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 رأى على موقف عالجّى

 :مقدمة

ثره ىف، أ"اإلشراف عن بعد"آان للرتحيب الذى لقيه باب 
غلبة اجلانب النفسى التطبيقى على اليوميات بشكل أو بآخر،

أميمة رفعت فاحتة طيبة هلذا الباب. مث جاءت استشارة د
الذى غرينا عنوانه "استشارات متبادلة 5-11يومية "اجلديد 
لعنوان احلاىل مكمال للباب األول، وال نعرف مسبقا مدىإىل ا

 .إفادته أو قدرته على األستمرار إال باملمارسة

 هيا حناول،

ونبدأ بالتعقيبات الىت وردتنا على ما جاء ىف أول 
 .أميمة. مبادرة من د

 :أميمة رفعت. د

أشكرك على إهتمامك، افدتىن فعال، وأمتىن أن جيد هذا 
 .معقولة فنتبادل اخلرباتالباب إستجابة 

 :حييى. د

شكرا يا أميمة، فقد فتحت بابا هاما، وإن آنت قد احرتت
ىف اختيار عنوان له، وقد عّدلته آما ترين، صحيح أن تبادل
اآلراء وارد، ومهم آما نفعل ىف الربيد، برغم الظلم الواقع
على احملاور الصديق، لكن ىف املرحلة احلالية وجدت أن هذا

ب ليس إشرافا وال هو تدريبا، وال تبادال لآلراء، هو جمردالبا
رأى أبديه على موقف عالجى لزميل أو زميلة واثقا ىف احتمال

أويفيد مرضامها، مث يظل الباب  أن يكون عندى ما يفيدمها
 .مفتوحا للتعقيب على الرأى مث على التعقيب، وهكذا 

 . شكرا مرة آخرى، وعذرا

ميمة أن أنشر أوال التعقيبات علىمث امسحي ىل يا أ
استشارتك األسبوع املاضى، وردى عليها مث ننتقل إىل استشارات

 .جديدة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2068
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 :مدحت منصور.د

أرى رغم أني لست خبريا أن الصدق مع املريض ضرورة وهو
العالقة بني املريض و املعاجل و أبسطها و أقصر الطرق يف بناء

و نقطة. اوهكذ فإن آان تعاطفا ال داعي لقلبه حبا  أجنحها
 .االحرتاف من الصدق خري من حبر من

 :حييى. د

يبدو جممل الكالم صحيحا محاسيا، لكن املسألة ليست سهلة
يا عم مدحت، مث إىن مل أفهم ما تقصده عن الفرق بني التعاطف

نقطة من"واحلب، لكن دع ذلك جانبا وخلنا ىف قولك املهم أن 
 "الصدق خري من حبٍر من االحرتاف

100 أوافقك ببساطة، فكل منا يتصور نفسه صادقا دعىن ال 
مادام ال يكذب على نفسه شعوريا، أما حكم املريض علينا% 
 .فهو شئ آخر، وهو أصدق عادة) خصوصا الفصامى(

مث إىن أحرتم حرفىت يا أخى، وال أعتربها آذبا نقيضا 
من أن ألبس" صنايعى"للصدق، وأنا أفخر بأن امسى نفسى 

 لية للطبيب املفىت،القبعة العا

 .االحرتاف ليس ضد الصدق، لكنه خلدمة الصدق احلقيقى 

 :حممد شحاته فرغلى. د

هبذا الباب الذى أراه نافذة -مؤقتًا  –سعدت بشدة 
حقيقية مباشرة للتعلم ما دامت ابوابا أخرى مل تفتح مبا

 يكفى؟

 :حييى. د

 شكرا، وَأرِسْل لنا ما تشاء، ربنا يسهل

 : نعمات على. د

أعجبىن هذا النوع من اليوميات جدًا، وأضاف ىل أن مواجهة
 .املعاجل ملشاعره هو منو وتطور ومفيد لكل من املعاجل واملريض

 :حييى. د

 معا، معا

 : نعمات على. د

 مسعت آثريا أنه ال يوجد عالج إال بعالقة الطرح؟ هل هذا صحيح؟

 :حييى. د

إال إذا آان من" عالجا نفسيا"ال يوجد عالج يسمى نفسه 
خالل عالقة إنسانية فاعلة من الطرفني، أما أن نسمى تلك

فهذا إشكال آخر، أنا أحبث" الطرح أو غري ذلك"العالقة باسم 
عن اسم بديل أقرب إىل ثقافتنا وال يكون مرتبطا بنظرية

