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ات�صلوا بنا على الرقم املجاين
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�سعادتكم و��ستقر�ر �أ�سركم من �أهم �أولوياتنا

- اآثار نف�صية ناجتة عن العنف االأ�صري واالجتماعي.
- ا�صطرابات نف�صية اأم انحرافات �صلوكية.
- �سغوط نف�سية �و �جتماعية �أو حياتية.

- م�صكالت زوجية اأو اأ�صرية.
- م�صكالت و�صعوبات درا�صية.

هل تتعر�صني الأي �صكل من اأ�صكال العنف اجل�صدي اأو النف�صي اأو االجتماعي؟
هل تعاين اأو اأحد اأفراد اأ�صرتك اأو اأ�صدقائك من اإحدى امل�صكالت التالية:

ال ترتدد باالت�صال بنا جمانا يوميا ما عدا اجلمعة
من ال�صاعة 8 �صباحا حتى 8 م�صاًء
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لفتة اإن�صانية 
الم�صت قّلة 

وينتظرها 
الكثريون

الن�صـق االأول الإحياء االأمـــل

ـــي ـــاط ـــي ـــل اخل ـــي ـــب ن
ــة ــي ــط ـــــة ع ـــــام ـــــص اأ�
�صرب ــن  ــم ــرح ــدال ــب ع

حقوق الطبع حمفوظة لدى
موؤ�ص�صة التنمية واالإر�صاد االأ�صري
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ريــب اأن احلرب التي تدور رحاها يف اليمــن منذ اأكرث من ثالث ال 
�صنــوات, قد تركــت اآثارها املدمــرة على �صتى مناحــي احلياة, 
وخّلفــت كــوارث طالت معظــم اليمنيــني, فباالإ�صافة اإلــى اخل�صائر 
املاديــة والب�صريــة الناجمــة عــن احلــرب, ثّمــة  اأ�صــرار اجتماعية 
ونف�صيــة تفاقمــت ب�صــكل الفــت, حتــى بتنــا ن�صتطيــع القــول اإن 
�ال�سطر�ب��ات �لنف�سية يف �أو�س��اط �ليمنيني, �نت�س��رت حتى �سارت 

ظاهرة تنذر بالكثري من االأخطار واملاآ�صي.
ووفقا لدرا�صة قامــت بها موؤ�ص�صة التنمية واالإر�صاد االأ�صري, فاإن 
19,5 % من اليمنيني يعانون من ا�صطرابات نف�صية, وهذا يعد رقما 
كبــريا بل و�صادمــا.. وامل�صكلة الكربى اأن هذا الرقــم الفاجعة مر�صح 

للزيادة كلما طال اأمد احلرب التي مل يخمد اأوارها حتى االآن.
ومــن املوؤ�صــف القــول, اإن اال�صطرابــات النف�صيــة �صت�صتمر فرتة 
زمني��ة لي�ست بالق�سرية, حتى بعد �أن ت�سع �حلرب �أوز�رها, وتخر�س 
اأ�صــوات املدافع والر�صا�س.. وقد ظهر ذلــك جلّيا يف عدد من الدول 
التــي �صهــدت حروبا ونزاعــات يف مراحــل �صابقة, اإذ ظّلــت اآثار تلك 
احلــروب ال�صلبيــة وال�صيئــة لفــرتة طويلــة خا�صــة بــني االأطفــال 

واالأمهات.
ويف الواقع املرير الــذي تعي�صه اليمن, كان البد ملوؤ�ص�صة التنمية 
و�الإر�س��اد �الأ�س��ري �أن ت�سطل��ع بدوره��ا يف �الإ�سه��ام يف �حل��د م��ن 
املخاطــر واالأ�صرار التي حتدثها احلرب, مــن خالل قيامها بالعديد 
مــن االأن�صطــة والفعاليــات, اإذ حققــت اجنــازات كان لها بالــغ االأثر 
يف احتــواء الكثري من اأ�صــرار واآثار احلرب وعلى وجــه التحديد, يف 
اجلانــب االجتماعي والنف�صي, ولعل القــارئ �صيجد طي هذا العدد 

اأبرز ما قامت به املوؤ�ص�صة من اأعمال, وباالأرقام, واالأرقام ال تكذب.
وبرغم �سّح��ة �الإمكانيات ورغم �لظروف �لتي قد تعيق بع�سا من 
�أعمال �ملوؤ�س�سة, �إال �أنها تخطت �لكثري من �ل�سعاب و�لعقبات بف�سل 

اإ�صرار وعزمية قيادتها وكوادرها وكل العاملني فيها.
ال نّدعي الكمال, فالكمال هلل وحده, ولكننا نعد ببذل املزيد من 
اجلهد والعطاء, ويحدونا اأمــل كبري يف اأن يتفاعل ويتعاون اجلميع, 
حكومة, ومنظمــات جمتمع مدين, ومنظمات دولية, وقطاع خا�س, 
وتتح��د جهودهم يف �سبيل �لو�سول �إل��ى �ملبتغى الحتو�ء وتقوي�س 
خماط��ر و�أ�س��ر�ر �حلرب, وحتقي��ق �الأه��د�ف �ملن�سودة له��ذ� �لعمل 

االإن�صاين ال�صامي والنبيل.  

�أ.د. بلقي�س حممد جباري
امل�ؤ�س�س���ة رئي����س 
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عامر: اال�صطرابات النف�صية زادت بفعل احلرب بني الفئات االأ�صد فقرا 
وم�سروع �لدو�ء مل يغِط 1 % من حجم االحتياج الكبري

م�سروع الدواء.. 
لفتة اإن�سانية الم�ست قّلة وينتظرها الكثريون

انت�ش���ار  ال يخلو جمتمع من 
اال�شطرابات النف�شية فيه، اإال اأن 
اأ�شعافا  تلك اال�ش���طرابات تزيد 
اإذ تعد  م�شاعفة خالل احلروب، 
احل���روب بيئة خ�شب���ة ومرتعا 

النت�شار اال�شطرابات النف�شية.
يف بالدن���ا كان���ت 4 اأع���وام 
م���ن احل���رب وتوق���ف الرواتب 
كفيلة باإدخ���ال ثلثي ال�شكان يف 
ما  وهو  نف�شي���ة..  ا�شطراب���ات 
دف���ع موؤ�ش�شة التنمي���ة واالإر�شاد 
االأ����ري لتنفيذ م����روع الدواء 
يف عدد من حمافظات اجلمهورية 
على مدى 3 اأ�شه���ر، بتمويل من 

منظمة »اأوفد« العاملية.
حيث ا�شتهدف امل�روع اأكرث 
م���ن 420 �شخ�ش���ا يعان���ون من 
ا�شطراب���ات نف�شية م���ن الفئات 
 5 باملجتم���ع يف  فق���را  االأ�ش���د 
حمافظات ه���ي )�شنعاء، عدن، 

حجة، تعز، عمران(.
وقال حممد عامر – املعالج 
النف�شي يف م����روع الدواء- اإنه 
املحافظ���ات  تل���ك  اختي���ار  مت 
على  الدواء  ال�شتهدافها مب�روع 

اأ�شا����س املنطق���ة اجلغرافي���ة، 
وامل���دن  الن���زوح،  ومناط���ق 

الرئي�شية.
واأكد اأن اال�شطرابات النف�شية 
تعد اأمرا����س مزمنة وحتتاج اإىل 
طويلة،  لف���رة  اأدوية  ا�شتخدام 
خ���الل حديث���ه ملجلة  م�شيف���ا 
اأن م�روع  االأ����ري«  »االإر�ش���اد 
ال���دواء ق���ام بتغطي���ة ال���دواء 
للمر�ش���ى الأك���رث م���ن 8 اأ�شهر، 
والتي متك���ن املر�شى عقبها من 
الوقوف عل���ى اأقدامهم، حيث مت 
توزيعها عل���ى دفعتني االأوىل 3 

اأ�شهر، والثانية 5 اأ�شهر.
واأو�ش���ح عام���ر اأن االأدوي���ة 
النف�شية مكلفة الثمن، وهو ما ال 
احلاالت،  معظم  ي�شتطيع حتمله 
اإال اأن م�روع ال���دواء مت خالله 
توزي���ع االأدوي���ة النف�شي���ة على 
الكثري  �شاعد  املر�شى جمان���ا، 
م���ن احل���االت عل���ى ا�شتع���ادة 
من  والتمكن  الطبيعي���ة  حالتهم 

العمل على اإعالة اأ�رهم.
الدواء  اأن م�روع  اإىل  واأ�شار 
ت�شم���ن توزي���ع االأدوية جمانا، 

اإىل جانب عم���ل جل�شات عالجية 
للمر�شى.

