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العدد 149 يناير 2022

في  الــوصــمــة  ــى  ــن ــع وم  •  
تعني  فهي  خطير،  الحقيقة 
ومهني  مخجل  املرض  هذا  أن 
ــز من  ــمــيِّ

ُ
ــة ت ــدرج ــيء ل ــس وم

غيره،  عن  الوصمة  هذه  يحمل 
الناس  وسط  مصداقيته  فتقلل 
مال  على  يؤتمن  فال  وبالتالي 
شهادة،  وال  عمل  وال  أسرة  وال 
ويتعرض  تهميشه  يتم  وبالتالي 
أو  ــزواج  ــ الـ وعـــدم  للبطالة 
الطالق، أو الحجر عليه، وقد ال 
يؤخذ بشهادته في املحاكم أو ال 

 برأيه .
ُّ

يعتد
 • وبالتالي فأمر هذه الوصمة 
خطير وكأنها أشعرت إنسان أو

داخــل  البشر  مــن  مجموعة 
الشديدة  بالدونية  املجتمع 
وعدم األهمية، أو ألغتهم تماما 
جانب  إلى  البشر،  قائمة  من 
للسخرية  موضعا  جعلتهم  أنها 

واالنتقاد الدائم من غيرهم .
 • ولذا بدأ العالم ومنذ سنوات 
عديدة بما ُيعرف بالحرب ضد 
الوصمة، وانضممنا في بالدنا 
مدة،  بعد  ولكن  الحرب  لهذه 
وبذل األطباء وبمساندة الدولة 
الحرب  مجهودا كبيرا في هذه 
حتى  طيبة  بنتيجة  أتــت  التي 
اآلن، ولكن ليس بالقدر الكافي.
•  فقد أصبح الناس يعرفون 
املرض  بني  الفرق  ما  حد  إلى 
العقلي،  واملـــرض  النفسي، 
الشخصية،  واضـــطـــرابـــات 
واإلدمـــــــــــان، واألمـــــــراض 

العصبية......إلخ.
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• كما لم يعد املرضى وذووهم 
من  الشديد  بالخجل  يشعرون 

هذا املرض عن ذي قبل .
ما  هناك  أصبح  وكذلك   •  
ُيعرف بحقوق املريض النفسي.

ضوابط  هناك  وأصبحت   •  
املستشفى  املــرضــى  ــال  إلدخـ
وكــذلــك  ــرا،  ــس ق أو  طــواعــيــة 
تقارير  إعطاء  عند  ضوابط 
عنهم تخص حاالتهم املرضية.

خالل  من  التغيير  تم  وقد   •  
أماكن  ــي  ف التوعية  نـــدوات 
وسائل  طريق  وعــن  مختلفة، 
وكــذلــك  املختلفة،  ــالم  ــ اإلع
وتعليم  تــوعــيــة  ــق  ــري ط عـــن 
واملجتمع،  وذويــهــم،  املرضى 
مختلف  فــي  ــاء  ــب األط وأيــضــا 

التخصصات األخرى .
فقط  تحّسن  املوقف  ولكن   •
 %  ٣٥  -  ٣٠ عن  تزيد  ال  بنسبة 

عما كان عليه تقريبا .
•  وفي الحقيقة أن السلبيات 
داخــل  والــتــصــرف  الفكر  فــي 
على  ســاعــدت  الــتــي  املجتمع 
استمرار الوصمة ال تزال قائمة 
املثال  سبيل  على  ومنها  وبقوة، 

ال الحصر:
زيارة  على  األهــل  إصــرار   -1
وطلب  يسمونهم  كما  املشايخ 
الفكرة  ألن  مــنــهــم،  املــعــونــة 

