعن دعم 

 الطائفة كاملة".

 

والحظ أن "النزوح الذي حصل كان صعباً جداً على الطائفة في لبنان"، مشيراً إلى أن "معظم 

ى بلدان أخرى". وقال: "لو وقفت المنظّمات اإلنسانية والخيرية هؤالء النازحين هاجروا اليوم إل

الوقفة ذاتها التي وقفتها السفارة الفرنسييّة وإدراك لربما كان بقي المسيحيون وباألخص 
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األشوريين والسريان في لبنان". وشدد على ضرورة استمرار المساعدات من هذا النوع "كي 

 ق لنا وليس لغيرنا".يبقى المسيحيّون في الشرق ألّن الشر

 

 جورج كرم

 

وتحدث عضو الجمعية الدكتور جورج كرم، المتخّصص في طب النفس للراشدين وكبار السن، 

فعرض لنتائج البرنامج الخاص بكبار السن الذي تم من خالله توفير فحوص وعالجات طبّية 

دراك" في متابعة مشاكل ونفسية أسبوعيّة ألبناء الطائفة األشوريّة. وأشار إلى استمرار فريق "إ

الصّحة النفسية التي تم رصدها، ومنها حاالت اكتئاب وقلق وضعف إدراكي. وأفاد بأن المعرض 

استشارة صّحية متخّصصة ألبناء الطائفة  0521الطبّي الذي أقيم في إطار البرنامج، قّدم 

 األشوريّة بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الطبّي الجامعي.

 

 فيّاض

 

أما نائب رئيس الجمعية الدكتور جون فيّاض، المتخّصص في طب النفس لألوالد والمراهقين، 

أماً استفدن  021فتناول نتائج البرنامج الخاص باألمهات وبرنامج المرونة المدرسيّة. وقال إن 

اجع من التدريب على استراتيجيّات األمومة اإليجابيّة، مشيراً إلى أن هذا التدريب أّدى إلى تر

% قبل التدريب وتراجع 20.0األساليب السلبيّة في التربية المنزلية مثل الصراخ الذي كان بنسبة 

% بعد التدريب الذي وفّرته جمعية "إدراك". كذلك تراجعت نسبة الضرب من 02.0إلى 

%. ساهم هذا التدريب أيضاً في زيادة ملحوظة في األساليب اإليجابيّة مثل 0.0% إلى 10.1

 %.41.2% إلى 21ثة التي ازدادت من المحاد

 

تلميذاً عبر  100وأوضح فيّاض أن برنامج المدرسة استهدف بناء قدرات المرونة والتأقلم لدى 

تدريب أساتذتهم ليقّدموا حصصاً أسبوعيّة عن هذا الموضوع. وأشار إلى أن حاالت القلق 

ظ لدى التالميذ نتيجة تحسنت بشكل ملحو ADHDواالكتئاب وقصور االنتباه وفرط الحركة 

الدورات التدريبية التي نظمتها"إدراك". وشرح فيّاض مختلف محاور التوعية التي شملتها 

 دورات "إدراك" للطائفة األشورية.

http://www.lebanon24.com/articles/1509015282992524000/ 

  

http://www.lebanon24.com/articles/1509015282992524000/
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جمعية "إدراك" توفر الرعاية الصحية والنفسية 

 لآلشوريين الالجئين والمقيمين

 
عقدت جمعية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(، بالتعاون مع كنيسة المشرق 

األشرفية، تناولت فيه مشروع "توفير الرعاية  -البلمند األشورية مؤتمرا صحافيا في جامعة 

 الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئين والمقيمين"، الممول من السفارة الفرنسية.

 

ووفر المشروع الرعاية الطبية والنفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين 

لكبار السن، وساهم في بناء قدرات  والبالغين وكبار السن، وفحوصا طبية ونفسية مجانية

متطوعين أشوريين وأساتذة، اذ تضمن تدريبات للتعرف على مشاكل الصحة النفسية لجميع 

الفئات العمرية. كذلك شمل دورات تدريبية للمتطوعين لتعليم األمهات استراتيجيات تربوية بديلة 

رى لألساتذة لتعليم الطالب في تربية األطفال، وعدم استعمال العنف اللفظي والجسدي، وأخ

استراتيجيات لتعزيز المرونة والتكيف لتخطي ضغوط الحياة النفسية. وتولى أطباء وعلماء نفس 

من جمعية"إدراك" تدريب متطوعين أشوريين في مجال الصحة النفسية، وتقديم محاضرات 

 تثقيفية عن الصحة النفسية.

 

الل المؤتمر الصحافي "على أهمية هذا وشدد رئيس جمعية "إدراك" الدكتور ايلي كرم خ

المشروع لما تضمنه من بناء قدرات وتمكين للمجتمع األشوري المقيم والالجئ الذي يعاني 

 ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب الحرب والتهجير".

 

وأوضح أن "إدراك" حرصت على مساعدة المجتمع األشوري في هذا المجال إذ أن أبناءه الذين 

ا من العراق وسوريا ولجأوا إلى لبنان، "متروكون"، وال اهتمام بقضيتهم"، مذكرا بان تهجرو

األشوريين "أصحاب تاريخ مجيد". وشكر للسفارة الفرنسية دعمها لتوفير التمويل لهذا المشروع 

الذي يمتد على سنتين وتستفيد منه كل الفئات العمرية، من أطفال وراشدين وكبار سن، سواء من 

ئين من العراق وسوريا، أو من الطائفة األشورية اللبنانية المضيفة. وشدد كرم على "أهمية الالج

 المقاربة القائمة على الدليل في تسليم المساعدات اإلنسانية لالجئين".

 

وذكرت مستشارة الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي في السفارة الفرنسية لدى 

عن ضحايا العنف الديني  5102ينا أوبير "بأن مؤتمرا عقد في باريس عام لبنان السيدة سابر

منظمة دولية، "كان مناسبة لتأكيد تصميم  02دولة و 01واإلثني في الشرق األوسط بمشاركة 
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فرنسا على عدم السماح بالقضاء على التنوع التاريخي في المنطقة، وعزمها على الوقوف في 

 وجه اإلرهاب والظالمية".

 

اعتبرت أن "لبنان أظهر كرما ال مثيل له من خالل استضافته عددا كبيرا من األشخاص الذين و

 نزحوا جراء النزاعات في المنطقة"، لكنها الحظت أن "إمكاناته محدودة".

 

أضافت: أردنا دعم مبادرات جمعية "إدراك" في مجال الصحة النفسية والتي تستهدف الطائفة 

ا في ضوء زيادة عددها جراء النزوح". وأشادت بما تم إنجازه من األشورية في لبنان، خصوص

 خالل مشروع "إدراك" مشيرة إلى أنه أتاح "مساعدة مئات النساء وكبار السن".

 

وأبرزت أوبير أن "العالقات بين فرنسا ومسيحيي الشرق قديمة"، مشيرة إلى "أن زيارة رئيس 

رصة لكي تجدد فرنسا تمسكها بالتعددية في الجمهورية ميشال عون الرسمية لباريس "كانت ف

الشرق األوسط". وقالت إن "هذه الزيارة كانت مناسبة ذكر فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون بأن لبنان رمز للعيش المشترك وسط فسيفساء هشة وثمينة، وهو رمز تحتاج إليه 

ا دعمنا للمشروع الذي نفذته المنطقة أكثر من أي وقت مضى". وختمت: "لكل هذه األسباب قدمن

 جمعية "إدراك" لمساعدة الطائفة األشورية".

 

وشكر وكيل رئيس الطائفة األشورية في لبنان الخوراسقف يترون كوليانا "إدراك" على "هذه 

المبادرة الخاصة بالعائالت التي تغادر سوريا والعراق من جراء الحرب والتمييز بحقها". 

حصل نزوح من سوريا والعراق وكان عدد األشوريين  5102العام وأضاف: "كما تعلمون منذ 

النازحين من سوريا أكبر من الموجودين في لبنان فشكل ذلك عبئا كبيرا علينا ولوال الحكومة 

الفرنسية من خالل سفارتها، وجمعية "إدراك" ودعمهما لنا لكان الثقل كبيرا جدا علينا مع وجود 

 ألف شخص". 05

 

المنظمات الخيرية والمؤسسات التي تقدم المساعدات للناس المحتاجة النازحة من  وتابع: "لو أن

سوريا والعراق اتخذت الخطوات ذاتها على غرار ما فعلت السفارة الفرنسية وإدراك لما شعر 

 هؤالء أنهم نازحون".

 

م وتخوف من "حصول نزوح إضافي للمسيحيين واألشوريين من العراق جراء المشاكل بين إقلي

كردستان والحكومة العراقية". ودعا إلى "عدم التوقف عن مساعدة هذه العائالت وعن دعم 

 الطائفة كاملة".

 

والحظ أن "النزوح الذي حصل كان صعبا جدا على الطائفة في لبنان"، مشيرا إلى أن "معظم 

ية والخيرية هؤالء النازحين هاجروا اليوم إلى بلدان أخرى". وقال: "لو وقفت المنظمات اإلنسان

الوقفة ذاتها التي وقفتها السفارة الفرنسية و"إدراك" لربما كان بقي المسيحيون وباألخص 

األشوريين والسريان في لبنان". وشدد على "ضرورة استمرار المساعدات من هذا النوع "كي 

 يبقى المسيحيون في الشرق ألن الشرق لنا وليس لغيرنا".

 

ورج كرم، المتخصص في طب النفس للراشدين وكبار السن، وتحدث عضو الجمعية الدكتور ج

فعرض لنتائج البرنامج الخاص بكبار السن الذي تم من خالله توفير فحوص وعالجات طبية 

ونفسية أسبوعية ألبناء الطائفة األشورية. وأشار إلى استمرار فريق "إدراك" في متابعة مشاكل 

اكتئاب وقلق وضعف إدراكي. وأفاد بأن المعرض  الصحة النفسية التي تم رصدها، ومنها حاالت
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استشارة صحية متخصصة ألبناء الطائفة  0521الطبي الذي أقيم في إطار البرنامج، قدم 

 األشورية بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الطبي الجامعي". 

