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 :متهيدا لتقدمي جتربة مصرية عن عالج أمسيناه عالج

 .م.م.م:   املسئولية– املواآبة -املواجهة 

Confrontation Togetherness Responsibility Therapy CTRT 

 )1(الفروق الثقافية والعالج النفسى 

وب حديث ىفيتصور أغلب الناس أن العالج النفسى هو أسل
 . العالج، ويقرنونه عادة مبا يسمى التحليل النفسى

 . ال هذا صحيح، وال ذاك

 :العالج النفسى هو أقدم عالجات الدنيا، فهو باختصار شديد

تغري إجياىب من خالل عالقة إنسانية مسئولة بني صاحب خربة
، وصاحب حاجة هلذه اخلربة مير بأزمة"يعرف"  "حكيما"جعلته 

 .عاىن عواقب إعاقةمرض أو ي

 . هذه هى آل احلكاية

فكيف ميكن أن تكون حديثة هكذا جدا؟  وآيف نقصرها على
 ما يسمى التحليل النفسى؟

تعددت أنواع العالج النفسى قبل فرويد وبعد فرويد بشكل
 يكاد ال ميكن حصره؟

 الذى يشاع أنه بديل عنالعالج السلوآىمث إن ما يسمى 
انا يقال إنه نقيضه، مل يتمكن منالعالج النفسى، بل أحي

إلغاء دور املعاجل اإلنساىن، خاصة بعد أن تطور هذا العالج
 السلوآى وامتزج مبا يسمى العالج املعرىف

 يتعامل مع املريض من خالل العالقة مع اخلبريالعالج املعرىف
قدراته املعرفيةاحلكيم املعاجل أيضا ولكن بقدر أآرب من خالل 

حالة آوا ىف تالحم وثيق مع النشاطأى : لباملعىن األمش
 .الوجداىن واجلسدى

آثري من الناس، بل وبعض الزمالء، يقصرون املعرفة على
 .التفكري وهذ أيضا قصور معيب
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املعرفة أمشل وأعمق من جمرد التفكري، وهى تتجاوز رموز
هى نشاطاللغة وإن آانت وثيقة الصلة هبا، وىف نفس الوقت 

 من إضافات العلمآة انطالقايشمل اجلسد والوجدان واحلر
 .املعرىف احلديث

 تطور العالج املعرىف

 تطور العالج املعرىف تطورا جيدا وامتزجتىف السنني األخرية 
بعض أنواعه  بالعالج السلوآى آما أسلفنا، وقد الحظنا ىف
العالجات األحدث تزايد االقرتاب من ممارسات قمنا حنن بتجربتها

ى ما سوف نعرض بعض مالحمها هنا، لكنىف ثقافتنا اخلاصة، وه
 :دعنا نبدأ بلمحة واحدة عن أحدث أنواع العالجات املعرفية

 [1]1عالج القبول وااللتزام

من أحدث تطورات العالج املعرىف  عالج يسمى عالج القبول
 Acceptance and Commitment Therapy  (ACT)وااللتزام 

 :لذى منارسه هناسوف نورد بعض معامله آمقدمة للعالج ا

 أحد جتليات املوجات الثالث األخرية  ىفACTيعترب هذا العالج 
تطورالعالج السلوآى، حيث األوىل هى العالج السلوآى الوالىف

Dialectical Behavior Therapyوالثانية هى  العالج املعرىف 
 Mindfulness-Based املؤسس على إثراء العقل مبا ميلؤه

Cognitive Therapy, and أما الثالثة فهى موضوعنا هذا :
 Acceptance Commitment Therapy (ACT)عالج القبول وااللتزام 

 اخلطوط العريضة 

)عملى خرباتى(عالج القبول وااللتزام هو عالج إمربيقى  
يستعمل مبادئ الواقعية واإلمربيقية ىف مداخالته الىت تعتمد

 جنب مع االلتزام،بقبول وإثراء العقل جنبا إىلعلى البدء 
 .وذلك هبدف تدعيم املرونة النفسية أساسا

،حماولة التحكم ىف أفكارك وهو يوصى بأنه بدال من  
 تالحظ وترصد وتعانق األحداث:  عليك أن تبدأ بأن

