ــــــــردام لل�صحــة العقليــة..
ــــة تنتظر التطبيق

تاحها امل�ؤمتر

ر�سم فكرة اخلط ال�ساخن �أثناء حديث الدكتورة جباري عنه

اجله��ود ال�ش��املة للم�س��اعدة ،ك��ون
ال�صح��ة العقلي��ة ت�ؤث��ر عل��ى كل جان��ب
م��ن جوان��ب احلي��اة ،الفت��ا �إىل �ض��رورة
�أخ��ذ ال�صح��ة العقلي��ة والدع��م النف�س��ي
واالجتماع��ي باحل�س��بان يف جمي��ع
ا�س��تجابات امل�س��اعدات الإن�س��انية ،ك��ون

خدم��ات للمجتم��ع ،والت��ي بدوره��ا �أب��دت الأم�يرة
�إعجابه��ا واهتمامه��ا ،وحث��ت عل��ى العم��ل امل�ش�ترك
م�س��تقبال..
كم��ا �ش��اركت الدكت��ورة جب��اري يف الي��وم
ذات��ه بور�ش��ة عم��ل بعن��وان «جمتم��ع ع��ادل
و�ش��امل :معاجل��ة العن��ف القائ��م عل��ى الن��وع
االجتما ع��ي».

وثيقة االتفاقات والتوقيع عليها

يف خت��ام امل�ؤمت��ر اتف��ق امل�ش��اركون عل��ى
�أن الغ��ذاء وامل��اء لي�س��ا االحتياج��ات الأ�سا�س��ية
الوحي��دة ،و�إمن��ا ال�صح��ة والدع��م النف�س��ي يج��ب
�أن تكون جزء �أ�سا�س��ي من التدخالت الإن�س��انية يف
ف�ترة الأزم��ات..
كم��ا اتف��ق امل�ش��اركون عل��ى �أهمي��ة �إعط��اء
احتياجات ال�صحة والدعم النف�سي للنا�س املت�أثرين
يف �أوق��ات الط��وارئ والأزم��ات طويل��ة الأم��د.
ووقع��ت كل م��ن حكوم��ة هولن��دا ممثل��ة
بوزي��رة التج��ارة اخلارجي��ة والتع��اون الإمنائ��ي
الهولندية �س��يغريد كاغ ،ومنظمة ال�صحة العاملية
ممثل��ة برئي�س��ها الدكت��ور تيدرو���س �أوهان��وم ،عل��ى
وثيقة تن�ص على تزويد جمموعة خدمات �أ�سا�سية
لل�صحة والدعم النف�سي يف �أوقات الأزمات والذي
ميك��ن تطبيقه��ا يف ال��دول..

حرب وراء حرب

�صورة تذكارية عقب امل�ؤمتر جتمع الدكتورة جباري ب�أمرية هولندا مايبل

خالل جل�سة(حرب وراء حرب) التي ُعقدت عقب امل�ؤمتر

وق��ال �إن الأ�ش��خا�ص املنكوب��ون بالأزم��ة
يحتاج��ون �إىل امل��اء والغ��ذاء وامل ��أوى وغريه��ا
م��ن الأ�ش��ياء املادي��ة ،لكنه��م بحاج��ة �أي�ض��ا �إىل
م�س��اعدة للتغل��ب عل��ى الك��وارث والتع��ايف منه��ا،
�أي �أنهم بحاجة �إىل م�ساعدة ال�ستعادة �صحتهم
العقلي��ة.
و�أ�ض��اف �أن �س��نوات الن��زوح ،والعن��ف ،والأ�س��ر
الت��ي متزق��ت ،واجل��وع ،والعط���ش ،والتميي��ز،
واخل��وف ..كل ه��ذه الأ�ش��ياء ال ت ��ؤدي فق��ط �إىل
خ�س��ائر ج�س��دية ،ب��ل ت�ؤث��ر عل��ى ال�صح��ة العقلي��ة
لل�ش��خ�ص ،بح�س��ب قول��ه.
و�أو�ض��ح يف �س��ياق كلمت��ه «نح��ن نعل��م �أن
حالتن��ا الذهني��ة ت�ؤث��ر عل��ى كل م��ا نق��وم ب��ه،
وم��ع ذل��ك ف�إن��ه خ�لال العدي��د م��ن اال�س��تجابات
الإن�س��انية ،بينم��ا يت��م �إح�ض��ار ال��دواء لل�ش��فاء
م��ن اجل��روح اجل�س��دية ،مل تك��ن الرعاي��ة الالزم��ة
متوفرة يف كثري من الأحيان للم�ساعدة يف �إ�صالح
ال�صح��ة العقلي��ة».
و�أ�ش��ار �إىل �أن الر�س��الة الت��ي ي��ود ت�س��ليط
ال�ض��وء عليه��ا خ�لال امل�ؤمت��ر ه��ي �أن الأن�ش��طة
املتعلق��ة بال�صح��ة العقلي��ة والدع��م النف�س��ي
واالجتماع��ي يج��ب �أن تك��ون ج��زء �أق��وى م��ن

ذل��ك ي�س��اعد اجلمي��ع عل��ى الت�أقل��م والتع��ايف ب�ش��كل
�أف�ض��ل ،ح�س��ب قول��ه.
داعي��ا اجلمي��ع �إىل الت�أك��د م��ن ع��دم جتاه��ل
ه��ذه الأزم��ة ال�صامت��ة ،مل��ا له��ا م��ن �آث��ار مدم��رة
لي���س فق��ط يف تع��ايف �أ�ش��خا�ص بح��د ذاته��م ،ولك��ن
ملجتمع��ات ب�أكمله��ا وبل��دان و�أجي��ال عدي��دة.

جتربة امل�ؤ�س�سة يف ور�شة عمل
بامل�ؤمتر

كم��ا �ش��اركت الدكت��ورة بلقي���س جب��اري
م�ؤ�س���س ورئي���س امل�ؤ�س�س��ة بور�ش��ة عم��ل �ضم��ن
برنام��ج امل�ؤمت��ر يف يوم��ه الأول بعن��وان «رف��ع
م�س��توى ال�صح��ة العقلي��ة والدع��م النف�س��ي �أثن��اء
وبع��د ح��االت الط��وارئ» ،وال��ذي مت خالله��ا
ا�س��تعرا�ض جت��ارب اجله��ات العامل��ة يف ه��ذا املج��ال
م��ن جمي��ع �أنح��اء الع��امل ،وم��ن �ضمنه��ا جترب��ة
م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة والإر�ش��اد الأ�س��ري.
ويف الي��وم الث��اين ،التق��ت الدكت��ورة جب��اري
بالأم�يرة مايبي��ل «نا�ش��طة عاملي��ة للحري��ة
والتنمي��ة» ،يف هام���ش الفعالي��ة ،عر�ض��ت له��ا
خ�لال اللق��اء جترب��ة امل�ؤ�س�س��ة وم��ا تقدم��ه م��ن