 

اهقين، أما نائب رئيس الجمعية الدكتور جون فياض، المتخصص في طب النفس لألوالد والمر

أما استفدن  021فتناول نتائج البرنامج الخاص باألمهات وبرنامج المرونة المدرسية. وقال إن 

من التدريب على استراتيجيات األمومة اإليجابية، مشيرا إلى "أن هذا التدريب أدى إلى تراجع 

ريب وتراجع % قبل التد20.0األساليب السلبية في التربية المنزلية مثل الصراخ الذي كان بنسبة 

% بعد التدريب الذي وفرته جمعية "إدراك". كذلك تراجعت نسبة الضرب من 02.0إلى 

%. ساهم هذا التدريب أيضا في زيادة ملحوظة في األساليب اإليجابية مثل 0.0% إلى 10.1

 %".41.2% إلى 21المحادثة التي ازدادت من 

 

تلميذا عبر  100مرونة والتأقلم لدى وأوضح فياض "أن برنامج المدرسة استهدف بناء قدرات ال

تدريب أساتذتهم ليقدموا حصصا أسبوعية عن هذا الموضوع. وأشار إلى أن حاالت القلق 

تحسنت بشكل ملحوظ لدى التالميذ نتيجة  ADHDواالكتئاب وقصور االنتباه وفرط الحركة 

التي شملتها  الدورات التدريبية التي نظمتها"إدراك". وشرح فياض مختلف محاور التوعية

 دورات "إدراك" للطائفة األشورية.  

http://www.lebanonfiles.com/news/1247346 

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1247346
http://www.lebanonfiles.com/news/1247346
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توفير الرعاية الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئين “

 ”إدراك“مشروع نفّذته جمعية ”.. والمقيمين

 
)مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(،  بالتعاون مع كنيسة المشرق ” إدراك“عقدت جمعية 

توفير الرعاية “األشرفية، تناولت فيه مشروع  –األشورية مؤتمراً صحأفياً في جامعة البلمند 

 ، الُمَمّول من السفارة الفرنسية في لبنان.”الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئين والمقيمين

 

شروع الرعاية الطبية و النفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين ووفّر الم

والبالغين وكبار السن، وفحوصاً طبية ونفسية مجانية لكبار السن، وساهم في بناء قدرات 

متطوعين أشوريين و أساتذة، إذ تََضَمَن تدريبات للتعرف على مشاكل الصحة النفسية لجميع 

لك شَمَل دورات تدريبية للمتطوعين لتعليم األمهات استراتيجيات تّربويّة بديلة الفئات العمرية. كذ

في تربية األطفال وعدم استعمال العنف اللفظي والجسدي، وأخرى لألساتذة لتعليم الطالب 

استراتيجيات لتعزيز المرونة والتكيف لتخطي ضغوط الحياة النفسية. وتولّى أطباء وعلماء نفس 

تدريب متطوعين أشوريين في مجال الصحة النفسية، وتقديم محاضرات ” إدراك”من جمعية

 تثقيفية عن الصحة النفسية.

 

 إيلي كرم

 

الدكتور ايلي كرم  خالل المؤتمر الصحافي على أهمية هذا ” إدراك“وشدّد رئيس جمعية 

يعاني  المشروع لما تََضَمنه من بناء قدرات و تمكين للمجتمع األشوري المقيم و الالجئ الذي

حرصت ” إدراك“ظروفاً اقتصادية و اجتماعية صعبة بسبب الحرب و التهجير. وأوضح أن 

على مساعدة المجتمع األشورّي في هذا المجال إذ أن أبناءه الذين تهّجروا من العراق وسوريا 

أصحاب تاريخ “، مذَكراً بان األشوريين ”متروكون، وال اهتمام بقضيتهم“ولجأوا إلى لبنان، 

وشكر للسفارة الفرنسيّة دعمها لتوفير التمويل لهذا المشروع الذي يمتد على سنتين ”. دمجي

وتستفيد منه كل الفئات العمرية، من أطفال وراشدين وكبار سن، سواء من الالجئين من العراق 

على  وسوريا، أو من الطائفة األشوريّة اللبنانيّة الُمضيفة. وشّدد كرم على أهّمية المقاربة القائمة

 الدليل في تسليم المساعدات اإلنسانيّة لالّجئين.

 

 أوبير

 

وذّكرت مستشارة الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي في السفارة الفرنسية لدى 

عن ضحايا العنف الديني  5102لبنان السيدة سابرينا أوبير بأن مؤتمراً عقد في باريس عام 
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كان مناسبة لتأكيد تصميم “منظمة دولية،  02دولة و 01مشاركة واإلثني في الشرق األوسط ب

فرنسا على عدم السماح بالقضاء على التنوع التاريخي في المنطقة، وعزمها على الوقوف في 

 ”.وجه اإلرهاب والظالمية

 

لبنان أظهر كرًمأ ال مثيل له من خالل استضافته عدداً كبيراً من األشخاص الذين “واعتبرت أن 

لذلك، “وأضافت: ”. إمكاناته محدودة“، لكنها الحظت أن ”جّراء النزاعات في المنطقة نزحوا

أردنا دعم مبادرات جمعية إدراك في مجال الصحة النفسية والتي تستهدف الطائفة األشورية في 

وأشادت بما تم إنجازه من خالل مشروع ”. لبنان وخصوصاً في ضوء زيادة عددها جّراء النزوح

 ”.مساعدة مئات النساء وكبار السنّ “يرة إلى أنه أتاح مش” إدراك“

 

، مشيرة إلى أن زيارة رئيس ”العالقات بين فرنسا ومسيحيي الشرق قديمة“وأبرزت أوبير أن 

كانت فرصة لكي تجدد فرنسا تمسكها بالتعددية في “الجمهورية ميشال عون الرسمية لباريس 

مناسبة ذّكر فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل هذه الزيارة كانت “قالت إن ”. الشرق األوسط

ماكرون بأن لبنان رمز للعيش المشترك وسط فسيفساء هّشة وثمينة، وهو رمز تحتاج إليه 

لكل هذه األسباب قّدمنا دعمنا للمشروع الذي نفذته “وختمت: ”. المنطقة أكثر من أي وقت مضى

 ”.جمعية إدراك لمساعدة الطائفة األشورية

 

 كوليانا

 

هذه “على ” إدراك“كر وكيل رئيس الطائفة األشورية في لبنان الخوراسقف يترون كوليانا وش

”. المبادرة الخاصة بالعائالت التي تغادر سوريا والعراق من جّراء الحرب والتمييز بحقّها

حصل نزوح من سوريا والعراق وكان عدد األشوريين  5102كما تعلمون منذ العام “وأضاف: 

وريا أكبر من الموجودين في لبنان فشّكل ذلك عبئاً كبيراً علينا ولوال الحكومة النازحين من س

 05الفرنسيّة من خالل سفارتها وجمعية إدراك ودعمهما لنا لكان الثقل كبيراً جداً علينا مع وجود 

لو أّن المنظّمات الخيريّة والمؤّسسات التي تقّدم المساعدات للناس “وتابع: ”.  ألف شخص

ة النازحة من سوريا والعراق اتّخذت الخطوات ذاتها على غرار ما فعلت السفارة المحتاج

 ”.الفرنسيّة وإدراك لما شعر هؤالء أنّهم نازحون

 

حصول نزوح إضافي للمسيحيّين واألشوريّين من العراق جّراء المشاكل بين إقليم “وتخّوف من 

ن مساعدة هذه العائالت وعن دعم عدم التوقّف ع“ودعا إلى ”. كردستان والحكومة العراقيّة

 ”.الطائفة كاملة

 

معظم “، مشيراً إلى أن ”النزوح الذي حصل كان صعباً جداً على الطائفة في لبنان“والحظ أن 

لو وقفت المنظّمات اإلنسانية والخيرية “وقال: ”. هؤالء النازحين هاجروا اليوم إلى بلدان أخرى

رنسييّة وإدراك لربما كان بقي المسيحيون وباألخص الوقفة ذاتها التي وقفتها السفارة الف

كي “وشدد على ضرورة استمرار المساعدات من هذا النوع ”. األشوريين والسريان في لبنان

 ”.يبقى المسيحيّون في الشرق ألّن الشرق لنا وليس لغيرنا

 

 جورج كرم

 

ن وكبار السن، وتحدث عضو الجمعية الدكتور جورج كرم، المتخّصص في طب النفس للراشدي

فعرض لنتائج البرنامج الخاص بكبار السن الذي تم من خالله توفير فحوص وعالجات طبّية 

في متابعة مشاكل ” إدراك“ونفسية أسبوعيّة ألبناء الطائفة األشوريّة. وأشار إلى استمرار فريق 
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بأن المعرض الصّحة النفسية التي تم رصدها، ومنها حاالت اكتئاب وقلق وضعف إدراكي. وأفاد 

استشارة صّحية متخّصصة ألبناء الطائفة  0521الطبّي الذي أقيم في إطار البرنامج، قّدم 

 األشوريّة بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الطبّي الجامعي.

 

 فيّاض

 

أما نائب رئيس الجمعية الدكتور جون فيّاض،  المتخّصص في طب النفس لألوالد والمراهقين، 

أماً استفدن  021نتائج البرنامج الخاص باألمهات وبرنامج المرونة المدرسيّة. وقال إن فتناول 

من التدريب على استراتيجيّات األمومة اإليجابيّة، مشيراً إلى أن هذا التدريب أّدى إلى تراجع 

جع % قبل التدريب وترا20.0األساليب السلبيّة في التربية المنزلية مثل الصراخ الذي كان بنسبة 

كذلك تراجعت نسبة الضرب من ”. إدراك“%  بعد التدريب الذي وفّرته  جمعية 02.0إلى 

%. ساهم هذا التدريب أيضاً في زيادة ملحوظة في األساليب اإليجابيّة مثل 0.0% إلى 10.1

 %41.2% إلى 21المحادثة التي ازدادت من 

 

تلميذاً عبر  100والتأقلم لدى  وأوضح فيّاض أن برنامج المدرسة استهدف بناء قدرات المرونة

تدريب أساتذتهم ليقّدموا حصصاً أسبوعيّة عن هذا الموضوع. وأشار إلى أن حاالت القلق 

تحسنت بشكل ملحوظ لدى التالميذ نتيجة  ADHDواالكتئاب وقصور االنتباه وفرط الحركة 

التي شملتها  وشرح فيّاض مختلف محاور التوعية”. إدراك”الدورات التدريبية التي نظمتها

 للطائفة األشورية.” إدراك“دورات 

forces.com/2017/10/26/edrak-https://www.lebanese/ 

  

https://www.lebanese-forces.com/2017/10/26/edrak/
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وكيل الكنيسة األشورية في لبنان: قد يحصل نزوح إضافي 

 كردستانلمسيحيي العراق بسبب مشاكل إقليم 

 
عقدت جمعية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(، بالتعاون مع كنيسة المشرق 

األشرفية، تناولت فيه مشروع "توفير الرعاية  -األشورية مؤتمراً صحأفياً في جامعة البلمند 

 في لبنان.الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئين والمقيمين"، الُمَمّول من السفارة الفرنسية 

 

ووفّر المشروع الرعاية الطبية و النفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين 

والبالغين وكبار السن، وفحوصاً طبية ونفسية مجانية لكبار السن، وساهم في بناء قدرات 

ع متطوعين أشوريين و أساتذة، إذ تََضَمَن تدريبات للتعرف على مشاكل الصحة النفسية لجمي

الفئات العمرية. كذلك شَمَل دورات تدريبية للمتطوعين لتعليم األمهات استراتيجيات تّربويّة بديلة 

في تربية األطفال وعدم استعمال العنف اللفظي والجسدي، وأخرى لألساتذة لتعليم الطالب 

ء نفس استراتيجيات لتعزيز المرونة والتكيف لتخطي ضغوط الحياة النفسية. وتولّى أطباء وعلما

من جمعية"إدراك" تدريب متطوعين أشوريين في مجال الصحة النفسية، وتقديم محاضرات 

 تثقيفية عن الصحة النفسية.

