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 هل يوجد تعريف ملا هو عالج نفسى؟

 وهل خيتلف هذا التعريف باختالف الثقافات؟ 

  للتدريب عليه؟ وهل هناك برنامج حمدد

 لنفسى؟  والتحليل ا وما الفرق بني العالج النفسى

وما هى الشروط الواجب توافرها ىف املعاجل أو احمللل
 النفسى؟

)أو أثناء(وهل ال بد أن يتحلل احمللل النفسى قبل  
 ممارسته للتحليل النفسى؟

 ومن الذى حيلل من؟

وما هى املؤشرات واحملكات الىت نقيس هبا مهارة املعاجل ، حىت
 ؟يقوم مبهمته مستقًال بكفاءة وأمانة مناسبة

 وماذا يوجد من ذلك ىف العامل العرىب؟

وهل الطبيب النفسى هو معاجل نفسى بالضرورة، وبشكل
 تلقائى؟

هذه األسئلة وغريها تدور ليس فقط ىف مراآز التدريب،
–والعالج، واألقسام األآادميية، وآليات الطب، ولكنها تشغل 

، معظم العامة بشكل حلوح، وهى جتد إجابات متنوعة-رمبا أآثر
وأحيانا متعارضة، ويلعب آل من اإلعالم والدراما فيها دورا

 .إجيابيا متواضعا، ودورا سلبيا متضخما

 معامل العالج النفسى

عالقة) بواسطةوليس  (من خاللالعالج النفسى هو عالج املريض 
إنسانية بّناءة، بني حمرتف ماهر خبربته وعلمه ومسرية نضجه، وبني

)مسار نضجه أساسا(أو احنرف به املسار إنسان يعاىن، أو توقف، 
 .هو عالج بكل الوسائل املتاحة، من خالل هذه العالقة

 .، ولكنه خلفية وأرضية آل عالجعالجا بديالهو ليس 

 & Time ، الوقت، وحسن التوقيت: أهم مالحمه· 
Timing،ىف مواجهة جرعة الكالم، مع وضبط جرعة اإلنصات

 مواآبة املريض طول الوقت
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تما، لكن مثة عالجات أحدث تسمى أيضاهو يستغرق وقتًا ح· 
تستغرق وقتا أقصر فأقصر، وهى عالجات" العالج النفسى"

 .ناجحة أيضًا

 من خالل اخلربة وليس فقط احلسابات–أما حسن التوقيت   ·
 :  فهو مطلوب طول عمر العالقة–

 مىت تقول؟ 

 مىت تصمت؟ 

 مىت تضغط؟ 

 مىت تسمح؟ 

 إىل مىت تنتظر؟ 

 ا معه؟مىت تعطى عقار

 مىت توقف العقار؟ 

وهو ال يتوقف عند زوال األعراض أو ختفيفها، بل عادة· 
ما يتجاوز ذلك إىل تغيري نوعى على مسار النمو، مما يسهم ىف

 .منع النكسة، أو تطويرها الحتوائها

 هذه هى املعامل العامة للعالج النفسى؟

 .فكيف نعد من يستطيع القيام هبا حبقها

 تدريبه وأدائه؟وآيف نشرف على 

 نبذة شخصية

منذ بدأت ممارسىت للطب النفسى، وأنا بعد طبيب امتياز
وآان بعد(حممود سامى عبد اجلواد .د.آنت أشاهد أستاذى أ

)معيدا بقسم األمراض النفسية، آلية الطب جامعة القاهرة
وهو جيلس مع بعض املرضى قرب انتهاء العمل الروتيىن ىف

مية، وتطول اجللسة إىل حواىل ساعةالعيادة اخلارجية اليو
 هو–آان أستاذنا . وأنا متعجب ملاذا تطول، سألته فأفهمىن

عبد العزيز عسكر ميارس العالج النفسى ىف.د. املرحوم أ–وأنا 
.عيادته اخلاصة، وآنت أحيانا أمسع حوارا حمدودا بينه وبني د
لةحممود سامى، أفهم منهما أما يتحدثان عن حالة، أو مشك

