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ﻤﻼﺤظﺔ:ﻻﻻﺘﻘﻊ
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ّ النف�سي م�ساهمة
The WPA contribution to the management of mental health consequences
of nuclear disasters, has acted as an
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النف�سي ن�رشت للدكتور ك .رافن�سكروفت الذي ُعينّ �ضمن هذه الآلية وخدم
لأ�شهر عدة يف هايتي تقريراً يف املجلة العاملية للطب النف�سي (.)13
يف العام  ،2011يف �إط��ار ح��االت ال��ط��وارئ يف اليابان  ،عملت
اجلمعية العاملية للطب النف�سي باال�شرتاك مع اجلمعية اليابانية للطب
النف�سي والع�صبي على �إطالق م�رشوع للتدخل والبحث يرتكز على العن�رص
�ستموله احلكومة اليابانية .وقد عمل الدكتور
النووي للكارثة ،وهو م�رشوع
ّ
�إ .بروميت ،وهو خبري دويل بارز يف �آثار الكوارث النووية على ال�صحة
النف�سية ،م�ست�شاراً يف الإعداد للم�رشوع .وقد ن�رش بحثان حول هذه املبادرة
يف املجلة العاملية للطب النف�سي (.)14،15

املجلة العاملية للطب النف�سي

تعترب املجلة العاملية للطب النف�سي ،وهي املجلة الر�سمية للجمعية
العاملية للطب النف�سي ،الأكرث انت�شاراً يف العامل� ،إذ ت�صل �إلى �أكرث من 33
�ألف طبيب نف�سي يتوزعون على  121بلداً .كما �أنها املجلة الدولية الوحيدة
التي تعنى بالطب النف�سي و ت�صل �إلى الآالف منهم (.)16
ت�صدر املجلة ب�شكل دوري ب�سبع لغات هي الإجنليزية ،الإ�سبانية،
ال�صينية ،الرو�سية ،الفرن�سية ،العربية ،والرتكية .وترتجم البحوث �أو
امللخ�صات الفردية �إلى لغات �أخرى منها اليابانية والبولندية والرومانية
والإيطالية وتن�رش على موقع املجلة العاملية للطب النف�سي (www.
 )wpanet.orgو�/أو مواقع اجلمعيات الأع�ضاء ذات ال�صلة.
ويبلغ عامل الت�أثري ال��ذي ت�شكّله املجلة  ،5.562وحتتل املرتبة
التا�سعة بني  126جملة خمت�صة بالطب النف�سي.
وميكن حتميل كافة املوا�ضيع التي تتناولها املجلة جمان ًا من قاعدة
بيانات  PubMed Centralواملوقع اخلا�ص باجلمعية العاملية للطب
النف�سي.

الوثائق الإر�شادية للجمعية العاملية للطب النف�سي

�أ�صدرت اجلمعية العاملية للطب النف�سي خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية
�أربع وثائق �إر�شادية تتناول موا�ضيع مهمة بالن�سبة لعمل الأطباء النف�سيني
يف خمتلف �أنحاء العامل ،وهي موا�ضيع مل ي�سبق �أن تناولتها الإر�شادات
الدولية يف املا�ضي .وقد �أوكِ ل �إلى فرق عمل خمت�صة تطوير كل من هذه
الوثائق الإر�شادية التي ترجمت �إلى لغات عدة ون�رشت على موقع اجلمعية
ويف املجلة الر�سمية للجمعية.
وتتناول الوثائق اخلطوات التي يتعني اتخاذها يف الرعاية النف�سية
املجتمعية بالإ�ضافة �إلى املعوقات والأخطاء التي يجب تالفيها (.)17
كما تتناول كيفية مكافحة و�صمة الطب النف�سي والأطباء النف�سيني (،)18
وال�صحة النف�سية والرعاية النف�سية للمهاجرين ( ،)19واحلماية وتعزيز
ال�صحة النف�سية لدى الأطفال من �أبوين يعانون من ا�ضطرابات نف�سية
حادة (.)20

برنامج املنح لإجراء البحوث

طبقت اجلمعية العاملية للطب النف�سي خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية
ّ
برناجم ًا لتقدمي املنح مدته �سنة واحدة ي�ستهدف الأطباء النف�سيني املبتدئني
من ال��دول ذات الدخل املتدين �أو املتدين-املتو�سط .وقد �أع� ّد الربنامج
بالتعاون مع مراكز االمتياز يف الطب النف�سي املعرتف بها دولياً.

ومن بني هذه املراكز ق�سم الطب النف�سي ومعهد وعيادة الطب النف�سي
يف الغرب ،املركز الطبي بجامعة بتزبرغ ،ببن�سيلفانيا ،الواليات املتحدة
الأمريكية؛ معهد الطب النف�سي ،كينغز كوليدج ،لندن ،بريطانيا؛ كلية الطب
بجامعة ماريالند ،بالتيمور ،ماريالند ،الواليات املتحدة الأمريكية ؛ مركز
بحوث ال�شباب الطبي يف �أوريجني ،جامعة ملبورن� ،أ�سرتاليا؛ وبرنامج
اال�ضطرابات املزاجية ،كلية الطب بجامعة كيز و�سترين ريزيرف ،كليفالند،
�أوهايو ،الواليات املتحدة الأمريكية.
ومت اختيار �ستة �أطباء نف�سيني مبتدئني (ثالثة من �آ�سيا ،واثنني من
�أفريقيا ،وواحد من �أمريكا الالتينية) بعد دعوة ن�رشت على موقع اجلمعية.
وقد تعهد ه�ؤالء الأطباء بتطبيق ما تعلموه من هذه املبادرة يف بلدهم الأم.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن التقارير البينية والنهائية التي �أعدها ه�ؤالء الأطباء
عن جتربتهم متوفرة على موقع اجلمعية.
م�شاريع البحث املمولة من اجلمعية العاملية للطب النف�سي
مولت اجلمعية العاملية للطب النف�سي خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية
ّ
عدداً من م�شاريع الأبحاث التعاونية التي مت اختيارها على �أ�سا�س دعوات
دولية ن�رشت على موقع اجلمعية.
تتناول هذه امل�شاريع العوامل التي ت�س ّهل �أو تعيق امتهان الطب
النف�سي لدى طالب الطب ،كما تتناول م�س�ألة و�صمة الطب النف�سي والأطباء
النف�سيني؛ واالكتئاب وانخفا�ض املعنويات واخللل الوظيفي لدى مر�ضى
ال�رسطان؛ واملراقبة الأي�ضية والرعاية املركزة ملر�ضى الف�صام؛ والإدماج
االجتماعي للم�صابني بالأمرا�ض النف�سية احلادة.
وجتدر الإ�شارة على ان التقارير البينية عن هذه امل�شاريع متوفرة على
موقع اجلمعية.

املنتجات التثقيفية والتو�صيات ال�صادرة عن اجلمعية

�أ�صدرت اجلمعية العاملية للطب النف�سي بالتعاون مع دار وايلي-
بالكويل للن�رش خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية �سل�سلة كتب تتناول م�س�ألة
التعرف على التزامنية املر�ضية لالكتئاب مع مر�ض ال�سكري و�أمرا�ض
ّ
القلب وال�رسطان والدرا�سة الوبائية لهذه التزامنية وقدراتها الإمرا�ضية
و�أوجهها الثقافية وكلفتها الطبية والتعامل معها (.)23-21
وانطالق ًا من ه��ذه الكتب� ،أ���ص��درت اجلمعية ث�لاث جمموعات من
ال�رشائح قامت بتوزيعها على اجلمعيات الأع�ضاء .وتتوفر ال�رشائح املتعلقة
باالكتئاب ومر�ض ال�سكري على موقع اجلمعية العاملية للطب النف�سي
ب�سبع ع�رشة لغة (الإجنليزية ،الفرن�سية ،الربتغالية ،الإ�سبانية ،الإيطالية،
الأ�ستونية ،الكرواتية ،الأملانية ،ال�سويدية ،الأذربيجانية ،البو�سنية،
الرومانية ،الت�شيكية ،الرو�سية ،الأندوني�سية ،البنغالية ،واليابانية) .وتتوفر
ال�رشائح املتعلقة ب�أمرا�ض القلب واالكتئاب وال�رسطان بثماين لغات
خمتلفة.
كما ا�ستحدثت اجلمعية وحدة تعليمية عن الأمرا�ض اجل�سدية لدى
املر�ضى امل�صابني با�ضطرابات نف�سية حادة ن�رشت يف جزئني يف املجلة
العاملية للطب النف�سي ( )24،25وعلى املوقع الر�سمي للجمعية .وقد
ترجمت هذه الوحدة �أو تتم ترجمتها حالي ًا �إلى لغات عدة .كما �أ�صدرت
اجلمعية جمموعتني من ال�رشائح انطالق ًا من هذه الوحدة ون�رشتها على
املوقع.
املجلة العاملية للطب النفسي
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وقام فريق دويل خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية با�ستحداث منوذج
تعليمي خا�ص باجلمعية للطالب واملتخرجني حول الطب النف�سي وال�صحة
النف�سية .وقد ُن�رش هذا النموذج على املوقع وتتم ترجمته �إلى لغات عدة.
ومت تخ�صي�ص �أق�سام خا�صة على موقع اجلمعية لإتاحة الفر�صة
�أمام الأطباء النف�سيني للتعلّم املتوا�صل ولتثقيف عامة النا�س فيما يتعلق
بالأمرا�ض النف�سية .كما تت�ضمن هذه الأق�سام جتارب ناجحة �أجريت يف
جمال الطب النف�سي.
و من جهتها� ،أ�صدرت جلنة الأخالقيات التابعة للجمعية العاملية
للطب النف�سي جمموعة من التو�صيات حول عالقة الأطباء النف�سيني
ومنظمات الرعاية ال�صحية التي تعنى بالطب النف�سي وجمعيات الطب
النف�سي بقطاع �صناعة الأدوية .وقد ن�رشت هذه الوثيقة يف املجلة ()26
وعلى موقع اجلمعية.
كما �أ�صدر فريق دويل جمموعة من التو�صيات ب�ش�أن املمار�سات
الف�ضلى يف العمل مع امل�ستفيدين من هذه اخلدمات ومع هيئات الرعاية
العائلية .وهذه الوثيقة ترد يف العدد احلايل (.)27
ور�ش عمل تدريب املدربني والدورات التعليمية
نظمت اجلمعية العاملية للطب النف�سي يف العامني  2009و2010
�سل�سلة من الور�ش لإعداد املدربني تهدف �إلى �إدراج الرعاية النف�سية �ضمن
الرعاية الأولية يف نيجرييا و�رسيالنكا .وقد ا�ستهدفت هذه الور�ش التي
�أقيمت بالتعاون مع احلكومات املحلية ممر�ضني وخ�براء �إكلينيكيني
ممن يعملون يف امل�ستو�صفات واملراكز ال�صحية ،تلتها مرحلة مراقبة
للم�شاركني ( .)28وميكن االطالع على التقارير املف�صلة حول هذه الور�ش
على موقع اجلمعية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،نظمت اجلمعية دورات تعليمية حول م�سائل ذات
�صلة وثيقة مبمار�سات الطب النف�سي يف �أبوجا يف نيجرييا ،و�ساو باولو
يف الربازيل ،وداكا يف بنغالد�ش ،و�سان بيرت�سربغ يف رو�سيا ،وبكني يف
ال�صني ،والقاهرة يف م�رص ،ويرفان يف �أرمينيا ،و�إ�سطنبول يف تركيا.
و�شاركت اجلمعية يف رعاية ور�ش عمل حول القيادة واملهارات املهنية
للأطباء النف�سيني من ال�شباب يف �سنغافورة ونيجرييا وتركيا.

جمل�س �أطباء النف�س املبتدئني التابع للجمعية العاملية للطب
النف�سي

ت�أ�س�س خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية جمل�س الأطباء النف�سيني
املبتدئني يف اجلمعية العاملية للطب النف�سي .وقامت اجلمعيات الأع�ضاء
بتعيني �أع�ضاء هذا املجل�س الذين توزعوا على خم�س مناطق جغرافية
(�أوروب��ا � ،1أوروب��ا � ،2آ�سيا�/أ�سرتاليا�-آ�سيا� ،أفريقيا وال�رشق الأو�سط،
والأمريكيتني) ،كما ُع نِّي من�سق لكل منهما.
�أ�صدر املجل�س بحوث ًا ووثائق للمجلة ( )29وللموقع الر�سمي للجمعية،
كما نظم ندوات حوارية خالل اجتماعات علمية متعددة ،و�أجرى م�سوحات،
و�شارك يف ترجمة ومواءمة ال�رشائح التي ت�صدرها اجلمعية املتعلقة
باالكتئاب والأمرا�ض اجل�سدية.
وقد انعقد االجتماع الأول للمجل�س خالل امل�ؤمتر العاملي اخلام�س
ع�رش للطب النف�سي.
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الإ�صدارات ال�صحفية

خ�لال ال�سنوات الثالث املا�ضية� ،أع��دت اجلمعية العاملية للطب
النف�سي �إ�صدرات �صحفية دورية تتناول موا�ضيع ال�صحة النف�سية .ومن
بني الإ�صدارات التي حظيت بتغطية �إعالمية وا�سعة تلك التي ركزت على
بحثني ن�رشا يف املجلة :التقرير حول ال�صحة النف�سية يف العراق ( )30التي
تناولته مقاالت ن�رشت يف �صحيفة �إنرتنا�شونال هريالد تريبيون و�صحيفة
نيويورك تاميز ووا�شنطن بو�ست؛ وبحث حول عدم التكاف�ؤ املتعلق بالدخل
يف انت�شار االكتئاب وال�سلوك االنتحاري ( )31وال��ذي �شمله مقال يف
�صحيفة يو� .أ�س� .إي .توداي.
ي�ضاف �إلى تلك الإ�صدارات �إ�صدار �آخر حظي بتغطية �إعالمية وا�سعة
تناول امل�ؤمتر ال��دويل للجمعية العاملية للطب النف�سي ال��ذي عقد يف
فلورن�سا يف ني�سان�/أبريل  2009والذي ركز على العالقة بني م�شاكل
النوم واالنتحار ،والذي تناولته مقاالت ن�رشت يف �صحيفتي الغارديان
وديلي تلغراف.

�أن�شطة تعاونية �أخرى بني اجلمعية العاملية للطب النف�سى
ومنظمة ال�صحة العاملية

طبقت اجلمعية العاملية للطب النف�سي خالل ال�سنوات الثالث عدداً من
املبادرات الأخرى بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية (.)32
ففي ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2009نظمت اجلمعية باال�شرتاك مع
منظمة ال�صحة العاملية يف �أب��وج��ا بنيجرييا طاولة م�ستديرة لر�سم
ال�سيا�سات �شارك فيها وزراء �صحة و�صناع �سيا�سات رفيعي امل�ستوى
وقادة حمرتفني من ت�سعة بلدان �أفريقية وقد حددت برنامج للعمل على
ثغرات ال�صحة النف�سية النها بحاجة �إلى دعم مكثف لتو�سيع خدمات
ال�صحة النف�سية .وهذه البلدان هي بورندي� ،ساحل العاج ،جمهورية الكونغو
الدميقراطية� ،إثيوبيا ،غانا ،كينيا ،ليبرييا ،مالوي ،ونيجرييا .ومتخ�ض عن
هذه الطاولة امل�ستديرة قرار بتطوير خرائط طرق للرعاية النف�سية يف تلك
البلدان.
�ساهم خرباء اجلمعية يف �إ�صدار دليل التدخل اخلا�ص بربنامج العمل
على ثغرات ال�صحة النف�سية بالإ�ضافة �إلى �أطل�س منظمة ال�صحة العاملية
ل�سبل الوقاية من الإدمان وعالجه.

�أن�شطة �أخرى بالتعاون مع الدول الأع�ضاء

�شارك الكثري من اجلمعيات الأع�ضاء يف اجلمعية العاملية للطب النف�سي
يف امل�سح الذي �أجرته اجلمعية حول اال�سرتاتيجيات الواجب اتباعها لتقليل
الفجوة لعالج اال�ضطرابات النف�سية ،والتي ن�رشت نتائجه كاملة يف املجلة
( ،)33و�ستيم تلخي�صه يف بحث ين�رش يف جملة «ذا الن�سيت».
�ساعدت اجلمعية العاملية للطب النف�سي خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية
الكثري من اجلمعيات الأع�ضاء يف التفاعل مع امل�ؤ�س�سات الوطنية فيما
يتعلق بال�سيا�سات �أو بتطوير املناهج التعليمية .و ُن�رشت بحوث حول هذا
التعاون باال�شرتاك مع اجلمعية الت�شيكية للطب النف�سي ،واجلمعية املجرية
للطب النف�سي ،واجلمعية الربازيلية للطب النف�سي ،واجلمعية الربتغالية
للطب النف�سي.
ونظّ مت اجلمعية خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية اجتماعات علمية يف
القارات كافة ،ودائم ًا باال�شرتاك مع اجلمعيات الأع�ضاء فيها ( .)35وقد
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املجلة العاملية للطب النفسي

لقي امل�ؤمتر العاملي اخلام�س ع�رش للطب النف�سي والذي نظّ م باال�شرتاك
مع اجلمعيات الأع�ضاء يف الأرجنتني احل�ضور الأكرب يف تاريخ م�ؤمترات
.اجلمعية
كما �شاركت اجلمعية يف رعاية الكثري من م�ؤمترات اجلمعيات الأع�ضاء
)CME( التي �ضمت ندوات حوارية �أو دورات يف التعليم الطبي املتوا�صل
 كما عقد م�س�ؤولو اجلمعية.التي �شاركت اجلمعية �أي�ض ًا يف تنظيمها
�أو �أع�ضاء فيها/اجتماعات ر�سمية مع م�س�ؤويل اجلمعيات الأع�ضاء و
 وذلك بهدف بحث الأولويات املحلية،على هام�ش م�ؤمترات وطنية عدة
 ويف كثري من الأحيان كان م�س�ؤولو اجلمعية وم�س�ؤولو.وتقدمي الن�صح
اجلمعيات الأع�ضاء يعقدون م�ؤمترات �صحفية م�شرتكة �أو ي�شاركون يف
.برامج حوارية
ندوات قدم فيها
كما تخللت عدة اجتماعات علمية عقدتها اجلمعية
ٌ
م�س�ؤولو اجلمعيات الأع�ضاء �رشح ًا عن هيكلية م�ؤ�س�ساتهم و�أن�شطتها
.و�أجابوا عن ا�ستف�سارات وقدموا الن�صح حول موا�ضيع حمددة
كما اعتمدت اجلمعية خالل ال�سنوات الثالث مبادرة لدعم ت�أ�سي�س
جم�لات وطنية تعنى بالطب النف�سي يف البلدان ذات الدخل املتدين
 وقد عمل فريق مع حمررين من جمالت خمتارة.املتو�سط-واملتدين
 مت، وبالفعل.)36( لتعزيز فر�صهم يف الفهر�سة يف قاعدة البيانات الدولية
م�ؤخراً �إدراج عدد من املجالت التي �شارك حمرريها يف هذا امل�رشوع يف
.�ضمن قواعد البيانات الدولية
الدعم املايل خلطة العمل
مكون من
ّ لقيت الأن�شطة التي ت�ضمنتها خطة العمل دعم ًا من احتاد
 ومل يكن لدى املانحني �أي.مانحني معنيني وغري معنيني بهذا القطاع
معطيات حول م�ضمون اخلطة واختيار الأ�شخا�ص الذين �سي�شاركون يف
 ومل يتحمل �أي من الأطراف تكاليف رعاية �أن�شطة خطة العمل.تطبيقها
.مبفرده
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 من احل��االت ب��ادرة �أولية تدوم مدة يرتاوح100%  �إلى حوايل70% احليوية املعرتف بها حالي ًا لي�ست كافية-أن عوامل االختطار الع�صبيةwhich
�
nized neurobiological risk factors are not sufficiently predic-
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معدلها ما بني خم�س �إلى �ست �سنوات .وحتى يف �أنظمة الرعاية ال�صحية
الأكرث تطوراً ،ف�إن البدء بالعالج املالئم ال يبد�أ �إال بعد مرور �سنة تقريب ًا من
ظهور الأعرا�ض الذهانية الإيجابية (.)14،15
�إن الفرتة التي ال تتم خاللها معاجلة النوبة الذهانية الأولى (�أي فرتة
الذهان غري اخلا�ضعة للعالج )DUP ،ترتبط بـ :اختفاء الأعرا�ض ب�شكل
مطول وارتفاع خطر االنتكا�س؛
مت�أخر �أو غري كامل؛ احلاجة �إلى عالج ّ
امتثال �أقل للعالج وزيادة العبء على العائلة وارتفاع م�ستوى “االنفعاالت
املعربة”؛ ارتفاع خطر الإ�صابة باالكتئاب �أو خطر االنتحار؛ زيادة ت�أثري
احلالة على عمل الفرد �أو على درا�سته؛ ارتفاع امليول ال�سلوكي نحو تعاطي
املخدرات واجلنوح؛ وارتفاع وا�ضح فى تكاليف العالج (.)16
وقد �أثبت التحليل البعدي هذا الرتابط م�ؤخراً ( ،)17مبعامِ الت ترتاوح
بني  0,285و( 0،434نطاق ثقة  .)95%وهذا ال يدعم احلجة القائلة
ب�إمكانية عالج النوبة الذهانية الأولى يف وقت مبكر فح�سب ،بل يدفع
�أي�ض ًا �إلى بذل جهود منظمة للحد من حدوث الذهان عن طريق الوقاية
املحددة.

التنب�ؤ بالإ�صابة بالف�صام با�ستخدام معايري الأعرا�ض
الأ�سا�سية
�أظهرت درا�ستان حول املرحلة املبكرة التي ت�سبق مرحلة النوبة
الذهانية الأول��ى �أن الأعرا�ض الأول��ى والأك�ثر �شيوع ًا التي ت�سود خالل
املرحلة البادرية هي غري حمددة وال ميكن متييزها عن اختالالت املزاج
واحلوافز واالت�صال وا�شتداد النوبات االكتئابية .وهاتان الدرا�ستان هما
درا�سة «ال�سن – البداية  -و�سري املر�ض» اخلا�صة بالف�صام واملعروفة
بدرا�سة (ABC) وهي درا�سة ا�سرتجاعية مبناهج حم�سنة ( ،)14ودرا�سة
كولونيا للك�شف املبكر (CER) وهي درا�سة طويلة الأمد بفرتة متابعة
ال يتعدى معدلها الع�رش �سنوات ( .)18كما ك�شفت هاتان الدرا�ستان عن
اختالالت معرفية كبرية على �شكل ا�ضطرابات يختربها الفرد على م�ستوى
التفكري والكالم والعمليات الإدراكية .هذه املجموعة الفرعية مما ي�سمى

بالأعرا�ض الأ�سا�سية كانت على م�ستوى عالٍ من التحديد وكان لها قدرة
تنب�ؤية �إيجابية عالية ،وكانت م�صحوبة مبعدالت منخف�ضة من التوقعات
الإيجابية اخلاطئة (.)19-21
مت حتديد الأعرا�ض الأ�سا�سية للمرة الأولى ب�شكل �إجرائي يف مقيا�س
بون لتقييم الأعرا�ض الأ�سا�سية ( .)BSABSثم مت الحق ًا تطوير ن�سخ �أق�رص
لهذا املقيا�س خا�صة بالرا�شدين والأطفال واملراهقني – �أداة التعر�ض
للإ�صابة بالف�صام ،ن�سخة الرا�شدين ( )A-SPIو�أداة التعر�ض للإ�صابة
بالف�صام ،ن�سخة الأطفال واليافعني ) (SPI-CYانطالق ًا من التحاليل
البعدية ( .)24-22ويف حني �أن مقيا�س  BSABSي�سمح فقط بتقييم
احلالة الراهنة ،تتيح ن�سخة  A-SPIون�سخة  CY-SPIبرتتيب الأمرا�ض
ح�سب خطورتها وفق ًا لتكرار حدوثها خالل الأ�شهر الثالثة ال�سابقة.
متت �ضمن درا���س��ة  CERمتابعة  385مري�ض ًا يعتقد �أنهم يف
مرحلة الف�صام ال��ب��ادري��ة خ�لال ف�ترة معدلها  9،6بهام�ش()7.6±
���س��ن��ة م��ن ال��ن��ق��ط��ة ال��ق��اع��دي��ة .وق���د ل��وح��ظ �أن  20%م��ن احل���االت
الإي��ج��اب��ي��ة الأول���ي���ة بح�سب امل��ع��اي�ير ( 1م��ن �أ���ص��ل  66ع��ار���ض
�أ�سا�سي) التي وافقت على اخل�ضوع للمتابعة �أ�صيبت بالف�صام بعد 12
�شهراً ،و 17%منها بعد � 24شهراً ،و 13%بعد � 36شهراً ،و�أخرياً 70%
منها بعد متو�سط � 4سنوات ون�صف؛ �أي �أن  30%فقط من ه�ؤالء الأ�شخا�ص
مل ي�صابوا بالف�صام .فكان وجود عار�ض �أ�سا�سي واحد على الأقل �أو غيابه
كفي ًال بالتنب�ؤ بالإ�صابة بالف�صام من عدمه يف  78،1%من احلاالت .وتظهر
التحاليل الإ�ضافية �أنه مت تطوير معياري للإعرا�ض الأ�سا�سية املتداخلة
ب�شكل جزئي للحاالت النف�سية املعر�ضة خلطر الذهان( ،)ARMSوال
�سيما الف�صام (اجلدول .)1
اعتمد املعيار الأول الذي يت�ألف من ع�رشة �أعرا�ض �أ�سا�سية معرفية-
�إدراك��ي��ة ( )COPERعلى نتائج متعلقة بالدقة التنب�ؤية للأعرا�ض
الأ�سا�سية عند الفرد (� .)18،25أما املعيار الثاين فاعتمد على عملية �إعادة
التحليل املنهجية للبيانات املحددة نف�سها التي اختريت فيها عينة عنقودية
من ت�سع �أعرا�ض �أ�سا�سية معرفية ب�شكل متكرر على �أنها الأكرث تنب�ؤاً .و�أطلق
على هذه العينة ا�سم «اال�ضطرابات املعرفية» ( .)COGDISومن حيث

اجلدول  1تعريف احلالة النف�سية املعر�ضة خلطر الإ�صابة بالذهان ا�ستناداً �إلى الأعرا�ض الأ�سا�سية ودقتها التنب�ؤية يف درا�سة كولونيا للك�شف املبكر ()CER
املعيار

الدقة التنب�ؤية

الأعرا�ض الأ�سا�سية املعرفية-الإدراكية ()COPER
على الأقل �أي من هذه الأعرا�ض الأ�سا�سية الع�رشة ذات عالمة  SPI-A/SPI-CYالبالغ  £3خالل الأ�شهر الثالثة
الأخرية واحلدوث الأول � 12 £شهراً م�ضت :التداخل يف التفكري ،املواظبة غري املربرة على التفكري� ،ضغط التفكري ،انقطاع
حبل التفكري ،اال�ضطراب اللغوي اال�ستقبايل� ،ضعف القدرة على التمييز بني الأفكار والإدراك ،اخليال والذكريات احلقيقية،
عدم ا�ستقرار الأفكار املرجعية ،الغربة عن الواقع ،ا�ضطرابات الإدراك الب�رصي (با�ستثناء تغيم الر�ؤية واحل�سا�سية املفرطة
لل�ضوء) ،ا�ضطرابات الإدراك ال�سمعي (با�ستثناء احل�سا�سية املفرطة للأ�صوات �أو ال�ضجيج)

احل�سا�سية = .87
النوعية = .54
القيمة التنب�ؤية الإيجابية = .65
القيمة التنب�ؤية ال�سلبية = .82
ن�سبة الرتجيح الإيجابية = 1.89
ن�سبة الرتجيح ال�سلبية = .24
ن�سبة الأرجحية = 7.86
الإيجابيات اخلاطئة = 23.1%
ال�سلبيات اخلاطئة = 6.3%

احل�سا�سية = .67
اال�ضطرابات املعرفية ()COGDIS
على الأقل اثنان من هذه الأعرا�ض الأ�سا�سية الت�سعة ذات عالمة  SPI-A/SPI-CYالبالغ  £3خالل الأ�شهر الثالثة النوعية = .83
الأخرية :عدم القدرة على ف�صل الرتكيز ،التداخل يف التفكري� ،ضغط التفكري ،انقطاع حبل التفكري ،اال�ضطراب اللغوي القيمة التنب�ؤية الإيجابية = .79
اال�ستقبايل ،ا�ضطراب اللغة التعبريية ،عدم ا�ستقرار الأفكار املرجعية ،ا�ضطرابات التفكري املجرد ،ا�ستحواذ تفا�صيل القيمة التنب�ؤية ال�سلبية = .72
ن�سبة الرتجيح الإيجابية = 3.94
املجال الب�رصي على الرتكيز
ن�سبة الرتجيح ال�سلبية = .40
ن�سبة الأرجحية = 9.91
الإيجابيات اخلاطئة = 8.8%
ال�سلبيات اخلاطئة = 16.3%
� – SPI-Aأداة التعر�ض للإ�صابة بالف�صام ،ن�سخة الرا�شدين؛ � - SPI-CYأداة التعر�ض للإ�صابة بالف�صام ،ن�سخة الأطفال واليافعني
املجلة العاملية للطب النفسي
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الدقة التنب�ؤية العامة ،اختلف املعياران اختالف ًا طفيف ًا يف درا�سة ،CER
�إذ تبني �أن عينة � COGDISأكرث حتفظ ًا من عينة  ،COPERمما يعني
أداء �أف�ضل يف التنب�ؤ بالف�صام على ح�ساب �أداء �أ�سو�أ يف ا�ستبعاد الإ�صابة
� ً
به .وبلغت ن�سبة االنتقال خالل فرتة متابعة معدلها ال يزيد عن ع�رش �سنوات
 65%لعينة  COPERو 79%لعينة  ،COGDISحيث حدثت غالبية
االنتقاالت خالل ال�سنوات الثالث الأولى بعد النقطة املرجعية.
يف درا�سة ا�ست�رشافية ثانية (� )26أجريت على ن�سخة A-SPI
ومبتابعة نظامية مدتها � 24شهراً ،تبني �أن  38%من الأ�شخا�ص مو�ضوع
البحث الـ 146املعر�ضني للخطر والذين �شملهم البحث يف مرحلة �أولية
�أ�صيبوا بذهان وا�ضح ،وحتديداً بالف�صام ،خالل فرتة متو�سطها 12،3
�شهراً )1-48( (±10.4؛ متو�سط= )9وفق ًا لعينة  .COPERوعليه
ت�أكدت نتائج درا�سة  .CERومرة جديدة تبني �أن عينة COGDIS
كانت �أكرث حتديداً ولكنها �أقل ح�سا�سية من عينة .COPER
بناء على هذه النتائج ،اع ُتمدت الأعرا�ض الأ�سا�سية التنب�ؤية كمجموعة
ً
من املعايري التي ت�سمح بتقييم اخلطر يف البحث الدويل للك�شف املبكر
عن الذهان .وعلى وجه التحديد ،ا�ستخدمت ال�شبكة الأملانية للبحوث
حول الف�صام هذه الأعرا�ض �إلى جانب معيار م�شرتك يجمع بني التدهور
الوظيفي واخلطر البيولوجي من �أجل حتديد «حاالت الذهان املعر�ضة

حالة الذهان املعر�ضة للخطر
املبكرة ERPS
معيار العار�ض الأ�سا�سي:
ا�ضطراب معريف�-إدراكي واحد من �أ�صل ع�رشة عدة مرات
يف الأ�سبوع يف الأ�شهر الثالثة املا�ضية:
• تداخل يف التفكري
• مواظبة غري مربرة على التفكري
• �ضغط فى التفكري
• انقطاع حبل التفكري
• ا�ضطراب لغوي ا�ستقبايل
• �ضعف القدرة على التمييز بني الأفكار والإدراك،
وبني اخليال والذكريات احلقيقية
• عدم ا�ستقرار الأفكار املرجعية
• غربة عن الواقع
• ا�ضطرابات الإدراك الب�رصي (با�ستثناء تغيم الر�ؤية
واحل�سا�سية املفرطة لل�ضوء)
• ا�ضطرابات الإدراك ال�سمعي (با�ستثناء احل�سا�سية
املفرطة للأ�صوات �أو ال�ضجيج)

للخطر يف مراحلها املبكرة» ( ،)ERPSمما ميهد لنموذج ت�صنيف املراحل
ال�رسيرية (ال�شكل .)1

التنب�ؤ بالف�صام با�ستخدام املعايري فوق العالية UHR
تظهر يف غالب الأحيان الأع��را���ض الإيجابية ال�شائعة يف حاالت
الف�صام – مثل ال�ضالالت والهالو�س وا�ضطرابات �شكل التفكري – للمرة
الأولى على �شكل خمفف �أو عابر خالل املرحلة البادرية الأولية .وميكن
اال�ستناد �إلى هذه الأعرا�ض للتنب�ؤ بالنوبة الذهانية الأولى ،وحتديداً على
املدى الق�صري .وقد ا�ستخدمت عالمات التحذير من هذا النوع كمعايري خطر
فوق عايل .)27،28( UHR
وعلى الرغم من �أن هذه املعايري تختلف باختالف الدرا�سات� ،إال �أنها
ب�شكل عام تت�ألف من ثالثة عنا�رص بديلة :الأعرا�ض الإيجابية املخففة
( )APSوالأعرا�ض الذهانية املتقطعة املحدودة الوجيزة (� ،)BLIPSأو
اجتماع عامل خطر �أو �أكرث (مع احت�ساب عامل اخلطر الوراثي دائماً) مع
تدهور وظيفي خالل فرتة زمنية حمددة �سابقة.
عمدت جمموعة ملبورن �إلى ت�أكيد معايري اخلطر فوق العايل UHR
فطورت ب�شكل تدريجي �أداة حم��ددة هي �أداة تقييم احل��االت النف�سية
ّ

حالة الذهان املعر�ضة للخطر
املت�أخرة ERPS
الأعرا�ض الإيجابية املخففة APS
وجود � £أ�سبوع واحد:
• تفكري غري اعتيادي�/أفكار �ضاللية
• �شك�/أفكار ا�ضطهادية
• �شعور بالعظمة
• �شذوذ �إدراكية  /هالو�س
• توا�صل غري منتظم
• غرابة ال�سلوك واملظهر
و�/أو

الذهان املبكر

معيار االنتقال:
ا�ستمرار واحد �أو �أكرث من هذه الأعرا�ض لأكرث من �أ�سبوع

�أعرا�ض ذهانية حمدودة متقطعة وجيزة ()BLIPS
وجود � £أحد هذه الأعرا�ض التي ميكن متييزها ب�شكل
عفوي يف غ�ضون � 7أيام
• هالو�س
• �ضالالت
• ا�ضطرابات فى �شكل التفكري

احلالة الوظيفية – معيار ال�سمة البيولوجية
انخفا�ض عالمات التقييم الوظيفي ال�شامل بثالثني
نقطة كحد �أدنى ملدة �شهر واحد على الأقل خالل ال�سنة
املا�ضية
ووجود قريب من الدرجة الأولى مت ت�شخي�صه بالف�صام �أو
ا�ضطراب الطيف الف�صامي
و�/أو م�ضافات عند الوالدة
تركيز على التدخل النف�سي
الوقاية املو�صى بها

تركيز على التدخل الدوائي

ال�شكل  1احلالة البادرية املبكرة واملت�أخرة :مقاربة للت�صنيف ال�رسيري للمراحل

10

املجلة العاملية للطب النفسي

العالج

املجلة العاملية للطب النفسي

11

اجلدول  2الدقة التنب�ؤية ملختلف منبئات الذهان

BS

الدرا�سة

املتابعة
9.6±7.6
�سنوات

Klosterkötter
و�آخرون ()18؛
Schultze-Lutter
و�آخرون ()25

 Yungو�آخرون
()34

معايري التعر�ض للخطر

املنبئات
� BS 1/66إيجابية
 BS 1/10معرفية�-إدراكية ()COPER
 BS 2/9معرفية ()COGDIS

UHR

احل�سا�سية
0.98
0.87
0.67

� 6أ�شهر

النوعية
0.59
0.54
0.83

�UHRإيجابية
50£GAF>50

 Yungو�آخرون
()35

PPV
0.70
0.65
0.79
0.92
0.69

UHR

NPV
0.96
0.82
0.72
0.62
0.62

� 24شهراً

LR
�إيجابية

� LRسلبية
2.4
1.9
3.9
0.10
0.10

�UHRإيجابية

0.03
0.2
0.4
0.99
0.97
0.91

 Woodsو�آخرون
()36

2.4
1.8
0.63

APS

0.1
0.5
0.16

� 30شهراً

 Lenczو�آخرون
()37

0.99

�UHRإيجابية

UHR

2.5
0.89

24.7±15.9
�شهراً

0.72
0.69
0.70
0.89
0.82

0.89
0.90

0.1
0.60

مقيا�س متالزمة  -SIPSالإيجابية £15
عالمة املواد الأعلى )5=(SIPS P.1.-P.5.

 Masonو�آخرون
()38

2.2
0.67
0.78

UHR

0.2
1.00
0.76

< � 12شهراً
26.3±9.2

1.00
0.54

ا�ضطراب ال�شخ�صية الف�صامي
تفكري غري اعتيادي/تفكري �سحري ،ق�صور وا�ضح يف الأداء الوظيفي ،هالو�س
�سمعية ،انعدام التلذذ/االنف�صال عن املجتمع

a/0
3.3
0.76
0.84

0.3
0.3
0.76
0.86

 Yungو�آخرون
()39

3.2
6.0

UHR

0.3
0.2

� 12شهراً

4.4
a/0
a/0
a/0
8.1

معيار حالة ال�سمة �إيجابي و� apsإيجابي
مدة الأعرا�ض � <5سنوات
>40 GAF
انتباه <2 SANS
منوذج “ £1منبئ �إيجابي”

0.7
0.9
0.8
0.9
0.4

0.31
0.08
0.17
0.14
0.60

 Cannonو�آخرون
()40

0.93
1.00
1.00
1.00
0.93

UHR

4.0
3.1
3.0

0.69
1.00
1.00
1.00
0.81

� 30شهراً

0.83

0.87

19.9

0.6

0.9
0.7
0.8

0.08
0.34
0.30

Ruhrmann
و�آخرون ()41

0.98
0.89
0.90

UHR
COGDIS

0.79
0.74
0.81

� 18شهراً

0.98

1 .1خطر وراثي وانخفا�ض ،£10% GAF
2 .2تفكري غري اعتيادي ،(SIPS item P.1. >2),
3 .3تفكري ا�ضطهادي )،(SIPS item P.2. >2
�4 .4أداء وظيفي (،)>7
�5 .5إدمان على �أي نوع من املادة،
النقاط اخلم�س كلها
 ،2 ،1و3
 ،2 ،1و4
0.42

عالمه  SIPSالإيجابي <16
تفكري غريب الأطوار )(SIPS item D.2.>2
ا�ضطرابات يف النوم )(SIPS item G.1. >2
ا�ضطراب ال�شخ�صية الف�صامي (تعريف )SIPS
عالمة  GAF-Mالأعلى يف ال�سنة املا�ضية
�سنوات الدرا�سة

– PPVقيمة تنب�ؤية �إيجابية؛  NPV-قيمة تنب�ؤية �سلبية؛  pos. LR-ن�سبة الأرجحية عندما تكون نتيجة االختبار �إيجابية؛  neg. LR -ن�سبة الأرجحية عندما تكون نتيجة االختبار �سلبية؛ – � BSأعرا�ض �أ�سا�سية؛ – � UHRأعرا�ض خطر فوق عالٍ ؛ –  GAFتقييم وظيفي �شامل؛ – � APSأعرا�ض �إيجابية
خمففة؛ –  SIPSمقابلة هيكلية للمتالزمات البادرية؛ –  a/0ق�سمة على �صفر؛ –  SANSعالمه تقييم الأعرا�ض ال�سلبية؛ –  GAF-Mتقييم وظيفي �شامل ،الن�سخة املعدلة

املعر�ضة للخطر ( .)29( )CAARMSوبناء على التعريف الأ�سرتايل
ملعايري  ،UHRمت تطوير املقابلة الهيكلية للمتالزمات البادرية (،)SIPS
ومقيا�س املتالزمات البادرية ( )SOPSوالحق ًا معايري املتالزمات
البادرية ( .)30،31( )COPSكما عمد برنامج هيل�سايد للك�شف والوقاية
( )RAPيف نيويورك ( )32ودرا�سة ب��ازل للك�شف املبكر عن الذهان
(� )FEPSYإلى تطوير مقاربات جديدة ذات �صلة باخلطورة فوق العالية
للك�شف املبكر عن  ،FEPوال �سيما الف�صام(.)33
�أجريت على الأقل  15درا�سة تنب�ؤية با�ستخدام معايري  ،UHRبع�ضها
اتخذت عينات كبرية ( .)34-41وتراوحت ن�سب االنتقال �إلى مرحلة النوبة
الذهانية الأولى على فرتة � 12شهراً والتي ن�رشت حتى اليوم ما بني 13%
و .50%كما لوحظ تباين ملمو�س من خالل مقارنة فرتات املالحظة يف
املركز نف�سه ( .)34،35ولكن مبا �أن ن�سبة احلدوث ال�سنوي لكافة �أ�شكال
الذهان لدى جمتمع البحث ب�شكل عام ال تتعدى  ،)42( %0.034فحتى
ن�سب االنتقال الدنيا تظل ت�شري �إلى ارتفاع كبري يف اخلطر الن�سبي للإ�صابة
باملر�ض ،على الأق��ل يف العينات التي تبحث عن امل�ساعدة يف املراكز
املتخ�ص�صة .يبني اجلدول  2اجراءات الدقة التنب�ؤية التي ن�رشت حتى الآن،
حيث متثل الدرا�سات اخلم�س الأخرية الواردة يف القائمة حتاليل املنبئ
الثانوي للعينات التي تنطبق عليها معايري التعر�ض للخطر .ونتيجة لذلك،
ُجمعت مقاربة  UHRمع مقاربة العار�ض الأ�سا�سي يف �شبكة البحوث
الأملانية حول الف�صام وطُ بقت ب�شكل معدل قلي ًال لتعريف “حالة الذهان
املعر�ضة للخطر املت�أخرة” (( )LRPSال�شكل  .)1ولقد لقي منوذج ت�صنيف
املراحل ال�رسيرية هذا ت�أييداً كبرياً م�ؤخراً ،وهو منوذج ميثل تتابع ًا تناذري ًا
لتطور النوبات الذهانية الأولى من الأعرا�ض البادرية غري املحددة �إلى
الأعرا�ض املنبئة الأ�سا�سية ،من ثم �إلى �أعرا�ض  APSثم �أعرا�ض BLIPS
و�أخرياً الأعرا�ض املتقدمة متام ًا (.)15

ع�شوائية م�ضبوطة ،ولكن �شابتها م�شاكل يف �رشط التعمية ال�رضوري يف
تدخل العالج املعريف ال�سلوكي .هذه الثغرة وغريها من الثغرات حتد حالي ًا
من التو�صل �إلى اال�ستنتاجات ،مما �شجع جمموعات البحث العاملة يف
هذا املجال على ا�ستحداث درا�سات جديدة وحم�سنة .وعلى �سبيل املثال،
ي�ضم بروتوكول درا�سة املجموعة املوازية القائمة حالي ًا PREVENT
مقارنة دقيقة واختبارات التفوق والدونية للعالجات النف�سية
حتليالت
َ
الدوائية (.)52
اعتمدت �شبكة البحوث الأملانية حول الف�صام للمرة الأولى ت�صنيف
درا�ساتي التدخل التي �أجرتها.
مراحل اخلطر ،وعليه البعد الزمني ،يف
ْ
و�شملت �إحدى هاتني الدرا�ستني حاالت  ERPSومل تتخذ العالج املعريف
ال�سلوكي � CBTإال ك�إجراء وقائي (� .)49،50أما الدرا�سة الأخرى فكانت
م�صممة حلاالت  LPRSومل ت�ستخدم �إال العالج الوقائي بالأمي�سولربيد
( .)51عندما تتطور الأعرا�ض يف املرحلة البادرية وفق الرتتيب الوارد
يف ال�شكل  ،1ف�إنه من املفيد الرتكيز على التدخالت النف�سية االجتماعية
يف حاالت  ،ERPSوذلك لأ�سباب علمية و�أخالقية ب�شكل خا�ص .وهذه
التدخالت م�سموح بها وتتمتع بتحمل كبري .ما �إن تظهر الأعرا�ض الذهانية
كاف لتناول امل�ضادات الذهانية
الأولى املخففة �أو العابرة ،ف�إن ذلك �سبب ٍ
التي ميكن للمري�ض حتملها والتي لها �أع��را���ض جانبية خفيفة .هذه
اال�سرتاتيجية الوقائية التفريقية م�ستخدمة يف كافة مراكز الك�شف املبكر
يف �أملانيا ،كما حتظى بت�أييد �آخذ يف االرتفاع يف بلدان �أخرى.
الأريبيربازول  aripiprazoleدواء �آخ��ر مت اختباره يف درا�سة
جتريبية �أجريت على ح��االت  .)53( UHRويتم حالي ًا حتليل �آثاره
الوقائية املحتملة يف درا�سة  .PREVENTوقد ا�ستخدمت م�ضادات
االكتئاب يف درا�سة مالحظة طبيعية غري ع�شوائية على عينة من املراهقني
با�ستخدام معيار  APSفقط للإدماج ،ولكن لأ�سباب منهجية ال ت�سمح
هذه الدرا�سة بالتو�صل �إلى �أي ا�ستنتاج عن الآثار الوقائية التفريقية لهذه
الأدوية (.)54