 

 

 إيلي كرم

 

وشدّد رئيس جمعية "إدراك" الدكتور ايلي كرم خالل المؤتمر الصحافي على أهمية هذا 

المقيم و الالجئ الذي يعاني المشروع لما تََضَمنه من بناء قدرات و تمكين للمجتمع األشوري 

ظروفاً اقتصادية و اجتماعية صعبة بسبب الحرب و التهجير. وأوضح أن "إدراك" حرصت على 

مساعدة المجتمع األشورّي في هذا المجال إذ أن أبناءه الذين تهّجروا من العراق وسوريا ولجأوا 

يين "أصحاب تاريخ مجيد". إلى لبنان، "متروكون، وال اهتمام بقضيتهم"، مذَكراً بان األشور

وشكر للسفارة الفرنسيّة دعمها لتوفير التمويل لهذا المشروع الذي يمتد على سنتين وتستفيد منه 

كل الفئات العمرية، من أطفال وراشدين وكبار سن، سواء من الالجئين من العراق وسوريا، أو 

ية المقاربة القائمة على الدليل في من الطائفة األشوريّة اللبنانيّة الُمضيفة. وشّدد كرم على أهمّ 

 تسليم المساعدات اإلنسانيّة لالّجئين.

 



Confidential Page 12 of 31   10/27/2017 

 أوبير

 

وذّكرت مستشارة الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي في السفارة الفرنسية لدى 

عن ضحايا العنف الديني  5102لبنان السيدة سابرينا أوبير بأن مؤتمراً عقد في باريس عام 

منظمة دولية، "كان مناسبة لتأكيد تصميم  02دولة و 01ني في الشرق األوسط بمشاركة واإلث

فرنسا على عدم السماح بالقضاء على التنوع التاريخي في المنطقة، وعزمها على الوقوف في 

 وجه اإلرهاب والظالمية".

األشخاص الذين واعتبرت أن "لبنان أظهر كرًمأ ال مثيل له من خالل استضافته عدداً كبيراً من 

نزحوا جّراء النزاعات في المنطقة"، لكنها الحظت أن "إمكاناته محدودة". وأضافت: "لذلك، 

أردنا دعم مبادرات جمعية إدراك في مجال الصحة النفسية والتي تستهدف الطائفة األشورية في 

ل مشروع لبنان وخصوصاً في ضوء زيادة عددها جّراء النزوح". وأشادت بما تم إنجازه من خال

 "إدراك" مشيرة إلى أنه أتاح "مساعدة مئات النساء وكبار السّن".

وأبرزت أوبير أن "العالقات بين فرنسا ومسيحيي الشرق قديمة"، مشيرة إلى أن زيارة رئيس 

الجمهورية ميشال عون الرسمية لباريس "كانت فرصة لكي تجدد فرنسا تمسكها بالتعددية في 

"هذه الزيارة كانت مناسبة ذّكر فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشرق األوسط". قالت إن 

بأن لبنان رمز للعيش المشترك وسط فسيفساء هّشة وثمينة، وهو رمز تحتاج إليه المنطقة أكثر 

من أي وقت مضى". وختمت: "لكل هذه األسباب قّدمنا دعمنا للمشروع الذي نفذته جمعية إدراك 

 رية".لمساعدة الطائفة األشو

 

 كوليانا

 

وشكر وكيل رئيس الطائفة األشورية في لبنان الخوراسقف يترون كوليانا "إدراك" على "هذه 

المبادرة الخاصة بالعائالت التي تغادر سوريا والعراق من جّراء الحرب والتمييز بحقّها". 

ريين حصل نزوح من سوريا والعراق وكان عدد األشو 5102وأضاف: "كما تعلمون منذ العام 

النازحين من سوريا أكبر من الموجودين في لبنان فشّكل ذلك عبئاً كبيراً علينا ولوال الحكومة 

 05الفرنسيّة من خالل سفارتها وجمعية إدراك ودعمهما لنا لكان الثقل كبيراً جداً علينا مع وجود 

دات للناس ألف شخص". وتابع: "لو أّن المنظّمات الخيريّة والمؤّسسات التي تقّدم المساع

المحتاجة النازحة من سوريا والعراق اتّخذت الخطوات ذاتها على غرار ما فعلت السفارة 

 الفرنسيّة وإدراك لما شعر هؤالء أنّهم نازحون".

وتخّوف من "حصول نزوح إضافي للمسيحيّين واألشوريّين من العراق جّراء المشاكل بين إقليم 

ى "عدم التوقّف عن مساعدة هذه العائالت وعن دعم كردستان والحكومة العراقيّة". ودعا إل

 الطائفة كاملة".

والحظ أن "النزوح الذي حصل كان صعباً جداً على الطائفة في لبنان"، مشيراً إلى أن "معظم 

هؤالء النازحين هاجروا اليوم إلى بلدان أخرى". وقال: "لو وقفت المنظّمات اإلنسانية والخيرية 

تها السفارة الفرنسييّة وإدراك لربما كان بقي المسيحيون وباألخص الوقفة ذاتها التي وقف

األشوريين والسريان في لبنان". وشدد على ضرورة استمرار المساعدات من هذا النوع "كي 

 يبقى المسيحيّون في الشرق ألّن الشرق لنا وليس لغيرنا".

 

 جورج كرم

 

ب النفس للراشدين وكبار السن، وتحدث عضو الجمعية الدكتور جورج كرم، المتخّصص في ط

فعرض لنتائج البرنامج الخاص بكبار السن الذي تم من خالله توفير فحوص وعالجات طبّية 

ونفسية أسبوعيّة ألبناء الطائفة األشوريّة. وأشار إلى استمرار فريق "إدراك" في متابعة مشاكل 
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إدراكي. وأفاد بأن المعرض  الصّحة النفسية التي تم رصدها، ومنها حاالت اكتئاب وقلق وضعف

استشارة صّحية متخّصصة ألبناء الطائفة  0521الطبّي الذي أقيم في إطار البرنامج، قّدم 

 األشوريّة بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الطبّي الجامعي.

 

 فيّاض

 

ن، أما نائب رئيس الجمعية الدكتور جون فيّاض، المتخّصص في طب النفس لألوالد والمراهقي

أماً استفدن  021فتناول نتائج البرنامج الخاص باألمهات وبرنامج المرونة المدرسيّة. وقال إن 

من التدريب على استراتيجيّات األمومة اإليجابيّة، مشيراً إلى أن هذا التدريب أّدى إلى تراجع 

تدريب وتراجع % قبل ال20.0األساليب السلبيّة في التربية المنزلية مثل الصراخ الذي كان بنسبة 

% بعد التدريب الذي وفّرته جمعية "إدراك". كذلك تراجعت نسبة الضرب من 02.0إلى 

%. ساهم هذا التدريب أيضاً في زيادة ملحوظة في األساليب اإليجابيّة مثل 0.0% إلى 10.1

 %41.2% إلى 21المحادثة التي ازدادت من 

تلميذاً عبر  100المرونة والتأقلم لدى وأوضح فيّاض أن برنامج المدرسة استهدف بناء قدرات 

تدريب أساتذتهم ليقّدموا حصصاً أسبوعيّة عن هذا الموضوع. وأشار إلى أن حاالت القلق 

تحسنت بشكل ملحوظ لدى التالميذ نتيجة  ADHDواالكتئاب وقصور االنتباه وفرط الحركة 

التوعية التي شملتها الدورات التدريبية التي نظمتها"إدراك". وشرح فيّاض مختلف محاور 

 دورات "إدراك" للطائفة األشورية.

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=224550 

  

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=224550
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=224550


Confidential Page 14 of 31   10/27/2017 

 

 

 
وكيل الكنيسة األشورية في لبنان: قد يحصل نزوح 

 كردستانإضافي لمسيحيي العراق بسبب مشاكل إقليم 

 
)مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(،  بالتعاون مع كنيسة المشرق ” إدراك“عقدت جمعية 

توفير الرعاية “األشرفية، تناولت فيه مشروع  –األشورية مؤتمراً صحأفياً في جامعة البلمند 

 في لبنان. ، الُمَمّول من السفارة الفرنسية”الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئين والمقيمين

 

ووفّر المشروع الرعاية الطبية و النفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين 

والبالغين وكبار السن، وفحوصاً طبية ونفسية مجانية لكبار السن، وساهم في بناء قدرات 

يع متطوعين أشوريين و أساتذة، إذ تََضَمَن تدريبات للتعرف على مشاكل الصحة النفسية لجم

الفئات العمرية. كذلك شَمَل دورات تدريبية للمتطوعين لتعليم األمهات استراتيجيات تّربويّة بديلة 

في تربية األطفال وعدم استعمال العنف اللفظي والجسدي، وأخرى لألساتذة لتعليم الطالب 

اء نفس استراتيجيات لتعزيز المرونة والتكيف لتخطي ضغوط الحياة النفسية. وتولّى أطباء وعلم

تدريب متطوعين أشوريين في مجال الصحة النفسية، وتقديم محاضرات ” إدراك“من جمعية

 تثقيفية عن الصحة النفسية.