عق��ب امل�ؤمت��ر يف الي��وم الت��ايلُ ،عق��دت جل�س��ة
ح��ول ال�صح��ة النف�س��ية ،حت��ت عن��وان «ح��رب وراء
حرب»� ،ضمت عدد من العاملني يف املجال النف�سي
ح��ول الع��امل ،م��ن �ضمنه��م الدكت��ورة بلقي���س
جب��اري ،والت��ي �أو�ضح��ت خالله��ا حج��م ال�ضغ��وط
النف�س��ية الت��ي يواجهه��ا اليمني�ين ج��راء احل��رب،
وازدي��اد �أع��داد املحتاج�ين للخدم��ات العالجي��ة
الت��ي تقدمه��ا م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة والإر�ش��اد الأ�س��ري،
م�ست�ش��هدة مبعان��اة الناج�ين م��ن ق�ص��ف القاع��ة
الك�برى ب�صنع��اء ،والآالم ال�ش��ديدة الت��ي ال ي��زال
الناج��ون يقا�س��ون منه��ا حت��ى الي��وم ،والذي��ن ه��م
ب�أم���س احلاج��ة للع�لاج والإر�ش��اد النف�س��ي ال��ذي
تقدم��ه امل�ؤ�س�س��ة.
كم��ا ا�س��تعر�ضت ط��رق و�آلي��ات عم��ل امل�ؤ�س�س��ة
وفريقه��ا املح�ترف ،وحماولته��ا التخفي��ف م��ن
معان��اة النا���س ،وكذل��ك م��ا ينق���ص اليمن يف املجال
ال�صح��ة النف�س��ية.
ويف الي��وم ال��ذي يلي��ه التق��ت الدكت��ورة
بلقي���س جباري يف مبنى وزارة اخلارجية والتعاون
الإمنائ��ي الهولندي��ة يف �أم�س�تردام بنائ��ب �س��فري
هولن��دا يف اليم��ن وم�س ��ؤلة الربام��ج يف اليم��ن..
وخ�لال اللق��اء ناق���ش اجلانب��ان التحدي��ات الت��ي
تواج��ه اليم��ن واليمني�ين يف جم��ال ال�صح��ة
النف�س��ية ،ومتطلب��ات الدع��م النف�س��ي ل��ذي
يحتاجو ن��ه.
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(� )5أ�شهر هي املدة التي ق�ضاها (م.
ع) ذو الـ� 9أعوام يف العالج للتخل�ص من
اال�ضطرابات النف�سية التي �أ�صيب بها
جراء ق�صف غارات طريان التحالف
العربي الذي ا�ستهدف حيهم بالعا�صمة
�صنعاء.
(م .ع) �أحد �آالف الأطفال اليمنيني
الذين �أ�صيبوا باال�ضطرابات النف�سية
التي ت�سببت بها احلرب لهم.

تقريـــــــــر

ت�ترك احل��روب �آث��ار نف�س��ية مرعب��ة عل��ى
املجتمع��ات ،غ�ير �أن الأطف��ال مبختل��ف فئاته��م
العمري��ة ه��م احللق��ة الأ�ضع��ف والأك�ثر عر�ض��ة
لوي�لات احل��روب ،وينال��ون الق�س��ط الأك�بر م��ن
تداعياته��ا ،حي��ث �أن الأطف��ال الذي��ن ينج��ون م��ن
امل��وت بن�يران احل��رب ،ي�صبح��ون عر�ض��ة للإ�صاب��ة
باال�ضطراب��ات النف�س��ية ،ب�س��بب م��ا ي�صاح��ب
احل��رب م��ن �أه��وال ونكب��ات و�صدم��ات تك��ون كفيل��ة
بزعزع��ة نف�س��ية الطف��ل م��دى احلي��اة..
وق��د �صن��ف علم��اء النف���س ب�صف��ة خا�ص��ة
ال�صدم��ة النف�س��ية الت��ي ترتكه��ا احل��روب ل��دى
الأطف��ال يف ب��اب الآث��ار املدم��رة..
فف��ي اليم��ن ترك��ت احل��رب والقت��ال الدائ��ر
يف كث�ير م��ن املحافظ��ات� ،آث��ار نف�س��ية عميق��ة عل��ى
الأطف��ال ،و�أث��رت ب�ش��كل كب�ير عل��ى من��ط تفكريهم
وم�ش��اعرهم و�س��لوكهم وعالقته��م مب��ن حوله��م..
تق��ول املخت�ص��ة النف�س��ية بعي��ادة الأطف��ال يف
م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة والإر�ش��اد الأ�س��ري �أم��اين �س��ويد،
�إن احل��رب الدائ��رة يف الب�لاد من��ذ مايزي��د عل��ى 5
�أع��وام �أث��رت ب�ش��كل كب�ير عل��ى نف�س��ية الأطف��ال� ،إذ
ت�س��ببت ب�إ�صاب��ة الكث�ير منه��م با�ضطراب��ات نف�س��ية
كالتب��ول ال�لا�إرادي واالكتئ��اب والقل��ق والعدواني��ة
واال�ضطراب��ات ال�س��لوكية وا�ضطراب��ات الن��وم
والكوابي���س بالإ�ضاف��ة �إىل ا�ضطراب��ات يف النط��ق
وال��كالم ،م�ؤك��دة �أن تل��ك اال�ضطراب��ات الت��ي
�أ�صاب��ت الأطف��ال نتج��ت م��ن الهل��ع ال��ذي ي�صيبه��م
ج��راء اخل��وف م��ن �أ�ص��وات االنفج��ارات والق�ص��ف

ال��ذي يك��ون
قري��ب منهم،
جث��ث
�أو مل�ش��اهدتهم
ي��ا الق�ص��ف ،وك��ذا م��ن ت�أث��ر
�ضحا
�أ�س��رهم م��ن و�ض��ع احل��رب..
و�أ�ضاف��ت �أن اخل��وف م��ن الق�ص��ف وغ��ارات
الط�يران �أ�ص��اب الكث�ير منه��م بالتبل��د وتراج��ع
م�س��تواهم الدرا�س��ي و�ضع��ف اال�س��تيعاب ،حي��ث
�أ�صب��ح الطف��ل يف ف�صل��ه الدرا�س��ي ال يرك��ز عل��ى
�ش��رح املعل��م ،ج��راء بقائ��ه متوج�س��ا عل��ى ناف��ذة
الف�ص��ل يرتق��ب بخ��وف م��ن وق��وع ق�ص��ف يف �أي
حلظة ،مبينة �أن الأطفال الأكرث عر�ضة للإ�صابة
بتلك اال�ضطرابات هم من �سن الـ� 4أعوام �إىل �سن
م��ا قب��ل املراهق��ة..
ولفت��ت �إىل �أن �إ�صاب��ة الكث�ير م��ن الأطف��ال
باال�ضطراب��ات النف�س��ية ج��راء احل��رب ،دف��ع
امل�ؤ�س�س��ة لفت��ح عي��ادة خا�ص��ة بع�لاج الأطف��ال م��ن
اال�ضطراب��ات النف�س��ية.
مراحل العالج
وح��ول مراح��ل ع�لاج الأطف��ال م��ن
اال�ضطراب��ات النف�س��ية قال��ت �س��ويد �إنه��م
يخ�ص�صون �أول �أربع جل�سات عالجية مع الأطفال
لبن��اء العالق��ة معه��م فق��ط ،وذل��ك م��ن خ�لال
اللع��ب والر�س��م ،وعل��ى �أ�سا���س الر�س��م يت��م معرف��ة
الأخط��اء املعرفي��ة ل��دى الطف��ل ،ك��ون الر�س��م