االأدوي���ة التي مت  اأن  مبين���ا 
توزيعه���ا كان���ت خا�شة بجميع 
�ش���واء  النف�شي���ة،  االأمرا����س 

الذهانية اأو الع�شابية.
وق���ال اإنه يتم جم���ع النا�س 
لتوعيته���م ومن ثم يتم تق�شيمهم 
واملعاجلني  االأخ�شائي���ني  على 
املوجودي���ن، والذي���ن بدورهم 
يقومون بتوزيع عليهم ا�شتمارات 
يتم من خاللها جم���ع معلومات 
�شاملة عن احل���االت لت�شخي�شها 
والت���ي عل���ى �ش���وء الت�شخي�س 
يتم كتابة ال���دواء لها، ومنحها 
كرت ت�شتطي���ع من خالله ا�شتالم 
ال���دواء، وبعد 3 اأ�شه���ر ت�شتلم 
الكمي���ة االأخ���رى م���ن االأدوية، 
كما مت عم���ل جل�ش���ات جماعية 
باأهمي���ة  لتوعيته���ا  للح���االت 
الع���الج النف�ش���ي، وم���ن ثم مت 
ربطها باخل���ط ال�شاخن يف حال 
اأو  احتياجه���ا الأي ا�شتف�ش���ارات 

ا�شت�شارات.
واأكد اأنهم مل�شوا مدى احتياج 

النا����س الكبري للع���الج النف�شي 
واالأدوية، واأن ما مت توزيعه من 
االأدوية النف�شية لتلك احلاالت مل 
يغِط %1 م���ن حجم االحتياجات 

واملعاناة.
اأن  وج���دوا  اأنه���م  واأردف 
االأ�شد فق���را ينت�ر فيها  الفئات 
اال�شطراب���ات النف�شي���ة ب�ش���كل 
كبري. م�شددا على �رورة اأن يتم 
ا�شتهداف تل���ك احلاالت مب�روع 
اأكرب جلميع املحافظات، ويكون 
تنفي���ذه عل���ى مدار ع���ام ولي�س 
خالل ب�شعة اأ�شهر، واأي�شا ربطها 

بخدمات املراكز الرئي�شية.  
االأمرا����س  اأن  م�شتط���ردا 
بني  انت����رت  الت���ي  النف�شي���ة 
النا����س خالل احل���رب تراوحت 
القل���ق  ا�شطراب���ات  ب���ني  م���ا 
ب�ش���كل اأ�شا�ش���ي، واال�شطرابات 
وا�شطراب���ات  الذهاني���ة، 
م���ا بعد  وا�شط���راب  االكتئ���اب 
ال�شدم���ة، اإىل جان���ب انت�ش���ار 
)الفوبيا(،  املخاوف  ا�شطرابات 
بني  ال�شلوكي���ة  واال�شطراب���ات 

االأطفال ب�شكل ملفت. 



6

اخلط ال�ساخن 
136

الن�صــــق االأول الإحيـــــاء االأمـــــــل

»حزن و�صيق واأمل ومعاناة«, هكذا كانت حياة �صو�صن )ا�صم م�صتعار( 
التي تعي�س بريف اإحدى املحافظات ال�صمالية, حتى �صيطر عليها الياأ�س وظنت اأن حياتها �صت�صتمر

 بهذ� �لبوؤ�س, لكن �الأقد�ر �الإلهية قادتها عرب بع�س قريباتها للتعرف على 
اخلط ال�صاخن )136( لال�صت�صارات والعالج النف�صي, اإحدى اخلدمات التي تقدمها 

موؤ�س�سة �لتنمية و�الإر�ساد �الأ�سري.. وما هي �إال ب�سعة �أ�سهر من �لعالج و�جلل�سات �لنف�سية, حتى عادت 
�صو�صن اإلى حياتها الطبيعية ال�صعيدة التي ال ي�صوبها البوؤ�س واملعاناة.. 

لكن ما هو اخلط ال�صاخن؟ وكيف يتمكن من عالج احلاالت البائ�صة ويعيد اإليها االأمل, 
يف جمتمع ال يوؤمن بالعالج النف�صي؟

اخلط ال�ساخن 
136

اخلط ال�ساخن 
136

ــر
ــ

ــ
قري

ت
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اأدخل���ت  ال���ذي  الوق���ت  يف 
االأح���داث الت���ي عا�شته���ا اليمن 
منذ الع���ام 2011 وحت���ى االآن، 
ثلثي ال�شكان يف حاالت ا�شطراب 
ي���زال  ال  نف�ش���ي،  واكتئ���اب 
الكثريون ينظرون لكل من يذهب 
للعالج،  النف�ش���ي  الطبي���ب  اإىل 
باأنه يعاين من اجلنون واالختالل 

العقلي.. 
تلك الثقاف���ة ال�شائدة جعلت 
معظ���م احل���االت يف بالدنا التي 
تعاين من اال�شطرابات واالكتئاب 
وتتحم���ل  تر�ش���خ  النف�ش���ي، 
املعاناة وال�شيق واحلزن واالأمل 
دون اأن تذه���ب اإىل طبيب نف�شي، 
حت���ى ال يقال عليه���م جمانني، 
حالته���ا  يجع���ل  ال���ذي  االأم���ر 
تتفاقم ج���راء تكد�س وتفاقم ذلك 

اال�شط���راب، اإىل اأن ينته���ي بها 
احلال لالنتحار. 

هذه الثقافة املغلوطة دفعت 
موؤ�ش�شة التنمية واالإر�شاد االأ�ري 
اال�شت�ش���ارات  خدم���ة  لتق���دمي 
النف�شي���ة دون الذهاب اإىل طبيب 
نف�شي، وذلك عرب اخلط ال�شاخن 
املج���اين )136(، لي�شبح بارقة 

االأمل حلياة الكثريين.

فاعلية اخلط ال�ساخن
ع���ن فاعلية اخل���ط ال�شاخن 
وجدواه ومميزاته حتدث االأ�شتاذ 
�شفوان اجلالل – معالج نف�شي يف 
اخلط ال�شاخن- اإن اخلط ال�شاخن 
اأف���راد املجتمع يف  مّكن جمي���ع 
جميع حمافظ���ات اجلمهورية من 
اال�شت�شارات  احل�شول على خدمة 
النف�شي���ة عرب الهات���ف جمانا، 
على م���دار 12 �شاع���ة يوميا عدا 

اجلمعة.
الذين  االأ�شخا�س  اأن  واأ�شاف 
النف�شية  اال�شت�ش���ارات  يقدم���ون 

االجتماعية عرب اخلط ال�شاخن، 
متخ�ش�شني مت اختيارهم بعناية 
اأكفاأ  م���ن  �شدي���د، وهم  وحر�س 
النف�شيني  واملعاجل���ني  االأطباء 
على م�شتوى اليم���ن، كونهم ذو 
خ���ربة طويلة يف ه���ذا املجال، 
م���ن حملة  اأن جميعه���م  مبين���ا 
يف  والدكت���وراه  املاج�شت���ري 
النف�شي،  والط���ب  العالج  جمال 
وحا�شل���ني عل���ى العدي���د م���ن 
التخ�ش�شية  والربام���ج  الدورات 

املحلية والدولية.
ع���دد  اأن  اجل���الل  واأو�ش���ح 
املكاملات الت���ي ا�شتقبلها اخلط 

ال�شاخ���ن من خمتلف املحافظات 
من���ذ اإن�شائه يف الع���ام 2014، 
بح�شب  مكاملة،  املليون  جتاوز 
م���ا ر�شده الك���ول �شنر اخلا�س 

باخلط ال�شاخن.
الفت���ا اإىل اأن متو�ش���ط ع���دد 
املكامل���ات التي ي�شتقبلها اخلط 
 400 ال�شاخن يوميا يراوح بني 
600 مكاملة، منها مكاملات  اإىل 
اأو  اخلدم���ة،  ع���ن  لال�شتف�ش���ار 
للتاأك���د م���ن وجوده���ا، ومنها 
مكاملات باخلط���اأ، اإال اأن معظم 
املكاملات تطلب اخلدمة النف�شية 
مبختل���ف  وتق���دم  االجتماعي���ة 
م�شتوياته���ا مبتو�شط 200 حالة 

يوميا.
واأ�ش���ار اإىل اأن ع���دد احلاالت 
اخلدمات  عل���ى  ح�شل���ت  الت���ي 
النف�شي���ة االجتماعية عرب اخلط 
ومت  افتتاح���ه  من���ذ  ال�شاخ���ن 
توثيقه���ا واأر�شفته���ا يف قاع���دة 
باخل���ط  اخلا�ش���ة  البيان���ات 
ال�شاخن بلغ اأكرث م���ن 112 األفا 

و875 حالة.
وق���ال اجل���الل اإن احل���االت 
الت���ي ح�شلت عل���ى اال�شت�شارات 
النف�شي عرب  والع���الج  واالإر�شاد 
اخل���ط ال�شاخ���ن واملوثق���ة يف 
النظ���ام االآيل خالل فرة م�روع 
النف�شية  االإن�شانية  »اال�شتجاب���ة 
من  للمت�رري���ن  واملجتمعي���ة 
احلرب«، ال���ذي نفذته املوؤ�ش�شة 
بلغ عددها اأكرث من 53 األفا و702 

حالة.
م�شيفا اأنه يت���م تقدمي ثالثة 
م�شتوي���ات من اخلدمات النف�شية 
عرب اخلط ال�شاخن وهي كالتايل: 

النف�شي���ة  اال�شت�ش���ارات  خدم���ة 
والتي  الهاتفي���ة  واالجتماعي���ة 
ت�شتغرق 10 دقائق باملتو�شط.. 
وك���ذا خدم���ة االإر�ش���اد النف�شي 
الهاتفي، الت���ي ت�شتغرق من 20 
اإىل 45 دقيق���ة.. باالإ�شاف���ة اإىل 
خدم���ة العالج النف�ش���ي الهاتفي 
التي ت�شتغرق اجلل�شة 45 دقيقة.
ولف���ت اجل���الل اإىل اأن اأغلب 
احلاالت امل�شتفي���دة من خدمات 
اخلط ال�شاخن هي م���ن االإناث، 
اإذ و�شل���ت ن�شبة مكاملات االإناث 
اإىل %86، بينم���ا الذكور بن�شبة 
اأما مكامل���ات املراهقني   ،14%
التي و�شل���ت اإىل اخلط ال�شاخن 
فبلغ���ت %10 م���ن اإجم���ايل عدد 

احلاالت.
وعن اأب���رز م�شكالت احلاالت 
الت���ي تتوا�شل باخل���ط ال�شاخن 
قال اجلالل اإنه ياأتي يف املقدمة 
امل�ش���كالت الناجت���ة عن احلرب 
ويليه���ا  امل�شل���ح،  وال����راع 
امل�شكالت االأ�رية واالجتماعية، 

ث���م م�شكالت العن���ف القائم على 
النوع االجتماعي.