حممود ىف عيادة. د. سواء آان يتابعه أ مريض أو مريضة ما،
 .قصر العيىن، أو آان يعالج ىف العيادة اخلاصة ألستاذنا

ذات يوم، ولظروف ال أود أن أذآرها، أصيبت مريضة ىف
عيادة األستاذ عسكر مبا أدى إىل دخوهلا القسم، وأنا الطبيب

عسكر عنها،املقيم، وأثناء حديثى مع أستاذى الدآتور 
وجدته متأثرا جدا، وقد آان قليل الكالم، متحفظا ىف
النصائح املباشرة، وإن آان سلوآه آله آان توجيها صامتا،
مبا يفعل ونرى، آان صمته يبلغىن آالما أبلغ من أى آالم،
يومها مل يكن آذلك، راح حيكى ىل عن املريضة بعض ما ينبغى أن

وقال ما مل) هكذا خيل إىل (يحكى، مث صمت فجأة، وهتدج صوته
، مل"يبدو يا حييى أنىن آنت أحبها فعال" .... أعتده منه 

 أتعجب ، بل شعرت أن أستاذى يثق ىب، وأنه بلغت به الرقة 
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اإلنسانية والتأثر الذى الحظته أن يعرتف ىل بذلك هبذه
عرفت فيما بعد، أن هذا هو ما يسمى الطرح(البساطة، 
لذى يشرح معامل مشاعر وهو اCounter Transferenceاملقابل، 

املعاجل حنو مريضه بنفس اجلدية واألمهية الىت يرصد هبا مشاعر
 .املريض حنو املعاجل، سلبا وإجيابا ىف آال احلالني

بدأُت من هذا التاريخ الباآر، أحذو حذومها، أجالس
مخسني دقيقة بالتمام والكمال، وأحسن اإلنصات أآثر) ة(املريض

 واحدة أسبوعيا، مع أقل قدر منمما أحتمس للكالم، مرة
النصائح والتوجيه املباشر، ألقيس خطوات العالج مبحكات بسيطة
ال تتوقف على جمرد زوال األعراض، وإمنا متتد إىل حمكات الصحة

 .النفسية الىت تتفق بشكل أو بآخر مع ثقافتنا

حجرة ىف منزىل(قبل أن أبدأ ممارسة املهنة ىف عيادة خاصة 
عملت ىف مستوصف ىف بوالق أبو) قل، وحجرة ملحقةهلا باب مست

العال طبيبا ممارسا عاما، وآنا ندرس أيامها بناء عن
تعليمات األستاذ دبلوم األمراض الباطنة العامة قبل أن
ندرس دبلوم األمراض العصبية والعقلية، ىف هذا املستوصف

 مخسة قروش مصرية ، آخذ منها ثالثة،–آان الكشف بشلن (
عقدت عالقات وثيقة مع معظم أسر) اب املستوصف قرشنيوأصح

املرتددين على املستوصف بأن استعملت آليات ممارسىت للطب
النفسى ىف عالقىت مع املرضى وذويهم، وذلك بأن طلبت من مديرى
املستوصف أن يعملوا بطاقة لكل مريض، وأال يدخل علّى املريض

تب أعلى البطاقةإال وبطاقته قد عرضت علّى أوال، وآنت أآ
العدد، ترتيب املريض بني إخوته: بعض املعلومات عن األسرة

أمساء إخوته، سنته الدراسية هو أو) آان أغلبهم أطفاال(
، مث املعلومات الطبية الالزمة، فكان إذا حضرت األم!إخوته

11أخيه األآرب (، عصامحاملة طفلها، أسأهلا مثال عن أحوال 
خطوبةىف امتحان االبتدائية، أو عن وماذا عمل ) سنة مثال

 أختهما الكبرية الىت تكون قد حكت ىل عنها األم أثناءمجاالت
 وِمن مثَّ الكشف السابق، وآانت األم تفرح فرحة هائلة بذلك