 أو بتعبري أآثر"حس النفس"فتكون ىف عالقة مباشرة مع  
، وهو سياق آخرغريself as context "النفس آسياق": دقة
ياق الكالم عن األفكار  واملشاعر واألحاسيس والذآريات،س

وآاا وظائف أو آليات منفصلة عن بعضها البعض، وهو يساعد
يتفق مع"  حاال"، مث تتخذ توجها حاضرةىف أن تقبل تفاعالتك 

توجهاتك القيِميـة، وأن تفعل وتبادر وال تستغرق ىف التفكري
ال تفكر ىف"حتديدا التجريدى بدال من ذلك، أو بتعبريه 

  ،"أفكارك

 العالج النفسى ىف ثقافة خمتلفة هلا  قيمها اخلاصة  

تسود ثقافتنا ىف الوقت احلاضر منظومة من األفكار
والشائعات واملفاهيم املغلوطة  تدور حول ماهية العالج
النفسى، ومع أا  تراجعت عند من نادوا هبا وروجها، لكنها

  ور الذاتى واالستسهالبالقصظلت عندنا تتنامى 
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علينا أن نراجع وباستمرار آل ما وصلنا إليه، وما وصل
إلينا  بوعى مسئول، فمن ناحية إن معظم هذه املفاهيم  قد
ال تتفق مع ثقافتنا، ومن ناحية أخرى إا أخذت ترتاجع عند

 .من نادوا هبا أنفسهم 

،"دع القلق وابدأ احلياة"خذ مثال هذا القول الشائع 
حتريك القلق أو العملت اآلن ما يسمى عالجات هناك من العالجا

 وهو عالج مبىنanxiety provoking therapy  ، على انبعاثه
الىت هى ىف(على فكرة  أن أى نقلة نوعية ىف حرآية النمو 

ال بد أن تثري قدرا من الدهشة) النهاية غاية العالج النفسى
ة  فرتة، وقد تظل هذه احلال)الذى يسمى عادة قلقا(واخلوف 

 .ليست قصرية حىت يتم استيعاهبا

 :يقول) هو موقف ماثل مروَّج له(خذ مثال شعارا آخر 

 !!!"ال ختف" 

 ملاذا ال خناف وآيف؟ 

احلياة آلها فيها ما خييف، فيها ما يستأهل أن نتفاعل
 .له باخلوف، واحلذر، والرتقب

وأيضا هى هبا من ااهيل والتوقعات الغامضة ما يستدعى
 .وف فعًالاخل

مبا الآلما زادت معارفنا، زادت حساباتنا، زاد وعينا 
، وزاداخلطر فيما نعرف وفيما ال نعرف، وباحتماالت نعرف

حىت" ال ختف"اخلوف، فكيف باهللا تكون  الدعوة البدئية هى أنه 
 "...لكن"لو حلقتها ألف 

لتبيان بعض هذا الفرق الثقاىف ُأثبت هنا أغنية
 :ا لألطفال هبذا الشأن تقولآتبته) أرجوزة(

 " ال ختف":  قالوا يعىن، ْبحْسن نيْة

 دا مافيش خطْر

 ؟ "ملاذا"طْب 

 هوا يعىن انا مْش  بشْر؟

 " !خاْف وخوف": إمنا احنا نقولَّك

 فيها إيه؟

 لو ماُخفتْش مش حاتعمْل أى حاجْه،

 فيها جتديد أو مغامرة

 لو ما ماُخفتْش مش حاتاخد يعىن بالْك،

 لْو عاْملْني مؤامرةحىت 

 لو ما خفتش مش حاتعرف تتنقل للرب دْآهْه
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 خايف اْن ْتِبّل شعرْك