كما اأن احلاالت التي توا�شلت 
اأغلبها  ال�شاخ���ن، كان  باخل���ط 
ناجتة ع���ن ا�شطرابات القلق 30 
%، اأم���ا ا�شطراب���ات االكتئ���اب 
ف�شّكل���ت 20 %، اأما اال�شطرابات 
النف�شي���ة االأخ���رى فكانت بن�شب 
متفاوت���ة، بح�ش���ب م���ا ك�شف���ه 

اجلالل.

ا�ست�سارات عرب الهاتف
عن طريق���ة ا�شتقبال احلاالت 
ال�شاخ���ن حتدثت  اخل���ط  ع���رب 
الرداع���ي  األط���اف  االأ�شت���اذة 
اخل���ط  نف�شي���ة يف  معاجل���ة   –
اإتاح���ة  يت���م  اأن���ه  ال�شاخ���ن- 
عن  للتحدث  للحال���ة  الفر�ش���ة 
كل م���ا تعانيه، وع���ن م�شكلتها 
االأ�شا�شية لتنفي����س انفعاليتها، 
ويتم الركي���ز على االأ�شياء التي 
مهمة،  باأنه���ا  احلال���ة  تراه���ا 
واأ�شافت اأن���ه يف بداية املكاملة 
يتم طرح عدة اأ�شئلة على احلالة 
منه���ا اأ�شئل���ة ح���ول بياناته���ا 
ال�شخ�شي���ة با�شتثن���اء اال�ش���م، 
وم���ن ث���م يت���م االنتق���ال لطرح 
وكذا  باالكتئاب  اخلا�شة  االأ�شئلة 
االإجابات  العن���ف، ومن خ���الل 
يتم ت�شخي�س احلالة، فاإن كانت 
املعاناة خفيف���ة، فيتم اإعطائها 
واإن  الالزم���ة،  اال�شت�ش���ارات 
كان���ت خطرية فيت���م ا�شتدعائها 
الإخ�شاعه���ا للجل�ش���ات النف�شية 
الالزم���ة وعالجه���ا.. واأكدت اأن 
اأغلب الق�شاي���ا التي ت�شلهم عرب 
اخلط ال�شاخن ناجتة عن العنف.
مبين���ة اأن خ�شو�شي���ة اخلط 
ال�شاخن و�ريته جتعل احلاالت 
ت����رد تفا�شي���ل معاناتها دون 

حتّرج..
ولفت���ت اإىل اأنه���م ي�شتقبلون 
املكاملات من جميع املحافظات، 
واأغلبها م���ن العا�شمة �شنعاء، 
م�شيفة اأنهم يواجهون �شعوبة يف 

فهم لهجات بع�س احلاالت. 
واأ�شارت اإىل اأن النجاح الذي 
يتمثل  ال�شاخ���ن  اخل���ط  حقق���ه 
يف متكن���ه من اإثن���اء العديد من 
احل���االت عن االنتحار، ومل �شمل 

العديد من االأ�ر. 

اجلالل: 
املكاملات التي 
ا�صتقبلها اخلط 
ال�صاخن جتاوزت 
املليون

الرداعي: 
جنحنا يف مل �صمل 
العديد من االأ�صر 
واإثناء الكثريين 
عن االنتحار



8

متى ي�ساب 
الطفل 

بالتوحد؟
يع���د مر�س التوح���د حالة توؤثر 
يف التوا�ش���ل والتفاع���ل االجتماع���ي 
للفرد، وتظهر  واالهتمامات وال�شلوك 
عند االأطفال قبل �ش���ن الثالثة، حيث 
يعتقد اأن العوام���ل اجلينية والبيئية 
ق���د تك���ون ال�شب���ب املبا����ر له���ذا 
املر�س، وقد مت ت�شخي�س هذا املر�س 
يف مرحلة الطفولة املبكرة، اإال اأنه ال 
ميكن اأحيان���ًا اأن ي�شخ�س املر�س قبل 
التحاق الطفل باحل�شانة اأو املدر�شة، 
اإذ تظهر عليه اأعرا�س املر�س من خالل 
تفاعله مع املجتمع املحيط، وبع�س 
احل���االت ال ميك���ن ت�شخي�شه���ا قب���ل 

البلوغ.

اأعرا�ض مر�ض التوحد
ال�شعوب���ة يف لف���ظ الكلمات عند 
االأطف���ال: حيث يب���داأ ال���كالم يف �شن 

متاأخر.
حركات تاأرجح ودوران متكرر يف 

نف�س املكان.

جتنب النظر للنا�س يف اأعينهم.
ال ي�شتجيب عندم���ا ينادى با�شمه 

من قبل والدته اأو غريها.
ال يبت�ش���م، وال ي�شتجي���ب لبع�س 

االإ�شارات االجتماعية.
يع���اين دائما من م�ش���اكل اجلهاز 

اله�شمي كاالإم�شاك.
يرف����س العن���اق وينط���وي على 
واأحا�شي�س  نف�شه، وال يدرك م�شاع���ر 

االآخرين.
اأو  لل�ش���وء  احل�شا�شي���ة  �شدي���د 

ال�شوت، ولكنه ال ي�شعر باالأمل.

اأ�سباب مر�ض التوحد
اأ�شباب وراثية: فقد اأكدت االأبحاث 
وجود جين���ات له���ا دور يف الت�شبب 
باالنط���واء، بع����س ه���ذه اجلين���ات 

يت�شبب بهذا املر�س.
عوام���ل بيئي���ة: فتل���وث البيئ���ة 
وانتقال العدوى الفريو�شية، قد يكون 

م�شببًا لهذا املر�س.
عوام���ل اأخرى: كامل�ش���اكل اأثناء 

خما�س الوالدة اأو الوالدة نف�شها.

عالج مر�ض التوحد
يتوق���ع من الطفل امل�شاب مبر�س التوحد بعد العالج 
اأن ي�شبح االت�شال والتوا�ش���ل معه ب�شكل اأف�شل، واأن يقل 
�شعوره باخل���وف والرهبة من بع�س االأ�ش���واء ال�شاطعة 
واالأ�شوات املزعج���ة، وحت�شن املهارات اللفظية والقدرة 
عل���ى التعلم ب�ش���كل اأف�شل، حيث ينق�ش���م العالج اإىل عدة 

اأنواع:
الع���الج با�شتخ���دام االأدوي���ة: هنالك بع����س االأدوية 
لها خ�شائ����س عالجية فعاله ي�رفه���ا الطبيب، ت�شاعد 
يف ال�شيط���رة عل���ى ا�شطرابات الدم���اغ، ومعاجلة بع�س 

االأمرا�س امل�شاحبة للتوحد كال�رع.
الع���الج الربوي: هنالك خمت�ش���ون يقومون بتطبيق 
بع����س الربامج التاأهيلي���ة اخلا�شة لالأطف���ال امل�شابني 
باملر����س، حيث يت���م دفع الطف���ل للتوا�شل م���ع البيئة 

املحيطة به.
الع���الج النف�شي: يتم توف���ري الدع���م النف�شي للطفل 
امل�شاب باملر�س، عن طريق تعليم اأبويه كيفية التعامل 

معه ب�شكل �شليم.
ولع���ل اأه���م اأ�شباب الع���الج للطفل امل�ش���اب مبر�س 
التوح���د بيد االأم واالأب، وذلك ع���ن طريق اإظهار االهتمام 
والعطف واحلن���ان، ودمج الطفل مع املجتمع املحيط يف 

احلي واملدر�شة.

ك
ك ولطفل

ل



ك
فل
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اكتئاب االأطفال..

عالج الكتئاب
ال�ستماع للطفل

من ال����روري اأن حتر�س االأم على 
اال�شتم���اع لطفلها ومعرفة امل�شكلة التي 
يعاين منها، مع مراعاة عدم التقليل من 
حجم امل�شكلة اأو احلزن؛ الأنها عند الطفل 

�شيء كبري حتى واإن بدت �شغرية.

الذهاب لطبيب النف�سي.
يف حالة ف�ش���ل االأم يف حل امل�شكلة 
الت���ي يعاين منه���ا طفلها وج���ب عليها 
زيارة الطبيب النف�ش���ي لالأطفال، حتى 
ي�شاع���د الطفل يف ح���ل م�شكلته وكيفية 

التعامل معه.

الوقوف مع الطفل
من ال����روري اأن ي�شعر الطفل باأن 
والدت���ه تقف معه دائم���ًا، واأنها مهتمة 
كثريًا مب���ا يعانيه، وحت���اول اإخراجه 
من حالة احلزن اأو االكتئاب التي يعاين 

منها.

احرتام الطفل
احلر�س على اأن يحظى الطفل بحب 
اأمه وحنانها، وكذلك االحرام حتى واإن 
كان طف���اًل، الأنه يري���د اأن ي�شعر بعطف 

ورعاية اأمه.

وحده���م  الكب���ار  لي����س 
باالكتئ���اب،  ي�شاب���ون  م���ن 
االأطف���ال كذلك ق���د يتعر�شون 
لالكتئاب.. اإذ اأن م�شاعر الطفل 
تتط���ور يوم بعد اآخر، لذا فاإن 
الطفل ي�ش���اب باالكتئاب مثله 
مث���ل ال�شخ�س الع���ادي، لكن 
يختلف كل منهم���ا عن االآخر، 
اأن الطفل يبدو  فمن الطبيع���ي 

حزينًا، لك���ن يف حالة اإطالة 
هذا احلزن مع تغري يف �شلوكه 
فاعلمي عزيزت���ي االأم اأن طفلك 
نقدم  وهنا  باالكتئاب،  م�شاب 
لِك عالمات االكتئاب عند الطفل 

وكيفية عالجه.

اأن  عل��ى  ت��دل  عالم��ات 
الطفل م�ساب بالكتئاب

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

وقلة الن���وم اأو النوم املفرط، 
وامتالأ م�شاع���ر الطفل باحلزن 
والياأ����س، وت�رفه بعنف مع 
زمالئ���ه واأ�شدقائ���ه، و�رعة 
يف  رغبت���ه  وع���دم  غ�شب���ه، 
اللعب، وانعزاله عمن حوله، 
وك���رثة بكائه، وع���دم رغبته 
يف ممار�ش���ة اأن�شطته املدر�شية 
واملنزلي���ة، كلها عالمات تدل 

على اكتئاب الطفل.