 

   

 

 إيلي كرم

 

الدكتور ايلي كرم  خالل المؤتمر الصحافي على أهمية هذا ” إدراك“وشدّد رئيس جمعية  

شوري المقيم و الالجئ الذي يعاني المشروع لما تََضَمنه من بناء قدرات و تمكين للمجتمع األ

حرصت ” إدراك“ظروفاً اقتصادية و اجتماعية صعبة بسبب الحرب و التهجير. وأوضح أن 

على مساعدة المجتمع األشورّي في هذا المجال إذ أن أبناءه الذين تهّجروا من العراق وسوريا 

أصحاب تاريخ “األشوريين ، مذَكراً بان ”متروكون، وال اهتمام بقضيتهم“ولجأوا إلى لبنان، 

وشكر للسفارة الفرنسيّة دعمها لتوفير التمويل لهذا المشروع الذي يمتد على سنتين ”. مجيد

وتستفيد منه كل الفئات العمرية، من أطفال وراشدين وكبار سن، سواء من الالجئين من العراق 

لى أهّمية المقاربة القائمة على وسوريا، أو من الطائفة األشوريّة اللبنانيّة الُمضيفة. وشّدد كرم ع

 الدليل في تسليم المساعدات اإلنسانيّة لالّجئين.
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 أوبير

 

وذّكرت مستشارة الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي في السفارة الفرنسية  

ي عن ضحايا العنف الدين 5102لدى لبنان السيدة سابرينا أوبير بأن مؤتمراً عقد في باريس عام 

كان مناسبة لتأكيد تصميم “منظمة دولية،  02دولة و 01واإلثني في الشرق األوسط بمشاركة 

فرنسا على عدم السماح بالقضاء على التنوع التاريخي في المنطقة، وعزمها على الوقوف في 

 ”.وجه اإلرهاب والظالمية

 

يراً من األشخاص الذين لبنان أظهر كرًمأ ال مثيل له من خالل استضافته عدداً كب“واعتبرت أن 

لذلك، “وأضافت: ”. إمكاناته محدودة“، لكنها الحظت أن ”نزحوا جّراء النزاعات في المنطقة

أردنا دعم مبادرات جمعية إدراك في مجال الصحة النفسية والتي تستهدف الطائفة األشورية في 

زه من خالل مشروع وأشادت بما تم إنجا”. لبنان وخصوصاً في ضوء زيادة عددها جّراء النزوح

 ”.مساعدة مئات النساء وكبار السنّ “مشيرة إلى أنه أتاح ” إدراك“

 

، مشيرة إلى أن زيارة رئيس ”العالقات بين فرنسا ومسيحيي الشرق قديمة“وأبرزت أوبير أن 

كانت فرصة لكي تجدد فرنسا تمسكها بالتعددية في “الجمهورية ميشال عون الرسمية لباريس 

هذه الزيارة كانت مناسبة ذّكر فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل “قالت إن  ”.الشرق األوسط

ماكرون بأن لبنان رمز للعيش المشترك وسط فسيفساء هّشة وثمينة، وهو رمز تحتاج إليه 

لكل هذه األسباب قّدمنا دعمنا للمشروع الذي نفذته “وختمت: ”. المنطقة أكثر من أي وقت مضى

 ”.ئفة األشوريةجمعية إدراك لمساعدة الطا

 

  

 

 كوليانا

 

هذه “على ” إدراك“وشكر وكيل رئيس الطائفة األشورية في لبنان الخوراسقف يترون كوليانا 

”. المبادرة الخاصة بالعائالت التي تغادر سوريا والعراق من جّراء الحرب والتمييز بحقّها

ان عدد األشوريين حصل نزوح من سوريا والعراق وك 5102كما تعلمون منذ العام “وأضاف: 

النازحين من سوريا أكبر من الموجودين في لبنان فشّكل ذلك عبئاً كبيراً علينا ولوال الحكومة 

 05الفرنسيّة من خالل سفارتها وجمعية إدراك ودعمهما لنا لكان الثقل كبيراً جداً علينا مع وجود 

تقّدم المساعدات للناس  لو أّن المنظّمات الخيريّة والمؤّسسات التي“وتابع: ”.  ألف شخص

المحتاجة النازحة من سوريا والعراق اتّخذت الخطوات ذاتها على غرار ما فعلت السفارة 

 ”.الفرنسيّة وإدراك لما شعر هؤالء أنّهم نازحون

 

حصول نزوح إضافي للمسيحيّين واألشوريّين من العراق جّراء المشاكل بين إقليم “وتخّوف من 

عدم التوقّف عن مساعدة هذه العائالت وعن دعم “ودعا إلى ”. العراقيّةكردستان والحكومة 

 ”.الطائفة كاملة

 

معظم “، مشيراً إلى أن ”النزوح الذي حصل كان صعباً جداً على الطائفة في لبنان“والحظ أن 

لو وقفت المنظّمات اإلنسانية والخيرية “وقال: ”. هؤالء النازحين هاجروا اليوم إلى بلدان أخرى

الوقفة ذاتها التي وقفتها السفارة الفرنسييّة وإدراك لربما كان بقي المسيحيون وباألخص 

كي “وشدد على ضرورة استمرار المساعدات من هذا النوع ”. األشوريين والسريان في لبنان

 ”.يبقى المسيحيّون في الشرق ألّن الشرق لنا وليس لغيرنا
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 جورج كرم 

 

ورج كرم، المتخّصص في طب النفس للراشدين وكبار السن، وتحدث عضو الجمعية الدكتور ج

فعرض لنتائج البرنامج الخاص بكبار السن الذي تم من خالله توفير فحوص وعالجات طبّية 

في متابعة مشاكل ” إدراك“ونفسية أسبوعيّة ألبناء الطائفة األشوريّة. وأشار إلى استمرار فريق 

حاالت اكتئاب وقلق وضعف إدراكي. وأفاد بأن المعرض الصّحة النفسية التي تم رصدها، ومنها 

استشارة صّحية متخّصصة ألبناء الطائفة  0521الطبّي الذي أقيم في إطار البرنامج، قّدم 

 األشوريّة بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الطبّي الجامعي.

 

 فيّاض 

 

ب النفس لألوالد والمراهقين، أما نائب رئيس الجمعية الدكتور جون فيّاض،  المتخّصص في ط 

أماً استفدن  021فتناول نتائج البرنامج الخاص باألمهات وبرنامج المرونة المدرسيّة. وقال إن 

من التدريب على استراتيجيّات األمومة اإليجابيّة، مشيراً إلى أن هذا التدريب أّدى إلى تراجع 

% قبل التدريب وتراجع 20.0ذي كان بنسبة األساليب السلبيّة في التربية المنزلية مثل الصراخ ال

كذلك تراجعت نسبة الضرب من ”. إدراك“%  بعد التدريب الذي وفّرته  جمعية 02.0إلى 

%. ساهم هذا التدريب أيضاً في زيادة ملحوظة في األساليب اإليجابيّة مثل 0.0% إلى 10.1

 %41.2% إلى 21المحادثة التي ازدادت من 

 

تلميذاً عبر  100ج المدرسة استهدف بناء قدرات المرونة والتأقلم لدى وأوضح فيّاض أن برنام

تدريب أساتذتهم ليقّدموا حصصاً أسبوعيّة عن هذا الموضوع. وأشار إلى أن حاالت القلق 

تحسنت بشكل ملحوظ لدى التالميذ نتيجة  ADHDواالكتئاب وقصور االنتباه وفرط الحركة 

وشرح فيّاض مختلف محاور التوعية التي شملتها ”. اكإدر”الدورات التدريبية التي نظمتها

 للطائفة األشورية.” إدراك“دورات 

-http://magvisions.com/%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84

-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9

-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9

-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a

%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84-f%d9%82%d8%a/ 

  

http://magvisions.com/%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84/
http://magvisions.com/%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84/
http://magvisions.com/%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84/
http://magvisions.com/%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84/
http://magvisions.com/%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84/
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إدراك توفر الرعاية الصحية والنفسية لآلشوريين 

 الالجئين والمقيمين بتمويل من السفارة الفرنسية

 
 عقدت جمعية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(، بالتعاون مع

 األشرفية، تناولت -كنيسة المشرق األشورية مؤتمرا صحافيا في جامعة البلمند 

 فيه مشروع "توفير الرعاية الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئين والمقيمين"،

 الممول من السفارة الفرنسية.

 ووفر المشروع الرعاية الطبية والنفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال

 ،والمراهقين والبالغين وكبار السن، وفحوصا طبية ونفسية مجانية لكبار السن

 وساهم في بناء قدرات متطوعين أشوريين وأساتذة، اذ تضمن تدريبات للتعرف على

 مشاكل الصحة النفسية لجميع الفئات العمرية. كذلك شمل دورات تدريبية

 للمتطوعين لتعليم األمهات استراتيجيات تربوية بديلة في تربية األطفال، وعدم

 لتعليم الطالب استراتيجيات استعمال العنف اللفظي والجسدي، وأخرى لألساتذة

 لتعزيز المرونة والتكيف لتخطي ضغوط الحياة النفسية. وتولى أطباء وعلماء نفس

 من جمعية"إدراك" تدريب متطوعين أشوريين في مجال الصحة النفسية، وتقديم

 محاضرات تثقيفية عن الصحة النفسية.

 

 إيلي كرم

 ل المؤتمر الصحافي "على أهميةوشدد رئيس جمعية "إدراك" الدكتور ايلي كرم خال

 هذا المشروع لما تضمنه من بناء قدرات وتمكين للمجتمع األشوري المقيم

 والالجئ الذي يعاني ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب الحرب والتهجير".

 

 وأوضح أن "إدراك" حرصت على مساعدة المجتمع األشوري في هذا المجال إذ أن

 من العراق وسوريا ولجأوا إلى لبنان، "متروكون"، والأبناءه الذين تهجروا 

 اهتمام بقضيتهم"، مذكرا بان األشوريين "أصحاب تاريخ مجيد". وشكر للسفارة

 الفرنسية دعمها لتوفير التمويل لهذا المشروع الذي يمتد على سنتين وتستفيد

 ن منمنه كل الفئات العمرية، من أطفال وراشدين وكبار سن، سواء من الالجئي

 العراق وسوريا، أو من الطائفة األشورية اللبنانية المضيفة. وشدد كرم على

 "أهمية المقاربة القائمة على الدليل في تسليم المساعدات اإلنسانية لالجئين".

