املجلة الدورية الرابعة � -صادرة عن م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري

للح�صول على ا�ست�شارة نف�سية اجتماعية متخ�ص�صة
ات�صلوا بنا على الرقم املجاين

136

�سعادتكم وا�ستقرار �أ�سركم من �أهم �أولوياتنا
هل تتعر�ضني لأي �شكل من �أ�شكال العنف اجل�سدي �أو النف�سي �أو االجتماعي؟
هل تعاين �أو �أحد �أفراد �أ�سرتك �أو �أ�صدقائك من �إحدى امل�شكالت التالية:

 �آثار نف�سية ناجتة عن العنف الأ�سري واالجتماعي. ا�ضطرابات نف�سية �أم انحرافات �سلوكية. �ضغوط نف�سية او اجتماعية �أو حياتية. م�شكالت زوجية �أو �أ�سرية. -م�شكالت و�صعوبات درا�سية.

ال ترتدد باالت�صال بنا جمانا يوميا ما عدا اجلمعة
م�ساء
من ال�ساعة � 8صباحا حتى 8
ً

ف������ـ������ي ه�����������ذا ال������ع������دد
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية العمل

تعنيف الأطفال

«ي�ؤثر على �صحتهم ومعي�شتهم» يف امل�ستقبل 09
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ف

اخلط ال�ساخن
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جملــــــة
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الن�سـق الأول لإحياء الأمـــل
فنون

الإ�شراف العام

�صحة

عــالج

�أ .د .بلقي���س جب��اري

هيئة التحرير

ن���ب���ي���ل اخل���ي���اط���ي
�أ������س�����ام�����ة ع��ط��ي��ة
ع��ب��دال��رح��م��ن �صرب

املدير الفني

ف���������ؤاد امل�����ص��ب��اح��ي

الر�سم ..
فن وعالج!

10

العـالج اجلمعـي..

م�شروع الدواء..

الو�سيلـــة
الأجدى �أثناء
احلروب

لفتة �إن�سانية
الم�ست ق ّلة
وينتظرها
الكثريون
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14
حوار

الدكتورة بلقي�س جباري:
حقوق الطبع حمفوظة لدى
م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري
العنــــــــــوان:
اجلمهورية اليمنية � -صنعاء
�شارع حدة  -تقاطع حدة مع اخلم�سني خلف
امللحقية امل�صرية
الإدارة418403 :
املركز اليمني للإ�ست�شارات الأ�سرية418404 :
الربيد الألكرتوين:
info@fcdf-ye.org
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ال�ضغوط النف�سية الكبرية التي واجهها النا�س
دفعتنا لتنفيذ م�شروع (اال�ستجابة النف�سية
واالجتماعية لليمنيني املت�ضررين من ال�صراع)

لك ولطفلك
ِ

اكتئاب الأطفال..
عالماتــــــه وعالجــــــــه
09

ال

�أ.د .بلقي�س حممد جباري
رئي� ��س امل�ؤ�س�س ��ة

4

ري��ب �أن احلرب التي تدور رحاها يف اليم��ن منذ �أكرث من ثالث
�سن��وات ,قد ترك��ت �آثارها املدم��رة على �شتى مناح��ي احلياة,
وخ ّلف��ت ك��وارث طالت معظ��م اليمني�ين ,فبالإ�ضافة �إل��ى اخل�سائر
ثم��ة �أ�ض��رار اجتماعية
املادي��ة والب�شري��ة الناجم��ة ع��ن احل��ربّ ,
ونف�سي��ة تفاقم��ت ب�ش��كل الف��ت ،حت��ى بتن��ا ن�ستطي��ع الق��ول �إن
اال�ضطراب��ات النف�سية يف �أو�س��اط اليمنيني ,انت�ش��رت حتى �صارت
ظاهرة تنذر بالكثري من الأخطار وامل�آ�سي.
ووفقا لدرا�سة قام��ت بها م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري ,ف�إن
 % 19,5من اليمنيني يعانون من ا�ضطرابات نف�سية ،وهذا يعد رقما
كب�يرا بل و�صادم��ا ..وامل�شكلة الكربى �أن هذا الرق��م الفاجعة مر�شح
للزيادة كلما طال �أمد احلرب التي مل يخمد �أوارها حتى الآن.
وم��ن امل�ؤ�س��ف الق��ول� ,إن اال�ضطراب��ات النف�سي��ة �ست�ستمر فرتة
زمني��ة لي�ست بالق�صرية ،حتى بعد �أن ت�ضع احلرب �أوزارها ،وتخر�س
جليا يف عدد من الدول
�أ�ص��وات املدافع والر�صا�ص ..وقد ظهر ذل��ك ّ
الت��ي �شه��دت حروبا ونزاع��ات يف مراح��ل �سابقة� ,إذ ظ ّل��ت �آثار تلك
احل��روب ال�سلبي��ة وال�سيئ��ة لف�ترة طويل��ة خا�ص��ة ب�ين الأطف��ال
والأمهات.
ويف الواقع املرير ال��ذي تعي�شه اليمن ,كان البد مل�ؤ�س�سة التنمية
والإر�ش��اد الأ�س��ري �أن ت�ضطل��ع بدوره��ا يف الإ�سه��ام يف احل��د م��ن
املخاط��ر والأ�ضرار التي حتدثها احلرب ,م��ن خالل قيامها بالعديد
م��ن الأن�شط��ة والفعالي��ات� ،إذ حقق��ت اجن��ازات كان لها بال��غ الأثر
يف احت��واء الكثري من �أ�ض��رار و�آثار احلرب وعلى وج��ه التحديد ,يف
اجلان��ب االجتماعي والنف�سي ,ولعل الق��ارئ �سيجد طي هذا العدد
�أبرز ما قامت به امل�ؤ�س�سة من �أعمال ,وبالأرقام ,والأرقام ال تكذب.
�شح��ة الإمكانيات ورغم الظروف التي قد تعيق بع�ضا من
وبرغم ّ
�أعمال امل�ؤ�س�سة� ,إال �أنها تخطت الكثري من ال�صعاب والعقبات بف�ضل
�إ�صرار وعزمية قيادتها وكوادرها وكل العاملني فيها.
ال ّ
ندعي الكمال ,فالكمال هلل وحده ,ولكننا نعد ببذل املزيد من
اجلهد والعطاء ,ويحدونا �أم��ل كبري يف �أن يتفاعل ويتعاون اجلميع,
حكومة ,ومنظم��ات جمتمع مدين ,ومنظمات دولية ,وقطاع خا�ص,
وتتح��د جهودهم يف �سبيل الو�صول �إل��ى املبتغى الحتواء وتقوي�ض
خماط��ر و�أ�ض��رار احلرب ،وحتقي��ق الأه��داف املن�شودة له��ذا العمل
الإن�ساين ال�سامي والنبيل.

عامر :اال�ضطرابات النف�سية زادت بفعل احلرب بني الفئات الأ�شد فقرا
يغط  % 1من حجم االحتياج الكبري
وم�شروع الدواء مل ِ

م�شروع الدواء..

لفتة �إن�سانية الم�ست ق ّلة وينتظرها الكثريون

ال يخلو جمتمع من انت�ش���ار
اال�ضطرابات النف�سية فيه� ،إال �أن
تلك اال�ض���طرابات تزيد �أ�ضعافا
م�ضاعفة خالل احلروب� ،إذ تعد
احل���روب بيئة خ�صب���ة ومرتعا
النت�شار اال�ضطرابات النف�سية.
يف بالدن���ا كان���ت � 4أع���وام
م���ن احل���رب وتوق���ف الرواتب
كفيلة ب�إدخ���ال ثلثي ال�سكان يف
ا�ضطراب���ات نف�سي���ة ..وهو ما
دف���ع م�ؤ�س�سة التنمي���ة والإر�شاد
الأ��س�ري لتنفيذ م��ش�روع الدواء
يف عدد من حمافظات اجلمهورية
على مدى � 3أ�شه���ر ،بتمويل من
منظمة «�أوفد» العاملية.
حيث ا�ستهدف امل�رشوع �أكرث
م���ن � 420شخ�ص���ا يعان���ون من
ا�ضطراب���ات نف�سية م���ن الفئات
الأ�ش���د فق���را باملجتم���ع يف 5
حمافظات ه���ي (�صنعاء ،عدن،
حجة ،تعز ،عمران).
وقال حممد عامر – املعالج
النف�سي يف م��ش�روع الدواء� -إنه
مت اختي���ار تل���ك املحافظ���ات
ال�ستهدافها مب�رشوع الدواء على

�أ�سا����س املنطق���ة اجلغرافي���ة،
ومناط���ق الن���زوح ،وامل���دن
الرئي�سية.
و�أكد �أن اال�ضطرابات النف�سية
تعد �أمرا����ض مزمنة وحتتاج �إىل
ا�ستخدام �أدوية لف�ت�رة طويلة،
م�ضيف���ا خ�ل�ال حديث���ه ملجلة
«الإر�ش���اد الأ��س�ري» �أن م�رشوع
ال���دواء ق���ام بتغطي���ة ال���دواء
للمر�ض���ى لأك�ث�ر م���ن � 8أ�شهر،
والتي متك���ن املر�ضى عقبها من
الوقوف عل���ى �أقدامهم ،حيث مت
توزيعها عل���ى دفعتني الأوىل 3
�أ�شهر ،والثانية � 5أ�شهر.
و�أو�ض���ح عام���ر �أن الأدوي���ة
النف�سية مكلفة الثمن ،وهو ما ال
ي�ستطيع حتمله معظم احلاالت،
�إال �أن م�رشوع ال���دواء مت خالله
توزي���ع الأدوي���ة النف�سي���ة على
املر�ضى جمان���ا� ،ساعد الكثري
م���ن احل���االت عل���ى ا�ستع���ادة
حالتهم الطبيعي���ة والتمكن من
العمل على �إعالة �أ�رسهم.
و�أ�شار �إىل �أن م�رشوع الدواء
ت�ضم���ن توزي���ع الأدوية جمانا،