 .بذاهتا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    وراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــط"  يــــوميــــــــا "   2069
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 :حممد الشاذىل.د

وصلىن أن مستويات العالقة بني املعاجل واملريض حتدد مسار
لعالجية ومنو املعاجل والىت تشمل املستوى اإلنساىنالعملية ا

احليوى مبا يشمل من آره وحب وبغض وضيق، ومستوى العالقة
 .عالجية/عملية/العالجية املباشرة مبا حتمله من مسئولية علمية

 :حييى. د

 هذا صحيح

 :حممد املهدى. أ

وصلىن أن مث ضرورة لفصل تقييم ورؤية عالقتنا احلالية ىف
مررنا به من عالقات سابقة وإن آنت أرى صعوبة فصلضوء ما 

اخلربات املاضية وتأثريها على خرباتنا وعالقتنا احلالية ألن هذا
 التأثري قد حيدث ال شعوريًا؟

 :حييى. د

طبعا، ال ميكن فصل اخلربات املاضية، لكننا البد أن نتذآر
أن علينا أن نبدأ من احلاضر، ألنه املمكن واملتاح، مث حنن
نتعامل مع اخلربات املاضية مبا تبّقى منها ىف احلاضر ال أآثر،
وحتوير هذا الذى تبقى واستيعابه ال يكون فقط بتذآره،

 وتفريغه وإمنا بتمثله ىف اجلديد النامى

 حممود حممد سعد. أ

 ما هو البديل لكلمة الطرح بكل معانيها؟

 :حييى. د

، هى عالقة"عماتن"ليس عندى بديل حمدد آما قلت حاال لالبنة 
إنسانية آنّية هادفة، فيها آل ما ىف العالقات اإلنسانية،

 .باملمارسة املسئولة) واملعاجل(تتنامى لصاحل املريض 

 حممود حممد سعد. أ

وصلىن أنه عندما يفشل املعاجل مع بعض احلاالت فإن هذا ال
 يعىن فشل املعاجل شخصيا ألنه قد يزيد من خربة املعاجل وجتاربه؟

 :حييى. د

طبعا، لكن الطريق يكون أآثر سالمة، للمعاجل واملريض
معا، حني يتم إشراف من أى نوع، سواء اإلشراف املباشر آما

، أو مبناقشة هذا"اإلشراف عن بعد"عرضنا عينات ىف باب 
اإلشراف آما جيرى هنا، أو بفتح باب جديد مثل هذا الباب

ألخرى الىت ذآرهتا ىفاحلاىل، أو بأى نوع من أنواع اإلشراف ا
 ".عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف عليه" 2007-2-5يومية 

 إسالم إبراهيم أمحد. د

 هل للطرح أنواع؟!! مش فاهم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   2070
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 وهل للمعاجل وأسلوبه وشخصيته دور ىف تنشئة هذه العالقة؟

 :حييى. د

"الطرح"لوال أىن مازلت متحفظا على آلمة ! بديهى يا شيخ
لشرحت أآثر، وقد ُأفرد هلذا املوضوع يومية مستقلة ألنىن أريد
أن اقتصر هنا على تنمية هذا الباب اجلديد ىف حدوٍد عملية

 .تطبيقية بعيدا عن التنظري

 إسالم إبراهيم أمحد. د

بة هتعمللو ُآره الطبيبة استمر للمريضة آانت الطبي
 إيه؟

 :حييى. د

تستمر تكرهها مبسئولية واعية، أفضل من أن تتصنع، أو
تفرض على نفسها عاطفة غري موجودة ىف أعماقها،وقد يصل األمر

ىف–إذا آان نضجها ونضج اجملموعة يسمحان  –إىل أن تعلن ذلك 
وقت مناسب ىف اجملموعة، ويتم التفاعل فيه وحوله مبا يفيد

   .اجلميع

ذآرتىن يا إسالم بلعبة من األلعاب النفسية ىف هذا لقد 
القناة –برنامج سر اللعبة : احلق ىف الكره(الشأن، 
- باإلضافة–، هى ىف املوقع بل رمبا آان من األفضل )الثقافية

أن أقتطف من جلسات العالج اجلمعى املسجلة عندى ما يشرح آيف
   .نتعامل مع مثل هذا املوقف

 أمحد إسالم إبراهيم. د

اعرتض على تسميته اعتماد، ففى بعض األحيان نتعدى مرحلة
 االعتماد ويصبح طرحًا مبعناه املتناول؟