ك�شف���ت نتائج درا�ش���ة حديثة 
اأجراه���ا باحثون م���ن كلية لندن 
الذي���ن  االأطف���ال  اأن  اجلامعي���ة، 
يتعر�شون للعنف و�شوء املعاملة 
اأك���رث  يكون���ون  طفولته���م  يف 
ال�شحية  لتده���ور حالتهم  عر�شة 

واملعي�شية بعد عقود من الزمن.
وللتو�ش���ل اإىل ه���ذه النتائج 
تتب���ع الباحث���ون 8076 �شخ�ش���ًا 
منذ ميالده���م يف عام 1958 وحتى 
الباحثون،  ووجد  اخلم�شني،  �شن 

الذي���ن تعر�شوا للعنف  اأولئك  اأن 
اأكرث  اأن يكونوا  واالإ�شاءة يحتم���ل 
باأمرا�س طويلة  عر�شة لالإ�شاب���ة 

االأمد بن�شبة ت�شل اإىل 70%.
ووج���د الباحثون اأي�ش���ًا، اأن 
الذي���ن عانوا م���ن اأكرث م���ن �شكل 
اأ�شكال االعت���داء كانت  واحد م���ن 
نتائجهم �شيئة على نحو م�شاعف، 
باملقارن���ة م���ع اأولئ���ك مم���ن مل 
يتعر�ش���وا الأي عن���ف اأو اإ�شاءة اأو 

�شوء املعاملة.
وفق���ًا  الدرا�ش���ة،  واأظه���رت 
التاأثري االجتماعي  اأن   ،»bbc»����ل

الإهم���ال  املحتم���ل  واالقت�ش���ادي 
االأطفال و�ش���وء املعاملة ميكن اأن 

ي�شتمر لعقود.
اأن  الباحث���ون،  وج���د  كم���ا 
االأطفال املهمل���ني غالبًا ما تكون 
مه���ارات الق���راءة والريا�شي���ات 
لديه���م يف مرحلة املراهق���ة اأ�شواأ 
من اأقرانهم، موؤكدين، على اأن ذلك 
قد يح���ول دون عثورهم على عمل 

والتقدم يف �شوق التوظيف.
اأن  اإىل  الدرا�ش���ة،  واأ�ش���ارت 
الظ���روف االقت�شادي���ة لل�شخ����س 
يف �ش���ن اخلم�ش���ني مهم���ة حي���ث 

اإنه���ا قريبة من �ش���ن ذروة القدرة 
عل���ى الك�ش���ب يف الكث���ري من دول 
الع���امل، م�شيفًة، اأن تردي اأحوال 
املعي�ش���ة يف هذه ال�ش���ن ميكن اأن 
يوؤ�ر العت���الل ال�شح���ة يف فرة 

ال�شيخوخة.
�شنيه���ال  الدكت���ور  وق���ال 
بينت���و برييرا، ال���ذي اأ�رف على 
الدرا�شة، »نتائجن���ا ت�شري اإىل اأن 
االأطف���ال الذين يتعر�ش���ون ل�شوء 
املعاملة يكربون ليواجهوا و�شعًا 
واقت�شادي���ًا  واجتماعي���ًا  علمي���ًا 

�شيئًا«.

تعنيف الأطفال 
»يوؤثــر علــى �صحتهــم ومعي�صتهم« فـــي امل�صتقبل

 عالماتــــــه وعالجــــــــه عالماتــــــه وعالجــــــــه
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تقرير.. خا�س

بعد التطور امللحوظ يف جمال 
علم النف�س وحتليل ال�شخ�شية مت 
ا�شتخ���دام الر�شم كاأح���د اأ�شاليب 
الع���الج النف�شي املتبعة يف عالج 

االأمرا�س النف�شية. 
ويعد الر�شم م���ن اأهم االأدوات 
للتوا�شل احل���واري مع االأطفال، 
فه���و االأداة االأ�شه���ل للتعبري عما 
يدور يف اأذهانه���م، فيخرجوا ما 
اخلارجي  الع���امل  اإىل  بداخله���م 
عل���ى �ش���كل ر�شم���ة مع���ربة عّما 
يدور بداخله���م من اأفكار وم�شاعر 

واأحا�شي�س.
اإذ اأن ال�شخ�س املري�س يعي�س 
يف عامل غ���ري واقع���ي، والر�شم 
يخرجه من العامل الوهمي للواقع 

وبالتايل ي�شهل عالجه.
وق���د اأثب���ت الع���الج بالر�شم 
فعاليت���ه يف ع���الج اال�شطرابات 
النف�شية، حيث اأكدت الدرا�شات اأن 
الر�شم يعمل على حت�شني احلالة 
لالأ�شخا�س  والنف�شي���ة  املزاجية 
املر�ش���ى، واأح���د العوامل التي 
تق�شي على التوت���ر الذي يعي�شه 
املر�ش���ي النف�شي���ني، باالإ�شافة 
اإىل مد االإن�شان بالطاقة االيجابية 

التي ت�شاعده على اأن يكون اأف�شل 
وال�شحية  النف�شي���ة  الناحية  من 

ب�شكل عام.

و�سيلة تخاطب الأطفال
لكن الر�شم ي�شتخدم غالبا يف 
ع���الج االأطفال اأكرث من الكبار، اإذ 
تو�شح خمت�شة العالج بالفنون يف 
موؤ�ش�شة التنمية واالإر�شاد االأ�ري 
اأم���اين �شوي���د اأن »هن���اك الكثري 
من الدوافع الت���ي حترك االأطفال 
وجتعلهم ميار�شون »ال�شخبطة«، 
والت���ي يح���اول من خالله���ا اأن 
يخاط���ب االآخرين بلغ���ة االأ�شكال 
ع���ن طري���ق اخلط���وط واالأقوا�س 
وكل  واملثلث���ات  والدوائ���ر 
االأ�شكال«، مبينة اأن الطفل يحاول 
التي ير�شمها  االأ�ش���كال  من خالل 
اأن ينق���ل الكثري من املعاين التي 

يعك�شها يف ر�شوماته..
حديثها  خ���الل  �شويد  وقالت 
اإن تلك  االأ�ري«  االإر�شاد  ل�«جملة 
االأ�شكال هي و�شيل���ة للتعبري عن 
امل�شاعر والعواطف واالنفعاالت، 
والتي يحاول الطفل من خاللها اأن 

يتوا�شل مع االآخرين.
واأ�شافت اأن الطفل يلجاأ للر�شم 
وللتعبري  احلركي،  ح�شه  الإ�شباع 

عن الذات وامل�شاعر واالنفعاالت، 
باالإ�شاف���ة اإىل الت�شلية واالإي�شاح 

واالت�شال والتقليد.

العالج باللعب
اأن  اأكدت  النف�شي���ة  املخت�شة 
معظ���م االأ�شاليب املقنن���ة اأثبتت 
االأطفال  مع  وتاأثريه���ا  فعاليتها 
الذي���ن يعان���ون م���ن �شعوبات 

معينة.
واأردف���ت اإىل اأن اللعب ي�شبع 
م���ا ي�شمى  اأهمها  ع���دة رغب���ات 
ب�«الوظيف���ة العالجي���ة«، والتي 
تعن���ي ا�شتخدام اللع���ب بطريقة 
خمطط له���ا بغية حتقيق تغريات 

يف �شلوك الطفل و�شخ�شيته. 
�شويد عرف���ت العالج باللعب 
باأن���ه »اأ�شلوب عالج���ي مل�شاعدة 
الطف���ل ال���ذي مي���ر ب�شدم���ة اأو 
�شعوبات انفعالية اأو عائلية مثل 
اأو  اأو االإ�شاءة،  حاالت الط���الق، 

العدوان«.
وبح�ش���ب �شويد ف���اإن مرحلة 
الطفولة تعد من املراحل املهمة 
يف حي���اة االإن�شان، كونها مرحلة 
الطفل وتظهر  ق���درات  تنمو فيها 
ويك���ون خاللها عر�شة  مواهبه، 

للتاأثر والتوجيه والت�شكيل..

من  العديد  ب���اأن  م�شت�شه���دة 
اأثبت���ت  واالأبح���اث  الدرا�ش���ات 
خطورة هذه املرحلة واأهميتها يف 
بناء ال�شخ�شية وحتديد م�شتقبله.
النف�شية  املخت�ش���ة  واأ�شارت 
اإىل اأن الطف���ل امل�شط���رب نف�شيا 
ي�شلك يف لعبه �شلوكا يختلف عن 
الطفل الع���ادي ال�شحيح نف�شيا، 
الفت���ة اإىل اأن الكث���ري من االألعاب 
الت���ي يلعبها االأطف���ال تعرب عن 
م�شكالته���م التي يعان���ون منها، 

�لكل يعلم �أن �لر�صم �إحدى �لفنون �جلميلة، لكن ما ال يدركه �لكثري �أن �لر�صم ال يقت�صر 
يف كونه فنا و�إمنا يف �أنه ي�صتخدم كعالج للحاالت �لنف�صية، مبا ي�صمى »�لعالج بالر�صم«.

موؤ�ص�صة �لتنمية و�الإر�صاد �الأ�صري �إحدى �ملوؤ�ص�صات �لنادرة يف بالدنا �لتي ت�صتخدم �لر�صم كو�صيلة 
يف عالج �حلاالت �لنف�صية..

لكن كيف ميكن للر�صم �أن ي�صاعد يف عالج �حلاالت �لنف�صية؟ وما مدى جدو�ه؟
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اإذ اأن الطف���ل ي�شق���ط على الدمى 
واللعب والر�ش���م انفعاالته جتاه 
الكبار والتي ال ي�شتطيع اإظهارها 
خوف���ا من العق���اب، مبين���ة اأن 
هذا االإ�شق���اط للم�شاعر ي�شّهل من 

التعرف على اأ�شباب اال�شطراب.