 .تتكون عالقة وثيقة تنمو وآأنىن أصبحت أحد أفراد األسرة

بدءا من هذه اخلربات الباآرة جدا عرفت معىن العالج من
عرفت أن العالج" معا"الل عالقة إنسانية تنبع من ثقافتنا خ

النفسى ليس فقط ىف الطب النفسى وإمنا هو ىف آل التخصصات،
آبري"وعرفت أن املسألة هى عالقة مسئولة بني مريض ىف حاجة إىل 

 ).إللى مالوش آبري يشرتى له آبري" (خبري

مىقارنت هذا املثل الذى ساعدىن آثريا ىف قبول ما يس
االعتمادية" والذى يرتقى بعد ذلك إىل "االعتمادية اإلجيابية"

وأيضا بعض ثقافة(وهى الىت متيز ثقافتنا اخلاصة " املتبادلة
والىت تصبغ العالج النفسى عندنا صبغة خاصة) الشرق األقصى

ختتلف عن فكرة الغرب الذى جيتهد ىف إطار ثقافته اخلاصة إىل
، والذىصداقة للبيعسى بأنه استعارة تشبيه العالج النف

"حمايدا"أيضا يرآز على تصوره أن املعاجل ينبغى أن يكون 
 ).ومن ذا يستطيع ذلك أصال بوعى أو بدون وعى(جدا جدا، 
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 اخلالصة

العالج النفسى آما منارسه، هو آل عالج يعطى من خالل هذه
العالقة احلميمة الىت تبدأ عادة باعتمادية بال شروط، مث

ملتبادلة، إىل االنفصال دون انفصالتتدرج إىل االعتمادية ا
من خالل هذه العالقة تعطى آل الوسائل األخرى). أنظر بعد(

أدوية أو عملية أو تعليمات غذائية أو جلسات(للمريض 
وخيتلف) تنظيم االيقاع الدماغى املسماة خطأ جلسات الكهرباء

مفعول هذه العالجات األخرى إذا ما أعطيت من خالل هذه
 .ما إذا أعطيت بدواالعالقة ع

 تاريخ املمارسة منذ مخسني عاما

قبل أن أستطرد ىف تقدمي ما جيرى ىف قصر العيىن، واملقطم، مث
أنتظم ىف عرض عينات من جلسات االشراف العالجية أود أن أشري
إىل آتيب ىل صدر عفوا ملقدمة طويلة لبحث ماجستري أشرفت عليه

جيازه وحتديثه على الوجه أقتطف منه مقتطفا قمت بإ1976سنة 
متهيد للكالم عن! األقدم/ التاىل، احلاقا هبذه املقدمة األحدث 

 .اإلشراف الذاتى وغريه

 أقرا مباشرة1957/1958ظللت منذ اختيارى هذه املهنة 
، وصلت من"طب نفسى"بالعالج النفسى، وآأنه مرادف ملا هو 

لعالجالطب النفسى أى ا"خالل املمارسة الطويلة أنه 
)أو آليهما (صراع أو جدل، ىف عمقه، ليس إال !!"النفسى

بيولوجى بّناء بني نشاط مخ إنسان ذى خربة ونشاط مخ إنسان ىف
وبالتاىل) اآلن أستعمل آلمة وعى بدال من مخ، فهى أمشل(، حمنة

فإن آل ما يتعلق بنشاط املخ من آيمياء وآهرباء وبيئة
، أقول..ال حمالةج النفسى  ضمن العال– عندى–حميطة هو داخل 

إذًا أنه بدون هذا املفهوم األمشل للعالج النفسى، آان لزامًا
علّى أن أحبث عن مهنة أخرى، أو على األقل أن أدرج نشاطى

 .املهىن حتت الفتة أخرى

منذ(مارست العالج النفسى الفردى طوال ستة عشر عاما 
ه وتعلمته، وآنت أتبع فيه أغلب ما ِعلمُت)1976 – 1958

باإلضافة إىل التجربة واخلطأ، وهكذا.. وقرأته ومسعت عنه 
 أشعر بالنقص– بداهة –وآنت . علمىن املرضى اساتذتى العظام