 

 أوبير

 وذكرت مستشارة الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي في

 سابرينا أوبير "بأن مؤتمرا عقد في باريسالسفارة الفرنسية لدى لبنان السيدة 
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 دولة 01عن ضحايا العنف الديني واإلثني في الشرق األوسط بمشاركة  5102عام 

 منظمة دولية، "كان مناسبة لتأكيد تصميم فرنسا على عدم السماح بالقضاء 02و

 .على التنوع التاريخي في المنطقة، وعزمها على الوقوف في وجه اإلرهاب والظالمية"

 

 واعتبرت أن "لبنان أظهر كرما ال مثيل له من خالل استضافته عددا كبيرا من

 األشخاص الذين نزحوا جراء النزاعات في المنطقة"، لكنها الحظت أن "إمكاناته

 محدودة".

 أضافت: أردنا دعم مبادرات جمعية "إدراك" في مجال الصحة النفسية والتي

 صوصا في ضوء زيادة عددها جراء النزوح".تستهدف الطائفة األشورية في لبنان، خ

 وأشادت بما تم إنجازه من خالل مشروع "إدراك" مشيرة إلى أنه أتاح "مساعدة

 مئات النساء وكبار السن".

 وأبرزت أوبير أن "العالقات بين فرنسا ومسيحيي الشرق قديمة"، مشيرة إلى "أن

 فرصة لكي تجدد فرنسا زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الرسمية لباريس "كانت

 تمسكها بالتعددية في الشرق األوسط". وقالت إن "هذه الزيارة كانت مناسبة ذكر

 فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن لبنان رمز للعيش المشترك وسط

 فسيفساء هشة وثمينة، وهو رمز تحتاج إليه المنطقة أكثر من أي وقت مضى".

 منا دعمنا للمشروع الذي نفذته جمعية "إدراك"وختمت: "لكل هذه األسباب قد

 لمساعدة الطائفة األشورية".

 

 كوليانا

 وشكر وكيل رئيس الطائفة األشورية في لبنان الخوراسقف يترون كوليانا "إدراك"

 على "هذه المبادرة الخاصة بالعائالت التي تغادر سوريا والعراق من جراء

 حصل نزوح من 5102علمون منذ العام الحرب والتمييز بحقها". وأضاف: "كما ت

 سوريا والعراق وكان عدد األشوريين النازحين من سوريا أكبر من الموجودين في

 لبنان فشكل ذلك عبئا كبيرا علينا ولوال الحكومة الفرنسية من خالل سفارتها،

 ألف شخص". 05وجمعية "إدراك" ودعمهما لنا لكان الثقل كبيرا جدا علينا مع وجود 

 وتابع: "لو أن المنظمات الخيرية والمؤسسات التي تقدم المساعدات للناس

 المحتاجة النازحة من سوريا والعراق اتخذت الخطوات ذاتها على غرار ما فعلت

 السفارة الفرنسية وإدراك لما شعر هؤالء أنهم نازحون".

 اكلوتخوف من "حصول نزوح إضافي للمسيحيين واألشوريين من العراق جراء المش

 بين إقليم كردستان والحكومة العراقية". ودعا إلى "عدم التوقف عن مساعدة هذه

 العائالت وعن دعم الطائفة كاملة".

 والحظ أن "النزوح الذي حصل كان صعبا جدا على الطائفة في لبنان"، مشيرا إلى

 أن "معظم هؤالء النازحين هاجروا اليوم إلى بلدان أخرى". وقال: "لو وقفت

 مات اإلنسانية والخيرية الوقفة ذاتها التي وقفتها السفارة الفرنسيةالمنظ

 و"إدراك" لربما كان بقي المسيحيون وباألخص األشوريين والسريان في لبنان".

 وشدد على "ضرورة استمرار المساعدات من هذا النوع "كي يبقى المسيحيون في

 الشرق ألن الشرق لنا وليس لغيرنا".

 

 كرم

 جمعية الدكتور جورج كرم، المتخصص في طب النفس للراشدين وكباروتحدث عضو ال

 السن، فعرض لنتائج البرنامج الخاص بكبار السن الذي تم من خالله توفير فحوص

 وعالجات طبية ونفسية أسبوعية ألبناء الطائفة األشورية. وأشار إلى استمرار



Confidential Page 19 of 31   10/27/2017 

 ها، ومنها حاالتفريق "إدراك" في متابعة مشاكل الصحة النفسية التي تم رصد

 اكتئاب وقلق وضعف إدراكي. وأفاد بأن المعرض الطبي الذي أقيم في إطار

 استشارة صحية متخصصة ألبناء الطائفة األشورية بالتعاون 0521البرنامج، قدم 

 مع مستشفى القديس جاورجيوس الطبي الجامعي".

 

 فياض

 النفس لألوالدأما نائب رئيس الجمعية الدكتور جون فياض، المتخصص في طب 

 والمراهقين، فتناول نتائج البرنامج الخاص باألمهات وبرنامج المرونة

 أما استفدن من التدريب على استراتيجيات األمومة 021المدرسية. وقال إن 

 اإليجابية، مشيرا إلى "أن هذا التدريب أدى إلى تراجع األساليب السلبية في

 % قبل التدريب وتراجع إلى20.0نسبة التربية المنزلية مثل الصراخ الذي كان ب

 % بعد التدريب الذي وفرته جمعية "إدراك". كذلك تراجعت نسبة الضرب من02.0

 %. ساهم هذا التدريب أيضا في زيادة ملحوظة في األساليب0.0% إلى 10.1

 %".41.2% إلى 21اإليجابية مثل المحادثة التي ازدادت من 

 100استهدف بناء قدرات المرونة والتأقلم لدى وأوضح فياض "أن برنامج المدرسة 

 تلميذا عبر تدريب أساتذتهم ليقدموا حصصا أسبوعية عن هذا الموضوع. وأشار إلى

 تحسنت بشكل ADHDأن حاالت القلق واالكتئاب وقصور االنتباه وفرط الحركة 

 ملحوظ لدى التالميذ نتيجة الدورات التدريبية التي نظمتها"إدراك". وشرح فياض

 مختلف محاور التوعية التي شملتها دورات "إدراك" للطائفة األشورية.
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توفير الرعاية الصحية والنفسية لآلشوريين 

 المقيمين والنازحين في لبنان

 
 قت مضىسابرينا أوبير: لبنان رمٌز للعيش المشترك تحتاجه المنطقة أكثر من أي و

 ”توفير الرعاية الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئين والمقيمين“

 بتمويل من السفارة الفرنسية” إدراك“مشروع نفّذته جمعية 

 

 وكيل الكنيسة األشورية في لبنان:

 قد يحصل نزوح إضافي لمسيحيي العراق بسبب مشاكل إقليم كردستان

 

العالج التطبيقي(، بالتعاون مع كنيسة المشرق )مركز األبحاث وتطوير ” إدراك“عقدت جمعية 

توفير الرعاية “األشرفية، تناولت فيه مشروع  –األشورية مؤتمراً صحأفياً في جامعة البلمند 

 ، الُمَمّول من السفارة الفرنسية في لبنان.”الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئين والمقيمين

 

والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين ووفّر المشروع الرعاية الطبية و النفسية 

والبالغين وكبار السن، وفحوصاً طبية ونفسية مجانية لكبار السن، وساهم في بناء قدرات 

متطوعين أشوريين و أساتذة، إذ تََضَمَن تدريبات للتعرف على مشاكل الصحة النفسية لجميع 

ين لتعليم األمهات استراتيجيات تّربويّة بديلة الفئات العمرية. كذلك شَمَل دورات تدريبية للمتطوع

في تربية األطفال وعدم استعمال العنف اللفظي والجسدي، وأخرى لألساتذة لتعليم الطالب 

استراتيجيات لتعزيز المرونة والتكيف لتخطي ضغوط الحياة النفسية. وتولّى أطباء وعلماء نفس 

ل الصحة النفسية، وتقديم محاضرات تدريب متطوعين أشوريين في مجا” إدراك”من جمعية

 تثقيفية عن الصحة النفسية.

 

 إيلي كرم

 

الدكتور ايلي كرم خالل المؤتمر الصحافي على أهمية هذا ” إدراك“وشدّد رئيس جمعية 

المشروع لما تََضَمنه من بناء قدرات و تمكين للمجتمع األشوري المقيم و الالجئ الذي يعاني 

حرصت ” إدراك“ية صعبة بسبب الحرب و التهجير. وأوضح أن ظروفاً اقتصادية و اجتماع

على مساعدة المجتمع األشورّي في هذا المجال إذ أن أبناءه الذين تهّجروا من العراق وسوريا 

أصحاب تاريخ “، مذَكراً بان األشوريين ”متروكون، وال اهتمام بقضيتهم“ولجأوا إلى لبنان، 
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ا لتوفير التمويل لهذا المشروع الذي يمتد على سنتين وشكر للسفارة الفرنسيّة دعمه”. مجيد

وتستفيد منه كل الفئات العمرية، من أطفال وراشدين وكبار سن، سواء من الالجئين من العراق 

وسوريا، أو من الطائفة األشوريّة اللبنانيّة الُمضيفة. وشّدد كرم على أهّمية المقاربة القائمة على 

 اإلنسانيّة لالّجئين.الدليل في تسليم المساعدات 

 

 أوبير

 

وذّكرت مستشارة الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي في السفارة الفرنسية لدى 

عن ضحايا العنف الديني  5102لبنان السيدة سابرينا أوبير بأن مؤتمراً عقد في باريس عام 

كان مناسبة لتأكيد تصميم “ منظمة دولية، 02دولة و 01واإلثني في الشرق األوسط بمشاركة 

فرنسا على عدم السماح بالقضاء على التنوع التاريخي في المنطقة، وعزمها على الوقوف في 

 ”.وجه اإلرهاب والظالمية

لبنان أظهر كرًمأ ال مثيل له من خالل استضافته عدداً كبيراً من األشخاص الذين “واعتبرت أن 

لذلك، “وأضافت: ”. إمكاناته محدودة“ها الحظت أن ، لكن”نزحوا جّراء النزاعات في المنطقة

أردنا دعم مبادرات جمعية إدراك في مجال الصحة النفسية والتي تستهدف الطائفة األشورية في 

وأشادت بما تم إنجازه من خالل مشروع ”. لبنان وخصوصاً في ضوء زيادة عددها جّراء النزوح