 :حييى. د

 وملاذا ال يصبح اعتمادا متبادال مبعناه اإلجياىب؟

أحيلك مؤقتا إىل أطروحىت عن هذا املوضوع ىف املوقع 
Dependence 

 إسالم إبراهيم أمحد. د

 مع نفسه ومع املريض هو أهم منوصلىن أن صدق املعاجل
 مراحل العالج وطرقه فالعالقة هى أول طريق العالج؟

 :حييى. د

 ال يوجد تفضيل لألمهية هبذا الوضوح الذى تعرضه،

الوعى مبسرية املراحل شديد األمهية، ألنه مسئول عن ضبط 
 جرعة التفاعل واملسافة وغري ذلك،

 بداية هذهأما الصدق فأرجو أن تراجع ردى حاال ىف 
 .مدحت منصور.النشرة على د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2071
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 هالة محدى البسيوىن.أ

أميمة هذا النفور جتاه املريضة؟. مل أفهم ملاذا أصاب د
تعاملىن(هل بسبب االعتمادية؟ أم بسبب احساسها بالعالقة 

 ،)مثل معاملة الطفلة ألمها

 :حييى. د

هى تستطيع أن ترد، لكنىن ال أطلب منها ذلك، بل إنىن
بأال تفعل، حنن حنرتم ما يعرتينا من مشاعر، أستطيع أن أنصحها

 دون احلرص على املبادرة بالبحث عن أسباهبا،

 بل إن العثور على سبٍب قد يشوهها 

 .فكثريا ماال يكون هو السبب احلقيقى يا شيخة 

 هالة محدى البسيوىن. أ

وهل لو شعرُت باعتمادية املريض علّى سوف أصاب بنفس هذا
 النفور؟

 :حييى. د

 )وترسلني لنا. (ف ترين بنفسكسو

 هالة محدى البسيوىن. أ

ىف البداية وصلىن أنه لكى أتعلم البد أن استشري وأسال
وحىت لو وصلت لدرجة عالية ىف العلم، فإن السؤال واستشارة

 من هو ذو خربة، يزود املعرفة ال ينقصها؟

 :حييى. د

 عليك نور

 هالة محدى البسيوىن. أ

 أفضل من أن خيفيها؟ اعرتاف الفرد مبشاعره

 :حييى. د

االعرتاف بداية صحيحة، لكنه ليس اية املطاف، ألنه قد
ما اعرتفنا به ال أآثر، فثم  اليدل إال على قدرتنا على إعالن

اعرتاف بعد اعرتاف، بعد اعرتاف، مث محل مسئولية آل مرحلة أوال
 .بأول، وربنا يسرت

 :وبعـد

 أميمة. آل هذا آان تعليقا على استشارة د 

 ألستم معى أن هلا الفضل، 

 وأن املسألة تستأهل، 

 واآلن ننتقل إىل استشارات اليوم 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) كرتونيإلإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2072
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 :نعمات على.د:االستشارة األوىل

مريض ىف املستشفى قال ىل بصراحة أىن ديكتاتورة،"... 
بب توتره وضيقه ىف املستشفى هو أنا، وذلكمتسلطة، وأن س

خالل عالقىت به أثناء النوبتيجية واألنشطة، واملريض تشخيصه
 ،)Antisocialمضادة للمجتمع : اضطراب شخصية(

قال أنه ال يريد أن يتعامل معى، وأن هذا هو سبب 
مشكلته أن جيرب نفسه على التعامل معى ولو مخس دقائق ىف

 األسبوع، 

 خالل األنشطة أحسست خبطئى، وأن مرضه انتصر علّى،وبعدها 

 "واآلن أنا اللى باخاف من مواجهته؟ 

 :حييى. د

بصراحة يا نعمات أنا مل أستطع أن أتتبع احلكاية تفصيال،
وأنت معذورة، ألنىن أنا الذى أقتطعت هذا اجلزء قسرا من

من بريد اجلمعة دون أذنك ، ألواصل هذا الباب  رسالتك
حلني َسْلَسِلة عرض(آل ما أستطيع أن أقوله بصفة عامة اجليد، 

ما جرى هلذه احلالة وتتبعها، مع رجاء ذآر بعض التفاصيل
 :، هو ما يلى)ودقة التوقيت للنقالت

مضادا"  ال جتعلى التشخيص حىت لو آان اضطراب شخصية :أوال
حائال بينك وبني املريض فهو ليس بالضرورة مضاد" للمجتمع