متى ي�ستخدم 
هذا العالج؟

ع���الج الطفل امل�شطرب نف�شيا 
الع���الج  برنام���ج  يف  واإدخال���ه 

للع���ب  با
يك���ون  ال  والر�ش���م 

الطف���ل  يك���ون  عندم���ا  اإال 
م�ش���اب بع���دم الثق���ة، والغ�شب 
املتكرر، والقلق، وعند ممار�شته 
�شلوكي���ات غري نا�شج���ة مقارنة 
مبرحلت���ه العمري���ة، وك���ذا عند 
مواجهت���ه �شعوب���ة يف التعل���م، 
م�شكالت  مواجهته  اإىل  باالإ�شاف���ة 
يف الن���وم واالأكل، واأي�ش���ا عن���د 
خجل���ه ال�شدي���د، اإىل جانب عدم 
قدرته عل���ى التكيف مع التغريات 
االأ�رية، بح�شب ما ذكرته �شويد.

الهدف منه
باللع���ب  الع���الج  وي�شع���ى 
والر�شم بح�شب ما ذكرته �شويد اإىل 
حتقيق ع���دة اأهداف منها، »اإزالة 
االأمل االنفعايل الناجت عن االإ�شاءة 
م���ن خ���الل االأدوات التعبريي���ة 
املختلف���ة، وم�شاعدة الطفل على 
التعب���ري الذات���ي، باالإ�شافة اإىل 
جعل الطف���ل ي�شتح�ر انفعاالته 

املخيفة ويواجهها«.
م�شتطردة اأن الطفل ينقل عرب 
اأدوات اللعب والر�شم ما ي�شعر به 
من قلق وخوف وذنب، اأف�شل مما 

ينقله اإىل االأ�شخا�س.

11



الدكتورة بلقيس جباري في حوار لـ»                              «:

لي�صت االأنف�س وحدها ما اأزهقته احلرب, 
بل �لنف�سيات �أي�سا كانت �سحية للحرب, ب�سبب 
�ل�سغوط �لنف�سية �لكبرية.. وهو ما �أخذته على 
عاتقها موؤ�ص�صة التنمية واالإر�صاد االأ�صري 
للتخفيف من معاناة النا�س.

جملة »االإر�صاد االأ�صري« التقت 
برئي�صة املوؤ�ص�صة الدكتورة بلقي�س جباري 
للحديث عن الدور الذي ا�صطلعت به 
املوؤ�ص�صة, واأجرت معها احلوار التايل:

12

ال�سعوبات زادتنا اإ�سرارا وت�سميما على تقديـم 
العون وامل�ساعدة ل�سحايا العنف

 بد�ية لو تعطينا نبذة خمت�سرة 
عــن املوؤ�ص�صــة وتو�صحي لنــا والقارئ 
الكــرمي كيــف كانــت بدايــة املوؤ�ص�صة 
ون�صاأتهــا وتاريخهــا ومراحــل تطورها 

حتى و�صلت اإلى هذا امل�صتوى؟
-  اأن�ش���اأت املوؤ�ش�شة يف 8 يناير 
2011 وال���ذي تزام���ن م���ع انط���الق 
احتجاج���ات �شعبي���ة عارم���ة عمت 
معظم حمافظ���ات اجلمهورية تطالب 
بامل�شاواة و�شب���ل العي�س الكرمي.. 
وقبل ذلك ب�شن���وات كانت املوؤ�رات 
اإىل  ت�شري  واالجتماعي���ة  االقت�شادية 
ال���ردي املتوا�شل لظ���روف غالبية 
التي فج���رت تلك  ال�ش���كان، وه���ي 
االحتجاج���ات. فالبطال���ة والفق���ر 
واحلرم���ان ت�شاع���دت ب�ش���كل كبري 
واأ�شبح���ت ظ���روف العي����س �شعبة 
وقا�شي���ة للغاية عل���ى غالبية االأ�ر 
اليمني���ة اإىل ح���د االإم���الق.. وتلك 
الإح���داث  كافي���ة  رئي�شي���ة  اأ�شب���اب 
�شغوط���ا نف�شية هائلة عل���ى االأفراد 
اإىل  ويق���ود  واجلماعات،  واالأ����رة 
واالجتماعي  النف�شي  توازنها  اختالل 

والعاطف���ي، ف���كان البد م���ن وجود 
موؤ�ش�ش���ة مهني���ة متخ�ش�ش���ة، تلجاأ 
اإليه���ا االأ�رة واأفرادها لتلقي العالج 
والعناي���ة واالإر�شاد النف�شي، �شاأنهم 
يف ذلك �شاأن م���ن يعانون من اأمرا�س 
املخت�س  الطبيب  ويجدون  ع�شوية، 
ملعاجل���ة م���ا يعان���ون م���ن مر�س 
ع�ش���وي، وهذا م���ا دفعن���ي الإن�شاء 
موؤ�ش�شة التنمي���ة واالإر�شاد االأ�ري، 
الت���ي م���ن اأه���م مهامها ه���و تقدمي 
للمعتلني  واالإر�شاد  والعناية  العالج 
النف�شية،  واال�شطراب���ات  باالأمرا�س 
وقد �شاعدين يف اإن�شاء هذه املوؤ�ش�شة 
اخلربة الت���ي اكت�شبتها حينما عملت 
معاجلة نف�شية يف مركز »جلني وورد« 
لالأمرا����س النف�شي���ة يف والية »مريا 
لند« بالواليات املتح���دة االأمريكية 
خ���الل -2003 2005، والحقا نائبًا 
النف�شي  االإر�ش���اد  ثم رئي�ش���ًا ملركز 
والربوي بجامعة �شنعاء يف الفرة 

2006– 2015م. 
زادت  االأخ���رية  ال�شن���وات  ويف 
ال�شغ���وط النف�شية ح���دة وعنفا على 

املواط���ن اليمن���ي، مب���ا يجعل من 
توازنه النف�شي ه�شا اإىل درجة كبرية 
تدف���ع بالكثري منه���م اإىل االنتحار، 
باأفع���ال  القي���ام  اأو  اجلن���ون،  اأو 
و�شالمة  الأم���ن  مه���ددة  و�شلوكي���ات 

االأ�رة واملجتمع.
وقد ب���ادرت مع عدد م���ن زمالء 
املهن���ة الإن�ش���اء موؤ�ش�ش���ة »التنمية 
واالإر�ش���اد االأ����ري« كموؤ�ش�ش���ة غري 
ربحي���ة، وذلك يف يناي���ر من العام 
2011، وذل���ك بهدف تق���دمي العالج 
واالإر�ش���اد للمحتاج���ني م���ن االأفراد 
واالأ����ر اليمني���ة ذك���ورا واإناث���ا، 
واأن�شاأن���ا لها خط���ا �شاخنا جمانيا 
ملنح االإر�شاد والن�شح عرب معاجلني 
ومعاجلات يف جمال العالج واالإر�شاد 
 12 م���دار  النف�ش���ي، يعمل���ون على 
�شاعة يف اليوم الواحد، وطيلة اأيام 

االأ�شبوع عدا يوم اجلمعة. 
وكان هذا اخلط ال�شاخن املجاين 
هو اأول خط من نوعه بهذه االحرافية 
واملهني���ة لي�س عل���ى م�شتوى اليمن 
القالئل  ب���ني  ب���ل وم���ن  وح�ش���ب، 

املنت�رة يف الوط���ن العربي، وهنا 
البد م���ن االإ�شارة واالإ�ش���ادة وتقدمي 
ال�شكر ل����ركات االت�شاالت اليمنية 
جميعا التي تعاونت م���ع املوؤ�ش�شة 
وخ�ش�شت لها اخلط ال�شاخن املجاين 
136، وكان ذل���ك م�شاهمة ال ي�شتهان 
به���ا م���ن قبل تل���ك ال����ركات، الأن 
مكاملات االإر�شاد عرب اخلط ال�شاخن 
قد ت�شتغ���رق اأحيانا مابني 20 دقيقة 
اإىل ن�ش���ف �شاعة اأو اأك���رث، وهو ما 
ال ي�شتطي���ع حتّمل تكلفت���ه املواطن 

اليمني الفقري وحمدود الدخل. 
وبع���د تزايد االإقب���ال على اخلط 
لتو�شع���ة  ا�شطررن���ا  ال�شاخ���ن، 
اخلط���وط حتى و�شل���ت اإىل 15 خطا 
االعراف  تعاظ���م  كم���ا  �شاخن���ا.. 
باملوؤ�ش�ش���ة حمليا واإقليميا ودوليا، 
و�شار لديه���ا �راكات م���ع عدد من 
املنظم���ات النظرية عل���ى امل�شتوى 

املحلي واالإقليمي والدويل..

 مــا مدى اأهمية العالج النف�صي؟ 
واأين تكمن؟ 
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- االإن�ش���ان هو بني���ة ع�شوية 
متكامل���ة  ونف�شي���ة  وع�شبي���ة 
النف�شي���ة  وال�شح���ة  مرابط���ة، 
كم���ا ال�شحة العقلي���ة بحاجة اإىل 
االهتم���ام الر�شم���ي واملجتمع���ي 
على القدر ذات���ه، ذلك اأن املر�س 
املر����س  �ش���اأن  �شاأن���ه  النف�ش���ي 
الع�شوي يحتاج للعالج واملتابعة 
اإىل اأن يتعاف���ى املري�س. وينبغي 
اأن يعر����س املري����س نف�شه على 
االأخ�شائي املعالج يف وقت مبكر، 
قب���ل اأن ي�شتفح���ل ويغ���دو مزمنا 

ي�شعب عالجه. 
ولكن ما ميّيز املري�س النف�شي 
عن الع�شوي، اأن االأخري ميثل عبئا 
على �شاح���ب املر�س ويعاين منه 
مبفرده.. فيم���ا ميتد اآثار ونتائج 
اأف���راد  املري����س النف�ش���ي عل���ى 

اأ�رته وجماعته وجمتمعه، وهنا 
الت�شدي  و����رورة  اأهمي���ة  تكمن 
لال�شطراب���ات واالأمرا�س النف�شية 

ب�شكل اأكرث جدية وا�شتمرارية.