ت�ستهدف اجراءات الوقاية ال�شاملة �أو االنتقائية على التوايل جمموعات
من الأ�شخا�ص الأ�صحاء �أو حاملي املر�ض الذين ال يزالون �أ�صحاء �رسيري ًا
(� .)43أما الوقاية املحددة فت�ستهدف الأ�شخا�ص الذين تظهر عليهم �أعرا�ض
�أ�سا�سية و�أعرا�ض عالية االختطار .ويجب اعتبار ه�ؤالء الأ�شخا�ص مر�ضى
وبحاجة �إلى العالج عندما يطلبون الن�صح وامل�ساعدة يف مراكز الك�شف
والوقاية حتى لو كان مر�ضهم يف مراحله املبكرة .ففي غالب الأحيان
يكون التدهور املفاجئ يف الأداء النف�سي-االجتماعي لدى مر�ضى الف�صام
قد حدث يف املرحلة البادرية ،وحتى قبل التحول �إلى مرحلة النوبات
الذهانية الأولى ( .)14،15وت�شكل هذه االختالالت ال�رسيرية والنف�سية-
االجتماعية �سبب ًا العتبار التدخل يف حاالت  ERPSوحاالت LPRS
وقاية يو�صى بتطبيقها ،وذلك بهدف حتقيق الأه��داف الثالثة الآتية� :أ)
التخفيف من العبء احلايل للأعرا�ض البادرية؛ ب) جتنب حدوث الإعاقة
النف�سية االجتماعية �أو رمبا ت�أخريها؛ ج) الوقاية من الذهان �أو على الأقل
ت�أخري الإ�صابة به �أو تخفيفه وط�أته.
حاولت خم�س درا�سات دولية حول التدخل �أن تعرف �إلى �أي مدى ميكن
حتقيق تلك الأه��داف �أو �إذا كان حتقيقها ممكن ًا (( )44-51اجلدول .)3
فا�ستخدم الباحثون فيها العالج املعريف ال�سلوكي ( )CBTاملع َّدل لينا�سب
حاجات الأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر� ،أو م�ضادات الذهان الالمنوذجية
(ري�سبرييدون� ،أوالنزابني ،و�أمي�سولربيد) .وكانت هذه الدرا�سات درا�سات

املهام امل�ستقبلية

الوقاية من الف�صام با�ستخدام ا�سرتاتيجية الوقاية التفريقية
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�إن تقييم ًا دقيق ًا للإجنازات التي حتققت خالل ال�سنوات اخلم�س ع�رشة
املا�ضية عرب اجلهود املتوا�صلة لتعزيز عملية التنب�ؤ بالذهان (وال �سيما
الف�صام) والوقاية منه يظهر نتائج مبهرة� .إال �أن النتائج املحققة حتى
اليوم بحاجة �إلى عملية تقييم قيا�س ًا على الأهداف الطموحة التي ذكرت �آنف ًا
للطب التنب�ؤي والوقائي احلديث .فمتى ظهرت الأعرا�ض التنب�ؤية الأ�سا�سية
و�أعرا�ض اخلطر فوق العايل  ،UHRرمبا تكون العملية الفزيولوجية
املر�ضية قد تطورت .ويف هذا املر�ض املعقد الذي ميتد على فرتة طويلة
ويت�سم مبرحلة ا�ستعدادية ،قد يكون التعرف على اخلطر والوقاية املوجهة
للأخطار يف هذه احلالة هو خطوة مت�أخرة جداً .وميكن خف�ض ن�سبة حدوث
املر�ض ب�شكل �أكرب من خالل اجراءات وقائية انتقائية و�شاملة .لذلك ،ال بد
امل�ستندين على الأعرا�ض لنحو الوقاية
من االنتقال من الوقاية والتنب�ؤ
ْ
االنتقائية لدى املعر�ضني خلطر الإ�صابة باملر�ض الال �أعرا�ضيني .ويف
امل�ستقبل :ال بد من ال�سعي �إلى� :أ) حت�سني �إغناء الأخطار عرب �إدماج عوامل
االختطار البيولوجية؛ ب) تقدير اخلطر عرب مراعاة �أكرب للفردية من خالل
عملية الت�صنيف ال�رشائحي؛ ج) �إدماج احلاالت النف�سية للأمناط الذهانية
الفرعية ،كما مت حتديدها ب�شكل تقاطعي مبعايري التعر�ض للخطر احلالية،
يف الأنظمة الت�شخي�صية؛ ه) تطبيق ا�سرتاتيجيات الوقاية الأكرث ارتباط ًا

املجلة العاملية للطب النفسي
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عينة ()n

الت�صميم

ظروف التحكم

احلالة
التجريبية

املتابعة بعد
الإخراج
�12شهراً؛
متابعة ثانية:
�46شهراً
(متو�سط)

النتائج

اجلدول  3درا�سة وقائية ا�ست�رشافية ع�شوائية م�ضبوطة على الأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر عالٍ للإ�صابة بالذهان
معايري االنتقال

6
�أ�شهر
تدخل نف�سي
داعم

معايري الإدماج :معايري اخلطر املبكر
واخلطر املرتفع
�6أ�شهر
CBTفردي
وري�سبرييدون

الدرا�سة
59
درا�سة
ع�شوائية
م�ضبوطة غري
حمجوبة

�أكرث من �أ�سبوع
من الأعرا�ض
الإيجابية
امل�ستمرة

�أكرث من �أ�سبوع
من الأعرا�ض
الإيجابية
امل�ستمرة

 McGorryو�آخرون
()44
 Phillipsو�آخرون ()45
APSو�/أو BLIPSو�/أو انخفا�ض
م�ستوى الأداء الوظيفي االجتماعي
ووجود �أقرباء من الدرجة الأولى
م�صابني بالف�صام �أو �أن ال�شخ�ص
امل�ؤ�رش مت ت�شخي�صه با�ضطراب
ال�شخ�صية الف�صامي
APSو�/أو BLIPSو�/أو انخفا�ض
م�ستوى الأداء الوظيفي االجتماعي
ووجود �أقرباء من الدرجة الأولى
م�صابني بالف�صام �أو �أن ال�شخ�ص
امل�ؤ�رش مت ت�شخي�صه با�ضطراب
ال�شخ�صية الف�صام

�6أ�شهر متابعة

 Morrisonو�آخرون
()46
 Morrisonو�آخرون
()47
 McGlashanو�آخرون
()48

58

� 12شهراً غفال،
تدخل فردي
وعائلي نف�سي-
تربوي داعم

�4أ�سابيع
من الأعرا�ض
الإيجابية
امل�ستمرة؛
�سلوك غري �سوي
و�أذى للنف�س �أو
للآخرين

�12شهراً؛
متابعة ثانية:
�36شهراً

� 12شهراً من
الأوالنزابني،
تدخل فردي
وعائلي نف�سي-
تربوي داعم

APSمعدل )و�/أوBLIPS
(
(معدل )و�/أو انخفا�ض م�ستوى الأداء
الوظيفي االجتماعي ووجود �أقرباء
من الدرجة الأولى م�صابني بالف�صام
�أو �أن ال�شخ�ص امل�ؤ�رش مت ت�شخي�صه
با�ضطراب ال�شخ�صية الف�صامي

�6أ�شهر
CBTفردي
وري�سبرييدون

60

درا�سة
ع�شوائية
عمياء
مزدوجة
م�ضبوطة
بالدواء
الوهمى

� 24شهراً من
التدخل املرتكز
على احلاجات

درا�سة
ع�شوائية
م�ضبوطة

حت�سن يف احلالة النف�سية املر�ضية الإيجابية
وال�سلبية والعامة بعد � 12شهراً ب�شكل �أكرب من
جمموعة الأوالنزابني منها يف جمموعة الغفال؛
منحنى �إح�صائي نحو انخفا�ض ن�سبة االنتقال
بعد � 12شهراً
124

درا�سة
ع�شوائية
م�ضبوطة

 Häfnerو�آخرون ()49
و�آخرون
Bechdolf
()50

�أعرا�ض �أ�سا�سية تنذر بالذهان و�/أو
انخفا�ض يف م�ستوى الأداء الوظيفي
االجتماعي مع عوامل اختطار جينية
و�/أو توليدية

 APS*1و/
�أو BLIPS*2
و�/أو
و�أكرث من �أ�سبوع
من الأعرا�ض
الإيجابية
امل�ستمرة

حت�سن يف الأعرا�ض وتكيف اجتماعي يف
احلالتني؛ انخفا�ض ملحوظ يف ن�سبة االنتقال
يف املجموعة التجريبية بعد � 6أ�شهر عرب التحليل
الهادف �إلى العالج وبعد � 12شهرا ًعرب التحليل
ح�سب الربوتوكول؛ فرق غري ملحوظ لدى
املتابعة مدة � 46شهراً
حت�سن ملحوظ يف الأعرا�ض الإيجابية مع CT؛
حت�سن يف التكيف االجتماعي يف احلالتني؛
انخفا�ض ملحوظ يف ن�سبة االنتقال بعد12
�شهراً؛ فرق غري ملحوظ لدى املتابعة مدة36
�شهراً
� 24شهراً

� 24شهراً

حت�سن ملحوظ يف الأعرا�ض البادرية وم�ستوى
الأداء الوظيفي االجتماعي لدى املقارنة (قبل-
بعد) بعد � 6أ�شهر و� 12شهراً؛ انخفا�ض ملحوظ
يف ن�سبة االنتقال يف املجموعة التجريبية بعد
� 6أ�شهر و� 12شهراً

� 24شهراً من
التدخل عرب
الأمي�سولربيد
وتدخل فردي
وعائلي نف�سي-
تربوي داعم

– �APSأعرا�ض �إيجابية خمففة؛ � BLIPS -أعرا�ض ذهانية حمدودة متقطعة وجيزة؛ - CBTعالج معريف �سلوكي ، CT-عالج معريف

ب�سببيات املر�ض.

�إغناء اخلطر
�إذا ا�ستمرت املرحلة البادرية الأولية مدة تناهز خم�س �سنوات ،ف�إن
معظم فرتات املتابعة املذكورة يف اجلدول  2ال تكون كافية ملعرفة ن�سب
االنتقال احلقيقية� .إذ قد ي�صنف عدد كبري مما �سي�صبح الحق ًا م�سببات
لالنتقال على �أنه غري م�سبب ،مما ي�ؤدي �إلى التقليل من قيمة القدرة التنب�ؤية
لأعرا�ض اخلطر ب�شكل منهجي ( .)12لذلك ،ف�إن املهمة الأولى والأهم يف
امل�ستقبل تتمثل يف �إجراء درا�سات جديدة ذات منهجية حم�سنة وعلى نطاق
وا�سع تكون فرتات املتابعة فيها طويلة ومتتد على طول املرحلة البادرية
الأولية ،كما هو احلال يف درا�سة .)18( CER
ميكن �أي�ض ًا تطوير عملية �إغناء الأخطار عرب �إدماج امل�ؤ�رشات احليوية،
على غرار بحث �أجري م�ؤخراً على التنب�ؤ مبر�ض الزهامير عرب متالزمة
اخللل املعريف الطفيف ( .)55( )MCIت�شري هذه احلالة �إلى خطر الزهامير
بن�سبة انتقال ميكن مقارنتها مبتالزمة اخلطر يف درا�سة  .FEPSولكن �إذا
�أظهر مري�ض اخللل املعريف الطفيف ب�شكل متزامن مل�ؤ�رشات بيوكيميائية
ومل�ؤ�رشات ت�صوير ،ف�إن القدرة التنب�ؤية �سرتتفع ب�شكل ملحوظ .ميكن �إغناء
هذه الأخطار يف الك�شف املبكر عن الذهان  FEPSبا�ستخدام التغريات
املورفولوجية للدماغ ولكن �أي�ض ًا االختالالت يف �رسعة املعاجلة والذاكرة
اللفظية ،والتي ترتبط مبتالزمة خطر الذهان ،وهي �أكرث تواتراً و�أ�شد يف
احلاالت التي ينتقل فيها املري�ض الحق ًا �إلى مرحلة الف�صام �أو الأمرا�ض
الذهانية الأخ��رى ) .(12,56-60وحدها الدرا�سات التي جترى على
نطاق وا�سع والتي تت�سم بفرتات مراقبة طويلة كفيلة بتو�ضيح ما �إذا كانت
عملية �إغناء الأخطار ممكنة بوا�سطة مثل هذه امل�ؤ�رشات احليوية .ويرتبط
جناح هذه اال�سرتاتيجية بتقدم البحوث التي جترى على عوامل االختطار
البيولوجية والبيئية وتفاعالتها ،وهي جتارب يتم تطبيقها يف درا�سة
ال�شبكة الأوروبية ل�شبكات الف�صام الوطنية التي تدر�س التفاعالت اجلينية
– البيئية (.)61( )GEI-EU

الت�صنيف ال�رشائحي للخطر
يف املجاالت الطبية الأخرى مثل علم الأورام �أو طب اجلهاز التنف�سي،
يتم ا�ستخدام امل�ؤ�رشات الإنذراية ( )PIلت�صنيف املراحل ال�رسيرية متعدد
املتغريات عرب الت�صنيف ال�رشائحي للخطر ،وذلك يف �أحد �إجراءات منذجة
املخاطر املعروفة والتي ال ت�ؤدي �إلى خ�سارة احل�سا�سية� .أما يف الدرا�سة
الأوروبية للتنب�ؤ بالذهان ( ،)EPOSفقد �أدخلت هذه املقاربة �ضمن بحث
التنب�ؤ بالذهان للمرة الأولى ( .)41ومت تطوير منوذج �رسيري انطالق ًا من
معادلة انحدار  Coxللنكو�ص التي تت�ضمن �ستة متغريات (عالمة SIPS
الإيجابي ،عالمة  SIPSللتفكري الغريب الأطوار ،عالمة  SIPSال�ضطرابات
النوم ،عالمة  SIPSال�ضطراب ال�شخ�صية الف�صامي� ،أعلى عالمة للتقييم
الوظيفي ال�شامل خالل ال�سنة ال�سابقة ،و�سنوات الدرا�سة) .وانطالق ًا من
عالمات االنحدار الفردية ،طرحت م�ؤ�رشات �إنذارية ( )PIمتعددة املتغريات
بهدف الت�صنيف ال�رشائحي خلطر االنتقال �إلى مرحلة الذهان على �أربعة
�رشائح يحدد كل منها خطر ن�سبي مرتفع ب�شكل ملحوظ قيا�س ًا على جمتمع
البحث ،وهو خطر يرتفع مع كل طبقة.
ر�أى الباحثون يف هذا النموذج امل�ؤلف من �أربع �رشائح و�سيلة لتعزيز
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عملية التنب�ؤ بالذهان ب�شكل ملحوظ� ،إذ �أتاح متييز اخلطر الفردي جلهة
اجل�سامة والوقت� .إن عملية تقدير اخلطر �أو الت�صنيف ال�رسيري ملراحل
اخلطر الذي يعتمد �أكرث على الفردية� ،إذا ما �أثبتت �صالحيته يف الدرا�سات
امل�ستقبلية ،ميكن �أن يح�سن ب�شكل ملحوظ عملية تطوير معايري الإدماج
املتكيفة مع اخلطر للتجارب الوقائية الع�شوائية التي جترى يف امل�ستقبل.
ولدى تطبيق هذه املقاربة للمرة الأول��ى يف الدرا�سة الأوروبية للتنب�ؤ
بالذهان ( ،)EPOSمل ت�ؤخذ بعني االعتبار �سوى املتغريات ال�رسيرية
والدميوغرافية .ويبقى للباحثني �أن يكت�شفوا ما �إذا كان اعتماد منوذج
متعدد امل�ستويات ي�ضم متغريات ع�صبية-معرفية ،ع�صبية-حيوية،
ضال عن
اجتماعية-بيوغرافية� ،أو بيئية كفيل بزيادة الدقة التنب�ؤية .ف� ً
ذلك ،ال بد للدرا�سات امل�ستقبلية �أن تك�شف ما �إذا كان تطبيق هذه النماذج
ممكن ًا يف التنب�ؤ بالذهان �ضمن �أطر زمنية خمتلفة.

�إدراج احلاالت النف�سية املعر�ضة للخطر � ARMSضمن الأنظمة
الت�شخي�صية
�أث��ارت عملية مراجعة دليل  DSMالتي جتري حالي ًا ج��د ًال حول
�إدماج متالزمة خطر للذهان بهدف ت�سهيل الوقاية منه ( .)62فعار�ض
الكثري من الباحثني هذا امل�رشوع يف البدء الفتني النظر �إلى املخاطر التي
ينطوي عليها تطبيق احلاالت النف�سية املعر�ضة خلطر الذهان ARMS
كمعيار ت�شخي�صي .و�أ�شار ه�ؤالء الباحثون �إلى �أن حاالت التنب�ؤ الإيجابي
صال ( )70%-60يف العيادات املخت�صة من املتوقع
اخلاطئة املرتفعة �أ� ً
�أن ترتفع �إلى  90%يف العيادات اخلارجية .وال �شك يف �أن وجهة نظر
ه�ؤالء املنتقدين منطقية وينبغي �أخذها يف االعتبار قبل اتخاذ القرار
ب ��إدراج ح��االت  ARMSيف الأنظمة الت�شخي�صية لدى مراجعتها يف
امل�ستقبل� .إال �أن هذا اجلدل يركز ب�شكل �شبه كامل على ال�صالحية التنب�ؤية
ملعايري اخلطر ،وعليه ف�إنه يغ�ض الطرف على النتيجة الأ�سا�سية �أال وهي �أن
صال من ا�ضطرابات
الأ�شخا�ص الذين تنطبق عليهم معايري اخلطر يعانون �أ� ً
نف�سية ووظيفية متعددة ي�سعون �إلى عالجها .ال بل يعانون ق�صوراً معرفي ًا
ونف�سي ًا م�صحوب ًا بتغريات خمية مورفولوجية ووظيفية .وعليه ،ف�إن
غالبية الأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر ممن يطلبون العالج تنطبق عليهم
املعايري العامة لدليل  IV-DSMلال�ضطراب النف�سي (�أي متالزمة
�سلوكية ونف�سية �رسيرية وا�ضحة م�صحوبة ب�إعاقة و�/أو �ضائقة �شديدة)
ويجب اعتبارهم مر�ضى� ،أي �أ�شخا�ص بحاجة �إلى العالج ولهم احلق فيه.
و�إذا �أخذنا هذا بعني االعتبار ،جند �أن ثمة �أ�سباب ًا كافية لإدماج
امللف ال�شخ�صى ال�رسيري يف النظام الت�شخي�صي كما حدد يف معايري
التعر�ض للخطر احلالية ،لي�س كمتالزمة خطر بادرية للذهان الأول ،ولكن
كا�ضطراب م�ستقل .يتيح �إدراج مثل هذا الت�شخي�ص امل�ستقل توفري الرعاية
الطبية القيا�سية ،كما يت�سم مبيزة �أخرى هي جتنب الو�صمة التي قد ي�سببها
ربط احلالة النف�سية ب�شكل ظاهر بنتيجة ينظر �إليها على �أنها �سلبية وت�شكل
تهديداً .وعلى الرغم من �أن اخلطر املرتفع للإ�صابة بالذهان �سيبقى ميزة
ملثل هذا الت�شخي�ص ،ف�إن الرتكيز النف�سي والطبي �سيتحول من النتيجة
امل�ستقبلية غري امل�ؤكدة �إلى علم النف�س املر�ضي و�إل��ى االحتياج .ويف
هذه املرحلة من املعرفة ،يبقى معيار دليل  5-DSMالإطار ال�صحيح
لإدماج هذه املتالزمة .و�سي�شكل هذا الإدماج يف دليل  5-DSMوالحق ًا
يف ت�صنيف  11-ICDحافزاً كبرياً لتخطيط وتطبيق جيل جديد من
الدرا�سات الدولية والوطنية.
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ا�سرتاتيجيات وقائية �أخرى مرتكزة على �سببيات املر�ض
) ومن63،64( ثمة مقاربة جديدة تنطلق من فكرة الوقاية الع�صبية
الدرا�سات التي ت�شري �إلى خ�سارة مطردة حلجم املادة الرمادية قبل بداية
 ومن بني املواد املختلفة التي لديها خ�صائ�ص.)56،58،60( الذهان
الوقاية الع�صبية تتوفر النتائج الأولية للجرعات الأولية للأحما�ض الدهنية
 وكانت ن�سبة. واجلرعات اخلفيفة من الليثيوم، الغلي�سني،3-�أوميغا
 �شهراً يف عينة املراهقني املعر�ضني للخطر ال�شديد12 االنتقال البالغة
 معد ًال �أدن��ى ب�شكل3-الذين خ�ضعت لعالج الأحما�ض الدهنية �أوميغا
 وقد لوحظ هذا الأثر يف فرتة متابعة،)65( ملحوظ منها يف عينة بال�سيبو
N-methyl-d- ، قام الباحثون بتقييم الغلي�سني.بلغت �ستة �أ�شهر
 يف ع�رشة مر�ضى �ضمن بحث،aspartate receptor coagonist
 وقد �أظهر البحث حت�سن ًا ملحوظ ًا يف خمتلف املجاالت،جتريبي مفتوح
 انخف�ض، يف درا�سة مفتوحة لإثبات الفكرة.)66( املر�ضية-النف�سية
 يف عينة الأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر فوق العايلT2 الوقت احل�صيني
 مما يوحي بحماية ذات بنية جمهرية،اخلا�ضعني لعالج قيا�سي داع��م
 وكانت هذه الدرا�سة الأول��ى التي قدمت بيانات.)58،67( ح�صينية
 �أما.ت�صويرية عن �آثار الوقاية الع�صبية يف الأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر
 فهو قيد املراجعة يف3-الأثر الوقائي الوا�ضح للأحما�ض الدهنية �أوميغا
 وهي درا�سة، الأ�سرتالية للبادرات، الأوروبية،الدرا�سة الأمريكية ال�شمالية
.)68( )NEURAPRO( جترى على عينة كبرية

خال�صة
 ميثل الف�صام اال�ضطراب النف�سي الأول الذي،با�ستثناء مر�ض الزهامير
 �أما النتائج.طبق عليه ب�شكل نظامي برنامج الطب احلديث للتنب�ؤ والوقاية
فكانت واعدة وتب�شرّ يف ال�سنوات املقبلة ب�إمكانية تقدمي ا�سرتاتيجيات
وقائية مف�صلة ب�شكل دقيق ح�سب خطر الإ�صابة الفردي لدى كل �شخ�ص
.يطلب الن�صح
ال بد من �إغناء عملية التقييم املوجهة نحو الأعرا�ض بعوامل االختطار
االجتماعية �إذا ما �أراد الباحثون �أن-البيولوجية والنف�سية-الع�صبية
 كما يجب تطوير الوقاية.يخف�ضوا ن�سبة ح��دوث املر�ض ب�شكل كبري
 وهذا يتطلب جي ًال جديداً من.املو�صى بها والتحول �إلى الوقاية االنتقائية
. وبفرتات مراقبة �أطول بكثري،الدرا�سات على عينة كبرية للتنب�ؤ والوقاية
ويف هذه الدرا�سات يجب تقييم توليفات واعدة من م�ؤ�رشات اخلطر التي
 كما يجب تقييم التدخالت النف�سية.يتم اختيارها لرفع القيم التنب�ؤية
 ويجب �أي�ض ًا اختبار املزيد من ا�سرتاتيجيات.والدوائية على املدى الطويل
 ويتطلب تخطيط مثل هذه الدرا�سات.الوقاية املوجهة نحو �سببيات املر�ض
وتنفيذها القيام بخطوة مفيدة �أال وهي �إدماج احلاالت النف�سية الذهانية
 كما حددت يف �أعرا�ض اخلطر امل�ستخدمة حالي ًا يف عملية مراجعة،الفرعية
.ًالأنظمة الت�شخي�صية التي �ستجرى قريبا
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املهارات عرب التعلم .ويكون هذا الق�صور �شديداً بحيث ي�ؤثر ب�شكل ملحوظ
على الأداء الوظيفي الطبيعي الذى يظهر على �شكل قيود متنع امل�صاب من
امل�شاركة يف الأن�شطة (�إعاقات)» (.)17
حظي اجلدل القائم حول الإط��ار املفاهيمي لال�ضطرابات النمائية
الفكرية زخم ًا و�أهمية يف �إطار املراجعة التي تتم حالي ًا لت�صنيفي الأمرا�ض
النف�سية الأ�سا�سية  ICD-10 :ودليل الأمرا�ض النف�سية الت�شخي�صي
والإح�صائي ) (DSMاخلا�ص بجمعية الطب النف�سي الأمريكية )(APA
( .)18طرح خالل هذا اجل��دل موقف مت�شدد يقول ب�أنه �إذا مت تعريف
اال�ضطرابات النمائية الفكرية على �أنها �إعاقات لي�س �إال ،فعندئ ٍذ يجب
�إ�سقاطها من ت�صنيف  ICDوت�صنيفها با�ستخدام رموز الت�صنيف الدويل
ل�ل�أداء الوظيفي ) (ICFوالتي ينت�رش ا�ستخدامها يف البلدان الـ194
الأع�ضاء يف منظمة ال�صحة العاملية لتحديد م�س�ؤوليات احلكومات يف
توفري الرعاية ال�صحية واخلدمات الأخ��رى ملواطنيها .وت�ستخدم فئات
ت�صنيف  ICDمبا فيها الفئات املتعلقة باال�ضطرابات النمائية الفكرية
يف كافة �أنحاء العامل لتحديد �أي من النا�س خمولون لال�ستفادة من هذه
اخلدمات ،و�أي نوع من خدمات الرعاية ال�صحية واخلدمات التعليمية
واالجتماعية وحتت �أي �رشط من ال�رشوط.
وعليه ،ف�إن �إ�سقاط اال�ضطرابات النمائية الفكرية من قائمة احلاالت
ال�صحية يرتتب عليه ت�أثري كبري يف عملية �إب��راز اال�ضطرابات النمائية
الفكرية يف �إح�صائيات ال�صحة الوطنية وال�شاملة وعلى ال�سيا�سة ال�صحية
وعلى اخلدمات املتوفرة لهذه الفئة ال�ضعيفة من ال�سكان .ويف املقابل،
�إذا اعتربت اال�ضطرابات النمائية الفكرية حالة �صحية فقط ،ف�إن م�صطلح
«�إعاقة» ال يجب ا�ستخدامه للداللة عليها .ولكن ذلك �سيعار�ض املوقف
الذي اتخذته الكثري من احلكومات واملنظمات الدولية.
قد ينظر �إلى هذا احلل على �أنه مقاربة بيولوجية خمتزلة يرف�ضها
ضال عن امل�ستخدمني واخلرباء
الكثري من �أ�صحاب احلقوق الدوليني ف� ً
العاملني يف هذا املجال .وبعد ،ما زالت هناك ت�سا�ؤالت كبرية غري وا�ضحة
حول تعريف اال�ضطرابات النمائية الفكرية على �أنها حالة �صحية ،ف�أين
هي من ت�صنيف اال�ضطرابات النمائية الفكرية؟ وما هو العمر الفا�صل
لبداية الإ�صابة بهذه اال�ضطرابات وطبيعة الرابط بني االعتالل املعريف
واملهارات ال�سلوكية؟
قد ت�ساعد اخل�برة اجلماعية املتعلقة بامل�صطلحات والأنتولوجيا
لال�ضطرابات النمائية الفكرية يف تو�ضيح الإط��ار املفاهيمي لعنا�رص
املر�ض والإع��اق��ة يف ت�صنيف  ICD-11و� ،ICFأي املكان الذي
ميكن فيه ت�صنيف عن�رص احلالة ال�صحية لال�ضطرابات النمائية الفكرية
ت�صنيف ًا منا�سب ًا حتت فئة الأمرا�ض واال�ضطرابات ،وكيف ميكن حتديد
الإطار املفاهيمي لآثارها الوظيفية با�ستخدام ت�صنيف الأداء الوظيفي
والإعاقة ( .)6وهذه املقاربة قد تقدم حلو ًال بديلة مل�شاكل مماثلة متعلقة
با�ضطرابات عقلية �أخرى ميكن ربطها بالإعاقة.
ن ّفذ العمل الوارد يف هذه املقالة يف �إطار مراجعة ت�صنيف اال�ضطرابات
العقلية وال�سلوكية يف ت�صنيف  ،ICD-10ال��ذي يديره ق�سم ال�صحة
العقلية و�سوء ا�ستخدام امل��واد وال��ذي ورد يف �أماكن �أخ��رى (.)19،20
يف جمال اال�ضطرابات النمائية الفكرية� ،سيتمثل �أحد الأه��داف املهمة
لت�صنيف  ICD-11يف تقدمي �أدوات من �ش�أنها �أن تتيح حتديد الأ�شخا�ص
امل�صابني باال�ضطرابات النمائية الفكرية ممن هم بحاجة �إلى اخلدمات

و�إعطائهم الأولوية ب�شكل �أ�شمل و�أكرث فاعلية و�أكرث دقة .ويف معظم البلدان،
تت�أثر �رشوط الأهلية لال�ستفادة من اخلدمات واختيار العالج للأ�شخا�ص
امل�صابني باال�ضطرابات النمائية الفكرية ت��أث��راً �شديداً بالت�صنيف
الت�شخي�صي .ويتمتع الأ�شخا�ص امل�صابني باال�ضطرابات النمائية الفكرية
بفر�ص كربى لال�ستفادة من اخلدمات التي يحتاجونها �إذا كان العاملون يف
جمال ال�صحة يف الأماكن التي يتواجدون فيها ميلكون نظام ًا ت�شخي�صي ًا
موثوق ًا به �صاحل ًا قاب ًال للتطبيق ومفيداً من الناحية ال�رسيرية .ومن غري
الوارد �أن يكون موظفو ال�صف الأول هم الأطباء النف�سيني� .أما يف البلدان
ذات الدخل املتدين واملتدين-املتو�سط ،ف�إن من غري الوارد �أن يكون هم
اخت�صا�صيي ال�صحة النف�سية من �أي نوع كان ،ال بل يف غالب الأحيان هم
لي�سوا �أطباء .وهذه العوامل �أثرت ب�شكل كبري يف الإطار املفاهيمي للمهام
ول�سري العمل لدى مراجعة ت�صنيف  ،ICD-10بالإ�ضافة �إلى ت�شكيل
جمموعة العمل اخلا�صة مبراجعة الت�صنيف الدويل للأمرا�ض ،مبا فيها
جمموعة العمل اخلا�صة باال�ضطرابات النمائية الفكرية .كما تت�أثر عملية
املراجعة بنموذج امل�ضمون  Content Modelلت�صنيف ،ICD-11
الذي يحدد هيكلية املعلومات التي يجب توفريها لكل فئة ت�شخي�صية
وطبيعتها ،حيث يتم �إدراج الفئة �ضمن بنية معلوماتية �أو�سع (.)21
اعتمدت جمموعة العمل حول اال�ضطرابات النمائية الفكرية مقاربة
نوعية خمتلطة للجمع بني الدالئل املتوفرة واملعرفة اخلرباتية ال�سابقة
( .)22وقد طبقت هذه املقاربة يف ثالثة اجتماعات عقدت وجه ًا لوجه
و�سبعة م�ؤمترات تلفزيونية وتبادالت �إلكرتونية ،وذلك للتو�صل �إلى توافق
حول املقرتحات املقدمة �إلى املجموعة اال�ست�شارية الدولية للت�صنيف
الدويل للأمرا�ض .ويركز هذا البحث على املقرتحات التي وافقت عليها
جمموعة العمل املتعلقة بفئة الأهل �أو الفئة فوق الرتتيبية لال�ضطرابات
النمائية الفكرية ،ا�سم الكيان وتعريفه و�أنواعه الفرعية.

نتائح مناق�شات جمموعة العمل
الو�ضعية يف الت�صنيف
اتفقت جمموعة العمل على احلاجة �إلى نقل اال�ضطرابات النمائية
الفكرية �إل��ى جمموعة ك�برى (فئة الأه��ل �أو الفئة ف��وق الرتتيبية) من
اال�ضطرابات النمائية الع�صبية .وفق ًا للم�صطلحات الأنتولوجية ،ت�سمى
الفئات الفرعية فئات الأطفال ،وت�سمى الفئة فوق الرتتيبية فئة الأهل.
هذا الرتتيب مينح اال�ضطرابات النمائية الفكرية �صفة احلالة ال�صحية فال
تعترب جمموعة من الإعاقات فح�سب.

امل�صطلحات
لقي م�صطلح «فكري» ت�أييداً لأنه �سهل الفهم يف الكثري من البلدان
و�شائع اال�ستعمال ومقبول ب�شكل وا�سع يف �سياق التطبيقات ال�رسيرية
وذات العالقة بال�سيا�سات .ومبوازاة التعريفات احلالية للذكاء ( ،)23ال
ي�شري هذا امل�صطلح �إلى خا�صية وحدوية ،لكنه م�صطلح �شامل ي�ضم الأداء
الوظيفي املعريف وال�سلوك التكيفي والتعليم الذي ينا�سب العمر ويوافق
معايري احتياجات احلياة اليومية التي تتنا�سب والثقافة .وعلى الرغم من
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�أن م�صطلح «معريف» قد ينظر �إليه على �أنه �أكرث دقة ويعك�س ب�شكل �أف�ضل
الظاهرة الكامنة لال�ضطرابات النمائية الفكرية� ،إال �أنه ينطوي على دالالت
ضال عن ذلك� ،إن ا�ستعمال م�صطلح «معريف» يف
�أ�شمل يف علم النف�س .ف� ً
جمال اخلرف والف�صام قد ي�سبب االلتبا�س.
لقي اعتماد م�صطلح «منائي» ترحيب ًا ب�شكل عام ،لأنه ي�شري �إلى فرتة
من الزمن يكون فيها الدماغ ووظائفه يف طور النمو .ويف هذا امل�صطلح
داللة على عملية ما تدوم مع احلياة ،وهو ي�ؤكد على الطبيعة الديناميكية
لال�ضطرابات النمائية الفكرية .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ثالث كلمات طرحت
خالل النقا�ش لتو�صيف احلالة املعنية ،وهي «االعتالل» و«ال�صعوبات»
و«اال�ضطراب» .ي�ستخدم م�صطلح «اعتالل» ب�شكل خا�ص يف ت�صنيف ICF
للداللة على امل�شاكل التي ت�صيب وظائف اجل�سم وبنيته والتي ميكن ربطها
مبجموعة متنوعة من احلاالت ال�صحية� .أما م�صطلح «�صعوبات» فاقرتح
بهدف جتنب الدالالت الطبية املت�صلة ولأن رف�ضه من امل�ستهلك والعائالت
ومقدمي الرعاية �أقل احتماالً ،وقد يوحي ب�أن ال�شخ�ص ي�ستطيع التغلب
على م�شاكله بقليل من الدعم وامل�ساعدة .ولكنه يف الوقت نف�سه قد ي�شكل
لب�س ًا لأن هذه ال�صعوبات لدى بع�ض النا�س متتد على فرتة طويلة وال يتم
التغلب عليها ب�شكل كامل .كذلك طرح م�صطلح «طيف» ،ولكنه مل يلقَ ت�أييداً
نظراً لقيمته الت�صنيفية املنخف�ضة يف الت�صنيف الفئوي.
تعرف التو�صيفات ال�رسيرية والإر���ش��ادات التوجيهية الت�شخي�صية
ّ
لال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية لت�صنيف  ICD-10اخلا�ص مبنظمة
ال�صحة العاملية (« )24اال�ضطراب» ب�أنه «جمموعة الأعرا�ض �أو ال�سلوك
القابل للتحديد �رسيرياً» ،وهو يرتبط عاد ًة بتداخل يف الوظائف ال�شخ�صية
�أو ب�ضائقة� .أما م�صطلح «ا�ضطراب» فقد اعترب ذا منفعة ،لأنه ي�ضع م�صطلح
الإعاقة الفكرية على امل�ستوى نف�سه مع اال�ضطرابات البارزة الأخرى مثل
اخلرف �أو الف�صام .ويحمل امل�صطلح دالالت ت�شري �إلى �أنه لي�س م�س�ألة ذكاء
فح�سب ،و�أنه يتنا�سب مع وجود �سببيات متعددة ومرا�ضات م�شرتكة ومع
اختالف يف اال�ضطرابات النمائية الفكرية.

تعريف
مت االتفاق على �أن ي�شتمل تعريف اال�ضطرابات النمائية الفكرية
م�صطلحات متعلقة بالأ�سا�س النمائي لالعتالل الدماغي ،ومظاهر
الأداء الوظيفي املعريف والق�صور التكيفي ،وال�سببيات ،و�سري اال�ضطراب
والنتائج .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن التعريف والتو�صيفات الرئي�سية التي
اقرتحتها جمموعة العمل ترد يف اجلدول .1

الفئات الفرعية
تو�صلت جمموعة العمل �إلى اتفاق يق�ضي بالإبقاء على الفئات الفرعية
(فئات الأطفال) التي تنطبق على م�ستويات احل��دة اخلفيفة ،املعتدلة،
ال�شديدة ،ال�شديدة جداً لال�رضابات النمائية الفكرية ،بالإ�ضافة �إلى الفئات
امل�ؤقتة لال�ضطرابات النمائية الفكرية الأخرى وغري املحددة.
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اجلدول  1تعريف التو�صيفات الأ�سا�سية لال�ضطرابات النمائية الفكرية
) (IDDالتي وافقت عليها جمموعة عمل ICD
التعريف
هي جمموعة احلاالت النمائية التي تت�صف باعتالل وا�ضح يف الوظائف املعرفية،
والتي ترتبط بق�صور يف التعلم وال�سلوك التكيفي واملهارات.
التو�صيفات الأ�سا�سية
• تتميز اال�ضطرابات النمائية الفكرية باعتالل وا�ضح يف الوظائف املعرفية
الأ�سا�سية التي تعترب �رضورية لتطور املعرفة واال�ستدالل والتمثيل الرمزي
على امل�ستوى املتوقع من �أقران ال�شخ�ص من العمر نف�سه والبيئة الثقافية
واملجتمعية� .إال �أن �أمناط اعتالالت معرفية خمتلفة جداً تظهر يف بع�ض حاالت
اال�ضطرابات النمائية الفكرية.
• يعاين الأ�شخا�ص امل�صابون باال�ضطرابات النمائية الفكرية ب�شكل عام من
�صعوبات يف الفهم اللفظي ،واال�ستدالل الإدراكي ،والذاكرة العاملة ،و�رسعة
املعاجلة.
• يرتبط االعتالل الذي يعانيه امل�صابون با�ضطرابات منائية فكرية ب�صعوبات يف
خمتلف جماالت التعلم ،مبا فيها املعرفة الأكادميية والعملية.
• تظهر على امل�صابني باال�ضطرابات النمائية الفكرية عاد ًة �صعوبات يف ال�سلوك
التكيفي� ،أي يف اال�ستجابة ملتطلبات احلياة اليومية املتوقعة من �أقران ال�شخ�ص
من العمر نف�سه والبيئة الثقافية واملجتمعية .وت�شمل هذه ال�صعوبات ق�صوراً يف
املهارات الإدراكية واالجتماعية والعملية ذات ال�صلة.
• غالب ًا ما يواجه الأ�شخا�ص الذين يعانون ا�ضطرابات منائية فكرية �صعوبات يف
�إدارة �سلوكهم وانفعاالتهم والعالقات ما بني ال�شخ�صية واحلفاظ على التحفيز
خالل عملية التعلم.
• اال�ضطرابات النمائية الفكرية هي ا�ضطرابات متتد على فرتة عمرية وتتطلب
الأخذ بعني االعتبار املراحل النمائية واملراحل االنتقالية خالل احلياة.

وقد دعا عدد من املنظمات البارزة التي تعمل يف هذا املجال �إلى
�إ�سقاط فئات الأطفال املرتكزة فقط �إلى معدل الذكاء .فعلى �سبيل املثال،
تقرتح جمعية  AAIDDنظام ًا متعدد الأبعاد للت�صنيف معترب ًة �أن
معدالت الذكاء ال تكفي وحدها دون غريها لتحديد الأداء الوظيفي املعريف
�أو م�ستوى حدة اال�ضطراب ال�رسيرية ( .)16وعللت جمموعة العمل ذلك
بقولها �إن حتديد م�ستوى حدة اال�ضطراب ال�رسيرية يجب �أن تعتمد على
تو�صيف �رسيري خل�صائ�ص كل فئة فرعية ،و�أنه يجب اعتبار معدل الذكاء
تو�صيف ًا �رسيري ًا بني غريه من التو�صيفات التي تعد مهمة لدى حتديد
م�ستوى حدة اال�ضطراب.
وقررت جمموعة العمل الإبقاء على م�ستوبات احلدة ال�رسيرية نظراً
لفائدتها الت�شخي�صية وال�رسيرية (� .)25إذ ثبت على �سبيل املثال �أن ارتفاع
حدة اال�ضطرابات النمائية الفكرية مرتبط بتدين م�ستوى القدرة على اتخاذ
القرارات املتعلقة باملعي�شة لدى امل�صابني ،مبا فيها اختيار مكان ال�سكن
و�رشيك ال�سكن ( .)26ومييل الأ�شخا�ص امل�صابون باال�ضطرابات النمائية
الفكرية ال�شديدة جداً �إلى العي�ش يف مركز للرعاية الطويلة الأمد �أكرث من
ه�ؤالء امل�صاببني باال�ضطرابات النمائية الفكرية الطفيفة ،وهم �أقل قدرة
ضال عن ذلك ،ينت�رش ا�ستخدام م�ستويات احلدة
على تدبر �أمورهم املعي�شية .ف� ً
يف الكثري من �أنظمة ال�صحة العامة� ،إذ حتدد م�ستوى اخلدمات واملنافع
املتوفرة .وتكون مفيدة للتوا�صل بني املحرتفني يف خمتلف املجاالت
والعائالت وامل�ستخدمني.
ال يتناق�ض الت�صنيف الفئوي الفرعي بح�سب احل��دة ال�رسيرية مع
ا�ستخدام مقاربات �أخرى للت�صنيف الفئوي الفرعي ،مبا فيها املقاربات

املتعددة الأبعاد التي تهدف �إلى ربط ت�شخي�ص اال�ضطرابات النمائية
الفكرية بالدعم الالزم مبا فيه التدخل والتخطيط ( .)23ويف امل�ستقبل،
يجب �أن ت�ستكمل بت�صنيف فرعي فئوي مرتكز �إلى خ�صائ�ص وظيفية
و�شخ�صية و�/أو الدعم ال�لازم ) .(ICFوقد مت تطوير عدد من الأدوات
لت�صنيف حاجات الدعم واخل�صائ�ص ذات ال�صلة للأ�شخا�ص امل�صابني
باال�ضطرابات النمائية الفكرية ( ،)27،28ولكن هذا املجال مل يتقدم بعد
�إلى احلد الذي ميكن فيه و�ضع مثل هذه التدابري يف متناول العامل.
�سيتم الإب��ق��اء على الفئات الفرعية وغريها من اال�ضطربات غري
املحددة يف ت�صنيف  ،ICD-11نظراً لكونها عنا�رص ثابتة يف النظام
الت�صنيفي للـ� .ICDإال �أن��ه �سيتم ا�ستخدامها يف عمليات الت�شخي�ص
امل�ؤقتة ملجتمعات البحث املحددة العمر.
بالن�سبة �إلى الأطفال ما دون �سن الرابعة ،توجد �صعوبات وا�ضحة
يف ت�شخي�ص اال�ضطرابات النمائية الفكرية �أو م�ستوى احلدة نظراً لنق�ص
�أدوات التقييم املعرفية املوثوق بها وعدم اال�ستقرار الوقتي لالعتالالت
املعرفية التي يتم قيا�سها ( .)29-31لهذه الأ�سباب� ،أجمع الباحثون على
�أن يتم ا�ستخدام الت�شخي�ص امل�ؤقت «لال�ضطرابات النمائية الفكرية غري
املحددة» لكافة الر�ضع والأطفال ممن هم دون �سن الرابعة ،حيث ت�شري
الدالئل على وجود اعتالل معريف وا�ضح .ويف حني �أن جمموعة فرعية من
الأطفال لن تتطور حالتهم �إلى احلد الذي تنطبق عليه معايري اال�ضطرابات
النمائية الفكرية ،ي�سمح �إجراء هذا التقييم بتوفري خدمات التدخل والتقدير
ال�رسيري التي تعترب غاية يف الأهمية لتح�سني النمو.
�أما فئة «اال�ضطرابات النمائية الفكرية الأخرى» فهي ت�شخي�ص م�ؤقت
ي�ستخدم عندما يكون اال�ضطراب النمائي الفكري قابل للت�شخي�ص ،ولكن
يف احلاالت التي ال ميكن فيها حتديد م�ستوى احلدة ب�سبب معوقات يف
التقييم ،مثل تلك التي تطرحها بع�ض امل�شاكل ال�سلوكية ،واال�ضطرابات
النف�سية ،واالعتالالت احل�سية �أو اجل�سدية� .إال �أن هذا الت�شخي�ص امل�ؤقت
يطبق يف الأ�شخا�ص مما فوق �سن الرابعة ،كي تكون الفئات الفرعية
لال�ضطرابات النمائية الفكرية الأخ��رى و�سائر اال�ضطرابات النمائية
الفكرية غري املحددة ح�رصية.

امل�شاكل ال�سلوكية
وافقت جمموعة العمل على �أن امل�شاكل ال�سلوكية لي�ست عن�رصاً
جوهري ًا فى البنية الطولية لال�ضطرابات النمائية الفكرية كما هي يف
ت�صنيف  ICD-10على الرغم من �أنها قابلة للعالج ولال�ستخدام ،وعليه
ميكن اعتبارها �سمات مرتبطة بد ًال من �أن تكون فئات فرعية �أو حمددات
لال�ضطرابات النمائية الفكرية.

