موضوع العدد

يصاب شخص من  4باضطرابات نفسية
ويفقد فرد حياته باالنتحار كل  40ثانية

رولى راشد
«ان النفس الكئيبة جتد راحة بالعزلة واالنفراد فتهجر الناس
مثلما يبتعد الغزال اجلريح عن سربه ويتوارى في كهفه حتى يبرأ
أو ميوت».
		

الفيلسوف والكاتب جبران خليل جبران

تاريخ

وجاء عهد ابن سينا الذي نشر كتبه الشهيرة :الشفاء ،والقانون في
الطب ،وكتب فيهما وصفًا تفصليا عن أمراض :اخلرف ،والهلوسة،
واجلنون ،واالكتئاب.
شيد املستشفى األول للطب النفسي في أوروبا عام 1330م ،وعرف
باسم «بيت حلم امللكية» ،إذ بدأ مببنى صغير ،ثم هُدم وأعيد بناؤه عدة
مرات.
وفي بداية عصر النهضة في أوروبا عام  ،1500عاد االهتمام بالعلوم،
والتفسيرات العلمية ،للمرض النفسي ،بعيدًا عن السحر والشياطني
يفسر بها في السابق ،إلى السطح مرة أخرى ،وصدّ ر هذه
َ
التي كان
النظريات باراسيلسوس وكورنيليوس أغريبا.
وفي  ،1518أقيمت الكلية امللكية لألطباء ،بأمر من ملك إنكلترا هنري
الثامن ،ليحمي العامة من الدجالني ،وأصبح الطب النفسي فرعًا من
الطب ،ثم تطور خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ،فرعًا من علم
األعصاب ،ودُمجت نظريات جديدة عن الطب النفسي.
وكتب روبيرت بيرتون مؤلَفه «تشريح امليالنخوليا» في عام  ،1621وهو
تعريف امليالنخوليا ،أو االكتئاب ،أنواعه ،أعراضه ،أسبابه ،وعالجه
فلسفيًا وطبيًا .ثم ذهب رينيه ديكارت عام  1637إلى فكرة انفصال
النفس عن اجلسد ،والتي أدت بدورها إلى اعتبار الصحة اجلسدية
منفصلة عن الصحة النفسية.
مع زيادة الوعي باملرض النفسي ،في القرنني السابع عشر والثامن
شيد الكثير من مالجئ
عشر ،وألن املرضى كانوا عبئًا على أسرهمُ ،
األمراض النفسية .وكانت يحرز بعض التقدم ،الذي ساهم في فهم
املرض النفسي ،فظهر توماس ويليز طبيب التشريح اإلنكليزي ،وأحد
آباء علوم األعصاب ،ووصف بالتفصيل تشريح املخ ،كما أنه صاحب دورة
أيضا،
ويليز ،التي وصف فيها الدائرة الشريانية الدماغية ،ووضع توماس ً
نظريات ربط فيها املرض النفسي بوجود خلل في املوصالت العصبية.