�أف�ض��ل طريقة مل�س��اعدة الطفل
على التعبري عما بداخله ،بح�سب قولها،
و�أو�ضح��ت �أن��ه يت��م اللج��وء له��ذه الطريق��ة ،نظ��را
لع��دم ق��درة الأطف��ال عل��ى التعب�ير اللفظي ،مبينة
�أن��ه غالب�اً م��ا تظه��ر امل�ش��اعر الت��ي يختزنه��ا الطفل
�أثناء اللعب �أو الر�س��م� ،إذ يتجه لر�س��م م�ش��اهد من
احل��رب ك�أ�ش��خا�ص يتقاتل��ون �أو يتعر�ض��ون للم��وت
والإ�صاب��ات و�أدوات عنيف��ة �أو طائ��رات مقاتل��ة
وقناب��ل ومن��ازل حت�ترق �أو خميم��ات..
وتابع��ت بالق��ول :يت��م عق��ب ذل��ك مناق�ش��ة
امل�ش��كالت الت��ي يع��اين منه��ا الطف��ل ،وم��ن ث��م يت��م
عم��ل جل�س��ات توعوي��ة م��ع �أمه��ات الأطف��ال ح��ول
طريق��ة التعام��ل م��ع الأطف��ال ،وك��ذا يت��م حتدي��د
�أح��د �أف��راد �أ�س��رة الطف��ل كم�س��اعد �س��لوكي لتقيي��م
ومتابع��ة الطف��ل يف املن��زل ،ك��ون ع�لاج الطف��ل م��ن
اال�ضطراب��ات النف�س��ية يك��ون مب�س��اعدة �أف��راد
�أ�س��رته� ،إذ �أن م�س��اعدة الأ�س��رة يف ع�لاج الطف��ل
يرتكز عليها جناح عالج الطفل من اال�ضطرابات
النف�س��ية الت��ي يع��اين منه��ا.
وا�سرت�س��لت �أن��ه بع��د ذل��ك يت��م الب��دء بتعلي��م
الطف��ل عل��ى امله��ارات ال�س��لوكية ،وحتدي��د امل�ش��كلة
وال�سري بح�سب اخلطة العالجية لتعديل ال�سلوك
املط��روح يف املل��ف ،والت��ي يت��م �إتباعه��ا يف كل جل�س��ة
م��ع حتدي��د املع��ززات ..مبين��ة �أنه��م عن��د تعدي��ل �أي
�س��لوك يف الطف��ل ،يقوم��ون بتك��راره علي��ه لأك�ثر
م��ن  60م��رة حت��ى يعت��اد الطف��ل علي��ه� ،أم��ا يف ح��ال
�أرادوا تغي�ير �س��لوك م��ا يف الطف��ل ،ف�إنه��م يكررونه

علي��ه  30م��رة،
بينم��ا يف ح��ال �أرادوا جع��ل
ذل��ك ال�س��لوك دائ��م يف حيات��ه ،ف�إنه��م يكررون��ه
علي��ه  90م��رة.
وبح�س��ب �س��ويد ف ��إن ب��وادر جن��اح الع�لاج
تبد�أ تظهر بعد ثالثة �أ�ش��هر من بدء العالج ك�أقل
تقدي��ر..
وم��ن ال�صعوب��ات الت��ي ق��د تواج��ه

جمموعة �أفكار �سلبية تدور يف
خلد طفلة ت�أثرت نف�سي ًا من احلرب
وعربت عنها بالر�سم

املعالج
النف�س��ي عن��د
ع�لاج الأطف��ال م��ن اال�ضطراب��ات
النف�سية بح�سب املخت�صة النف�سية �سويد ،هو عدم
حتلي الأهايل بال�صرب عند معاجلة �أطفالهم من
اال�ضطراب��ات النف�س��ية ،ك��ون الع�لاج ق��د ي�س��تغرق
ف�ترة طويل��ة بح�س��ب حال��ة الطف��ل.
عواقب جتاهل العالج
لك��ن م��اذا ل��و مت �إهم��ال
الطف��ل امل�ص��اب با�ضطراب��ات
نف�س��ية ومت ترك��ه دون ع�لاج،
ليك�بر وه��و م�ص��اب بتل��ك
اال�ضطرا ب��ات؟
تق��ول �س��ويد �إن��ه يف
ه��ذه احلال��ة �س��تكرب مع��ه
اال�ضطراب��ات النف�س��ية الت��ي كان
يعاين منها يف �صغره ،و�س��ي�صعب
عالج��ه ،و�س��تكون �ش��خ�صيته
�ضعيفة ،و�سي�صبح عاجزا عن فعل
�أي �ش��يء حت��ى الدف��اع ع��ن نف�س��ه،
وق��د ينته��ي ببع���ض احلاالت املهملة
والت��ي و�صل��ت �إىل مرحلة مزمنة يف
املر���ض النف�س��ي �إىل االنتح��ار.
م�ش�يرة �إىل �ض��رورة وع��ي

الأ�س��رة ب�أهمي��ة نق��ل �أطفاله��م الذي��ن ي�صاب��ون
با�ضطراب��ات نف�س��ية لتلق��ي الع�لاج ،ك��ون الكث�ير
م��ن الأ�س��ر تعتق��د �أن اال�ضطراب��ات النف�س��ية الت��ي
يع��اين منه��ا �أطفاله��م �س��تزول دون ع�لاج عن��د
انته��اء احل��رب� ،أو تعتق��د �أن تل��ك اال�ضطراب��ات
�س��تزول وي��زول اخل��وف ع��ن �أطفاله��م عندم��ا
يعت��ادوا عل��ى احل��رب ،وه��ذه ب�لا �ش��ك اعتق��ادات
خاطئ��ة ،بح�س��ب قوله��ا.
�أخ�يرا ..تبق��ى مرحل��ة م��ا بع��د احلادث��ة الت��ي
يتعر���ض له��ا الطف��ل �ش��ديدة ال�صعوب��ة ،وتتط ّل��ب
الكث�ير م��ن احلر���ص والدع��م لإع��ادة الطم�أنين��ة
والثق��ة بالنف���س �إلي��ه ليتخط��ى الظ��روف الت��ي
عا�ش��ها.
�إال �أن حمدودي��ة الدع��م لإي�ص��ال خدم��ات
الع�لاج النف�س��ي �إىل �أك�ثر املناط��ق املت�ض��ررة م��ن
احلرب ،تقف حجر عرثة �أمام حماوالت التخفيف
م��ن املعان��اة النف�س��ية الت��ي يواجهه��ا الأطف��ال،
ال�س��يما يف ظ��ل افتق��ار تل��ك املناط��ق لوج��ود مراك��ز
�صحية تقدم خدمات العالج النف�سي املتخ�ص�صة.
وم��ع ذل��ك تعم��ل م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة والإر�ش��اد
الأ�س��ري عل��ى ر�أ���س بع���ض املنظم��ات املخت�ص��ة يف
الع�لاج النف�س��ي من��ذ �أع��وام عل��ى تق��دمي خدم��ات
الدعم والعالج والإر�شاد النف�سي وتنفيذ الأن�شطة
التوعوي��ة يف ع��دد م��ن املناط��ق الريفي��ة اليمني��ة
الت��ي ال يوج��د به��ا مراك��ز لتق��دمي خدم��ات الع�لاج
النف�س��ي ،يف حماول��ة منه��ا لتخفي��ف ال�ضغ��وط
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انفردت بها م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شــــــــــــ

تقريـــــــــر

طرق نوعية متطورة �أكرث فاعلية لع ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تعاين بالدنا من ق ّلة املراكز ال�صحية املتخ�ص�صة يف تقدمي
خدمات العالج النف�سي� ،إذ مي ّثل وجود مركز متخ�ص�ص ي�ضطلع
بتقدمي خدمات العالج النف�سي ،مبثابة بارقة الأمل للكثريين،
خ�صو�صا �أن البالد تعي�ش ظروف حرب منذ �أكرث من � 4أعوام ،والتي
خ ّلفت خاللها الآالف من املر�ضى النف�سيني..
م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد والأ�سري �إحدى تلك املراكز القالئل
يف بالدنا التي �أخذت على عاتقها تقدمي خدمات العالج النف�سي
املتخ�ص�ص ،بهدف التخفيف من معاناة الآالف من اليمنيني الذين
يحتاجون لتلك اخلدمات..