�إىل جانب عم���ل جل�سات عالجية
للمر�ضى.
مبين���ا �أن الأدوي���ة التي مت
توزيعه���ا كان���ت خا�صة بجميع
الأمرا����ض النف�سي���ة� ،س���واء
الذهانية �أو الع�صابية.
وق���ال �إنه يتم جم���ع النا�س
لتوعيته���م ومن ثم يتم تق�سيمهم
على الأخ�صائي�ي�ن واملعاجلني
املوجودي���ن ،والذي���ن بدورهم
يقومون بتوزيع عليهم ا�ستمارات
يتم من خاللها جم���ع معلومات
�شاملة عن احل���االت لت�شخي�صها
والت���ي عل���ى �ض���وء الت�شخي�ص
يتم كتابة ال���دواء لها ،ومنحها
كرت ت�ستطي���ع من خالله ا�ستالم
ال���دواء ،وبعد � 3أ�شه���ر ت�ستلم
الكمي���ة الأخ���رى م���ن الأدوية،
كما مت عم���ل جل�س���ات جماعية
للح���االت لتوعيته���ا ب�أهمي���ة
الع�ل�اج النف�س���ي ،وم���ن ثم مت
ربطها باخل���ط ال�ساخن يف حال
احتياجه���ا لأي ا�ستف�س���ارات �أو
ا�ست�شارات.
و�أكد �أنهم مل�سوا مدى احتياج

النا����س الكبري للع�ل�اج النف�سي
والأدوية ،و�أن ما مت توزيعه من
الأدوية النف�سية لتلك احلاالت مل
ِ
يغط  1%م���ن حجم االحتياجات
واملعاناة.
و�أردف �أنه���م وج���دوا �أن
الفئات الأ�شد فق���را ينت�رش فيها
اال�ضطراب���ات النف�سي���ة ب�ش���كل
كبري .م�شددا على �رضورة �أن يتم
ا�ستهداف تل���ك احلاالت مب�رشوع
�أكرب جلميع املحافظات ،ويكون
تنفي���ذه عل���ى مدار ع���ام ولي�س
خالل ب�ضعة �أ�شهر ،و�أي�ضا ربطها
بخدمات املراكز الرئي�سية.
م�ستط���ردا �أن الأمرا����ض
النف�سي���ة الت���ي انت��ش�رت بني
النا����س خالل احل���رب تراوحت
م���ا ب�ي�ن ا�ضطراب���ات القل���ق
ب�ش���كل �أ�سا�س���ي ،واال�ضطرابات
وا�ضطراب���ات
الذهاني���ة،
االكتئ���اب وا�ضط���راب م���ا بعد
ال�صدم���ة� ،إىل جان���ب انت�ش���ار
ا�ضطرابات املخاوف (الفوبيا)،
واال�ضطراب���ات ال�سلوكي���ة بني
الأطفال ب�شكل ملفت.
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تقريــــــر

«حزن و�ضيق و�أمل ومعاناة» ،هكذا كانت حياة �سو�سن (ا�سم م�ستعار)
التي تعي�ش بريف �إحدى املحافظات ال�شمالية ،حتى �سيطر عليها الي�أ�س وظنت �أن حياتها �ست�ستمر
بهذا الب�ؤ�س ،لكن الأقدار الإلهية قادتها عرب بع�ض قريباتها للتعرف على
اخلط ال�ساخن ( )136لال�ست�شارات والعالج النف�سي� ،إحدى اخلدمات التي تقدمها
م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري ..وما هي �إال ب�ضعة �أ�شهر من العالج واجلل�سات النف�سية ،حتى عادت
�سو�سن �إلى حياتها الطبيعية ال�سعيدة التي ال ي�شوبها الب�ؤ�س واملعاناة..
لكن ما هو اخلط ال�ساخن؟ وكيف يتمكن من عالج احلاالت البائ�سة ويعيد �إليها الأمل،
يف جمتمع ال ي�ؤمن بالعالج النف�سي؟

اخلط ال�ساخن

136

الن�ســــق الأول لإحيـــــاء الأمـــــــل

يف الوق���ت ال���ذي �أدخل���ت
الأح���داث الت���ي عا�شته���ا اليمن
منذ الع���ام  2011وحت���ى الآن،
ثلثي ال�سكان يف حاالت ا�ضطراب
واكتئ���اب نف�س���ي ،ال ي���زال
الكثريون ينظرون لكل من يذهب
�إىل الطبي���ب النف�س���ي للعالج،
ب�أنه يعاين من اجلنون واالختالل
العقلي..
تلك الثقاف���ة ال�سائدة جعلت
معظ���م احل���االت يف بالدنا التي
تعاين من اال�ضطرابات واالكتئاب
النف�س���ي ،تر�ض���خ وتتحم���ل
املعاناة وال�ضيق واحلزن والأمل
دون �أن تذه���ب �إىل طبيب نف�سي،
حت���ى ال يقال عليه���م جمانني،
الأم���ر ال���ذي يجع���ل حالته���ا
تتفاقم ج���راء تكد�س وتفاقم ذلك

الرداعي:
جنحنا يف مل �شمل
العديد من الأ�سر
و�إثناء الكثريين
عن االنتحار
اال�ضط���راب� ،إىل �أن ينته���ي بها
احلال لالنتحار.
هذه الثقافة املغلوطة دفعت
م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�رسي
لتق���دمي خدم���ة اال�ست�ش���ارات
النف�سي���ة دون الذهاب �إىل طبيب
نف�سي ،وذلك عرب اخلط ال�ساخن
املج���اين ( ،)136لي�صبح بارقة
الأمل حلياة الكثريين.
فاعلية اخلط ال�ساخن
ع���ن فاعلية اخل���ط ال�ساخن
وجدواه ومميزاته حتدث الأ�ستاذ
�صفوان اجلالل – معالج نف�سي يف
اخلط ال�ساخن� -إن اخلط ال�ساخن
مكّ ن جمي���ع �أف���راد املجتمع يف
جميع حمافظ���ات اجلمهورية من
احل�صول على خدمة اال�ست�شارات
النف�سي���ة عرب الهات���ف جمانا،
على م���دار � 12ساع���ة يوميا عدا
اجلمعة.
و�أ�ضاف �أن الأ�شخا�ص الذين
يقدم���ون اال�ست�ش���ارات النف�سية

االجتماعية عرب اخلط ال�ساخن،
متخ�ص�صني مت اختيارهم بعناية
وحر�ص �شدي���د ،وهم م���ن �أكف�أ
الأطباء واملعاجل�ي�ن النف�سيني
على م�ستوى اليم���ن ،كونهم ذو
خ�ب�رة طويلة يف ه���ذا املجال،
مبين���ا �أن جميعه���م م���ن حملة
املاج�ست�ي�ر والدكت���وراه يف
جمال العالج والط���ب النف�سي،
وحا�صل�ي�ن عل���ى العدي���د م���ن
الدورات والربام���ج التخ�ص�صية
املحلية والدولية.
و�أو�ض���ح اجل�ل�ال �أن ع���دد
املكاملات الت���ي ا�ستقبلها اخلط

و 875حالة.
وق���ال اجل�ل�ال �إن احل���االت
الت���ي ح�صلت عل���ى اال�ست�شارات
والإر�شاد والع�ل�اج النف�سي عرب
اخل���ط ال�ساخ���ن واملوثق���ة يف
النظ���ام الآيل خالل فرتة م�رشوع
«اال�ستجاب���ة الإن�سانية النف�سية
واملجتمعي���ة للمت�رضري���ن من
احلرب» ،ال���ذي نفذته امل�ؤ�س�سة
بلغ عددها �أكرث من � 53ألفا و702
حالة.
م�ضيفا �أنه يت���م تقدمي ثالثة
م�ستوي���ات من اخلدمات النف�سية
عرب اخلط ال�ساخن وهي كالتايل:

اجلالل:
املكاملات التي
ا�ستقبلها اخلط
ال�ساخن جتاوزت
املليون
ال�ساخ���ن من خمتلف املحافظات
من���ذ �إن�شائه يف الع���ام ،2014
جتاوز املليون مكاملة ،بح�سب
م���ا ر�صده الك���ول �سنرت اخلا�ص
باخلط ال�ساخن.
الفت���ا �إىل �أن متو�س���ط ع���دد
املكامل���ات التي ي�ستقبلها اخلط
ال�ساخن يوميا يرتاوح بني 400
�إىل  600مكاملة ،منها مكاملات
لال�ستف�س���ار ع���ن اخلدم���ة� ،أو
للت�أك���د م���ن وجوده���ا ،ومنها
مكاملات باخلط����أ� ،إال �أن معظم
املكاملات تطلب اخلدمة النف�سية
االجتماعي���ة وتق���دم مبختل���ف
م�ستوياته���ا مبتو�سط  200حالة
يوميا.
و�أ�ش���ار �إىل �أن ع���دد احلاالت
الت���ي ح�صل���ت عل���ى اخلدمات
النف�سي���ة االجتماعية عرب اخلط
ال�ساخ���ن من���ذ افتتاح���ه ومت
توثيقه���ا و�أر�شفته���ا يف قاع���دة
البيان���ات اخلا�ص���ة باخل���ط
ال�ساخن بلغ �أكرث م���ن � 112ألفا