اهتمام اإلنسان بتفسير تغيّر السلوك الفردي ،ألسباب عقالنية وغير
عقالنية هو قدمي .فقبل امليالد بـ 1500عام ،سجلت بردية إيبرس ،أقدم
أمراضا تشبه االكتئاب واخلرف والفصام ،وكان
ً
بردية طبية في التاريخ
املصريون القدماء يعتقدون أن املشاعر السيئة ترهق القلب حرفيًا،
وتفضي إلى انحراف املزاج.
ووفق احدى الكتب الهندية التي يعود تاريخها إلى  1400عام قبل
امليالد «أن األمراض العقلية هي نتيجة نقص عناصر معينة في اجلسم.
أما النقلة النوعية في تاريخ الطب النفسي ،فقد جاءت مع أبقراط،
عام  460قبل امليالد اذ بعد ما كانت األمراض تُعزى إلى القوى اخلارقة،
فسر أبقراط االكتئاب واجلنون ،والهستيريا بصورة علمية ،عالج نفسي أكثر إنسانية
والشيطانيةّ ،
وأوضح أن املرض النفسي ما هو إال خلل وتغيّرات جسدية ،وال يحدث
كان الطبيب الفرنسي فيليب بينيل ( )1826 -1745أول من قدم تصور ًا
بتأثير قوى خارجية.
كما قام ثيوفراسطس بوصف  28نوعًا لشخصيات اإلنسان وطباعه ،عن حتسن حالة املرضى بدخولهم مستشفيات لألمراض واسس فكرة
قبل  250عامًا من امليالد .وفي عام  200بعد امليالد ،رد الفيزيائي الروماني العالج املعنوي ،الذي يعد حجر األساس للصحة النفسية ،وانتهج
غالن سبب االكتئاب الى عدم توازن أربعة عناصر هي :الدم ،والعصارة
الصفراوية ،وما أسماه بالعصارة السوداء ،والبلغم.
فسر
بعد ما كانت األمراض تُعزى إلى القوى اخلارقة ،والشيطانيةّ ،
وبعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية الغربية عام 410م ،تراجعت
أبقراط االكتئاب واجلنون ،والهستيريا بصورة علمية ،وأوضح أن
العلوم الطبية في أوروبا ،لكن األطباء املسلمني ،جنحوا في حفظ
املرض النفسي ما هو إال خلل وتغيّرات جسدية ،وال يحدث بتأثير
الوثائق القدمية في عهد اإلمبراطورية البيزنطية ،وفي تلك اآلونة ،عادت
قوى خارجية.
أوروبا إلى تفسير املرض النفسي ،عن طريق السحر وعلم الشياطني.
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طريقة ابوية بعض الشيء ،وكان يعامل املرضى كاالطفال عوضا عن
التعامل معهم كحيوانات ومجرمني.
كما وضع بينيل تصنيفًا تفصيليًا لألمراض النفسية ،والذي كان مبثابة
حجر أساس لعلم تصنيف األمراض النفسية الذي يستخدم اآلن.
وتبعه ويليام توك أحد أعضاء الكوكيرز أو جماعة األصدقاء الدينية،
وأسس مستشفى للصحة النفسية.
أما أول استخدام لكلمة طب نفسي او  ،psychiatryفكان في عام
 ،1808على يد الطبيب األملاني جون ريل ،الذي نشر أول جريدة خاصة
بعلم النفس في أملانيا .وفي عام  ،1810قام بتدريس الطب النفسي في
جامعات برلني.
وكان الطبيب األملاني ويليام غريسنيغر هو أول من بدأ في تنفيذ
فضل عن نظام مالجئ العالج
ً
فكرة دمج املريض النفسي في اجملتمع،
النفسي ،واقترح وضع املريض في املستشفى ملدة قصيرة فقط ،جنبًا
أيضا
إلى جنب مع الدعم النفسي الطبيعي للمرضى .كما وضع وليام ً
عالمات واضحة لسلوك املريض النفسي ،وميّز بني املرض النفسي
وأمراض األعصاب واملخ.
وفي عام  ،1841أقيمت الكليّة امللكية لألطباء النفسيني في اململكة
املتحدة ،وعرفت في البدء باسم جمعية مسؤولي املالجئ النفسية،
وساهمت الكلية امللكية كثيرًا في فهم الطب النفسي .كما وضع
الطبيب األملاني إمييل كريبلني عام  1896التقسيم احلديث لعوارض
املرض النفسي ،وميّز بني الذهان والبارانويا.

شيد املستشفى األول للطب النفسي في أوروبا عام 1330م،
وعرف باسم «بيت حلم امللكية».