 كم و�صل عــدد امل�صاريع التي 
نفذتها املوؤ�ص�صة حتى االآن؟

واأن�شط����������ة  م�شاري���ع   -
منذ  وم�شتمرة  كث���رية  املوؤ�ش�ش���ة 
اأه���م امل�شاريع  اأن  اإاّل  اإن�شائه���ا، 
الت���ي قامت بها ت�شّمن���ت الوقاية 
والعالج م���ن العن���ف القائم على 
النوع االجتماعي منذ يونيو 2014 
وحت���ى ماي���و 2016، بتمويل من 

احلكومة الهولندية.
احل���ايل  وامل�ش�����������روع 
النف�شي���ة  اال�شتجاب��������ة  ه���و 
لليمني���ني  واالجتماعي����������ة 
احل���رب  م���ن  للمت�رري��������ن 
وال����راع منذ يوليو 2016 وحتى 
يوني���و 2018، بتموي���ل اأي�شا من 

احلكومة الهولندية.
تقدمي  مب�����روع  قمنا  ك��ذل��ك 

اإ�شعافية  نف�شية  �شحة  خدمات 
االأفراد  من   )400( لعدد  متخ�ش�شة 
االأ�شد ت�ررا وفقرًا يف اجلمهورية 
اليمنية من فرباير وحتى اأبريل من 
منظمة  من  بتمويل   ،2018 العام 
والذي  الدولية،  للتنمية  »اأوف��د« 
يف  الطبية  املخيمات  عرب  نفذناه 
»ع��م��ران،  ه��ي  حمافظات  خم�س 
ع��دن،  ت��ع��ز،  �شنعاء،  ح��ج��ة، 

وحلج«.

 براأيــك ملاذا مت اختيار تنفيذ 
االإن�صانيــة  )اال�صتجابــة  م�صــروع 
�ملت�سررين  لليمنيني  و�الجتماعية 
من ال�صراع( بالذات يف هذا الوقت؟ 
ومــا مــدى اأهميته؟ وكيــف ا�صتفاد 

النا�س منه؟
- كل ف���رة تطفو على ال�شطح 

م�شكلة، وخ���الل احلرب التي متر 
بها بالدنا واج���ه النا�س �شغوطا 
نف�شية كبرية، ما دف���ع موؤ�ش�شتنا 
م����روع  تنفي���ذ  عل���ى  للع���زم 
واالجتماعية  النف�شية  )اال�شتجابة 
م���ن  املت�رري���ن  لليمني���ني 
ال�راع(، حيث مت تقدمي املقرح 
بدورها  التي  الهولندية  للحكومة 
تفاعلت وقامت بتمويل امل�روع.

مت  التــي  املحافظــات  مــا   
ا�صتهدافها يف هــذا امل�صروع؟ وكيف 

مت اختيارها؟
- مت الركيز على املحافظات 
الت���ي كانت وجه���ة النازحني من 
التي ت�شه���د معارك  املحافظ���ات 
و�راع���ات م�شلحة، مث���ل »اأمانة 
�شنعاء،  وحمافظ���ة  العا�شم���ة، 
وعمران، وع���دن، وتعز«، والتي 
مت القيام خالله���ا بتوعية النا�س 
حول االآث���ار النف�شية الناجتة عن 
احلروب، وتق���دمي بع�س جل�شات 
العالج النف�شي الفردي واجلمعي، 

ع���ن  الروي���ج  اإىل  باالإ�شاف���ة 
تقدمها  التي  املجاني���ة  اخلدمات 

املوؤ�ش�شة.  
   

 ما النجاح الــذي حققتموها 
يف هذا امل�صروع؟

باأنف�شهم  مل�شوا  املانحون   -
حققه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ج��اح 
التي  االأرق��ام  خالل  من  امل�روع 
املطلوب،  الهدف  حتقيق  فاقت 
ك��م��ا مل�����ش��وا م���دى ك��ف��اءة ك��ادر 
املوؤ�ش�شة من خالل قيام املانحني 
عملي  واختبار  جتربة  ب��اإج��راء 
فوجئ  وحينها  املوؤ�ش�شة،  لكادر 
التي  العالية  بالكفاءة  املانحني 

يتمتع بها الكادر.

تلــك  كل  تنفيذكــم  خــالل   
امل�صاريع, ما نوع ال�صعوبات والعوائق 

وامل�صكالت التي تواجهكم؟ 
- من الوا�ش���ح اأننا نعمل االآن 
ا�شتثنائي���ة �شعبة مير  يف ظروف 
بها وطنن���ا احلبي���ب اليمن، وما 
مير به اأهلن���ا يف هذا البلد الغايل 
عل���ى قلوبنا م���ن معان���اة ب�شبب 
احلرب وال����راع الدائر اليوم.. 
لكن هذه ال�شعوبات زادتنا اإ�رارا 
وت�شميم���ا عل���ى تق���دمي الع���ون 
العنف  هذا  ل�شحاي���ا  وامل�شاعدة 
املحت���دم، وخا�ش���ة يف اأو�ش���اط 
واالأ�شا�شية  االأوىل  الن���واة  االأ�رة 

للمجتمع اليمني.

األــف   15 مــن  اأكــرث  هنــاك   
منظمــة جمتمــع مــدين يف اليمن, 

لكن اأنتم ما الذي مييزكم؟ 
ال�����ش��ائ��دة يف  االأو����ش���اع   -
العديد  جهود  اإىل  حتتاج  اليمن، 
املختلفة  واجلهات  املنظمات  من 
والعمل  وتعا�شدها،  تكاتفها 
حجم  ملواجهة  م�شرك،  ب�شكل 
يكابدها  التي  املهولة  التحديات 
ميّيز  ما  لكن  اليوم..  اليمنيون 
املنظمات،  غريها  عن  موؤ�ش�شتنا 
ح�ري  تخ�ش�س  متخ�ش�شة  اأنها 
واالإر�����ش����اد  ال���ع���الج  يف جم����ال 
متخ�ش�س  طاقم  ولديها  النف�شي، 
بهذه  للقيام  واالإن��اث  الذكور  من 
اأنها تعمل  كما  املهمة احل�رية، 
واملعايري  املقايي�س  الأعلى  وفقا 
العاملية يف هذه املجال من حيث 
املر�شى  اأ����رار  وحفظ  املهنية 
تغطي  واأنها  حالتهم،  ومتابعة 
ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات اجل��م��ه��وري��ة 
عرب  اأو  ال�شاخن  اخلط  عرب  �شوى 
عدد  يف  اأن�شاأتها  التي  ال��ف��روع 
يكون  اأن  ونتطلع  املحافظات  من 
حمافظات  جميع  يف  ف���روع  لنا 

اجلمهورية اليمنية.

 مــا حجــم النجاحــات التــي 

حققتها املوؤ�ص�صة؟
املوؤ�ش�ش���ة جناحا  - حقق���ت 
كبريا خالل عمره���ا الذي ال يزيد 
ع���ن 8 �شن���وات، فق���د ارتفع عدد 
العاملني فيها م���ن ت�شعة عاملني 
يف بداي���ة اإن�شاءه���ا اإىل 30 عامال 
املا�شية..  القليل���ة  ال�شنوات  يف 
كما �ش���ار ل���دى املوؤ�ش�شة فروعا 
يف بع����س حمافظ���ات اجلمهورية 
وجميعه���ا تعمل مبهني���ة عالية، 
وتركيزه���ا االأ�شا�شي على املري�س 
النف�ش���ي اأينم���ا كان يف اليم���ن، 
اأو  من�ش���اأه  ع���ن  النظ���ر  بغ����س 
قناعات���ه، مراعية يف ذلك تعاليم 
ديننا االإ�شالمي احلنيف والقوانني 
واالأع���راف املحلي���ة والدولية.. 
واأ�شبح لدينا �راكات مع عدد من 
املنظمات املحلي���ة، واالإقليمية، 
منظم���ات:  اأبرزه���ا  والدولي���ة، 
االأمم املتح���دة، ون�شاء بال حدود 
النم�شاوية، باالإ�شافة اإىل احلكومة 
الهولندية.. وبفعل هذا االعراف 
االإقليمي والدويل بنجاح املوؤ�ش�شة 
عملن���ا على رفع كف���اءة العاملني 
فيها اأكرث، ورفع مهاراتهم ب�شورة 
م�شتم���رة، حي���ث قمن���ا بربام���ج 
تدريب متعددة للعاملني يف كل من 
االأردن وم�ر، وهذا النهج ال يزال 

م�شتمرا اإىل االآن.