 لو ما خفتش يبقى بتزيـّف مشاعرْك

 بس برضه خللى بالك

 إوَعى خوفْك 

 يلغى شوفْك

 إوَعى خوفْك يسحبْك عنـّا بعيْد، جّوا نفسْك

 إوَعى خوفك يلغى رقة نبض حسْك

 إوعى خوفك إن بكره شر حامْل

 وْلمينعك إنْك حتا

 إحنا بنخاف ان بكره يبقى أخطْر،

 !!!فيها إيه ؟

 ما احنا برضه حانبقى أقدْر

 طب ما نتصرف ِآويْس إلنهارده،

 "غدًا"إلنهارده بتاع : ييجى بكره، يالقى نفسه

 يا حالوة، تبقى مليان باللـى َجـّى مقدمًا

 يعىن بكرْه عمره ما يكون ملكَنا

 ".هنا"إال بالَلى بيْجَرى حاال، أى 

 !!!بقى خوفنا يتقلب آدا رعب ليه؟  ي

 .يالال نتشطر عليه

 :تقول لك ببساطة) األرجوزة(هذه األغنية 

 ، .من حقك أن ختاف ”

 ، “ولكن ليس من مصلحتك أن ينقلب خوفك رعبا مِشال

 :أظن أن أوىل بنا أن نقول، " دع القلق وابدأ احلياة:  "مبدأ

 "احرتم القلق واقتحم احلياة"

 حكاية فك العقد النفسية، واملبالغة ىف البحثمث خذ عندك
 اخل... ....عن األسباب بال توقف أو بديل

 وبعد

 هذا ما آان،

 أعىن ما تبقى مما آان،

 ماذا يعىن اآلن ، وماذا ميكن أن نفعل إزاءه؟
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 )العربية (ثقافتنا املصريةالعالج املعرىف وعالج الوسط  ىف 

تفاصيل أى عالج نفسى من ثقافة) نسخ(إن صلح نقل  •
العالج املعرىف، وعالج” أخرى، فهو ال يصح بوجه خاص ىف إىل

 “الوسط 

من ثقافة) الرسالة، التدريب(ال بد أن ينبع اخلطاب 
 .املريض اخلاصة جدا، وحالته املميزة جدا

حىت نعرف آيف ختتلف الثقافات وخاصة فيما يتعلق مبمارسة
حيتاج الفرد أساسا املعرفة هى حضور وعى،: العالج النفسى

والثقافة هى وعى اجلماعة اخلاص، فكيف أنقل حرفيا من ثقافة
 !أخرى األمر إىل جملدات، ويا ترى

هذه الدات دون اإلشارة إىل" فهرست"فيما يلى عناوين 
 : ما أعنيه حتديدا  بأى منها، هذا االعتذار له مربراته

-10-15) أنظر بعض وصف بعض مصر(الصعوبة املنهجية : أوال
2007  

حتديد األولويات الىت ميكن أن أوفيهاحقها ىف حدود: وثانيا
 .ما تبقى ىل من وقت ىف هذه الدنيا

الىت تغلب فيهافهرست عناوين بعض الفروق الثقافية 
 السلبية

أثناء العالج النفسى، أولو تفضلت، ضعها  ىف االعتبار (
 )أثناء أى شىء

 )بأنواعها، حىت لو َملْن حيمل دآتوراة (األّمـية .1
 )السلطوى املغلق(الدين الرمسى  .2
 ) العشوائى(الدين الشعىب  .3
 التشويه والتسطيح واالستخفاف  اإلعالمى .4
 التقريب وعدم اإلتقان .5
 غلبة التفكري التآمرى .6
 )الظاهرة، واخلفية (االعتمادية .7
  التربيرى التفكري .8
سبب واحد مسئول: عادة(التفكري اخلطى السبىب احلتمى   .9

 )عن نتيجة حمددة
 )ورفضه(العجز عن النقد  .10
 .وضع اللوم على اآلخرين، دوىن .11
 فجاجة العواطف األسرية .12
 خواء آثري من الكلمات من معانيها املوضوعية  .13
 الكسل .14
 التعميم .15
 ")احلداقة"نوع من (الذآاء اللئيم  .16
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 )ية والتبعيةوهى غري االعتماد(االتكالية  .17
للسلطات بأنواعها مبا ىف ذلك السلطات الىت(التبعية  .18

 )نشجبها أو ننقدها أو نسّبها
 )ليس مرادفا للكسل(تقديس الالعمل  .19
 اغرتاب  ثقافة الصفوة .20
 )خاصة بعد التشيت اإلعالمى املتمادى(التشرذم الثقاىف  .21
 غلبة الدراما واملسلسالت التربيرية  .22
 ث عن األسباب املباشرةغلبة التفكري اخلطى والبح .23
 عدم االلتزام بتفاصيل االتفاقات املعلنة والضمنية   .24
 عدم االمتثال للواجبات اليومية .25
االفتقار إىل احرتام السلطة بالرغم من اخلوف منها .26