وأتصور أنه آان لزامًا على أن أتبع طريق التلمذة
األمر الذى مل يتح ىل فعال.. والتحليل التدريىب ىف اخلارج 

 احلاالت أحيانًا إىل نقصوواقعًا، وآنت ُأرجع فشلى مع بعض
خربتى الىت يعينىن عليه أحيانا قراءاتى اخلفيفة ومثابرتى

الىت وصلت آنذاك إىل سبع ساعات متصلة يوميًا ىف(الطويلة 
آنت اصّبر. ولكن ىف النهاية) .. هذا النوع من العالج خاصة

نفسى أن فرويد نفسه قد خاض هذه احملاولة ابتداء من واقع
ه دون تدريب سابق، وأىن أسلك نفس السبيل مبيزةنفسه وجتارب

إضافية وهى أن التجارب األخرى السابقة هى مكتوبة وىف
 بقدر ما–متناول يدى، وقد أفادىن هذا الشعور بالنقص 

 فكان دائما مينع غرورى، وحيد من غلوائى، ويهدئ–عوقىن 
 ، وحني آان يعود أى ممن أتيحت له فرصة التدريب ىف ..خطواتى
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 أو حني آنت أناقش أستاذى الدآتور عسكراخلارج وأحاوره،
آنت ازداد ثقة مبا أفعل، وحني) وهو قد تدرب أيضا ىف اخلارج(

سافرت ىف مهمىت العلمية إىل باريس وشاهدت بعض جلسات العالج
األستاذ ليبوفيسى،(النفسى عرب الدوائر التليفزيونية 

وأن الوعى.. تيقنت أىن على الطريق السليم ) وديادآني
املثابرة واملسئولية والتعلم من اخلربة السابقة هى األسسو

الضرورية ملا أمسيه اإلشراف الذاتى، وهو استثناء، لكنه
وارد عند االضطرار، ومبسئولية جسيمة، وبالنسبة ىل مثال أْثِبُت

 :مايلى

أىن جربت آل الطرق املعروفة تقريبًا من أول: أوال
عى احلر إىل املواجهة وجهًااستلقاء املريض على احلشية والتدا

 .لوجه والعالج التفسريى املباشر واملنطقى

أىن مارست هذا العالج مع آل أنواع احلاالت من أول: ثانيا
اهلسترييا التحولية الىت ينتهى اإلحياء فيها ىف جلسة أو اثنتني

، إىل العالج املكثف..ليبدأ بعد ذلك عالجا أعمق، أو ال يبدأ
مرت إحدى حاالته معى ثالثة عشر سنة متاماللفصام الذى است

وأغوص معه إىل.. آنت أرى صاحبها فيها آل يوم تقريبًا 
 .أعمق طبقات الوجود

أن طول ممارسىت هلذا العالج مع ندرة سفرى وندرة: ثالثا
انقطاعى عن العمل، أتاح ىل فرصة التتبع الطويل للحاالت

 .عنهاملستمرة فيه، وآذا للحاالت الىت انقطعت 

 نقلة إىل العالج النفسى اجلمعى

خرجت من آل هذا مبعرفة عن أعماق النفس اإلنسانية ىف
أزمة وجودها، مبا هيأ ىل فيما بعد أن أمارس العالج اجلمعى ىف
سهولة أآرب وتقييم أعمق من خالل معرفىت أغوار النفس حىت سر

 ).صةوسوف أعرض خربتى ىف العالج اجلمعى مىت أتيحت الفر(اجلنون 

 على تقييم نتائج العالج- ىف حقيقة األمر–ومل أآن قادرًا 
الفردى، وخاصة تلك الىت استمرت عدة سنوات، فقد تصورت

 إىل درجات رائعة من– منهم –حينذاك أىن توصلت مع املريض 
 من خالل–الوعى والصحة والتوازن، ولكىن تعلمت فيما بعد 