 ”.نساء وكبار السنّ مساعدة مئات ال“مشيرة إلى أنه أتاح ” إدراك“

، مشيرة إلى أن زيارة رئيس ”العالقات بين فرنسا ومسيحيي الشرق قديمة“وأبرزت أوبير أن 

كانت فرصة لكي تجدد فرنسا تمسكها بالتعددية في “الجمهورية ميشال عون الرسمية لباريس 

يمانويل هذه الزيارة كانت مناسبة ذّكر فيها الرئيس الفرنسي إ“قالت إن ”. الشرق األوسط

ماكرون بأن لبنان رمز للعيش المشترك وسط فسيفساء هّشة وثمينة، وهو رمز تحتاج إليه 

لكل هذه األسباب قّدمنا دعمنا للمشروع الذي نفذته “وختمت: ”. المنطقة أكثر من أي وقت مضى

 ”.جمعية إدراك لمساعدة الطائفة األشورية

 

 كوليانا

 

هذه “على ” إدراك“لبنان الخوراسقف يترون كوليانا وشكر وكيل رئيس الطائفة األشورية في 

”. المبادرة الخاصة بالعائالت التي تغادر سوريا والعراق من جّراء الحرب والتمييز بحقّها

حصل نزوح من سوريا والعراق وكان عدد األشوريين  5102كما تعلمون منذ العام “وأضاف: 

شّكل ذلك عبئاً كبيراً علينا ولوال الحكومة النازحين من سوريا أكبر من الموجودين في لبنان ف

 05الفرنسيّة من خالل سفارتها وجمعية إدراك ودعمهما لنا لكان الثقل كبيراً جداً علينا مع وجود 

لو أّن المنظّمات الخيريّة والمؤّسسات التي تقّدم المساعدات للناس “وتابع: ”. ألف شخص

الخطوات ذاتها على غرار ما فعلت السفارة المحتاجة النازحة من سوريا والعراق اتّخذت 

 ”.الفرنسيّة وإدراك لما شعر هؤالء أنّهم نازحون

حصول نزوح إضافي للمسيحيّين واألشوريّين من العراق جّراء المشاكل بين إقليم “وتخّوف من 

عدم التوقّف عن مساعدة هذه العائالت وعن دعم “ودعا إلى ”. كردستان والحكومة العراقيّة

 ”.فة كاملةالطائ

معظم “، مشيراً إلى أن ”النزوح الذي حصل كان صعباً جداً على الطائفة في لبنان“والحظ أن 

لو وقفت المنظّمات اإلنسانية والخيرية “وقال: ”. هؤالء النازحين هاجروا اليوم إلى بلدان أخرى

ون وباألخص الوقفة ذاتها التي وقفتها السفارة الفرنسييّة وإدراك لربما كان بقي المسيحي

كي “وشدد على ضرورة استمرار المساعدات من هذا النوع ”. األشوريين والسريان في لبنان

 ”.يبقى المسيحيّون في الشرق ألّن الشرق لنا وليس لغيرنا
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 جورج كرم

 

وتحدث عضو الجمعية الدكتور جورج كرم، المتخّصص في طب النفس للراشدين وكبار السن، 

لخاص بكبار السن الذي تم من خالله توفير فحوص وعالجات طبّية فعرض لنتائج البرنامج ا

في متابعة مشاكل ” إدراك“ونفسية أسبوعيّة ألبناء الطائفة األشوريّة. وأشار إلى استمرار فريق 

الصّحة النفسية التي تم رصدها، ومنها حاالت اكتئاب وقلق وضعف إدراكي. وأفاد بأن المعرض 

استشارة صّحية متخّصصة ألبناء الطائفة  0521البرنامج، قّدم الطبّي الذي أقيم في إطار 

 األشوريّة بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الطبّي الجامعي.

 

 فيّاض

 

أما نائب رئيس الجمعية الدكتور جون فيّاض، المتخّصص في طب النفس لألوالد والمراهقين، 

أماً استفدن  021المرونة المدرسيّة. وقال إن فتناول نتائج البرنامج الخاص باألمهات وبرنامج 

من التدريب على استراتيجيّات األمومة اإليجابيّة، مشيراً إلى أن هذا التدريب أّدى إلى تراجع 

% قبل التدريب وتراجع 20.0األساليب السلبيّة في التربية المنزلية مثل الصراخ الذي كان بنسبة 

كذلك تراجعت نسبة الضرب من ”. إدراك“معية % بعد التدريب الذي وفّرته ج02.0إلى 

%. ساهم هذا التدريب أيضاً في زيادة ملحوظة في األساليب اإليجابيّة مثل 0.0% إلى 10.1

 %41.2% إلى 21المحادثة التي ازدادت من 

تلميذاً عبر  100وأوضح فيّاض أن برنامج المدرسة استهدف بناء قدرات المرونة والتأقلم لدى 

تهم ليقّدموا حصصاً أسبوعيّة عن هذا الموضوع. وأشار إلى أن حاالت القلق تدريب أساتذ

تحسنت بشكل ملحوظ لدى التالميذ نتيجة  ADHDواالكتئاب وقصور االنتباه وفرط الحركة 

وشرح فيّاض مختلف محاور التوعية التي شملتها ”. إدراك”الدورات التدريبية التي نظمتها

 ية.للطائفة األشور” إدراك“دورات 
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http://alhadeel.net/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1/
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إدراك توفر الرعاية الصحية والنفسية لآلشوريين 

 الالجئين والمقيمين بتمويل من السفارة الفرنسية

 
عقدت جمعية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(، بالتعاون مع كنيسة  -وطنية 

األشرفية، تناولت فيه مشروع "توفير  -المشرق األشورية مؤتمرا صحافيا في جامعة البلمند 

 ن والمقيمين"، الممول من السفارة الفرنسية.الرعاية الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئي

 

ووفر المشروع الرعاية الطبية والنفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين 

والبالغين وكبار السن، وفحوصا طبية ونفسية مجانية لكبار السن، وساهم في بناء قدرات 

مشاكل الصحة النفسية لجميع متطوعين أشوريين وأساتذة، اذ تضمن تدريبات للتعرف على 

الفئات العمرية. كذلك شمل دورات تدريبية للمتطوعين لتعليم األمهات استراتيجيات تربوية بديلة 

في تربية األطفال، وعدم استعمال العنف اللفظي والجسدي، وأخرى لألساتذة لتعليم الطالب 

ة. وتولى أطباء وعلماء نفس استراتيجيات لتعزيز المرونة والتكيف لتخطي ضغوط الحياة النفسي

من جمعية"إدراك" تدريب متطوعين أشوريين في مجال الصحة النفسية، وتقديم محاضرات 

 تثقيفية عن الصحة النفسية.

 

 إيلي كرم

وشدد رئيس جمعية "إدراك" الدكتور ايلي كرم خالل المؤتمر الصحافي "على أهمية هذا 

مجتمع األشوري المقيم والالجئ الذي يعاني المشروع لما تضمنه من بناء قدرات وتمكين لل

 ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب الحرب والتهجير".

 

وأوضح أن "إدراك" حرصت على مساعدة المجتمع األشوري في هذا المجال إذ أن أبناءه الذين 

بان تهجروا من العراق وسوريا ولجأوا إلى لبنان، "متروكون"، وال اهتمام بقضيتهم"، مذكرا 

األشوريين "أصحاب تاريخ مجيد". وشكر للسفارة الفرنسية دعمها لتوفير التمويل لهذا المشروع 

الذي يمتد على سنتين وتستفيد منه كل الفئات العمرية، من أطفال وراشدين وكبار سن، سواء من 

ى "أهمية الالجئين من العراق وسوريا، أو من الطائفة األشورية اللبنانية المضيفة. وشدد كرم عل

 المقاربة القائمة على الدليل في تسليم المساعدات اإلنسانية لالجئين".
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 أوبير

وذكرت مستشارة الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي في السفارة الفرنسية لدى 

عن ضحايا العنف الديني  5102لبنان السيدة سابرينا أوبير "بأن مؤتمرا عقد في باريس عام 

منظمة دولية، "كان مناسبة لتأكيد تصميم  02دولة و 01ثني في الشرق األوسط بمشاركة واإل

فرنسا على عدم السماح بالقضاء على التنوع التاريخي في المنطقة، وعزمها على الوقوف في 

 وجه اإلرهاب والظالمية".

 

األشخاص الذين واعتبرت أن "لبنان أظهر كرما ال مثيل له من خالل استضافته عددا كبيرا من 

 نزحوا جراء النزاعات في المنطقة"، لكنها الحظت أن "إمكاناته محدودة".

 

أضافت: أردنا دعم مبادرات جمعية "إدراك" في مجال الصحة النفسية والتي تستهدف الطائفة 

األشورية في لبنان، خصوصا في ضوء زيادة عددها جراء النزوح". وأشادت بما تم إنجازه من 

 "إدراك" مشيرة إلى أنه أتاح "مساعدة مئات النساء وكبار السن". خالل مشروع

 

وأبرزت أوبير أن "العالقات بين فرنسا ومسيحيي الشرق قديمة"، مشيرة إلى "أن زيارة رئيس 

الجمهورية ميشال عون الرسمية لباريس "كانت فرصة لكي تجدد فرنسا تمسكها بالتعددية في 

لزيارة كانت مناسبة ذكر فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل الشرق األوسط". وقالت إن "هذه ا

ماكرون بأن لبنان رمز للعيش المشترك وسط فسيفساء هشة وثمينة، وهو رمز تحتاج إليه 

المنطقة أكثر من أي وقت مضى". وختمت: "لكل هذه األسباب قدمنا دعمنا للمشروع الذي نفذته 

 جمعية "إدراك" لمساعدة الطائفة األشورية".

 

 كوليانا

وشكر وكيل رئيس الطائفة األشورية في لبنان الخوراسقف يترون كوليانا "إدراك" على "هذه 

المبادرة الخاصة بالعائالت التي تغادر سوريا والعراق من جراء الحرب والتمييز بحقها". 

حصل نزوح من سوريا والعراق وكان عدد األشوريين  5102وأضاف: "كما تعلمون منذ العام 

حين من سوريا أكبر من الموجودين في لبنان فشكل ذلك عبئا كبيرا علينا ولوال الحكومة الناز

الفرنسية من خالل سفارتها، وجمعية "إدراك" ودعمهما لنا لكان الثقل كبيرا جدا علينا مع وجود 

 ألف شخص". 05

 

ة النازحة من وتابع: "لو أن المنظمات الخيرية والمؤسسات التي تقدم المساعدات للناس المحتاج

سوريا والعراق اتخذت الخطوات ذاتها على غرار ما فعلت السفارة الفرنسية وإدراك لما شعر 

 هؤالء أنهم نازحون".