هذا الهدف ال�سامي جعل م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري ،ال
تكتف بتقدمي هذه اخلدمات وح�سب ،بل قامت با�ستحداث خدمات
ِ
عالجية نف�سية نوعية جديدة متطورة �أكرث فاعلية ،انفردت
بها لي�س على م�ستوى البالد وح�سب ،بل رمبا على م�ستوى الوطن
العربي..
وللتعرف �أكرث على �أبرز تلك اخلدمات النوعية املتطورة يف
العالج النف�سي التي تقدمها امل�ؤ�س�سة ،و�آلية عملها ومدى فاعليتها،
�سلطت جملة «الإر�شاد الأ�سري» ال�ضوء على هذا املو�ضوع ور�صدت
التقرير التايل:

عم��ل علم��اء النف���س م�ؤخ��را عل��ى تطوي��ر ط��رق
و�أ�ساليب العالج النف�سي ،لعالج بع�ض اال�ضطرابات
النف�سية وال�سلوكية بطريقة �أكرث فاعلية وكفاءة..
وم��ن �أب��رز تل��ك الط��رق العالجي��ة النوعي��ة
الت��ي مت تطويره��ا ،وقام��ت امل�ؤ�س�س��ة با�س��تحداثها
�ضم��ن خدماته��ا( :الع�لاج التعر�ض��ي ال�س��ردي
 ،NETوالع�لاج اجل��ديل ال�س��لوكي .)DPT
العالج التعر�ضي ال�سردي
يع��د الع�لاج ال�س��ردي التعر�ض��ي املع��دل
للأطف��ال والبالغ�ين �ش��كل م��ن �أ�ش��كال التعر���ض
للح��االت الت��ي تع��اين م��ن ا�ضط��راب ك��رب م��ا بع��د
ال�صدم��ة ..ويه��دف ه��ذا الن��وع م��ن الع�لاج �إىل
ت�ش��جيع احل��االت عل��ى �س��رد تاري��خ حياته��م مف�صل��ة
زمني��ا للمعال��ج ال��ذي يق��وم بكتاب��ة الق�ص��ة ،و�إع��ادة
ق��راءة الق�ص��ة عليه��م ،وم�س��اعدتهم عل��ى دم��ج
الذكري��ات ال�صادم��ة والت��ي تك��ون خم ّزن��ة بطريق��ة
جم��ز�أة �إىل �س��ردها ب�ص��ورة متما�س��كة ومت�سل�س��لة
زمني��ا ،ويف نهاي��ة الع�لاج يق��وم املعال��ج ب�إعط��اء ق�ص��ة
حي��اة احلال��ة املكتوب��ة ك�ش��هادة خطي��ة.
ويع��ود الف�ض��ل يف تطوي��ر طريق��ة الع�لاج
ال�س��ردي �إىل كل م��ن ماي��كل واي��ت وديفي��د �إب�س��تون،
وهم��ا معاجل��ان مقيم��ان يف نيوزلن��دا ،عندم��ا اعتقدا
يف ثمانيني��ات الق��رن املا�ض��ي� ،أن��ه م��ن امله��م ر�ؤي��ة
النا���س منف�صل�ين ع��ن م�ش��كالتهم.
وق��د �أك��دت الأدل��ة احلديث��ة عل��ى فعالي��ة
( ، )NETم��ع الناج�ين م��ن ال�صدم��ات يف منطق��ة
ال�ش��رق الأو�س��ط و�ش��مال �أفريقي��ا� ،إذ �إن��ه ال يخ��دم
الأغرا���ض العالجي��ة فح�س��ب.
املخت�ص��ة بالع�لاج ال�س��ردي يف م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة
والإر�ش��اد الأ�س��ري جن�لاء العفي��ف قال��ت �إن فاعلي��ة

خط احلياة �إحدى تقنيات
العالج التعر�ضي ال�سردي

ـــــــــــاد الأ�سري على م�ستوى الوطن العربي

ـ ـ ــالج اال�ضط ــرابات النف�سية وال�سلوكية
العالج ال�سردي عالية خ�صو�صا يف عالج (ال�صدمات
النف�س��ية ،االغت�ص��اب ،التحر���ش اجلن�س��ي ،م�ش��اهدة
�أح��داث عن��ف ،وكذل��ك عن��د ح��دوث �إيذاء ج�س��دي)..
م�ضيف��ة �أن ه��ذا الع�لاج ال ي�س��تخدم يف ح��ال كان
املري���ض يع��اين م��ن م�ش��كالت خط�يرة ،كال�س��لوكيات
املنحرف��ة �أو العدواني��ة ،كون��ه يعي��ق الرتكي��ز عل��ى
ع�لاج ال�صدم��ات� ،أو يع��اين م��ن التفك�ير االنتح��اري
الن�ش��ط� ،إذ يت��م ع�لاج املي��ول االنتحاري��ة قب��ل الب��دء
بالع�لاج ال�س��ردي� ،إىل جان��ب �أن��ه ال يت��م ا�س��تخدام
ه��ذا الع�لاج يف ح��ال كان املري���ض مدم��ن م��واد
خم��درة ب�ش��كل يعي��ق الطف��ل �أو الرا�ش��د م��ن الق��درة
عل��ى التعام��ل م��ع املعال��ج �أثن��اء اجلل�س��ات ..بالإ�ضافة
�أن��ه ال ي�س��تخدم يف ح��ال كان املري���ض يع��اين م��ن �آث��ار
ال�صدم��ة عل��ى اجله��از الع�صب��ي ،الت��ي ت�س��بب خل�لا
يف الدم��اغ ،كونه��ا تعي��ق الرتكي��ز لدي��ه ..كم��ا �أن��ه يت��م
جتن��ب ا�س��تخدام ه��ذا الع�لاج يف ح��ال كان املري���ض
يع��اين م��ن �صعوب��ات �أو م�ش��كالت لفظي��ة ك�صعوب��ة
النطق �أو الت�أت�أة �أو غريها ،كونها تعيق عملية ال�سرد
والتعر���ض للح��دث ال�ص��ادم� ..أو حت��ى يف ح��ال كان
املري���ض يع��اين م��ن ا�ضطراب��ات نف�س��ية �أخ��رى تعي��ق
الق��درة عل��ى التعام��ل م��ع �س�ير اجلل�س��ات العالجي��ة،
كم��ا �أن ه��ذا الن��وع م��ن الع�لاج يت��م ب��دون ا�س��تخدام
الأدوي��ة النف�س��ية ،بح�س��ب قوله��ا.
وب ّين��ت �أن ه��ذا الأ�س��لوب م��ن الع�لاج ي�س��تغرق
يف ع�لاج الأطف��ال نح��و  12جل�س��ة ،بواق��ع جل�س��ة
واحدة يف الأ�سبوع� ،أما بالن�سبة للبالغني فهو يعتمد
على خط احلياة ،وقد ميتد لـ� 8إىل  12جل�سة ،بواقع
جل�س��ة واح��دة يف الأ�س��بوع.
العفي��ف �أو�ضح��ت �أن م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة والإر�ش��اد
الأ�س��ري ه��ي الوحي��دة عل��ى م�س��توى اليم��ن وم��ن
القالئ��ل يف الوط��ن العرب��ي الت��ي ت�س��تخدم ه��ذا الن��وع
املتف��رد م��ن الع�لاج ..م�ش�يرة �إىل �أن ه��ذا الع�لاج يع��د
من �أ�صعب التخ�ص�صات يف �إدارة اجلل�سات العالجية.
وقال��ت �إن امل�ؤ�س�س��ة خ�ص�ص��ت عي��ادة م�س��تقلة
ال�س��تقبال احل��االت الت��ي تع��اين م��ن ال�صدم��ات
النف�س��ية �أو الإي��ذاء اجل�س��دي �أو التحر���ش اجلن�س��ي
�أو ال�صدم��ة النف�س��ية ،وكان��ت النتائ��ج �إيجابي��ة ،حي��ث
�أظه��رت حت�س��ن الأطف��ال والبالغ�ين الذي��ن تعر�ض��وا
ال�ضط��راب م��ا بع��د ال�صدم��ة ،ح�س��ب قوله��ا.
م�ضيف��ة �أن��ه ي�ش�ترط عل��ى املعال��ج ال��ذي
ي�س��تخدم ه��ذا الن��وع م��ن الع�لاج �أن يك��ون ذو خ�برة،
ومتخ�ص�ص��ا يف الع�لاج النف�س��ي العي��ادي ،و�أن يك��ون
�سبق له �أن تعامل مع الأطفال يف جل�سات عالجية..
املخت�ص��ة العفي��ف �أو�ضح��ت ب�أنه��م يواجه��ون