العالج الفردى إىلهؤالء األفراد الذين انتقلوا معى من 
العالج اجلمعى أننا آنا ىف خدعة لفظية اغرتابية سطحية ىف
أغلب األحيان، وقد قام العالج اجلمعى ىف هذا بعمل بوتقة
االختبار املوضوعة على النار والىت تضع فيها املعدن املراد
تقييمه فإما يزداد صالبة ألصالته أو أن يتفحم ويتناثر،

عالجه الفردى مل حيتمل اختبار" أمت"ن ولألسف فإن آثريًا مم
املواجهة ىف العالج اجلمعى، حىت عدلت عن قياسهم هبذا املقياس

 .اللى إذا دعت الضرورة.. متامًا 

احلق أقول إن هذه اخلربة آانت صدمة ىل، تكاد تصرخ ىف
، وامتد"ماذا آنت تعمل طوال هذه السنوات؟.. إذًا :" وجهى

ليكشف حقيقة توازن من حضر) ج اجلمعىالعال(اختبار البوتقة 
 عالجًا فرديًا حىت عند غريى من الزمالء ملدد طويلة، بل إىن ال 
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أذيع سرًا إذا قلت إن بعض املعاجلني الفرديني مل يتحمل رؤية
ما جيرى ىف العالج اجلمعى فضال عن املشارآة فيه، وآان آل هذا
االنزعاج واهلرب دليال على الطبيعة املختلفة للعالج اجلمعى

لى درجة عمقه معًا، بل إن االنزعاج واهلرب آانا أآرب ىفوع
أولئك املرضى الذين آانت هلم خربة سابقة ىف العالج الفردى
عنه ىف أولئك الذين يدخلون إىل العالج اجلمعى مباشرة، حىت

 قد يبعد الفرد– بشكل أو بآخر –تصورت أن العالج الفردى 
ولكىن مل أمتاد ىف .. عن نفسه أآثر مما تفعل احلياة العادية

هذا التصور، ألن احلاالت الىت دخلت اختبار البوتقة قليلة،
ومشكوك ىف صالبتها ابتداء، ومل يدفعىن أّى من هذا إىل أن أفقد
الثقة متامًا بالعالج الفردى لصاحل العالج اجلمعى، بل تيقنت

وأنه لكل دوره، وقد خطر بباىل أن.. أما عالجان خمتلفان
ملدة الىت قضيتها ىف العالج الفردى قبل أن أواجههذه ا

حقيقته وحقيقىت وهى حواىل الستة عشر عامًا، هى قريبة من
املدة الىت مسحت ألى جديد بالظهور ىف جمالنا هذا، وخاصة من
بدأ حياته مبمارسة التحليل النفسى على نفسه وآخرين

ورىن،راجعت توقيت ظهور النظريات اجلديدة لكل من آارين ه(
وآلها تقريبا ظهرت بعد. وهارى ستاك سوليفان، وإريك فروم

 عامًا من بداية تدريبهم وعالجهم التحليلى وحىت18حواىل 
 أمضى نفس املدة ىف هذا– مؤسس مدرسة العالج اجلشتالىت –بريلز 

السبيل قبل أن يطلق لثورته العنان، قارنت نفسى هبم رغما
نني الطويلة ضرورة آحد ادىن يسمحوآأن هذه الس) عىن، مث رهتا
من واقع املمارسة، وليس التغيري رد رغبة ىفبالتطور 

 .اختصار الطريق خوفًا من املمارسة

 خالصة القول

إن هذه الفرتة الىت قضيتها أمارس العالج الفردى آانت 
 .ثروة حقيقية أدت ثالث وظائف على األقل

للنفس اإلنسانية ىف الوصول إىل املعرفة املتاحة :األوىل 
 .أعمق مستويات مأساة وجودها وخاصة من خالل عالج الفصاميني

 إمياىن بضرورة هذا العالج آمرحلة وآبديل حيتاجه:الثانية
بعكس بريلز الذى اعتربه غري ذى موضوع حىت وصف(الكثريون 

  )التداعى احلر بالتناثر الفصامى

 وتطورى من–  شخصيًا– فشلى ىف االستمرار فيه :والثالثة
 .خالله إىل هذا العالج اجلمعى موضوع البحث