خدم���ة اال�ست�ش���ارات النف�سي���ة
واالجتماعي���ة الهاتفي���ة والتي
ت�ستغرق  10دقائق باملتو�سط..
وك���ذا خدم���ة الإر�ش���اد النف�سي
الهاتفي ،الت���ي ت�ستغرق من 20
�إىل  45دقيق���ة ..بالإ�ضاف���ة �إىل
خدم���ة العالج النف�س���ي الهاتفي
التي ت�ستغرق اجلل�سة  45دقيقة.
ولف���ت اجل�ل�ال �إىل �أن �أغلب
احلاالت امل�ستفي���دة من خدمات
اخلط ال�ساخن هي م���ن الإناث،
�إذ و�صل���ت ن�سبة مكاملات الإناث
�إىل  ،86%بينم���ا الذكور بن�سبة
� ،14%أما مكامل���ات املراهقني
التي و�صل���ت �إىل اخلط ال�ساخن
فبلغ���ت  10%م���ن �إجم���ايل عدد
احلاالت.
وعن �أب���رز م�شكالت احلاالت
الت���ي تتوا�صل باخل���ط ال�ساخن
قال اجلالل �إنه ي�أتي يف املقدمة
امل�ش���كالت الناجت���ة عن احلرب
وال��ص�راع امل�سل���ح ،ويليه���ا
امل�شكالت الأ�رسية واالجتماعية،

ث���م م�شكالت العن���ف القائم على
النوع االجتماعي.
كما �أن احلاالت التي توا�صلت
باخل���ط ال�ساخ���ن ،كان �أغلبها
ناجتة ع���ن ا�ضطرابات القلق 30
� ،%أم���ا ا�ضطراب���ات االكتئ���اب
ف�شكّ ل���ت � ،% 20أما اال�ضطرابات
النف�سي���ة الأخ���رى فكانت بن�سب
متفاوت���ة ،بح�س���ب م���ا ك�شف���ه
اجلالل.
ا�ست�شارات عرب الهاتف
عن طريق���ة ا�ستقبال احلاالت
ع�ب�ر اخل���ط ال�ساخ���ن حتدثت
الأ�ست���اذة �ألط���اف الرداع���ي
– معاجل���ة نف�سي���ة يف اخل���ط
ال�ساخ���ن� -أن���ه يت���م �إتاح���ة
الفر�ص���ة للحال���ة للتحدث عن
كل م���ا تعانيه ،وع���ن م�شكلتها
الأ�سا�سية لتنفي����س انفعاليتها،
ويتم الرتكي���ز على الأ�شياء التي
تراه���ا احلال���ة ب�أنه���ا مهمة،
و�أ�ضافت �أن���ه يف بداية املكاملة
يتم طرح عدة �أ�سئلة على احلالة
منه���ا �أ�سئل���ة ح���ول بياناته���ا
ال�شخ�صي���ة با�ستثن���اء اال�س���م،
وم���ن ث���م يت���م االنتق���ال لطرح
الأ�سئلة اخلا�صة باالكتئاب وكذا
العن���ف ،ومن خ�ل�ال الإجابات
يتم ت�شخي�ص احلالة ،ف�إن كانت
املعاناة خفيف���ة ،فيتم �إعطائها
اال�ست�ش���ارات الالزم���ة ،و�إن
كان���ت خطرية فيت���م ا�ستدعائها
لإخ�ضاعه���ا للجل�س���ات النف�سية
الالزم���ة وعالجه���ا ..و�أكدت �أن
�أغلب الق�ضاي���ا التي ت�صلهم عرب
اخلط ال�ساخن ناجتة عن العنف.
مبين���ة �أن خ�صو�صي���ة اخلط
ال�ساخن و�رسيته جتعل احلاالت
ت��س�رد تفا�صي���ل معاناتها دون
حترج..
ّ
ولفت���ت �إىل �أنه���م ي�ستقبلون
املكاملات من جميع املحافظات،
و�أغلبها م���ن العا�صمة �صنعاء،
م�ضيفة �أنهم يواجهون �صعوبة يف
فهم لهجات بع�ض احلاالت.
و�أ�شارت �إىل �أن النجاح الذي
حقق���ه اخل���ط ال�ساخ���ن يتمثل
يف متكن���ه من �إثن���اء العديد من
احل���االت عن االنتحار ،ومل �شمل
العديد من الأ�رس.
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متى ي�صاب

الطفل

بالتوحد؟
يع���د مر�ض التوح���د حالة ت�ؤثر
يف التوا�ص���ل والتفاع���ل االجتماع���ي
واالهتمامات وال�سلوك للفرد ،وتظهر
عند الأطفال قبل �س���ن الثالثة ،حيث
يعتقد �أن العوام���ل اجلينية والبيئية
ق���د تك���ون ال�سب���ب املبا��ش�ر له���ذا
املر�ض ،وقد مت ت�شخي�ص هذا املر�ض
يف مرحلة الطفولة املبكرة� ،إال �أنه ال
ميكن �أحيان��� ًا �أن ي�شخ�ص املر�ض قبل
التحاق الطفل باحل�ضانة �أو املدر�سة،
�إذ تظهر عليه �أعرا�ض املر�ض من خالل
تفاعله مع املجتمع املحيط ،وبع�ض
احل���االت ال ميك���ن ت�شخي�صه���ا قب���ل
البلوغ.
�أعرا�ض مر�ض التوحد
ال�صعوب���ة يف لف���ظ الكلمات عند
الأطف���ال :حيث يب���د�أ ال���كالم يف �سن
مت�أخر.
حركات ت�أرجح ودوران متكرر يف
نف�س املكان.

جتنب النظر للنا�س يف �أعينهم.
ال ي�ستجيب عندم���ا ينادى با�سمه
من قبل والدته �أو غريها.
ال يبت�س���م ،وال ي�ستجي���ب لبع�ض
الإ�شارات االجتماعية.
يع���اين دائما من م�ش���اكل اجلهاز
اله�ضمي كالإم�ساك.
يرف����ض العن���اق وينط���وي على
نف�سه ،وال يدرك م�شاع���ر و�أحا�سي�س
الآخرين.
�شدي���د احل�سا�سي���ة لل�ض���وء �أو
ال�صوت ،ولكنه ال ي�شعر بالأمل.
�أ�سباب مر�ض التوحد
�أ�سباب وراثية :فقد �أكدت الأبحاث
وجود جين���ات له���ا دور يف الت�سبب
باالنط���واء ،بع����ض ه���ذه اجلين���ات
يت�سبب بهذا املر�ض.
عوام���ل بيئي���ة :فتل���وث البيئ���ة
وانتقال العدوى الفريو�سية ،قد يكون
م�سبب ًا لهذا املر�ض.
عوام���ل �أخرى :كامل�ش���اكل �أثناء
خما�ض الوالدة �أو الوالدة نف�سها.

عالج مر�ض التوحد
يتوق���ع من الطفل امل�صاب مبر�ض التوحد بعد العالج
�أن ي�صبح االت�صال والتوا�ص���ل معه ب�شكل �أف�ضل ،و�أن يقل
�شعوره باخل���وف والرهبة من بع�ض الأ�ض���واء ال�ساطعة
والأ�صوات املزعج���ة ،وحت�سن املهارات اللفظية والقدرة
عل���ى التعلم ب�ش���كل �أف�ضل ،حيث ينق�س���م العالج �إىل عدة
�أنواع:
الع�ل�اج با�ستخ���دام الأدوي���ة :هنالك بع����ض الأدوية
لها خ�صائ����ص عالجية فعاله ي�رصفه���ا الطبيب ،ت�ساعد
يف ال�سيط���رة عل���ى ا�ضطرابات الدم���اغ ،ومعاجلة بع�ض
الأمرا�ض امل�صاحبة للتوحد كال�رصع.
الع�ل�اج الرتبوي :هنالك خمت�ص���ون يقومون بتطبيق
بع����ض الربامج الت�أهيلي���ة اخلا�صة للأطف���ال امل�صابني
باملر����ض ،حيث يت���م دفع الطف���ل للتوا�صل م���ع البيئة
املحيطة به.
الع�ل�اج النف�سي :يتم توف�ي�ر الدع���م النف�سي للطفل
امل�صاب باملر�ض ،عن طريق تعليم �أبويه كيفية التعامل
معه ب�شكل �سليم.
ولع���ل �أه���م �أ�سباب الع�ل�اج للطفل امل�ص���اب مبر�ض
التوح���د بيد الأم والأب ،وذلك ع���ن طريق �إظهار االهتمام
والعطف واحلن���ان ،ودمج الطفل مع املجتمع املحيط يف
احلي واملدر�سة.

اكتئاب الأطفال..
عالماتــــــه وعالجــــــــه

عالج االكتئاب
اال�ستماع للطفل
من ال��ض�روري �أن حتر�ص الأم على
اال�ستم���اع لطفلها ومعرفة امل�شكلة التي
يعاين منها ،مع مراعاة عدم التقليل من
حجم امل�شكلة �أو احلزن؛ لأنها عند الطفل
�شيء كبري حتى و�إن بدت �صغرية.
الذهاب لطبيب النف�سي.
يف حالة ف�ش���ل الأم يف حل امل�شكلة
الت���ي يعاين منه���ا طفلها وج���ب عليها
زيارة الطبيب النف�س���ي للأطفال ،حتى
ي�ساع���د الطفل يف ح���ل م�شكلته وكيفية
التعامل معه.

لي����س الكب���ار وحده���م
م���ن ي�صاب���ون باالكتئ���اب،
الأطف���ال كذلك ق���د يتعر�ضون
لالكتئاب� ..إذ �أن م�شاعر الطفل
تتط���ور يوم بعد �آخر ،لذا ف�إن
الطفل ي�ص���اب باالكتئاب مثله
مث���ل ال�شخ�ص الع���ادي ،لكن
يختلف كل منهم���ا عن الآخر،
فمن الطبيع���ي �أن الطفل يبدو

حزين ًا ،لك���ن يف حالة �إطالة
هذا احلزن مع تغري يف �سلوكه
فاعلمي عزيزت���ي الأم �أن طفلك
م�صاب باالكتئاب ،وهنا نقدم
ِ
لك عالمات االكتئاب عند الطفل
وكيفية عالجه.
عالم��ات ت��دل عل��ى �أن
الطفل م�صاب باالكتئاب

قلة الطع���ام الذي يتناوله
الطف���ل �أو زي���ادة يف كميته،

وقلة الن���وم �أو النوم املفرط،
وامتلأ م�شاع���ر الطفل باحلزن
والي�أ����س ،وت�رصفه بعنف مع
زمالئ���ه و�أ�صدقائ���ه ،و�رسعة
غ�ضب���ه ،وع���دم رغبت���ه يف
اللعب ،وانعزاله عمن حوله،
وك�ث�رة بكائه ،وع���دم رغبته
يف ممار�س���ة �أن�شطته املدر�سية
واملنزلي���ة ،كلها عالمات تدل
على اكتئاب الطفل.