نقا�ش
وفق ًا للمعلومات املتوافرة لدينا ،يعد هذا اجلهد الأكرب املبذول على
امل�ستوى الدويل من �أجل التو�صل �إلى وفاق حول ت�سمية اال�ضطرابات
النمائية الفكرية وتعريفها .وقد �شمل  30خبرياً من  13بلداً ميثل خمتلف
مناطق منظمة ال�صحة العاملية وخ�براء من ال��دول ذات الدخل املرتفع
والدول النامية .وقد جرت هذه العملية يف �إطار اجلدل االجتماعي والعلمي

املحتدم حول كيفية ت�سمية اال�ضطرابات النمائية الفكرية وتعريفها ب�شكل
�صحيح ،مما قد يطرح م�ضامني وا�سعة للم�ستخدمني وللعائالت ولأهلية
احل�صول على الرعاية يف امل�ستقبل.
�أو�صت جمموعة العمل بتغيري هو الأبرز ويق�ضي بدمج اال�ضطرابات
النمائية الفكرية مع اال�ضطرابات النمائية الع�صبية ،وهي خطوة يراد
منها �إبراز هذه اال�ضطرابات وت�سليط ال�ضوء على حدوثها املتزامن مع
ا�ضطرابات منائية �أخ��رى .ونتيجة لذلك ،ا�ستثنت جمعية الطب النف�سي
الأمريكية  ،)33( DSM-IIIوالتي كانت متعددة املحاور ،التخلف
العقلي من املحور  ،Iيف حني �أبقي على فئات املتالزمات البعدية
التالزمية البعدية النظرية (مثال :اخل��رف) التي متيز الرا�شدين كجزء
من املحور الأ�سا�سي للخرف .ولكن ل�سوء احلظ ال يبدو �أن ف�صل عمليات
�رسع من تطوير خدمات
ت�شخي�ص اال�ضطرابات النمائية الع�صبية قد ّ
موجهة ب�شكل حمدد يف معظم البلدان ،كما ميكن ا�ستنتاجه من �أطل�س
العامل للإعاقات الفكرية اخلا�ص مبنظمة ال�صحة العاملية ( .)34و�سيحمل
�إدراج اال�ضطرابات النمائية الع�صبية يف جمموعة اال�ضطرابات النمائية
الع�صبية الكربى تعقيدات كبرية لهذه الفئة فوق الرتتيبية �أو فئة الأهل،
وقد تتطلب �إعادة حتليل لرتتيب اال�ضطرابات النمائية الع�صبية واخلارطة
املفاهيمية من �أجل جتنب الرتميز املزدوج (مثال :يف حالة متالزمة ريت
 Rettومتالزمة  Xاله�ش).
ي�شري اال�سم والتعريف لال�ضطرابات النمائية الفكرية املو�صى
با�ستخدامهما �إ�شارة وا�ضحة �إلى �أن هذه اال�ضطرابات هي حالة �صحية.
وتتوافق هذه التو�صيات مع البحث الذي �أجراه ق�سم الطب النف�سي للإعاقة
الفكرية يف اجلمعية العاملية للطب النف�سي �سنة  ،2008والتي تدعو �إلى
ا�ستخدام مقاربة متعددة املعاين -متعددة احلدود للكيانات املعقدة مثل
اال�ضطرابات النمائية الفكرية ،مما ي�سمح با�ستخدام �أكرث من ا�سم ومعنى
ملختلف املتلقني والأهداف طاملا �أن عالقاتها وت�شابهها الداليل حمدد
ومعان
�شك ًال وال ي�سبب االلتبا�س ( .)35من املهم �أن يتوفر تو�صيف وا�ضح
ٍ
وا�ستعماالت خمتلفة لهذه امل�صطلحات يف املجاالت العلمية واالجتماعية
واملجاالت املتعلقة بال�سيا�سات .وبجب النظر �إلى الإعاقات على �أنها
نتيجة حمتملة للحاالت ال�صحية املتعلقة باال�ضطرابات النمائية الفكرية.
وهذا ين�سجم مع املقاربة التي روجت لها منظمة ال�صحة العاملية �ضمن
عائلة الت�صنيفات الدولية التي يتم فيها ترميز الكيانات املر�ضية والآثار
الوظيفية املنف�صلة ،ولو �أنها متداخلة �رسيرياً ،با�ستخدام ت�صنيف ICD
و .ICFوقد يقدم املوقف الذي اتخذته جمموعة العمل على اال�ضطرابات
النمائية الفكرية مثا ًال على كيفية �صياغة الرتتيب والتعريف الإجرائي
للمر�ض ولعنا�رص الإعاقة يف  ICDو ،ICFوالتي تنطبق �أي�ض ًا على
اال�ضطرابات النمائية الع�صبية الأخ��رى (مثال :التوحد واال�ضطرابات
النمائية املحددة) ،وب�شكل �أو�سع على اال�ضطرابات النف�سية الأخرى (مثال:
اخلرف والف�صام).
ال تتعار�ض الت�سمية والتعريف اللذين اقرتحتهما جمموعة العمل مع
ا�ستخدام امل�صطلحات اخلا�صة بالإعاقة الفكرية� ،أو التعريف الوظيفي
الذي وافقت عليه جمعية � ،AAIDDأو تعريف وظيفي مرتكز �إلى منوذج
 .ICFيحافظ النموذج املقرتح على التمييز املربز يف عائلة الت�صنيفات
الدولية اخلا�صة مبنظمة ال�صحة العاملية ،وبالتايل يف ال�سيا�سة ال�صحية
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 بني املر�ض واال�ضطراب من جهة والآثار الوظيفية للحالة ال�صحية،الدولية
.)14( (�أي الإعاقة) من جهة �أخرى
ً منحت جمموعة العمل اال�ضطرابات النمائية الفكرية �إطارا،ًختاما
 موازية للحاالت،مفاهيمي ًا على �أنه حالة �صحية ذات متالزمة بعدية
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- وتوافق جمموعة العمل على مقاربة متعددة املعاين.حمددة متنوعة
متيز هذه املقاربة
ّ .متعددة احلدود لت�صنيف اال�ضطرابات النمائية الفكرية
بني اال�ضطرابات النمائية الفكرية (متالزمة بعدية �رسيرية) والإعاقة
 التي لها تطبيقات عملية واجتماعية،الفكرية (نظري الأداء الوظيفي
 وترى جمموعة العمل �أن هذه.وتطبيقات خمتلفة ذات �صلة بال�سيا�سات
املقاربة تدعم بال�شكل الأف�ضل مهمة منظمة ال�صحة العاملية لل�صحة
العامة وعملية توفري اخلدمات والفر�ص املالئمة للأ�شخا�ص امل�صابني
.باال�ضطرابات النمائية الفكرية

�شكر خا�ص
ينت�سب الكثري من وا�ضعي هذا البحث �إلى جمموعة عمل املنظمة ال�صحية
العاملية حول ت�صنيف الإعاقات الفكرية التي تتبع املجموعة اال�ست�شارية
 لال�ضطراباتICD-10 الدولية ملظمة ال�صحة العاملية ملراجعة ت�صنيف
 بع�ضهم الآخر �أع�ضاء يف جمموعة املراجعة الأو�سع.النف�سية وال�سلوكية
 ومن بني الأع�ضاء يف.التي �أ�س�ستها منظمة ال�صحة العاملية يف هذا املجال
جمموعة املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التوافق املبينة يف هذه املقالة
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FORUM: THE BENEFITS AND RISKS OF BROADENING THE CONCEPT
OF BIPOLAR DISORDER

 املنافع واملخاطر الناجتة عن التوسع في مفهوم االضطراب ثنائي القطب:منتدى

Broadening the diagnosis of bipolar disorder:
 املنافع واملخاطر:التوسع في تشخيص االضطراب ثنائي القطب
benefits vs.
risks
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spectrum”. With a spectrum view in mind, the possibility of broadening the diagnosis of bipolar disorder has been proposed. This paper
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and will likely continue to produce beneficial results, the upcoming DSM-IV and ICD-10 revisions will place increasing scrutiny on
 تركيزاً �أكرب على �أنظمة ت�شخي�ص الطب النف�سي و�سيدفعون باجتاه �إعادة تقدير مفهومنا لال�ضطراب ثنائي10-ICD وIV-DSM الباحثون يف مراجعة ت�صنيف
psychiatry’s diagnostic classification systems and pressure to re-evaluate our conceptions of bipolar disorder. However, until research
مع م�س�ألةcan
بحذرprovide
التعاطيconsistent
 يجب �أن يتمand
،الت�شخي�صي
املفهومevidence
التو�سع يفas
�صالحية
ومتقاربة
دالئلdiagnostic
البحوث من تقدمي
تتمكن نتائج
إلى �أنexpansion
�  ولكن.القطبto a
findings
converging
to theعلى
validity
of مرتابطة
a broader
conception,
clinical
dimensional bipolar spectrum should be considered with caution.
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 من املفيد،ت�شخي�ص اال�ضطراب الثنائي القطب
القيام
�أن نذكر �أنف�سنا بال�سبب الذي يدفعنا �إلى
Bipolar disorder is a dynamic illness
أ�شخا�ص امل�صابني
 يتم حتديدchanges
.بالت�شخي�صin
characterized
byالdramatic
mood,
energy,
andباال�ضطراب
behavior
�سائر �أفراد
من بنيcognition,
الثنائي القطب
that
fluctuate
over
time.
There
no
 البحث بهدف تخ�صي�ص العالج الذيare
جمتمع
objective markers for bipolar disorder,
 وذلك عرب،)يخفف من معاناتهم (�أي الأعرا�ض
so that identification relies on clinical
املرتكز �إلى الدالئل
للعالج
التوجيهيةsymptoms
الإر�شادات
assessment
of these
changing
درا�ساتwithin
�ضعت يف
والتي ُو
inال�سابق
orderيف
to أجريت
place� them
a diagnostic
framework
or ICD-10)
.)9،10(
( مماثلةe.g.,
حاالتDSM-IV
أ�شخا�ص يعانون
� على
(1).
However,
many
of
the
symptoms
ويحدد الت�شخي�ص �أي�ض ًا احلاالت الفردية بهدف
used to define bipolar disorder overlap
،توجيه جهود البحث نحو تعزيز فهمنا للحالة
with other psychiatric conditions. Conالتي �ستف�ضي
ال�سببيات املر�ضية
لتحديد
�أي
sequently,
identifying
the edges
of the
�إذا غابتdiagnosis
 ولكن.ف�ضلى
بدورها �إل��ى
bipolar
canعالجات
be difficult.
This
difficulty
is
highlighted
by
variable
prev �رسعان ما قد،االعتبارات العالجية والبحثية
alence
rates
observed
epidemiologiدوران يف
مبثابة
الت�شخي�صinحول
ي�صبح اجلدل
cal studies. For example, the Epidemio.حلقة مفرغة من كالم �أكادميي غري ذي معنى
logical Catchment Area study reported
�سنناق�ش املخاطر
،املعطيات
وعلىI
one-year
prevalence
ratesهذه
of �ضوء
bipolar
بالتو�سع يف
املرتبطة
 املحتملةII�عdisorder
�وامل��ن��اف
disorder
of 0.9%
and bipolar
of 0.4%; however,
when
clinical
signifi.ت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي القطب

cance criteria were applied, these rates
dropped to 0.5% and 0.2%, respectively
 العالج:املخاطر واملنافع
(2). Moreover, in this same study, the
lifetime rate of subthreshold mania/hyإل��ى التو�سعexceeded
� التي تدفع5%
أ�سباب
�د الHirschfeld
��إن �أح
pomania
(3).
etهوalالقطب
(4) reported
that
the
population
يف ت�شخي�ص اال�ضطرابات ثنائية
prevalence
bipolar
disorder
أعرا�ض �شبيهةof� عليهم
تظهرI and
الذينIIاملر�ضى
�أن
combined exceeds 3% when approDSM- بالثنائية ولكن ال تنطبق عليهم معايري
priately sensitive instruments are used,
القطب
لال�ضطراب ثنائي
ICD-10
 �أوthat
IV
but
Zimmerman
et al (5)
suggested

 قد ي�ستفيدون من املقاربات العالجية،II  �أوI
 ولدى التو�سع.امل�ستخدمة يف الأمرا�ض الثنائية

يف ه��ذه الدرا�سات ب�شكل جزئي �إل��ى �صعوبة
أمرا�ض
التمييز بني اال�ضطراب ثنائي القطب وال
such instruments overdiagnose bipolar
عند
متداخلةbyأعرا�ض
�  وثمة.ال�صلةsymptoms
الأخرى ذاتof
disorder
misattributing
otherبحيث
conditions.
حتدد
،احلد الفا�صل بني الت�شخي�صات
The variability
in rates
of bipolar
disلت�صنيف
معيار �أو �أكرث
ب�سيطة يف
اختالفات
orders in these studies occurs in part
 ما �إذا كان املري�ضICD-10  �أوDSM-IV
from difficulty distinguishing bipolar
(مثل
 بغريهfrom
القطب �أوrelated
باال�ضطراب ثنائي
disorder
illnesses. م�صاب ًا
At the
فيلب�س
مراجعةbetween
 وت�شري.)القطب
االكتئاب �أحادي
boundaries
diagnoses
there are
overlapping
symptoms,
that
subtle
يف
ندرة» وا�ضحة
ما من «نقاطsuch
) �أن1(
آخرين
�و
differences
in
only
one
or
two
DSM-IV
ا�ستمرارية الأعرا�ض العاطفية بني اال�ضطرابات
or ICD-10 criteria determine whether a
،القطب
ثنائية القطب واال�ضطرابات �أحادية
patient is diagnosed with bipolar disorوالت�شخي�صات
أ�شخا�ص الأ�صحاء
بني ال
�أو
der or with something
else (e.g.,
unipoالت�شخ�صية
بني احلاالت
ولأنby.أخرى
ال
lar depression).
As االنتقال
reviewed
Phelps
et
al
(1),
there
are
no
obvious
“points
 ف����إن بع�ض،ي��ك��ون ت��دري��ج��ي� ًا وغ�ير م��ف��اج��ئ
of rarity”
continuum
affective
مقاربة
�ع �أوin�أو���سthe
� مقاربة
��ؤي��دونof
الباحثني ي
symptoms between bipolar and unipo.)6،7(
«ط��ي��ف» ل�لا���ض��ط��راب ثنائي القطب
lar disorders, or with healthy subjects
التعريفات
 عنdiagnoses.
املقاربة �إلى حد ما
 هذهtransiتبتعد
and other
Because
أوtions
� DSM-IV
ال��واردة يف
الفئوية
betweenت�صنيف
diagnostic
conditions
are
stepwise
rather
than
abrupt,
some
 نحو حتديد الأعرا�ض الفردية التيICD-10
investigators
advocate
for
a
broader
 يعاين، على �سبيل املثال.”ت�شري �إلى “الثنائيةor
“spectrum” approach to bipolar disorمن
اخلرباء ال�رسيريون يف جمال طب الأطفال
der (6,7). To some extent, this approach
ا�ضطراب
�أعرا�ضfrom
«ثنائية» يف
احتمال وجود
moves away
the categorical
defi،(ADHD)
�رط احل��رك��ةor�ف/�اه
� االن��ت��بtoward
نق�ص
nitions of DSM-IV
ICD-10
identifying
individual
that
.)8(
املزاج احلاد
وعدم انتظامsymptoms
،تقلبات املزاج
suggest
“bipolarity”.
For
example,
 اقرتح،�أما يف الرا�شدين امل�صابني باالكتئابin
the pediatric realm, clinicians struggle
مبا
،) قائمة من العالمات الثنائية7 �أكي�سكال
with the potential “bipolarity” of attenإجنازات
باملالب�س احلمراء �أو ال
”“التزين
فيها
tion-deficit/hyperactivity
disorder
(ADHD)
.اخلالقة
قبل مناق�شة الفائدة املحتملة من التو�سع يف

اال�ضطراب ثنائي القطب مر�ض ديناميكي
والطاقة
يتميز بتقلبات ك��ب�يرة يف امل���زاج
symptoms, temper tantrums, and severe
معmood
�أرجحdysregulation
(وال�سلوك الذي يت8).
املعريف
والإدراك
In adults
with
ؤ�رشات
�ثنائي القطب م
لال�ضطراب
. الوقتa
depression,
Akiskal
(7) لي�س
suggested
wide
rangeالتحديد
of signs
of bipolarity,
includعلى
يكون
مو�ضوعية بحيث
ًمعتمدا
ing “ornamentation” with red clothes
تقييم �رسيري لهذه الأعرا�ض املتغرية فيتيح
and creative achievement.
ت�صنيف
(مثالdiscussing
. ت�شخي�صيthe
إط��ارpotential
� و�ضعها يف
Before
value
معظم
 �إال �أن.)1( )10-ICDو
of broadening
the bipolarDSM-IV
disorder diagnosis,
it is لتحديد
usefulت�ستخدم
to remind
ourselves
ثنائي
اال�ضطراب
أعرا�ض التي
ال
why
we
make
diagnoses.
People
with
، وعليه.القطب تتداخل مع حاالت نف�سية �أخرى
bipolar disorder are identified from the
.قد ي�صعب حتديد �أطر ت�شخي�ص هذا اال�ضطراب
general population in order to assign
االنت�شار
معدالت
خالل
هذه ال�صعوبة
تربزsuftherapies
that
willمنalleviate
their
فعلى
.الوبائية
تر�صدهاideally
املتغرية التي
fering
(i.e.,الدرا�سات
symptoms),
through
evidence-based
treatment
guidelines
 �أظهرت درا�سة منطقة اال�ستجماع،�سبيل املثالdeveloped
pastيف
studies
similar
القطب
ثنائيfrom
اال�ضطراب
االنت�شارofمعدالت
 �أنindividuals (9,10). Diagnoses also identify
 ويف اال�ضطراب ثنائي القطب0،9%  �سجلتI
individual cases to populate research
أهمية
معايري ال
تطبيقimproving
 ولكن عند.0،4%
II
efforts
toward
our under0،5%
املعدالت �إلى
انخف�ضت هذهideally
،ال�رسيرية
standing
of the condition,
in order
to
identify
an
etiopathogenesis
 جتاوز،ضال عن ذلك
ً � ف.)2(  على التوايل0،2%وthat
will
lead
to
betterبالهو�س
treatments.
the abالهو�س/دون العتبة
لإ�صابةIn
معدل ا
sence of treatment and research considالدرا�سة
 يف5% اخلفيف على مدى احلياة ن�سبة
erations, diagnostic debates can quickly
أنdegenerate
� )4(  و�آخرونinto
هري�شفيلد
وقد �أفاد
.)3( نف�سها
circular
academic
blusIItering
 وI القطب
ثنائي
اال�ضطراب
انت�شارthoughts
معدل
of little
value.
With these
in mind,
we discuss
potential
risks
أدوات
ا�ستخدام ال
 عند3%the
يتعدى
جمتمعني
and
benefits
associated
with
broadening
)5(  ولكن زميرمان و�آخرين،احل�سا�سة واملالئمة
the diagnosis of bipolar disorder.
اعتربوا �أن هذه الأدوات تقدم ت�شخي�ص ًا مفرط ًا
لال�ضطراب ثنائي القطب �إذ تن�سب �أعرا�ض ًا �أخرى
.�إليه ب�صورة خاطئة
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يف ت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي القطب ،قد يعزز
تطبيق اخل��وارزم��ي��ات العالجية الثنائية من
ري
احتمال �إيجاد ه�ؤالء الأفراد «الطيفيون» تداب َ
عالجية فعالة .ب��د�أ الت�أييد غري املبا�رش لهذه
الفكرة بعد الت�أكد من �أن «مثبتات املزاج» التي
يعتقد �أنها خا�صة ن�سبي ًا باال�ضطراب ثنائي
القطب فعالة يف ع�لاج ح��االت �أخ���رى .على
�سبيل املثال ،ثبت �أن زيادة الليثيوم lithium
فعال يف اال�ضطراب االكتئابي الرئي�سي بعد
اال�ستجابة اجلزئية مل�ضادات االكتئاب (.)11
�أم��ا الكاربامازيبني ،carbamazepine
ف�أظهر نتائج ف�ضلى يف مر�ضى ا�ضطراب
ال�شخ�صية البينية (احلدية) (� .)12أما التف�سري
الذي خل�ص �إليه هذا النوع من الدرا�سات فهو �أن
التح�سن حدث نتيجة عدم التعرف �إلى «الثنائية»
الكامنة» ملر�ضى االكتئاب �أو مر�ضى ا�ضطراب
ال�شخ�صية البينية.
تربز نتائج �أحد البحوث التي �أجريت م�ؤخراً
واح��داً من املعوقات الكربى �أم��ام التو�سع يف
ت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي القطب� .إذ ي�شري هذا
البحث �إل��ى �أن الهو�س اخلفيف ال يظهر عادة
على مر�ضى االكتئاب ،مما ي�ؤدي �إلى ت�شخي�ص
خاطئ باال�ضطراب االكتئابي الرئي�سي يف حني
�أن الت�شخي�ص باال�ضطراب ثنائي القطب II
�أكرث مالئمة (مثال .)7 :ويظهر على الكثري من
مر�ضى االكتئاب الآخرين هو�س ما دون العتبة
�أو الهو�س اخلفيف� ،أي �أعرا�ض الهو�س �أو الهو�س
اخلفيف التي تكون طفيفة جداً بحيث ال تنطبق
عليها معايري � DSM-IVأو ICD-10
) .(1,3,6,7,13-19وت�شري هذه املراقبات �إلى
احتمال وجود فئة فرعية من النا�س امل�صابني
باال�ضطراب االكتئابي الرئي�سي ممن تظهر
عليهم «الثنائية»� ،أي �أعرا�ض الهو�س وعالماته،
والنوبات العاطفية املتكررة واملتعددة� ،أو
ممن لهم تاريخ عائلي من اال�ضطراب ثنائي
القطب ،مما ي�شري �إل��ى �أن من الأف�ضل اعتبار
ه�ؤالء املر�ضى «طيف ًا ثنائي القطب» .وقد تكون
ه��ذه املجموعات الفرعية التي ت�ضم مر�ضى
«اال�ضطراب االكتئابي الرئي�سي» قد مت متثليها
ب�شكل مفرط يف العينات التي مل ت�ستجب للعالج
( ،)22-20وبذلك قد ي�ساهم تو�سيع الإط��ار
الثنائي �إلى حت�سن يف اال�ستجابة للعالج.
ب�شكل خا�ص ،ي�شكّل غياب «الثنائية» يف
ال�شخ�ص مو�ضوع البحث خطراً حمتم ًال �أال وهو
�أن ت�ساهم م�ضادات االكتئاب يف تدهور �سري
املر�ض عرب زيادة الدوران العاطفي �أو ت�رسيع
الهو�س (� .)23إال �أن اجلدل يحتدم حول م�ستوى
هذا اخلطر ،حيث ت�شري بيانات درا�سة STEP-
 BDال�شاملة التي �أجريت م�ؤخراً �أن م�ضادات

االكتئاب امل�ستحدثة ال تعزز هذه املخاطر يف
اال�ضطراب ثنائي القطب � Iأو  .)24( IIولكن
م�ضادات االكتئاب يف درا�سة STEP-BD
تبني �أنها غري فعالة ب�شكل كبري ،مما يدعم الفكرة
القائلة ب�أن «الثنائية» يف ال�شخ�ص امل�صاب
باالكتئاب قد تقلل من احتمال اال�ستجابة لعالج
م�ضادات االكتئاب القيا�سية .ومن �أجل حتديد ما
�إذا كانت «الثنائية» مرتبطة مبقاومة العالج،
حدد بريلي�س و�آخرون ( )25طيف ًا ثنائي القطب
(ي�ستثني اال�ضطراب ثنائي القطب � Iأو  )IIيف
 4041مري�ض ًا باال�ضطراب االكتئابي الرئي�سي
وال��ذي��ن كانوا ج��زءاً من درا���س��ة STAR*D
ال�شاملة حول االكتئاب .ويف هذه الدرا�سة تلقى
جميع املر�ضى اخلوارزميات العالجية نف�سها
امل�صممة لعالج االكتئاب �أح��ادي القطب .وقد
�شكل مر�ضى الطيف ثنائي القطب  28%من
العينة� .إال �أن وجود الطيف ثنائي القطب مل يرتبط
ب�أي من الفروقات يف النتيجة �أو يف اال�ستجابة
للعالج يف �أي من ه ��ؤالء املر�ضى امل�صابني
باالكتئاب ،مما ي�شري �إل��ى �أن «الثنائية» يف
ه�ؤالء املر�ضى مل ت�ؤثر على ا�ستجابتهم للعالج.
وم��ا يزيد ه��ذا النقا�ش تعقيداً هو الدرا�سات
التي �أجريت م�ؤخراً والتي ت�شري �إلى �أن مر�ضى
اال�ضطراب ثنائي القطب  IIىي�ستجيبون ب�شكل
فعال للعالج �أحادي الدواء مب�ضادات االكتئاب
( .)26-28وبح�سب املعلومات املتوفرة لدينا،
ما من درا�سات �أظهرت �أن مر�ضى الطيف ثنائي
القطب املكتئبني يبدون حت�سن ًا يف �سري املر�ض
ونتيجته �إذا اتبعوا الإر����ش���ادات التوجيهية
العالجية لال�ضطراب ثنائي القطب ب��د ًال من
االكتئاب �أحادي القطب.
َتظهر اعتبارات �أخ��رى عند احلد الفا�صل
بني اال�ضطراب ثنائي القطب واحلاالت الأخرى.
فعلى �سبيل امل��ث��ال ،ق��د ي�صعب التمييز بني
الهو�س الذهاين وا�شتداد �أعرا�ض الف�صام (.)29
ومما يزيد احلد الفا�صل بني الهو�س الذهاين
والف�صام تعقيداً هو وج��ود ا�ضطراب الف�صام
ال��وج��داين ،ال��ذي ينق�سم �إل��ى فئات فرعية من
النوع «االكتئابي» و«ثنائي القطب» .وا�ضطراب
الف�صام الوجداين هو ت�صنيف مثري للجدل لقي
انتقاداً من الباحثني الذين و�صفوه «ب�سلة
مهمالت» ملر�ضى الف�صام ومر�ضى ا�ضطراب
امل��زاج الذهاين الذين ال تنطبق عليهم �أي من
الفئات الكربى ( .)30يف املقابل ،ي�شري باحثون
�آخرون �إلى �أن مر�ضى ا�ضطراب الف�صام الوجداين
ميلكون خ�صائ�ص فريدة متيزهم عن املجموعات
املر�ضية الأخ��رى (� .)30إلى جانب الدرا�سات
التي ت�ستخدم الباليبرييدون paliperidone
(� ،)31أجريت ب�ضع جتارب عالجية م�ضبوطة

حم��ددة ال�ضطراب الف�صام ال��وج��داين .ومتيل
الإر���ش��ادات التوجيهية العالجية �إل��ى اجلمع
بني التدخل امل�ستخدم لال�ضطرابات املزاجية
وال�ضطراب الف�صام الوجداين ( ،)30،32بد ًال
من تطوير مقاربات حمددة ال�ضطراب الف�صام
الوجداين دون غريه .وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات
�إلى �أن ما ي�سمى م�ضادات الذهان الالمنوذجية
امل�ستحدثة قد تكون �أكرث فاعلية من م�ضادات
الذهان ال�شائع ا�ستخدامها يف ا�ضطراب الف�صام
ال��وج��داين ،املن�سجم م��ع «الثنائية» يف هذه
املجموعة (� .)33،34إال �أن م�ضادات الذهان
الالمنوذجية تبدو �أنها لها الفاعلية نف�سها يف
ا�ضطراب الف�صام الوجداين واال�ضطراب ثنائي
القطب (مثال.)35 :
مت اق�ترح ع��دد من الت�شخي�صات الأخ��رى
من �أجل احتمال ت�ضمني مر�ضى الطيف ثنائي
القطب ،مبا فيهم مر�ضى ا�ضطراب ال�شخ�صية
البينية ( ،)36،37وا�ضطرابات الأكل (،)38،39
ونق�ص االنتباه/فرط احلركة ( .)40قد تظهر
الأع��را���ض ثنائية القطب يف ه��ذه احل���االت،
ولكن ال يعرف م��ا �إذا ك��ان ه����ؤالء املر�ضى
امل�صابون باال�ضطراب ثنائي القطب دون
العتبة �سي�ستجيبون �أكرث للخوارزميات العالجية
ثنائي القطب منه �إلى اخلوارزميات العالجية
امل�ستخدمة يف ت�شخي�صهم «الأويل» .ويف ظل
االعتبارات املعقدة التي تطرحها كل هذه الأمثلة،
تعد �آثار العقاقري نف�سية الت�أثري متوا�ضعة ب�شكل
ع��ام وتبدو معظم تدخالتنا النوعية ن�سبياً.
على �سبيل املثال ،عند عالج جمموعات كبرية
من الأ�شخا�ص امل�صابني بهو�س اال�ضطراب
ثنائي القطب  Iامل�شخ�ص ت�شخي�ص ًا م�ؤكداً ،ال
ي�ستجيب �إال حوالى  50%منهم لأي عقار كان
( .)41وغالب ًا ما تكون عملية التجربة واخلط�أ
املمتدة على �سنوات مطلوبة لتحديد التدخل
الناجح (� .)41إال �أن دايف و�آخرين �أجروا درا�سة
�صغرية على يافعني من «الطيف ثنائي القطب»
الذين ك��ان لهم �أبوين م�صابني باال�ضطراب
ثنائي القطب ،فوجدوا �أن اال�ستجابة لليثيوم
 lithiumكانت متوقعة نظراً لال�ستجابة له
بح�سب ما يظهره تاريخ العائلة ،مما يعني �أن
اال�ستجابة للعالج ت�شكل جهاز قيا�س مفيداً يف
النقا�شات الت�شخي�صية ،على الرغم من املعوقات
املوجودة يف العالجات احلالية� .إال �أن الليثيوم
 lithiumال يدخل عاد ًة يف العقاقري نف�سية
الت�أثري امل�ستخدمة نظراً لنوعيته الن�سبية يف
عالج اال�ضطراب ثنائي القطب  Iالتقليدي� .أما
معظم العقاقري نف�سية الت�أثري الأخرى فلها ت�أثري
خفيف ولكنها فعالة يف عالج عدد كبري من
احلاالت.
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بالفعل ،كان لعقار الليثيوم ت�أثري جذري يف
جمال الطب النف�سي .وهو عقار كان مفيداً يف
حاالت اال�ضطراب ثنائي القطب �( Iأي الهو�س
الذي يتناوب مع االكتئاب) �إال �أن فاعليته كانت
حم��دودة ج��داً يف ح��االت الف�صام واالكتئاب
�أح��ادي القطب (على الأق��ل �إذا ا�ستخدم عالج ًا
�أحادياً) .دفعت املوافقة النهائية على ا�ستخدم
الليثيوم يف الواليات املتحدة عام  1970الطب
النف�سي �إلى �إجراء اختبارات على كيفية التمييز
بني اال�ضطراب ثنائي القطب والف�صام ،مما
�أدى �إلى �إجراء درا�سات متبادلة بني الواليات
املتحدة وبريطانيا و�إلى االعرتاف ب�أن ت�شخي�ص
الف�صام يف الواليات املتحدة الأمريكية كان
مفرط ًا على ح�ساب ت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي
القطب ( .)43وقد ينجم عن العالجات الالنوعية
ت�شخي�ص غري دقيق ،كما كان احلال يف الف�صام
يف الواليات املتحدة حتى العام  .1970ويف
ظل وجود العالجات اجلديدة (م�ضادات الذهان
الالمنوذجية) التي تبدو �أنها غري حمددة ن�سبي ًا
لعدد كبري م��ن احل���االت النف�سية ،يجدر بنا
احلر�ص على عدم ا�ستخدام العالج الالنوعي
ك ��أداة لتحديد الفئات الت�شخي�صية ،لأن ذلك
يحد م��ن قدرتنا على حتديد املر�ضى الذين
يحتاجون �إلى عالج �أكرث جناحة و�أكرث حتديداً
يف امل�ستقبل (� .)1،44إذاً ،يتمثل �أحد خماطر
التو�سع يف ت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي القطب يف
احتمال فرط ا�ستخدام التعريف ،مما يت�سبب يف
ت�صنيف خاطئ للمر�ضى الذين قد ي�ستفيدون من
املقاربات العالجية البديلة .على �سبيل املثال،
يف �سل�سلة من املقاالت وجد زميرمان و�آخرون
(� )47-45أن مر�ضى ا�ضطراب ال�شخ�صية
البينية ي�شخ�صون ب�شكل خاطئ على �أنهم مر�ضى
ا�ضطراب ثنائي القطب ،مما قد ي�ؤدي �إلى جتارب
دوائية مفرطة يف حني �أن العالجات النوعية
مثل العالج اجلديل ال�سلوكي �أكرث فاعلية (.)48
ويجب مقارنة منافع اخلوارزميات العالجية
الأك�ثر �شمو ًال املطبقة على مر�ضى «الطيف
ثنائي القطب» مبخاطر تعري�ض الأفراد �إلى �آثار
عالجية �ضائرة ناجمة عن التجارب الدوائية
غري ال�رضورية .وما من مركب ي�ستخدم ب�شكل
عام ملعاجلة الأمرا�ض النف�سية خالٍ من خماطر
الآث��ار ال�ضائرة (� .)41إذاً ،من منظار عالجي،
ت�ساهم منافع التو�سع يف ت�شخي�ص اال�ضطراب
ثنائي القطب يف كيفية �إدارة عالج الأ�شخا�ص
امل�صابني .وثمة حاجة �إلى املزيد من الدرا�سات
ال�شبيهة بدرا�سة بريلي�س و�آخرين ( )25من �أجل
اختبار منافع تو�سيع املجموعات الت�شخي�صية
ب�شكل �أكرث حتديداً.
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املخاطر واملنافع :البحث
بالإ�ضافة �إلى توجيهها للقرارات العالجية،
تكت�سي االعتبارات الت�شخي�صية �أهمية كبرية
يف حتديد جمموعات املر�ضى الفرعية من �أجل
�إجراء اال�ستق�صاء العلمي على الأ�سباب املر�ضية
لال�ضطراب ثنائي القطب� .أما املنفعة الأولى
للتو�سع يف الت�شخي�ص فتتمثل يف تعزيز قدرتنا
على حتديد امل�ؤ�رشات املو�ضوعية التي تتعدى
املراقبة الظاهرية ( .)49و�ستكون هذه امل�ؤ�رشات
نوعية بالن�سبة �إل��ى اال�ضطراب ثنائي القطب
الوا�سع التعريف ،ولكنها م�ستقلة عن الأعرا�ض
املزاجية والنوبات املزاجية ،لذا قد ت�ستخدم
ك�أهداف عالجية وت�ساعد يف التنب�ؤ بالنتائج
ال�رسيرية .ولكن قبل �أن تتحقق هذه التوقعات،
م��ا زال���ت ه��ن��اك م�سائل مهمة تعقد عملية
اال�ستق�صاء يف الأ�سباب املر�ضية لال�ضطراب
ثنائي القطب على م�ستوى العلم الأ�سا�سي .على
�سبيل املثال ،قليلة هي النماذج احليوانية التي
يظهر عليها الهو�س الذي يعد احلالة املزاجية
املعرفة لال�ضطراب ثنائي القطب .ومن ال�صعب
ِّ
�إنتاج �أعرا�ض م�شابهة للهو�س يف القوار�ض،
لذلك وحدها ال�سلوكيات البديلة ميكن فح�صها
(مثل ال�سلوك االجتماعي ،والتحفيز ،وبع�ض
ال��ق��درات املعرفية) .كذلك ،ال وج��ود لنموذج
�سلوك هو�سي اكتئابي متتالٍ ب�شكل عفوي حتى
اليوم ( .)50ويف ظل هذه الثغرات املعرفية،
يبقى ال�س�ؤال املطروح« :هل ي�ساعد التو�سع يف
ت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي القطب الباحثني يف
جهودهم الرامية �إلى تو�ضيح الأ�سباب املر�ضية
لال�ضطراب ثنائي القطب وبالتايل تطوير عملية
اختيار العالج يف امل�ستقبل؟» تقدم الدرا�سات
الوراثية �أ�سا�س ًا ملعاجلة هذه امل�س�ألة .فثمة دليل
حتمي على �أن اال�ضطراب ثنائي القطب وراثي
بن�سبة عالية .فقد بلغت معدالت التوا�ؤم على
الأقل  67%يف التوائم �أحادية البوي�ضة (.)51
وتظهر الدرا�سات العائلية خطراً ن�سبي ًا �أعلى بـ
� 10-8أ�ضعاف يف الأقرباء من الدرجة الأولى
منه يف �سائر جمتمع البحث ( .)52ولكن حتى
اليوم ،مل تنجح الدرا�سات على العائلة وعلى
التوائم يف حتديد �أ�س�س وراثية نوعية (خا�صة
باملر�ض) ومتنا�سقة يف ح��االت اال�ضطراب
ثنائي القطب ،ولكنها يف الوقت نف�سه �أظهرت
تداخ ًال وراثي ًا كبرياً مع احل��االت ذات ال�صلة.
على �سبيل امل��ث��ال ،ي�شري �سمولر وبارنيت
(� )53إلى �أن الأفراد املعر�ضني خلطر الإ�صابة
باال�ضطراب ثنائي القطب معر�ضون �أي�ض ًا
للإ�صابة باالكتئاب �أحادي القطب ،والف�صام،

وا�ضطراب الف�صام الوجداين .وحتى يف �سياق
خطر الإ�صابة باال�ضطراب ثنائي القطب بن�سبة
�أكرب من احلاالت الأخ��رى ،ف�إن اخلطر الوراثي
للإ�صابة باال�ضطراب ثنائي القطب وارد يف
احلاالت الطيفية ،الأمر الذي ميكن اعتباره دلي ًال
يف البحث حول التو�سع يف ت�شخي�ص اال�ضطراب
ثنائي القطب .على الرغم من �أن البحث الوراثي
ي�ؤيد يف ق�سم كبري منه وجهة نظر الطيف ثنائي
القطب نظراً لعدم نوعية النتائج التي مت التو�صل
�إليها حتى اليوم لت�صنيفات � DSM-IVأو
 ،10-ICDف ��إن ذل��ك قد يكون نتيجة لعدم
كفاية املنهجيات و«الإ���ش��ارة ال�ضعيفة» على
نق�ص حقيقي يف النتائج اخلا�صة باملر�ض.
ول��دى املقارنة بني اال�ضطراب ثنائي القطب
والف�صام حت��دي��داً ،يبدو �أن نواحي االرتباط
واجلينات املر�شحة امل�شرتكة تدعم وجهة نظر
الطيف ( ،)54ولكن النتائج لي�ست قابلة للن�سخ
ب�شكل كامل وبنية الطيف نف�سها غري م�ستقرة.
وعلى الرغم من �أن عدم االنتظام املزاجي قد
يكون حالة واردة يف الطيف ثنائي القطب ،ف�إن
النتائج الوراثية امل�شرتكة يف حاالت اال�ضطراب
ثنائي القطب والف�صام قد تكون ناجمة ب�شكل
�أ�سا�سي عن املعامل امل�شرتكة للأعرا�ض الذهانية.
باال�ستناد �إلى عامل االختطار والتاريخ العائلي،
مت اقرتاح ت�صنيف الف�صام �ضمن زملة ذهانية
بد ًال من الزملة االنفعالية مع االكتئاب �أحادي
القطب ( .)55ونظراً لأن الهو�س يرتافق يف معظم
احل��االت مع الأع��را���ض الذهانية ( ،)56وعلى
�ضوء االقرتاحات التي تقول ب�أن الذهان ميثل
منط ًا ظاهري ًا موثوق ًا به يف البحث الوراثي
( ،)57قد ت�شكل الأع��را���ض الذهانية �أ�سا�س ًا
منطقي ًا لتعريف الطيف ثنائي القطب على �أنه
عدم انتظام مزاجي .ولكن �إلى �أن تك�سب بنية
الطيف ثنائي القطب دعم �أط��راف البحث ،ثمة
خطر ب�أن يكون التو�سع يف الت�شخي�ص �سابق ًا
لأوانه .كما قد نقع يف حلقة مفرغة ي�ؤدي فيها
الف�شل يف عزل املجتمعات الفرعية املتجان�سة
ملر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب �إل��ى نتيجة
وراثية «مزعجة» وغري نوعية .وعليه ،قد يزيد
التو�سع يف الت�شخي�ص الو�ضع �سوءاً.
ال�سبب الثاين الذي يدفعنا �إلى توخي احلذر
يف عملية التو�سع يف الت�شخي�ص هو �أن النتائج
ال�رسيرية �صعبة التنب�ؤ نظراً لتفاعل العوامل
اجلينية والبيئية املختلفة .وعلى الرغم من �أن �أحد
النماذج ق ّدر م�ؤخراً �أن  22%من اخلطر الوراثي
يف اال�ضطراب ثنائي القطب ميكن تف�سريه ب�ستة
متغريات جينية م�شرتكة ( ،)58فمن ال�صعب
الت�أكيد على �أن هذه النتائج نوعية (خا�صة
باملر�ض) ،بالإ�ضافة �إلى �أنه لي�س من ال�سهل

تقدير الأهمية الن�سبية ملختلف اجلينات� .إذ �إن
احت��ادات اجلينات املختلفة وتفاعالتها ميكن
�أن يكون لها �أثر �إ�ضايف على ال�سلوك ،مما ي�ؤدي
�إلى تعبري ظاهري متغري ،الأمر الذي يظهر يف
اال�ضطرابات ال�سلوكية املعقدة مثل اال�ضطراب
ثنائي القطب .وعليه ،ف�إن كيفية ت�أثري اجلينات
واخلربة وتفاعالتهما على ال�سببيات املر�ضية
وعلم النف�س املر�ضي والنتيجة الظاهرة يف
اال�ضطراب ثنائي القطب يبقى م�س�ألة معقدة
ورهن للتكهنات� .أما امل�سائل ال�شاملة الأخرى
مثل �سبب كون بع�ض الأفراد �أكرث �أو �أقل «مرونة»
�إزاء م�سببات ال�ضغط النف�سي اجلينية والنف�سية-
االجتماعية التي ت�سبب املر�ض النف�سي وتدميه
فهي م�سائل ت�شكل حتدي ًا �آخر للباحثني (.)59
على الرغم من هذه ال�صعوبات ،بد�أت عملية
حتديد امل�ؤ�رشات املعرفية تتطرق �إلى م�س�ألة ما
�إذا كان يجب التو�سع يف ت�شخي�ص اال�ضطراب
ثنائي القطب .وقد قام بع�ض الباحثني م�ؤخراً
مبقارنة الأداء املعريف – الع�صبي �أو مراجعته
بني اال�ضطراب ثنائي القطب Iواال�ضطرابات
الأخ���رى ذات ال�صلة ( .)60-62و على هذه
الدرا�سات تقوم اختبارات مبا�رشة على فر�ضية
الطيف ثنائي القطب .حتى اليوم ،حدد البحث
ب�شكل مقبول ومن�سجم الفروقات بني امللفات
ال�شخ�صية املعرفية الع�صبية للأفراد امل�صابني
باال�ضطراب ثنائي القطب  Iو .)61( IIيعاين
مر�ضى جمموعة اال�ضطراب ثنائي القطب I
اخ��ت� ً
لاال يف التعلم اللفظي وال��ذاك��رة اللفظية
واالنتباه والأداء الوظيفي التنفيذي ،كذلك قد
تظهر عليهم اعتالالت �رسيرية وا�ضحة مقارنة
مع جمموعة مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب
 ،IIالذين يعانون اعت ً
الال وظيفي ًا �أخف وط�أة
يقت�رص على الذاكرة العاملة والأداء الوظيفي
التنفيذي (� .)60أجريت درا�سة مماثلة ،ولكن هذه
املرة ملقارنة مر�ضى اكتئاب اال�ضطراب ثنائي
القطب واالكتئاب �أحادي القطب من جهة حدة
االكتئاب .و�أظهرت هذه الدرا�سة مللفات ل�شخ�صية
معرفية منف�صلة ،حيث املجموعة ثنائية القطب
وتلك �أحادية القطب متيزت ب�إدراك معريف �سليم
واعتالل ن�سبي يف الأداء الوظيفي التنفيذي على
التوايل (� .)62إذاً تدعم كل من هذه الدرا�سات
الفكرة القائلة ب�أن من املحتمل وجود فروقات
معرفية ذات �أ�سا�س بيولوجي بني اال�ضطراب
ثنائي القطب  IIوا�ضطرابات املزاج ذات ال�صلة،
الأمر الذي يعترب غري من�سجم مع فر�ضية الطيف
ثنائي القطب.
على غرار البحث املعريف ،ي�ساهم الت�صوير
الع�صبي م�ساهمة متوا�ضعة يف دعم فر�ضية
الطيف .على �سبيل املثال ،يف درا�سة امل�سح

الطبقي بوا�سطة انبعاث البوزيرتونات  ،تبني
�أن الرابط احلامل لل�سريوتونني يف املخ الأو�سط
كان �أقل يف مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب I
منه يف مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب  ،IIمما
يدعم االنق�سام الثنائي احلا�صل حول ت�صنيف
 .)63( DSM-IVويف درا�سة قيا�س الأ�شكال
املرتكز على العن�رص احلجمي (فوك�سل)� ،أظهر ها
و�آخرون �أن مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب  Iو
 IIيعانون نق�ص ًا يف املادة الرمادية وتقاطع ًا
للدوائر احلوفية البطنية اجلبهية الأمامية
واخللفية مقارنة مع �أقرانهم الأ�صحاء� .إال �أن
جمموعة اال���ض��ط��راب ثنائي القطب  Iعانت
�أي�ض ًا نق�ص ًا يف امل��ادة الرمادية مقارنة مع
جمموعة اال�ضطراب ثنائي القطب  IIيف �أماكن
متفرقة يف ال��دم��اغ ،مم��ا ي�شري ن��وع� ًا م��ا �إلى
متييز ع�صبي-هيكلى بني هاتني املجموعتني
الفرعيتني �أي�ضاً� .إذا ما �أخ��ذت جمتمعة ،ف�إن
البحوث اجلينية واملعرفية والت�صويرية التي
�أجريت حتى اليوم ال تقدم توافق ًا حقيقي ًا حول
�أ�صحية التو�سع يف الت�شخي�ص ثنائي القطب.
وعلى الرغم من �أن نتائج البحث �إذا ما �أخذت
من منظار معني قد متيل �إما �إلى ت�أييد وجهة
نظر الطيف �أو رف�ضها ،ف�إن ثمة �أمثلة على ت�أييد
وجهة النظر املعار�ضة ،و�إن التطور الذي ت�شهده
الأدوات واملنهجيات قد يخل بالتوازن ب�شكل
كبري .وبالطبع �إذا مل يتم احلديث عن الآث��ار
الباطلة بني احلاالت الطيفية يف �آداب البحوث
كما يجري عادة ،ف�إن مدى الطيف ثنائي القطب
و�صالحيته قد ي�ساء تقديره .هذا االحتمال ي�ؤكد
على احلاجة �إل��ى الدرا�سات امل�صممة ب�شكل
جيد والتي تخترب فر�ضيات الطيف نف�سه بد ًال
من الدرا�سات املقارنة الب�سيطة التي تركز على
اال�ضطرابات.