بع���ض ال�صعوب��ات عن��د ا�س��تخدام ه��ذا الع�لاج،
كمحاول��ة بع���ض املر�ض��ى البالغ�ين اله��روب م��ن �س��رد
التفا�صي��ل احلقيقي��ة ،وقيامه��م بتغي�ير احلقيق��ة
خوف��ا م��ن الإح�سا���س ب��الأمل ..وكذل��ك ع��دم �س��ماح
بع�ض الأ�سر لأطفالها البوح بتفا�صيل ال�صدمة التي
تعر�ض��وا له��ا ،خ�صو�ص��ا يف ح��ال كان��ت تل��ك ال�صدم��ة
لها عالقة بالتحر�ش اجلن�سي ،جراء غياب وعي تلك
الأ�سر ،ويف هذه احلالة يلجئون بح�سب قولها ،لعمل
جل�س��ات عالجي��ة للطف��ل ،و�أخ��رى للأ�س��رة الداعم��ة،
وم��ن ث��م يت��م عم��ل جل�س��ة م�ش�تركة للطفل والأ�س��رة.
الفت��ة �إىل �أن ه��ذا الع�لاج يتم ّي��ز ع��ن غ�يره،
يف كون��ه ي�س��اعد عل��ى تفكي��ك �ش�لاالت اخل��وف غ�ير
ال�س��ارة بني احلوا���س والأفكار وامل�ش��اعر وردات الفعل
الف�س��يولوجي ..وك��ذا يف متكن��ه م��ن �إع��ادة تخزي��ن
الذكري��ات املرعب��ة �إىل ذكري��ات �س��ارة� ،إىل جان��ب
امل�س��اعدة يف و�ض��ع التج��ارب امل�ؤمل��ة يف �س��ياق منطق��ي
م��ن منظ��ور الطف��ل ،وفه��م احل��دث ال�ص��ادم كف�ص��ل
م��ن ف�ص��ول حي��اة الطف��ل.
كم��ا �أن��ه يتي��ح الفر�ص��ة للطف��ل بتب��ادل ال�س��رد
وال�ش��عور بالفخ��ر ،وه��ذا م��ن �ش ��أنه ي�س��اعد الطف��ل
يف التخفي��ف م��ن م�ش��اعر اخلج��ل والك��رب املرتبط��ة
بال�صدم��ة ..وك��ذا تعزي��ز التوا�ص��ل ب�ين الطف��ل
ومقدم��ي الرعاي��ة ح��ول ال�صدم��ة� ،إىل جانب تقا�س��م
ال�س��رد ،وميه��د ال�س��بيل ملناق�ش��ات �صحي��ة لل�صدم��ة
ب�ين مقدم��ي الرعاي��ة والأطف��ال بع��د انته��اء الع�لاج
الر�س��مي.

العالج اجلديل ال�سلوكي
ن��وع �آخ��ر م��ن الط��رق النوعي��ة للع�لاج النف�س��ي
ال��ذي تقدم��ه م�ؤ�س�س��ة التنمي��ة والإر�ش��اد الأ�س��ري
وتنف��رد ب��ه دون غريه��ا عل��ى م�س��توى اليم��ن ورمب��ا
من القالئل يف الوطن العربي ،وهو العالج اجلديل
ال�سلوكي ،والذي يعرف ب�أنه عالج هجني من العالج
املع��ريف ال�س��لوكي وامله��ارات القائم��ة عل��ى التقب��ل
(املمار�س��ات الروحي��ة والذهني��ة) والتغي�ير (القائم��ة
عل��ى الع�لاج ال�س��لوكي).
وتع��ود بداي��ة ظه��ور ه��ذا الع�لاج �إىل الع��ام
 ،1980عندم��ا كان��ت املعاجل��ة النف�س��ية يف الوالي��ات
املتح��دة مار�ش��ا لينه��ان ،تعم��ل م��ع فريقه��ا لإيج��اد
ط��رق �أك�ثر فاعلي��ة لع�لاج ال�س��لوك االنتح��اري،
وه��و االجت��اه ال��ذي ح�صرت��ه الح ًق��ا �إىل ا�ضط��راب
ال�ش��خ�صية احلدي��ة ( ،)BPDوه��و ا�ضط��راب يف
ال�ش��خ�صية يتمي��ز ب�صعوب��ات يف تنظي��م االنفع��االت،
وال��ذي غالب��ا م��ا ي�س��بب اندفاع��ا ،مب��ا يف ذل��ك

حم��اوالت االنتح��ار وغريه��ا م��ن ال�س��لوكيات امل�ؤذي��ة.
وخل�ص��ت مار�ش��ا م��ن درا�س��اتها �إىل �أن الع�لاج
ال�س��لوكي املع��ريف التقلي��دي ( )CBTال يب��دو مفيدًا
للغاي��ة يف ع�لاج ا�ضط��راب ال�ش��خ�صية احلدي��ة ،ولأن
عواق��ب ه��ذا اال�ضط��راب ميك��ن �أن تك��ون �ش��ديدة،
وا�صل��ت الدكت��ورة لينه��ان وفريقه��ا العم��ل عل��ى
تطوي��ر ا�س�تراتيجيات جدي��دة مل�س��اعدة الأف��راد
امل�صاب�ين با�ضط��راب ال�ش��خ�صية احلدي��ة .وكان��ت
النتيجة العالج ال�سلوكي اجلديل ( ،)DBTوالذي
ُيع��رف الآن ب�أن��ه الع�لاج النف�س��ي الذهب��ي القيا�س��ي
له��ذه الفئ��ة م��ن املر�ض��ى.
ع��ن ه��ذا الع�لاج حتدث��ت زين��ب الط��ارق
خمت�صة العالج اجلديل ال�سلوكي مب�ؤ�س�سة التنمية
والإر�ش��اد الأ�س��ري� ،أن الع�لاج اجل��ديل ال�س��لوكي
( )DBTيق��دم لأي �ش��خ�ص يع��اين م��ن �س��وء �إدارة
االنفع��االت ،وال��ذي ميك��ن تطبيق��ه على املر�ضى غري
امل�ش��خ�صني �إكلينيكي��ا با�ضط��راب نف�س��ي ويعان��ون
م��ن احل��زن �أو الغ�ض��ب �أو انخفا���ض يف ت�أكي��د ال��ذات،
ويرغبون بتح�سني طرق �ضبط انفعاالتهم و�إدارتها،
وخل��ق حي��اة ُت�س��تحق العي���ش ولتح�س�ين �أي�ض��ا
عالقاته��م االجتماعي��ة.
و�أ�ضاف��ت �أن ه��ذا الع�لاج ف ّع��ال يف ع�لاج
جمموع��ة وا�س��عة م��ن اال�ضطراب��ات الأخ��رى مث��ل
الإدم��ان واالكتئ��اب وا�ضط��راب م��ا بع��د ال�صدم��ة
وا�ضطراب��ات الأكل ,وا�ضط��راب ثنائ��ي القط��ب..
الفت��ة �إىل �أن��ه يعم��ل عل��ى دف��ع املري���ض
�إىل تغي�ير ال�س��لوكيات االنتحاري��ة و�إي��ذاء ال��ذات
وحماولة الو�صول �إىل �س��لوكيات �أكرث اتزانا وبعيدة
ع��ن التط��رف.
وع��ن مراحل��ه �أو�ضح��ت الط��ارق �أن الع�لاج
اجل��ديل ال�س��لوكي يق��دم عل��ى �أربع��ة مكون��ات :العالج
اجلمع��ي يف جمموع��ات للتدري��ب عل��ى امله��ارات،
الع�لاج الف��ردي ،التدري��ب ع�بر الهات��ف ،DBT
والفري��ق اال�ست�ش��اري للمعال��ج ،ومتت��د ف�ترة الع�لاج
ع��ادة م��ن �س��تة �أ�ش��هر �إىل �س��نة.
وقال��ت �إن  DBTي�س��تخدم الت�سل�س��ل الهرم��ي
لأه��داف الع�لاج ،مل�س��اعدة املعال��ج عل��ى حتدي��د
الرتتي��ب ال��ذي يج��ب �أن تعال��ج ب��ه امل�ش��اكل �أه��داف
العالج ح�سب الأولوية ،حيث يتم البدء بال�سلوكيات
الت��ي ته��دد احلي��اة ،وم��ن ث��م ال�س��لوكيات املعار�ض��ة
للع�لاج ،تليه��ا �س��لوكيات املانع��ة جل��ودة احلي��اة� ،إىل
جان��ب اكت�س��اب امله��ارات.
مبين��ة �أن��ه ميك��ن للمر�ض��ى اختي��ار اجلل�س��ات
الفردي��ة دون اجلمعي��ة �أو اجلمعي��ة دون الفردي��ة.
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حـــــوار
خالل احلروب تتفاقم
�أعداد امل�صابني باال�ضطرابات
النف�سية ب�شكل مهول ،وهو ما
حدث يف بالدنا� ،إذ ت�سببت
احلرب الدائرة منذ �أكرث
مايقارب � 5أعوام بارتفاع
�أعداد امل�صابني باال�ضطرابات
النف�سية �إىل مئات الآالف..
لكن يف ظل تفاقم �أعداد
امل�صابني ،ما و�ضع العالج
النف�سي بالدنا؟ وهل متكنت
املراكز التي تقدم خدمات
العالج النف�سي من مواجهة �أو
تخفيف الكم الهائل لأعداد
امل�صابني باال�ضطرابات
النف�سية التي �سببتها احلرب
لهم؟
للإجابة على تلك
الت�سا�ؤالت وغريها الكثري،
التقت جملة «الإر�شاد
الأ�سري» باملخت�صة النف�سية
يف م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد
الأ�سري بلقي�س الف�ضلي،
و�أجرت معها احلوار التايل:

بداي��ة ل��و تعطين��ا نب��ذة خمت�ص��رة
ع��ن تاري��خ الع�لاج النف�س��ي يف بالدن��ا؟
 يف ال�س��ابق كان املر�ض��ى النف�س��ينييف بالدن��ا �إم��ا معزول�ين يف بيوته��م� ،أو حمجوزي��ن
يف ال�س��جون� ،أو م�ش��ردين يف ال�ش��وارع ،وال يتلق��ون
�أي خدم��ات نف�س��ية ،ويلج ��أ الأه��ل لعالجه��م
بال�ش��عوذة ..وبح�س��ب م��ا خل�ص��ت �إلي��ه درا�س��ة
حتليلي��ة �أجرته��ا الدكت��ورة بلقي���س جب��اري ح��ول
(ال�صح��ة النف�س��ية يف اليم��ن ..ب�ين املا�ض��ي
واحلا�ض��ر و�آف��اق امل�س��تقبل) ،ف��إن اليم��ن مل تع��رف
�أي خدم��ات لل�صح��ة النف�س��ية �إال يف الع��ام 1966م،
عندما افتتحت ال�سلطات الربيطانية �أول م�صحة
نف�س��ية يف حمافظ��ة ع��دن ،وكان��ت تعتم��د عل��ى
خدم��ات طبي��ب �أجنب��ي واحد ،ومتخ�ص�ص �صيدلة
واح��د ،و�س��بعة ع�ش��ر ممر�ض �اً وممر�ض��ة ..وكان��ت
عل��ى �ش��كل غ��رف ت�ش��به الزنازي��ن ،ت�س��تقبل املر�ضى

املخت�صــــــــــــة النف�سيــــــــــ

الظروف التي متر بها البالد ت�ستدع ـ ـ ـ ـ ـ ــي

تدين ن�سبة من يتلقون خدمات العـــالج النف�سي يعـــــــــــــ
الأطفال النازحني �إىل �أمانــة العا�صمـــــــــــــــــــــــ

م��ن �س��جن املن�ص��ورة..
ويف ع��ام 1976م مت �إن�ش��اء م�صح��ة ال�س�لام يف
حمافظة احلديدة ،وكانت مبثابة امل�أوى الأ�سا�سي
للمر�ضى العقليني ،لكنها مل تكن تقم بتقدمي �أي
ع�لاج ..وق��د مت ا�س��تحداث �أول عي��ادة متخ�ص�ص��ة
بتق��دمي خدم��ات عالجي��ة لل�صح��ة النف�س��ية
امل�ؤ�س�س��ية يف الع��ام 1978م ،عندم��ا مت ا�س��تدعاء
طبي��ب نف�س��ي بلغ��اري �إىل امل�ست�ش��فى اجلمه��وري
ب�صنع��اء.
وبع��د ف�ترة وجي��زة ا�س��تعانت عي��ادة الأع�ص��اب
يف امل�ست�شفى الع�سكري بطبيب �أوروبي �آخر لعالج
احلاالت ال�شديدة من الأمرا�ض النف�سية..
ويف ع��ام � 1982أر�س��لت منظم��ة ال�صح��ة
العاملي��ة خب�يرا بال�صح��ة النف�س��ية للعم��ل عل��ى
�إدخال هذه اخلدمات ،مب�ساعدة وزارة ال�صحة عن
طري��ق( ،ت�أ�سي���س �إدارة لل�صح��ة النف�س��ية ب��وزارة

ال�صح��ة ،فت��ح ق�س��م للط��ب النف�س��ي يف م�ست�ش��فى
الث��ورة ب�صنع��اء وتع��ز ،تدري��ب بع���ض الأطب��اء يف
جمال الطب النف�سي �إما حملياً �أو خارجياً ببعثات
درا�س��ية بدع��م م��ن منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة).
بعده��ا ب��د�أت بع���ض املنظم��ات يف امل�س��اعدة
عل��ى توف�ير اخلدم��ات ال�صحي��ة النف�س��ية ودعمه��ا
وتطويره��ا ،حي��ث قام��ت منظم��ة ال�صلي��ب الأحمر
الدويل يف ال�سبعينيات بتح�سني وتطوير اخلدمات
النف�س��ية يف �س��جون بع���ض املحافظ��ات ،كم��ا قام��ت
جمعي��ة الإ�ص�لاح اخلريي��ة ب�إن�ش��اء �أول م�ست�ش��فى
تخ�ص�ص��ي للأمرا���ض النف�س��ية ب�صنع��اء ..وم��ن
بعده��ا مت افتت��اح بع���ض امل�ست�ش��فيات اخلا�ص��ة
والأهلي��ة ..ويف ال�س��نوات الأخ�يرة دخ��ل �صن��دوق
التنمي��ة االجتماع��ي يف برام��ج عدي��دة لدع��م
خدم��ات ال�صح��ة وتطويره��ا.
حالي��ا م��ا و�ض��ع ال�صح��ة النف�س��ية يف

ــــــــــــــــة بلقـي�س الف�ضلي لـ(

):