الوقوف مع الطفل
من ال��ض�روري �أن ي�شعر الطفل ب�أن
والدت���ه تقف معه دائم��� ًا ،و�أنها مهتمة
كثري ًا مب���ا يعانيه ،وحت���اول �إخراجه
من حالة احلزن �أو االكتئاب التي يعاين
منها.
احرتام الطفل
احلر�ص على �أن يحظى الطفل بحب
�أمه وحنانها ،وكذلك االحرتام حتى و�إن
ً
طف�ل�ا ،لأنه يري���د �أن ي�شعر بعطف
كان
ورعاية �أمه.

تعنيف الأطفال

«ي�ؤث��ر عل��ى �صحته��م ومعي�شتهم» فـ��ي امل�ستقبل
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ك�شف���ت نتائج درا�س���ة حديثة
�أجراه���ا باحثون م���ن كلية لندن
اجلامعي���ة� ،أن الأطف���ال الذي���ن
يتعر�ضون للعنف و�سوء املعاملة
يف طفولته���م يكون���ون �أك�ث�ر
عر�ضة لتده���ور حالتهم ال�صحية
واملعي�شية بعد عقود من الزمن.
وللتو�ص���ل �إىل ه���ذه النتائج
تتب���ع الباحث���ون � 8076شخ�ص��� ًا
منذ ميالده���م يف عام  1958وحتى
�سن اخلم�سني ،ووجد الباحثون،

�أن �أولئك الذي���ن تعر�ضوا للعنف
والإ�ساءة يحتم���ل �أن يكونوا �أكرث
عر�ضة للإ�صاب���ة ب�أمرا�ض طويلة
الأمد بن�سبة ت�صل �إىل .70%
ووج���د الباحثون �أي�ض���اً� ،أن
الذي���ن عانوا م���ن �أكرث م���ن �شكل
واحد م���ن �أ�شكال االعت���داء كانت
نتائجهم �سيئة على نحو م�ضاعف،
باملقارن���ة م���ع �أولئ���ك مم���ن مل
يتعر�ض���وا لأي عن���ف �أو �إ�ساءة �أو
�سوء املعاملة.
و�أظه���رت الدرا�س���ة ،وفق��� ًا
ل���ـ»� ،»bbcأن الت�أثري االجتماعي

واالقت�ص���ادي املحتم���ل لإهم���ال
الأطفال و�س���وء املعاملة ميكن �أن
ي�ستمر لعقود.
كم���ا وج���د الباحث���ون� ،أن
الأطفال املهمل�ي�ن غالب ًا ما تكون
مه���ارات الق���راءة والريا�ضي���ات
لديه���م يف مرحلة املراهق���ة �أ�سو�أ
من �أقرانهم ،م�ؤكدين ،على �أن ذلك
قد يح���ول دون عثورهم على عمل
والتقدم يف �سوق التوظيف.
و�أ�ش���ارت الدرا�س���ة� ،إىل �أن
الظ���روف االقت�صادي���ة لل�شخ����ص
يف �س���ن اخلم�س�ي�ن مهم���ة حي���ث

�إنه���ا قريبة من �س���ن ذروة القدرة
عل���ى الك�س���ب يف الكث�ي�ر من دول
الع���امل ،م�ضيفةً � ،أن تردي �أحوال
املعي�ش���ة يف هذه ال�س���ن ميكن �أن
ي�ؤ�رش العت�ل�ال ال�صح���ة يف فرتة
ال�شيخوخة.
وق���ال الدكت���ور �سنيه���ال
بينت���و برييرا ،ال���ذي �أ�رشف على
الدرا�سة« ،نتائجن���ا ت�شري �إىل �أن
الأطف���ال الذين يتعر�ض���ون ل�سوء
املعاملة يكربون ليواجهوا و�ضع ًا
علمي��� ًا واجتماعي��� ًا واقت�صادي��� ًا
�سيئاً».
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الكل يعلم �أن الر�سم �إحدى الفنون اجلميلة ،لكن ما ال يدركه الكثري �أن الر�سم ال يقت�صر
يف كونه فنا و�إمنا يف �أنه ي�ستخدم كعالج للحاالت النف�سية ،مبا ي�سمى «العالج بالر�سم».
م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري �إحدى امل�ؤ�س�سات النادرة يف بالدنا التي ت�ستخدم الر�سم كو�سيلة
يف عالج احلاالت النف�سية..
لكن كيف ميكن للر�سم �أن ي�ساعد يف عالج احلاالت النف�سية؟ وما مدى جدواه؟
تقرير ..خا�ص
بعد التطور امللحوظ يف جمال
علم النف�س وحتليل ال�شخ�صية مت
ا�ستخ���دام الر�سم ك�أح���د �أ�ساليب
الع�ل�اج النف�سي املتبعة يف عالج
الأمرا�ض النف�سية.
ويعد الر�سم م���ن �أهم الأدوات
للتوا�صل احل���واري مع الأطفال،
فه���و الأداة الأ�سه���ل للتعبري عما
يدور يف �أذهانه���م ،فيخرجوا ما
بداخله���م �إىل الع���امل اخلارجي
عما
عل���ى �ش���كل ر�سم���ة مع�ب�رة ّ
يدور بداخله���م من �أفكار وم�شاعر
و�أحا�سي�س.
�إذ �أن ال�شخ�ص املري�ض يعي�ش
يف عامل غ�ي�ر واقع���ي ،والر�سم
يخرجه من العامل الوهمي للواقع
وبالتايل ي�سهل عالجه.
وق���د �أثب���ت الع�ل�اج بالر�سم
فعاليت���ه يف ع�ل�اج اال�ضطرابات
النف�سية ،حيث �أكدت الدرا�سات �أن
الر�سم يعمل على حت�سني احلالة
املزاجية والنف�سي���ة للأ�شخا�ص
املر�ض���ى ,و�أح���د العوامل التي
تق�ضي على التوت���ر الذي يعي�شه
املر�ض���ي النف�سي�ي�ن ,بالإ�ضافة
�إىل مد الإن�سان بالطاقة االيجابية

التي ت�ساعده على �أن يكون �أف�ضل
من الناحية النف�سي���ة وال�صحية
ب�شكل عام.

عن الذات وامل�شاعر واالنفعاالت،
بالإ�ضاف���ة �إىل الت�سلية والإي�ضاح
واالت�صال والتقليد.

و�سيلة تخاطب الأطفال
لكن الر�سم ي�ستخدم غالبا يف
ع�ل�اج الأطفال �أكرث من الكبار� ،إذ
تو�ضح خمت�صة العالج بالفنون يف
م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�رسي
�أم���اين �سوي���د �أن «هن���اك الكثري
من الدوافع الت���ي حترك الأطفال
وجتعلهم ميار�سون «ال�شخبطة»،
والت���ي يح���اول من خالله���ا �أن
يخاط���ب الآخرين بلغ���ة الأ�شكال
ع���ن طري���ق اخلط���وط والأقوا�س
والدوائ���ر واملثلث���ات وكل
الأ�شكال» ،مبينة �أن الطفل يحاول
من خالل الأ�ش���كال التي ير�سمها
�أن ينق���ل الكثري من املعاين التي
يعك�سها يف ر�سوماته..
وقالت �سويد خ�ل�ال حديثها
لـ»جملة الإر�شاد الأ�رسي» �إن تلك
الأ�شكال هي و�سيل���ة للتعبري عن
امل�شاعر والعواطف واالنفعاالت،
والتي يحاول الطفل من خاللها �أن
يتوا�صل مع الآخرين.
و�أ�ضافت �أن الطفل يلج�أ للر�سم
لإ�شباع ح�سه احلركي ،وللتعبري

العالج باللعب
املخت�صة النف�سي���ة �أكدت �أن
معظ���م الأ�ساليب املقنن���ة �أثبتت
فعاليتها وت�أثريه���ا مع الأطفال
الذي���ن يعان���ون م���ن �صعوبات
معينة.
و�أردف���ت �إىل �أن اللعب ي�شبع
ع���دة رغب���ات �أهمها م���ا ي�سمى
بـ»الوظيف���ة العالجي���ة» ،والتي
تعن���ي ا�ستخدام اللع���ب بطريقة
خمطط له���ا بغية حتقيق تغريات
يف �سلوك الطفل و�شخ�صيته.
�سويد عرف���ت العالج باللعب
ب�أن���ه «�أ�سلوب عالج���ي مل�ساعدة
الطف���ل ال���ذي مي���ر ب�صدم���ة �أو
�صعوبات انفعالية �أو عائلية مثل
حاالت الط�ل�اق� ،أو الإ�ساءة� ،أو
العدوان».
وبح�س���ب �سويد ف����إن مرحلة
الطفولة تعد من املراحل املهمة
يف حي���اة الإن�سان ،كونها مرحلة
تنمو فيها ق���درات الطفل وتظهر
مواهبه ،ويك���ون خاللها عر�ضة
للت�أثر والتوجيه والت�شكيل..