خال�صة
ي�سمح التو�سع يف ت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي
القطب بتحديد املر�ضى الذين قد ي�ستجيبون �إلى
ح�ساب العالج ثنائي القطب والذين ال ميكن
�إيجاد عالج ناجح لهم بطرق �أخرى .كذلك ،ميكن
للمفاهيم الأق��ل فئوية والأك�ثر بعدية للمر�ض
ثنائي القطب �أن ت�ساهم يف حتديد اخلطر الوراثي
�أو الأمناط الظاهرية الداخلية اجلديدة .ولكن يف
ظل التغريات الت�شخي�صية التي غالب ًا ما تطر�أ،
ي�صبح من ال�صعب ا�ستكمال الدرا�سات لتفعيل
الأنظمة الت�شخي�صية اجلديدة.
تهدد عملية التو�سع يف الت�شخي�ص ثنائي
القطب بتخفيف العينات �إلى درجة التغايرية
التي تعيق تطور البحث الأ�سا�سي وال�رسيري

معاً ،مما يحد من عملية االكت�شاف وقد يعر�ض
املر�ضى لآثار دوائية �ضائرة هم يف غنى عنها.
يف الواقع� ،إن اال�ضطراب ثنائي القطب كما يعرفه
ت�صنيف  IV-DSMو 10-ICDيرتبط على
الأرجح ب�أ�سباب مر�ضية كامنة و�شديدة التعقيد
لدرجة �أنه ال ميكن متييزها بالتقومي ال�رسيري
وحده .ولكن حتى اليوم ما زال الدليل التجريبي
�ضعيف ًا جداً بحيث ال ميكن البت فيما �إذا كان
التو�سع يف ت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي القطب
�سي�ساعد يف االكت�شافات املتعلقة ب�سببيات
املر�ض �أو يف حت�سني عملية تطوير العالج.
�إل��ى �أن تقدم نتائج البحوث نظرة معمقة
ف�ضلى ح��ول �أ�صحية التو�سع يف املفهوم
الت�شخي�صي لال�ضطراب ثنائي القطب ،ف�إن
التو�سع ال�رسيري يف اجتاه «الطيف» يجب �أن
يتم بحذر ( .)49،73ف�إذا ما مت التو�سع يف الفئة
الت�شخي�صية قبل �أوانه� ،أي قبل �إيجاد دليل قاطع
على تعزيزه لعملية تطوير العالج �أو البحث
حول الأ�سباب املر�ضية ،ف�إن ذلك يهدد بتجريد
الت�شخي�ص من قيمته (.)44
قبل �أن ن�ستحدث خمطط ًا ت�شخي�صي ًا ثنائي
القطب ،من احلكمة �أن نطور مقاربة عملية متفق
عليها ( )1من ثم ميكننا تطوير الدرا�سات املحددة
ملقارنة حما�سن املقاربة اجلديدة يف العالج
والك�شف عن املر�ض .فتغيري الت�شخي�ص ملجرد
جماراة ثوابت النظرية اجلديدة يعيق االختبار
املنظم والوايف للمقاربة اجلديدة ويهدد بفقدان
املحاوالت التي قام بها الطب النف�سي مرتكزاً
على الدالئل يف ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية.

�شكر خا�ص
�ساهم الدكتور �سرتاكوف�سكي والدكتور فليك
على حد �سواء يف �صوغ هذا املن�شور.
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Clearly the features that now define biالتي �سي�أتي بها الباحثون �ستكون �أقل ع�شوائية.
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ثنائي القطب  Iو IIال تنطبق على املتغريات
الكثرية التي يت�صف بها اال�ضطراب املزاجي
املعقد .كذلك� ،إن االكتفاء بت�شخي�ص االكتئاب
�أحادي القطب ال يقدم و�صف ًا كافي ًا للحاالت التي
ت�ستجيب للعالج ب�شكل �ضعيف �أو التي تت�صف
مب�ستويات اعتالل وظيفي ال تنذر بالإ�صابة
باالكتئاب الرئي�سي غري امل�صحوب مب�ضاعفات.
و�إن القطبية لي�ست �سوى بعد من الأبعاد الكثرية
للتعقيد الذي يت�صف به اال�ضطراب املزاجي،
هذا بالإ�ضافة �إلى الذهان ،والهياج ،والقلق،
واحلدة والإزمان ( ،)Chronicityواملرا�ضة
امل�شرتكة ،وال�سوداوية .لذلك ،نت�ساءل كيف
ميكن لتو�سيع الأمناط الظاهرية �أن تربز القطبية
على �أن��ه��ا امل��ب��د�أ امل��رك��زي املنظم لت�صنيف
اال�ضطرابات املزاجية.
يجب �أي�ض ًا التيقظ ملخاطر ا�ستخال�ص
الأعرا�ض من اال�ضطرابات الأخ��رى املعروفة
واعتبارها معادلة للثنائية القطبية – مثل
االندفاعية �أو عدم اال�ستقرار العاطفي ال�ضطراب
ال�شخ�صية البينية ،ونق�ص االن��ت��ب��اه وفرط
احلركة/ا�ضطراب فرط احلركة� ،أو فرط التيقظ
الذاتي والت�سارع النف�سي احلركي لال�ضطرابات
القلقية احل��ادة – فالقيام بذلك يهدد �سالمة
ت�شخي�ص اال�ضطرابات الأخرى .لذلك ،من دون
معرفة م�سبقة ب�أ�سباب املر�ض ،قد ي�ؤدي التو�سع
يف الأمن���اط الظاهرية بالباحثني واخل�براء
ال�رسيريني �إلى �أطر مفاهيمية خاطئة متاماً.
لنتخيل مثال �أننا نعيد �صياغة ال�صمات
الرئوية ،والتهاب الغ�رضوف الع�ضلي ،ومر�ض
القرحة اله�ضمية فندرجها كلها �ضمن طيف
الذبحة ال�صدرية مبجرد االرت��ك��از �إل��ى وجود
�أمل يف ال�صدر (ه��ذا �إل��ى جانب اق�تراح العالج
االنحاليل لكل هذه احلاالت)� .أو لنتخيل �أن احلمل
واال�ست�سقاء وال�سمنة لها نف�س الأ�سباب املر�ضية
مبجرد االرتكاز �إلى حالة االنزعاج التي ي�سببها
تكور البطن يف كل من هذه احلاالت .منذ �صياغة
ت�صنيف  ،DSM-IIIمل يقدم علم الت�صنيف
يف الطب النف�سي �أي دليل على �أن الت�شخي�صات
الو�صفية تقدم معلومات عن الأ�سباب املر�ضية.
و�إلى �أن ي�أتي الباحثون ب�أدلة خارجية م�ستحدثة
مثبِتة للحاالت املر�ضية ،يبقى تو�سيع الأمناط
الظاهرية عم ًال ع�شوائياً.
م��ن منظار عملي� ،إن اخل��ط��ر ال�رسيري
الأكرب الذي قد ينجم عن تو�سيع البنية ثنائية

ال��ق��ط��ب يف وق���ت ���س��اب��ق لأوان�����ه يتمثل يف
ت�أثريه على التو�صيات التي تقرتح العالجات
املثلى لال�ضطرابات املزاجية ال�صعبة .ي�شري
�سرتاكوف�سكي و�آخ��رون �إلى �أن املر�ضى الذين
تظهر عليهم «�أع��را���ض �شبيهة بالثنائية» قد
ي�ستفيدون من الأدوي��ة نف�سها امل�ستخدمة يف
عالج اال�ضطراب ثنائي القطب  ،Iمعل ًال ذلك ب�أن
مثبتات املزاج « ُيعتقد ب�أنها حمددة ن�سبي ًا يف
حاالت اال�ضطراب ثنائي القطب» .ولكن ميكن
لأي �أح��د �أن ي�شكك يف النوعية الت�شخي�صية
لأي دواء نف�سي الت�أثري� ،أما الأ�س�س التي تقول
ب�إمكانية ا�ستنباط الت�شخي�ص من اال�ستجابة
ال�رسيرية للعالج فهي �ضعيفة يف كل املجاالت
الطبية الأخ��رى .على �سبيل املثال ،ال ميكننا
�أن نعترب �أن �إدرار البول الناجح با�ستخدام
الفورو�سيميد يعني �أن ال�سبب املر�ضي للوذمة
هو قلبي املن�ش�أ ولي�س طرفى ،كما ال ميكن
اعتبار �أن اال�ستجابة لهرمونات ك�رش الكظر
امل�ستخدمة كم�ضادات لاللتهابات تعني �أن
ال�سبب املر�ضي لأمل املفا�صل هو مناعي ذاتي
ولي�س ناجت عن عدوى .وعلى الرغم من احلما�سة
التي تثريها الفر�ضية القائلة ب�أن مثبتات املزاج
قد تكون ذات قيمة للأ�شكال املعقدة ال�رضابات
«الطيف» التي ال تقع �ضمن اال�ضطراب ثنائي
القطب � Iأو  ،IIفيجب االع�تراف ب�أن ال وجود
لدرا�سات م�ضبوطة ق��ادرة على حتديد فاعلية
العقاقري املثبتة للمزاج يف «الطيف ثنائي
القطب املو�سع».
لقد كانت النتائج �أقل من م�شجعة لدى قيام
الباحثني باال�ستنباط ال�ستكمال معرفة النتائج
العالجية املحتملة ل��درا���س��ات تثبيت امل��زاج
يف االكتئاب �أحادي القطب املقاوم للعالج �أو
املتكرر بن�سبة عالية .على �سبيل املثال� ،شملت
درا�سة البدائل العالجية املت�سل�سلة للتخفيف
من االكتئاب ( )STAR*Dجمموعة درا�سية
تعاين من اكتئاب ًا �أحادي القطب متكرراً بن�سبة
عالية – وهي حالة بالن�سبة �إلى بع�ض ال�سلطات
ال�صحية ترقى �إل��ى م�ستوى مر�ض كريبلني
الهو�سي االكتئابي .فتبني �أن �إ�ضافة الليثيوم
� lithiumسجلت معدالت ا�ستجابة ال تتعدى
 ،)1( 15.9%ذلك رغم النتائج الواعدة التي
حتققت يف املا�ضي يف عينات �أ�صغر بكثري
ملر�ضى م�صابني باالكتئاب �أح���ادي القطب
املتكرر بن�سبة عالية ( .)2كذلك ،بالرغم من
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outcome
data. خط�أ ي�صعب ت�صحيحه بعد
�أجريت بع�ض الدرا�سات التي دعمت تو�سيع
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أحيان ًا ال
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 يف مراحلI am
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in the course
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يعاين
املري�ض املكتئب
كانifإذاa� مما
أكون واثق ًاde�
sometimes
not sure
currently
pressed
patient
has
bipolar
disorder.
This
 ي�ساورين هذا ال�شك على.ا�ضطراب ًا ثنائي القطب
uncertainty occurs despite an extensive
مقابلة
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اال�ضطراب
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يف مر�ضىdepressed
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اال�ضطراب
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القطب فيبد�أ بعد ا
when
the
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 يجب اعتماد،ب��ات��ب��اع الأ���س��ل��وب نف�سهmade.

In a like manner, changes to the nosology should follow a sober, conservative approach and only be made when
replicated, empirical evidence has dem-

lowered, how many more patients will be
overdiagnosed with bipolar disorder because episodes of affective instability characteristic of cluster B personality patholWorld Psychiatry 10:3 - October 2011

على الت�شخي�ص وعلى نتائج العمل ال�رسيري.
ويف ظل املعايري الت�شخي�صية املتوافرة ،يطرح
ف��رط الت�شخي�ص (�أي الإيجابيات اخلاطئة)
م�شكلة ( .)3ف�إذا مت خف�ض عتبة املدة ،كم هو
عدد املر�ضى الذين �سيتلقون ت�شخي�ص ًا زائداً
باال�ضطراب ثنائي القطب ب�سبب اخلط�أ يف
اعتبار نوبات ع��دم اال�ستقرار العاطفي التي
تت�صف بها العينة العنقودية (ب) ملر�ضى
ال�شخ�صية دلي ًال على الهو�س اخلفيف ()4؟ وال
�شك يف �أن ال�س�ؤال الذي يجب طرحه �أي�ض ًا هو :كم
مرة يخطئ اخلبري ال�رسيري يف عدم ت�شخي�ص
اال�ضطراب ثنائي القطب ملجرد �أن متالزمة
الهو�س اخلفيفة امللحوظة �أو التي حدثت م�ؤخراً
مل تدم فرتة تكفي لت�صنيفها نوبة هو�سية خفيفة
بح�سب DSM-IV؟
�إال �أن اخل�براء ال�رسيريني لي�سوا �صارمني
يف تطبيق العتبات الت�شخي�صية ال���واردة يف
ت�صنيف  .)5( DSM-IVوعليه ،ف�إن املر�ضى
الذين ي�صابون بنوبات هو�سية خفيفة متكررة
تدوم فرتة غري كافية قد ي�شخ�صون باال�ضطراب
ثنائي القطب ويتلقون العالج اخلا�ص به.
للت�شخي�صني الإيجابي وال�سلبي اخلاطئني
�آثار �ضائرة .فعدم التعرف على اال�ضطراب ثنائي
القطب يرتبط بنق�ص يف و�صف العقاقري املثبتة
للمزاج ،وارتفاع خطر �رسعة الدورات املزاجية،
وارتفاع تكاليف الرعاية (� .)6-8أما اال�ضطراب
ثنائي القطب امل�شخ�ص �إيجاب ًا ب�شكل خاطئ
فريتبط بفرط العالج بالعقاقري غري ال�رضورية
وبالتايل التعر�ض للآثار اجلانبية املحتملة
ضال عن احتمال ف�شل العالجات الأكرث جناحه
ف� ً
يف امل�ستقبل.
وخالل حماولتنا حتديد العتبة الت�شخي�صية
لال�ضطراب ثنائي القطب واحل��د من الأخطاء
الت�شخي�صية على كافة �أنواعها ،علينا �أن نقر ب�أن
�آثار الت�شخي�ص الإيجابي اخلاطئ قد متتد على
فرتة زمنية �أطول من �آثار الت�شخي�ص ال�سلبي
اخلاطئ .ومب��ا �أن الت�شخي�ص ميكن �أن يكون
عملية ديناميكية �سل�سة تعترب م��ادة �رسيرية
�إ�ضافية ،فرمبا من الأ�سهل �إ�ضافة ت�شخي�ص
بد ًال من حذف �آخر .بالتايل ،من الأ�سهل علينا
تغيري ت�شخي�ص املري�ض م��ن االكتئاب غري
ثنائي القطب �إلى اال�ضطراب ثنائي القطب بد ًال
من تغيريه من اال�ضطراب ثنائي القطب �إلى
االكتئاب غري ثنائي القطب .وبر�أيي �إذا وقع
خط�أ يف الت�شخي�ص الإيجابي للمري�ض وكان
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هذا املري�ض ي�ستجيب لعالج م�ضادات االكتئاب
ومثبتات املزاج ،ف�إن من غري املحتمل �إيقاف
عالجه مبثبتات املزاج.
لن�أخذ على �سبيل املثال الدرا�سة اال�ست�رشافية
التي دامت ع�رش �سنوات على جمموعة من ال�سكان
والتي وجدت �أن الأف��راد الذين �سجلوا �أعرا�ض
ه��و���س/ه��و���س خفيف م�ساوي للعتبة بلغت
ن�سبة اال�ضطرابات ثنائيه القطب يف عائالتهم
رقم ًا مرتفعاً ،كما �سجلوا ن�سب مرا�ضة م�شرتكة
مرتفعة ،ومعدل انتقال مرتفع �إلى اال�ضطراب
ثنائي القطب  Iو IIبح�سب ت�صنيف DSM-
 IVخالل فرتة املتابعة ( .)9وقد ف�رس الباحثون
هذه النتائج على �أنها حجة تدعم تو�سيع مفهوم
اال�ضطراب ثنائي القطب� .إال �أن ن�سبة املر�ضى
الذين �أج��ري البحث عليهم والذين انتقلوا �إلى
حالة اال�ضطراب ثنائي القطب  Iو IIمل تتع ّد
 .15%وكما ي�شري �سرتاكوف�سكي و�آخرون ،ف�إن
ال وجود لدرا�سات تثبت فاعلية مثبتات املزاج
يف ع�لاج اال���ض��ط��راب ثنائي القطب م��ا دون
العتبة .وعليه� ،إذا مت تو�سيع احلدود الت�شخي�صية،
ف�إن الكثري من الأ�شخا�ص الذين لن تتطور معهم
املعرف
احلالة �إل��ى اال�ضطراب ثنائي القطب
ّ
بح�سب ت�صنيف � DSM-IVسيتلقون عالج ًا
ب�أدوية اال�ضطراب ثنائي القطب يف ظل غياب
البحوث امل�ضبوطة التي تثبت فاعليتها.
حذر فري�ست وفران�سي�س ( )10القائمني على
حتديث ت�صنيف  DSM-5من تغيري املعايري
الت�شخي�صية من دون �أن ي��أخ��ذوا باالعتبار
الكايف الآث��ار غري املرئية لهذه التغيريات� .إن
ت�شخي�صات  DSM-5املرتكزة على الأعرا�ض
هي مبثابة تقدير ترجيحي ملر�ض ن�أمل يوم ًا
ما �أن نفهم الفيزيولوجيا املر�ضية اخلا�صة به.
فخف�ض ال�سقف الت�شخي�صي من �ش�أنه �أن يخف�ض
معدل عدم ت�شخي�ص حاالت اال�ضطراب احلقيقية
على ح�ساب زيادة معدل الت�شخي�ص الإيجابي
اخلاطئ لال�ضطراب ثنائي القطب الزائف.
�إذاً ،يبقى لدينا جانب من ال�شك� .إذ �إن ن�سبة
اخلط�أ الت�شخي�صي الناجم عن االعتماد على كل
نوع من الأمناط الظاهرية غري م�ؤكدة يف ظل
غياب الوا�صمات البيولوجية الت�شخي�صية .كذلك
�إن فاعلية مثبتات املزاج يف عالج اال�ضطراب
ثنائي القطب ما دون العتبة غري م�ؤكدة .و�إن
�أث��ر خف�ض عتبة ت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي
القطب على عمليات ت�شخي�صه الإيجابي اخلاطئ
يف العمل ال�رسيري لي�س م ��ؤك��داً .وبالتايل،

من منظار ال�صحة العامة ،ف�إن منافع تو�سيع
احلدود الت�شخي�صية غري م�ؤكدة هي �أي�ضاً .و�إزاء
هذه املعطيات غري امل�ؤكدة� ،إن ر�أ�س احلكمة هو
اتباع مقاربة «لننتظر ونرى».
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ق��ام �سرتاكوف�سكي و�آخ���رون بخطوة
رائعة عندما ناق�شوا املنافع واملخاطر
الناجمة عن تو�سيع معايري الت�شخي�ص
لال�ضطراب ثنائي القطب .ف�أ�شاروا �إلى
�أن املنافع تتمثل يف الت�شخي�ص الأكرث
دقة والعالج الأجن��ح ملر�ضى اال�ضطراب
ثنائي القطب ،يف حني �أن املخاطر تتمثل
يف فرط الت�شخي�ص وتناول العقاقري غري
الفعالة ذات الآثار اجلانبية ال�ضائرة على
من هم لي�سوا مر�ضى ،كما تتمثل يف �إعاقة
عملية االكت�شاف العلمي .ويف �سياق دعم
هذا التو�سيع ،ذكر �سرتاكوف�سكي و�آخرون
�أدلة ت�شري �إلى �أن اال�ضطراب ثنائي القطب
 Iيقع �ضمن الطيف نف�سه مع اال�ضطراب
االك��ت��ئ��اب��ي ال��رئ��ي�����س��ي ( )MDDعرب
اال�ضطراب ثنائي القطب  ،IIومع الف�صام
عرب ا�ضطراب الف�صام الوجداين.
وي�شمل ذلك ا�ستجابة مر�ضى MDD
املقاوم للعالج مب�ضادات االكتئاب لعالج
الليثيوم؛ والنتائج اجلينية امل�شرتكة
بني اال�ضطراب ثنائي القطب وMDD
وبني اال�ضطراب ثنائي القطب والف�صام؛
وا�ستجابة ه��ذه احل��االت الثالث للجيل
الثاين من م�ضادات الذهان (.)SGAs
�إال �أن ثمة مزيداً من الأدلة املعار�ضة لهذا
التو�سع يف معايري اال�ضطراب ثنائي القطب
الت�شخي�صية .ومن بينها نتائج درا�سة كبرية
�أجراها بريلي�س و�آخرون ( )1م�ؤخراً تفيد
ب�أن قيا�سات ا�ضطراب الطيف ثنائي القطب
بني مر�ضى  MDDمل تنبئ باال�ستجابة
لعالج م�ضادات االكتئاب ،بالإ�ضافة �إلى
نتائج الفروق املعرفية الع�صبية وفروق
الت�صوير الع�صبي بني مر�ضى اال�ضطراب
ثنائي القطب  Iو .IIوقد خل�ص الباحثون
يف هذه الدرا�سة �إلى �أنه من ال�سابق لأوانه
ا�ستحداث �إطار ت�شخي�صي لال�ضطراب ثنائي
القطب ،معللني ذلك ب�أن دقة الت�صنيفات
صال
املر�ضية امل��وج��ودة حالي ًا تت�أثر �أ� ً
مبجموعة متباينة من الأ�سباب املر�ضية.
ميكن تعريف الطيف على �أنه جمموعة
م��ن احل���االت امل�تراب��ط��ة بحيث ال ت�شكل
ا�ضطراب ًا وحدوي ًا بل متالزمة تت�ألف من

مع بنية الطيف ،خا�صة و�أن��ه يعتقد �أن
اال�ضطرابات متثل �أمرا�ض ًا وراثية معقدة.
بالفعل� ،إن �أول درا���س��ة م�ستعر�ضة بني
اال�ضطرابات ن�رشت عن ال�صلة اجلينومية
الوا�سعة و�شملت اال�ضطراب ثنائي القطب
واال�ضطراب االكتئابي الرئي�سي والف�صام
ك�شفت عن ناحية كروموزومية لها �آثار
نوعية على اال�ضطراب ثنائي القطب ،II
ن��واح كروموزومية عدة
بالإ�ضافة �إل��ى
ٍ
لها �آث��ار متعددة الأمن��اط الظاهرية على
الت�صنيفات الت�شخي�صية الثالث .وهذه النتيجة
ت�ساهم يف دعم مفهوم الطيف ثنائي القطب عرب
ا�ستدالل الأ�س�س اجلينية املحددة وامل�شرتكة
بني اال�ضطرابات الآنف ذكرها .فتم طرح
ع��دد م��ن املعايري الت�شخي�صية للطيف
ثنائي القطب ( .)3،4ت�شمل بع�ض هذه
ال ال ت�شمل الهو�س �أو الهو�س
النماذج �أ�شكا ً
اخلفيف ولكنها ت�ؤ�رش على الثنائية ،مثل
بداية مبكرة للإ�صابة باالكتئاب ،نوبات
اكتئابية متكررة بن�سبة عالية ،و�/أو تاريخ
عائلي من اال�ضطرابات ثنائية القطب .وكما
�أ�شار �سرتاكوف�سكي و�آخرون ،مل تدعم نتائج
الدرا�سة الوا�سعة التي �أج��راه��ا بريلي�س
و�آخرون على مر�ضى  MDDفكرة البنية
املو�سعة عند اعتبار اال�ستجابة مل�ضادات
االكتئاب متغايراً م ْثبِت ًا للحالة.
�إال �أن البيانات الوبائية واال�ست�رشافية ت�شري
�إلى �أن الأعرا�ض الهو�سية اخلفيفة ما دون العتبة
�شائعة وذات فائدة ت�صنيفية ،مما يدعم فكرة
النماذج الطيفية ثنائية القطب الأق��ل �شموالً.
وجد �آنغ�ست و�آخرون (� )5أن ما يقارب من40%
م��ن مر�ضى اال���ض��ط��راب االكتئابي الرئي�سي
املبحوثني يف درا�سة امل�سح الوطني للمرا�ضة
امل�شرتكة املكررة ) (NCS-Rكان لهم تاريخ
يعرف
من الهو�س اخلفيف ما دون العتبة ،الذي ّ
وفق �أ�سئلة التحري عن الهو�س بوجود عار�ض
واح��د �أو اثنني ،ولكن بعدم انطباق املعايري
الت�شخي�صية الكاملة للهو�س عليهم .وبح�سب
�أ�سئلة امل�سح ،يجب �أن تدوم الأعرا�ض الهو�سية
اخلفيفة �أيام ًا عدة �أو �أكرث� .أما الأفراد امل�صابون
با�ضطراب  MDDوالهو�س اخلفيف ما دون
العتبة فقد بد�أ اال�ضطراب معهم يف �سن مبكرة
مقارنة مع املر�ضى الآن��ف ذكرهم ،و�أ�صيبوا

بعدد �أكرب من النوبات االكتئابية ،و�سجلوا معدل
مرا�ضة م�شرتكة �أكرث ارتفاع ًا من الأفراد الذين
مل يعانوا هو�س ًا خفيفاً ،ولكن احلدة ال�رسيرية
لديهم �سجلت معدالت �أق��ل ارتفاع ًا منها يف
مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب  .IIوعليه،
ف��إن �إمكانية قيا�س الفروق بني هذه الفئات
الثالث ميكن �أن ت�ستخدم حج ًة �أخ��رى داعمة
لفكرة الطيف الكامن .ويف درا�سة �أخ��رى ،قام
فيدورويك و�آخ��رون ( )6مبتابعة � 550شخ�ص ًا
يف الدرا�سة التعاونية على االكتئاب التي �أجراها
املعهد الوطني لل�صحة النف�سية ()NIMH
على م�صابني با�ضطراب  MDDبلغ �سنهم
عند �ضمهم للدرا�سة متو�سط � 17،5سنة �إلى 31
�سنة .وقد �أ�شارت حتاليل البقاء �أن  %20من
العينة اختربوا هو�س ًا �أو هو�س ًا خفيف ًا كما �شهدوا
انتقا ًال �إلى الت�شخي�ص ثنائي القطب .وارتبط عدد
الأعرا�ض الهو�سية اخلفيفة ما دون العتبة (كان
احلد الفا�صل الأمثل � 3أعرا�ض �إلى  )5ببداية
الحقة للهو�س �أو الهو�س اخلفيف امل�ستقل عن
عوامل االختطار الأخرى.
قد تكون الدرا�سات التي جترى على الهو�س
اخلفيف ما دون العتبة مهمة لفهم عملية التنقل
بني النوبات املرتبطة مب�ضادات االكتئاب،
والتي يحتدم حولها ج��دل كبري .كذلك تعترب
هذه الدرا�سات مهمة لفهم م�سائل �أخرى تتعلق
بالعالج .يف درا�سة �أجريت على  176مري�ض ًا
باال�ضطراب ثنائي القطب خ�ضعوا لتجارب
عالج بزيادة م�ضادات االكتئاب على فرتة 10
�أ�سابيع 46 ،منهم اختربوا هو�س ًا �أو هو�س ًا خفيف ًا
نا�شئ ًا عن العالج (� .)7أم��ا الفرق الوحيد بني
املجموعة التي �شهدت انتقا ًال بني النوبات وتلك
التي مل ت�شهد فكان طفيف ًا ولكنه كان �أعلى بكثري
من نتيجة مقيا�س تقدير الهو�س عند اليافعني
(�أي �أعرا�ض الهو�س اخلفيف ما دون العتبة)
الذي �سجل قبل تناول م�ضادات االكتئاب.
يف حني ثبت �أن مر�ضى اال�ضطراب ثنائي
ال للتنقل بني النوبات على
القطب � IIأقل مي ً
�أثر ا�ستخدام م�ضادات االكتئاب باملقارنة
مع مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب ،)8( I
قد يكون هناك طيف له م�س�ؤولية عن عملية
االنتقال املحر�ضة مب�ضاد اكتئاب هو
الأعلى ملر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب ،I
والأدنى ملر�ضى  ،MDDومعتدل ملر�ضى
اال�ضطراب ثنائي القطب  .IIكما يحتمل �أن
ت�سبب م�ضادات االكتئاب هو�س ًا خفيف ًا ما
دون العتبة �أكرث من هو�س �أو هو�س خفيف
م�ساوي للعتبة ،و�أنه يف مر�ضى MDD
املجلة العاملية للطب النفسي
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الذين ال ي�ستجيبون ب�شكل ٍ
كاف مل�ضادات
االكتئاب ،قد ينبئ الهو�س اخلفيف ما دون
العتبة (العفوي �أو املرتبط مب�ضاد اكتئاب)
باال�ستجابة لزيادة كمية الليثيوم �أو اجليل
الثاين من م�ضادات الذهان باملقارنة مع
ثان .وميكن اختبار هذه
�أي م�ضاد اكتئاب ٍ
الفر�ضيات بوا�سطة التجربة واملعايري
الت�شخي�صية امل��ح��ددة �إج��رائ��ي� ًا للهو�س
اخلفيف ما دون العتبة واملقابالت التي
من �ش�أنها تقييمها (.)9
على �ضوء هذا القلق املربر حيال تو�سيع
الإطار الت�شخي�صي لال�ضطراب ثنائي القطب يف
symptoms (e.g., impulse control disorؤقتة
وقت �سابق لأوانه ،ميكن حتديد معايري م�
ders), and mental health has emerged as
ت�صنيف
العتبة �ضمن
healthدون
اخلفيف ما
للهو�س
an important
public
need.
Criteدرا�سته
من
للتمكن
و11-ICD
5-DSM
ria sets for subthreshold hypomania provided
ومنfor
further
study
ملحقthe
DSM-5
أمثلة
بني ال
املثال).
على�inسبيل
( orيف
ICD-11
could
help
further
delineate
theعلى ذلك تعريفات الهو�س اخلفيف يف -DSM
boundaries of hypomania, and thus the
يدوم
� IVأو  10-ICDما عدا احلاالت التي
bipolar spectrum, in an empirical manالتي
� 3-1 broadeningأي��ام� ،أو
biفيها العار�ضالتعريفات ner
without prematurely
من
وغريها
ال�سلوكي،
الن�شاط
فرط
تركز على
polar disorder diagnostic criteria.
الأمثلة ( .)9بالتايل� ،سي�سمح تعريف الهو�س
فرعية
اخلفيف ما دون العتبة بتحديد �أن��واع
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الهو�س اخلفيف �أحادي القطب كونه ا�ضطراب
ثنائي القطب واعتبار االكتئاب �أحادي القطب
كونه ا�ضطراب اكتئابي رئي�سي)؛ ج) طيف احلدة
احلايل الوارد يف  IV-DSMلي�س �شام ًال ب�صورة
كافية :ف�أكرث من  %50من املر�ضى الذين يعاجلون
من االكتئاب ال تنطبق عليهم املعايري الر�سمية
لال�ضطرابات املزاجية يف ت�صنيف IV-DSM
( )1ولكنها تنتمي �إلى فئة غري وا�ضحة ي�شار �إليها
بـ»غري املحددة ب�شكل �آخر» .وبالتايل ف�إن طيف
احلدة بح�سب ت�صنيف  10-ICDفعال �أكرث يف هذا
الإطار وهو �أقرب �إلى الواقع.
�أدخل ت�صنيف  III-DSMم�صطلح
«اال�ضطرابات املزاجية» الذي اعترب تقلبات املزاج
الأعرا�ض الأ�سا�سية الوحيدة متجاه ًال على �سبيل
املثال فرط الن�شاط/الطاقة الذي عادة ما يالحظه
بو�ضوح مر�ضى الهو�س اخلفيف مقارن ًة مع التهيجية
التي يالحظها الآخرون يف غالب الأحيان .وقد
�أظهرت درا�سة زوريخ ودرا�سة بريدج �أ�صحية اعتبار
فرط الن�شاط/الطاقة على �أنها الأعرا�ض الرئي�سية
�إلى جانب املزاج العايل �أو املتهيج.
الأهم من ذلك هو النتيجة التي تفيد ب�أن

معايري الإق�صاء بالن�سبة �إلى نوبات الهو�س
والهو�س اخلفيف ت�ستثني املر�ضى الذين
تظهر عليهم كل الأعرا�ض ثنائية القطب
النموذجية (تاريخ عائلي للإ�صابة بالهو�س،
بداية مبكرة ،تكرر بن�سبة عالية ،تقدم يف
�سري املر�ض ،و مرا�ضة م�شرتكة مع هلع
بن�سبة عالية ،ا�ضطراب القلق العام ،رهاب
اجتماعي ،ا�ضطراب و�سوا�سي قهري� ،إفراط
يف تناول الطعام� ،إدمان على املواد وا�ضطرابات
ال�شخ�صية البينية) .وقد ثبت �أن التحول من االكتئاب
�إلى الهو�س اخلفيف حتت ت�أثري م�ضادات االكتئاب
لي�ست جمرد �أثر غري مرغوب فيه ناجم عن العالج
( )2بل نتيجة طبيعية لال�ستجابة .وقد �أخذت م�سودة
� DSM-5إلى حد ما هذه النتائج بعني االعتبار.
امل�شكلة الثالثة التي ت�شوب مفهوم DSM-
 IVاحلايل هو معيار مدة النوبات الهو�سية اخلفيفة
التي يحددها ب�أربعة �أيام؛ فالنوبات الوجيزة �شائعة،
ال �سيما عند املراهقني ،وهي تظهر بني النوبات
الرئي�سية عند الرا�شدين .وبالتايل ،ف�إن معيار الأيام
الأربعة لي�س م�ستنداً �إلى بيانات وميكن الت�شكيك يف
�صحته (.)3
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ourًأييدا
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 �إن اال�ضطرابات، بالفعل.والبيانات الت�صويرية
Exclusion criteria based on causal attri التي متتد ما بني التخلف،احلركية واملعرفية
butions should, if possible, be avoided.
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هل حان وقته؟Bipolar
:ثنائي القطب
 الطيفhas its time come?

.عن اعتماد املفاهيم الأخرى
�إن االطالع على التاريخ الت�شخي�صي الذي
مت م�ؤخراً ميكن �أن ي�ساعدنا على فهم �أ�سا�س
 حتول الطب، )1(  فبح�سب هاميان.هذا اجلدل
النف�سي يف الغرب من بنية ا�ضطرابية مبهمة
 وذلك بالتزامن،جداً نحو الرتكيز على املوثوقية
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مع العالجات الدوائية والعالجات النف�سية.
�شكل هذا الرتكيز �أر�ضية م�شرتكة �سهلت انطالق
الأب��ح��اث امل�ضبوطة التي �أج��ري��ت على هذه
الأدوي��ة والعالجات النف�سية اجلديدة التي ما
زالت قائمة حتى اليوم� .إال �أن هذا الرتكيز �ساهم
�أي�ض ًا يف حتويل الفئات �إلى مفاهيم ملمو�سة
�أ�صبحت فيما بعد �أ�سا�س ًا للدرا�سات الوراثية
وامل����ؤ��ش�رات البيولوجية الأخ����رى مثل تلك
املعرفية التي ناق�شها �سرتاكوف�سكي و�آخرون،
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى تلك ال��ت��ي مت حت��دي��د �أ�شكال
خمتلفة منها ع�بر الت�صوير الع�صبي .وهنا
تكمن امل�شكلة :ففي معظم احلاالت ،جتد كل من
هذه املنهجيات البحثية دلي ًال ما لت�شري �إلى �أن
الفئات امل�ستقلة �صحيحة ودلي ًال ما على وجود
الطيف ثنائي القطب ،كيفما كان تعريفه .وعليه،
�إن الفئات التي لدينا الآن والتي تعترب �إلى حد
ما موثوق ًا بها قد تكون قد �شكلت عائق ًا �أمام
فهمنا للأ�سباب املر�ضية لال�ضطرابات النف�سية
ولتطوير املقاربات اجلديدة التي من �ش�أنها
معاجلتها.
يتخذ املعهد الوطني لل�صحة النف�سية يف
الواليات املتحدة )� (NIMHضمن م�رشوع
معايري املجال البحثي الذي ينفذه ( )2مقارب ًة
خمتلفة متام ًا لهذه الأحجية من خالل النظر �إلى
�أربعة جماالت يعتقد �أن لها عالقة باال�ضطرابات
النف�سية (�أنظمة التكاف�ؤ ال�سلبية مب��ا فيها
اخلوف/االنطفاء ،ال�ضغط النف�سي/ال�ضائقة
والعدوانية؛ �أنظمة التكاف�ؤ الإيجابية مبا فيها
طلب امل��ك��اف��أة والتعلم باملكاف�أة/العادة؛
التحكم (اجلهيد) بالأنظمة املعرفية؛ �أنظمة
العمليات االجتماعية مبا فيها التقليد ،ونظرية
العقل ،الهيمنة االجتماعية ،حتديد التعبري
الوجهي ،التعلق/االنف�صال وجم��االت متثيل
الذات؛ والتحليل املنظم للإثارة مبا فيه �أن�شطة
الإثارة والتنظيم وحالة الراحة) على امتداد �أربع
وحدات حتليلية (اجلينات ،اجلزيئات ،اخلاليا،
الدوائر ،الفزيولوجيا،ال�سلوك ،والإبالغ الذاتي).
�أما الهدف من هذه النظرية فهو �أن تكون مكملة
لعملية تطوير الت�شخي�ص التي جترى حالي ًا على

ت�صنيفي  DSM-5و.ICD-11
�إن الهدف الأول ملعايري املجال البحثي هو
تطوير العلم� .أما ت�صنيفا  DSMو ICDفيجب
ان يخدما �أهداف ًا متعددة ،منها اتخاذ القرار
ال�رسيري واحلفاظ على ال�سجالت ال�رسيرية،
واتخاذ القرار التنظيمي والأبحاث اجلنائية.
وعليه ،ف ��إن مقاربة املعهد الوطني لل�صحة
النف�سية يف الواليات املتحدة قد تقدم يف النهاية
و�سائل ف�ضلى تفيد فهم �أي من �أوجه «ثنائية
القطب» ،كيفما كان تعريفها ،هو ال�شائع �ضمن
«الطيف ثنائي القطب» ،كيفما كان تعريفه �أي�ضاً.
و�إذا عملنا من وجهة نظر معيار املجال البحثي،
فال �إ�شكالية يف �أن يكون اال�ضطراب ثنائي
القطب  Iواال�ضطراب ثنائي القطب «غري املحدد
يف �أماكن �أخرى» �أو “( ”NECوهو امل�صطلح
الذي طرح م�ؤخراً بد ًال من م�صطلح «غري املحدد
ب�شكل �آخر» �أو “ ” NOSالذي كان م�ستخدم ًا
يف املا�ضي) مت�شابهني من ناحية اجلينات
املتعلقة بطلب املكاف�أة ،ولكن خمتلفني لناحية
اجلينات املتعلقة بالتحكم املعريف .وهنا لن
يكون التخوف م��ن املخاطر �أو احل��دي��ث عن
املنافع هو بيت الق�صيد ،بل �سيتمحور الرتكيز
حول فهم �أي احتادات من اجلينات ،و�أي توليفات
من اخلربة احلياتية ،ت�ؤدي �إلى طلب املكاف�أة
الذي ال يت�ضمنه �أي نوع من التحكم املعريف
الذي هو خا�صية الهو�س الكامل يف فرد ما و�إلى
امل�ضمن الذي يعد خا�صية الهو�س
طلب املكاف�أة
ّ
اخلفيف بحالته الطفيفة يف فرد �آخر.
ثمة بع�ض ال�شك يف �أن تكون مقارباتنا
الت�شخي�صية الفئوية (ويف ال�سابق �آمالنا
ال�ساذجة ب�أن تكون ال�سمات التي نتعامل معها
�سمات مندلية) قد عرقلت اجلهود التي بذلت
حتى اليوم يف �سبيل فهم الأ�سا�س الوراثي لأهم
اال�ضطرابات النف�سية مثل الف�صام واال�ضطراب
ثنائي القطب،ذلك على ال��رغ��م م��ن طبيعتها
الوراثية الغالبة� .إن مقاربة مثل تلك التي
تطرحها معايري املجال البحثي ،والتي تتجنب
التق�سيم الثنائي القائم على الفئة مقابل الطيف،
تبدو �أكرث فاعلية جلهة فهم الأ�سباب املر�ضية.