 .واخلنوع هلا سرا وعالنية
 احلنو السلىب على األضعف فنزيد ضعفه   .27
 قلة فرص العمل، فاالستقالل  .28
 الوقت“ ال قيمة” .29
 الستسهالا .30
 العجز عن وضع أسئلة ذآية .31
 عدم القدرة على تأجيل اإلجابة .32
لكل سؤال) اآلن(احلرص على احلصول على  إجابة حامسة  .33

 .من أى سلطة والسالم
 )فكرا وأشياء(تقديس املستورد  .34
 صعوبة التحديث .35
 اإلبداع : هتّيب مغامرة آشف اجلديد .36
 العجز عن التفكري الفرضى االستنتاجى .37
 ض آحقائق منتهيةمعاملة الفرو .38
 فرتة آافية“ الغموض”عدم م القدرة على حتمل  .39
الشعبية: استسهال االستشهاد بالنصوص املعادة .40

 .واملقدسة واملشهورة، دون إعادة نظر

 )  فيما يتعلق بالعالج(فروق ثقافية إجيابية 

 طالت قائمة السلبيات!!! ياه 

 فهل مث فروق إجيابية تؤثر على طبيعة العالج عامة، 

 والعالج النفسى خاصة؟

 .نعم 

قبل أن نعرض عينات حمددة مما أمسيه الفروق الثقافية
أو العامل املتقدم عامة،(اإلجيابية أود أن أعرتف أن الغرب 

 وهو ينقد نفسه، تبلغ األمانة من )  ممثال ىف الغرب حىت اآلن
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بعض باحثيه أن يعزوا الفضل لذويه،  فيذآروا أن هذا الذى
ه عندنا، أو قل عند الشرق عمومايعرضونه له أصوله وتارخي

 .حىت الشرق األقصى

َثمَّ آتابان أشرت إليهما ىف يوميات سابقة مها عينتان ملثل
 هذه األمانة

حتديات: بعنوانه الفرعىالفلسفة منغرسة ىف اجلسد، : األول
 [2]2للفكر الغرىب ملؤلفه الآوف 

(Philosophy in the Flesh) by Lachoff  

 The"" تصوف الشرقى والفيزياء احلديثةال"هو : الثاىن
TAO of Physics"[3]3فريتجوف آابرا : ، تأليف 

بالنظر إىل: عموما، ولألمانة، علينا أن نالحظ عموما أنه
ذلك ومثله تصبح املسألة ليست فخرا وهجاء، وإمنا هى حماولة

 تكافل أو تكامل

ينتقد نفسه)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم  )1
 )الكتابني أعاله: ثالامل(
:يطور نفسه)  ممثل مؤقتا ىف الغرب( العامل املتقدم  )2

 )مثالACT وااللتزام . راجع املقدمة عن عالج القبول
ينتبه ملخاطر)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم  )3

 )العلم املعرىف(احتكار العقل املنطقى للتفكري 
يعيد للجسد)  ممثل مؤقتا ىف الغرب( العامل املتقدم  )4

 موقعه اجلوهرى ىف التفكري واإلبداع
يقتحم تعدد)  ممثل مؤقتا ىف الغرب( العامل املتقدم  )5

من أول(مستويات الوعى ويعيد صياغتها علميا ومعرفيا 
 transpersonalآارل يونج حىت علم النفس املتجاوز الشخصية 

psychology مرورا بالتحليل التفاعالتى Transactional 
sis analyمع اإلشارة إىل العلم املعرىف العصىب ( 

يبتدع علوما)  ممثل مؤقتا ىف الغرب( العامل املتقدم  )6
جديدة ، تسمح بتخليق) تكنولوجيا(جديدة مستغال آليات 

 ).مثل علوم الشواش والرتآيبية: (مناهج جديدة
حنن: واألمناء منهم يعزون آثريا من ذلك إىل أصحابه )7

 وغرينا

 ات؟ هل مثة إجيابي

اآلن علينا أن نتوقف عن جلد الذات وننظر بوعى مسئول،
وبأقل قدر من التفاخر الكاذب، لننظر ىف بعض ما عندنا مما