ي م�ضاعفة اجلهود لتقليل اخل�سائر النف�سية التي خلفتها احلرب

ـــــــــــــــود لقلة املراكز ال�صحية التي تقدم هذه اخلدمات
ـــــــــــة لديهم م�ستوى منخف�ض من الأمن النف�سي

بالدنا؟
 و�ض��ع ال�صح��ة النف�س��ية ال ي��زالمتدين ،رغم املحاوالت احلثيثة من قبل املنظمات
الدولي��ة وبع���ض اجله��ات احلكومي��ة لتح�س�ين
اخلدم��ات النف�س��ية يف اليم��ن� ،إذ �أن الواق��ع ي�ش�ير
�إىل ق ّل��ة امل�ؤ�س�س��ات النف�س��ية وت��دين جودته��ا وق ّل��ة
ال��كادر �س��واء م��ن �أطب��اء �أو معاجل�ين� ،إذ ال يتج��اوز
ع��دد الأطب��اء النف�س��يني ع��ن ( )40طبيب��ا ،و()130
معاجل��ا تقريب��ا ،وه��ذا يع��د ع��ددا قلي�لا للغاي��ة
وال يتنا�سب مع الو�ضع احلايل للبالد التي تعي�ش
ظ��روف احل��رب.
يف اعتق��ادك ،م��ا �س��بب �ضع��ف توف��ر
خدم��ات الع�لاج النف�س��ي يف بالدنا؟
	�أعتق��د �أن م��ن �أه��م الأ�س��باب ه��و نق���صامل��وارد الب�ش��رية واملالي��ة له��ذه اخلدم��ات ،وع��دم
وج��ود درا�س��ة تخ�ص�صي��ة يف اجلامع��ات املحلي��ة� ،إذ
�إن الط�لاب يدر�س��ون عل��م النف���س ب�ش��كل ع��ام ،مم��ا
ي�ؤدي �إىل عدم ت�أهيلهم ب�شكل يتنا�سب مع ظروف
العم��ل ،بالإ�ضاف��ة �إىل جه��ل املجتم��ع بطبيع��ة هذه
الأمرا���ض ،كم��ا �أن انت�ش��ار ع��ادة م�ض��غ الق��ات ب�ين
�أفراد املجتمع قد ي�ضاعف املر�ض النف�سي ويعطل
عالج��ه� ،إىل جان��ب �أن الظ��روف االقت�صادي��ة الت��ي
يع��اين منه��ا اليمني��ون ق��د تت�س��بب بعجزه��م عل��ى
حتم��ل تكالي��ف الع�لاج النف�س��ي.
يف ظ��ل التفاق��م امله��ول لأع��داد
امل�صاب�ين باال�ضطراب��ات النف�س��ية يف بالدنا
الت��ي ت�س��ببت به��ا احل��رب لهم ،كم ن�س��بة من
يتلق��ون خ��دمات الع�لاج النف�س��ي م��ن �إجم��ايل

عدده��م ككل؟
 ب�لا �ش��ك الن�س��بة قليل��ة ج��دا ،نظ��رالق ّل��ة املراك��ز وامل�ؤ�س�س��ات النف�س��ية خ�صو�ص��ا يف
املناط��ق الريفي��ة ،فهن��اك ع��دد كب�ير م��ن النا���س
ال ي�س��تطيعون الو�ص��ول �إىل اخلدم��ات النف�س��ية،
و�أي�ض��ا تكلف��ة الع�لاج الباه��ظ ق��د ي�ضط��ر الكث�ير
م��ن النا���س �إىل ترك��ه.
مت��ى يك��ون املري���ض النف�س��ي بحاجة
للخ�ضوع جلل�سات العالج النف�سي؟
 عن��د ح��دوث تده��ور يف الأداء� ،س��واءكان ذل��ك يف العم��ل �أو الدرا�س��ة �أو العالق��ات.
ال ي��زال الكث�ير م��ن اليمني�ين
ينظ��رون جلل�س��ات الع�لاج النف�س��ي ب�أنه��ا
عدمية اجلدوى لعالج املر�ضى النف�سيني ،ما
ر�أيك��م بذل��ك؟
 �صحي��ح ..الكث�ير م��ن النا���س ال يزالونغ�ير مقتنع�ين بالع�لاج النف�س��ي ،وذل��ك يرجع �إىل
جهله��م ب��ه ،حي��ث �أن الع�لاج النف�س��ي يحت��اج �إىل
وق��ت ك��ي يب��د�أ املري���ض بالتح�س��ن والتع��ايف ،ولك��ن
النا�س يفتقدون ال�صرب ويعتقدون �أن عدم �سرعة
ا�س��تجابة املري���ض جلل�س��ات الع�لاج النف�س��ي عل��ى
�أنه��ا عدمي��ة اجل��دوى وال فائ��دة منه��ا.
م��ن وجه��ة نظ��رك ،م��ا ال�س��مات
الت��ي يج��ب �أن يتحل��ى بها املخت���ص �أو املعالج
النف�س��ي؟
 الق��درة عل��ى التح�صي��ل الأكادمي��ي،وال��ذكاء االجتماع��ي ،واالهتم��ام بالآخري��ن،

الق��درة عل��ى تكوي��ن عالق��ات طيب��ة ذات �أث��ر م��ع
الآخري��ن ،الق��درة عل��ى التحم��ل ،وكذل��ك �أن
يت�ص��ف ب�صف��ات املرون��ة والقي��ادة واالنط�لاق
والإب��داع ،املثاب��رة ،امل�س��ئولية ،اللياق��ة ،و�ضب��ط
النف���س ،واتخ��اذ الق��رارات ،الق��درة عل��ى الت�س��امح
ف�لا ي�ش��عر بالع��داوة نح��و اجلماع��ات العرقي��ة �أو
الديني��ة �أو االجتماعي��ة الأخ��رى� ،إ�ضاف��ة �إىل �أن
قيم��ة الت�س��امح يج��ب �أن متت��د لت�ش��مل الت�س��امح
�إزاء قي��م الأف��راد واجتاهاته��م و�أمن��اط �س��لوكهم
و�أ�س��اليب تفكريه��م ،و�أعتق��د �أن ال�س��مة الأخ�يرة
هي �أهم �سمة يجب �أن يتحلى بها املعالج النف�سي.
أجري��ت دار�س��ة ح��ول
م�ؤخ��را �
ِ
«اخل��وف لدى الأطف��ال النازح�ين �إىل �أمانة
العا�صم��ة �صنعاء وعالقته بالأمن النف�س��ي»
وكان��ت حم��ور ر�س��التك لني��ل املاج�س��تري ..ما
النتائ��ج الت��ي خل�ص��ت �إليه��ا ه��ذه الدرا�س��ة؟
 تو�صل��ت الدرا�س��ة �إىل �أن الأطف��الالنازح�ين �إىل �أمان��ة العا�صم��ة �صنع��اء لديه��م
م�ستوى متو�سط من اخلوف ،وم�ستوى منخف�ض
م��ن الأم��ن النف�س��ي ..كم��ا تو�صل��ت �إىل �أن �أك�ثر
جم��االت اخل��وف انت�ش��ارا ه��و اخل��وف امل�صاح��ب
ال�ضط��راب الره��اب املح��دد ،كال�ش��عور باخل��وف
م��ن �س��ماع �أ�ص��وات الطائ��رات �أو ال�صواري��خ �أو
االنفج��ارات ،واخل��وف م��ن ر�ؤي��ة ال��دم وامل�س��لحني،
وم�ش��اهدة الدم��ار ..ووج��د �أي�ض��ا �أن �أكرث جماالت
الأمن انت�ش��ارا هو جمال احلاجات الأ�سا�س��ية مثل
توفري الطعام واملاء والعالج والإ�ضاءة والأثاث يف
امل��كان ال��ذي نزح��وا �إلي��ه ..كم��ا تو�صل��ت �إىل ع��دم
وج��ود ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائي��ة يف اخل��وف تبع��ا
ملتغ�ير اجلن���س ،ووج��ود ف��روق ذات داللة �إح�صائية
يف الأم��ن النف�س��ي تبع��ا ملتغ�ير اجلن���س ل�صال��ح
الذك��ور ،وتو�صل��ت �أي�ض��ا �إىل وج��ود عالقة عك�س��ية
ذات داللة �إح�صائية بني اخلوف والأمن النف�س��ي.
�أخ�يرا ..م��ا الر�س��الة الت��ي تريدي��ن
�إي�صاله��ا للجه��ات والعامل�ين يف ه��ذا املج��ال،
وك��ذا لأف��راد املجتمع؟
	�إن بالدن��ا مب��ا مت��ر ب��ه م��ن ظ��روفح��رب ون��زوح وتده��ور اقت�ص��ادي ،حمتاج��ة جله��ود
م�ضاعف��ة وتكات��ف اجلمي��ع لنخ��رج م��ن ه��ذه
الظ��روف ال�صعب��ة ب�أق��ل اخل�س��ائر النف�س��ية.
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لم تتجاوز ربيعها السابع..