هذه  أن  هي  الزالــت  املسيطرة 
بالسحر  مرتبطة  ــراض  األمـ

واألعمال والجن .....إلخ.
في  ــاء  ــبـ األطـ تــشــكــيــك   -2
ــرى في  ــ الــتــخــصــصــات األخـ
أحيان كثيرة في جدوى اللجوء 
لألطباء النفسيني، وفي أحيان 
ما  وجـــود  فــي  التشكيك  ــل  أق
ُيعرف باملرض النفسي والعقلي 

أصال.
السيئة  السمعة  استمرار    -٣
لألمراض  املعالجة  للعقاقير 
تسبب  ــا  ــه أن عــلــى  النفسية 
اإلدمان ومشاكل أخرى كثيرة، 
هذه  نقل  في  يساهم  ولألسف 
غير  ــزء  ج للمرضى  الفكرة 
ــل  داخ يعملون  مــمــن  بسيط 
الــصــيــدلــيــات ويــبــيــعــون هــذه 

األدوية للمرضى .
أحيانا  السلبي  ــدور  ــ ال  -4
على  يــصــر  ــذي  ــ ال لــإعــالم 
النفسي  املــريــض  اســتــخــدام 
ــا  ــدي ــي ــوم ــك داخـــــل إطـــــار ال
على  ــرار  ــ واإلص والسخرية، 
مجنون«،  كلمة«  اســتــخــدام 
تؤكد  ألنها  تماما  واملرفوضة 

الوصمة للمريض وتثبتها .
من  ــواع  أنـ بعض  ظــهــور    -٥
يخضعون  ال  الذين  املعالجني 
لرقابة كافية، وال يعملون تحت 
إشراف طبي محكم وبناء على 
قد  مما  كــاٍف،  وتدريب  تعليم 
يسبب الضرر للمريض وأسرته 

وللمجتمع بأسره .
الــســابــقــة  ــة  ــوع ــم ــج وامل  -6

ج لفكرة أن العالج  تحديدا تروِّ
داعــي  ال  بالعقاقير  النفسي 
ومن  الجسيمة،  ألضـــراره  له 
األفضل عالج املرضى بالكالم 
النفسية  والــجــلــســات  فــقــط 
بعض  وإعطاء  لهم،  واالستماع 

التعليمات لهم لتنفيذها .
 • ولذا أرى أن تستمر الحرب 
تؤتي  حتى  بقوة،  الوصمة  ضد 
بأسره  املجتمع  لصالح  ثمارها 

من خالل :
تعليم  عــلــى  الــتــشــديــد   -1
النفسيني،  األطــبــاء  وتــدريــب 
اآلخــريــن،  املعالجني  وكــافــة 
بشكل  بينهم  العالقة  وتنظيم 

ن ويخضع لرقابة مشددة .
ّ
مقن

كافة  تعليم  على  التشديد   -2
التخصصات  فــي  ــاء  ــبـ األطـ
مع  التعامل  كيفية  األخـــرى 
وإمكانية  النفسي،  املــريــض 
وتحويلها  الـــحـــاالت  عـــرض 
ألخصائي أو استشاري أمراض 
ووضع  ــر،  األم لــزم  إن  نفسية 

ضوابط لذلك.
باألمر  كله  املجتمع  توعية   -٣
ووسائل  الصحف  ــالل  خ مــن 
باستمرار  املختلفة  اإلعـــالم 

وبكثافة .
ــط املــرض  4- الــكــف عــن رب
النفسي بأنواعه دونا عن غيره 
من األمراض بالدين واإليمان .
٥- إسهام الدولة بقوة في هذا 

االتجاه والعمل على إنجاحه .

والله املوفق..

 • على مر العصور كان املرض النفسي والعقلي 
املريض  تمس  مخجلة  وصمة  يمثل  بأنواعه 

وأهله ومخالطيه ومعالجيه.
الحال على  أن هذا كان هو  الحقيقة   • وفي 
أمرا  يكن  لم  أنه  بمعنى  كله،  العالم  مستوى 

مقصورا على مجتمعاتنا العربية .

وصمة المرض النفسى