�أم��ا �أثرها على فهمنا للآثار العالجية وعلى
تطوير العالجات املح�سنة فهو �أمر على الأرجح
�أقل و�ضوحاً.
لقد ت�سنى يل �أن �أعالج مر�ضى م�صابني
با�ضطرابات مزاجية وقلقية خالل معظم فرتة
العالج الدوائي النف�سي وفعلي ًا خالل كامل فرتة
العالج النف�سي اخلا�ص باال�ضطراب ،ف�شهدت
على تطور ب��د�أ من العالجات الدوائية الأكرث
نوعية (مثل م�ضادات االكتئاب الثالثية احللقات
وم�ضادات الذهان النموذجية) �إلى العالجات
التي ت�ستهدف جمموعة وا�سعة من احلاالت
(مثل م�ضادات الذهان الالمنوذجية ومثبطات
ا�سرتجاع ال�سريوتونني االنتقائية/مثبطات
ا�سرتجاع ال�سريوتونني والنوريبينيفرين).
بالطريقة نف�سها ،مت تكييف العالجات النف�سية
لا ل�لاك��ت��ئ��اب �أح���ادي
ال��ت��ي ا���س��ت��ح��دث��ت �أ���ص� ً
القطب لتنا�سب حاجات املر�ضى امل�صابني
باال�ضطرابات القلقية واال�ضطرابات ثنائيه
القطب .و�أرى �أنه ميكن حتديد �أي من املر�ضى
ينا�سبهم ع�ل�اج م��ع�ين م��ن خ�ل�ال «تفكيك»
جمموعات اال�ضطرابات احلالية وجمموعاتها
الفرعية بال�شكل ال��ذي تقرتحه ثوابت معايري
املجال البحثي يف حتاليل العالج الو�سطية .وما
�إن نح�صل على تلك الإجابات ،قد نقوم بخطوة
�أخرية هي حتديد فئات مفيدة متثل توليفات من
ثوابت معايري املجال البحثي .وبذلك ،ال تكون
عملية تو�سيع البنية الت�شخي�صية باخلطورة التي
تبدو عليها حالياً.
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التو�سع يف اال�ضطراب ثنائى القطب ،بالت�صميم �أو مبح�ض ال�صدفة؟
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 DSMجديد .فيما يلي �أقدم بع�ض الفر�ضيات.
the following paragraphs, I submit some
تعريف
�أوالً ،مل يلحظ ت�صنيف DSM-III
hypotheses.
 First,فيه
 theعرفت
 conceptفلقد
تعريف ًا وا�ضحاً.
 ofنوبة
الهو�سof an
episode
mania
was
الفرتةin the
DSMولكن
أقل”،
 notال
 definedعلى
wellبـ”�أ�سبوع
املتمايزة
للنوبةIII.،
A distinct
ال�رضوريperiod
was defined
ومل
حتديد بداية
“atملasيكن من
least
a
week”,
but
no
offset
was
� requiredأن تكون النوبة خمتلفة عن ‘الذات يف
ُي�شرتط
to delineate an episode, nor was there a
DSM�أحوالها العادية‘ .لقد خلط ت�صنيف
requirement that the episode be different
معايري
أ�سقط
عندما �
self”.أكرث
Theأكرث ف�
DSM-III-Rلأمور �
 III-Rا
from one’s
“usual
لي�س
متمايزة”
�evenود “فرتة
�ش�ترط وج�
byوا��
�elimدةامل�
muddied
the waters
further
inating
جترى
durationالتي
 criteriaالأبحاث
andيف معظم
justنرى
requirوكما�إال.
ing
“a
distinct
period”.
As
we
see
with
على اال�ضطرابات ثنائية القطب عند الأطفال،
much
of
the
childhood
bipolar
disorders
ت��ب��د�أ النوبة الهو�سية يف مرحلة مبكرة من
research, the onset of a manic episode
ت�ستمر
الطفولة ،ف�إما ال تتوقف مطلق ًا (� )1،2أو
is said to have begun in early childhood
حالة
النوبة
neverنعترب
ال�صعب �أن
)(1,2ومن
ل�سنوات.
and has either
stopped
or has
املقلب
ال�شخ�ص طيلة
تالزم
علىlasted
حياتهfor .
فرتة years.
It is difficult
to consider
التمييز an
episode
something
charآخرhasبني
thatاملدة ،من
لطيف
ال
ال�صعبasجداً
acterized
one’s
entire
life.
On
the
other
الدورات فوق ال�رسيعة والدورات فوق-اليومية،
end
of the
ultra-rapid
إلى
دقائق �
durationمن
spectrum,التي تدوم
الفرتات املتمايزة
�أي
cycles, and ultradian cycles, i.e. distinct
وذلك
�ساعات ،وتقلبات املزاج و�سورات املزاج،
periods that last minutes to hours, are
veryاً.
� difficultأي�ض
على الأرج��ح
�fromال والرا�شدين
 moodالأط��ف�
عند
to distinguish
الفهم
� andسوء
temperالحظت
جلنة 5-DSMقد
ويبدو �
lability
certainlyأن tantrums,
in children
probably
too.
«النوبة»
 andتعريف
تغيريات يف
adults,تقرتح
هذا وهي
The
DSM-5
committee
appears
to
have
بح�سب املوقع الإلكرتوين لت�صنيف .5-DSM
recognized this misunderstanding and,
ت�صنيف
�إن التغيري الثاين ال��ذي ط��ر�أ على
at least according to the DSM-5 website,
انت�شار
 DSMوالذي قد يكون �سبب تغري ن�سبة
is proposing changes in “episode” defini«التهيجية»
اال�ضطراب ثنائي القطب هو �إ�سقاط
tion.
الباحثون
� DSMشعر
changeبعد �أن
thatاالكتئاب
أعرا�ض
Another
من �may
have
altered
bipolar
prevalence
is the
ولي�س
الهو�س.
disorderعلى
أكرث انطباق ًا
أنها عار�ض �
�
elimination
of
”“irritability
as
a
symptom
مفاجئ ًا �أن ارتفعت ترددات «النوبات املختلطة»
of depression because mania was felt to
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ب�شكل كبري بعد ت�صنيف  .DSM-III-Rيف
ت�صنيف  ،DSM-IIIكان “متلمل املزاج”
ه��و معيار ن��وب��ة االك��ت��ئ��اب الرئي�سي ،وكان
يت�صف بالتهيجية من بني �أعرا�ض �أخرى .على
�سبيل املثال ،ذكر جدول كيدي لال�ضطرابات
الوجدانية والف�صام (� )K-SADSأن “بع�ض
الأطفال ينكرون �أنهم ‘حزينون‘ فيكتفون بالقول
�إنهم ‘لي�سوا بخري‘ .يف حال كان املري�ض ي�شعر
بالتهيجية �أي�ض ًا خالل فرتة االكتئاب فيجب
اعتبار حالته مزاج ًا متملم ًال ويجب ت�صنيفها
على هذا الأ�سا�س” ( .)3عندما حان وقت �إعادة
فح�ص تلك املعايري� ،أ�رصيت �أنا وجلنة مزاج
الطفل الفرعية ،وكنت حينذاك رئي�سة اللجنة ،على
�إبقاء التهيجية �ضمن تعريف اكتئاب الأطفال،
كاف يجيز �إ�سقاطها .و�إن
نظراً لعدم وجود دليل ٍ
التطور الذي �شهدته البحوث التي �أجريت م�ؤخراً
يثبت �أنه كان قراراً �صائباً .فالتهيجية يف عدد
من الدرا�سات تنبئ بنتيجة اكتئابية قلقية ولي�س
ثنائية القطب (.)6-4
�إن املقاربة التقييمية التي و�ضعت لت�شخي�ص
الأطفال والرا�شدين با�ضطرابات امل��زاج هي
نتيجة �أخ��رى ملعايري  .DSMعلى الرغم من
�أن جميع املقابالت جتري تقييم ًا ال ب�أ�س به
لعملية مراجعة الأنظمة� ،إال �أن �أي ًا منها ال يت�أكد
من التاريخ ب�شكل جيد ( .)7بع�ض املقابالت
حتدد فرتة زمنية ،ولكن تلك البيانات ال يتم
�إدخالها .وعليه ،ف��إن من امل�ستحيل مراجعة
مري�ض كان
الربوتوكول اخلا�ص مبقابلة �أي
ٍ
و�إعادة توليف تاريخه .كذلك ال ميكننا معرفة
ما �إذا كان املري�ض الذي جترى معه املقابلة
م�صاب ًا مبر�ض اكتئابي هو�سي “كال�سيكي” �أو
حمدود التعريف �أو ا�ضطراب ثنائي القطب وا�سع
الت�شخي�ص .كذلك يف الدرا�سات التي جترى على
الأطفال ف�إن كل التقييمات التي جترى ميكن �أن
تو�سع الت�شخي�ص .فقاعدة «�أو» َتعترب ت�أكيد مزود
املعلومات على وجود عار�ض �إجاب ًة «�إيجابية»
(�أح��د الأب��وي��ن �أو الطفل) ،مما يعني �أن عدد
الأطفال امل�صابني بالهو�س �سيكون �أكرث مقارن ًة
مع عددهم يف حال كانت موافقة �أحد الأبوين
والطفل مطلوبة� .إن تغيري معنى ال�شماق وهو�س
العظمة من �ش�أنه �أن يف�ضي �إلى عينة خمتلفة
عن العينة التي تنتج يف حالة طلب تعريفات
الرا�شدين .لقد �صمم عدم انتظام املزاج احلاد
للإ�شارة �إلى اليافعني ممن تظهر عليهم التهيجية
واالنفجارية وممن هم م�صابون بالهو�س ذي

«الأمن���اط الظاهرية الوا�سعة» باملقارنة مع
الأمناط الظاهرية ال�ضيقة (� .)8إال �أن من يعزون
�صفات التهيجية ال�شديدة واالنفجارية للأطفال
امل�صابني بالهو�س ال يعتربون ه�ؤالء الأطفال
ذوي «منط ظاهري وا�سع».
نحن امل�ستهلكون جنهل ما �إذا كانت العينة
امل�شار �إليها يف الدرا�سة م�شخ�صة ب�شكل «�ضيق»
�أو «وا�سع» .و�إن امل�ضامني التي تربز لدى فهمنا
نتائج الدرا�سة مهمة ج��داً .على �سبيل املثال،
تختلف املعلومات املتعلقة بال�سن الذي يبد�أ
فيه اال���ض��ط��راب ثنائي القطب ،وال��ت��ي تعترب
م�ؤ�رش قد يكون لها م�ضمون وراثي ،باختالف
الإط��ار املفاهيمي لدى كل �شخ�ص .فعادة ما
يبد�أ اال�ضطراب ثنائي القطب يف مرحلة مت�أخرة
من املراهقة �أو مرحلة مبكرة من �سن الر�شد
(� .)9إال �أن هذه النتائج ترتكز على الأرجح على
اال�ضطراب ثنائي القطب «الكال�سيكي»� .إذ تفيد
بيانات  )10( STEP-BDبوجود �أ�شخا�ص
�أ�صيبوا باال�ضطراب يف مراحل الطفولة املبكرة.
قد يكون الأ�شخا�ص الذين �أجري عليهم البحث يف
هذه العينة الوا�سعة قد “�شخ�صوا ب�شكل وا�سع”،
وهو �أحد �أ�سباب جتاوبهم املحدود للعالج .وقد
يكون هناك �أ�شخا�ص يعانون من عدم انتظام
انفعايل ممن “تنطبق عليهم املعايري” ولكنهم ال
يعانون اال�ضطراب ثنائي القطب «الكال�سيكي»،
�أي �أنهم يعانون االعتالالت نف�سها ولكن يجب
اعتبارهم منف�صلني عن النمط الظاهري ال�ضيق.
كما يو�ضح �سرتاكوف�سكي و�آخ���رون ،من
املهم �أن ن�س�أل �أنف�سنا خالل البحث متى يكون
املفهوم الوا�سع مقابل املفهوم ال�ضيق قائم ًا �أو
�إذا كان قائم ًا يف الأ�سا�س .امل�شكلة الكبرية تكمن
يف عدم وجود حل لهذه امل�س�ألة نظراً للطريقة
التي نتبعها يف جمع املعلومات ونقلها.
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العالج احلايل مبثبتات املزاج ( .)3نقطة �ضعف
هذه الدرا�سة هي غياب جمموعة الغفال .يف
درا�سة ثالثة ،مل يظهر الباروك�سيتني فاعلية �أكرث
من الغفال ،يف حني �أن جرعتني من الكيتيابني
( 300و 600مغ/يوم) انف�صلت فع ًال عن الغفال
(� .)4أخ�يراً ،يف درا�سة  ،STEP-BDمل تكن
�إ�ضافة ال�سريترالني والبوبروبيون �إلى العالج
القائم مع الليثيوم (من بني العقاقري الأخرى)
�أو الفالربويت �أكرث فاعلية من �إ�ضافة الغفال
( .)5فكانت هذه الدرا�سة هى الدرا�سة الكربى
التي حتققت من فاعلية م�ضادات االكتئاب يف
االكتئاب ثنائي القطب� ،إال �أنها واجهت حتديات
منهجية بارزة (على �سبيل املثال� ،سمح للمر�ضى
باال�ستمرار يف تناول م�ضاد لالكتئاب خالل
الأ�سبوعني الأولني من الدرا�سة؛ و�سمح لهم �أي�ض ًا
بتناول عقاقري �أخرى ذات �أثر م�ضاد لالكتئاب
مثل الكيتيابني والأوالنزابني والالموتريجني؛
 %69من املر�ضى �شاركوا يف الوقت نف�سه يف
درا�سة تقارن ثالثة �أ�شكال من العالج النف�سي
كالعادة) .ومن الوا�ضح �أنه ال ميكن التو�صل �إلى
ا�ستنتاج عدم فاعلية م�ضادات االكتئاب ا�ستناداً
�إلى هذه الدرا�سة .وعليه ،خل�ص الباحثون ب�شكل
عام �إلى �أنه (حتى الآن) مل تثبت فاعلية م�ضادات
االكتئاب يف االكتئاب ثنائي القطب نظراً لغياب
التجارب الع�شوائية امل�ضبوطة.
ثانياً ،هل ت�سبب م�ضادات االكتئاب حتو ًال
�إلى حالة الهو�س (اخلفيف) و�رسعة الدورات؟
بح�سب التحليل البعدي ال��ذي قمنا به ( ،)1مل
جند �أن م�ضادات االكتئاب كانت يف الغالب �أكرث
ارتباط ًا بالتحول �إلى الهو�س (اخلفيف) مقارنة
مع الغفال يف حالة العالج احل��اد لالكتئاب
ثنائي القطب .ولكن يف كل ال��درا���س��ات التي
تقارن بني خمتلف م�ضادات االكتئاب ،كانت

جمموعات العالج مب�ضادات االكتئاب الثالثية
احللقات مرتبطة بخطر �أك�بر فى التحول �إلى
الهو�س (اخلفيف) من جمموعة العالج التي
تناولت م�ضادات اكتئاب �أخرى ،مما ي�شري �إلى
�أن م�ضادات االكتئاب الثالثية احللقات ت�شمل
خطراً �أكرب فى التحول� .أما بالن�سبة �إلى اخلطر
املرتبط بعالج م�ضادات االكتئاب الطويل الأمد،
فلقد �أ�رشنا �إلى ندرة الدرا�سات الع�شوائية ،و�أن
الدرا�سات املتوفرة جميعها ت�شوبها �أ�شكال
خمتلفة من التحيز (� .)6إال �أننا خل�صنا �إلى �أن
اجلمع بني م�ضادات االكتئاب ومثبتات املزاج
ال يبدو �أنه يحر�ض عملية التحول �إلى الهو�س
�أو الهو�س اخلفيف .قدم غاميي و�آخ��رون ()7
حتلي ًال بعدي ًا ل�سبع جتارب ع�شوائية م�ضبوطة
ا�ستخدمت فيها م�ضادات االكتئاب ملدة �ستة
�أ�شهر على الأق���ل .قارنت ث�لاث جت��ارب منها
(ال��ع��دد الكلي � )50=nآث��ار العالج الأح��ادي
مل�ضادات االكتئاب بغفال؛ وق��ارن��ت خم�س
منها (العدد الكلي  )246=nا�ستخدام م�ضادات
االكتئاب مع مثبتات املزاج با�ستخدام مثبتات
امل��زاج وحدها (�أو مع غفال)؛ وقارنت ثالث
منها (العدد الكلي  )108=nا�ستخدام م�ضادات
االكتئاب وحدها مع ا�ستخدام مثبت مزاج وحده.
ويف معظم هذه الدرا�سات كان م�ضاد االكتئاب
ثالثي احللقات .ل��دى جمع كل ه��ذه التجارب
الع�شوائية امل�ضبوطة� ،أدت م�ضادات االكتئاب
هذه �إلى انخفا�ض يف تكرر احلالة االكتئابية
بن�سبة ملحوظة بلغت  %27باملقارنة مع العالج
املرجعي من دون م�ضادات اكتئاب؛ كما �أظهرت
ارتفاع ًا يف خطر تكرر احلالة الهو�سية بن�سبة
 .%72ولكن يف التجارب الع�شوائية امل�ضبوطة
التي ا�ستخدم فيها م�ضاد االكتئاب فقط مقابل
غفال فقط ،كانت النتيجة البارزة الوحيدة هي
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لأن م�ضادات
may be ineffective and may precipitate
خطر
يف االكتئاب ثنائي القطب وق��د تطرح
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يف املطبوعات املتوفرة حالياً.
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م�ضبوطة
ع�شوائية
يقارب 1500inجتربة
)als (RCTs
with
antidepressants
unipolar depression,
م�ضادات are
بوا�سطة around
15 RCTs
أحادي
thereيف االكتئاب �
االكتئاب
in bipolar
four of
ع�شوائية
depressionجتربة
andح��وايل 15
�onlyري��ت
القطب� ،أج�
them
exceeded
50
patients
per
treatment
م�ضبوطة على االكتئاب ثنائي القطب و�أربع
arm. Therefore, the main conclusion is
جمموعة
فقط منها تعدت اخلم�سني مري�ض ًا لكل
that, compared to unipolar depression,
إليها
�
نخل�ص
heavilyلisأ�سا�سية التي
 understudالنتيجة اعالج� .إذاً،
bipolar depression
مع
االكتئاب inثنائي القطب،
هي �أن
باملقارنةied
(1). Nevertheless,
a meta-analysis,
antidepressants
a group
إلى
القطبas،يفتقر ب�شكل كبري �
appearedأحادي
 toاال�ضطراب �
be effective
م�ضادات(1).
fourأن Of the
larger
studكمجموعة
االكتئاب
(� .)1إال �
الدرا�سة
ies, two reported positive results. The
�أظهرت فاعلية وفق التحاليل البعدية ( .)1من
first study found that the combination
أظهرت
بني الدرا�سات الأرب��ع الأك�بر حجماً� ،
of fluoxetine and olanzapine was more
أولى
ل
ا
الدرا�سة
إيجابية.
نتائج �
اثنتان
effective
وجدتthan
placebo
plus
olanzapine
كانت
�زاب�ين
studyوالأوالن�
الفلوك�سيتني
توليفة
�أن
(2). The
second
reported
response
rates
of 50-60%
(.)2
�زاب�ين
whenمع الأوالن�
sertraline,الغفال
 buproفاعلية من�أك�ثر
معدالتpion or
venlafaxine
ا�ستجابة
 wasف�أظهرت
addedالثانية
�anأماtoالدرا�سة
ongoing treatment with mood stabilizت��راوح��ت ب�ين � %50إل���ى  %60ل��دى �إ�ضافة
ers (3). The limitation of this study was
ال�سريترالني والبوبروبيون �أو الفنالفاك�سني �إلى
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8. Goodwin GM, Consensus Group. Evi(lithium),
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result was
Psychopharmacol 2009;23:346MA
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guidelines antidepressant
for treating bipolar
fewer
88.manic recurrences with lithium.
treatment
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PFJ
Therefore,
my Kupka
conclusion
that antideanalyses
of from
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Acta
mendations
the and
British
Association
et
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Richtlijn
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Psychiatr
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Evi- dence-based guidelines for
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2008:54-8.Whether
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انخفا�ض تكرر احلالة االكتئابية با�ستخدام
 �أم��ا يف التجارب الع�شوائية،م�ضاد االكتئاب
col 2009;23:346-88.
فقط9. اكتئاب
امل�ضبوطة با�ستخدام م�ضادات
Nolen WA, Kupka RW, Schulte PFJ et al.
فكانتRichtlijn
،)فقط (ليثيوم
مثبت مزاج
مقابل ا�ستخدام
bipolaire
stoornissen;
Tweede,
herziene
versie
2008.
Utrecht:
البارزة الوحيدة هي انخفا�ض تكررNederlandse
النتيجة
Vereniging voor Psychiatrie, 2008:54-8.
 �أ�ستنتج،ً �إذا.احلالة الهو�سية با�ستخدام الليثيوم
من ذلك �أن م�ضادات االكتئاب حتد بالفعل من
 �أما ما �إذا كانت م�ضادات.تكرر احلالة الهو�سية
�أو ت�سبب �أ�شكا ًال/االكتئاب ت�رسع تردد النوبة و
�أخرى من عدم اال�ستقرار يف مر�ضى اال�ضطراب
.ثنائي القطب فيبقى ذلك رهن الدرا�سة
كاف على �رضورة
ٍ  ال وجود لدليل،ًختاما
التعامل م��ع االك��ت��ئ��اب ثنائي القطب ب�شكل
 ففي.خمتلف ع��ن االك��ت��ئ��اب �أح���ادي القطب
Strakowski et al also make it quite
زالclear
 ما،ًاthat
حت��دي��دbipolar
II القطب
اال�ضطراب ثنائي
disorder has a huge
،أح���ادي
�ع�لاج ال
���ئ��اب دور الand
 االك��تfeatures
مل�����ض��اداتwith
overlap
of symptoms
و�ضعت
التي
التوجيهية
إر�شادات
ل
ا
تبينهBesides
كما
other major mental disorders.
the grey
doesًؤخرا
not)
االكتئاب
إلىzone
� النظرthat
يجبdoes
،(لذلكor.)8،9(
� مdivide
bipolar
disorder
from
على
القطب
أحادي
� واالكتئاب
I other
 القطبaffective,
ثنائي
more generalized, emotional states, a
أماor
� اختياريني؛
 بحدين،�أنهما طرفا التوا�صلية
fascinating question is the relationship
.بينهما
فيقع
II القطب
االكتئاب
of bipolar disorder
andثنائي
schizophrenia.

Atالطيف
the edge
the bipolar spectrum:
 ملن الغلبة؟:ثنائي القطب
حدودofعلى
primacy of affective over psychotic
�أم الذهانية؟symptoms
أعرا�ض العاطفية
 للversa?
or vice

frequency and/or cause other forms of
destabilization in patients with bipolar
disorder remains to be properly studied.
In conclusion, there is not enough
evidence to conclude that bipolar depression needs to be treated differently
from unipolar depression. Especially in
 ولكن هل ميكننا اعتبار ذل��ك عام ًال،مهدئ
bipolar II depression, antidepressants
للهو�س؟
م�ضاد
حقيقي ًا ونوعي ًاas
still have a role
even ًاin
monotherapy,
also
suggested
by recent يو�ضح
guidelines
آخ��رون �أن
��سرتاكوف�سكي و
،(كذلك8,9).
Therefore,
bipolar
I
depression
and uniاال�ضطراب ثنائي القطب ي�شارك اال�ضطرابات
polar depression should be seen as the
النف�سية البارزة الأخ��رى الأعرا�ض وال�صفات
ends of a continuum, with arbitrary deالرمادية التيand
املنطقة
جانب
 ف�إلى.نف�سهاin
marcations
bipolar
II depression
تف�صل (�أو ال تف�صل) اال�ضطراب ثنائي القطب
between.

عن احلاالت العاطفية �أو ب�شكل �أو�سع احلاالت
 يطرح ���س��ؤال مذهل عن،االنفعالية الأخ���رى
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قبل  35عام ًا يف الق�سم نف�سه �إلى �أن الـ-10
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باال�ضطراب ثنائي القطب من بني �سائر �أفراد
جمتمع البحث بهدف تخ�صي�ص العالج الذي
يخفف من معاناتهم (�أي الأعرا�ض) ،وذلك عرب
الإر�شادات التوجيهية للعالج املرتكز �إلى الدالئل
والتي ُو�ضعت يف درا�سات �أجريت يف ال�سابق
على �أ�شخا�ص يعانون حاالت مماثلة».
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after the neurobiological basis of bipolar
لال�ضطراب
andت�شخي�ص
anإجراء
ميكن �
به disorder
موثوق is
discovered
وال in
vivo
identification of such neurobiological
signature becomes feasible, it will be possible to reliably diagnose potential bipolar disorder in depressive patients. If we
make a bipolar spectrum disorder diag-

ثنائي القطب ال���ذي ق��د ي�صاب ب��ه مر�ضى
االكتئاب �إال بعد اكت�شاف الأ�سا�س البيولوجي
الع�صبي لال�ضطراب ثنائي القطب وحتديد» يف
احليوية” ملثل هذا التوقيع البيولوجي الع�صبي.
ف ��إذا �أجرينا ت�شخي�ص ًا للطيف ثنائي القطب
باالعتماد فقط على املقابلة ال�رسيرية ،ال ميكن
جتنب الت�شخي�صات الإيجابية اخلاطئة .و�صحيح
�أن بع�ض املر�ضى قد ي�ستفيدون من الت�شخي�ص
ال�صحيح لال�ضطراب ثنائي القطب� ،إال �أن �آخرين
�سيتلقون ت�شخي�ص ًا خاطئ ًا ويخ�ضعون لعالج
غري ناجح.
�أظهرت درا�سات العائلة وال�صلة اجلينومية
الوا�سعة �أن لال�ضطراب ثنائي القطب والف�صام
خلفية وراث��ي��ة م�شرتكة .يزيد خطر الإ�صابة
بالف�صام يف الأق��رب��اء م��ن ال��درج��ة الأول���ى
مل�ستلفتات اال�ضطراب ثنائي القطب .كذلك يزيد
خطر الإ�صابة باال�ضطراب ثنائي القطب يف
الأقرباء من الدرجة الأولى مل�ستلفتات الف�صام،
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7.

حيث يبلغ اخلطر الن�سبي  2،4و� .)1( 5،2أما يف
الدرا�سة التي �أجراها االحتاد الدويل للف�صام،
لوحظ �أن �أالف الأالئ���ل امل�شرتكة ذات الأث��ر
الطفيف عالقة بالف�صام .كما �أظهرت الدرا�سة �أن
هذا العن�رص املتعدد اجلينات ي�ساهم �أي�ض ًا يف
زيادة خطر الإ�صابة باال�ضطراب ثنائي القطب
( .)2تدعم هذه النتيجة الفكرة القائلة بوجود
توا�صلية بني هذين اال�ضطرابني .ولكن جتدر
الإ���ش��ارة �إل��ى �أن  %7من امل�صابني بالف�صام
�شخ�صوا �أي�ض ًا باال�ضطراب ثنائي القطب يف
الدرا�سة امل�سبقة .هل ميكننا التمييز بني «وجود
باثولوجيا م�شرتكة بني هذين اال�ضطرابني»
و»���ص��ع��وب��ة الت�شخي�ص ال��ت��ف��ري��ق��ي لهذين
اال�ضطرابني» با�ستخدام نظم البحث املتوفرة
حالياً؟ ف�إذا و�سعنا الإطار الت�شخي�صي ا�ستناداً
�إلى التف�سري الذي يفيد ب�أن لهذين اال�ضطرابني
الباثولوجيا نف�سها ،ف�إن البحث يف امل�ستقبل
�سي�شوبه عيوب ًا يف ال�صالحية ال�رسيرية .و�إذا
فككنا بنية الذهان وجمعنا هذين اال�ضطرابني
ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن يعيدنا �إلى الفو�ضى التي
�سبقت كريبلني.
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نحن الأطباء النف�سيون لطاملا حاولنا �أن
منيز بني اال�ضطرابات النف�سية ا�ستناداً �إلى
املقابالت ال�رسيرية منذ زم��ن كريبلني .بعد
جهد جهيد ،ندرك الآن �أن معايرينا الت�شخي�صية
لي�ست كاملة .ولأن التقدم املحرز يف الت�شخي�ص
النف�سي كان حم��دوداً يف القرن املا�ضي ،ف�إن
تطوير ت�صنيف  DSMال ي�ستطيع �أن يحقق
�سوى حت�سن متوا�ضع� .أم��ا ال�سبيل الوحيد
لتطوير الت�شخي�ص النف�سي فهو و�ضع ت�صنيف
جديد للأمرا�ض م�ستند �إلى ال�صفات البيولوجية
الع�صبية لكل ا�ضطراب نف�سي.
�أظهرت درا�سة �أجريت على  153دماغ ًا
غري م�صاب باخلرف �أن املر�ضى الذين �شخ�صوا
باالكتئاب خالل مرحلة ما من حياتهم بوا�سطة
املقابلة لديهم �أج�سام ليوي يف املادة احلديدية
(امل��و���ض��ع الأزرق) .يف ال��وق��ت نف�سه ،لوحظ
ع��دد �أك�بر م��ن احلبائك الع�صبية الليفية يف
هذه الناحية ( .)3فهل ميكننا متييز االكتئاب
يف املراحل املبكرة من انت�شار �أج�سام ليوي
�أو مر�ض الأل��زه��امي��ر من االكتئاب امل�ستقل
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عن املر�ض الع�صبي فقط بوا�سطة املقابالت
ال�رسيرية؟ يجب علينا نحن الأطباء النف�سيون
�أن نحر�ص على التعرف على «الأمرا�ض» من
خالل املقابالت فقط .فما نقوم الآن به ي�شبه
ت�شخي�ص �سكري البول من دون قيا�س معدل
ال�سكر يف الدم.
ي��رت��ك��ز ال��ط��ب ب�شكل �أ���س��ا���س��ي ع��ل��ى علم
الأمرا�ض .والطب النف�سي يجب �أي�ض ًا �أن يرتكز
على علم الأمرا�ض بد ًال من علم النف�س .عندما
و�ضع مفهوم الألزهامير قبل �أكرث من مئة عام،
كانت ت�ستخدم بع�ض طرق التلوين مثل التلوين
بالف�ضة وتلوين النمراء (ني�سل) .وبعد قرن
واحد ،و�ضعنا الت�سل�سل الكامل اخلا�ص باملجني
الب�رشي ،و�أ�صبح ب�إمكاننا تلوين ع�رشات �آالف
اجلزيئات يف الدماغ عرب تهجني خمت�رص الرنا
املر�سال  mRNAيف املو�ضع �أو الكيمياء
اله�ستولوجية املناعية .وق��د ا�ستحدثت كل
التقنيات التي نحتاجها لتطوير الطب النف�سي.
�أم��ا العمل ال��ذي علينا القيام به فهو درا�سة
الأ�سا�س البيولوجي الع�صبي لال�ضطرابات

النف�سية با�ستخدام التقنيات احلديثة و�إتاحة
عملية التجديد يف الطب النف�سي.
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عند النقطة املرجعية مت ت�شخي�ص املر�ضى بوا�سطة مقابلة �شبه بنائية
 بل يجب �أن تعرب عن التحريفات امل�ستمرة،الذاتية زمالت �أعرا�ضية طارئة
hyper-reflexivity, and perplexity, i.e. a pervasive difficulty in cally dominating substance abuse, involuntary or forensic
والعميقة ال�شبيهة بال�سمات للذاتية و�أن تعرب عن الأمناط املحددة غري ت�شمل التاريخ العائلي والنف�سي االجتماعي الكامل (مبا فيه املعلومات
grasping the familiar and taken for granted meanings (19-21). patient status. Severely psychotic, aggressive patients were
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(املحتملة للطيف الت�شخي�صى (اال�ضطراب النمطى الف�صامي وحتوله �إلى24),
their longitudinal association with the schizophrenia spec-
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expanded with additional items concerning self-experience
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وطني ،فدعيوا �إلى امل�شاركة بعد موافقة خطية منهم .ولدى �إعادة
التقييم التي حجبت عنها املعلومات التي جمعت يف التقييم الأويل،
كانت النتائج مطابقة لعنا�رص املقابلة املرجعية ( .)22،23باخت�صار،
ت�ضمت هذه العنا�رص قائمة تدقيق املعايري الإجرائية OPCRIT
( ،)26ومقيا�س بون لتقييم الأع��را���ض الأ�سا�سية )،)24( (BSABS
ومقيا�س املتالزمات الإيجابية وال�سلبية ) ،)27( (PANSSومقيا�س
حدة م�سببات ال�ضغط االجتماعية النف�سية التابع لت�صنيف DSM-
 :III-Rللرا�شدين ( .)28ال�صفات التعبريية (مثل تعديل العاطفة ،نوعية
االت�صال ،احلملقة ،ال�صورة النمطيةـ الت�صنع ،عدم التنظيم ،وا�ضطراب
اللغة) مت ترميزها �ضمن مواد الو�ضع النف�سي وتطويرها وا�ستخدامها
يف درا�سة كوبنهاجن لالختطار العايل ( )13ودرا�سة كوبنهاجن لل�صلة
(� .)29،30أجرت مقابلة �إع��ادة التقييم طبيبة نف�سية ا�ست�شارية تتمتع
بخربة يف البحث .وقامت اخلبرية بت�شخي�ص بحثي يف م�ؤمتر للحالة عقد
مع خبري �رسيري نف�سي رفيع امل�ستوى قام مبراجعة مادة الر�سم البياين
وح�رض مقابالت املر�ضى .وقد �أجريت ت�شخي�صات �إعادة التقييم على مدى
احلياة وارتكزت فقط على مقابلة املتابعة ومواد الر�سم البياين.
خالل فرتة املتابعة ،التزم املر�ضى بعالجاتهم الفردية التي �أ�رشف
عليها خرباء �رسيريون .بالتايل ،مل تكن �أ�ساليب العالج وفاعليتها جزءاً
من الدرا�سة.
�أجري تقييم للثقة بني الطبيبني النف�سيني اللذين يقومون مبقابلة
املر�ضى ،وهو تقييم يتحقق من كافة �أدوات الدرا�سة ،وقد �أف�ضى �إلى
معدالت ممتازة من الثقة .على �سبيل املثال ،يف املقطع الذي يتناول
ت�شوهات اخلربة الذاتية ،ومن بني  41مادة ت�ستهدف الذهول ،واال�ضطرابات
الذاتية ،واال�ضطرابات الإدراكية� ،أظهرت  16منهم م�ستوى جيد جداً من
الكابا (�أي ما يزيد عن  ،)0،81و�أظهرت  20منهم م�ستوى جيد من الكابا
(�أي ما بني  0،61و ،)0،80و�أظهرت �أربع منها كابا معتدلة (�أي ما بني
 0،41و )0،60وواحدة منهم �أظهرت كابا �أقل اعتدا ًال (ر�ؤية منحرفة /
ر�ؤية مزدوجة) .وقد ق�سمت الت�شخي�صات �إلى ثالث فئات كربى :املجموعة
الأول��ى ملر�ضى الف�صام/كلها غري وجدانية ،الذهانات غري الع�ضوية
املن�ش�أ؛ املجموعة الثانية ملر�ضى اال�ضطراب الف�صامي النوع؛ املجموعة
الثالثة ،وهي جمموعة متنوعة ت�شمل كافة اال�ضطرابات اخلارجة عن

الطيف الف�صامي (مثال :اال�ضطراب الهلعي ،االكتئاب الرئي�سي ،ا�ضطراب
الو�سوا�س القهري).
اعتمدنا مقاربة بعدية لتحديد خوا�ص امللف ال�شخ�صى النف�سي املر�ضي
جلهة الأعرا�ض الت�شخي�صية الكربى (مثال� :إيجابية� ،سلبية ،ا�ضطراب �شكل
التفكري ،عاطفي-قلقي) واخلربات ال�شخ�صية ال�شاذة .وق�سمت هذه اخلربات
�إلى ثالثة قيا�سات بديهية :االرتباك ،اال�ضطرابات الذاتية ،اال�ضطرابات
الإدراكية .باخت�صار ،ي�شار بـ»االرتباك» �إلى �شعور باالنقطاع عن الواقع،
وغياب القدرة على التقاط املعاين البديهية ،والذهول ،واالغ�تراب؛ �أما
«اال�ضطرابات الذاتية» فت�شري �إلى ت�شوهات يف الوعي الذاتي ال�سابق للتفكري
الت�أملي� ،أي �شعور �ضمني بالوجود كمادة تتالقى ذاتي ًا بني اخلربة والفعل؛
و�أخرياً ،ت�شمل «اال�ضطرابات الإدراكية» جمموعة وا�سعة من االنحرافات
الإدراكية غري الذهانية (معظمها نظرية�-سمعية).
ا�ستخدمت ن�سخة  SAS 9.1يف املقاربات الثابته وغري الثابته،
والأحادية واملتعددة املتغريات .ومت متثيل االنتقاالت الت�شخي�صية يف
ر�سوم بيانية .ومت قيا�س منبئات االنتقاالت الت�شخي�صية ذات احلدة
املتزايدة (�أي الطيف البيني من اال�ضطراب الف�صامي النوع �إلى الف�صام،
باجتاه الطيف من الت�شخي�ص الآخر �إلى اال�ضطراب الف�صامي النوع �أو
الف�صام) من خالل االنحدار اللوج�ستي الثنائي.
النتائج
ت��رد يف اجل��دول 1ال�صفات املرجعية االجتماعية-الدميغرافية،
ال�رسيرية ،والنف�سية-املر�ضية للعينة .يف حني �أن قيا�ساتPANSS
انخف�ضت ب�شكل خطي من الف�صام �إلى اال�ضطرابات غري الطيفية (مع
اال�ضطراب الف�صامي النوع يف الو�سط) ،مل يكن الو�ضع مماث ًال بالن�سبة �إلى
اخلربات ال�شخ�صية ال�شاذة (الف�صام واال�ضطراب الف�صامي النوع كانت
نتائجهما م�شابهة و�أكرث ارتفاع ًا من اال�ضطرابات غري الطيفية).
�أجريت املقابلة الكاملة وجه ًا لوجه مع  99مري�ض ًا (� .)64%أربعة
مر�ضى ( )3%رف�ضوا �إجراء مقابلة �شخ�صية ولكنهم قبلوا ب�إجراء مقابلة
عرب الهاتف .وت�سعة ع�رش �آخرون ( )12%رف�ضوا �إجراء املقابلة ولكن كان
من املمكن متابعتهم و�إعادة تقييمهم بوا�سطة مواد الر�سم البياين على
فرتة خم�س �سنوات� .إذاً ،من بني عينة �شملت  151مري�ضاً ،ت�سنى للباحثني

اجلدول  1امللفات ال�شخ�صية املرجعية للمجموعات الت�شخي�صية الفرعية :ال�صفات االجتماعية-الدميغرافية والنف�سية-املر�ضية

العمر عند االن�ضمام للدرا�سة (متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)
ذكر�/أنثى
العمر عند بداية املر�ض (ال�سنوات ،متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)
مدة املر�ض (الأ�شهر ،متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)
مدة الذهان غري املعالج (الأ�شهر ،متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)
� PANSSأعرا�ض �إيجابية (متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)
� PANSSأعرا�ض �سلبية (متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)
ا�ضطراب �شكل التفكري (متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)
الأعرا�ض القلقية والعاطفية (متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)
االرتباك (متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)
اال�ضطرابات الذاتية (متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)
اال�ضطرابات الإدراكية (متو�سط ±اال�ضطراب الذاتي)

الف�صام/الذهانات
)(N=51
25.3±5.0
26/25
20.9±6.3
54.6±59.2
27.3±42.9
19.06±5.8
16.95±6.06
4.31±3.07
5.91±3.60
5.27±4.39
9.59±6.11
2.99±3.41

اال�ضطراب الف�صامي
النوع )(N=50
24.6±4.4
14/36
17.5±5.2
84.4±60.9
11.9±3.1
13.3±4.0
2.8±2.3
8.6±3.2
5.63±3.3
9.4±4.8
2.6±3.0

 - PANSSمقيا�س املتالزمات الإيجابية وال�سلبية
االختبار الإح�صائي :كرو�سكال-والي�س (حتليل التغاير غري الثابت) �أو  X-squareعند اللزوم.
44

املجلة العاملية للطب النفسي

اال�ضطرابات النف�سية
الأخرى )(N=50
26.2±4.6
17/33
18.7±6.0
90.8±77.7
9.1±2.3
9.7±3.3
1.0±1.5
7.8±3.3
2.4±3.1
4.2±4.2
1.0±1.5

p
0.183
0.059
0.028
0.008
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.0003
<0.0001
<0.0001
0.0008

�إعادة ت�شخي�ص  121مري�ض ًا ( .)80%مل تكن هناك فروقات يف ال�سن �أو
اجلن�س �أو امل�ستوى التعليمي بني املجموعات التي �أجريت معها مقابلة
جتر .ومل تختلف املجموعات مقارنة مع الت�شخي�ص عند
وتلك التي مل َ
التقييم الأويل� .إال �أن املر�ضى الذين مل جتر معهم مقابلة تبني �أنهم يف
غالب الأحيان �أ�ساءوا ا�ستخدام املواد عند التقييم الأويل ).(p=0.02
�أما بالن�سبة �إلى املر�ضى الذين خ�ضعوا ملقابلة �شخ�صية ،فقد بلغت فرتة
املتابعة املتو�سطة والو�سيطة  1889و 1811يوم ًا على التوايل (� 5سنوات
تقريباً ،نطاق.)1334-2571 :
يظهر اجلدول  2وال�شكل  1التغريات الت�شخي�صية على فرتة � 5سنوات
من املتابعة .بلغت قيمة كابا الإجمالية لالتفاق بني املجموعات
الت�شخي�صية الثالث يف التقييم الأول وتقييم املتابعة  ،0،64مما يعك�س
ا�ستقراراً وا�ضحاً.
�ضمن املجموعة الأولى� ،أعيد ت�شخي�ص خم�سة مر�ضى كانوا قد �شخ�صوا
بالذهان غري العاطفي احلاد بالف�صام الزوراين (بارانويدي) .ثالثة مر�ضى
فقط غادروا املجموعة :الأول كان قد �شُ خ�ص يف الأ�صل بف�صام املراهقة،
ف�أعيد ت�شخي�صه باال�ضطراب الف�صامي النوع؛ كما �أعيد ت�شخي�ص مري�ض
�آخر كان يعاين الذهان غري العاطفي احلاد باال�ضطراب ثنائي القطب� ،أما
الثالث فكان مري�ض ًا بالف�صام و�أعيد ت�شخي�صه باالكتئاب الذهاين� .إذاً من
بني  43مري�ض ًا كانوا يف الأ�صل �ضمن املجموعة الأولى ،بقي  40منهم
يف املجموعة نف�سها بعد املتابعة (.)93%
اجلدول  2التغريات يف الت�شخي�ص على مدى احلياة منذ االن�ضمام �إلى
الدرا�سة وحتى املتابعة
النقطة املرجعية

املتابعة

ف�صام/ذهان ا�ضطراب ف�صامي النوع

�أمرا�ض نف�سية �أخرى العدد الإجمايل

الف�صام/الذهان

40

10

2

52

اال�ضطراب الف�صامي

1

28

12

41

�أمرا�ض نف�سية �أخرى

2

2

24

28

العدد الإجمايل

43

40

38

121

املت�رسبني

8

10

12

30

ال�شكل  1التدفقات الت�شخي�صية

�أظهرت املجموعة الثانية ا�ستقراراً ن�سبي ًا يف الت�شخي�ص� .إذ �أعيد
ت�شخي�ص ع�رشة مر�ضى ( )%25بالف�صام بعد خم�س �سنوات ،كان �أحدهم
م�صاب ًا باال�ضطراب العاطفي (االكتئاب) و�آخ��ر با�ضطراب ال�شخ�صية
البينية (�أي �أن  %5فقط خرجوا من الطيف الف�صامي).
يف املجموعة الثالثة� ،أعيد ت�شخي�ص مري�ضني (كانا يعانيان ا�ضطراب
ال�شخ�صية املختلطة والبينية) بالف�صام� .أما اثنا ع�رش �آخ��رون (كانوا
�شخ�صوا باالكتئاب� ،n=3 ،أو ا�ضطراب ال�شخ�صية املختلطة �أو البينية �أو
غري املحددة )n=9 ،ف�أعيد ت�شخي�صهم باال�ضطراب الف�صامي.