 

وتخوف من "حصول نزوح إضافي للمسيحيين واألشوريين من العراق جراء المشاكل بين إقليم 

هذه العائالت وعن دعم كردستان والحكومة العراقية". ودعا إلى "عدم التوقف عن مساعدة 

 الطائفة كاملة".

 

والحظ أن "النزوح الذي حصل كان صعبا جدا على الطائفة في لبنان"، مشيرا إلى أن "معظم 

هؤالء النازحين هاجروا اليوم إلى بلدان أخرى". وقال: "لو وقفت المنظمات اإلنسانية والخيرية 

" لربما كان بقي المسيحيون وباألخص الوقفة ذاتها التي وقفتها السفارة الفرنسية و"إدراك

األشوريين والسريان في لبنان". وشدد على "ضرورة استمرار المساعدات من هذا النوع "كي 

 يبقى المسيحيون في الشرق ألن الشرق لنا وليس لغيرنا".
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 كرم

وتحدث عضو الجمعية الدكتور جورج كرم، المتخصص في طب النفس للراشدين وكبار السن، 

نتائج البرنامج الخاص بكبار السن الذي تم من خالله توفير فحوص وعالجات طبية فعرض ل

ونفسية أسبوعية ألبناء الطائفة األشورية. وأشار إلى استمرار فريق "إدراك" في متابعة مشاكل 

الصحة النفسية التي تم رصدها، ومنها حاالت اكتئاب وقلق وضعف إدراكي. وأفاد بأن المعرض 

استشارة صحية متخصصة ألبناء الطائفة  0521يم في إطار البرنامج، قدم الطبي الذي أق

 األشورية بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الطبي الجامعي".

 

 

 فياض

أما نائب رئيس الجمعية الدكتور جون فياض، المتخصص في طب النفس لألوالد والمراهقين، 

أما استفدن  021المرونة المدرسية. وقال إن  فتناول نتائج البرنامج الخاص باألمهات وبرنامج

من التدريب على استراتيجيات األمومة اإليجابية، مشيرا إلى "أن هذا التدريب أدى إلى تراجع 

% قبل التدريب وتراجع 20.0األساليب السلبية في التربية المنزلية مثل الصراخ الذي كان بنسبة 

إدراك". كذلك تراجعت نسبة الضرب من % بعد التدريب الذي وفرته جمعية "02.0إلى 

%. ساهم هذا التدريب أيضا في زيادة ملحوظة في األساليب اإليجابية مثل 0.0% إلى 10.1

 %".41.2% إلى 21المحادثة التي ازدادت من 

 

تلميذا عبر  100وأوضح فياض "أن برنامج المدرسة استهدف بناء قدرات المرونة والتأقلم لدى 

تدريب أساتذتهم ليقدموا حصصا أسبوعية عن هذا الموضوع. وأشار إلى أن حاالت القلق 

تحسنت بشكل ملحوظ لدى التالميذ نتيجة  ADHDواالكتئاب وقصور االنتباه وفرط الحركة 

التي نظمتها"إدراك". وشرح فياض مختلف محاور التوعية التي شملتها  الدورات التدريبية

 دورات "إدراك" للطائفة األشورية.

news/310909-leb.gov.lb/ar/show-http://nna/ 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/310909/
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 مشروع "توفير الرعاية الصحية والنفسية لآلشوريين

 الالجئين والمقيمين" الممول من السفارة الفرنسية

 الستمرار المساعدات لكي يبقى المسيحيون في الشرق
 

عقدت جمعية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(، بالتعاون مع كنيسة المشرق 

الرعاية األشرفية، تناولت فيه مشروع "توفير  -األشورية مؤتمراً صحافياً في جامعة البلمند 

 الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئين والمقيمين"، الممول من السفارة الفرنسية.

 

ووفر المشروع الرعاية الطبية والنفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين 

والبالغين وكبار السن، وفحوصا طبية ونفسية مجانية لكبار السن، وساهم في بناء قدرات 

أشوريين وأساتذة، اذ تضمن تدريبات للتعرف على مشاكل الصحة النفسية لجميع متطوعين 

الفئات العمرية. كذلك شمل دورات تدريبية للمتطوعين لتعليم األمهات استراتيجيات تربوية بديلة 

في تربية األطفال، وعدم استعمال العنف اللفظي والجسدي، وأخرى لألساتذة لتعليم الطالب 

زيز المرونة والتكيف لتخطي ضغوط الحياة النفسية. وتولى أطباء وعلماء نفس استراتيجيات لتع

من جمعية"إدراك" تدريب متطوعين أشوريين في مجال الصحة النفسية، وتقديم محاضرات 

 تثقيفية عن الصحة النفسية.

 

 إيلي كرم

ذا وشدد رئيس جمعية "إدراك" الدكتور ايلي كرم خالل المؤتمر الصحافي "على أهمية ه

المشروع لما تضمنه من بناء قدرات وتمكين للمجتمع األشوري المقيم والالجئ الذي يعاني 

 ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب الحرب والتهجير". 

 

وأوضح أن "إدراك" حرصت على مساعدة المجتمع األشوري في هذا المجال إذ أن أبناءه الذين 

بنان، "متروكون"، وال اهتمام بقضيتهم"، مذكرا بان تهجروا من العراق وسوريا ولجأوا إلى ل

األشوريين "أصحاب تاريخ مجيد". وشكر للسفارة الفرنسية دعمها لتوفير التمويل لهذا المشروع 

الذي يمتد على سنتين وتستفيد منه كل الفئات العمرية، من أطفال وراشدين وكبار سن، سواء من 

ائفة األشورية اللبنانية المضيفة. وشدد كرم على "أهمية الالجئين من العراق وسوريا، أو من الط

 المقاربة القائمة على الدليل في تسليم المساعدات اإلنسانية لالجئين".

 

 أوبير

وذكرت مستشارة الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي في السفارة الفرنسية لدى 

عن ضحايا العنف الديني  5102في باريس عام  لبنان السيدة سابرينا أوبير "بأن مؤتمرا عقد

منظمة دولية، "كان مناسبة لتأكيد تصميم  02دولة و 01واإلثني في الشرق األوسط بمشاركة 

فرنسا على عدم السماح بالقضاء على التنوع التاريخي في المنطقة، وعزمها على الوقوف في 

 وجه اإلرهاب والظالمية". 
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كرما ال مثيل له من خالل استضافته عددا كبيرا من األشخاص الذين واعتبرت أن "لبنان أظهر 

 نزحوا جراء النزاعات في المنطقة"، لكنها الحظت أن "إمكاناته محدودة".

 

وأضافت:"أردنا دعم مبادرات جمعية "إدراك" في مجال الصحة النفسية والتي تستهدف الطائفة 

جراء النزوح". وأشادت بما تم إنجازه من األشورية في لبنان، خصوصا في ضوء زيادة عددها 

 خالل مشروع "إدراك" مشيرة إلى أنه أتاح "مساعدة مئات النساء وكبار السن". 

 

وأبرزت أوبير أن "العالقات بين فرنسا ومسيحيي الشرق قديمة"، مشيرة إلى "أن زيارة رئيس 

مسكها بالتعددية في الجمهورية ميشال عون الرسمية لباريس "كانت فرصة لكي تجدد فرنسا ت

الشرق األوسط". وقالت إن "هذه الزيارة كانت مناسبة ذكر فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون بأن لبنان رمز للعيش المشترك وسط فسيفساء هشة وثمينة، وهو رمز تحتاج إليه 

نفذته  المنطقة أكثر من أي وقت مضى". وختمت: "لكل هذه األسباب قدمنا دعمنا للمشروع الذي

 جمعية "إدراك" لمساعدة الطائفة األشورية". 

 

 كوليانا

وشكر وكيل رئيس الطائفة األشورية في لبنان الخوراسقف يترون كوليانا "إدراك" على "هذه 

المبادرة الخاصة بالعائالت التي تغادر سوريا والعراق من جراء الحرب والتمييز بحقها". 

حصل نزوح من سوريا والعراق وكان عدد األشوريين  5102وأضاف: "كما تعلمون منذ العام 

النازحين من سوريا أكبر من الموجودين في لبنان فشكل ذلك عبئا كبيرا علينا ولوال الحكومة 

الفرنسية من خالل سفارتها، وجمعية "إدراك" ودعمهما لنا لكان الثقل كبيرا جدا علينا مع وجود 

 ألف شخص". 05

 

خيرية والمؤسسات التي تقدم المساعدات للناس المحتاجة النازحة من وتابع:"لو أن المنظمات ال

سوريا والعراق اتخذت الخطوات ذاتها على غرار ما فعلت السفارة الفرنسية وإدراك لما شعر 

 هؤالء أنهم نازحون".

وتخوف من "حصول نزوح إضافي للمسيحيين واألشوريين من العراق جراء المشاكل بين إقليم 

حكومة العراقية". ودعا إلى "عدم التوقف عن مساعدة هذه العائالت وعن دعم كردستان وال

 الطائفة كاملة".

 

والحظ أن "النزوح الذي حصل كان صعبا جدا على الطائفة في لبنان"، مشيرا إلى أن "معظم 

هؤالء النازحين هاجروا اليوم إلى بلدان أخرى". وقال: "لو وقفت المنظمات اإلنسانية والخيرية 

لوقفة ذاتها التي وقفتها السفارة الفرنسية و"إدراك" لربما كان بقي المسيحيون وباألخص ا

األشوريين والسريان في لبنان". وشدد على "ضرورة استمرار المساعدات من هذا النوع "كي 

 يبقى المسيحيون في الشرق ألن الشرق لنا وليس لغيرنا". 