 نقد العالج الكالمى بالشعر العامى

بعد مراجعة مؤملة، توصلت إىل رفض شديد أن يعرف العالج
،Treatment by Talkالنفسى أنه فضفضة أو عالج بالكالم 

وآاد يبلغ رفضى مرحلة شجب هذا التوجه الشائع حىت صغته
 :ىن أغوار النفس على الوجه التاىلشعرا ىف ديوا

  : تتفرْج   وْعنيه ،  مـِْتـَصلـَْطْح   نامي   واحْد
  ،   بتلف اللى    أفكاُرو ْوَعَلى      السقف   رسم على 

  ،  ْتِلْف . ، ْتِلْف   
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  !!   حرام   يا .  َآْالم   يا   هاَتْك  ..    آالم ىف      وآالم
. . . . . 

  . مـَدهَّْب آرسى  على   ، َوَراه قاِعْدِلى  والتاِىن 
  ، ِيْتـعيــِّْب   َلْم   وَسماُعْه .  طّيب   األبيض   قلبه

 أْحَالْم   بيفسَّْر   عمال
  ، أوهام   ْف   يرص   وصاحبنا

  " املكتوب " و ،  ومرآَّب ،  وُعقـْد
  . ْذنوب   ْووَصّف وحكاِوى،  ،" قَدْر : و

  ، صْرصا   ِقْفل   َشَفايُفْه   وأخينا
  . حسَّاْس   شريْط   خويا   يا   ِوْوداُنْه
  ،   حكايات  ..  حكاياْت   ِيَسمْع

  ،   وساعات   ساعاْت   ومتّر
  ). ماْت     َأيوب     َأظّنش   ما  ( 

 ؟؟" اْتَبلش   وال   البحر عّدى  ٍإشى  " 
  "!! امه   بطن   ْف   ٍإلعجل :  قالَّك " 

   ..! أْرَزاْق
  . ْزَواْق   الِوّش   الْبَسه   يقوخال

هى الوجه السلىب للعالج النفسى مبعىن جمرد... هذه الصورة
 ذلك أن أغلب الناس عندنا مازالوا،"طّلع اىل ّجواك"الكالم و

يتصورون أن العالج النفسى هو التحليل النفسى حيث يرقد
املريض على حشيه ووجهه ونظراته بعيدة عن احمللل الذى جيلس

 متامًا عن– ىف هذا املوقف –وراءه، وقد يكون الكالم منفصال 
ىف موقف املتفرج) بوعى أو بغريه(الوجود وقد يكون املريض 

آرمز(على ما يقول مثلما يتفرج على نقوش السقف متاما 
وهنا يصبح العالج النفسى) البتعاد اللفظ عن الذات

 ال اخرتاقهالتحليلي هبذه الصورة أقرب إىل تأآيد االغرتاب
يبدو موقفًا) ىف هذه الصورة فحسب(وحتديه، وموقف احمللل 
هذا ما يتصوره احملللون وما حيبون أن(حياديا غري متحيز، 

 ) يؤآدوه وما أعتقد أنه مستحيل واقعًا إنسانيا

أقر وأعرتف أن أغلب من عرفت من احملللني آانوا على جانب
شون ىف أحالم أمهية الرمزآبري من الرقة والطيبة والتسامح، يعي

)العالج(الكالمى ىف حل مشاآل اإلنسان، وهلم صرب على خطو احلياة 
أحسدهم حقيقة عليه، وهم يؤدون) ما أظنش أيوب مات(املتأىن 

األمر الذى مل يستطع أن يثرى جتربىت العالجية. دورهم بنفٍع ما
 .بدرجة آافيه، وبالتاىل مل أستطع أن أستمر فيه

 كاملية من واقع واقعناحماولة ت

حني اصبحت مسئوال عن برنامج تدريىب حمكم ىف قسم األمراض
النفسية بكلية الطب قصرالعيىن، رحت أؤآد لزمالئى األصغر
املتدربني أنىن ال أقوم هبذا التدريب ألخرج معاجلني نفسيينن،