بلغت ن�سبة املر�ضى الف�صاميي النوع الذين �أعيد ت�شخي�صهم بالف�صام
 %25من املجموعة الأ�صلية .ومل يظهر حتليل االنحدار اللوج�ستي الذي
يقارن بني ه��ؤالء املر�ضى والثالثني الآخرين الذين مل يتغري و�ضعهم
الت�شخي�صي �أي ت�أثري ملحوظ ملتغاير مرجعي (�أي العمر ،الأبعاد النف�سية
املر�ضية ،اخلربة ال�شخ�صية ال�شاذة ،املعايري الف�صامية الفردية الكاملة).
يف املجموع ،مت ت�شخي�ص  14حالة �إ�صابة با�ضطراب الطيف الف�صامي
عند املتابعة .وقد �أظهر حتليل االنحدار اللوج�ستي (الذي يقارن ه�ؤالء
املر�ضى الأربعة ع�رش بباقي الأ�شخا�ص يف املجموعة الثالثة) �أن القيا�سات
املرجعية العالية املتعلقة باال�ضطرابات الذاتية واالرتباك تنب�أت بتطور
الحق ال�ضطراب الف�صام الطيفي (اال�ضطرابات الذاتيةFischer’s :
exact p=0.003, OR=12.00; 95%CI 2.15-67.07؛
االرتباكFischer’s exact p=0.02, OR=6,11; 95%CI :
� .)1.34-27.96أما نتائج مقيا�س املتالزمات الإيجابية وال�سلبية فلم
تنبئ ب�شيء ،ومل يكن االنتقال مرتبط ًا باجلن�س �أو بالعمر (اجلدول .)3

نقا�ش

�أظهرت التجزئة الت�شخي�صية الرباغماتية املرتكزة على الف�صام/الذهان
غري العاطفي ،اال�ضطراب الف�صامي ،وغريها من الأمرا�ض النف�سية الواردة
يف ت�صنيف  10-ICDمعد ًال عالي ًا من اال�ستقرار ب�شكل عام على فرتة
خم�س �سنوات (كابا=  .)0،64وكان معدل اال�ستقرار �أعلى جلهة ت�شخي�ص
الف�صام ( )93%منه يف حالة اال�ضطراب الف�صامي النوع ( )70%والفئة
الت�شخي�صية املتنوعة «الأمرا�ض النف�سية الأخرى» (.%)63
�أعيد ت�شخي�ص ربع املر�ضى الف�صاميني بالف�صام عند املتابعة� .إال
�أن �أي ًا من املتغايرات املرجعية االجتماعية-الدميغرافية �أو املر�ضية-
النف�سية (مبا فيها عدد املعايري الف�صامية الفردية �أو تواترها) مل ينبئ بهذه
النتيجة ،مما ي�شري �إلى �أن هذين النمطني الظاهريني الطيفيني (اال�ضطراب
الف�صامي والف�صام) �أقل ت�شابه ًا يف الدرجة ويف النوع .يف الواقع ،يبدو
�أن اال�ضطراب الف�صامي النوع حالة ذهانية فرعية �شبيهة بالف�صام يف
كثري من الأوجه .ويبدو �أن فئة اال�ضطراب الف�صامي الواردة يف ت�صنيف
 ICD-10ت�شخ�ص احلاالت ال�رسيرية ذات املر�ض احلاد التي ال تنطبق
عليها معايري الف�صام .وتبدو �أن هذه احلاالت املعاد ت�شخي�صها ب�شكل
ا�ست�رشايف تتجاوز احلد يف �أي حلظة من تاريخها ال�رسيري من خالل
ا�شتداد عار�ض �أو �آخر ب�شكل طارئ (مثال :من العاطفة املحدودة �إلى
ال�سطحية؛ ومن الأفكار ال�سمعية املختربة �شخ�صي ًا �إلى تلك التي يالحظها
الغري .وتتوافق هذه االعتبارات مع النتائج التي تو�صلت �إلها م�ؤخراً درا�سة
 NAPLSالتي �أعادت اكت�شاف ا�ضطراب ال�شخ�صية الف�صامي الوارد يف
ت�صنيف ) (DSM-IVعلى �أنه يحتمل �أن يكون “متالزمة م�ستقلة
للذهان» ( ،)31ودرا�سة دامنركية �أخرى ) ،(OPUSقد �أظهرت معدالت
حتول ت�شخي�صية قابلة للمقارنة من اال�ضطراب الف�صامي ح�سب ت�صنيف
� ICD-10إلى الف�صام (.)32
النتائج امللحوظة باخلط العري�ض؛  -Pقيمة اختبار في�رش امل�ضبوط
لال�ستقاللية بني تغيري الت�شخي�ص/الإبقاء على الت�شخي�ص وت�سجيل نتيجة
مرتفعة/متدنية
 -ORaمعدل الأرجحية �إذا كانت النتيجة مرتفعة؛  -ORbمعدل
الأرجحية �إذا كان العمر بني  26و� 28سنة؛  – ORcمعدل الأرجحية �إذا
كان اجلن�س �أنثى
�أعيد ت�شخي�ص ما يزيد عن ثلث املبحوثني الذين تلقوا ت�شخي�ص ًا غري
املجلة العاملية للطب النفسي
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اجلدول  3االنحدار اللوج�ستي الثنائي الذي يربز االنتقال الت�شخي�صي �إلى طيف الف�صام كنتيجة �أظهرتها املتابعة

�أبعاد العار�ض
�أعرا�ض � PANSSإيجابية
�أعرا�ض � PANSSسلبية
ا�ضطراب �شكل التفكري
�أعرا�ض قلقية وعاطفية
اخلربات ال�شخ�صية ال�شاذة
ارتباك
ا�ضطرابات ذاتية
ا�ضطرابات �إدراكية
العمر عند االن�ضمام
اجلن�س

الطيف
عدم وجود انتقال ت�شخي�صي
وجود انتقال ت�شخي�صي
نتيجة مرتفعة ( )Nنتيجة متدنية ( )Nنتيجة مرتفعة ( )Nنتيجة متدنية ()N
8
9
8
10

6
5
6
4

9
9
3
11
8
8
2
12
8
8
6
8
� 26-38سنة (� 19-25 )Nسنة (� 26-38 )Nسنة (� 19-25 )Nسنة ()N
9
15
8
6
�أنثى)(N
ذكر)(N
�أنثى)(N
ذكر)(N
16
8
9
5

طيفي عند النقطة املرجعية ب�أنهم ينتمون �إلى الطيف الف�صامي بعد خم�س
�سنوات .يف املقابل� ،أعيد ت�شخي�ص  5%فقط من املبحوثني الذين و�ضعوا
يف الطيف الف�صامي يف البدء على �أنهم خارج تلك الفئة عند املتابعة.
بالن�سبة �إلى حاالت الإ�صابة بالطيف الف�صامي� ،أظهرت املقارنة مع
الأ�شخا�ص املتبقني يف املجموعة الأولية عينتني عنقوديتني من اخلربات
ال�شخ�صية ال�شاذة التي �أنب�أت باالنتقال الت�شخي�صي :اال�ضطرابات الذاتية
واالرتباك .ومل يرتبط �أي من نتائج مقيا�س املتالزمات الإيجابية وال�سلبية
 PANSSبارتفاع خطر االنتقال .ب�شكل عام ،ي�شري ذلك �إلى �أن االرتباك
واال�ضطرابات الذاتية ترتبط بال�صفات الأ�سا�سية لقابلية الطيف بني
الأمناط الظاهرية ال�رسيرية ،مما يتما�شى مع الأدلة املتطابقة التي تو�صلت
�إليها درا�سات كمية ( )16،33،34ونوعية-كمية (� )8،9،35أخرى.
يتعني النظر �إلى نتائج الدرا�سة من خالل القيود ال�سياقية .فالعينة
كانت ترتكز على الإحاالت �إلى وحدة عيادات مر�ضى داخلية واقعة داخل
امل�ست�شفي ،مما يعني �أن عتبة احلدة للإحاالت هي على الأرجح �أعلى من
تلك املرتبطة باحلاالت املدخلة �إلى خدمات العيادات اخلارجية .بالتايل،
قد يكون من غري املمكن تعميم �صفات العينة ب�شكل وا�سع على �أنظمة
ال�صحة النف�سية التي تقدم خدمات نف�سية خارجية غنية ويف متناول
املر�ضى .كذلك ،اتبعنا اال�ستقرار واالنتقال الت�شخي�صي �ضمن فئات
ت�صنيف  ICD-10كمتغايرات تو�صلنا �إليها .ت�شكل حاالت الإ�صابة
بالطيف الف�صامي (االنتقال �إل��ى الطيف الف�صامي) بنية خمتلفة من
الناحية ال�رسيرية واملفاهيمية من “االنتقال �إلى الذهان” الذي يعترب
النتيجة العادية يف بحث البادرات/االختطار فوق العايل (حيث عتبة
الذهان ينظر �إليها على �أنها نقطة احلدية الفا�صلة املعرفة نوعي ًا للأعرا�ض
الذهانية الإيجابية) (� .)36أخ�يراً ،يعتمد جمع البيانات على العقدتني
الزمنتني :النقطة املرجعية وال�سنوات اخلم�س من �إعادة التقييم ،بالتايل
من غري املنا�سب تعقب مهلة �أكرث تف�صي ًال لالنتقاالت املتعلقة باالنتكا�سة
واحتمال �إع��ادة الإدخ��ال .يف هذا الإط��ار ،يجب الت�أكيد على الآت��ي :يف
حني �أن التقييم املرجعي كان متعلق ًا بالإحاالت املتعاقبة وبالتايل كان
مطابق ًا للحاالت النف�سية املر�ضية ال�شديدة واحلادة ،مل يكن الو�ضع مماث ًال
خالل �إعادة التقييم الذي مت على خم�س �سنوات ،مما يعترب نقطة ع�شوائية
يف التاريخ الطبيعي للمر�ض (.)37
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13
16
10
11

13
16
10
11
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p
1.00
1.00
0.50
0.18
0.02
0.003
0.19
0.32
1.00

ORa

95%CI

1.13
0.90
1.87
2.95

0.30-4.26
0.23-3.59
0.49-7.08
0.72-12.11

6.11
12.00
2.67
ORb
0.45
ORc
0.90

1.34-27.96
2.15-67.07
0.69-10.36
0.121.72
0.233.59

خال�صة

ختاماً ،ت�شري النتائج التي تو�صلنا �إليها �إلى �أن اخلربات ال�شخ�صية
ال�شاذة امل�شابهة ال�سمات ،وحتديداً اال�ضطرابات الذاتية واالرتباك ،قد
تكون م�ؤ�رشات �إنذارية مهمة للتعرف على املر�ضى (�ضمن املدخلني
اجلدد) الذين لديهم �سمات قابلية الإ�صابة با�ضطراب الطيف الف�صامي.
�إذاً �إن �أي ًا من الأبعاد النف�سية املر�ضية القانونية التي تعترب عادة معيار
تقييم جوهري ملبحث الأعرا�ض الف�صامية (مثال :الأعرا�ض الإيجابية،
ال�سلبية ،غري املنتظمة) مل تظهر �أي قدرة تنب�ؤية .كذلك ت�شري النتائج �إلى �أن
ما يقارب ربع الت�شكيالت الذهانية الفرعية لطيف الف�صام التي يعرت�ضها
ت�شخي�ص اال�ضطراب الف�صامي يف � ICD-10أعيد ت�شخي�صهم بالف�صام
خالل فرتة اخلم�س �سنوات .وي�شري ذلك �إلى �أن تعريف  ICD-10احلايل
للف�صام يرتكز على الأعرا�ض والإ�شارات ذات احلدة العالية (والإزمان
العايل) .بالتايل ،يف الإطار ال�رسيري ت�شمل فئة اال�ضطراب الف�صامي
النوع مر�ضى �أقل �أعرا�ض ًا ما دون العتبة .كان ت�صنيف  ICD-8ليعتربهم
مر�ضى يعانون من ف�صام غري زوراين (بارانويدى) �أو بداية له (.)38-40

�شكر

�أجريت هذه الدرا�سة بدعم من م�ؤ�س�سة كوبنهاجن اال�ست�شفائية� ،شبكات
ماري كوري للتدريب على البحث - DIS- COS« ،ا�ضطرابات الذات
املج�سدة وات�ساقها” ،وجامعة كوبنهاجن.
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(75%) achieved high end-state functioning than participants in the TAU (33%). This preliminary evidence suggests that PTSD, depression,
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ً
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�
)%75(
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ً
and complicated
grief can be effectively treated despite ongoing threats of terrorism. Further, it demonstrates that non-specialist mental
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يف
ً
health workers in a non-western setting can be efficiently trained in using CBT, and this training can translate into successful treatment
ميكن �أنinغربي
االخت�صا�صيني يف بلد غري
 كما يظهر �أن العاملني يف جمال ال�صحة النف�سية من غري.�أن يعالج ب�شكل ناجح على الرغم من ا�ستمرار التهديدات الإرهابية
gains
trauma-affected
individuals.
. وميكن لهذا التدريب �أن يف�ضي �إلى نتائج عالجية ناجحة يف الأ�شخا�ص املت�أثرين بال�صدمات.يخ�ضعوا لتدريب على ا�ستخدام العالج ال�سلوكي املعريف
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ترتكز �إع��ادة البناء املعريف �إل��ى النماذج املعرفية التي تفرت�ض
ثمةCognitive
لل�صدمة ويرون �أن
كارثيةtherapy
(ردود فعلCBT)
يظهرونisPTSD
 �أن مر�ضىof
behaviour
the treatment
choice
for
post-traumatic
stress
disorder
(PTSD)
(1-3).
How تلقن �إعادة البناء املعريف املري�ض، وعليه.)8( احتمال لوقوع �أذى �إ�ضايف
ever,
there
is
little
information
concerning
the
application
 وقد ت�صعب هذه. �أال يقدر احلدث ال�صدمي �أو ما يليه ب�شكل �سلبي مفرطof
CBT in contexts where terrorism continues to directly threatاملهمة عندما تكون التقديرات املتعلقة بامل�ستقبل واقعية ب�شكل جزئي
en people with PTSD. In the context of repeated terrorist
 قد يقول،املثال
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أذىthe
� وقوع
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the world
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إرهابي يف
� تعر�ضوا لهجوم
أ�شخا�ص الذين
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attention.
There
is
evidence
that
CBT
can
be
efficacious
 ميكن تربير، وبالفعل.ً �إن العامل خطري و�أنهم ال ميكن �أن ي�شعروا بالأمان �أبداin
treating terrorist-related PTSD (4), but this evidence is lim لهذا ال�سبب �أبرزت التعليقات الأخرية.وجهة نظرهم ب�سبب تكرر الق�صف
ited to post-terrorism environments in which treatment ocباحتمال
يقر فيه
املعريف ب�شكل
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� ت�صميم
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� اعتماد
عندbeen
الن�سبيreported
وحتديد اخلطر
التهديد
 وقوعof
ongoing
active
terrorist
attacks.
حتاول هذه املقاربة تلقني املري�ض كيفية تقدير احتمال وقوع اخلطر
There are reasons to question how CBT will function in
 القدرة: و�أن يفهم منافع تقبل ن�سب معينة من االختطار(مثال،ب�شكل واقعي
contexts of ongoing terrorist attacks. The two major compo.)اليومية
بالواجبات
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minders (5). This practice presumes that extinction learning
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however,
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(World Psychiatry 2011;10:205-209)

العالج ال�سلوكي املعريف هو العالج املعتمد ال�ضطراب كرب ما بعد
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lor cognitive restructuring to explicitly acknowledge the posيذكره
مع ماofمواجهة
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.املعريفrisk
sibility
actualيفthreat
to بالتعري�ض
determine
theيفrelative
when using
restructuring
(9).خالل
Thisمنapproach
التذكريات
معاي�شةcognitive
ذكريات ال�صدمة �أو
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املواد واملناهج

ارتكزت الدرا�سة يف حجم عيناتها على جتربة �سابقة قارنت بني
التعري�ض و �إعادة البناء املعريف مع ًا من جهة والإر�شاد الداعم من جهة
�أخرى ( .)10وبا�ستخدام هذه البيانات على من �أكمل العالج بعد فرتة �ستة
�أ�شهر من املتابعة ،قدرنا �أنه ،ومع ن�سبة � 50%ألفا ثنائية اجلهة = ،0,05
�سيكون الباحثون بحاجة �إلى  n=30مري�ض ًا للك�شف عن فرق ملحوظ يف
املتابعة جلهة ح ّدة .PTSD
مت حتديد � 28شخ�ص ًا (� 27أنثى 1 ،ذكر) من قبل م�صلحة ال�صحة
النف�سية التايالندية ممن كانوا يبحثون عن العالج يف م�ست�شفى ياال جنوب
تايالند بني �أيار/مايو  2007و�شباط/فرباير  2009ال�ضطراب PTSD
بعد التعر�ض املبا�رش لهجوم �إرهابي .و�شملت معايري الت�ضمني املر�ضى
الذين تعر�ضوا للهجوم الإرهابي ب�شكل مبا�رش والذين �شخ�صوا ب�شكل �أويل
بالإ�صابة با�ضطراب  PTSDبح�سب معايري � .)11( DSM-IVأما
معايري الإق�صاء ف�شملت اخلطر االنتحاري ال�شديد ،الذهان ،والإدمان على
املواد ،وللأ�شخا�ص الذين يقل عمرهم عن � 17سنة �أو يزيد عن � 70سنة.
بناء على هذه املعايري .ومت اختيار املر�ضى
ومل يتم �إق�صاء �أي مري�ض ً
بناء على نظام �أرقام ع�شوائية يديره م�س�ؤولون يف ال�صحة يف
ع�شوائي ًا ً
فطبق عليهم
الدرا�سة)
من�سق
وعن
اال�ست�شاريني
عن
ا
ً
كلي
(م�ستقلني
بانكوك
ّ
العالج ال�سلوكي املعريف )� (n=16أو العالج العادي )�( (n=12أنظر ال�شكل
 .)1ويف  24من احلاالت قتل �أحد �أفراد العائلة ( 14يف العالج ال�سلوكي
املعريف و 10يف العالج العادي) وكان كل ه�ؤالء املر�ضى يعانون حزن ًا
م�صحوب ًا مب�ضاعفات ( .)12ومت االنتهاء من �ضم املر�ضى �إلى الدرا�سة
يف وقت مبكر نظراً ال�شتداد الهجمات الإرهابية يف تلك املرحلة ولكون
العاملني يف جمال ال�صحة م�ستهدفني من قبل الإرهابيني .ولذلك ا�ضطرت
الدرا�سة �إلى االنتهاء بعينة �شملت  28مري�ض ًا نظراً للخطر الذي تعر�ض
له العاملون يف ال�صحة الذين يقدمون العالج .ويرد تدفق املر�ضى خالل
الدرا�سة يف ال�شكل .1

ال�شكل  1م�شاركة املر�ضى يف الدرا�سة

مت ت�شخي�ص  PTSDمن خالل مقابلة-مقيا�س �أعرا�ض PTSD
) .)13( (PSS-Iوتت�ألف املقابلة الن�صف بنائية من  17عار�ض ًا
ال�ضطراب  PTSDمرتبة بح�سب مقيا�س  3-0وجتمع بني التواتر
واحلدة على فرتة الأ�سبوعني ال�سابقني .ولهذه املقابلة م�ستوى عالٍ بني
الت�صنيفات االعتمادية لت�شخي�ص  (r=.91) PTSDوللحدة )(r=.97
( .)13ومت تقييم االكتئاب با�ستخدام قائمة بيك لالكتئاب )14( II -التي
تعترب قيا�س �إبالغ ذاتي ذات ميزات قيا�سية نف�سية �صحيحة ( .)14وقد
مت تقييم احلزن امل�صحوب ب�أعرا�ض با�ستخدام قائمة احلزن امل�صحوب
يقيم الأعرا�ض اجلوهرية
ب�أعرا�ض ()15؛ و�إن قيا�س الإبالغ الذاتي هذا ّ
للحزن امل�صحوب مب�ضاعفات والذي ي�شمل احلنني امل�ستمر �إلى املتوفني
والأمل العاطفي الذي يلي اخل�سارة واملرارة وانقطاع الأمل وخ�سارة الهوية
( .)12ومتت ترجمة كل هذه القيا�سات �إلى اللغة التايالندية ثم ترجمت
بطريقة عك�سية �إلى الإجنليزية.
بعد موافقة املر�ضى ،خ�ضع املر�ضى الذين يتلقون عالج ًا �سلوكي ًا
معرفي ًا جلل�سات فردية ملدة ثمانية �أ�سابيع دامت الواحدة منها  60دقيقة
و�شملت توعية حول ال�صدمات وتقنيات التعامل مع القلق والتعري�ض
املتكرر للذكريات ال�صدمية وتعري�ض يف احليوية للظروف التي يتفاداها
املري�ض و�إعادة البناء املعريف من �أجل تعديل التقييمات الكارثية املتعلقة
بالأذى الذي قد يقع يف امل�ستقبل .وقد �أجرى العالج معاجلون نف�سيون
تايالنديون �أو ممر�ضات نف�سيات تايالنديات تلقوا تدريب ًا على ا�ستخدام
دليل العالج يف ثالث ور�ش عمل مدة الواحدة منها يومان جترى على فرتة
� 12شهراً .ت�ألفت كل ور�شة من تدريب تعليمي وت�صنيف للحاالت ولعب
�أدوار ل�ضمان �أن كل املعاجلني قد متتعوا بالكفاءة واملهارات .وتدرب
املعاجلون على املهارات ال�رسيرية مع املر�ضى خالل الأ�شهر الأربعة التي
تلت الور�شتني الأولى والثانية ومت الإ�رشاف عليهم عند معاجلة احلاالت
خالل الور�شتني الثانية والثالثة� .أما خالل التجربة ،فقد طبق املعاجلون
العالج بدون مراقبة ر�سمية.
ت�ضمنت اجلل�سة الأول��ى من العالج ال�سلوكي املعريف توعية حول
ردود الفعل ال�صدمية� .أما اجلل�سة الثانية فت�ضمنت تدريب ًا على ا�سرتخاء
الع�ضالت ب�شكل تدريجي .وبد ًال من االعتماد فقط على الطرق الغربية يف
اال�سرتخاء (مثل ا�سرتخاء الع�ضالت والتحكم بالتنف�س) ،ا�ستخدمت �أي�ض ًا
تقنيات الت�أمل التايالندية .ومتت مراجعة هذا التمرين يف كل جل�سة الحقة.
ويف اجلل�سة الثانية بد�أ املعاجلون بالتعري�ض الت�صويري املطول للذكريات
ال�صدمية .وقد خ�ص�صت �أربعون دقيقة من كل جل�سة لل�سماح للم�شاركني
ب�إعادة اختبار ال�صدمة من خالل الرتكيز على الذكريات واالنغما�س يف
ردود فعلها العاطفية ( .)16يف اجلل�سة الثانية �أي�ض ًا ُل ّقن امل�شاركون كيف
يخلقون ترتيب ًا للظروف التي يخافونها .يف اجلل�سة الثالثة ،بد�أ التعري�ض
يف احليوية ،فطلب من امل�شاركني �أن يبقوا يف الظروف التي يخافونها
ابتداء من الظروف التي
�إلى �أن انخف�ض القلق لديهم بن�سبة  ،%50وذلك
ً
يخافونها قلي ًال و�صو ًال �إلى الظروف التي يخافونها بن�سبة �أكرب .يف اجلل�سة
الثالثة ،بد�أت �إعادة البناء املعريفُ .ل ّقن امل�شاركون كيف يحددون الأفكار
غري الواقعية والكارثية وكيف يعدلون الأفكار با�ستخدام م�ساءلة �سقراط،
واال�ستدالل الرتجيحي ،والتفكري املرتكز على الأدلة .وقد عدلت �إعادة البناء
املعريف لتحديد الأخطار الواقعية لوقوع هجمات �إرهابية حمتملة يف
امل�ستقبل .بالتحديد ،تعلم املر�ضى من خالل العالج كيف يقدرون اخلطر
املطلق لوقوع الأذى وكيف يتعرفون على منافع تقبل م�ستوى معني من
اخلطر من �أجل �إتاحة املجال �أمام �أداء وظيفي طبيعي (مثال :الذهاب
املجلة العاملية للطب النفسي
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�إلى ال�سوق ل�رشاء الطعام للعائلة على الرغم من كون هذه الأ�سواق عر�ضة
للتفجريات) ( .)9مت التدرب على كل من هذه العنا�رص خالل كل جل�سة،
ومتت عملية منع االنتكا�سة يف اجلل�سة النهائية .وكان عدد جل�سات العالج
العادي م�ساوي ًا لعدد جل�سات الإر�شاد الداعم التي يقدمها املعاجلون
النف�سيون الذين مل يتدربوا على العالج ال�سلوكي املعريف .وعند االنتهاء
من اجلل�سات العالجية ،جمع املعاجلون قوائم التدقيق التي فندت ك ًال من
عنا�رص العالج .و�أ�شار املعاجلون الذين طبقوا العالج ال�سلوكي املعريف
على قوائم التدقيق �إلى �أن كل املر�ضى الذين تلقوا هذا العالج تلقوا جل�سات
توعية وتدريب على التعامل مع القلق والتعري�ض الت�صويري و�إعادة البناء
املعريف .ومل يتلق ثالثة من املر�ضى تعري�ض ًا يف احليوية .ومل يتلق �أي من
مر�ضى العالج العادي تدريب ًا على التعامل مع القلق �أو التعري�ض �أو �إعادة
البناء املعريف .وقد �أجرى موظفون م�ستقلون غري مدركني لظروف املر�ضى
العالجية عمليات التقييم ما بعد العالج وبعد العالج بثالثة �أ�شهر.

اجلدول  1خ�صائ�ص امل�شاركني يف التجربة
العمر (ال�سنوات  ±االنحراف
املعياري)
الوقت منذ ال�صدمة (�أ�شهر،
م��ت��و���س��ط  ±االن���ح���راف
املعياري)
ع��دد اجلل�سات (متو�سط ±
االنحراف املعياري)
اجلن�س
ذكر
�أنثى
الو�ضع العائلي
�أعزب�/أرمل
متزوج
الدين
بوذي
م�سلم
موظف ()%
ن�سبة التعليم ()%
تعليم ما دون الثانوي
تعليم ثانوي على الأقل

النتائج

مل تظهر �أي فروقات بني الظروف لناحية العمر �أو اجلن�س �أو الدين �أو
عدد اجلل�سات العالجية� ،أو النتائج النف�سية املر�ضية ال�سابقة للعالج (انظر
اجلدول  .)1ومل ت�سجل �أي حاالت ت�رسب من العالج ،مما يعني �أن التحاليل
�شملت كل املر�ضى الذي اختريوا ع�شوائي ًا للم�شاركة يف هذه الدرا�سة.
�إن حتليل التغاير املتعدد املتغايرات ) (MANCOVAيف نتائج
ما بعد العالج وفق مقيا�س �أعرا�ض  ،PTSDوقائمة بيك لالكتئاب-
 ،IIوقائمة احلزن امل�صحوب مب�ضاعفات� ،أظهر �أثراً �أ�سا�سي ًا ملحوظاًF :
.(3,21) =7.02, p=0.002, ηʹ =.50

العالج ال�سلوكي
املعريف CBT

العالج العادي

اختبار

P

42.3±6.3

43.9±11.9

t (26) = 0.46

0.65

42.3±6.3

15.2± 8.0

t (26) = 0.76

0.45

6.6±1.0

5.5±2.5

t (26) = 1.65

0.11

0
16

1
11

χ2= 1.38
0.24

87
13

83
17

= 0.10

χ2

11
5
93

5
7
75

= 2.05

χ2

= 1.97

χ2

44
56

42
58

0.76

χ2 = 0.01

0.15
0.16
0.91

و�أ�شار حتليل التغاير  ANCOVAما بعد العالج �إلى �أن املر�ضى
الذين تلقوا عالج ًا �سلوكي ًا معرفي ًا �سجلوا نتائج �أدن��ى يف مقيا�س
�أعرا�ض  ،PTSDوقائمة بيك لالكتئاب ،II-وقائمة احلزن امل�صحوب
مب�ضاعفات ،من �أولئك الذين تلقوا عالج ًا عادي ًا (اجلدول  .)2و�أ�شار حتليل
التغاير املتعدد املتغايرات ) (MANCOVAحول مقايي�س الأعرا�ض
الظاهرة خالل املتابعة �إلى ت�أثري �أ�سا�سي ملحوظF (3,21) =.11, :
p=0.02, ηʹ =.37؛ و�أف�ضى العالج ال�سلوكي املعريف �إلى نتائج �أدنى

اجلدول  2القيا�سات النف�سية املر�ضية ما قبل العالج وبعده وخالل املتابعة (متو�سط  ±انحراف معياري)
املقيا�س

العالج ال�سلوكي
املعريف ()16=n

العالج العادي
()12=n

p

)F (df = 25

ή

�أحجام �آثار ما بني الظرفني

ما قبل العالج
PSS

26.8±10.0

22.7±12.4

0.93

0.34

0.03

)-0.36 (95% CI: -0.40-1.11

BDI-II

22.3±13.4

17.8±14.7

0.71

0.41

0.03

)-0.31 (95% CI: -0.44-1.06

ICG

24.3±10.2

24.2±10.1

1.32

0.26

0.05

)0.01 (95% CI: -0.74-0.76

ما قبل العالج
PSS

4.1±8.0

12.3±8.4

13.49

0.001

0.35

)0.96 (95% CI: 0.17-1.75

BDI-II

3.2±87

11.3±11.3

10.12

0.004

0.29

)0.81 (95% CI: 0.03-1.58

ICG

10.7±5.8

15.2±9.3

14.52

.001

0.37

)0.58 (95% CI: -0.18-1.35

خالل املتابعة
PSS

7.5±11.1

15.2±13.1

8.63

0.007

0.26

)0.62 (95% CI: -0.14-1.39

BDI-II

6.4±12.2

11.0±11.6

11.15

0.003

0.31

)0.37 (95% CI: -0.38-1.13

ICG

11.5±7.2

14.8±9.4

10.94

0.003

0.30

)0.38 (95% CI: -0.37-1.38
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يف مقيا�س �أعرا�ض  ،PTSDوقائمة بيك لالكتئاب ،II-وقائمة احلزن
امل�صحوب مب�ضاعفات مقارنة معها يف العالج العادي.
ح�سبت �أحجام �آثار العالج بني الظروف العالجية بعد العالج وعند
املتابعة .وا�ستنتجنا حجم ت�أثري كوهني من خالل ح�ساب متو�سط الفرق
بني تقييم كل ظرف عالجي وق�سمته على جمموع االنحرافات املعيارية
( .)17ا�ستخدمنا �أحجام �آثار هيدجز دجي لت�صحيح التباينات الناجمة عن
العينات ال�صغرية ( .)18وقد �أ�شارت �أحجام �آثار ما بني الظرفني (اجلدول
� )2إلى �أن العالج ال�سلوكي املعريف كان له �آثار كبرية مقارن ًة بالعالج
العادي ال�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة واالكتئاب واحل��زن امل�صحوب
مب�ضاعفات .كانت �أحجام الآث��ار للعالج ال�سلوكي املعريف قبل العالج
وبعده بثالثة �أ�شهر على ال�شكل الآتي(95% CI: 0.96-2.60) 1،78 :
ملقيا�س  (95% CI: 0.46-1.97) 1،22 ،PSSلقائمة ،BDI-II
و (95% CI: -0.39-1.22) 0،41لقائمة  .ICGلقد ا�ستنتجنا معدل
تعديل مرتفع يف احلالة النهائية يقل عن  19على مقيا�س  PTSDالطبي
)( (CAPSالذي يجمع بني نتائج الرتدد والكثافة) على �أنه مقيا�س غياب
 ،)19( PTSDويقل عن  10على مقيا�س  .)20( BDI-2وقد حقق
مر�ضى العالج ال�سلوكي املعريف (� )75%أداء وظيفي ًا مرتفع ًا يف املرحلة
النهائية باملقارنة مع متلقي العالج العادي ( )33%ال�رشط(χ2 = :
).4.86, p<0.05
كذلك قمنا بح�ساب عدد املر�ضى الذين يتطلب عالجهم وهو عدد ي�ساوي
واحد مق�سوم ًا على ن�سبة اال�ستجابة للعالج ال�سلوكي املعريف كتقدير لعدد
املر�ضى الذين يجب �إعطائهم العالج ال�سلوكي املعريف ليتو�صل �أحد منهم
�إلى اال�ستجابة التي مل يكن ليحققها يف حالة العالج العادي .وحتتاج
العالجات الفعالة عاد ًة عدد مر�ضى يرتاوح بني اثنني و�أربعة ( .)21وكان
هذا الرقم ي�ساوي .2،40

نقا�ش

هذه الدرا�سة هي الأولى التي �أظهرت فاعلية العالج ال�سلوكي املعريف
يف ا�ضطراب  PTSDيف الأ�شخا�ص الذين يعاي�شون خطر الأعمال
الأرهابية .وعلى الرغم من �أن هذا العالج �أظهر فاعلية يف ال�سكان الذين
يعي�شون خطر العنف املنزيل ( ،)7تربز هذه الدرا�سة فاعلية تطبيق العالج
ال�سلوكي املعريف يف الأماكن التي ت�شن فيها الهجمات الإرهابية ب�شكل
منظم على ال�سكان والتي يعي�ش فيها املري�ض.
ن�ستنتج نقاط ًا عدة من هذه الدرا�سة� .أوالً ،مت تكييف العالج لينا�سب
احلاجات املحددة لل�سكان الذين يعي�شون خطر الإرهاب يف الوقت الراهن.
مت تعري�ض امل�شاركني يف هذه اادرا�سة لق�صف يف املنطقة و�سماع �أ�صوات
�إطالق الر�صا�ص ب�شكل منتظم خالل مراحل العالج .وقد �شدد العالج على
منافع التعري�ض للخطر املعقول (مث ًال �أتاح الذهاب �إلى ال�سوق للأ�شخا�ص
ل�رشاء حاجيات �أطفالهم) كما �أكد على �أهمية تقدير اخلطر املطلق للأذى
(�أي �أرجحية �إح�صائية منخف�ضة لأن يكون املري�ض يف ال�سوق عند انفجار
قنبلة) ( .)9وعلى الرغم من ال�صعوبات التي ترافق عملية اال�ستدالل هذه،
تبني �أن املر�ضى �أدركوا فاعلية تقبل ن�سبة معينة من اخلطر بهدف احلفاظ
على م�ستوى معني من الأداء الوظيفي.
ثانياً� ،إن عدم وجود �آثار �ضائرة �أو مت�رسبني ي�شري �إلى �أن العالج
بالتعري�ض لي�س منفراً ( .)22،23و�إن النتيجة التي �أظهرت �أن امل�شاركني
حتملوا التعري�ض وا�ستفادوا منه حتى يف �سياق هجمات �إرهابية م�ستمرة
يدح�ض الفكرة القائلة ب�أن التعري�ض قد ال يكون قاب ًال للتطبيق يف احلاالت

التي يخترب فيها املري�ض القلق كنتيجة لتهديد حايل .ي�شري تعلم التبديد
�إلى �أن مذكر ال�صدمة (املثري ال�رشطي) هو مذكر حميد يرمز �إلى ال�سالمة
بالن�سبة �إلى الناجي من ال�صدمة ( .)6وتبني �أنه حتى لو كانت التذكريات
مرتبطة دائم ًا بالتهديد القائم� ،إال �أن العالج بالتعري�ض حقق تعلم التبديد.
ثالثاً� ،إن املعاجلني الذين قاموا بهذه التجربة خ�ضعوا لتدريبات
�أ�سا�سية يف ال�صحة النف�سية ومل يكن لهم �أي �سابق معرفة �أو خربة يف
العالج ال�سلوكي املعريف .وقد دربوا على هذه التقنيات يف ور�شة عمل
دام��ت يومني و�شملت تدريب ًا تعليمي ًا وتوزيع ًا لدليل ،تلتها ور�شتان
منف�صلتان دامت كل منهما يومني وف�صل بينهما �أربعة �أ�شهر .وقد تدرب
املعاجلون على العالج ال�سلوكي املعريف مع الناجني بني الور�شتني وتلقوا
تغذية مرجعية وعززوا مهاراتهم .وقد �أكد جناح العالج على النتائج التي
مت التو�صل �إليها م�سبق ًا والتي تفيد ب�أن تدريب ًا وجيزاً على العالج ال�سلوكي
املعريف للمر�شدين النف�سيني العاديني ميكن �أن يحقق نتائج عالجية مثمرة
يف مر�ضاهم من الناجني من ال�صدمة (.)4،24
رابعاً ،تربز هذه التجربة �إمكانية تطبيق العالج ال�سلوكي املعريف
بنجاح يف الثقافات غري الغربية بطرق ت�ستند �إلى نقاط القوة يف الثقافة
على الرغم من بع�ض القائلني �إن املقاربات العالجية الغربية املرتكزة
على الأدلة قد ال تنا�سب الثقافات غري الغربية ( .)25يف مرحلة التخطيط
للربنامج ،كان القيمني على العالج متخوفني من �أال يلقى التعري�ض قبو ًال
لدى املعاجلني �أو الناجني من ال�صدمة التايالنديني ،لأن الت�سبب بال�ضائقة
للآخرين والتعبري عنها �أمر غري م�ستحب يف الثقافة التايالندية .ولكن بعد
تف�سري الدوافع والأ�سا�س املنطقي للتعري�ض مت تطبيق هذه اال�سرتاتيجية.
كما �شجع العالج على ممار�سة الت�أمل البوذي يف امل�شاركني الذين امتلكوا
مهارة يف هذا املجال باعتبارها مرادف ًا مهم ًا لو�سائل اال�سرتخاء الغربية.
كذلك ،ف�إن الو�سائل البوذية التي تدعو �إلى الن�أي بالنف�س عن الأفكار
(املرادفة ال�سرتاتيجيات الت�أمل يف العالج النف�سي الغربي ( ))26دجمت
مع �إعادة البناء املعريف للخف�ض من التفكري بالأحداث الكارثية.
خام�ساً� ،أدى العالج ال�سلوكي املعريف �إلى انخفا�ض ملحوظ يف ردود
فعل احلزن امل�صحوب مب�ضاعفات� .إن جتارب العالج ال�سلوكي املعريف
التي �أجريت م�ؤخراً والتي �شملت العالج املرتكز �إلى التعري�ض ،والذي
تكمله ا�سرتاتيجيات �أخرى خلف�ض احلزن (مثال تعزيز الذكريات الإيجابية
املتعلقة باملتوفى ،وحتديد الأهداف) قد �أظهرت نتائج مثمرة يف خف�ض
�أعرا�ض احلزن ( .)27،28وتعترب التجربة احلالية �إ�ضافة �إلى الدليل القائل
ب�أن اال�سرتاتيجيات العالجية املطبقة على حاالت ( PTSDالتعري�ض،
�إعادة البناء املعريف) لها منافع يف التخفيف من احلزن امل�ستمر وت�شري
�إلى �أن �آليات التغيري املماثلة قد يكون لها �أثر يف خف�ض هذه الأعرا�ض.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن ا�ستنتاجات هذه الدرا�سة حتدها �صغر حجم
العينة ،وتق�ص تدقيقات الأمانة امل�ستقلة ،واملتابعة الق�صرية الأمد .لكننا
مل نتمكن من جتنب هذه القيود ب�سبب ال�سياق اخلطر الذي �أجريت فيه
التجربة وحمدودية املوارد املتوافرة يف جنوب تايالند .ومع ذلك ،ف�إن
هذه التجربة هي الأولى من نوعها التي �أثبتت �أن العالج ال�سلوكي املعريف
املكيف مع الثقافة فعال يف التخفيف من ا�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة
واالكتئاب واحلزن يف �سياق هجمات �إرهابية م�ستمرة.

�شكر

�أج��ري هذا البحث بهبة من املعهد الأ�سرتايل التايالندي وهبة من
برنامج جمل�س ال�صحة الوطنية والبحث الطبي ).(3003403
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،تلخ�ص هذه املقالة تطور تاريخ النظام ال�صحي النف�سي ال�صيني؛ والو�ضع احلايل لل�صحة النف�سية الذي على ال�صني �أن تواجهه يف حماوالتها لإ�صالح هذا النظام
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.)4( �ضواحي بكني

The first officially documented management of the menالعام
 �أن�ش�أ قطاع ال�صحة وال�ش�ؤون املدنية واالمن،1980 يف العام
tally ill in China was in the Tang Dynasty (618-907 AD),
البلدة) من/وال�شارع
،املقاطعة/احلى
،املدينة
ثالثية (على
when
homeless widows,
orphans
andم�ستوى
the mentally
ill �شبكة
were
cared
for
in
the
Bei
Tian
Fang,
a
type
of
charity
facility
ad وعممت اخلربات التي �أثبتت جناحها يف.أجل معاجلة الذهان والوقاية منه
�
ministrated by monks (1). The first western style psychiatric
النماذج العالجية مثل مراكز �إعادة الت�أهيل املهني يف املجتمعات املدنية
hospital for the homeless mentally ill was established and
املناطق الريفية
يفby
العائلة
والعالج املرتكز
،و�شنيانغ
�شانغهاي
funded
in 1898
an على
American
missionary,
John
Kerr,يفin
what is currently
the
Guangzhou
Brain
Hospital.
In يف
the
.)2( مقاطعات هايديان وبكني ويانتاي �شانغ دونغ
next 50 years, psychiatric hospitals were built very slowly in
 مت ت�شجيع بناء امل�ست�شفيات كجزء من،مع الإ�صالح االقت�صادي
a limited number of large cities. The number of psychiatrists
أهيل ال�صحية
��إع��ادة التtoمرافق
.الربح
من �أجلofال�سوق
gradually
increased
100,غلقت
andُف�أthe
number
beds اقت�صاد
gradually
amounted
to
1,000.
النف�سية امل�ستقلة مالي ًا �أو حتولت �إلى م�ست�شفيات طب نف�سي على نطاق
After the founding of the People’s Republic of China in
 كان هناك على الأقل مرفق واحد،1990  ويف �شانغهاي قبل العام.�ضيق
1949, psychiatric hospitals were gradually built in every
 وبحلول.بلدةThe
مقاطعه �أو
املجتمعي يف
على امل�ستوىhospitals
إعادة الت�أهيل
ل
province.
role ofكلthese
early provincial
was
to maintain
social
security
and
stability.
Following
the
first
.)5( 62%  انخف�ض عدد هذه املرافق بن�سبة،2004 يونيو/حزيران
National Mental Health Meeting in 1958, community men ب��د�أ بع�ض الأطباء النف�سيني ي�شككون يف،1990 يف �أواخ��ر العام
tal health work started in Beijing, Shanghai, Hunan, Sichلتوفري
تتوخىFacilities
م�ست�شفيات كربى
لبناء مناذجinاملنطقي
لأ�سا�سto
ا
uan
andالربح
Jiangsu.
were established
these areas
train
professionals
and
to
develop
work
plans
for
the
pre فبد�أت وزارة ال�صحة ب�إعادة النظر يف املبادئ،خدمات ال�صحة النف�سية
vention and treatment of psychoses, including early detecف�س ّهل م�س�ؤولون رفيعوand
.النف�سية
واملقاربات املتعلقة بالرعاية ال�صحية
tion and treatment
relapse prevention (2).
ومنا�رصة من
نف�سية بدعم
�صحةprograms
امل�ستوى و�ضع خطة
Though.الوزارة
community
mental
health
almost
ceased
during
the
Cultural
Revolution
(1966-1976),
work عقدت ع�رش حكومات �صينية،1999 نوفمرب/يف ت�رشين الثاين
rehabilitation centers for patients with psychoses and car) ندوة عن ال�صحة النف�سية على م�ستوىWHO( ومنظمة ال�صحة العاملية
ing networks were organized by neighborhood committees
على كل
يجبlevel
مفاده �أنه
االجتماع �إعالنfacilities)
ومتخ�ض عن
.رفيع يف بكني
(the
lowest
of governmental
in Shanghai
(3),
and
a
treatment
model
for
256
patients
with
schizophrenia
 و�أن،املرافق احلكومية �أن حت�سن �إدارتها ودعمها للرعاية ال�صحية النف�سية
and their families was developed in a suburb of Beijing (4).
نف�سية
 و�أن ت�ؤ�س�س �إ�سرتاتيجية �صحة،تعزز التعاون والت�آزر بني القطاعات
In the 1980s, the health, civil affairs and public security
sectors set up a three-tier network (at city, district/county
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بد�أ عالج احلاالت النف�سية يف ال�صني للمرة الأولى �أيام �ساللة تانغ
and street/town levels) for the prevention and treatment of
واليتامى
 حني كانت تتلقى الأرامل امل�رشدات،).م. ب618-907( احلاكمة
psychoses. Successful experiences with treatment models,
يديرها
 وهي م�ؤ�س�سة،تيان فانغcenters
الرعاية يف بي
النف�سيني
واملر�ضى
such خريية
as work-rehabilitation
in urban
communities
in
Shanghai
and
Shenyang,
and
family-based
therapy
in ru �أما امل�ست�شفى النف�سي الأول الذي بني للمر�ضى النف�سيني.)1( رهبان
ral areas in Haidian District in Beijing and Yantai Shang من قبل1898 ومول يف العام
امل�رشدين على الطريقة الغربية فت�أ�س�س
ّ other
dong, were extended to
places (2).
غوانغزو
يعرف اليوم
وهو ما
،جون كري
أمريكي
 املبعوث الas
Withمب�ست�شفى
the economic
reform,
hospitals
were
encouraged,
part
of
the
market
economy,
to
make
a
profit.
Financially
 بنيت امل�ست�شفيات النف�سية ولكن، ويف ال�سنوات اخلم�سني التالية.للدماغdependent mental health rehabilitation facilities closed or were
أطباء
 وارتفع عدد ال.بوترية بطيئة ويف عدد حمدود من املدن الكربى
transformed into small-scale psychiatric hospitals. In Shang ًاhai,
تدريجي
فارتفع1990,
لأ�رسةthere
أما عدد اwas
� ،طبيب
إلى مئة
� تدريجي
 النف�سيني ب�شكلrebefore
at least
one
community-level
habilitation facility in each district or town. By .�رسير
June 2004,
�إلى �ألفthe
numbers of these facilities had decreased by 62% (5).
بنيتBy،1949
بعد ت�أ�سي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية يف العام
the late 1990s, some psychiatrists started to doubt the
يف
امل�ست�شفيات
دورhospital-based
 وكان.كل حمافظة
يفprofit-making
امل�ست�شفيات النف�سية
rationale
for هذه
large
and
models
for
mental
health
service
delivery,
and
the
Ministry
 وبعد االجتماع. البدء يتمثل يف احلفاظ على الأمن واال�ستقرار االجتماعيof
Health began to reconsider principles and approaches for
ال�صحة
 بد�أ عمل،1958 الوطني الأول لل�صحة النف�سية الذي عقد يف العام
mental health care. Through advocacy by the Ministry, se.وجيانغ�سو
و�سي�شوان
وهونان
و�شانغهاي
املجتمعي يفofالنف�سية
nior ranked
officials
facilitated
theبكني
establishment
a mental
health
plan.
وبنيت املرافق ال�صحية يف هذه املناطق لتدريب املحرتفني وتطوير خطط
In November 1999, a high-level mental health seminar
ومنع
 مبا فيه الك�شف املبكر والعالج،العمل ملعاجلة الذهان والوقاية منه
was convened by ten Chinese Ministries and the World
.)2(meeting
االنتكا�سةreHealth Organization (WHO) in Beijing. The
sulted
in
a
declaration
that
all
levels
of
government
وعلى الرغم من �أن برامج ال�صحة النف�سية املجتمعية توقفت ب�شكلwould
improve their leadership for and support of mental health
املجاورة
 ف�إن اللجان،)1966-1976( �شبه كامل خالل الثورة الثقافية
care, strengthen inter-sectoral collaboration and cooperaأهيل
�التestablish
مراكز �إعادةaتدير
�شنغهاي ظلت
)ًأقل �ش�أناand
احلكومية ال
tion,
mental
healthيف
strategy
action(املرافق
plan, facilitate
the
enactment
of
a
national
mental
health
law,
 كما مت تطوير،)3( املهني للمر�ضى امل�صابني بالذهان و�شبكات الرعايةand
protect patients’ rights (6).
�ضاحية من
 مري�ض ًا م�صاب ًا بالف�صام وعائالتهم يف256منوذج عالجي لـ
The first National Mental Health Plan (2002-2010) was
signed by the Ministries of Health, Public Security and Civil
World Psychiatry 10:3 - October 2011

وخطة عمل ،و�أن ت�سهل �سن قانون وطني لل�صحة النف�سية ،و�أن حتمي
حقوق املر�ضى (.)6
وقعت وزارة ال�صحة ووزارة الأم��ن العام ووزارة ال�ش�ؤون املدنية
واالحتاد ال�صيني للأ�شخا�ص املعوقني ( )CDPFعلى اخلطة الوطنية
لل�صحة النف�سية الأول��ى ( )2002-2010يف ني�سان�/أبريل من العام
مف�صلة وم�ؤ�رشات لتحقيق الأهداف
 .2002وقد حددت هذه اخلطة �أهداف ًا ّ
الآتية� :أ) ت�أ�سي�س نظام فعال للرعاية ال�صحية النف�سية تديره احلكومة
مب�شاركة القطاعات الأخرى وتعاونها؛ ب) ت�رسيع عملية تطوير القوانني
اخلا�صة بال�صحة النف�سية وتطبيقها؛ ج) ن�رش الوعي لدى املواطنني كافة
بال�صحة النف�سية؛ د) تعزيز خدمات ال�صحة النف�سية للتخفيف من الأعباء
ومن الإعاقات؛ د) تنمية املوارد الب�رشية خلدمات ال�صحة النف�سية وتعزيز
قدرة ا�ستيعاب امل�ست�شفيات النف�سية املوجودة حالي ًا (.)7
يف �آب�/أغ�سط�س  ،2004وافقت وزارة ال�صحة ،والتعليم ،والأمن العام،
وال�ش�ؤون املدنية ،والعدل ،واملالية ،واالحتاد ال�صيني للأ�شخا�ص املعوقني
على “االقرتاح حول تعزيز عمل ال�صحة النف�سية” .يورد هذا االقرتاح
�إر�شادات وا�ضحة حول التدخل يف حاالت امل�شاكل النف�سية وال�سلوكية
لدى املجموعات ال�سكانية الفرعية الأ�سا�سية (الأطفال واملراهقني ،الن�ساء،
العجزة ،و�ضحايا الكوارث) ،كما يورد عالج اال�ضطرابات النف�سية و�إعادة
ت�أهيل امل�صابني بها ،والبحوث حول ال�صحة النف�سية ومراقبة اال�ضطرابات
النف�سية ،وحماية حقوق املر�ضى النف�سيني .ويعد هذا االق�تراح مبثابة
�سيا�سة ال�صحة النف�سية يف ال�صني.
ويدير منوذج ال�صحة النف�سية الذي اقرتح يف الوثيقتني املذكورتني
�أعاله م�ست�شفيات نف�سية تدعمها �أق�سام الطب النف�سي يف امل�ست�شفيات
العامة واملرافق ال�صحية ومراكز �إعادة الت�أهيل على امل�ستوى املجتمعي.