م�ست�شه���دة ب����أن العديد من
الدرا�س���ات والأبح���اث �أثبت���ت
خطورة هذه املرحلة و�أهميتها يف
بناء ال�شخ�صية وحتديد م�ستقبله.
و�أ�شارت املخت�ص���ة النف�سية
�إىل �أن الطف���ل امل�ضط���رب نف�سيا
ي�سلك يف لعبه �سلوكا يختلف عن
الطفل الع���ادي ال�صحيح نف�سيا،
الفت���ة �إىل �أن الكث�ي�ر من الألعاب
الت���ي يلعبها الأطف���ال تعرب عن
م�شكالته���م التي يعان���ون منها،

�إذ �أن الطف���ل ي�سق���ط على الدمى
واللعب والر�س���م انفعاالته جتاه
الكبار والتي ال ي�ستطيع �إظهارها
خوف���ا من العق���اب ،مبين���ة �أن
ي�سهل من
هذا الإ�سق���اط للم�شاعر
ّ
التعرف على �أ�سباب اال�ضطراب.
متى ي�ستخدم
هذا العالج؟
ع�ل�اج الطفل امل�ضطرب نف�سيا
و�إدخال���ه يف برنام���ج الع�ل�اج

للع���ب
با
والر�س���م ال يك���ون
�إال عندم���ا يك���ون الطف���ل
م�ص���اب بع���دم الثق���ة ،والغ�ضب
املتكرر ،والقلق ،وعند ممار�سته
�سلوكي���ات غري نا�ضج���ة مقارنة
مبرحلت���ه العمري���ة ،وك���ذا عند
مواجهت���ه �صعوب���ة يف التعل���م،
بالإ�ضاف���ة �إىل مواجهته م�شكالت
يف الن���وم والأكل ،و�أي�ض���ا عن���د
خجل���ه ال�شدي���د� ،إىل جانب عدم
قدرته عل���ى التكيف مع التغريات
الأ�رسية ،بح�سب ما ذكرته �سويد.
الهدف منه
وي�سع���ى الع�ل�اج باللع���ب
والر�سم بح�سب ما ذكرته �سويد �إىل
حتقيق ع���دة �أهداف منها�« ،إزالة
الأمل االنفعايل الناجت عن الإ�ساءة
م���ن خ�ل�ال الأدوات التعبريي���ة
املختلف���ة ،وم�ساعدة الطفل على
التعب�ي�ر الذات���ي ،بالإ�ضافة �إىل
جعل الطف���ل ي�ستح�رض انفعاالته
املخيفة ويواجهها».
م�ستطردة �أن الطفل ينقل عرب
�أدوات اللعب والر�سم ما ي�شعر به
من قلق وخوف وذنب� ،أف�ضل مما
ينقله �إىل الأ�شخا�ص.
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لي�ست الأنف�س وحدها ما �أزهقته احلرب،
بل النف�سيات �أي�ضا كانت �ضحية للحرب ،ب�سبب
ال�ضغوط النف�سية الكبرية ..وهو ما �أخذته على
عاتقها م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري
للتخفيف من معاناة النا�س.
جملة «الإر�شاد الأ�سري» التقت
برئي�سة امل�ؤ�س�سة الدكتورة بلقي�س جباري
للحديث عن الدور الذي ا�ضطلعت به
امل�ؤ�س�سة ،و�أجرت معها احلوار التايل:

الدكتورة بلقيس جباري في حوار لـ«

»:

ال�صعوبات زادتنا �إ�صرارا وت�صميما على تقديـم
العون وامل�ساعدة ل�ضحايا العنف
بداية لو تعطينا نبذة خمت�صرة
ع��ن امل�ؤ�س�س��ة وتو�ضحي لن��ا والقارئ
الك��رمي كي��ف كان��ت بداي��ة امل�ؤ�س�سة
ون�ش�أته��ا وتاريخه��ا ومراح��ل تطورها
حتى و�صلت �إلى هذا امل�ستوى؟
 �أن�ش����أت امل�ؤ�س�سة يف  8يناير 2011وال���ذي تزام���ن م���ع انط�ل�اق
احتجاج���ات �شعبي���ة عارم���ة عمت
معظم حمافظ���ات اجلمهورية تطالب
بامل�ساواة و�سب���ل العي�ش الكرمي..
وقبل ذلك ب�سن���وات كانت امل�ؤ�رشات
االقت�صادية واالجتماعي���ة ت�شري �إىل
ال�ت�ردي املتوا�صل لظ���روف غالبية
ال�س���كان ،وه���ي التي فج���رت تلك
االحتجاج���ات .فالبطال���ة والفق���ر
واحلرم���ان ت�صاع���دت ب�ش���كل كبري
و�أ�صبح���ت ظ���روف العي����ش �صعبة
وقا�سي���ة للغاية عل���ى غالبية الأ�رس
اليمني���ة �إىل ح���د الإم�ل�اق ..وتلك
�أ�سب���اب رئي�سي���ة كافي���ة لإح���داث
�ضغوط���ا نف�سية هائلة عل���ى الأفراد
والأ��س�رة واجلماعات ،ويق���ود �إىل
اختالل توازنها النف�سي واالجتماعي

والعاطف���ي ،ف���كان البد م���ن وجود
م�ؤ�س�س���ة مهني���ة متخ�ص�ص���ة ،تلج�أ
�إليه���ا الأ�رسة و�أفرادها لتلقي العالج
والعناي���ة والإر�شاد النف�سي� ،ش�أنهم
يف ذلك �ش�أن م���ن يعانون من �أمرا�ض
ع�ضوية ،ويجدون الطبيب املخت�ص
ملعاجل���ة م���ا يعان���ون م���ن مر�ض
ع�ض���وي ،وهذا م���ا دفعن���ي لإن�شاء
م�ؤ�س�سة التنمي���ة والإر�شاد الأ�رسي،
الت���ي م���ن �أه���م مهامها ه���و تقدمي
العالج والعناية والإر�شاد للمعتلني
بالأمرا�ض واال�ضطراب���ات النف�سية،
وقد �ساعدين يف �إن�شاء هذه امل�ؤ�س�سة
اخلربة الت���ي اكت�سبتها حينما عملت
معاجلة نف�سية يف مركز «جلني وورد»
للأمرا����ض النف�سي���ة يف والية «مريا
لند» بالواليات املتح���دة الأمريكية
خ�ل�ال  ،2005 2003-والحقا نائب ًا
ثم رئي�س��� ًا ملركز الإر�ش���اد النف�سي
والرتبوي بجامعة �صنعاء يف الفرتة
2015 –2006م.
ويف ال�سن���وات الأخ�ي�رة زادت
ال�ضغ���وط النف�سية ح���دة وعنفا على

املواط���ن اليمن���ي ،مب���ا يجعل من
توازنه النف�سي ه�شا �إىل درجة كبرية
تدف���ع بالكثري منه���م �إىل االنتحار،
�أو اجلن���ون� ،أو القي���ام ب�أفع���ال
و�سلوكي���ات مه���ددة لأم���ن و�سالمة
الأ�رسة واملجتمع.
وقد ب���ادرت مع عدد م���ن زمالء
املهن���ة لإن�ش���اء م�ؤ�س�س���ة «التنمية
والإر�ش���اد الأ��س�ري» كم�ؤ�س�س���ة غري
ربحي���ة ،وذلك يف يناي���ر من العام
 ،2011وذل���ك بهدف تق���دمي العالج
والإر�ش���اد للمحتاج�ي�ن م���ن الأفراد
والأ��س�ر اليمني���ة ذك���ورا و�إناث���ا،
و�أن�ش�أن���ا لها خط���ا �ساخنا جمانيا
ملنح الإر�شاد والن�صح عرب معاجلني
ومعاجلات يف جمال العالج والإر�شاد
النف�س���ي ،يعمل���ون على م���دار 12
�ساعة يف اليوم الواحد ،وطيلة �أيام
الأ�سبوع عدا يوم اجلمعة.
وكان هذا اخلط ال�ساخن املجاين
هو �أول خط من نوعه بهذه االحرتافية
واملهني���ة لي�س عل���ى م�ستوى اليمن
وح�س���ب ،ب���ل وم���ن ب�ي�ن القالئل

املنت�رشة يف الوط���ن العربي ،وهنا
البد م���ن الإ�شارة والإ�ش���ادة وتقدمي
ال�شكر ل��ش�ركات االت�صاالت اليمنية
جميعا التي تعاونت م���ع امل�ؤ�س�سة
وخ�ص�صت لها اخلط ال�ساخن املجاين
 ،136وكان ذل���ك م�ساهمة ال ي�ستهان
به���ا م���ن قبل تل���ك ال��ش�ركات ،لأن
مكاملات الإر�شاد عرب اخلط ال�ساخن
قد ت�ستغ���رق �أحيانا مابني  20دقيقة
�إىل ن�ص���ف �ساعة �أو �أك�ث�ر ،وهو ما
حتمل تكلفت���ه املواطن
ال ي�ستطي���ع
ّ
اليمني الفقري وحمدود الدخل.
وبع���د تزايد الإقب���ال على اخلط
ال�ساخ���ن ،ا�ضطررن���ا لتو�سع���ة
اخلط���وط حتى و�صل���ت �إىل  15خطا
�ساخن���ا ..كم���ا تعاظ���م االعرتاف
بامل�ؤ�س�س���ة حمليا و�إقليميا ودوليا،
و�صار لديه���ا �رشاكات م���ع عدد من
املنظم���ات النظرية عل���ى امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل..
م��ا مدى �أهمية العالج النف�سي؟
و�أين تكمن؟