 .ميكن تنميته هلم ولنا على حد سواء

2008 يناير 15أتذآر اآلن يومية نشرهتا ىف !!!  ياه 
هل عندنا بديل؟ ميكن اجلوع إليها لنلتقط أنفاسنا: بعنوان
"يوميا"النفسى العالج دخول تفصيال ىف تأثري ذلك على قبل ال

 أقتطف منها  2008-1-15) هل عندنا بديل؟(اإلنسان والتطور 
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 ):مع أنىن أنصح بالرجوع إليها آاملة(ما يلى 

 :ضلةمن بني ما اقرتحته على هذه السيدة الفا

أن تستشري بعض املراآز الىت تقوم بالتخطيط..... 
السلوآى العام، مث التأهيل ملن هو ىف هذه السن، وآذا وآيت،
فأخربتىن أا استشارت أحد هذه املراآز، وأن صاحب املرآز أو

، وأن هذا اخلبرييستعني خببري أمريكى جدًارئيسه، املسئول عنه، 
نشط الذى آان جيلس أمامىأشار عليها وعلى هذا االبن ال

أشار!) بال نشاط أو فرط نشاط(مسرتخيا دون حراك حىت األن، 
عليه، وعليها، اخلبري األمريكى جدا أن ترتآه وشأنه، وأال متنع
عنه شيئًا، وأنه حني يكرب ويعرف أن إيذاءه لنفسه، وإيذاء

مازال(جده، مل يعودا عليه بأى طائل سوف يكف عما يفعله 
 ،!)ابعنا دون حراك، وآأنه يشاهد مسلسًالالولد يت

 قلت هلا معقبًا على توصيات اخلبري وأنا أخفى ابتسامة
، وملاذا مل تقبلى النصيحة"عليه نور"تكاد تقفز إىل وجهى، 

على فكرة السيدة الفاضلة اجلميلة، شقراء وغري حمجبة،(
)وتتكلم بني احلني واحلني آلمات باالجنليزية، أو الفرنسية

أقبل ماذا؟ الولد ينجح بالكاد، مث أنه توقف عن: التق
الدراسة مؤخرا وقد مسحت له بالتدخني حسب تعليمات السماح،
َفجـر ذلك وراءه أشياء تدخن أيضا ىف السجائر، وجده غادر

 البيت خوفا على نفسه، 

 وهل أبلغت اخلبري بذلك؟: قلت هلا

 تظلم أن يدبر شؤونه، نعم، وأصر على نصيحته، وعلى امل:  قالت

حنن خنتلف ليس فقط ىف ممارسة الطب النفسى، وإمنا ىف معاىن ومساحات 
احلرية، وحقوق اإلنسان، ونوعية احلياة، وامتدادها، وحدود 

 .العالقات، ودرجة الدفء ىف التواصل، ومحل املسئولية عن بعد

وأختم هذا االستطراد بالتذآرة مبا سبق أن آتبته ىف هذا
 وأنصح بالرجوع إليه ملن شاء، حىت ال أخبسنا حقنا ىفالشأن،

 .بعض اإلجيابيات الىت ميكن أن نستثمرها

 : وآلها موجودة باملوقع وعناوينها آالتاىل

  9821-11-7 بل من هناك نبدأ •

  1999-5-14 العوملة ونوعية احلياة •

  1999-6-1 ننا بقدر ما حنتاجهمهم حيتاجو •

 2000-11-27 عن املدنية واحلضارة؟ آيف؟! حضارة بديلة •

 من حيكم على من؟ وبأى املقاييس؟آيف؟! حضارة بديلة •
5-12-2000  

 االختالف حقيقة ىف اجلوهر واملظهرآيف؟: حضارة بديلة •
12-12-2000  

 2000-12-20 ثالث قيم وثالثة حمكات آيف؟! حضارة بديلة •
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  2002-12-30ؤمنة  العلمانية امل:االختيار الصعب •

-1-27 للمعرفة واإلبداع :اإلميان يشحذ األداة البشرية •
2003  

املواجهة املواآبة: وغدًا، نكمل ما تيسر عن عالجنا
 املسئولية
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