مبغادرة مالجئ العالج ،والعودة إلى عائالتهم ،واشتُقت مركّ بات أخرى
من الكلوربرومازين ،وقُدم كأول مضاد لالكتئاب.
أدى وجود األشعة على املخ عام  ،1970إلى توسيع املعلومات عنه
وتطويرها ،كما ساعد الرنني املغناطيسي ،الذي استُخدم في توضيح
التغيرات الباثولوجية في األنسجة احلية ،في تشخيص بعض األمراض
النفسية.
ابتكر آرون بيك أستاذ الطب النفسي في جامعة بنسلفانيا طريقة
مختلفة للعالج ،وهي ما يعرف بعالج السلوك املعرفي ،الذي يساعد
املريض في معرفة طريقة تفكيره ،وانفعاالته .وشهد عام  1987تطور ًا
كبيرًا في مسار مضادات االكتئاب ،فكان مولد الـ «بروزاك» والذي متيّز
بأنه أكثر أمان ًا وفعالية من مضادات االكتئاب القدمية ،وفي خالل بضع
سنوات أنتِجت مضادات اكتئاب أخرى ،وظهرت كفاءتها على أعراض
مثل القلق ،نوبات الهلع ،والوسواس القهري...
اليوم يخوض الطب النفسي ثورة علمية في مواجهة االضطرابات
النفسية التي تتفاعل اكثر فاكثر بفعل الضغوطات اليومية املتحكمة
بحياة االفراد.
جدير بالذكر أن العالج النفسي وأدوية األمراض النفسية خياران
وميكن القول إن الطب النفسي قبل سيغمون فرويد ال يشبه الطب رئيسيان لعالج املريض النفسي ،شأنهما شأن العالج االجتماعي ودعم
النفسي بعده ،إذ اشتهر فرويد بنظرياته عن الالوعي ،وقوامها أن األصدقاء واملساعدة الذاتية في بعض احلاالت.
تصرفات اإلنسان ناجمة عن رغبات الالوعي ،و «مبدأ ال هو واألنا» ،و «األنا
األعلى» .كما أسس فرويد علم التحليل النفسي ،والعالج «الكالمي» واقع االضطرابات النفسية
الذي يعتمد على التواصل بني املريض والطبيب.
ثم انقسم التحليل النفسي بعد فرويد إلى عدة مدارس ،وتطور في يصاب شخص من أربعة باضطرابات نفسية خالل حياته .رغم ارتفاع
االجتاه املقابل علم دراسة اجلهاز العصبي ،ومعرفة املخ فيزيائيًا ،وكيف معدالت اإلصابة بها ،ورغم أنها تشكل عبئا ً كبيرا ً على اجملتمع ،ال
تستطيع اخلاليا العصبية التواصل بنبضات كيميائية وكهربية ،تشكل الصحة النفسية أولوية في األنظمة الصحية للدول ،وحتى
ومعرفة كيف يحسب املخ وكيف يتذكر ويتعلم .وفي بداية القرن املتطورة منها ،مما يزيد من األعباء على االفراد وعلى اجملتمع ككل ،في
العشرين أصبح التحليل النفسي ،وطب األعصاب اختصاصني لبنان كما في باقي الدول.
أن األفراد الذين عاشوا أحداثا متصلة باحلروب هم أكثر عرضة خلطر
منفصلني.
تأثر كارل يونغ مؤسس علم النفس التحليلي ،بفرويد ،وجمعتهما اإلصابة باضطراب نفسي .ولقد تعرض نحو  %70من سكان لبنان حلالة
عالقة صداقة ،مدة خمس سنوات انتهت باختالف يونغ مع بعض حرب واحدة أو أكثر ،حيث إن تأثيرات التعرض للحروب تراكمية وهذا
شديد الوضوح في لبنان.
نظريات فرويد.
عارض يونغ تفسير فرويد لكل تصرفات املريض ،بدوافع جنسية ،واتفق يتيح اليوم العاملي للصحة النفسية ،الذي يتم االحتفال به في 10
يونغ مع فرويد أن األحالم نافذة على الالوعي ،لكن قد يختلف تفسيرها تشرين األول/أكتوبر ،فرصة إلذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية
وتعبئة اجلهود من أجل دعم الصحة النفسية .واملوضوع الرئيسي
من شخص آلخر ،وليس بالضرورة ربطها برغبات جنسية.
في عام  ،1938أدخل الطبيب اإليطالي أوغو سيرتي العالج بالصدمات لعام  2019كان منع االنتحار.
الكهربية ،لعالج مرضى االكتئاب احلاد ،أما النقطة الفارقة في يفقد شخص حياته باالنتحار كل  40ثانية .مؤشر خطير ويستدعي
تاريخ العالج النفسي الدوائي؛ فكانت اكتشاف مركب يسمى التحرك.
الـ«كلوربرومازين» عام  ،1951والذي بدأ استخدامه بوصفه مخدر ًا ،في كل عام ،يضع أكثر من  800000شخص نهاية حلياته ،هذا فضال عن
ثم جُ رب لعالج حاالت التوتر العصبي .ونتيجة لذلك ،حدثت تغيرات الكثيرين ممن يحاولون االنتحار .ومتثل كل حالة انتحار مأساة تؤثر على
درامية في مسار العالج النفسي ،فسمح العالج الدوائي للمرضى األسر واجملتمعات والبلدان بأكملها مبا حتدثه من آثار طويلة األمد على
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قانون