 الإن�س���ان هو بني���ة ع�ضويةوع�صبي���ة ونف�سي���ة متكامل���ة
مرتابط���ة ،وال�صح���ة النف�سي���ة
كم���ا ال�صحة العقلي���ة بحاجة �إىل
االهتم���ام الر�سم���ي واملجتمع���ي
على القدر ذات���ه ،ذلك �أن املر�ض
النف�س���ي �ش�أن���ه �ش����أن املر����ض
الع�ضوي يحتاج للعالج واملتابعة
�إىل �أن يتعاف���ى املري�ض .وينبغي
�أن يعر����ض املري����ض نف�سه على
الأخ�صائي املعالج يف وقت مبكر،
قب���ل �أن ي�ستفح���ل ويغ���دو مزمنا
ي�صعب عالجه.
ولكن ما مي ّيز املري�ض النف�سي
عن الع�ضوي� ،أن الأخري ميثل عبئا
على �صاح���ب املر�ض ويعاين منه
مبفرده ..فيم���ا ميتد �آثار ونتائج
املري����ض النف�س���ي عل���ى �أف���راد

خدمات �صحة نف�سية �إ�سعافية
متخ�ص�صة لعدد ( )400من الأفراد
الأ�شد ت�رضرا وفقر ًا يف اجلمهورية
اليمنية من فرباير وحتى �أبريل من
العام  ،2018بتمويل من منظمة
«�أوف��د» للتنمية الدولية ،والذي
نفذناه عرب املخيمات الطبية يف
خم�س حمافظات ه��ي «ع��م��ران،
ح��ج��ة� ،صنعاء ،ت��ع��ز ،ع��دن،
وحلج».
بر�أي��ك ملاذا مت اختيار تنفيذ
م�ش��روع (اال�ستجاب��ة الإن�ساني��ة
واالجتماعية لليمنيني املت�ضررين
من ال�صراع) بالذات يف هذا الوقت؟
وم��ا م��دى �أهميته؟ وكي��ف ا�ستفاد
النا�س منه؟
 -كل ف�ت�رة تطفو على ال�سطح

ال�ضغوط النف�سية الكبرية التي واجهها النا�س
دفعتنا لتنفيذ م�شروع (اال�ستجابة النف�سية واالجتماعية
لليمنيني املت�ضررين من ال�صراع)

مع املحرر
�أ�رسته وجماعته وجمتمعه ،وهنا
تكمن �أهمي���ة و��ض�رورة الت�صدي
لال�ضطراب���ات والأمرا�ض النف�سية
ب�شكل �أكرث جدية وا�ستمرارية.
كم و�صل ع��دد امل�شاريع التي
نفذتها امل�ؤ�س�سة حتى الآن؟
 م�شاري���ع و�أن�شطـــــــ���ةامل�ؤ�س�س���ة كث�ي�رة وم�ستمرة منذ
�إن�شائه���ا� ،إلاّ �أن �أه���م امل�شاريع
ت�ضمن���ت الوقاية
الت���ي قامت بها
ّ
والعالج م���ن العن���ف القائم على
النوع االجتماعي منذ يونيو 2014
وحت���ى ماي���و  ،2016بتمويل من
احلكومة الهولندية.
احل���ايل
وامل�شــــــــ���روع
ه���و اال�ستجابـــــ���ة النف�سي���ة
لليمني�ي�ن
واالجتماعيـــــــ���ة
للمت�رضريـــــ���ن م���ن احل���رب
وال��ص�راع منذ يوليو  2016وحتى
يوني���و  ،2018بتموي���ل �أي�ضا من
احلكومة الهولندية.
ك��ذل��ك قمنا مب����شروع تقدمي

م�شكلة ،وخ�ل�ال احلرب التي متر
بها بالدنا واج���ه النا�س �ضغوطا
نف�سية كبرية ،ما دف���ع م�ؤ�س�ستنا
للع���زم عل���ى تنفي���ذ م��ش�روع
(اال�ستجابة النف�سية واالجتماعية
لليمني�ي�ن املت�رضري���ن م���ن
ال�رصاع) ،حيث مت تقدمي املقرتح
للحكومة الهولندية التي بدورها
تفاعلت وقامت بتمويل امل�رشوع.
م��ا املحافظ��ات الت��ي مت
ا�ستهدافها يف ه��ذا امل�شروع؟ وكيف
مت اختيارها؟
 مت الرتكيز على املحافظاتالت���ي كانت وجه���ة النازحني من
املحافظ���ات التي ت�شه���د معارك
و�رصاع���ات م�سلحة ،مث���ل «�أمانة
العا�صم���ة ،وحمافظ���ة �صنعاء،
وعمران ،وع���دن ،وتعز» ،والتي
مت القيام خالله���ا بتوعية النا�س
حول الآث���ار النف�سية الناجتة عن
احلروب ،وتق���دمي بع�ض جل�سات
العالج النف�سي الفردي واجلمعي،

بالإ�ضاف���ة �إىل الرتوي���ج ع���ن
اخلدمات املجاني���ة التي تقدمها
امل�ؤ�س�سة.
ما النجاح ال��ذي حققتموها
يف هذا امل�شروع؟
 املانحون مل�سوا ب�أنف�سهمال��ن��ج��اح ال��ك��ب�ير ال����ذي حققه
امل�رشوع من خالل الأرق��ام التي
فاقت حتقيق الهدف املطلوب،
ك��م��ا مل�����س��وا م���دى ك��ف��اءة ك��ادر
امل�ؤ�س�سة من خالل قيام املانحني
ب ��إج��راء جتربة واختبار عملي
لكادر امل�ؤ�س�سة ،وحينها فوجئ
املانحني بالكفاءة العالية التي
يتمتع بها الكادر.
خ�لال تنفيذك��م كل تل��ك
امل�شاريع ،ما نوع ال�صعوبات والعوائق
وامل�شكالت التي تواجهكم؟
 من الوا�ض���ح �أننا نعمل الآنيف ظروف ا�ستثنائي���ة �صعبة مير
بها وطنن���ا احلبي���ب اليمن ،وما
مير به �أهلن���ا يف هذا البلد الغايل
عل���ى قلوبنا م���ن معان���اة ب�سبب
احلرب وال��ص�راع الدائر اليوم..
لكن هذه ال�صعوبات زادتنا �إ�رصارا
وت�صميم���ا عل���ى تق���دمي الع���ون
وامل�ساعدة ل�ضحاي���ا هذا العنف
املحت���دم ،وخا�ص���ة يف �أو�س���اط
الأ�رسة الن���واة الأوىل والأ�سا�سية
للمجتمع اليمني.
هن��اك �أك�ثر م��ن � 15أل��ف
منظم��ة جمتم��ع م��دين يف اليمن،
لكن �أنتم ما الذي مييزكم؟
 الأو����ض���اع ال�����س��ائ��دة يفاليمن ،حتتاج �إىل جهود العديد
من املنظمات واجلهات املختلفة
تكاتفها وتعا�ضدها ،والعمل
ب�شكل م�شرتك ،ملواجهة حجم
التحديات املهولة التي يكابدها
اليمنيون اليوم ..لكن ما مي ّيز
م�ؤ�س�ستنا عن غريها املنظمات،
�أنها متخ�ص�صة تخ�ص�ص ح�رصي
يف جم����ال ال���ع�ل�اج والإر�����ش����اد
النف�سي ،ولديها طاقم متخ�ص�ص
من الذكور والإن��اث للقيام بهذه
املهمة احل�رصية ،كما �أنها تعمل
وفقا لأعلى املقايي�س واملعايري
العاملية يف هذه املجال من حيث
املهنية وحفظ �أ��س�رار املر�ضى
ومتابعة حالتهم ،و�أنها تغطي
ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات اجل��م��ه��وري��ة
�سوى عرب اخلط ال�ساخن �أو عرب
ال��ف��روع التي �أن�ش�أتها يف عدد
من املحافظات ونتطلع �أن يكون
لنا ف���روع يف جميع حمافظات
اجلمهورية اليمنية.

حققتها امل�ؤ�س�سة؟
 حقق���ت امل�ؤ�س�س���ة جناحاكبريا خالل عمره���ا الذي ال يزيد
ع���ن � 8سن���وات ،فق���د ارتفع عدد
العاملني فيها م���ن ت�سعة عاملني
يف بداي���ة �إن�شاءه���ا �إىل  30عامال
يف ال�سنوات القليل���ة املا�ضية..
كما �ص���ار ل���دى امل�ؤ�س�سة فروعا
يف بع����ض حمافظ���ات اجلمهورية
وجميعه���ا تعمل مبهني���ة عالية،
وتركيزه���ا الأ�سا�سي على املري�ض
النف�س���ي �أينم���ا كان يف اليم���ن،
بغ����ض النظ���ر ع���ن من�ش����أه �أو
قناعات���ه ،مراعية يف ذلك تعاليم
ديننا الإ�سالمي احلنيف والقوانني
والأع���راف املحلي���ة والدولية..
و�أ�صبح لدينا �رشاكات مع عدد من
املنظمات املحلي���ة ،والإقليمية،
والدولي���ة� ،أبرزه���ا منظم���ات:
الأمم املتح���دة ،ون�ساء بال حدود
النم�ساوية ،بالإ�ضافة �إىل احلكومة
الهولندية ..وبفعل هذا االعرتاف
الإقليمي والدويل بنجاح امل�ؤ�س�سة
عملن���ا على رفع كف���اءة العاملني
فيها �أكرث ،ورفع مهاراتهم ب�صورة
م�ستم���رة ،حي���ث قمن���ا بربام���ج
تدريب متعددة للعاملني يف كل من
الأردن وم�رص ،وهذا النهج ال يزال
م�ستمرا �إىل الآن.
م��ا هي تطلعاتك��م؟ وما الذي
ت�سعون لتحقيقه م�ستقبال؟
 �أحلم و�أتطلع �أن ي�أتي اليومال���ذي تكون في���ه كل �أ�رسة خالية
من اال�ضط���راب النف�سي الذي يهدد
كيانها وتوازنها وا�ستقرارها.
كما �أتطل���ع �أن تلعب م�ؤ�س�ستي
يف امل�ستقب���ل دورا مركزيا يف هذا
احللم الكبري بحيث يكون لنا لي�س
فقط فروع���ا يف خمتلف حمافظات
اجلمهوري���ة اليمني���ة ،ب���ل ويف
جميع مدنه���ا ومراكزها احل�رضية
والريفية.
وحلم���ي الأك�ب�ر والعظيم �أن
يعود اال�ستق���رار �إىل بلدي الغايل
اليم���ن ،و�أن يعي�ش جمي���ع �أبناء
وطن���ي دون ا�ستثن���اء يف خ�ي�ر
ورف���اه و�س�ل�ام وحمب���ة ووئام..
وه���ذه الأمنية العظيم���ة و�إن تكن
لتب���دو مثالية يف نظ���ر البع�ض،
ف�إنه���ا كفيلة بكبح جماح الأمرا�ض
واال�ضطراب���ات النف�سية املتف�شية
الي���وم وعل���ى نط���اق وا�س���ع يف
بالدن���ا ..وللعلم هناك �شعوب يف
العامل املتقدم يف ع�رصنا الراهن
بلغت الي���وم ذلك ال�ش����أن �إىل حد
كب�ي�ر ،وهي م���ا برح���ت تكافح
جاه���دة لبل���وغ م�ست���وى الكمال
الإن�ساين.