�سيناريو ال�صحة النف�سية يف ال�صني
عبء ال�صحة النف�سية
يف درا�سة وبائية كبرية نفذت يف �أربع حمافظات (�شاندونغ وزيدجانغ
وكينغاي وغان�سو) بني عامي  2001و ،2005بلغت ن�سبة االنت�شار
امل�صححة على ف�ترة �شهر واح��د لأي ا�ضطراب نف�سي يف الأ�شخا�ص
البالغني من العمر � 18سنة �أو �أكرث ،(95% CI 16.6-18.5) %17،5
ون�سبة اال�ضطرابات الذهانية .)8( (95% CI 0.8-1.1) 1%
�إذا ما قمنا بح�سابات �صحية اقت�صادية ،وجدنا ان تقدير �سنوات العمر
امل�صححة باحت�ساب مدد العجز (وحدة دايل) لع�رش حاالت نف�سية ،مبا
فيها ا�ضطراب االكتئاب �أحادي القطب ،اال�ضطراب االكتئابي ،اال�ضطراب
ثنائي القطب ،الف�صام ،ا�ضطراب ا�ستخدام الكحول ،الألزهامير و�أنواع
اخلرف الأخرى ،ا�ضطراب ا�ستخدام املواد املخدرة ،ا�ضطراب كرب ما بعد
ال�صدمة ،ا�ضطراب الو�سوا�س القهري ،ا�ضطراب الهلع ،والأرق (الأويل) ،بلغ
� 253851896سنة يف ال�صني يف العام  )9( 2004ويرتجم ذلك كخ�سارة
يف الناجت املحلي لي�صل �إجمالية �إلى  2681مليار يوان �صيني ،حيث
يكلف الف�صام واال�ضطراب ثنائي القطب  532مليار يوان �صيني.
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ي�شري هذا العبء الكبري الذي ت�شكله ا�ضطرابات ال�صحة النف�سية �إلى
احلاجة امللحة �إلى حت�سني خدمات ال�صحة النف�سية� .إال �أن ال�صني �ش�أنها
�ش�أن الكثري من البلدان تعاين من فجوة عالجية كبرية ب�شكل غري مقبول،
حيث  91،8%من املر�ضى امل�شخ�صني باال�ضطرابات النف�سية ال يبحثون
�أبداً عن عالج� .أما بالن�سبة �إلى اال�ضطرابات الذهانية ف�إن 27،6%من
امل�صابني مل يبحثوا قط عن عالج و 12%فقط منهم زاروا خبري �صحة
غري نف�سي (.)8

القوة العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية واملوارد

�إن ال�سواد الأعظم من خرباء ال�صحة النف�سية يف ال�صني هم معاجلون
نف�سيون �أو ممر�ضون نف�سيون ،قليلون هم الأطباء النف�سيون ال�رسيريون
والعاملون االجتماعيون ،يف حني ال يوجد معاجلون مهنيون على الإطالق.
املعاجلون النف�سيون واملمر�ضون النف�سيون املرخ�ص لهم معرتف بهم يف
وزارة ال�صحة� ،أما املر�شدون النف�سيون فمعرتف بهم يف وزارة املوارد
الإن�سانية وال�ضمان االجتماعي� ،أما املعاجلون النف�سيون فمعرتف بهم
من الوزارتني.
يف العام  ،2004كان يف ال�صني  16103معاجلني نف�سيني وم�سجلني
ضال عن  24793ممر�ض ًا نف�سي ًا
نف�سيني ( 100000/1،24من ال�سكان) ف� ً
مرخ�ص ًا لهم (� )9( )100000/1،91أما بالن�سبة �إلى �إجمايل اليد العاملة
يف ال�صحة النف�سية عاملي ًا (�أي  4،15معاجل ًا نف�سي ًا و 12،97ممر�ض ًا نف�سي ًا
يف كل � 100ألف من ال�سكان على التوايل) ( ،)10ف�إن امل��وارد الب�رشية
ال�صينية يف ال�صحة النف�سية تبقى حمدودة جداً .ويطرح النق�ص يف خرباء
ال�صحة النف�سية ذوى املهارة �إحدى �أبرز امل�شكالت التي يواجهها النظام
ال�صحي النف�سي يف ال�صني حالياً.
يف العام  ،2004كان يف ال�صني  557م�ست�شفى نف�سياً .ومن بني تلك
امل�ست�شفيات� ،ضم  )%64،5( 359مئة �رسير �أو �أكرث ،يف حني )%7،9( 44
م�ست�شفى �ضم � 500رسير �أو �أك�ثر .وبلغ عدد الأ��سرة اخلا�صة بالعالج
النف�سي � 129314رسيراً� ،أي  10000/1من ال�سكان ( ،)11وهو رقم �أدنى
بكثري من املعدل العاملي الذي يبلغ � 10000/4،36رسير (.)10

امل�سائل البنيوية

ال يتم تنظيم اخلدمات يف نقاط اال�ستجماع يف ال�صني .وتبقى اخلدمات
ال�صحية النف�سية املخت�صة العن�رص املهيمن يف النظام .ولقد �أزيح نظام
ال�صحة النف�سية املجتمعي يف ال�صني بعد �إدخال اقت�صاد ال�سوق .وعليه،
�أ�صبح توفري خدمات ال�صحة النف�سية حم�صوراً يف امل�ست�شفيات .وميكن
للمر�ضى �أن يدخلوا م�ست�شفيات ال�صحة النف�سية ذات الدرجة الثالثة ب�شكل
مبا�رش متخطني الدرجتني الأول��ى والثانية من الرعاية ال�صحية .وهذا
يعك�س عدم التكاف�ؤ ومركزية املوارد ال�صحية يف املدن الكربى.
يت�صف النموذج التمويلي لنظام ال�صحة النف�سية يف ال�صني بالتعقيد،
حيث توفر ثالث وزارات هي ال�صحة وال�ش�ؤون املدنية والأمن العام خدمات
للمر�ضى الداخليني ،يف حني �أن املرافق الأخرى تدار من قبل وزارات �أخرى.
وفق منظمة ال�صحة العاملية ،ينفق  2،35%من ميزانية ال�صحة الإجمالية

على ال�صحة النف�سية و�أقل من  15%من ال�سكان يتمتعون ب�ضمان �صحي
يغطي اال�ضطرابات النف�سية (.)10
ت�شهد ال�صني تغيريات اقت�صادية �رسيعة� ،إذ بلغت ن�سبة النمو
االقت�صادي � 7،5-13%سنوي ًا يف ال�سنوات الع�رش املا�ضية (� .)12إال �أن
الرثوة التي زادت مل توزع ب�شكل عادل ،مما �أدى �إلى ات�ساع الفجوة بني
الأغنياء والفقراء .ومن الوا�ضح �أن الذين يعانون �صعوبات اجتماعية
واقت�صادية هم الذين يحتاجون دون غريهم �إلى الرعاية ال�صحية (.)13

الإ�صالح يف نظام ال�صحة النف�سية الوطني
تغري ال�سيا�سات و�إدراج ال�صحة النف�سية يف برنامج ال�صحة النف�سية
الوطني
يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2003بد�أت عملية تطبيق للربامج ال�صحية
املتخ�ص�صة تدعمها وزارة ال�صحة وت�ستثمر فيها وزراه املالية .وكانت كل
قطاعات ال�صحة العامة ذات ال�صلة نا�شطة يف تطوير النماذج املالئمة مع
م�ؤ�رشاتها البارزة وو�ضع االقرتاحات للتمويل.
على الرغم من درا�سة املقاربات والنماذج املختلفة ،ف�إن على قطاع
ال�صحة النف�سية �أن يحدد منوذج ًا مالئم ًا وعملي ًا لل�صني .قامت بعثة بقيادة
غيهيوا زو (نائب مدير مركز ال�صني للحد من الأمرا�ض) وثالثة معاجلني
نف�سيني هم زين يو ،وهونغ ما ،وجني ليو ،من معهد بكني اجلامعي لل�صحة
النف�سية بزيارة ملبورن بهدف بناء املعرفة وتعزيز فهم نظام خدمة ال�صحة
النف�سية املجتمعية يف فكتوريا .وبد�أ املبعوثون وم�ست�ضيفوهم الأ�سرتاليون
بتحليل مفهوم املجتمع يف ال�صني ،والتحقيق يف ال�سبل املتاحة لإدراج
رعاية ال�صحة النف�سية يف املرافق الثانوية وذات امل�ستوى الثالث يف
البالد .وقد ن�ش�أ منوذج لقطاع ال�صحة النف�سية يف ال�صني تكمله تبادالت
دولية �أخرى مع الواليات املتحدة الأمريكية والرنوج وتايالند واليابان
وبريطانيا و�أملانيا وتوجهه معايري قيا�سية خا�صة بال�صحة النف�سية يف
منظمة ال�صحة العاملية وخربات �سابقة يف ال�صحة النف�سية يف ال�صني.
ويف جوهر هذا النموذج مقاربة ترتكز على املري�ض وتعتمد على املجتمع
وهي موحدة وموجهة نحو الأداء الوظيفي ومتعددة التخ�ص�صات.
نظراً �إل��ى البنية ال�سكانية الوا�سعة واملتنوعة واملتعددة الأع��راق
يف ال�صني ،ف�إن االن�سجام االجتماعي واال�ستقرار هو ما ي�شغل احلكومة
ال�صينية .وقد اعترب الرتكيز على الذهان ،وال �سيما تلك املرتبطة بال�سلوكيات
العنيفة �أو التي ت�ؤثر على املجتمع ،خطوة مهمة على طريق �إ�رشاك احلكومة
يف م�سائل ال�صحة النف�سية .وعلى الرغم من �أن خدمات ال�صحة النف�سية
املجتمعية كانت الهدف الطويل الأم��د ،ف�إن النق�ص احلايل يف املوارد
والقدرات يف ال�صحة النف�سية املجتمعية وال�صحة النف�سية الأولية ،هذا �إلى
جانب �صعوبة جذب خرباء ال�صحة النف�سية للعمل مع �رشائح املجتمع ،كلها
عوامل �أف�ضت �إلى نتيجة واحدة �أال وهي �رضورة �إتباع منوذج خمتلف و�أقل
طموح ًا و�أكرث ا�ستهداف ًا وذلك ب�شكل �أويل .فاقرتح منوذج عالجي مدمج
على م�ستوى امل�ست�شفى وعلى امل�ستوى املجتمعي ملعاجلة الذهان ،واقرتح
�أي�ض ًا م�رشوع جتريبي �شمل املراقبة والتدخل والوقاية و�إعادة الت�أهيل يف
التعامل مع الذهان.

يف �أيلول�/سبتمرب  ،2004وبعد مقارنة بني خم�سني اقرتاح ًا وبدعم
من جمموعة من علماء االجتماع واالقت�صاد واملعاجلني البارزين ،كان
برنامج خدمات ال�صحة النف�سية الإ�صالحي هو برنامج الإمرا�ض غري
املتناقلة الوحيد املدمج �ضمن برنامج ال�صني الوطني لل�صحة النف�سية.
و�أ�صبح ه��ذا احل��دث حجر �أ�سا�س تاريخي ب��ارز بالن�سبة �إل��ى ال�صني،
ف�أ�صبحت ال�صحة النف�سية مدرجة ب�شكل ر�سمي يف ال�صحة النف�سية.
تلقى برنامج �إ�صالح ال�صحة النف�سية دعم ًا ر�سمي ًا من وزارة املالية
يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2004و�أطلق عليه ا�سم برنامج  686بعد متويل
بلغ  6،86يوان �صيني .و�رصح ملركز ال�صحة النف�سية ال�صيني يف معهد
بكني اجلامعي لل�صحة النف�سية �أن يكون اجلهة املنفذة لهذا الربنامج الذي
ضال
�أطلقته وزارة ال�صحة .و�أ�رشف على الربنامج جمموعة عمل وطنية ف� ً
عن جمموعة ا�ست�شارية دولية بخرباء معظمهم من جامعة ملبورن.
بحلول العام  ،2005ت�أ�س�س  60موقع ًا ومنطقة مدنية ومنطقة
ريفية يف كل من املحافظات الثالثني يف ال�صني تغطي عدد �سكان يبلغ
 43مليوناً .وكانت الأولوية يف ال�سنة الأولى لبناء يد عاملة م�ؤهلة يف
ال�صحة النف�سية عرب برنامج تدريب مكثف .ومت اعتماد مرحلتني تدريبيتني
مب�ستويني ،الأول على امل�ستوى الوطني با�ستخدام مقاربة تدريب املدربني،
والثاين على م�ستوى املحافظات حيث يقوم ه�ؤالء ب�إعطاء الربامج .و�شمل
الربنامج �إر�شاداً على �إدارة الربنامج ،وبروتوكوالت العالج املوحدة،
و�إدارة احلاالت ،و�إدارة املعلومات ،والتوعية العائلية ،وتدريب ال�رشطة
وجلان الأحياء.

برنامج العالج والتدخل

يف العام � ،2006ضم برنامج  686عن�رص تدخل جديد يف الربنامج
التدريبي الذي كان يعرف يف ذلك الوقت بربنامج الإدارة والتدخل الوطني
امل�ستمر للذهان .كان الهدف منه تعزيز الإ�صالح من خالل توفري الرعاية
امل�ستمرة والو�صول �إلى العالج وت�أمني الرعاية ال�صحية املتكافئة .و�شمل
هذا الربنامج �أربعة �أنواع من الذهان :الف�صام واال�ضطراب ثنائي القطب
واال�ضطراب الهذياين وا�ضطراب الف�صام الوجداين.
�أحيل املر�ضى الذين خ�ضعوا لفح�ص الذهان من م�ست�شفيات الطب
النف�سي �أو �أق�سام الطب النف�سي يف امل�ست�شفيات العامة ،واالحتاد ال�صيني
للأ�شخا�ص املعوقني ،واملراكز ال�صحية على امل�ستوى املجتمعي ويف
القرى ،واللجان يف القرى والأحياء .ثم قام معاجلون نف�سيون بفح�ص
ه�ؤالء املر�ضى ،وخ�ضع املر�ضى الذين انطبقت عليهم معايري اال�ضطرابات
الذهانية الت�شخي�صية �إلى تقييم خلطر العنف الذي ي�شكلونه وفق مقيا�س
من �صفر �إلى خم�سة و�ضعته جمموعة العمل الوطنية.
خ�ضع املر�ضى الذين ثبت �أن لديهم خطر العنف للمتابعة ،ويف حال
كانوا من ذوي الأح��وال االجتماعية االقت�صادية ال�صعبة ،تلقوا عالج ًا
جماني ًا وفحو�ص ًا خمربيه ودعم ًا ا�ست�شفائياً .و من بني املر�ضى الذين
تلقوا عالج ًا جماني ًا كان  5%منهم غري م�ستجيبني من الناحية العالجية
فتلقوا اجليل الثاين من م�ضادات الذهان ،ومعظمها الري�سربيدون .ويف
حال حدوث �أي حاالت طارئة او �آثار جانبية حادة للعالج ،وفر برنامج
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�إدارة �أزمات جمانية .كذلك ،ومبا �أن بع�ض املر�ضى عانوا من قيود ج�سدية
�أجربتهم على مالزمة املنزل ،ف�إن الربنامج قدم الدعم لتحرير ه�ؤالء
املر�ضى واال�ست�شفاء �إذا لزم الأم��ر .وبعد اال�ست�شفاء� ،إذا كان املر�ضى
غري قادرين على دفع تكاليف العالج ،فقد �شملوا يف اخلدمات املجانية
املذكورة �آنفاً.

التدريب وبناء القدرات

متثل �أحد التحديات البارزة لنجاح برنامج  686يف قدرة اليد العاملة
املحدودة على تطبيق الربنامج على امل�ستوى املحلي .وملواجهة هذا
التحدي الكبري ،مت تطوير برنامج تدريب ثالثي تعاوين يف العام  2007بني
معهد بكني اجلامعي لل�صحة النف�سية وجامعة ملبورن وجامعة هونغ كونغ
ال�صينية .وكان الهدف الأول من هذا الربنامج هو تدريب عاملني متعددي
املهارات من خالل� :أ) تعزيز فهم املبادئ الأ�سا�سية للرعاية ال�صحية
املجتمعية ب�شكل عام و�إدارة احلاالت الأ�سا�سية؛ ب) توفري املهارات العملية
يف تطوير خطط خدمية فردية لتعزيز الدمج وا�ستمرار الرعاية؛ ج) حتديد
ال�سبل املنا�سبة للثقافة لبناء ال�رشاكة مع املري�ض والعائلة واملجتمع؛ د)
بناء املهارات للعمل يف فرق متعددة االخت�صا�صات؛ ه) توفري الفر�ص
مل�شاركة الأفكار والتخطيط للتطبيق.
مت حت��دي��د �أط���ر ت�شمل م��ب��ادئ �أف�ضل امل��م��ار���س��ات امل�ستمدة من
التخ�ص�صات ال�صحية احلليفة (التمري�ض ،العمل االجتماعي ،العالج
املهني ،وعلم النف�س) ( .)14وكان �أ�سا�س هذا الربنامج التدريبي الرتكيز
على �إعادة الت�أهيل يف الإطار املجتمعي .و�أجريت زيارات ميدانية لعدد
من مرافق ال�صحة النف�سية املجتمعية (مث ًال م�ست�شفيات النهار ،منازل
منت�صف الطريق ،ومراكز التدريب ،ومراكز الدعم ال�صحي النف�سي) و�أما
�أفراد فريق ال�صحة النف�سية فوفرت مراقبتهم الفر�صة املبا�رشة ملثل هذه
اخلربة ال�رسيرية.

النتائج والآثار

كان الهدف من الربنامج بناء ال�رشاكات التي من �ش�أنها �إ�رشاك
خمتلف القطاعات واملرافق يف نظام خدمات ال�صحة النف�سية ،مبا فيها
احلكومة املحلية وال�صحة وال�ش�ؤون املدنية والأمن العام واالحتاد ال�صيني
للأ�شخا�ص املعوقني واحتاد الن�ساء .يف العام � ،2009شارك 34861
مرفق ًا يف هذا الربنامج ،مبا فيها  44م�ست�شفى على م�ستوى املحافظة،
و 92م�ست�شفى على م�ستوى البلدية ،و 168م�ست�شفى على م�ستوى الق�ضاء/
املقاطعة ،و 986مركز �صحي جمتمعي م��دين ،و 2748حمطة �صحية
جمتمعية مدنية ،و 1136عيادة على م�ستوى البلدة ،و 11480عيادة على
م�ستوى القرية ،و 5660جلنة على م�ستوى الأحياء املدنية ،و12547
جلنة على م�ستوى القرية.
مت ت�أ�سي�س فريق �صحة نف�سية متعدد االخت�صا�صات .وبحلول نهاية
العام  ،2009عمل  38227م�شارك يف هذا الربنامج .ومن بني ه�ؤالء بلغت
ن�سبة العاملني يف جلان الأحياء/القرى ،الذين كانوا م�سئولني عن العثور
على املر�ضى وقيادة املنا�رصة املجتمعية ،%53،3 ،وبلغت ن�سبة مدراء
احلاالت  ،%25وبلغت ن�سبة رجال ال�رشطة الذين �ساعدوا يف التدخل يف
الأزمات والعنف  ،%7،1واملعاجلني النف�سيني  ،%4،3واملمر�ضني النف�سيني
 ،%3،9وامل�سئولني/الإداريني على خمتلف امل�ستويات .%3،4
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�أظهرت البيانات امل�ستقاة من مراكز ال�رشطة يف  42موقع ًا �أن عدد
احلوادث العنيفة الطفيفة انخف�ض من  531يف متوز-كانون الأول 2005
�إلى  140يف كانون الثاين-حزيران ( 2006انخفا�ض بن�سبة )73،6%
واحلوادث العنيفة الكبرية انخف�ضت من � 223إلى  72حادث ًا (انخفا�ص
بن�سبة .)66،7%
بنهاية العام � ،2009شمل هذا الربنامج � 9688شخ�ص ًا يف 112
مدينة .ومت ت�سجيل  161800مري�ضاً؛ وتلقى  42400مري�ض ًا متابعة
منتظمة (وبلغ معدل م�سافة املتابعة  75كيلومرتاً) ،وتلقى  15300مري�ض ًا
من احلاالت االقت�صادية ال�صعبة عالج ًا جمانياً ،ومت توفري  12800تدخل
لإدارة الأزم��ات ،ومت منح دعم عالجي مايل لـ 7200مري�ض فقري ،ومت
حترير  340مري�ض ًا مقيداً.
يف ال�سنة الأولى لربنامج  ،686مت تنفيذ  602دورة تدريبية �شملت
� 30000شخ�صاً ،مبن فيهم معاجلون نف�سيون وممر�ضون نف�سيون و�أطباء
جمتمعيون ومدراء حاالت وعاملون جمتمعيون وموظفون يف الأمن العام
و�أفراد من العائلة.
حتى اليوم� ،شارك ما يقارب  500حمرتف يف ال�صحة النف�سية من 80
مقاطعه يف ال�صني يف الدورات التدريبية �ضمن الربنامج الثالثي .وتلقت
ع�رش جمموعات من ع�رش خرباء �صحيني يف ال�صني تدريب ًا عملي ًا يف هونغ
كونغ وتلقى �أكرث من مئة مدير م�ست�شفى ورئي�س ق�سم �صحة نف�سية درا�سة
ميدانية يف ملبورن.
لقد كان واحداً من �أهم الآثار العميقة لهذا الربنامج هو الإ�صالح يف
جمال ال�سيا�سات .ورمبا كان لذلك الت�أثري الأكرب على اال�ستدامة الطويلة
الأمد .و�إلى جانب برنامج  ،686مت تطوير خم�س �سيا�سات وطنية حيوية
تهتم بال�صحة النف�سية :اخلال�صة الإر�شادية لتطوير نظام عمل ال�صحة
النف�سية الوطني (الهادف �إلى تعزيز التعاون بني الوزارات و�إ�صالح نظام
عمل ال�صحة النف�سية)؛ تقرير عمل احلكومة (للمرة الأولى يف تاريخ ال�صني،
مت التطرق �إلى الأمرا�ض النف�سية يف تقرير احلكومة املركزية ال�سنوي)؛
اال�سرتاتيجية الق�صرية الأمد لإ�صالح النظام ال�صحي (و�ضعت خطة لتح�سني
امل�ست�شفيات النف�سية كجزء من بناء القدرات املتعلقة بخدمات ال�صحة
العامة)؛ الآراء حول حت�سني العدالة التدريجية خلدمات ال�صحة النف�سية
(التي �أدرج فيها الذهان كواحد من جم��االت خدمات ال�صحة النف�سية
الوطنية غري الأ�سا�سية)؛ ومعايري العمل لإدارة الذهان (التي �رشحت فيها
م�س�ؤولية خمتلف القطاعات يف �إدارة الذهان والإجراءات ذات ال�صلة).

العقبات والتحديات �أمام عملية الإ�صالح

�إن ت�صميم احلكومة كان عن�رص �أ�سا�سي لتحقيق النجاح يف فرتة
وجيزة يف ال�صني� .إال �أن حدة م�شاكل ال�صحة النف�سية وتعقيدها كما
التغريات يف الأو�ضاع ،كلها عوامل تهدد �إمكانية حتقيق الإ�صالح يف
جمال ال�صحة النف�سية .ويتعني على كل الأطراف املعنية بخدمات ال�صحة
النف�سية يف ال�صني وقراء هذه املقالة �أن يدركوا �أن تطوير نظام خدمات
ال�صحة النف�سية وتوفري اخلدمات يف ال�صني ما زال يواجه �صعوبات جمة،
ذلك على الرغم من التقدم امللحوظ التي مت حتقيقه حتى الآن .وبع�ض هذه
امل�شاكل البارزة هي:
التباينات يف ال�صني :على الرغم من كون ال�سيا�سات الوطنية �شاملة
وتثقيفية يف ال�صني� ،إال �أن النظام ت�شوبه تباينات كبرية بني املحافظات

واملدن على امل�ستوى املدين واالقت�صادي والتنموي .ففي بع�ض املناطق
الغنية وال�ساحلية �أو ال�رشقية املتجهة نحو الإ�صالح ،يتم �إ�صالح النظام
ال�صحي ب�رسعة �ضمن املحافظات �أو املدن� .إال �أن هذه العملية بطيئة يف
بع�ض املناطق الغربية غري النامية ب�سبب الفهم املحدود ونق�ص املوارد
واملهارات .ويف هذه املناطق ،ت�صبح �سيا�سات ال�صحة النف�سية الوطنية
جمرد «وثائق مكتوبة ب�شكل جيد».
عدم تخ�صي�ص امل��وارد ب�شكل منا�سب بني املجتمع وامل�ست�شفيات
النف�سية :على الرغم من الت�شجيع الكبري لل�صحة النف�سية املجتمعية
باعتبارها جزءاً من التوزيع املتكافئ خلدمات ال�صحة النف�سية ،وعلى
الرغم من تخ�صي�ص الأموال الوطنية لكل حمافظة بهدف تغطية ت�سجيل
املر�ضى ومتابعتهم على امل�ستوى املجتمعي ،ف��إن الأطباء العاملني
يفتقرون �إلى املعرفة الأ�سا�سية واملهارات ال�رضورية للقيام بهذه املهام.
يف ال�سنتني املقبلتني �أو ال�سنوات الثالث املقبلة� ،سيتم تخ�صي�ص 15
مليار يوان �صيني لبناء  550م�ست�شفى نف�سي يف ال�ضواحي امل�أهولة
بعدد �أقل من ال�سكان ،وتبقى بنية التمويل مرتكزة ب�شكل �أ�سا�سي على
أ�رسة يف امل�ست�شفيات النف�سية بد ًال من الرعاية والربامج العالجية التي
ال ّ
يقدمها املوظفون .وهذا ما �سيحد من م�شاركة امل�ست�شفيات يف اخلدمات
املجتمعية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تدعم �سيا�سة ال�ضمان االجتماعي تكاليف
اال�ست�شفاء ،مما �سيدفع املزيد من املر�ضى �إلى ا�ستخدام خدمات املر�ضى
الداخليني غري ال�رضورية.
عدم و�ضوح بع�ض النتائج بالن�سبة �إلى الذهان :من املفهوم من وجهة
نظر اال�ستقرار االجتماعي �أن معاجلة الذهان و�إدارته هي �أولوية بالن�سبة
�إلى احلكومة� .إال �أنه ونظراً لغياب القوانني والت�رشيعات ذات ال�صلة ،يتم
قبول �إدخال املر�ضى حتت عنوان «رعاية املر�ضى النف�سيني»� .إن التعبئة
االجتماعية و�إع��ادة تخ�صي�ص امل��وارد ترفع من معدل عالج املر�ضى
امل�صابني بالذهان� .إال �أن ال�س�ؤال الذي ينتظر الإجابة هو ما �إذا كانت مدة
الذهان غري املعالج �ستقل �أو ما �إذا كان م�ستوى الأداء الوظيفي للمر�ضى
�سيتح�سن.
جذبا� :إن الرتكيز على �إدارة الذهان
حتول الطب النف�سي �إلى جمال �أقل ً
جتعل من الطب النف�سي �أقل جذباً .و�إن عدد املتخرجني من درا�سة الطب
الذين يعربون عن رغبة يف التدرب كمعاجلني نف�سيني �آخذ يف االنخفا�ض.
من ناحية �أخرى ،تخ�رس امل�ست�شفيات النف�سية ب�شكل م�ستمر املحرتفني
ذوي امل�ستويات العالية من التعليم والتدريب واخل�برة .وعليه ،ف�إن
احلكومة تدر�س حتويل املرافق النف�سية �إلى «م�ؤ�س�سات �صحة عامة» يعترب
فيها املوظفون «موظفون مدنيون عاملون» .وهذا ما �سيحد من توجه
املتخرجني نحو التدرب يف جمال الطب النف�سي.
عدم كفاية ال�رشاكة مع القطاعات الأخرى :على الرغم من �أن خمتلف
الوثائق �أتت على ذكر م�س�ؤوليات كل وزارة ذات �صلة ،ف�إن التعاون بني
املنظمات غري مطبق ب�شكل كامل �أو �صارم ،حيث تعمل قطاعات ال�صحة
وال�صحة النف�سية يف عزلة يف جماالت عدة.

اقرتاحات لل�سيا�سات امل�ستقبلية

يف بلد يت�صف مبركزية احلكومة ،حتتاج تنمية ال�صحة النف�سية �إلى
دعم م�ستمر وقوي من احلكومة على امل�ستويات كافة .ومن دون هذا الدعم
�سيكون من ال�صعب حتقيق �إدارة الذهان بوا�سطة قطاع ال�صحة النف�سية

وحده .كذلك ،حتتاج ال�صني �إلى تطوير التوعية ب�أهمية املنظمات غري
احلكومية ودورها يف دمج خمتلف املوارد االجتماعية وتوفري اخلدمات
الإ�ضافية للمر�ضى النف�سيني الذين يعي�شون يف املجتمع من �أجل م�ساعدتهم
على التماثل لل�شفاء.
يحتاج الأطباء يف املناطق املدنية ويف القرى �إلى التدريب بهدف فهم
وتطوير خطط الرعاية الفردية لأربع �أنواع من مر�ضى الذهان (املماثل
لربنامج  )686على م�ستوى الرعاية الأولية ،وملتابعة املر�ضى امل�ستقرين
على الأقل �أربع مرات يف ال�سنة.
ونظراً لعدد املر�ضى الكبري الذين يعانون اال�ضطرابات النف�سية يف
ال�صني ،تعني ت�شجيع الرعاية املنزلية ملعظم املر�ضى وتعزيزها .ويجب
دعم �أفراد العائلة لتوفري الدعم امل�ستمر يف املجتمع لأقربائهم من املر�ضى
النف�سيني.
�إن التمويل املحدود قادر على ت�أمني الدعم للإ�رشاف على العاملني
يف الربنامج الوطني وت�أمني املوا�صالت لهم .ولكن يجب على املرافق
ال�صحية النف�سية التي توظف ه�ؤالء املحرتفني �أن جتني الربح من �أجل
دفع رواتبهم .ويجب على احلكومة �أن تتكفل بدفع ر�سوم خدمات ال�صحة
النف�سية للذهان على �شكل راتب ملزودي اخلدمات �أو ت�أمني للمري�ض.
ومن ال�رضوري على احلكومة �أن تقدم الدعم واال�ستثمار يف الدرا�سات
ال�رسيرية و�إج��راء البحوث على ال�سيا�سات من �أجل و�ضع ا�سرتاتيجيات
و�سيا�سات العالج املرتكزة على الدليل التي تنا�سب الثقافة ال�صينية .لذلك،
ثمة حاجة �إلى التقديرات االقت�صادية من وجهة نظر ال�شفاء الوظيفي
والنتائج واملنافع ذات الأمد الطويل للم�صابني باال�ضطرابات النف�سية،
وذلك من �أجل التوعية بال�سيا�سات والتبليغ عن التعوي�ضات التي تقدمها
وزارة ال�ضمان االجتماعي.

اخلربات ال�صينية كا�ستجابة للمنا�رصة الدولية

ي�أتي هذا الربنامج الإ�صالحي يف ال�صني من�سجم ًا مع تو�صيات
ال�سيا�سة التي �صدرت يف ال�سنوات املا�ضية من قبل منظمة ال�صحة العاملية
ودعمت من قبل �سلطات دولية �أخ��رى .يف العام � ،2001أو�صت منظمة
ال�صحة العاملية البلدان بتطوير خدمات جمتمعية ملر�ضى اال�ضطرابات
النف�سية ( .)15وقد مت تعزيز هذه التو�صية بنداء على العمل من �أجل حت�سني
اخلدمات املقدمة �إلى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية ( ،)16وبرنامج العمل
على ملء الفجوة يف ال�صحة النف�سية ) ،)17( (mhGAPو�أن�شطة اجلمعية
العاملية للطب النف�سي ( ،)20-18والإر���ش��ادات التي ن�رشت م�ؤخراً يف
املجلة العاملية للطب النف�سي (.)21،22
�إن عمل برنامج  686و�أعمال التنمية الأخرى يف ال�صني هي خطوات
مهمة على طريق حتقيق املعايري املتفق عليها واملقبولة دولي ًا يف توفري
خدمات ال�صحة النف�سية� .إال �أن ال�صحة النف�سية يف ال�صني� ،ش�أنها �ش�أن
البلدان ذات الدخل املتدين والدخل املتو�سط �أمامها طريق طويل لتحقيق
هدف توفري ال�صحة النف�سية املجتمعية.
�إن البحوث املحلية توفر معلومات ذات �صلة لإر�شاد �صناع ال�سيا�سات
نحو تو�سيع اخلدمات ال�صحية غري املكلفة واملتكيفة مع الثقافة (� .)16إال
�أن ن�رش هذا العمل لدى اجلمهور الوطني والدويل حتول دونه عقبات تتمثل
يف فقر متثيل املن�شورات من البلدان ذات الدخل املتدين والدخل املتو�سط
يف املجالت التي تعنى بالطب النف�سي ( .)23،24وقد �أظهرت الأعمال
املجلة العاملية للطب النفسي
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الأخرية للمجلة العاملية للطب النف�سي �أنه وعلى الرغم من الن�شاط العلمي
،)امللحوظ لذي تقوم به ال�صني (والهند وجنوب �أفريقيا وكوريا اجلنوبية
 و�أي � ًا من البلدان ذات الدخل املتدين والدخل،ف�إن �أي� ًا من هذه البلدان
 غري ممثل يف جملة نف�سية يف،املتو�سط يف املناطق الأ�سيوية والأفريقية
 �إن العمل املدعوم دولي ًا لتح�سني ترتيب.)25،26( قواعد البيانات الدولية
املجالت ون�رش البحوث �سي�ساعد يف ت�رش البيانات عن هذا امل�رشوع وغريه
 ولدى املجلة العاملية للطب النف�سي وم�ؤخراً الطب النف�سي.من امل�شاريع
 للمعاجلنيPacific Rim  وهي جملة كلية،يف �آ�سيا واملحيط الهادئ
.النف�سيني الفر�صة مللء هذه الفجوة

خال�صة

على الرغم من �أن الإ�صالح يف نظام ال�صحة النف�سية يف ال�صني مل يركز
 ف�إن نطاق الإ�صالح وعدد املر�ضى النف�سيني،حتى الآن �إال على الذهان
الذي �شملهم ميثل برناجم ًا �ضخم ًا وطموح ًا كان عليه مواجهة حتديات
 لقد بد�أ الإ�صالح قبل الإ�صالح يف ال�صحة العامة يف ال�صني وهو.�ضخمة
من�سجم مع �إ�سرتاتيجية ال�صحة العامة يف ال�صني و�إطار الإر�شادات التي
. ملنظمة ال�صحة العامليةmhGAP و�ضعت لل�صني من قبل برنامج
 وتقييم احلاجات وربط املوارد،يف ظل االلتزام ال�سيا�سي امل�ستمر
 والقيام، وتطوير �سيا�سات ال�صحة العامة املالئمة،يف الوقت املنا�سب
 وحتريك امل��وارد املالية، وتعزيز القدرات الب�رشية،بالتدخالت الفعالة
 �ستكون ال�صني، والقيام بعمليات املراقبة والتقدير ال�صارمة،ب�شكل فعال
قادرة على بناء نظام �صحة نف�سية جمتمعي وطني وم�ستدمي وخدمات يف
.م�صلحة ال�صحة النف�سية ل�سكانها

�شكر

 �أما زين يو،�ساهم جني ليو وهونغ ما على ال�سواء يف �إعداد هذه املقالة
 بيلفر مل�ساعدتهم.ل. وم، �سارتاريو�س. ي�شكر كاتبو املقالة ن.فهو كاتبها
 كما يتوجهون.يف تنقيح املقالة وتقدمي االقرتاحات املتعلقة بامل�ضمون
.686 �أو تطبيق برنامج/بال�شكر لكل من �شارك �أو �ساهم يف ت�أ�سي�س و
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�إال �أنه ما زالت هناك فروق �شا�سعة يف ال�سيا�سات بني البلدان .ففي
حني حدثت الكثري من الدول �سيا�ساتها لتنا�سب املتغريات يف خدمات
ال�صحة النف�سية املتوفرة (حيث حوايل ن�صف الدول التي متلك �سيا�سات
نافذة يف ال�صحة النف�سية �إما اعتمدت �سيا�سات جديدة �أو حدثت �سيا�ساتها
املوجودة منذ العام  ،)2005ف�إن بع�ض الدول الأخرى �سيا�ساتها قدمية
وبحاجة �إلى التح�سني ( .)17وعلى الرغم من �أن  40%من البلدان التي
متلك ت�رشيعات نافذة خا�صة بال�صحة النف�سية قد حدثت قوانينها منذ
العام  ،2005ف�إن حوايل ربع البلدان ما زالت تعتمد ت�رشيعات عمرها ما
يزيد عن الع�رشة �أعوام (انظر اجلدول .)1

البحث يف املنطقة

ي��رد يف اجلدولني  2و 3الدليل البحثي من املراجعات املنتظمة
والتجارب الع�شوائية امل�ضبوطة التي تقيم خدمات ال�صحة النف�سية
املجتمعية يف املنطقة .ي�شري ه��ذا الدليل ب�شكل ع��ام �إل��ى �أن الرعاية
ال�صحية املجتمعية فعالة .وثمة دليل على فاعلية �إدراج ال�صحة النف�سية
ضال عن فرق
يف خدمات ال�صحة الأولية يف مناذج خمتلفة من الرعاية ،ف� ً
ال�صحة النف�سية املجتمعية ،والعالج املجتمعي الت�أكيدي ،و�إدارة احلاالت
املكثفة ،والتدخل يف الأزمات ،والتوظيف الداعم� .إال �أن الدليل التقييمي
خلدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية العادية �أو املتخ�ص�صة غري مت�سق �أو
غري موجود .يف معظم الدول الأوروبية ،ثمة نق�ص يف البحث ذات النوعية
اجليدة حول خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية ،حيث تطبق معظم التجارب
الع�شوائية امل�ضبوطة يف بريطانيا (حوايل  )80%ويف بع�ض دول �أخرى
مرتفعة الدخل� .إذاً ،قد ال تنطبق النتائج على الدول الأخرى .كذلك ،قد يكون
من ال�صعب مقارنة النتائج بني الدرا�سات نظراً لالفتقار �إلى و�ضوح منوذج
الرعاية ( ،)18،19والفروق بني العالجات امل�ضبوطة (� ،)18أو تداخل
عنا�رص العالج املجتمعي مع عنا�رص العالج القيا�سي (وبالتايل انخفا�ض
الفروق يف النتائج) (� .)19أما امل�سائل الأخرى فتتمثل يف نق�ص الدرا�سات
التي تقيم فاعلية اخلدمات من ناحية الكلفة.
�إلى جانب التجارب على الفاعلية ،طبقت بع�ض درا�سات املراقبة
والدرا�سات النوعية يف �أوروبا (معظمها يف بريطانيا) .وقد �أظهرت هذه
الدرا�سات �أن العالج يف املنزل ينظر �إليه مزودو اخلدمات ب�صورة �إيجابية
( ،)44و�أن خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية املحددة مثل منازل الأزمات
اخلا�صة بالن�ساء هي مو�ضع تقدير عالٍ لدى متلقي اخلدمات ( .)45كما
مت حتديد بع�ض العمليات التي قد تكون مهمة لفاعلية خدمات ال�صحة
النف�سية املجتمعية وا�ستدامتها ،مبا فيها ر�ضى املوظفني ( ،)47ووجهات
النظر حول العمل بني االخت�صا�صات ( ،)46051والأخذ بعني االعتبار
وجهات نظر م�ستخدمي اخلدمات (.)60-52

ملحة عن خدمات ال�صحة النف�سية

ب�شكل عام ،ثمة خدمات �صحة نف�سية متنوعة يف �أوروب��ا ،بع�ضها
متوفر يف كل الدول .ولكن يف حني �أن قلي ًال من الدول تقوم بتطبيق خدمات
ال�صحة النف�سية املجتمعية ب�شكل ناجح بح�سب «منوذج الرعاية املتوازن»
املرتكز �إلى الدليل والذي يدرج عنا�رص اخلدمات املجتمعية واال�ست�شفائية
( )65-4،61يف الكثري من اخلدمات الأخرى ،ف�إن احل�صول على اخلدمات
املجتمعية ما زال حمدوداً جداً ورمبا يت�ألف من م�شاريع جتريبية �صغرية
(.)12
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ب�شكل �أو�سع ،على غرار التباينات االقت�صادية يف املنطقة ،يتمثل
ه��ذا ال�رشخ يف معظمه بني دول �أوروب���ا ال�رشقية والغربية .يف دول
 EU-15ودول �أوروبا الغربية املرتفعة الدخل ،قد تتوفر جمموعة من
اخلدمات املجتمعية املتعددة االخت�صا�صات يف الأ�شخا�ص الذين يعانون
من م�شاكل �صحية نف�سية ويعالج معظمهم خارج امل�ؤ�س�سات النف�سية
( ،)5وذلك �إتباعا خلطوة تطبيق حقوق الإن�سان والإدم��اج االجتماعي
والتمكني التي اعتمدت يف العقود القليلة املا�ضية .ووفق ًا لـمقاربة الرعاية
املتوازنة” ،ف�إن امل�ست�شفيات النف�سية املوجودة يف هذه الدول معظمها
�صغري ن�سبي ًا وقريب من ال�سكان ( ،)12وهي تقع يف �أجنحة احلاالت احلادة
يف امل�ست�شفيات العامة ،حيث تكون مدة البقاء يف امل�ست�شفى منخف�ضة قدر
الإمكان (.)9،61
يف دول �رشق �أوروبا املتدنية الدخل �أو املتدنية-املتو�سطة الدخل
التي تقع خارج االحتاد الأوروب��ي ،وحتديداً رابطة الدول امل�ستقلة ،ف�إن
الو�صول �إلى الرعاية املجتمعية �أكرث حمدودية ،حيث م�ؤ�س�سات ال�صحة
النف�سية الكبرية هي التي حتت�ضن ب�شكل عام نظام الرعاية ال�صحية النف�سية
( .)5كما �أن خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية غالب ًا ما تكون حم�صورة
يف العيادات املتعددة االخت�صا�صات �أو امل�ستو�صفات امللحقة باملكتب
النف�سي .وحيثما جتد خدمات جمتمعية �إ�ضافية ،يكون ذلك املكان تابع ًا
ملنظمات غري حكومية �أو وكاالت دولية� .إن نوعية خدمات ال�صحة النف�سية
يف دول االحتاد الأوروبي ما بعد العام  2004وغريها من الدول املتو�سطة
الدخل تقع يف مكان ما بني دول  EU-15ورابطة الدول امل�ستقلة� .إال �أن
حدود هذا ال�رشخ قد ال تكون وا�ضحة ،فما من دولتني يف املنطقة تطبقان
نظام ال�صحة النف�سية نف�سه.