 

 

 كرم

، المتخصص في طب النفس للراشدين وكبار السن، وتحدث عضو الجمعية الدكتور جورج كرم

فعرض لنتائج البرنامج الخاص بكبار السن الذي تم من خالله توفير فحوص وعالجات طبية 

ونفسية أسبوعية ألبناء الطائفة األشورية. وأشار إلى استمرار فريق "إدراك" في متابعة مشاكل 

وقلق وضعف إدراكي. وأفاد بأن المعرض  الصحة النفسية التي تم رصدها، ومنها حاالت اكتئاب

استشارة صحية متخصصة ألبناء الطائفة  0521الطبي الذي أقيم في إطار البرنامج، قدم 

 األشورية بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الطبي الجامعي".
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 فياض

ين، أما نائب رئيس الجمعية الدكتور جون فياض، المتخصص في طب النفس لألوالد والمراهق

أما استفدن  021فتناول نتائج البرنامج الخاص باألمهات وبرنامج المرونة المدرسية. وقال إن 

من التدريب على استراتيجيات األمومة اإليجابية، مشيرا إلى "أن هذا التدريب أدى إلى تراجع 

وتراجع  % قبل التدريب20.0األساليب السلبية في التربية المنزلية مثل الصراخ الذي كان بنسبة 

% بعد التدريب الذي وفرته جمعية "إدراك". كذلك تراجعت نسبة الضرب من 02.0إلى 

%. ساهم هذا التدريب أيضا في زيادة ملحوظة في األساليب اإليجابية مثل 0.0% إلى 10.1

 %".41.2% إلى 21المحادثة التي ازدادت من 

 

تلميذا عبر  100نة والتأقلم لدى وأوضح فياض "أن برنامج المدرسة استهدف بناء قدرات المرو

تدريب أساتذتهم ليقدموا حصصا أسبوعية عن هذا الموضوع. وأشار إلى أن حاالت القلق 

تحسنت بشكل ملحوظ لدى التالميذ نتيجة  ADHDواالكتئاب وقصور االنتباه وفرط الحركة 

تي شملتها الدورات التدريبية التي نظمتها"إدراك". وشرح فياض مختلف محاور التوعية ال

 دورات "إدراك" للطائفة األشورية.
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إدراك توفر الرعاية الصحية والنفسية لآلشوريين 

 الالجئين والمقيمين بتمويل من السفارة الفرنسية
)مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(، بالتعاون مع كنيسة المشرق عقدت جمعية "إدراك" 

األشرفية، تناولت فيه مشروع "توفير الرعاية  -األشورية مؤتمرا صحافيا في جامعة البلمند 

 الصحية والنفسية لآلشوريين الالجئين والمقيمين"، الممول من السفارة الفرنسية.

سية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين ووفر المشروع الرعاية الطبية والنف

والبالغين وكبار السن، وفحوصا طبية ونفسية مجانية لكبار السن، وساهم في بناء قدرات 

متطوعين أشوريين وأساتذة، اذ تضمن تدريبات للتعرف على مشاكل الصحة النفسية لجميع 

تعليم األمهات استراتيجيات تربوية بديلة الفئات العمرية. كذلك شمل دورات تدريبية للمتطوعين ل

في تربية األطفال، وعدم استعمال العنف اللفظي والجسدي، وأخرى لألساتذة لتعليم الطالب 

استراتيجيات لتعزيز المرونة والتكيف لتخطي ضغوط الحياة النفسية. وتولى أطباء وعلماء نفس 

ة النفسية، وتقديم محاضرات من جمعية"إدراك" تدريب متطوعين أشوريين في مجال الصح

 تثقيفية عن الصحة النفسية.

 

 إيلي كرم

وشدد رئيس جمعية "إدراك" الدكتور ايلي كرم خالل المؤتمر الصحافي "على أهمية هذا 

المشروع لما تضمنه من بناء قدرات وتمكين للمجتمع األشوري المقيم والالجئ الذي يعاني 

 لحرب والتهجير".ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب ا

وأوضح أن "إدراك" حرصت على مساعدة المجتمع األشوري في هذا المجال إذ أن أبناءه الذين 

تهجروا من العراق وسوريا ولجأوا إلى لبنان، "متروكون"، وال اهتمام بقضيتهم"، مذكرا بان 

هذا المشروع األشوريين "أصحاب تاريخ مجيد". وشكر للسفارة الفرنسية دعمها لتوفير التمويل ل

الذي يمتد على سنتين وتستفيد منه كل الفئات العمرية، من أطفال وراشدين وكبار سن، سواء من 

الالجئين من العراق وسوريا، أو من الطائفة األشورية اللبنانية المضيفة. وشدد كرم على "أهمية 

 المقاربة القائمة على الدليل في تسليم المساعدات اإلنسانية لالجئين".

كرت مستشارة الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي في السفارة الفرنسية لدى وذ

عن ضحايا العنف الديني  5102لبنان السيدة سابرينا أوبير "بأن مؤتمرا عقد في باريس عام 

منظمة دولية، "كان مناسبة لتأكيد تصميم  02دولة و 01واإلثني في الشرق األوسط بمشاركة 

على عدم السماح بالقضاء على التنوع التاريخي في المنطقة، وعزمها على الوقوف في فرنسا 

 وجه اإلرهاب والظالمية".

 

واعتبرت أن "لبنان أظهر كرما ال مثيل له من خالل استضافته عددا كبيرا من األشخاص الذين 

 نزحوا جراء النزاعات في المنطقة"، لكنها الحظت أن "إمكاناته محدودة".

 



Confidential Page 30 of 31   10/27/2017 

فت: أردنا دعم مبادرات جمعية "إدراك" في مجال الصحة النفسية والتي تستهدف الطائفة أضا

األشورية في لبنان، خصوصا في ضوء زيادة عددها جراء النزوح". وأشادت بما تم إنجازه من 

 خالل مشروع "إدراك" مشيرة إلى أنه أتاح "مساعدة مئات النساء وكبار السن".

 

ات بين فرنسا ومسيحيي الشرق قديمة"، مشيرة إلى "أن زيارة رئيس وأبرزت أوبير أن "العالق

الجمهورية ميشال عون الرسمية لباريس "كانت فرصة لكي تجدد فرنسا تمسكها بالتعددية في 

الشرق األوسط". وقالت إن "هذه الزيارة كانت مناسبة ذكر فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ك وسط فسيفساء هشة وثمينة، وهو رمز تحتاج إليه ماكرون بأن لبنان رمز للعيش المشتر

المنطقة أكثر من أي وقت مضى". وختمت: "لكل هذه األسباب قدمنا دعمنا للمشروع الذي نفذته 

 جمعية "إدراك" لمساعدة الطائفة األشورية".

 

وشكر وكيل رئيس الطائفة األشورية في لبنان الخوراسقف يترون كوليانا "إدراك" على "هذه 

بادرة الخاصة بالعائالت التي تغادر سوريا والعراق من جراء الحرب والتمييز بحقها". الم

حصل نزوح من سوريا والعراق وكان عدد األشوريين  5102وأضاف: "كما تعلمون منذ العام 

النازحين من سوريا أكبر من الموجودين في لبنان فشكل ذلك عبئا كبيرا علينا ولوال الحكومة 

الل سفارتها، وجمعية "إدراك" ودعمهما لنا لكان الثقل كبيرا جدا علينا مع وجود الفرنسية من خ

 ألف شخص". 05

 

وتابع: "لو أن المنظمات الخيرية والمؤسسات التي تقدم المساعدات للناس المحتاجة النازحة من 

عر سوريا والعراق اتخذت الخطوات ذاتها على غرار ما فعلت السفارة الفرنسية وإدراك لما ش

 هؤالء أنهم نازحون".

 

وتخوف من "حصول نزوح إضافي للمسيحيين واألشوريين من العراق جراء المشاكل بين إقليم 

كردستان والحكومة العراقية". ودعا إلى "عدم التوقف عن مساعدة هذه العائالت وعن دعم 

 الطائفة كاملة".

 

بنان"، مشيرا إلى أن "معظم والحظ أن "النزوح الذي حصل كان صعبا جدا على الطائفة في ل

هؤالء النازحين هاجروا اليوم إلى بلدان أخرى". وقال: "لو وقفت المنظمات اإلنسانية والخيرية 

الوقفة ذاتها التي وقفتها السفارة الفرنسية و"إدراك" لربما كان بقي المسيحيون وباألخص 

عدات من هذا النوع "كي األشوريين والسريان في لبنان". وشدد على "ضرورة استمرار المسا

 يبقى المسيحيون في الشرق ألن الشرق لنا وليس لغيرنا".

 

 

 كرم

وتحدث عضو الجمعية الدكتور جورج كرم، المتخصص في طب النفس للراشدين وكبار السن، 

فعرض لنتائج البرنامج الخاص بكبار السن الذي تم من خالله توفير فحوص وعالجات طبية 

ألبناء الطائفة األشورية. وأشار إلى استمرار فريق "إدراك" في متابعة مشاكل ونفسية أسبوعية 

الصحة النفسية التي تم رصدها، ومنها حاالت اكتئاب وقلق وضعف إدراكي. وأفاد بأن المعرض 

استشارة صحية متخصصة ألبناء الطائفة  0521الطبي الذي أقيم في إطار البرنامج، قدم 

 تشفى القديس جاورجيوس الطبي الجامعي".األشورية بالتعاون مع مس

 

أما نائب رئيس الجمعية الدكتور جون فياض، المتخصص في طب النفس لألوالد والمراهقين، 

أما استفدن  021فتناول نتائج البرنامج الخاص باألمهات وبرنامج المرونة المدرسية. وقال إن 
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إلى "أن هذا التدريب أدى إلى تراجع من التدريب على استراتيجيات األمومة اإليجابية، مشيرا 

% قبل التدريب وتراجع 20.0األساليب السلبية في التربية المنزلية مثل الصراخ الذي كان بنسبة 

% بعد التدريب الذي وفرته جمعية "إدراك". كذلك تراجعت نسبة الضرب من 02.0إلى 

ساليب اإليجابية مثل %. ساهم هذا التدريب أيضا في زيادة ملحوظة في األ0.0% إلى 10.1

 %".41.2% إلى 21المحادثة التي ازدادت من 

 

تلميذا عبر  100وأوضح فياض "أن برنامج المدرسة استهدف بناء قدرات المرونة والتأقلم لدى 

تدريب أساتذتهم ليقدموا حصصا أسبوعية عن هذا الموضوع. وأشار إلى أن حاالت القلق 

تحسنت بشكل ملحوظ لدى التالميذ نتيجة  ADHDكة واالكتئاب وقصور االنتباه وفرط الحر

الدورات التدريبية التي نظمتها"إدراك". وشرح فياض مختلف محاور التوعية التي شملتها 

 دورات "إدراك" للطائفة األشورية.
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