 مــا هي تطلعاتكــم؟ وما الذي 
ت�صعون لتحقيقه م�صتقبال؟ 

- اأحلم واأتطلع اأن ياأتي اليوم 
ال���ذي تكون في���ه كل اأ�رة خالية 
من اال�شط���راب النف�شي الذي يهدد 

كيانها وتوازنها وا�شتقرارها. 
كما اأتطل���ع اأن تلعب موؤ�ش�شتي 
يف امل�شتقب���ل دورا مركزيا يف هذا 
احللم الكبري بحيث يكون لنا لي�س 
فقط فروع���ا يف خمتلف حمافظات 
ب���ل ويف  اليمني���ة،  اجلمهوري���ة 
جميع مدنه���ا ومراكزها احل�رية 

والريفية. 
اأن  والعظيم  االأك���رب  وحلم���ي 
يعود اال�شتق���رار اإىل بلدي الغايل 
اليم���ن، واأن يعي�س جمي���ع اأبناء 
خ���ري  يف  ا�شتثن���اء  دون  وطن���ي 
ورف���اه و�ش���الم وحمب���ة ووئام.. 
وه���ذه االأمنية العظيم���ة واإن تكن 
لتب���دو مثالية يف نظ���ر البع�س، 
فاإنه���ا كفيلة بكبح جماح االأمرا�س 
النف�شية املتف�شية  واال�شطراب���ات 
الي���وم وعل���ى نط���اق وا�ش���ع يف 
بالدن���ا.. وللعلم هناك �شعوب يف 
الراهن  العامل املتقدم يف ع�رنا 
بلغت الي���وم ذلك ال�ش���اأن اإىل حد 
كب���ري، وهي م���ا برح���ت تكافح 
جاه���دة لبل���وغ م�شت���وى الكمال 

االإن�شاين.

�ل�سغوط �لنف�سية �لكبرية �لتي و�جهها �لنا�س 
دفعتنا لتنفيذ م�صروع )اال�صتجابة النف�صية واالجتماعية 

لليمنيني �ملت�سررين من �ل�سر�ع(

13

مع املحرر
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العـالج اجلمعـي..

تقرير.. خا�س

مل ي���رك املج���ال النف�ش���ي 
�شيئا تقريبا اإال وحاول اال�شتفادة 
منه.. لكنه هذه املرة ا�شتفاد مما 
ي�شمى ب�«العالج اجلمعي«، حيث 
تو�شل���ت العديد م���ن الدرا�شات 
اإىل اأن عم���ل اجلل�شات اجلماعية 
ي�شاع���د يف تعايف تل���ك احلاالت 
ب�شكل اأ�رع، وذلك لكونه ي�شاعد 
عل���ى اإزال���ة احلواج���ز واخلجل 
وي�شج���ع احل���االت عل���ى تقب���ل 
الو�ش���ع ويخرجها م���ن ال�شدمة 

النف�شية التي تعاين منها.  

كيفية العالج اجلمعي
تقول خمت�شة العالج اجلمعي 
واالإر�ش���اد  التنمي���ة  مبوؤ�ش�ش���ة 
الف�شلي  بلقي����س جماهد  االأ�ري 
اإن الع���الج اجلمع���ي ظه���ر اإّبان 
احل���رب العاملية، وهو عادة ما 

يت���م اللجوء اإلي���ه عند احلروب 
وال�راع���ات، خ�شو�ش���ا عندما 
نف�شية،  النا�س لتدخالت  يحتاج 
يف الوق���ت ال���ذي ال يتوف���ر فيه 
�ش���وى عدد قليل م���ن املخت�شني 
ي�شتطيعون  ال  والذي  النف�شيني، 
تغطي���ة احتياجات جميع النا�س 

نف�شيا.
احل���روب  تت�شب���ب  اإذ 
وال�راع���ات بانت�ش���ار االإ�شابة 
ب���ني  النف�شي���ة  باال�شطراب���ات 
النا�س، نتيجة ال�شغوط النف�شية 

التي تخّلفها بينهم.
ونظرا ل�شحة اأعداد املخت�شني 
النف�شي���ني اأم���ام الك���م الهائ���ل 
الذين  النف�شي���ني  املر�ش���ى  من 
وال�راعات،  احل���روب  خّلفتهم 
م���ا ي�شمى  اإىل  جل���اأ املخت�شني 
يتم  والذي  اجلمعي«،  ب�«العالج 
من خالله معاجل���ة جمموعة من 
اآن واحد  املر�شى النف�شي���ني يف 
وا�شتيعاب اأكرب ع���دد منهم، من 

خ���الل اإج���راء جل�ش���ات العالج 
اجلمع���ي، بهدف تق���دمي العالج 
الأك���رب ع���دد ممكن م���ن املر�شى 
دون  تركهم  وع���دم  النف�شي���ني، 
عالج، بح�شب ما ذكرته الف�شلي.

وه���و ال�شب���ب ذات���ه ال���ذي 
دف���ع موؤ�ش�شة التنمي���ة واالإر�شاد 
االأ�ري يف اليمن اإىل اللجوء لهذا 
الع���الج، يف ظل ظ���روف احلرب 
التي متر بها الب���الد، خ�شو�شا 
اأن ع���دد املخت�شني النف�شيني يف 
بالدنا ال يتجاوز 44 طبيبا و120 
خمت�شا نف�شي���ا، يف الوقت الذي 
فاقمت فيه احلرب اأعداد املر�شى 
النف�شيني يف بالدنا ب�شكل كبري، 
فبح�ش���ب ما ك�شفته درا�شة حديثة 
اأجرتها موؤخ���را وحدة الدرا�شات 
التابع���ة ملوؤ�ش�ش���ة  والبح���وث 
التنمي���ة واالإر�ش���اد االأ�ري اأن 1 
م���ن ب���ني 5 اأ�شخا����س يف بالدنا 
نف�شية  با�شطراب���ات  م�شاب���ون 

متفاوتة ال�شدة.

�رشوط ومعايري
املر�ش���ى  اختي���ار  اأن  اإال 
النف�شيني للعالج �شمن جمموعة 
واح���دة يخ�شع بح�ش���ب الف�شلي 
ل����روط ومعاي���ري اأهمه���ا، اأن 
اختيارهم  يت���م  ال���ذي  املر�شى 
للع���الج �شمن جمموع���ة واحدة 
تعاين م���ن اال�شط���راب النف�شي 
ذات���ه، وال���ذي حينه���ا يق���وم 
املعالج النف�شي مبحاولة تغيري 
�شلوكهم امل�شطرب من خالل خلق 

التفاعل فيما بينهم.
واأو�شح���ت اأن م���دة اجلل�شة 
اجلمع���ي  للع���الج  الواح���دة 
ت���راوح بني �شاع���ة ون�شف اإىل 
�شاعت���ني، وبواقع جل�شة واحدة 
يف االأ�شب���وع، بينم���ا ي�شرط اأال 
يزي���د عدد اأف���راد املجموعة عن 
10 ح���االت، اأم���ا اإجم���ايل عدد 
اجلل�شات فيراوح بني 12 اإىل 16 
جل�شة، وذل���ك يرجع اإىل طبيعة 
امل�شكل���ة وكذا اإىل م���دى تفاعل 

الــــــو�ــــــصــــــيــــــلــــــة االأجـــــــــــــــــــــدى اأثـــــــــــنـــــــــــاء احلــــــــــــروب 

»من ر�أى م�سيبة غريه هانت عليه م�سيبته«, قول ماأثور يردده
 ويتناقله الكثري من النا�س, اإال اأن املجال النف�صي ا�صتفاد من هذا القول يف جعله و�صيلة 

للعالج النف�صي, فكيف ي�صتخدم اجلمع كو�صيلة للعالج النف�صي؟

العـالج اجلمعـي..
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اأفراد املجموعة فيما بينهم.
وحول ما يتم مناق�شته خالل 
جل�ش���ة العالج اجلمع���ي قالت 
الف�شلي خ���الل حديثها ل�«جملة 
االإر�ش���اد االأ�ري« اإن اأهم ما يتم 
اجلل�شات  خ���الل  عليه  الركيز 
هو التنفي�س االنفعايل والتعبري 
عن امل�شاع���ر، اإذ اأن املجموعة 
تعد امل���كان املنا�ش���ب واالآمن 
ال���ذي ي�شتطي���ع ال�شخ�س فيها 
التحدث ب�راح���ة عن م�شاعره 
وجروح���ه دون خجل اأو لوم من 

االآخرين.
الوقت  يف  اأك���دت  الف�شل���ي 
ذاته اأنه كلما انخف�شت تدخالت 
املعال���ج النف�ش���ي ب���ني اأفراد 
املجموعة كانت النتيجة اأجدى 
واأك���رث نفعا، وهو م���ا يعك�س 
م���دى جناح املجموع���ة، اإذ اأن 
دور املعال���ج - وفقا للف�شلي- 
يقت����ر فق���ط يف كون���ه عامال 
م�شاع���دا ال اأك���رث، فيما العالج 

يكمن بني اأفراد املجموعة.
الع���الج اجلمع���ي ال  اأن  اإال 
النف�شية،  ي�شمل جميع احلاالت 
بّينت���ه خمت�ش���ة  م���ا  بح�ش���ب 
ل�«جمل���ة  اجلمع���ي  العالج���ي 
اإذ اأن هناك  االإر�شاد االأ����ري«، 
اأمرا����س نف�شي���ة ت�شتثن���ى من 
الع���الج اجلمع���ي، وال تخ�شع 
جلل�شات العالج اجلماعية، مثل: 
»احلاالت النف�شي���ة التي لديها 
�شلوك م�ش���اد للمجتمع وهم ما 
يطلق عليهم ب�)ال�شيكوباتيني(، 
وكذا احل���االت امل�شابة بال�شك 
والريبة من االآخرين وعدم الثقة 
به���م وال يقتنع���وا مب���ا يقوله 
االآخري���ن وهم ما يطل���ق عليهم 
ب�)الربامية(، اإ�شافة اإىل حاالت 
االكتئ���اب والهو����س ال�شديد اأو 
التي  الذهاني���ة  اال�شطراب���ات 
يع���اين امل�ش���اب بها م���ن عدم 

الركيز. 