موضوع العدد
ابتكر آرون بيك أستاذ الطب النفسي في جامعة بنسلفانيا
طريقة مختلفة للعالج ،وهي ما يعرف بعالج السلوك املعرفي،
الذي يساعد املريض في معرفة طريقة تفكيره وانفعاالته

السالمة النفسية والقانون

من تركوهم وراءهم .يحدث االنتحار في مختلف مراحل العمر ،وقد
سجل ثاني أهم سبب للوفيات بني من تتراوح أعمارهم بني 15و 29عاما ً
على الصعيد العاملي في عام .2012
في املطلق ،ال يتوافر نظام رصد يؤكد معدالت االنتحار ،لكن شخصا ً
يقدم على االنتحار مبعدل كل يومني ونصف اليوم تقريبا ً ما يعتبر ضمن
املعدالت العادية فال تعتبر من األرقام العالية .واذ أن االنتحار موجود في
مختلف املراحل العمرية ،اال انه لكل مرحلة أسبابها كما يظهر الواقع؛
فاألسباب التي تدفع مسن إلى االنتحار تختلف عن تلك املوجودة بني
الشباب .وثمة حرص وتشديد على معايير معينة في اخلدمات التي
تقدّ م للمريض في هذا اإلطار استنادا ً إلى إرشادات منظمة الصحة
العاملية ،إضافة إلى القانون الذي وجد لتنظيم مزاولة الطب النفسي.
االنتحار ال يحدث في البلدان املرتفعة الدخل فحسب ،بل هو ظاهرة
عاملية في جميع أقاليم العالم.
إن  ٪75من حاالت االنتحار العاملية في عام  2012حدثت في البلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل.