العالجى مثال، وإن آان موقف الرفض وارد طبعا وقدللمجتمع 
ميتد إىل اجملتمع العالجى، لكن البد من اإلنتظار حىت يصل الفرق
بني جمتمع وجمتمع للمريض، وحينئذ سنعرف هو شخصية مضادة ألى

 اخل... جمتمع 

ما يقوله املريض ليس بالضرورة هو ما يشعر به :ثانيا
، فهذه بداية عالقة على أيةأو يعايشه فإذا أعلن آراهيته

 .حال

آيف أن مرضه) بني أشياء أخرى(مل أفهم جيدا  :ثالثا
قبل أن –مؤقتا  –انتصر عليك، عموما املرض انتصر عليه 

مؤقتا، ليس –لو حدثت  –ينتصر عليك، واعرتافك باهلزمية 
 عيبا،

 .هى دعوة لبداية جديدة

هذا جائز أما أنك ختافني من مواجهته، فربغم أن :رابعا
أيضا، إال أنه ليس اية املطاف، وميكن أن تستعيىن بالزمالء
واملرضى، ليس جملرد أن تتغلىب على خوفك، ولكن لتنمية القدرة

 .على االستمرار ىف املواجهة واحرتام اخلوف ىف نفس الوقت

**** 

 )مشرية أنيس. د(استشارتان 

 :االستشارة األوىل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   2073
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معه بتساؤالتلدي مريض متصوف و دائما أخرج من اجللسة 
مستصعبة أني ُأْرجُع التجارب الروحية اللي هو آثرية وأآون

و أنا" \اضطراب وجداني ثنائي القطببني"\بيمر بيها حلالة 
ال أعرف شيئا عن الصوفية فأحاول احرتام جتربته و يف نفس

 .أفقد حسي اإلآلينيكى الوقت ال

 :حييى. د

ري خصوصا ىف مثل هذاهذه أمانة طيبة، وسوف تتعلمني منها الكث
، وميكن أن ترجعى إىل قصيدة"هوسا"التشخيص الذى أفضل تسميته 

دراسة ىف علم"ىف ديواىن سر اللعبة أو  "رقصة الكون"
وستجدين ما) ومها باملوقع(لشرح هذه القصيدة  "السيكوباثولوجى

 .مهم ىف هذه احلالة" تعليق احلكم"يثبت لك أن موقفك صحيح وأن 

:تقولني(فقط، أرجوك ال تصفى مريضك ابتداء أنه متصوف 
 ).لدّى مريض متصوف

 يفيد، حىت لو استعمل املريضفهذا الوصف صعب، وهو ال
 )ليس معىن هذا أنىن أنكر عليه تصوفه(أجبدية التصوف 

 :االستشارة الثانية

املريضة آانت تعاني من أعراض هستريية، وآانت"...... 
سنة، وآانت شخصيتها 20متزوجة من رجل أآرب منها بأآثر من 

معها ما تراه من دماء وثعابني قوية لدرجة أنه يرى
اثناء ريت متأل البيت، وبصراحة آنت أشعر من آالمهوعفا

 .اجللسات خبوف شديد وآأني أتذآر حكاوي سيت عن أمنا الغولة

 :حييى. د

أنت يا مشرية طبيبة جيدة واعدة، رمبا مثل هذا املوقف هو
، ولعلكمقتطفات األسطورة واملعىنالذى جعلىن أقدم يومية 

إىل أن نعرف أن  السؤال الذى وضعته ليستدرجنا  تتذآرين
 احرتام األساطري هو جزء ال يتجزأ من ممارستنا اإلآلينيكية،

أما ما وصفت من عالقة هذا الزوج بزوجته فهو طريف 
 :ومفيد وعلم حبت، وهو حيتاج لشرح طويل، فهو يشري مثال

o إىل أن املريض اهلستريى ليس دائما هو القابل لالستهواء
 ) آما يَشاع ونزعم(أآثر، 

o  وإىل بعض الشبه مع ما يسمى اجلنون املعدىFoliá 
contaminée أعدى أآثر من فرد ىف العائلة يسمى  الذى إذا

آما لعل حالتك هذه تكسر   Folie á Famileجنون العائلة
 ! لشئغرور الرجال بعض ا

 واِصلى يا مشرية بكل هذا الصدق، 

 وتذآرى ما شئت من حواديت، 

فهذا آله مما ننمو به ىف مهنتنا مبا يسمح بكفاءة 
 .استعمال املعلومات اجلاهزة ىف سياق أآثر فائدة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2074