م��ا حج��م النجاح��ات الت��ي

13

14

العـالج اجلمعـي..

ال������و�������س������ي������ل������ة الأج���������������������دى �أث�����������ن�����������

«من ر�أى م�صيبة غريه هانت عليه م�صيبته» ،قول م�أثور يردده
ويتناقله الكثري من النا�س� ،إال �أن املجال النف�سي ا�ستفاد من هذا القول يف جعله و�سيلة
للعالج النف�سي ،فكيف ي�ستخدم اجلمع كو�سيلة للعالج النف�سي؟
تقرير ..خا�ص
مل ي�ت�رك املج���ال النف�س���ي
�شيئا تقريبا �إال وحاول اال�ستفادة
منه ..لكنه هذه املرة ا�ستفاد مما
ي�سمى بـ»العالج اجلمعي» ،حيث
تو�صل���ت العديد م���ن الدرا�سات
�إىل �أن عم���ل اجلل�سات اجلماعية
ي�ساع���د يف تعايف تل���ك احلاالت
ب�شكل �أ�رسع ،وذلك لكونه ي�ساعد
عل���ى �إزال���ة احلواج���ز واخلجل
وي�شج���ع احل���االت عل���ى تقب���ل
الو�ض���ع ويخرجها م���ن ال�صدمة
النف�سية التي تعاين منها.
كيفية العالج اجلمعي
تقول خمت�صة العالج اجلمعي
مب�ؤ�س�س���ة التنمي���ة والإر�ش���اد
الأ�رسي بلقي����س جماهد الف�ضلي
�إن الع�ل�اج اجلمع���ي ظه���ر � ّإبان
احل���رب العاملية ،وهو عادة ما

يت���م اللجوء �إلي���ه عند احلروب
وال�رصاع���ات ،خ�صو�ص���ا عندما
يحتاج النا�س لتدخالت نف�سية،
يف الوق���ت ال���ذي ال يتوف���ر فيه
�س���وى عدد قليل م���ن املخت�صني
النف�سيني ،والذي ال ي�ستطيعون
تغطي���ة احتياجات جميع النا�س
نف�سيا.
احل���روب
تت�سب���ب
�إذ
وال�رصاع���ات بانت�ش���ار الإ�صابة
باال�ضطراب���ات النف�سي���ة ب�ي�ن
النا�س ،نتيجة ال�ضغوط النف�سية
التي تخلّفها بينهم.
ونظرا ل�شحة �أعداد املخت�صني
النف�سي�ي�ن �أم���ام الك���م الهائ���ل
من املر�ض���ى النف�سي�ي�ن الذين
خلّفتهم احل���روب وال�رصاعات،
جل����أ املخت�صني �إىل م���ا ي�سمى
بـ»العالج اجلمعي» ،والذي يتم
من خالله معاجل���ة جمموعة من
املر�ضى النف�سي�ي�ن يف �آن واحد
وا�ستيعاب �أكرب ع���دد منهم ،من

خ�ل�ال �إج���راء جل�س���ات العالج
اجلمع���ي ،بهدف تق���دمي العالج
لأك�ب�ر ع���دد ممكن م���ن املر�ضى
النف�سي�ي�ن ،وع���دم تركهم دون
عالج ،بح�سب ما ذكرته الف�ضلي.
وه���و ال�سب���ب ذات���ه ال���ذي
دف���ع م�ؤ�س�سة التنمي���ة والإر�شاد
الأ�رسي يف اليمن �إىل اللجوء لهذا
الع�ل�اج ،يف ظل ظ���روف احلرب
التي متر بها الب�ل�اد ،خ�صو�صا
�أن ع���دد املخت�صني النف�سيني يف
بالدنا ال يتجاوز  44طبيبا و120
خمت�صا نف�سي���ا ،يف الوقت الذي
فاقمت فيه احلرب �أعداد املر�ضى
النف�سيني يف بالدنا ب�شكل كبري،
فبح�س���ب ما ك�شفته درا�سة حديثة
�أجرتها م�ؤخ���را وحدة الدرا�سات
والبح���وث التابع���ة مل�ؤ�س�س���ة
التنمي���ة والإر�ش���اد الأ�رسي �أن 1
م���ن ب�ي�ن � 5أ�شخا����ص يف بالدنا
م�صاب���ون با�ضطراب���ات نف�سية
متفاوتة ال�شدة.

�رشوط ومعايري
�إال �أن اختي���ار املر�ض���ى
النف�سيني للعالج �ضمن جمموعة
واح���دة يخ�ضع بح�س���ب الف�ضلي
ل��ش�روط ومعاي�ي�ر �أهمه���ا� ،أن
املر�ضى ال���ذي يت���م اختيارهم
للع�ل�اج �ضمن جمموع���ة واحدة
تعاين م���ن اال�ضط���راب النف�سي
ذات���ه ،وال���ذي حينه���ا يق���وم
املعالج النف�سي مبحاولة تغيري
�سلوكهم امل�ضطرب من خالل خلق
التفاعل فيما بينهم.
و�أو�ضح���ت �أن م���دة اجلل�سة
الواح���دة للع�ل�اج اجلمع���ي
ت�ت�راوح بني �ساع���ة ون�صف �إىل
�ساعت�ي�ن ،وبواقع جل�سة واحدة
يف الأ�سب���وع ،بينم���ا ي�شرتط �أال
يزي���د عدد �أف���راد املجموعة عن
 10ح���االت� ،أم���ا �إجم���ايل عدد
اجلل�سات فيرتاوح بني � 12إىل 16
جل�سة ،وذل���ك يرجع �إىل طبيعة
امل�شكل���ة وكذا �إىل م���دى تفاعل

�����������اء احل������������روب

�أفراد املجموعة فيما بينهم.
وحول ما يتم مناق�شته خالل
جل�س���ة العالج اجلمع���ي قالت
الف�ضلي خ�ل�ال حديثها لـ»جملة
الإر�ش���اد الأ�رسي» �إن �أهم ما يتم
الرتكيز عليه خ�ل�ال اجلل�سات
هو التنفي�س االنفعايل والتعبري
عن امل�شاع���ر� ،إذ �أن املجموعة
تعد امل���كان املنا�س���ب والآمن
ال���ذي ي�ستطي���ع ال�شخ�ص فيها
التحدث ب�رصاح���ة عن م�شاعره
وجروح���ه دون خجل �أو لوم من
الآخرين.
الف�ضل���ي �أك���دت يف الوقت
ذاته �أنه كلما انخف�ضت تدخالت
املعال���ج النف�س���ي ب�ي�ن �أفراد
املجموعة كانت النتيجة �أجدى
و�أك�ث�ر نفعا ،وهو م���ا يعك�س
م���دى جناح املجموع���ة� ،إذ �أن
دور املعال���ج  -وفقا للف�ضلي-
يقت��ص�ر فق���ط يف كون���ه عامال
م�ساع���دا ال �أك�ث�ر ،فيما العالج

يكمن بني �أفراد املجموعة.
�إال �أن الع�ل�اج اجلمع���ي ال
ي�شمل جميع احلاالت النف�سية،
بح�س���ب م���ا ب ّينت���ه خمت�ص���ة
العالج���ي اجلمع���ي لـ»جمل���ة
الإر�شاد الأ��س�ري»� ،إذ �أن هناك
�أمرا����ض نف�سي���ة ت�ستثن���ى من
الع�ل�اج اجلمع���ي ،وال تخ�ضع
جلل�سات العالج اجلماعية ،مثل:
«احلاالت النف�سي���ة التي لديها
�سلوك م�ض���اد للمجتمع وهم ما
يطلق عليهم بـ(ال�سيكوباتيني)،
وكذا احل���االت امل�صابة بال�شك
والريبة من الآخرين وعدم الثقة
به���م وال يقتنع���وا مب���ا يقوله
الآخري���ن وهم ما يطل���ق عليهم
بـ(الربامية)� ،إ�ضافة �إىل حاالت
االكتئ���اب والهو����س ال�شديد �أو
اال�ضطراب���ات الذهاني���ة التي
يع���اين امل�ص���اب بها م���ن عدم
الرتكيز.