مع احلياة اليومية .وقد يؤدي االكتئاب إلى االنتحار ،في أشد حاالته.2
يعتبر االكتئاب من االضطرابات النفسية الشائعة وأحد األسباب
الرئيسية للعجز في جميع أنحاء العالم .فعلى الصعيد العاملي ،يعاني
ما يقدر بنحو  ٤٠٠مليون شخص من جميع األعمار من االكتئاب .ويتأثر
عدد أكبر من النساء باالكتئاب مقارنة بالرجال.
 -٢االضطراب الوجداني الثنائي القُ طب (:)Bipolar affective disorder
«هومرض نفسي خطير ،يتمثّل بوجود تقلّبات مزاجيّة غير طبيعيّة
وحادّة تتراوح بني السعادة املفرطة ،والهوس ،واالكتئاب ،وتُرافق التقلّبات
املزاجيّة تغيّرات في مستويات الطاقة والنشاط اليوميّ للمريض،
احملامي الدكتور بول مرقص *
وميكن لهذه احلالة أن تؤدّي إلى تراجع ملحوظ في التحصيل العلمي،
3
تبقى االضطرابات واألمــراض النفسية ومشاكل في العمل ،وتدمير للعالقات االجتماعيّة مع اآلخرين».
التي تسكن روح اإلنسان وعقله السر املعلن الذي يسعى جاهدا ً  -٣اخلرف« :اخلرف متالزمة تتسم بحدوث تدهور في الذاكرة والتفكير
الخفائه حتى عن نفسه .املرض النفسي هو اضطراب يصيب مشاعر والسلوك والقدرة على االضطالع باألنشطة اليومية .وعلى الرغم من
اإلنسان أو تفكيره أو حكمه على األمور من حوله أو تصرفاته أو سلوكه ،أ ّن اخلرف يصيب املسنني بالدرجة األولى ،فإنّه ال يُعتبر جزءا ً طبيعيا ً من
4
يستدعي التدخل الطبي النفسي ملعاجلته واحلدّ منه .وميكن تعريف الشيخوخة ّإل أن هناك حوالي  ٥٠مليون شخصا ً مصابا ً به».
املرض النفسي على أنّه اضطراب وظيفي يصيب شخصية الفرد ،وهذا  -٤اإلنفصام» :إنفصام الشخصية هو اضطراب نفسي شديد يتميز
االضطراب ناجم عن تلف أو خلل و انحراف عن الوضع الطبيعي ،بسبب بوجود حاالت تشوّش في التفكير واإلدراك والعواطف واللغة والشعور
تعرض الفرد إلى صدماتٍ انفعالية حادة أو خبرات مؤملة .ويعرّف املرض بالذات والسلوكيات ،ومن أعراضه الشائعة سماع األصوات وتولّد
النفسي أيضا ً على أنّه اضطراب وظيفيّ يصيب الفرد ،فيظهر على الهواجس .يؤثر هذا اإلضطراب النفسي على أكثر من ٢١مليون شخص
5
شكل أعراض جسمية او نفسية مختلفة ،ويؤثر على أداء الفرد ويعوق في أنحاء العالم أجمع».
6
 -٥البالهة أو اجلنون بدرجة متوسطة  :هي ضعف في العقل من نوع
توافقه النفسي ،وممارسته ألنشطة حياته اخملتلفة.
الغباء والعته ،تتوقف درجة النضج النفساني لدى صاحبه عند عمر
يتفاوت بني  ٣و  ٧سنوات .إنه مرض خلقي ،أي منذ الوالدة ،قوامه نقص
من بني األمراض التي تشكّ ل قصورا ً في القدرة النفسيّة:
 -1االكتئاب« :هو اضطراب نفسي يصيب اإلنسان بفقدان اإلحساس في العقل واإلدراك ،واضطراب في االنتباه وفقر في التراث الفكري،
باملتعة إضافة إلى نقص النشاط واإلحساس باخلمول والتعب وضعف في القدرة على التحليل واحلكم وفي املشاعر والعواطف
واضطراب النوم والشهية زيادة أو نقصانا ً مع الشعور بضآلة الذات ،واملصالح.
ولوم النفس 1».ومن سمات االكتئاب الشعور باحلزن ،وعدم االهتمام أو  -٦العصاب االستحواذي :وهو مرض نفسي ينطوي على مجموعة من
التمتع باألشياء ،والشعور بالذنب أو قلة تقدير الذات ،واضطراب النوم األعراض النفسية ،كاالنفعاالت املكبوتة والصدمات والصراع الداخلي
أو الشهية ،واإلحساس بالتعب ،وضعف التركيز .وقد يكون االكتئاب والشكوك واخملاوف والوسواس واألفكار القهريّة والقلق .هذا املرض
طويل األمد أو في شكل نوبات متكررة ،مع إضعافه بصفة أساسية يجعل املصاب به غير مالك الفعل البشري الذي يقوم به ،فيأتي الرضى
لقدرة املصابني به على األداء في العمل أو في املدرسة وعلى التعامل غير صحيح .يعاني املريض من استحواذ أفكار تتسلّط عليه وتفقده