مدى فاعليته 
للتحق���ق م���ن م���دى فاعلية 
التق���ت جملة  اجلمعي  الع���الج 
»االإر�ش���اد االأ����ري«، باإح���دى 
احلاالت التي تردد على العالج 
اجلمعي وحتر����س على االلتزام 
اأن اختالطهم  اأك���دت  به، والتي 
االأخ���رى  النف�شي���ة  باحل���االت 
خالل الع���الج اجلمعي ي�شعرهم 
عليهم  ويّه���ون  باال�شتئنا����س، 
م�شكالتهم النف�شية التي يعانون 
منه���ا عندما يرون م���ا تعانيه 

احلاالت االأخرى.
احلالة اأو�شح���ت اأن العالج 
اجلمعي يتيح لهم تبادل احللول 
واالأف���كار الت���ي ق���د ت�شاعد يف 
تخفي���ف م���ا يعاني���ه كل واحد 
منه���م.. مبين���ة اأنه ت���رك اأثرا 
ايجابي���ا على كل ف���رد من اأفراد 
العالج  تتلقى  الت���ي  املجموعة 
اأ�شعرهم  ب�ش���كل جماعي، كم���ا 

اأنهم كالفريق الواحد الذي عليه 
الو�ش���ول لهدف مع���ني اأال وهو 
التعايف م���ن ال�شدمات النف�شية 

التي اأ�شابتهم.

متّيز اجلمعي عن الفردي
وعن الفروق التي يتميز بها 
الع���الج اجلمعي ع���ن الفردي، 
اأ�ش���ارت احلال���ة اإىل اأن العالج 
الف���ردي كان ي�شعره���ا باأنه ال 
اأح���د يحمل هم���ا بحجم  يوجد 
اله���م ال���ذي حتمل���ه، اأم���ا يف 
العالج اجلمع���ي فت�شعر احلالة 
عند �شماعه���ا لالآخرين اأن هناك 
هموما وم�ش���كالت اأكرب من همها 

وم�شكالتها.
الفت���ة اإىل اأن التق���دم الذي 
مل�ش���وه يف حالته���م من العالج 
اجلمعي، جعلهم يحر�شون على 
االلتزام بح�شور جميع اجلل�شات 
اجلمعية وعدم تفويت اأي منها.
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مل تك���ن تعل���م �شعاد )ا�ش���م م�شتعار( ذات 
ال�40 ربيع���ا، اأن حياة بوؤ����س واأمل ومعاناة 
تنتظره���ا بع���د ارتباطه���ا بابن عمه���ا الذي 

تزوجته قبل 20 عاما.
فه���ي من���ذ ارتباطه���ا به مل تع���رف طعم 
ال�شعادة ق���ط، ب�شبب معاملته القا�شية لها.. 
اإال اأن خوفها على اأطفالها الثالثة وم�شريهم، 
جعلها تتحمل ق�ش���وة زوجها عليها طوال هذه 

ال�شنني ب�شرب وتكتم..
ورغم اأن زوجها كان مغربا باإحدى الدول 
اخلليجية، اإال اأن الغربة مل تغري من معاملته 
القا�شي���ة لزوجته �شيء، بل اأن ق�شوته زادت، 
ال�شيما بعد عودته م���ن الغربة جراء ترحيله 

من الدولة التي اغرب فيها..
فهو منذ عودت���ه من الغربة بنف�شيته التي 
زادت ا�شطراب���ا، اأ�شب���ح كالكابو�س املرعب 
على زوجته واأطفاله، حي���ث حرم اأطفاله من 
اإكمال تعليمه���م واأجربهم على الذهاب للعمل 
ك���ي يعودوا ل���ه باملال، وم���ن ال يعود منهم 
بامل���ال يق���وم ب�شجنه باإحدى غ���رف املنزل 

لعدة اأيام دون طعام اأو �راب.
كل ذل���ك جعل زوجت���ه واأطفاله يف حالة 
نف�شي���ة يرثى لها، خ�شو�ش���ا بعد رميه ميني 
الطالق عليها اإن هي تكلمت معه بكلمة واحدة.

حينه���ا حاولت �شعاد البح���ث عن طريقة 
تخل�شها واأطفالها من هذا العذاب واملعاناة، 
اإال اأن���ه مل يخطر ببالها اإال طريقة واحدة وهي 

اأن تقتل اأطفالها ومن ثم تنتحر.
لك���ن االأق���دار االإلهي���ة تدخل���ت، فقبيل 
تنفيذها تلك الفك���رة، قام زوجها بطردها من 
املنزل بحجة اأنه مل يعد يطيقها ويريد الزواج 
عليها، ما ا�شطرها للعودة اإىل منزل اأهلها..

اأ�شبحت �شعاد تعاين م���ن ال�شيق وفقدان 
االأم���ل يف كل �ش���يء، بل واأ�شبح���ت تكره كل 
الرجال وت�شجع ابنتها باأن ترف�س اأي عري�س، 

وتقنعها اأن كل الرجال مثل اأبيها. 
وهي ال تعلم اأن ذلك �شيكون بداية لتغيري 
حياته���ا واأطفالها من املعان���اة والعذاب اإىل 

ال�شعادة واالبتهاج.
ففي اأح���د االأيام واأثن���اء مكوثها يف منزل 
اأهله���ا مبحافظ���ة البي�ش���اء، تعاطفت معها 
اإح���دى ن�شاء القري���ة، واأخربته���ا اأن تت�شل 
بالرق���م ال�شاخ���ن املجاين التاب���ع ملوؤ�ش�شة 
التنمي���ة واالإر�ش���اد االأ�ري، الأخ���ذ ا�شت�شارة 

نف�شية تخفف عنها حالتها امل�شطربة.
�شعاد يف البداية مل تتحم�س لذلك، لكنها 
راأت فيم���ا بع���د اأنها لن تخ����ر �شيئا اإن هي 
جربت ذلك.. وبالفعل قامت باالت�شال بالرقم 
ال�شاخ���ن، ومن هنا بداأ ومي����س االأمل ي�شيء 
اأمام �شعاد، فبعد �شماع املخت�شة النف�شية يف 
اخل���ط ال�شاخن لق�شتها وحالتها، طلبت منها 
احل�شور الإخ�شاعها جلل�شات العالج النف�شي. 

خ�سوعها للعالج
ب���داأت االأخ�شائي���ة النف�شي���ة بت�شجي���ع 
�شع���اد عل���ى التنفي�س واإخ���راج كل ما ت�شعر 
ب���ه و�شاعدته���ا على عر����س حالته���ا، كما 
�شجعتها على العالج النف�شي، واأخربتها اأنها 
لي�ش���ت احلالة الوحيدة التي تواجه مثل هذه 

املعاناة.
عق���ب ذلك اتفق���ت االأخ�شائية م���ع �شعاد 
على اإجراء ع���الج نف�شي له���ا، و�رحت لها 
طبيع���ة العالج، كم���ا اأخربته���ا االأخ�شائية 
النف�شي���ة بعد ا�شتماعها لها، اأن �شبب معاملة 
زوجها القا�شية لها هو معاناته من ا�شطراب 
بال�شخ�شية وكذا من ا�شط���راب نف�شي، جراء 
ن�شاأته يتيم���ا وانتقاله للعي����س مع �شقيقته 

وزوجها الذي كان يقوم بتعنيفه بق�شوة.
اأي اأن���ه مل يك���ن يتعم���د معاملته���ا بتلك 
الق�شوة، واأنه مبجرد عالجه من ذلك �شتنتهي 
معاملت���ه القا�شي���ة له���ا، وهو م���ا اأ�شعرها 
باالطمئن���ان وخف���ف عنها وط���اأة ا�شطرابها 

النف�شي. 

تطوير قدراتها 
مل يتوق���ف االأمر عن���د ذلك، ب���ل اأنه مت 

م�شاعدته���ا على تو�شيع روؤيتها اأكرث لالأمور، 
وكذا م�شاعدتها عل���ى اال�شرخاء والتحكم يف 
القلق والتوت���ر طوال فرة اجلل�شات، كما مت 
اال�شتعان���ة بزوجة اأخيها خ���الل تلك الفرة 
كاأخ�شائية م�شاعدة بعد البدء معها يف العالج 
ال�شلوك���ي، باالإ�شافة اإىل اأنه مت تدريبها على 
الع���ودة الأن�شطتها ال�ش���ارة واإعادة دجمها يف 

املجتمع.

حت�سن حالتها 
عالم���ات التح�ش���ن ب���داأت تظه���ر عليها 
خالل اأول اأ�شبوع���ني، ما جعلها حتر�س على 
اجلل�ش���ات اخلا�ش���ة بالع���الج النف�شي، اإىل 
اأن تعاف���ت متام���ا بعون الله م���ن ا�شطرابها 

النف�شي.
�شع���ادة �شع���اد مل تتوق���ف بتعافيها من 
ا�شطرابها النف�شي وح�شب، بل اأنها ا�شتطاعت 
اإقن���اع اأه���ل ال���زوج اأن يجدوا ح���ال البنهم، 
االإكلينيكية  الزوج للمقابل���ة  وبالفعل خ�شع 
م���ع الطبيب النف�ش���ي باملوؤ�ش�شة ذاتها، ومت 
ت�شخي�س حالته باأنه يعاين من »حالة ذهانية 
للعالج،  بال�شخ�شية«، حتت���اج  وا�شط���راب 
كما مت التو�شي���ح للزوجة كيفية التعامل مع 

الزوج وم�شاعدته يف العالج.
بعد ذل���ك عادت الزوجة الأح�شان اأطفالها 
بعد م���رور �شتة اأ�شهر م���ن العالج واجلل�شات 
النف�شية، وكذلك زوجه���ا، فعقب تعافيه من 
املر�س ذهب ال�شتفتاء ال�رع فيما اإذا كان قد 
حل طالقه من زوجته بعد تهديده لها بالطالق 
يف حال تكلمت معه بكلمة واحدة، فتم اإفتاوؤه 
اأن الطالق باط���ل، نظرا لع���دم اأهليته جراء 
حالته املر�شية التي كان يعاين منها يف ذلك 

الوقت.
ليعي�س بعده���ا مع زوجته واأطفاله حياة 

م�شتقرة متلوؤها املحبة وال�شعادة.
واإىل االآن ال ي���زال يت���م متابع���ة حال���ة 
�شعاد واالطمئن���ان عليها اأوال باأول عرب اخلط 

ال�شاخن.
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