مدى فاعليته
للتحق���ق م���ن م���دى فاعلية
الع�ل�اج اجلمعي التق���ت جملة
«الإر�ش���اد الأ��س�ري» ،ب�إح���دى
احلاالت التي ترتدد على العالج
اجلمعي وحتر����ص على االلتزام
به ،والتي �أك���دت �أن اختالطهم
باحل���االت النف�سي���ة الأخ���رى
خالل الع�ل�اج اجلمعي ي�شعرهم
ويه���ون عليهم
باال�ستئنا����س،
ّ
م�شكالتهم النف�سية التي يعانون
منه���ا عندما يرون م���ا تعانيه
احلاالت الأخرى.
احلالة �أو�ضح���ت �أن العالج
اجلمعي يتيح لهم تبادل احللول
والأف���كار الت���ي ق���د ت�ساعد يف
تخفي���ف م���ا يعاني���ه كل واحد
منه���م ..مبين���ة �أنه ت���رك �أثرا
ايجابي���ا على كل ف���رد من �أفراد
املجموعة الت���ي تتلقى العالج
ب�ش���كل جماعي ،كم���ا �أ�شعرهم

�أنهم كالفريق الواحد الذي عليه
الو�ص���ول لهدف مع�ي�ن �أال وهو
التعايف م���ن ال�صدمات النف�سية
التي �أ�صابتهم.
مت ّيز اجلمعي عن الفردي
وعن الفروق التي يتميز بها
الع�ل�اج اجلمعي ع���ن الفردي،
�أ�ش���ارت احلال���ة �إىل �أن العالج
الف���ردي كان ي�شعره���ا ب�أنه ال
يوجد �أح���د يحمل هم���ا بحجم
اله���م ال���ذي حتمل���ه� ،أم���ا يف
العالج اجلمع���ي فت�شعر احلالة
عند �سماعه���ا للآخرين �أن هناك
هموما وم�ش���كالت �أكرب من همها
وم�شكالتها.
الفت���ة �إىل �أن التق���دم الذي
مل�س���وه يف حالته���م من العالج
اجلمعي ،جعلهم يحر�صون على
االلتزام بح�ضور جميع اجلل�سات
اجلمعية وعدم تفويت �أي منها.
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عادت�إليهااحلياةبعد20عامامناملعاناة
مل تك���ن تعل���م �سعاد (ا�س���م م�ستعار) ذات
الـ 40ربيع���ا� ،أن حياة ب�ؤ����س و�أمل ومعاناة
تنتظره���ا بع���د ارتباطه���ا بابن عمه���ا الذي
تزوجته قبل  20عاما.
فه���ي من���ذ ارتباطه���ا به مل تع���رف طعم
ال�سعادة ق���ط ،ب�سبب معاملته القا�سية لها..
�إال �أن خوفها على �أطفالها الثالثة وم�صريهم،
جعلها تتحمل ق�س���وة زوجها عليها طوال هذه
ال�سنني ب�صرب وتكتم..
ورغم �أن زوجها كان مغرتبا ب�إحدى الدول
اخلليجية� ،إال �أن الغربة مل تغري من معاملته
القا�سي���ة لزوجته �شيء ،بل �أن ق�سوته زادت،
ال�سيما بعد عودته م���ن الغربة جراء ترحيله
من الدولة التي اغرتب فيها..
فهو منذ عودت���ه من الغربة بنف�سيته التي
زادت ا�ضطراب���ا� ،أ�صب���ح كالكابو�س املرعب
على زوجته و�أطفاله ،حي���ث حرم �أطفاله من
�إكمال تعليمه���م و�أجربهم على الذهاب للعمل
ك���ي يعودوا ل���ه باملال ،وم���ن ال يعود منهم
بامل���ال يق���وم ب�سجنه ب�إحدى غ���رف املنزل
لعدة �أيام دون طعام �أو �رشاب.
كل ذل���ك جعل زوجت���ه و�أطفاله يف حالة
نف�سي���ة يرثى لها ،خ�صو�ص���ا بعد رميه ميني
الطالق عليها �إن هي تكلمت معه بكلمة واحدة.
حينه���ا حاولت �سعاد البح���ث عن طريقة
تخل�صها و�أطفالها من هذا العذاب واملعاناة،
�إال �أن���ه مل يخطر ببالها �إال طريقة واحدة وهي
�أن تقتل �أطفالها ومن ثم تنتحر.
لك���ن الأق���دار الإلهي���ة تدخل���ت ،فقبيل
تنفيذها تلك الفك���رة ،قام زوجها بطردها من
املنزل بحجة �أنه مل يعد يطيقها ويريد الزواج
عليها ،ما ا�ضطرها للعودة �إىل منزل �أهلها..
�أ�صبحت �سعاد تعاين م���ن ال�ضيق وفقدان
الأم���ل يف كل �ش���يء ،بل و�أ�صبح���ت تكره كل
الرجال وت�شجع ابنتها ب�أن ترف�ض �أي عري�س،
وتقنعها �أن كل الرجال مثل �أبيها.
وهي ال تعلم �أن ذلك �سيكون بداية لتغيري
حياته���ا و�أطفالها من املعان���اة والعذاب �إىل

ال�سعادة واالبتهاج.
ففي �أح���د الأيام و�أثن���اء مكوثها يف منزل
�أهله���ا مبحافظ���ة البي�ض���اء ،تعاطفت معها
�إح���دى ن�ساء القري���ة ،و�أخربته���ا �أن تت�صل
بالرق���م ال�ساخ���ن املجاين التاب���ع مل�ؤ�س�سة
التنمي���ة والإر�ش���اد الأ�رسي ،لأخ���ذ ا�ست�شارة
نف�سية تخفف عنها حالتها امل�ضطربة.
�سعاد يف البداية مل تتحم�س لذلك ،لكنها
ر�أت فيم���ا بع���د �أنها لن تخ��س�ر �شيئا �إن هي
جربت ذلك ..وبالفعل قامت باالت�صال بالرقم
ال�ساخ���ن ،ومن هنا بد�أ ومي����ض الأمل ي�ضيء
�أمام �سعاد ،فبعد �سماع املخت�صة النف�سية يف
اخل���ط ال�ساخن لق�صتها وحالتها ،طلبت منها
احل�ضور لإخ�ضاعها جلل�سات العالج النف�سي.
خ�ضوعها للعالج
ب���د�أت الأخ�صائي���ة النف�سي���ة بت�شجي���ع
�سع���اد عل���ى التنفي�س و�إخ���راج كل ما ت�شعر
ب���ه و�ساعدته���ا على عر����ض حالته���ا ،كما
�شجعتها على العالج النف�سي ،و�أخربتها �أنها
لي�س���ت احلالة الوحيدة التي تواجه مثل هذه
املعاناة.
عق���ب ذلك اتفق���ت الأخ�صائية م���ع �سعاد
على �إجراء ع�ل�اج نف�سي له���ا ،و�رشحت لها
طبيع���ة العالج ،كم���ا �أخربته���ا الأخ�صائية
النف�سي���ة بعد ا�ستماعها لها� ،أن �سبب معاملة
زوجها القا�سية لها هو معاناته من ا�ضطراب
بال�شخ�صية وكذا من ا�ضط���راب نف�سي ،جراء
ن�ش�أته يتيم���ا وانتقاله للعي����ش مع �شقيقته
وزوجها الذي كان يقوم بتعنيفه بق�سوة.
�أي �أن���ه مل يك���ن يتعم���د معاملته���ا بتلك
الق�سوة ،و�أنه مبجرد عالجه من ذلك �ستنتهي
معاملت���ه القا�سي���ة له���ا ،وهو م���ا �أ�شعرها
باالطمئن���ان وخف���ف عنها وط����أة ا�ضطرابها
النف�سي.
تطوير قدراتها
مل يتوق���ف الأمر عن���د ذلك ،ب���ل �أنه مت

م�ساعدته���ا على تو�سيع ر�ؤيتها �أكرث للأمور،
وكذا م�ساعدتها عل���ى اال�سرتخاء والتحكم يف
القلق والتوت���ر طوال فرتة اجلل�سات ،كما مت
اال�ستعان���ة بزوجة �أخيها خ�ل�ال تلك الفرتة
ك�أخ�صائية م�ساعدة بعد البدء معها يف العالج
ال�سلوك���ي ،بالإ�ضافة �إىل �أنه مت تدريبها على
الع���ودة لأن�شطتها ال�س���ارة و�إعادة دجمها يف
املجتمع.
حت�سن حالتها
عالم���ات التح�س���ن ب���د�أت تظه���ر عليها
خالل �أول �أ�سبوع�ي�ن ،ما جعلها حتر�ص على
اجلل�س���ات اخلا�ص���ة بالع�ل�اج النف�سي� ،إىل
�أن تعاف���ت متام���ا بعون الله م���ن ا�ضطرابها
النف�سي.
�سع���ادة �سع���اد مل تتوق���ف بتعافيها من
ا�ضطرابها النف�سي وح�سب ،بل �أنها ا�ستطاعت
�إقن���اع �أه���ل ال���زوج �أن يجدوا ح�ل�ا البنهم،
وبالفعل خ�ضع الزوج للمقابل���ة الإكلينيكية
م���ع الطبيب النف�س���ي بامل�ؤ�س�سة ذاتها ،ومت
ت�شخي�ص حالته ب�أنه يعاين من «حالة ذهانية
وا�ضط���راب بال�شخ�صية» ،حتت���اج للعالج،
كما مت التو�ضي���ح للزوجة كيفية التعامل مع
الزوج وم�ساعدته يف العالج.
بعد ذل���ك عادت الزوجة لأح�ضان �أطفالها
بعد م���رور �ستة �أ�شهر م���ن العالج واجلل�سات
النف�سية ،وكذلك زوجه���ا ،فعقب تعافيه من
املر�ض ذهب ال�ستفتاء ال�رشع فيما �إذا كان قد
حل طالقه من زوجته بعد تهديده لها بالطالق
يف حال تكلمت معه بكلمة واحدة ،فتم �إفتا�ؤه
�أن الطالق باط���ل ،نظرا لع���دم �أهليته جراء
حالته املر�ضية التي كان يعاين منها يف ذلك
الوقت.
ليعي�ش بعده���ا مع زوجته و�أطفاله حياة
م�ستقرة متل�ؤها املحبة وال�سعادة.
و�إىل الآن ال ي���زال يت���م متابع���ة حال���ة
�سعاد واالطمئن���ان عليها �أوال ب�أول عرب اخلط
ال�ساخن.