البرنامج الوطني للصحة النفسية
من املؤكد أن عدم وجود نظام صحي يضع الصحة النفسية ضمن
أولوياته له تداعيات كبرى وأعباء ثقيلة على األفراد واجملتمع ككل،
مما يزيد من أعباء االضطرابات النفسية عليهم .ولذلك اتخذت وزارة
الصحة العامة خطوات عديدة جدية في هذا اإلطار ،انطلقت بالبرنامج
الوطني للصحة النفسية في عام  2014بالشراكة مع منظمة
الصحة العاملية واليونيسف .ثم في عام  ،2015أطلقت استراتيجية
الصحة النفسية الهادفة إلى إعادة هيكلة النظام الصحي النفسي
وتأمني خدمات مبستوى جيد لألفراد في املناطق التي يقيمون فيها.
وركزت الرؤية على الوقاية ،تعزيز وعالج الصحة النفسية واستخدام
املواد املسببة لإلدمان في لبنان لفترة .2020-2015
هناك اعتقاد من قبل املراقبني ان االزمة السورية وما اسفرت عنه من
نزوح كانت مبثابة عامل حافز لبدء إصالح نظام الصحة النفسية في
لبنان.
رغم الصعوبات التي تتم مواجهتها ،ثمة مساعي جدية لتنفيذ هذه
اخلطط التي ال بد منها للحد من األعباء على اجملتمع مع ارتفاع معدالت
االضطرابات النفسية .فالهدف األساسي هو تأمني فرق متخصصة
متكاملة في كافة املناطق وتدريب حتى أطباء الصحة العامة لتقدمي
الدعم في الصحة النفسية وإحاطة املريض بالشكل املناسب إلى أن
يحوّل إلى الطبيب االختصاصي.
مت افتتاح أول قسم للصحة النفسية في مستشفى حكومي وذلك
في مستشفى رفيق احلريري احلكومي .هذا إضافة إلى إطالق اخلط

 | 8العدد  | 50شتاء  | 2020الصحة واالنسان

الساخن للوقاية من االنتحار بالتعاون مع جمعية Embrace
ملساعدة األشخاص الذين هم عرضة أو ميرون بحاالت اكتئاب حادة
والرقم هو  .1564تضاف إلى ذلك بعض التوصيات األساسية في نظام
الوقاية كتحديد كيفية الوصول إلى املبيدات واألسلحة وغيرها من
الوسائل التي قد تعتمد الهداف انتحارية.
وفي هذا السياق ،كان احلرص في نقل اإلعالم لهذه املواضيع التي تعنى
بالصحة النفسية بطريقة مسؤولة ودقيقة مما دفع الوزارة إلى حتضير
دليل شامل توجيهي لإلعالميني حول كيفية التطرق إلى هذه األمور.
عمل لبنان على تطوير استراتيجية تتعلق بالصحة النفسية بهدف
ضمان وصول اجلميع إلى الرعاية الصحية النفسية ذات اجلودة العالية.
وفي فعالية عقدت في األمم املتحدة بعنوان (الذكاء االصطناعي وأدوات
التكنولوجيا للصحة النفسية والرفاه والقدرة على الصمود) ،مت عرض
التجربة اللبنانية في تطوير نظام الصحة النفسية.
«الصحة النفسية» هو ملف العدد  50من «الصحة واالنسان»  ،علما
انه مت التطرق اليه في العدد اخلامس .وذلك بسبب سيطرة االضطرابات
النفسية على حياة الفرد وحتكمها في سلوكياته اليومية اكثر فاكثر
يقابلها تطور الفت في وسائل العناية والعالج.

* محا ٍم في اإلستئناف ،دكتور في القانون ،مؤسس مكتب جوستيسيا للمحاماة  ،www.justiciabc.comأستاذ في جامعة القديس يوسف.
ساهم باحثون من جوستيسيا في الدراسات اآليلة إلى هذا املقال.
www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/mental/depression -1
www.who.int/ar/mental-disorders/April9,2019 -2
/ www.mawdoo3.com -3ما هو االضطراب ثنائي القطب ١١/كانون الثاني ٢٠١٩
www.who.int/ar/newsroom/fact-sheets/dementia/19September2019 -4
www.who.int/ar/newsroom/fact-sheets/schizophrenia - 5
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