مث) حنن ىف آلية الطب(ولكن ألخرج معاجلني فقط، أطباء أساسا 
هم من املعاجلني فيما بعد، شرحت هلم آيف أن هذاأطباء وغري

النشاط هو جزء أساسى من التدريب لصناعة معاجلني مهرة، مبعىن
أنه: أنه ال يوجد معاجل يستأهل أن يطلق عليه هذا الوصف

 . معاجل، إال وهو معاجل نفسى بالضروة، وإال فهو ينقصه الكثري
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منذ ذلك احلني وحىت هذه اللحظة، وأنا أقوم هبذا اإلشراف
 :سبوعيا بشكل منتظم، وقد تدرج األمر على الوجه التاىلأ

جلسة إشراف أسبوعيا تستغرق أربعني دقيقة    -1
 للمبتدئني من األطباء املقيمني أساسا حتت إشراىف مباشرة

 تعقد أيضاPeer Supervisionجلسة إشراف القرناء   -2
مرة أسبوعيا ملدة ساعة على األقل، آنت أشارك فيها خمتارا،
حيث يتم فيها إشراف من ميارسون العالج بعضهم على بعضهم دون
آبري خبري حمدد، وقد ظللت أشارك فيها حىت املعاش الرمسى، سنة

 . مث استمرت بعدى واحلمد هللا حىت اآلن آما بلغىن من الزمالء1994

 وحىت اآلن1970جلسة عالج نفسى مجعى تعقد أسبوعيا منذ   -3
وافقة املرضى موافقة صرحية على السماحمب( ، تعقد عالنية 2008

مبشاهدين باحلضور ىف دائرة خارجية حتيط بدائرة املتعاجلني على
يتم بعد آل جلسة مناقشة بعض ما جرى ىف اجللسة من أى) مسافة

وأيضا من املشاهدين) املتدربني داخل اموعة(من املشارآني معى 
 ).حقاسوف أعود إىل خطوات التدرج ىف التجريب ال(

  دعوة مل تستثمر

مث إنىن من فرط ما تابعت من النتائج اإلجيابية هلذه
احملاولة املثابرة، قدمت اقرتاحًا للجمعية املصرية للطب

)أو املقطم(النفسى، لتهيئة الفرصة ملن اليعمل ىف قصر العيىن 
 :أن حيضر تدريبا حمددا حتت إشراف، وأورد هنا نص الدعوة

رئيس جملس إدارة اجلمعية املصرية/ آتورالسيد األستاذ الد
 للطب النفسى

 بعد التحية

 أتشرف بعرض مايلى على سيادتكم والزمالء

الىت   اخلاصة   العالقة   هو طىب    آتخصص النفسى    الطب   مييز   ما   إن
 تعثر    أثناء   للمريض  art of healing  الألم   فن   مبمارسة   تسمح 
 حيتاج    إمنا النفسى    العالج يسمى    وما )  النفسى   ملرضا  (=  أدائه 

  :إىل  األخرى    العالجات   مع  -

  ) إخل .. العالج   ومدة  -  للمقابلة  (  وقت -1 

  ) آيمياء - آلمة :  ماذا تعطى  مىت  (  توقيت -2 

  إشراف -3 

العيىن   قصر ىف  النفسى    الطب   قسم   يعرض   ذلك   ولتحقيق
  : التايل   الوجه على    لإلسهام   استعداده 

 للمبتدئني   :األوىل     املرحلة  :  أوال

 جيلس   أن   مبجرد النفسى    العالج على    التدريب   يبدأ  -1
 التشخيص   بغرض   فقط   وليس  ( العالج   بغرض   املريض   مع   الطبيب 
  ) الدواء   ووصف 
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ىف   االشتغال   من   أشهر   ستة   أول ىف    به   ويسمح   ذلك ىف    يرغب  -2
  ) عادة   مقيم   طبيب  ( الفرع 

 أشهر   ستة   بعد    اختيارا    ال   ضرورة   ذلك   يصبح  -3 

 مثانية حواىل   ( وقت أى  ىف  مرضى    أربعة للمرضى  األدىن    احلد  -4 
  ) متغريين 