ق�صة جناح

سلبتها الحرب طفولتها
وحولت حياتهــا إلى جحيــــم
عن��د ان��دالع احل��روب يك��ون الأطف��ال �أك�ثر الفئ��ات ت�ض��ررا منه��ا� ،س��واء
ب�س��قوطهم قتل��ى بنريانه��ا �أو بتعر�ضه��م لال�ضطراب��ات النف�س��ية..
(ف .غ) الت��ي مل تتج��اوز ربيعه��ا ال�س��ابع� ،إح��دى �آالف الأطف��ال يف
بالدنا الذين �سلبتهم احلرب طفولتهم الربيئة ،وحرمتهم من التمتع بكل
تفا�صيله��ا.
كان��ت (ف .غ) تعي���ش طفول��ة �س��عيدة يف كن��ف والديه��ا ،وم��ا �أن ن�ش��بت
احل��رب حت��ى حتول��ت حياته��ا �إىل جحي��م ال تتحمله��ا طفولته��ا الربيئ��ة،
و�أ�صبح��ت حياته��ا عب��ارة ع��ن جمموع��ة م��ن الكوابي���س املرعب��ة الت��ي ال ت��كاد
تفارقه��ا..
ب��د�أت معان��اة (ف .غ) قب��ل �أ�ش��هر عندم��ا ق�صف��ت طائ��رات التحال��ف
العرب��ي بع��دة غ��ارات ج��وار منزله��م ب�أح��د �أحي��اء امل��دن الت��ي مت ق�صفه��ا
م�ؤخ��را..
خوفه��ا م��ن �أ�ص��وات االنفج��ارات ور�ؤيته��ا
لوالديه��ا و�إخوانه��ا خائف�ين ويحاول��ون
اله��رب واالختب��اء ،ت�س��بب له��ا ب�صدمة
�ش��ديدة �أدخلها يف حالة من الرعب
ال�ش��ديد..
فبع��د �أي��ام قليل��ة م��ن
الق�ص��ف ب��د�أت �أعرا�ض ال�صدمة
تظه��ر عليه��ا ،حي��ث حتول��ت
م��ن فت��اة مرح��ة حت��ب اللع��ب
وال�ضح��ك� ،إىل فت��اة متبل��دة
انطوائي��ة ال يف��ارق العبو���س
وجهه��ا ،تل��زم ال�صم��ت ،و�إن
تكلم��ت ال تتكل��م �إال بهم���س
وتلعث��م ،ال ت ��أكل �إال قلي�لا
و تتب��و ل

وتتربز على نف�س��ها ،وترف�ض اللعب مع �أخويها اللذين هم الآخرين �أ�صيبا
مبر���ض نق���ص ال�صفائ��ح الدموي��ة.
تده��ورت حالته��ا �أك�ثر حت��ى �أ�صبح��ت ال تن��ام �إال قلي�لا ،ب�س��بب كوابي���س
تراوده��ا خ�لال نومه��ا لي�لا ب�أنه��ا بتم��وت وب��أن طفل��ة ت�س��رق �ألعابه��ا وت�ش��د
�ش��عرها وب��أن رائح��ة كريه��ة تف��وح م��ن �ش��عرها ..مل يتوق��ف الأم��ر عن��د ذل��ك،
بل �أ�صبحت تخاف من ر�ؤية النا���س ،وترف�ض الذهاب �إىل املدر�س��ة واخلروج
م��ن املن��زل ،وعن��د حماول��ة �أهله��ا �إخراجه��ا تنه��ار بالب��كاء ،وتق��ول �إن �أهله��ا
يكرهونه��ا ويريدونه��ا �أن مت��وت العتقاده��ا �أنه��ا �س��تموت �إذا خرج��ت..
حاول��ت �أ�س��رتها �أخذه��ا ت��ارة �إىل معال��ج روح��ي بالق��ران الك��رمي،
العتقاده��م �أن ع�ين �أ�صابته��ا ،وت��ارة �أخ��رى ي�أخذونه��ا �إىل طبي��ب �أطف��ال،
لك��ن دون فائ��دة� ،إىل �أن ن�صحه��م �أح��د الأطب��اء ب�أخذه��ا �إىل طبي��ب نف�س��ي
متخ�ص���ص ،ك��ون م��ا تع��اين من��ه ن��اجت ع��ن تعر�ضه��ا ل�صدم��ة نف�س��ية ج��راء
احل��رب ،ود ّله��م عل��ى املرك��ز اليمن��ي للإر�ش��اد الأ�س��ري املتخ�ص���ص بالع�لاج
النف�س��ي ويح��وي عل��ى عي��ادة خا�ص��ة بالأطف��ال.
وعندم��ا ذهب��وا به��ا �إىل املرك��ز ،مت ا�س��تقبالها يف
عيادة الأطفال و�أجري لها تقييم دقيق ،ومت عر�ضها على
الطبيب املتخ�ص�ص والذي بدوره �أعد لها خطة عالجية
دوائي��ة منا�س��بة.

التدخالت العالجية

قام��ت املعاجل��ة املخت�ص��ة يف البداي��ة ببن��اء العالق��ة
العالجي��ة م��ع الطفل��ة ،وعم��ل عق��د �س��لوكي معه��ا وااللت��زام
مب��ا في��ه ،كم��ا قام��ت بتعليمه��ا ع��دة مه��ارات منه��ا( :مه��ارة
مواجه��ة املخ��اوف ،ومه��ارة التعب�ير ع��ن امل�ش��اعر ب�ش��كل
�صحي��ح ،ومه��ارة اال�س�ترخاء ،وتعليمه��ا �إع��ادة التن�ش��يط
ال�س��لوكي ،وك��ذا تعليمه��ا ممار�س��ة ريا�ض��ة حم��دودة كاجل��ري
والرق���ص والر�س��م ،عن��د ال�ش��عور بال�ضي��ق �أو التفك�ير القل��ق ال��ذي
يثري اخلوف� ،إىل جانب تعليمها اكت�ش��اف النقاط االيجابية فيها ويف
والديه��ا).

التح�سن

بع��د ع��دة جل�س��ات م��ن الع�لاج النف�س��ي والطب��ي،
ب��د�أت حالته��ا بالتح�س��ن ،و�أ�صبح��ت ق��ادرة عل��ى مواجهة
املخ��اوف ،كم��ا تغ�يرت �ش��خ�صيتها للأف�ض��ل ،م��ن خ�لال
حت�س��ن عالقته��ا باملحيط�ين به��ا واختالطه��ا به��م ،كم��ا
�أ�صبح��ت تق��وم بامله��ام املنزلي��ة وااللتح��اق باملدر�س��ة.