 بامليعاد   يلتزم   أن   يستطيع   مريض أى  :  املرضي   نوع  -5 
  . والفيزيائية   الكيميائية األخرى    والعالجات 

    دقيقة   مخسون  :  املدة  -6 

 سنوات   عدة إىل    أسابيع   ستة   من : الفرتة  -7 

  ) ينقطع   مل   ما ( 

  . األقل على    أسبوعيا   واحدة   مرة  :  االنتظام -8 

 له   للجمعية التديىب    الربنامج ىف    وسجل   ذلك وىف است   من   وآل
 آل   صباح  7,30  الساعة    األسبوعية   اإلشراف   جلسات   حضور ىف    احلق 
    اخلارجية   بالعيادة   أربعاء 

   الثانية   املرحلة :  ثانيا

 للمتدرب   يسمح املبدئى    الربنامج   هذا ىف    االنتظام   من   عام   بعد
 ساعة   ملدة   Peer supervision  لألقران األسبوعى    اإلشراف   حبضور 
  . ثالثاء   آل    صباح   عشر   الثانية حىت    صباحا   عشرة   احلادية   من 

 : اجلمعي   العالج   : ثالثا

 تعقد الىت  اجلمعى    العالج   جللسات   مشاهدا   باحلضور   يسمح  - ا
  . صباحا   الثامنة    أسبوع   آل   من   الثالثاء   ميو 

 املعاجل   مع   جلسة   آل   بعد   الفورية   املناقشات   حبضور   يسمح  - ب
 املساعد   واملعاجل 

- واملناقشة   املشاهدة ىف   - آاملة   سنة   أمت   من   ميتقد  - ج
 ملدة   مساعد   آمعاجل العيىن    بالقصر   اموعات   أحد ىف    للمشارآة 
  . أخري   سنة   ملدة   مشارك   آمعاجل   مث سنة،  

 التدريب ىف    التقدم   نوع   حسب   ذلك   عن   املدة   تطول   أن   وميكن ( 
  ) حتقيقه   املراد املستوى    أو 

 جلسات   حضور   املساعد   واملعاجل   واملتدرب   املشاهد   يواصل - د
  . األقران   بني   اإلشراف   جلسات   وخاصة   اإلشراف 

   والتسجيل   الدقيق   التخصص :  رابعا

ر،والنش   والتلخيص والعرض،  للتسجيل،    برامج   ذلك   مع   ترتب
 ختصصات على    للتدريب   فاألقدم   األقدم   للمتدربني   الفرصة   إتاحة   مع 
لألطفال،   باللعب   والعالج لألطفال،  اجلمعى    العالج   مثل   دقيقة 
   . املرآز   هذا ىف  جيرى    مما   وغريها اجلنسية،    االضطرابات   وعالج 
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. . . . 

. . . . 

آثر منها احتمااللكن يبدو أن املسألة آانت أمًال أ
 .واقعيا

 ولكن

املرئى ىف قصر العيىن/ومع ذلك بدأنا التسجيل الصوتى
 منذ-بإذن املرضى طبعا–جللسات العالج اجلماعية أسبوعيا 

حواىل مثان سنوات، آما بدأنا تسجيل اإلشراف على العالج
النفسى ىف دار املقطم للصحة النفسية منذ أآثر من ستة

 . أشهر

وبدأنا عرض مايسمى " يوميا"ذه النشرة وحني ظهرت ه
اإلشراف على(حاالت وأحوال، تصورت أن هذه املادة األخرية 

قد توّصل رسالة موجزة ودالة) العالج النفسى للمبتدئني
 . ومتعلقة بثقافتنا إىل من يهمه اآلمر

 ما تيسر من معامل العالج  سوف نعرض-بإذن اهللا–وغًدا 
عرض حالة واحدة من حاالتإلضافة إىل النفسى واإلشراف عليه با

 .اإلشراف للتعرف على بعض ما جيرى

 "األربعاء" مث اآلن -

 

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/sendcomment/index.html 
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