خدمات املر�ضى الداخليني

ب�شكل عام ،ينخف�ض عدد الأ�رسة اخلا�صة بالأمرا�ض النف�سية ب�شكل
مطرد يف �أوروبا ،كما يتم �إغالق امل�ست�شفيات النف�سية ب�شكل متزايد (� .)7إال
�أن هذه العملية تتم بوترية �أبط�أ يف بع�ض الدول ( .)9،17وعلى الرغم من
�أن خدمات املر�ضى الداخليني يف امل�ست�شفيات النف�سية ما زالت موجودة
يف كل الدول الأوروبية تقريب ًا (ما عدا �إيطاليا و�أي�سلندا و�أندورا وموناكو
و�سان مارينو) ،ف�إن عدد الأ�رسة اخلا�صة بالأمرا�ض النف�سية والتوازن بني
الأ�رسة يف امل�ؤ�س�سات النف�سية واملرافق املجتمعية للمر�ضى الداخليني
تختلف اختالف ًا كبرياً بني الدول (انظر اجلدول  .)1ففي حني �أن العدد
ال�صغري لأ�رسة املر�ضى الداخليني ناجت عن التقدم الكبري الذي حتقق يف
ا�ستبدال امل�ست�شفيات النف�سية بالرعاية املجتمعية (بريطانيا و�إيطاليا
على �سبيل املثال) ،ف�إن عدد الأ�رسة ال�صغري يف دول �أخرى (مثل �ألبانيا
وتركيا) يعك�س نق�ص ًا يف التمويل وعجزاً يف توفري اخلدمة لل�صحة النف�سية
ب�شكل عام� .أما يف دول �أخرى مثل بلجيكا وفرن�سا و�أملانيا وهولندا ف�إن
يف امل�ست�شفيات عدد كبري من الأ�رسة اخلا�صة باملر�ضى الداخليني هذا
بالإ�ضافة �إلى اخلدمات املجتمعية ( .)12ولكن يف معظم الدول الأوروبية
(حتديداً الدول ال�رشقية) ما زالت الرعاية امل�ؤ�س�ساتية تتفوق على الرعاية
املجتمعية ،حيث يرتكز ثلثي عدد الأ�رسة اخلا�صة بالأمرا�ض النف�سية يف
املنطقة يف امل�ست�شفيات النف�سية (.)7
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النف�سية املجتمعية
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اجلدول  2ملحة عن املراجعات النظامية التي تقيم خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية يف املنطقة الأوروبية
الباحثون

عدد الدرا�سات

)Burns et al (18

الرعاية املجتمعية (جمموعة اخلدمات) مقارنة بالإدخال

91

)Wright et al (19

الرعاية املجتمعية (عنا�رص الرعاية) بالن�سبة �إلى الفاعلية

55

)Harkness and Bower (20

عاملو ال�صحة العامة امليدانيني يف الرعاية الأولية (منوذج اال�ستبدال)
مقارنة مع خدمات ال�صحة النف�سية غري امليدانية

42

)Gilbody et al (21

)Malone et al (22

)Marshall et al (23

البلد ،عدد املبحوثني

الرعاية التعاونية مقارنة مع الرعاية العادية

34

فرق ال�صحة النف�سية املجتمعية مقارنة مع الرعاية العادية التي ال
تتكون من فرق (املقدمة على �شكل عالج ا�ست�شفائي �أو جمتمعي �أو خا�ص
باملر�ضى الداخليني)
�إدارة احلاالت مقارنة مع الرعاية املجتمعية العادية

3

10

)Marshall and Lockwood (24

العالج املجتمعي الت�أكيدي مقارنة مع الرعاية املجتمعية العادية �أو
�إعادة الت�أهيل اال�ست�شفائي �أو �إدارة احلاالت

20

)Burns et al (25

�إدارة احلاالت املكثقة مقارنة مع الرعاية العادية للم�صابني با�ضطرابات
نف�سية خطرية

29

)Marshall and Lockwood (26

التدخل املبكر للذهان

7

)Irving et al (27

التدخل يف الأزم���ات وف��رق احل��ل (املقدمة على �شكل رزم��ة ع�لاج يف
املنزل)

5

)Macpherson et al (28

الرعاية ال�سكنية املجتمعية (موظفون على مدار ال�ساعة) مقارنة مع
الرعاية اال�ست�شفائية العادية

1

)Marshall et al (29

الرعاية اال�ست�شفائية املركزة مقارنة مع رعاية املر�ضى الداخليني

9

ال�صحة النف�سية يف الرعاية ال�صحية الأولية

معظم دول املنطقة الأوروبية تدمج ب�شكل متزايد خدمات ال�صحة
النف�سية يف الرعاية ال�صحية الأولية (انظر اجلدول � ،)1إال �أن هذا الأمر
يختلف من دولة �إلى �أخرى .ففي الكثري من الدول ما زال نظام الرعاية
كاف ( ،)12وحتى يف الدول املرتفعة
ال�صحية الأولية لل�صحة النف�سية غري ٍ
الدخل ف�إن خدمات ال�صحة النف�سية املتوفرة يف الرعاية ال�صحية الأولية
�أقل من مقبولة (� .)66أما التدريب على ال�صحة النف�سية للموظفني العاملني

�أهم النتائج
منافع بالن�سبة �إلى عدد �أي��ام اال�ست�شفاء (مبعزل عن نوع
اخلدمة)
غري حا�سمة بالن�سبة �إلى الفاعلية من حيث الكلفة
زيارات دورية �إلى املنزل وحتمل م�س�ؤولية ال�صحة والرعاية
االجتماعية املرتبطة بخف�ض اال�ست�شفاء (مبعزل عن نوع
اخلدمة)
خف�ض قليل وغري مت�سق يف عدد اال�ست�شارات مع مزودي
الرعاية الأول��ي��ة ،و�إع��ط��اء الو�صفات الذهانية ،والتكلفة
وو�صف تكاليف ومعدالت الإحالة
ال �آثار للو�صفة �أو للإحاالت يف ال�سكان من املر�ضى
منافع التكاليف غري وا�ضحة
ال منبئ ملحوظ ال�ستخدام م�ضاد االكتئاب
املنبئات الأ�سا�سية لنتائج �أعرا�ض االكتئاب كانت حتديد
املر�ضى ب�شكل نظامي واخللفية املهنية ومراقبة املخت�ص
خف�ض ن�سبة الإدخال الى امل�ست�شفى وعدد الوفيات الناجتة
عن االنتحار
الرتويج لقبول �أف�ضل للعالج
زيادة عدد املر�ضى الذين ما زالوا على ات�صال باخلدمات
زيادة ن�سبة املر�ضى اخلا�ضعني لال�ست�شفاء
منافع ملحوظة للمتغريات النف�سية �أو االجتماعية
الفاعلية من حيث الكلفة غري حا�سمة
حت�سني النتائج ور�ضى املر�ضى
خف�ض كلفه الرعاية اال�ست�شفائية لأكرث امل�ستخدمني لرعاية
املر�ضى الداخليني
خف�ض قليل ولكن مهم من الناحية الإح�صائية للأيام التي
يق�ضيها املري�ض يف امل�ست�شفى
�آث��ار �أك�بر عند ا�ستخدام املر�ضى للم�ست�شفى ب�شكل كبري
عند النقطة املرجعية والتزام العالج �أكرث مببادئ العالج
املجتمعي امل�ؤكدة
مل يكن ملكان التجربة �أي �أثر
دليل على النوعية الفقرية ال ميكن مقارنتها مبقاربات
التدخل املختلفة املعتمدة
خف�ض يف االدخال
قد تكون اقل كلفة من العالج العادي ولكن ثمة حاجة �إلى
املزيد من البيانات للت�أكيد على ذلك
ثمة ميل من قبل املر�ضى �إلى ا�ستخدام املرافق االجتماعية
وق�ضوا وقت ًا اطول يف املرافق البنائية االجتماعية
كانت الدرا�سة �صغرية وذات نوعية فقرية
خم�س املر�ضى على االقل الذين تقدموا خلدمات املر�ضى
الداخليني كان من املمكن رعايتهم يف امل�ست�شفى النهاري
للحاالت احلادة
حت�سن �أ�رسع يف احلالة النف�سية ولكن لي�س يف الأداء الوظيفي
االجتماعي
�أقل كلفة

يف جمال الرعاية ال�صحية الأولية فلي�س متوفراً �إال فيما يقارب ثلثي هذه
كاف ،مما ي�ؤدي يف غالب الأحيان �إلى
الدول ( )12وغالب ًا ما يكون غري ٍ
عدم الك�شف عن م�شاكل ال�صحة النف�سية وجهل باملناهج العالجية (.)7،9
اجلدول  3ملحة عن التجارب الع�شوائية امل�ضبوطة التي تقيم خدمات
ال�صحة النف�سية املجتمعية يف املنطقة الأوروبية
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اخلدمة املقيمة

الباحثون

�أهم النتائج

عدد الدرا�سات

)Richards et al (30

رعاية تعاونية مقارنة مع الرعاية العادية

بريطانيا114 ،

انخفا�ض يف الأعرا�ض ملر�ضى االكتئاب

)Killaspy et al (31,32
)McCrone et al (33

عالج ت�أكيدي جمتمعي مقارنة مع عالج عادي من فريق �صحة
نف�سية جمتمعية

بريطانيا251 ،

)Morrison et al (34

تدخل مبكر يف مر�ضى الأعرا�ض البادرية (العالج ال�سلوكي املعريف
مقارن ًة مع املراقبة فقط)

ال فرق يف احلاجة لرعاية املر�ضى الداخليني �أو النتيجة
ال�رسيرية �أو االجتماعية
ات�صال اكرب مع املر�ضى املعنيني ولكن ال فرق يف الكلفة
زيادة ر�ضى املري�ض و�إ�رشاك يف اخلدمات

بريطانيا60 ،

ال فرق يف ترك الدرا�سة مبكراً �أو االنتقال �إلى الذهان

)Agius et al (35

التدخل الت�أكيدي املبكر مقارنة مع فريق �صحة نف�سية جمتمعية

بريطانيا125 ،

)Petersen et al (36
)Bertelsen et al (37

تدخل مكثف مبكر مقارنة مع العالج القيا�سي يف املر�ضى
امل�صابني بنوبة الف�صام الأولى

الدامنرك547 ،

)Johnson et al (38
)Cotton et al (39

فريق حل الأزمات (رعاية ق�صرية الأمد على مدار ال�ساعة) مقارنة
مع الرعاية القيا�سية يف املر�ضى الذين يختربون �أزمة حادة جداً
ويلزمهم �إدخال

بريطانيا260 ،

)Priebe et al (40

رعاية ا�ست�شفائية نهارية للحاالت احلادة مقارنة مع الأجنحة
العادية

بريطانيا260 ،

)Burns et al (41,42
)Catty et al (43

خدمات �إعادة ت�أهيل مهنية (توظيف مدعوم) مقارنة مع خدمات
مهنية �أخرى ذات نوعية عالية

بريطانيا� ،أملانيا،
�إيطاليا� ،سوي�رسا ،هولندا،
بلغاريا312 ،

منافع على امتداد � 3سنوات ولكن الدرا�سة غري ع�شوائية
بالكامل واملر�ضى �أ�رشكوا ب�شكل غري اعتيادي يف اخلدمات
(لذلك يجب ا�ستخدام النتائج بحذر)
حت�سن يف النتيجة ال�رسيرية على فرتة �سنتني ولكن
الآثار لي�ست نف�سها على فرتة � 5سنوات من املتابعة
فروق يف معدل املر�ضى الذين يعي�شون يف امل�أوى
املدعومة و�أيام اال�ست�شفاء يف م�صلحة التدخل املبكر
على فرتة � 5سنوات من املتابعة
انخفا�ض يف الإدخال
كان املر�ضى الذين �أدخلوا �إلى امل�ست�شفى حيث مل
يتجاوب املر�ضى مع التقييم الأويل يف خطر الإهمال
الذاتي ،وكان لهم تاريخ من الإدخال الق�رسي وقيمة
خارج �ساعات العمل و�/أو قيموا يف �أق�سام ال�ضحايا
يف امل�ست�شفى
زيادة يف ر�ضى املر�ضى
حت�سن �أكرب يف احلالة النف�سية املر�ضية عند اخلروج ولكن
لي�س عند املتابعة
ر�ضى �أكرب لدى املر�ضى عند اخلروج وبعد � 3أ�شهر ولكن لي�س
بعد � 12شهراً
�أكرث كلفة
توظيف تناف�سي يف غالب الأحيان واحتفاظ �أطول بالوظائف
وعمل �ساعات �أطول
العمل مرتبط بنتائج �رسيرية واجتماعية ف�ضلى بعد 18
�شهراً
لدى املر�ضى تاريخ من العمل ،عدد قليل وافى احلاجات
االجتماعية وبنى عالقات ف�ضلى مع العمال املهنيني وكانوا
�أكرث مي ًال للح�صول على التوظيف والعمل فرتة اطول

مالحظة :يف احلاالت التي ن�رشت فيها املراجعة النظامية خلدمة حمددة ،فقط التجارب الع�شوائية امل�ضبوطة التي نفذت بعد املراجعة هي التي عر�ضت

خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية

على الرغم من االجتاه املحتوم نحو زيادة خدمات ال�صحة النف�سية
املجتمعية وانخفا�ض يف الرعاية امل�ؤ�س�ساتية ( ،)12ف�إن الوترية والنطاق
ضال عن �أن نوعية اخلدمات
اللذين يحدث فيهما هذا االجتاه بطيئان ،ف� ً
تتباين ب�شكل وا�سع يف دول املنطقة ( .)7،17على �سبيل املثال ،ت�شري
 85%من الدول اليوم �أن لديها رعاية �صحية نف�سية يومية ،ولكن يف
بع�ض الدول هذه اخلدمات مرتبطة بامل�ست�شفيات النف�سية الطويلة الأمد �أو
قد تكون حمدودة العدد ،يف حني �أن يف امل�ست�شفيات الأخرى قد يكون لدينا
خدمات رعاية يومية يف عدد حمدد من الأماكن املجتمعية ( .)12ناهيك
عن �أن الو�صول �إلى مثل هذه اخلدمات قد يكون حم��دوداً �ضمن الدول،
وال�سيما دول �رشق املنطقة ( .)12فاملتغريات مثل املوقع والعمر واجلن�س
والعرقية والو�ضع الوظيفي ونوع الت�شخي�ص وامل�ستوى التعليمي والو�ضع
االقت�صادي واالجتماعي ميكن �أن حتدد ما �إذا كان املري�ض يتلقى الرعاية
و�أي نوع من الرعاية ( .)7،9،12،67،68واملثال على ذلك هو �أن املزيد
من اخلدمات تتوفر يف املناطق املدنية باملقارنة مع املناطق الريفية.

الدرو�س امل�ستفادة والتو�صيات

نقدم هنا ملحة عن الدرو�س امل�ستفادة يف تطبيق خدمات ال�صحة
النف�سية املجتمعية يف �أوروب��ا .كما نورد التو�صيات لهذه املنطقة يف
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امل�ستقبل .وميكن االطالع على اخلطوات املحددة لت�سهيل هذه التو�صيات
وتطبيقها يف �إر�شادات اجلمعية العاملية للطب النف�سي (.)4

الفجوة العالجية

�أظهرت اخلربة ال�رسيرية والدليل البحثي �أن تطبيق خدمات ال�صحة
النف�سية املجتمعية وفق «منوذج رعاية متوازن» ممكن وم�ستحب (-4،61
 .)65ولكن ما زالت هناك فجوة بني حاجات ال�سكان واخلدمات املتوافرة
حالي ًا يف �أوروبا� ،سواء بني البلدان �أو داخلها ( .)67،68ولردم هذه الهوة
بني مناطق �أوروب��ا ال�رشقية والغربية ولتح�سني اخلدمات يف املنطقة،
يجب الرتكيز على تطوير اخلدمات املجتمعية يف الدول متدنية الدخل
واملتو�سطة الدخل ،مع الإبقاء على نوعية اخلدمات �أو حت�سينها يف الدول
املرتفعة الدخل .كذلك ،يجب ت�أمني الو�صول املتكافئ �إلى كافة احلاجات
�ضمن البلدان� ،أي بني املناطق املختلفة وجمموعات ال�سكان الفرعية
( .)9،12ويجب تخطيط للتغيريات يف توفري اخلدمات بت� ٍأن من �أجل
�ضمان الإ�صالح التدريجي واملتوازن وامل�ستدام ،الذي ي�أخذ بعني االعتبار
الظروف واملوارد املحلية وال�سياق الثقايف (.)61،64
�إن �أحد العنا�رص املهمة يف �إي�صال اخلدمات �إلى كل ال�سكان هو الدمج
امل�ستمر خلدمات ال�صحة النف�سية يف الرعاية ال�صحية الأولية وحت�سني
كاف من
النوعية يف هذه الأنظمة .ميكن ت�سهيل ذلك من خالل ت�أمني عدد ٍ

املوظفني يف الرعاية ال�صحية الأولية وتنظيم الدورات التدريبية وتنظيم
مراقبة موظفي الرعاية الأولية الكافية وامل�ستمرة من قبل حمرتيف ال�صحة
النف�سية والتعامل مع �آراء املوظفني ومن خالل تطوير ال�شبكات الداعمة
التعاونية و�إدارتها ،هذه ال�شبكات التي تعنى بخدمات ال�صحة النف�سية
املجتمعية املخت�صة وغريها من القطاعات ذات ال�صلة (مثل ال�ش�ؤون
ضال عن املنظمات غري
االجتماعية ،وال�صحة ،والإ�سكان والتوظيف ،ف� ً
احلكومية والقطاع اخلا�ص) (.)7

حقوق الإن�سان والو�صمة والإدماج االجتماعي

قد ي�ؤدي نق�ص خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية الكافية يف بع�ض
�أنحاء �أوروبا �إلى العزلة االجتماعية للم�صابني مب�شاكل ال�صحة النف�سية،
�أو حتى انتهاك حقوق الإن�سان من خالل الإهمال واال�ستغالل ( .)12وحتى
يف البلدان املرتفعة الدخل (حيث اخلدمات املجتمعية �أكرث انت�شاراً) ،قد
يتعر�ض الأ�شخا�ص امل�صابون مب�شاكل ال�صحة النف�سية �إلى الو�صمة
االجتماعية والأحكام امل�سبقة والتمييز ( .)7لذلك يجب تطبيق الربامج
واخلطط الوطنية ب�شكل ي�ضمن حقوق الإن�سان للم�صابني باال�ضطرابات
النف�سية وي�شجع دجمهم الكامل يف املجتمع (مبا فيه مكان العمل) ويحد
من الو�صمة والتمييز .وقد ي�شمل ذلك تعزيز ال�صحة النف�سية العامة ،وبرامج
املنا�رصة ون�رش الوعي ،لل�سكان ب�شكل عام (عرب احلمالت الإعالمية)
وللموظفني يف جمال ال�صحة والقطاعات ذات ال�صلة الأخرى املذكورة �آنف ًا
( .)12-7،8كما يجب �إ�رشاك �آراء م�ستخدمي اخلدمات وعائالتهم والقيمني
على الرعاية (و�أي طرف �آخر) يف التخطيط على ال�سيا�سات وتطبيقها ويف
تطوير اخلدمة واملراقبة وتوفريها ( .)7،9،12،61،64حالياً� ،إن ن�سبة
�إ�رشاك م�ستخدمي اخلدمات يف دول  15-EUودول االحتاد الأوروبي
الأخرى هي الأعلى ،ولكنها ما زالت يف مراحل التطور الأولى يف معظم
دول �أوروبا ال�رشقية.

الت�رشيعات وال�سيا�سات واخلطط والربامج

�إن احدى اخلطوات الأولى لت�أمني الو�صول العادل للخدمات جلميع
ال�سكان هو �صياغة ت�رشيع لل�صحة النف�سية متقن التخطيط وو�ضع �سيا�سات
ت�أخذ بعني االعتبار �آراء معظم الأطياف ( .)9وعلى الرغم من حتقيق تقدم
ملحوظ يف ال�سنوات املا�ضية ،ف�إن بلدان ًا عدة يف املنطقة الأوروبية لي�س
لديها قوانني خا�صة بال�صحة النف�سية وال�سيا�سات النافذة .ويجب تطوير
ال�سيا�سات والقوانني ال�شاملة اجلديدة (مبا فيها تعزيز ال�صحة النف�سية
والوقاية واملنا�رصة) حيث هذه ال�سيا�سات والقوانني غائبة ويجب حتديث
ال�سيا�سات والقوانني املوجودة .وهذا يحتاج �إلى التزام لي�س من وزارات
ال�صحة فح�سب بل من القطاعات الأخرى الأنف ذكرها والتي لها عالقة
بالرعاية ال�صحية النف�سية ( .)7،9ويجب تطوير خطط وبرامج تطبيقية
مف�صلة وقابلة للتطبيق (على الرغم من كونها طموحة) وم�ستدامة وعملية
جداً من �أجل مواجهة التحديات التي تعرت�ض التطبيق وردم الهوة بني
�سيا�سات ال�صحة النف�سية واملمار�سة العملية ،وال�سيما يف بع�ض الدول
الأوروبية الواقعة �رشق املنطقة وجنوب �رشقها (.)12

املوارد (املالية والب�رشية)

يكمن التحدي الأبرز لتطبيق ال�سيا�سات ال�صحية النف�سية يف نق�ص �آليات
التمويل الكافية لل�صحة النف�سية ،وال�سيما يف معظم دول �أوروبا ال�رشقية

( ،)17كذلك نق�ص امل��وارد الب�رشية .لقد زاد عدد املوظفني يف ال�صحة
النف�سية يف الكثري من دول �أوروبا ال�رشقية ( ،)9ولكن معظم اليد العاملة يف
�أوروبا ترتكز يف بع�ض الدول املرتفعة الدخل ،وما زالت املوارد الب�رشية
يف ال�صحة النف�سية قليلة يف معظم الدول الأخرى يف املنطقة ( .)12على
�سبيل املثال ،يف حني �أن عدد املعاجلني يف بع�ض الدول املرتفعة الدخل
مثل بلجيكا وفنلندا و�أي�سلندا يبلغ  20معاجل ًا يف كل � 100000شخ�ص،
ف�إن العدد يقل عن معاجلني اثنني يف دول �أخرى مثل تركيا وطاجاك�ستان
(انظر اجلدول  .)1وي�ؤدي هذا النق�ص �إلى الإبقاء على امل�ؤ�س�سات النف�سية
وتوظيف العاملني يف امل�ؤ�س�سات النف�سية ( ،)7وبالتايل �إلى نق�ص عدد
العاملني يف مرافق خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية ( .)17كذلك ،ف�إن
العاملني يف ال�صحة النف�سية غالب ًا ما يفتقرون �إلى املهارات نظراً لعدم
كفاية املوارد التدريبية (.)7،12
مبا �أن الرعاية ال�صحية النف�سية �أظهرت �أنها متو�سطة الفاعلية من
ناحية الكلفة باملقارنة مع الرعاية امل�ؤ�س�ساتية (،)61،62،64،65
ف�إن �أحد احللول لتح�سني املوارد املتوفرة يكمن يف نقل املوارد املالية
والب�رشية ب�شكل تدريجي من امل�ؤ�س�سات النف�سية الكبرية �إلى اخلدمات
املجتمعية ( .)9،61،62،64،65وهذا يتطلب تغيري لأدوار املوظفني،
وامل�س�ؤوليات واخل�برة ،مث ًال من خالل ا�سرتاتيجيات اليد العاملة يف
ال�صحة النف�سية ( ،)12بالإ�ضافة �إلى برامج التدريب اجلديدة والقائمة
حول ال�صحة النف�سية و�إدراج ال�صحة النف�سية �ضمن برامج الرعاية ال�صحية
العامة ( .)7،9،12،61،64ويجب �أي�ض ًا معاجلة القلق وال�شكوك التي ت�ساور
ضال عن البنية اخلدماتية (،)61،64
املوظفني حيال تغيري �أدواره��م ف� ً
ويجب حت�سني ظروف العمل و�سبل تطوير امل�سرية املهنية خلف�ض تفكك
املوظفني (.)7

الدليل البحثي

�إن الدليل مهم جداً لتحديد فاعلية خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية.
�إال �أن ذل��ك غائب يف معظم دول املنطقة الأوروب��ي��ة ،وال�سيما خارج
بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى ذات الدخل املرتفع (ال�سيما -EU
 .)15وثمة حاجة �إلى البحث التقييمي املحدد والعايل النوعية يف كافة
الدول لتعزيز الدليل للنتائج ال�رسيرية وفاعلية خدمات ال�صحة النف�سية
ضال عن الفاعلية والت�أثري الن�سبي لل�سيا�سات والربامج
من ناحية الكلفة ،ف� ً
( .)12ومن �أجل تفادي �إعادة ن�سخ املعلومات ب�شكل غري �رضوري ،يجب
توحيد �أنظمة جمع البيانات وامل�ؤ�رشات يف كافة دول املنطقة (على �سبيل
املثال عرب ن�رش �إر�شادات جمع البيانات) ( ،)7،9،12والتو�صل �إلى وفاق
حول تعريفات عنا�رص اخلدمات ( .)12وميكن لذلك� ،إلى جانب �أنظمة
الن�رش الكافية� ،أن يتيح مقارنة اخلدمات والربامج املرتكزة �إلى الأدلة،
الأمر الذي �سي�ساهم يف ن�رش ال�سيا�سات ( )7،9،12و�إتاحة املجال �أمام
تخ�صي�ص املوارد املحدودة ب�شكل �أف�ضل (.)7

�شكر

يتوجه وا�ضعو هذه املقالة بال�شكر �إلى �أع�ضاء فريق عمل اجلمعية
العاملية حول اخلطوات والعراقيل والأخطاء التي يجب تفاديها يف تطبيق
الرعاية النف�سية ال�صحية املجتمعية ،وال�سيما �أ� .أليم ،ر�.أ .دو�س �سانتو�س،
ر�.إ .دري��ك ،ج .جورجيو ،ك .هانلون ،ه� .إيتو� ،إ .التيمري ،ج .م��اري ،ب.
ماكجورج ،ر .بادمافاتي ،د .رزوق ،ي� .سيتويا ،ر .تارا ،ود .ووندماغني.
وقد تلقى الدكتور ثورنيكروفت متوي ًال من برنامج منح املعهد الوطني
املجلة العاملية للطب النفسي
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) التطبيقي الذي قدم منحة �إلى �صندوق م�ؤ�س�سةNIHR( للبحث ال�صحي
 ومركز البحث التخ�ص�صي النف�سي الإحيائي، جنوب لندن ومود�سليNHS
 كلية كينغ لندن و�صندوق، يف معهد الطب النف�سNHR الطبي التابع لـ
 �أما الدكتور �سيماراو فتلقى متوي ًال. جنوب لندن ومود�سليNHS م�ؤ�س�سة
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The heterogeneity of “major depression”
DAVID GOLDBERG
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óæY »Ø∏îàdG ÜÉÄàc’G øY èFÉ¡dG ÜÉÄàc’G ≥jôØàd IQhöV áªK .iôNCG DSMh ICD »Ø«æ°üJ ‘ »°ù«FôdG ÜÉÄàc’G Ωƒ¡Øe ¿Éc ÉŸÉ£d
The concept of major depression, in both the ICD and the jor depression that require a range of different responses
,äGAÉ°übE
’G √òg ™e ≈àM øµdh .áªFÓe ÌcC’G ÜÉÄàc’G OÉ°†e QÉ«àNG ÜGô£°V’G ƒ¡a .»Ñ£dG ¥É«°ùdG ‘ á«°ùØædG áë°üdG ≈dEG áÑ°ùædÉH IQÉæŸG
DSM, has been a flagship for mental health in general med- from the clinician.
AÉÑWCGhform
áeÉ©dGisáë°üdG
AÉÑWCG ¬«∏Y presenting
õcôj …òdG »°SÉ°SC
’G »°ùØædG
äÉLÓ©dG
øe áYƒª›
Ö∏£àJ
»àdG »°ù«FôdG
ÜÉÄàcÓd
∫Éµ°TCemphasized
G ¢ùªN áªK ,äÉ«Ø°ûà°ùŸG
ical settings.
It is the
principal
mental
disorder
The first
depression
with
somatic
to general practitioners and hospital doctors,
and
it
has
been
symptoms
(10).
Many
patients
with
this
condition
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used by governments to raise awareness of mental health resistant to accepting that they are depressed. They benefit
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.ÜÉÄàc’ÉH º¡àHÉ°UEÉH ádÉ◊G √ò¡H ÚHÉ°üŸG ≈°VôŸG øe ÒãµdG ô≤j ’ ób á«©ªà› äÉÄa π«µ°ûJ ìÉJCGh ,ÜÉÄàc’G êÓ©d á°ü°üîàŸG êÓ©dG ∫Éµ°TCsympized forms of psychotherapy for depression, it has allowed toms. Such measures have been developed for many years,
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is the belief that “major depression” is a homogeneous en- ment in their depression stops further attacks. They need
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tity, and indeed that it is usually a “major” disorder.
advice about not immediately leaving the environment in
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badly and has weight loss. This causes real problems with content of their thoughts during an attack. Such advice
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≈dEG áLÉ◊G ƒg »FõL πµ°ûH ∂dP QÈj Éeh ,áfhÉ©ŸG ¢VGôYC’G √òg πc
Öéjh .áHƒædG ΩhóJ ÉeóæY áfhÉ©ŸG ¢VGôYCÓd áØ∏àîŸG IQƒ°ûŸG AÉ£YEG
Ée GPEG ´öSCG πµ°ûH çóëj ób …òdG AÉ°übE’G ∫ÉªàMG QÉÑàY’ÉH òNC’G Ék °†jCG
.áHƒædG ∫ÓN ¢†jôª∏d á«aÉ°VE’G IQƒ°ûŸG â«£YCG
äÉØ°üH ™àªàj É¡æe πc ¿C’ ÉgôcP ∞fB’G á°ùªÿG ∫Éµ°TC’G QÉ«àNG ”
É¡Mô£j »àdG πcÉ°ûª∏d áØ∏àîŸG ájôjöùdG äÉHQÉ≤ŸG Üò``Œ IOó``ﬁ
≈dEG ô¶ædG π°†ØŸG øe ,áØ∏àﬂ äÉHQÉ≤Ã ΩÉ«≤dG øe ’k ó``Hh .ÜÉÄàc’G
.ºFÓe πµ°ûH É¡d áHÉéà°S’Gh á«dÉ◊G ¢†jôŸG πcÉ°ûŸ á«°SÉ°SC’G ôgÉ¶ŸG
iôNCG Ék °VGôYCG Qƒ£f ¿CG ÉææµÁ ,á«HÉÄàc’G ¢VGôYC’G ôjƒ£àH Éæªb GPEG
,¢†jôŸG IÉ«M øe ôµÑe âbh ‘ áHÉ°UEÓd OGó©à°S’G πeGƒY ≈∏Y Ióªà©e
á«YÉªàL’G ÉæàÄ«H ‘ á£ZÉ°†dG QƒeC’G ≈∏Yh ,á«°üî°ûdG Éæà«æH ≈∏Yh
jkwº*,}k¡º* 9*|<&¶*fÅ&*£&*ÊkI£&*zMzG*&f¹*¢HKj©Gf¸*
áØ∏àîŸG äÉeRÓàŸG ¬«a ¿ƒµJ Ék Ø«æ°üJ áªK ¿CGh ,™WÉb πµ°ûH IOóﬁ »g
.z∑Î°ûe πµ°ûH á∏eÉ°Th ∫OÉÑàe πµ°ûH ájöüM{
¢†jôª∏d áÑ°SÉæŸG IQƒ°ûŸG »£©j ¿CG …ôjöùdG ÒÑÿG ≈∏Y Öéj
.¬«∏Y áØ∏àîŸG á«°ü«î°ûàdG ä’’ó∏d …õeQ ΩÉ¶f ΩÉëbEG ¿hO øe Ö°SÉæŸG
ΩÉ«≤dG øµÁ å«M ,kÉªî°V Ék fÉ«c Ωƒ«dG »°ù«FôdG ÜÉÄàc’G íÑ°UCG ó≤d
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,IOƒLƒŸG ¢VGôYC’G OóY ≈∏Y OÉªàY’ÉH ¢ü«î°ûàdÉH
‘ AÉÑWCÓd §«°ùÑàdG Gò¡H Ωƒ≤f ¿CG í°UC’G øe ¿ƒµj ób .á£ÑJôŸG äÉbÉYE’G
.»©bGh ÒZ kGôeCG ¿ƒµ«°S ∂dP øµdh ,ΩÉ©dG ∫ÉéŸG
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πµ°ûH ÜÉÄàc’ÉH ¢†jôŸG ¢üî°ûj »c á°ùªÿG ¢VGôYC’G √òg øe ÌcCG
áëFÓdG ‘ IOƒLƒŸG ÒjÉ©ŸG πeÉc ≈dEG áÑ°ùædÉH ¬ª««≤J iód Oóﬁh ≥«bO
π°†aCG ¿hÉ©Jh πbCG äÉ«ah ∫ó©Ã íLÉædG ÜÉÄàc’G êÓY §ÑJôjh .(13,14)
¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG ‘ Ö«Ñ£dG áª¡e πãªàJh .áeRÓdG ájó°ù÷G äÉLÓ©dG ™e
≈∏Y ¢VôŸG Gòg QÉKBG ìöûj ¿CGh ,ÜÉÄàc’ÉH Ók ©a ÜÉ°üe ¬fCÉH ¢†jôŸG ™e
¿EG .¢VôŸG É¡ÑÑ°ùj »àdG ábÉYE’Gh ÉgÈàîj »àdG Ω’B’G IóMh ¬JÉ«M á«Yƒf
Ék jó°ùL AÉë°UC’G ÚH ÜÉÄàc’G ‘ ádÉ©a Èà©J »àdG äÉLÓ©dG áYƒª›
Ö«ÑW øe Üƒ∏£ŸG ¢UÉÿG AGôL’G ¿EGh ,≈°VôŸG A’Dƒg ‘ ádÉ©a É¡∏c
äGOÉ°†e ÚH IôFÉ°†dG äÓNóàdG øe ¢†jôŸG ájÉªM ƒg áeÉ©dG áë°üdG
.ájó°ù÷G ¢VGôeC’G êÓ©d áeóîà°ùŸG ÒbÉ≤©dGh ÜÉÄàc’G
Úeó≤àŸG ≈°VôŸG ‘ .∞FGõdG ‘ôÿG ÜÉÄàc’G ƒg ¢ùeÉÿG πµ°ûdG
ÚM ó©H âÑãJ øµdh ,ôgÉX ±ôN πµ°T ≈∏Y ÜÉÄàc’G ô¡¶j ób ,ø°ùdG ‘
¿CG ÚM ‘ ,õ«cÎdG ‘ ∫ÓàN’Gh √ÉÑàf’G ΩóY øY áªLÉf ¢VGôYC’G ¿CG
∫ÓN øe É¡JÉÑKEG øµÁh ∂°T ¿hO øe IOƒLƒe ¿ƒµJ ÜÉÄàc’G ¢VGôYCG
Ohõeh ¢†jôŸG áfCÉªW ‘ Éæg IOóëŸG áª¡ŸG øªµJ .öTÉÑŸG ≥«≤ëàdG
¢†jôŸG ¿CGh ,»ZÉeO ¢Vôe øY áªLÉf â°ù«d IôcGòdG πcÉ°ûe ¿CG ájÉYôdG
.¬H ÜÉ°üŸG ÜÉÄàc’G èdÉY GPEG kGÒãc ø°ùëà«°S
™e πeÉ©àJ Ée Ék ÑdÉZ á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd á«ª°SôdG äÉØ«æ°üàdG ¿EG
ÌcCG ¬«∏Y ô¡X ¢†jôŸG ¿CG Iôµa ìôW ∫ÓN øe Ék ØfBG IQƒcòŸG ájôjÉ¨àdG
™e ≥aGÎJ äÉHÉÄàc’G øe ÒãµdGh .zácÎ°ûe á°VGôe{ óMGh ÜGô£°VG øe
.zá«≤∏≤dG äÉHÉÄàc’ÉH{ äÉHGô£°V’G √òg ∞°UƒJ ¿CG Öéj Gòd ,á«≤∏b ¢VGôYCG
ÜÉÄàc’Gh ácÎ°ûŸG á°VGôŸG GP ΩÉ©dG »≤∏≤dG ÜGô£°V’G{ Ωƒ¡Øe ¿EG
ádÉ◊G √òg ‘ ¬fCG ÉÃ ,»≤∏≤dG ÜÉÄàc’G ä’ÉM º¶©e ∞°üj ’ z»°ù«FôdG
êÉà– á«HÉÄàc’G ¢VGôYC’G ¿CG ÚM ‘ ,ô¡°TCG áà°S ¢VGôYC’G ΩhóJ ¿CG Öéj
ÜÉ°üe ¢üî°T ‘ »HÉÄàcG π©a OQ ∞°üJ É¡fEÉa ,¬«∏Yh .ÚYƒÑ°SCG ΩhóJ ¿C’
.»≤∏≤dG ÜÉÄàc’G øe kGöüM ÌcCG Ωƒ¡Øe ¬fEÉa ∂dòd ,øeõe ≥∏≤H
»àdG Ió«MƒdG ¢VGôYC’G ¥ÓWE’G ≈∏Y â°ù«d á«≤∏≤dG ¢VGôYC’G øµdh
AÉÑWCG ≈dEG ¿ƒÄé∏j øjòdG ≈°VôŸG º¶©ªa ,ÜÉÄàc’G ≈°Vôe ≈∏Y ô¡¶J
Ωƒ¡Øe ¿EGh .√ÓYCG IQƒcòŸG ¢VGôYC’G áYƒª› º¡«∏Y ô¡¶J áeÉ©dG áë°üdG
á≤jô£dG IQGOEÉH á°UÉÿG äÉ«°UƒàdG ôjƒ£J ≈dEG ¢†Øj
p ⁄ ácÎ°ûŸG á°VGôŸG
ÚM ‘ ,¢ùµ©dG ≈∏Y .≈°VôŸG ∞∏àﬂ ≈∏Y ÜÉÄàc’G É¡«a ô¡¶j »àdG
√òg ¿EÉa ,IóM ≈∏Y »°ùØf ÜGô£°VG πµd É¡H ≈°Uƒe äÉLÓY ∑Éæg ¿CG
¿EGh .ácÎ°ûe á°VGôe ÜGô£°VG πµd Ék °†©H É¡°†©H ™e â©ªL äÉLÓ©dG
äÓNóàdG ≈dEG êÉà– ’ ÜÉÄàcÓd ájƒfÉãdG ôgGƒ¶dG πãe ¢VGôYCG Qƒ¡X
ÒZ ¢üî°T ≈∏Y ÉgQƒ¡X iód á∏KÉªŸG ¢VGôYC’G É¡LÉà– »àdG É¡°ùØf
QóŒh .IóYÉ°ùŸG ≈dEG Ék °†jCG áLÉëH ÜÉ°üŸG Gòg øµdh ,ÜÉÄàc’ÉH ÜÉ°üe
ƒg »°ùØf ÜGô£°VG øe ÌcCÉH ¬àHÉ°UEÉH ¢†jôŸG ÆÓHEG ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G
.kÉ°†jCG §Ñﬁ ôeCG ƒgh áª°Uh áHÉãÃ
á«YôØdG ´Gƒ``fC’G ÚH ≥jôØàdG …óéŸG øe ¿Éc GPEG Ée ∫AÉ°ùàf ób
AÉ°übEG íLQC’G ≈∏Y ºàj ICGó¡dG çó– ¿EG Ée ¬fCG ÉÃ ,á«HÉÄàc’G ¢VGôeCÓd
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This paper summarizes the findings for the European Region of the WPA Task Force on Steps, Obstacles and Mistakes to Avoid in the
Implementation of Community Mental Health Care. The article presents a description of the region, an overview of mental health policies
ΩÉ©dG ‘ ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ™e πª©∏d äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ∫ƒM πªY ≥jôa êÉe .Ω »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G ¢ù«FQ ¢ù°SCG
and legislation, a summary of relevant research in the region, a precis of community mental health services, a discussion of the key lessons
πª©dG CGóH .πª©dG
‘ áëLÉædG
ácGöûdG ≈∏Y ®ÉØ◊G
‹hódG á«°ùØædG áë°üdG ™ªàéŸ äÉ«°UƒàdG ó©j ¿CG πª©dG ≥jôa ≈∏Y ¿Éc .¿Éeôg .√ á°SÉFôH ,2008
learned,
and some
recommendations
for the∫ƒM
future.

QÉ«àNG É¡«a ÉÃ ,Ió«÷G äÉ°SQÉªª∏d äGQÉÑàYG áHÉãÃ ∂dP ¿Éch .º¡àcGöTh ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ∑GöTEG ∫ƒM äGQƒ°ûæŸG á©LGôÃ

Key words: Community mental health care, Europe, mental health in primary care, legislation and policies, research, human rights, treatment
áaô©ŸG ≈∏Yh äGQƒ°ûæŸG á©LGôe ≈∏Y AÉæHh
∞≤J »àdG π«bGô©dG ójó–h ,ácGöûdG á«∏ªY í«°VƒJh ,áÑ°SÉæŸG äÉë∏£°üŸG
k
k .É¡æe ó◊Gh πª©dG ΩÉeCG ÓFÉM
gap, human resources

…hP ±GôWC’G øe IQÉ°ûà°S’G Ëó≤àd ¢SÉ°SC’G äÉ«°UƒàdG √òg âfÉc .Ió«÷G äÉ°SQÉªª∏d äÉ«°UƒJ öûY øe áYƒª› ôjƒ£J ” ,πª©dG ≥jôa ‘ ácÎ°ûŸG
èFÉàædG äô¡XCG óbh .É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áÄ«gh ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÓFÉ©dGh äÉeóÿG »eóîà°ùeh ⁄É©dG ∫ƒM áaÉc IÈÿG
Gòg πµ°ûjh .ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùŸ ÈcC’G ó«jCÉàdG ¿Éch ,äÉ«°UƒJ öûY ≈∏Y ⁄É©dG ∫ƒM á«°ùØædG áë°üdG ™ªà› ‘ kGÒÑc ÉbÉah
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 املجلةfor 5.6% of DALYs in the region mental health service provision
(9). Suicide rates are also high across the region, with a prev- countries with mental health policies in place having either
alence rate of 14.01 per 100,000 population in 2007 (5), and adopted new, or updated existing, policies since 2005), oth
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á«°ü«î°ûàdG áYƒªéŸG hCG áeóÿG ´ƒf ácGöû∏d iôNC’G ÒjÉ©ŸG πª°ûJ
ôjƒ£J Ók ãe ,»°ùØædG πª©dG øe áæ«©e ¬LhCG ≈∏Y ácGöûdG õcÎJ ÉeóæY
äÉHGô£°VÉH º¡°ü«î°ûJ ºàj øjòdG ¢UÉî°TCÓd IójóL á«©ªà› äÉeóN
.(15) á«°üî°ûdG

ácGöûdG á«∏ªY í«°VƒJ

πª©dG Ò°S á«Ø«c ójó– ≈dEG π≤àæJh ±GógC’G ójóëàH á«∏ª©dG √òg CGóÑJ
πª©dG ‘ IOÉØà°ùŸG ¢ShQódG ΩGóîà°SGh ¬ª««≤Jh πª©dG áÑbGôe á«Ø«ch
¿ƒeóîà°ùŸG ¬«a ∑QÉ°T …ò``dG πª©dG á©LGôŸG äOó``M óbh .»∏Ñ≤à°ùŸG
§«£îàdGh º««≤àdGh åëÑdGh IƒYódGh º«∏©àdGh ÖjQóàdG ¬«a ÉÃ ,äÓFÉ©dGh
±Gó``gC’G ìƒ°Vh ∂dòH §ÑJôjh .(18-16) äÉeóÿG Ëó≤Jh IQGOE’Gh
äGƒ£ÿG √òg øe πµH ºFÉ≤dG πª©dG øe º∏©àdGh èFÉàædG ¢SÉ«bh äÉ«∏ª©dGh
.(7) ájQGôªà°S’Gh ìÉéædG ¿Éª°V ≈∏Y IóYÉ°ùŸGh IQƒcòŸG

ácGöûdG äÉbƒ©e

Qôµàe πµ°ûH É¡°ùØf »g ô¡¶J ácGöûdG äÉbƒ©e ¿CG á©LGôŸG äô¡XCG
ºYóJ »àdG áª¶fC’Gh ∫É©aC’G í°†àJ ÚM ‘ ,(19,20) äGQƒ°ûæŸG ‘
.ácGöûdG
ádAÉ°ùŸGh π«ãªàdG πFÉ°ùe ‘ ìƒ°VƒdG ΩóY ácGöûdG ¿hO ∫ƒëj ób
ÚØXƒŸGh Ú££îŸGh áeóÿG …Ohõ``e øe ΩGõàd’G ÜÉ«Z É``eCG .(21)
ÚcQÉ°ûŸG OóY ¢VÉØîfG …CG ,”…õeôdG ∫ƒÑ≤dG“ ‘ Ék ÑdÉZ ô¡¶«a ÚaÎëŸG
ÖjQóàdGh ºYódG ¢ü≤f hCG ,OQGƒŸG ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh πjƒªàdG á¡÷ ºYódG Aƒ°Sh
.∑Î°ûŸG πª©dG ≈∏Y ÖjQóàdG ≈dEG áLÉëH πµdÉa .(9) ±GôWCÓd
äÉª¶æŸÉa ,á«é«JGÎ°SE’Gh á°SÉ«°ùdG ‘ iôNC’G äÉbƒ©ŸG óMCG πãªàj
≈∏Y Gƒfƒµj ¿CG Öéj ¿ƒØXƒŸGh ,ácGöûdG ∫ƒM áë°VGh á°SÉ«°S ≈dEG êÉà–
.É¡≤«Ñ£J á«Ø«µHh áªFÉ≤dG äÉ°SÉ«°ùdÉH ´ÓWG
ìÉ‚ ¿hO ∫ƒ– äÉbƒ©e ≥∏îj ób OGô``aC’G ÚH ±Gó``gC’G øjÉÑJ ¿EG
øe áYƒª› äGQƒ°ûæŸG á©LGôe äô¡XCG óbh .(22,23) ∑Î°ûŸG πª©dG
äÉeóÿG ƒeóîà°ùªa .á«∏ª©dG ≈dEG áYƒª› πc É¡H »JCÉJ »àdG ±Gó``gC’G
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ,IôaGƒàŸG äÉLÓ©dGh á«°SÉ°SC’G ≥aGôŸG º¡ª¡j ≈°VôŸGh
¢üî°û∏d ≈∏°†a ájÉYQ øY åëÑJ äÓFÉ©dG ¿CG ÚM ‘ ,áMÉàŸG äGQÉ«ÿGh
º¡d IóYÉ°ùŸG øe ójõeh ,ájÉYôdG ‘ ≥◊G ÖfÉL ≈dEG ,ájÉYôdG ≈≤∏àj …òdG
∫É«Mh º¡æe ™bƒàe ƒg Ée ∫É«M Ék ≤∏b ¿hóÑ«a ¿ƒØXƒŸG ÉeCG ,¢UÉN πµ°ûH
±Gó``gC’G ≥«≤–h áeóÿG Ú°ù–h º¡JÉÑLGh ≈``dEG A»°T áaÉ°VEG á«Ø«c
Ú°VƒØŸG ≈∏Yh .áeƒµ◊G ±GógCGh ∞«dÉµàdG º¡ª¡«a AGQóŸG ÉeCG .IƒLôŸG
ójÎa äÉeƒµ◊G ÉeCG .¥ƒ≤◊Gh äGQÉ«ÿGh áeÉ©dG πZÉ°ûŸG ÚH Gƒ≤aƒj ¿CG
.á«HÉîàf’G IôFGódÉH á≤∏©àŸG QƒeC’G èdÉ©J ¿CG

ácGöûdG áë∏°üe ‘ Ö°üJ »àdG Ió«÷G äÉ°SQÉªŸG

»eóîà°ùe ∑GöTEG ‘ Ió«÷G á°SQÉªª∏d IóY Ék ¡LhCG á©LGôŸG äOóM
Iójó÷G QƒeC’G ‘ ájGóÑdG øe º¡cGöTEG :πª°ûj ∂dPh ,äÓFÉ©dGh äÉeóÿG
á≤∏©àŸG á«aÉ≤ãdG πFÉ°ùŸÉH »YƒdG öûf ;IOƒLƒŸG äÉeóÿG Ò«¨J ‘h
áeÉ©dG ÚH õ««ªàdGh áª°UƒdG ádCÉ°ùe á÷É©e ;¿Éµ°ùdG íFGöT ∞∏àîÃ
Éeh ™bƒàe ƒg Éeh øµ‡ ƒg Ée á¡L øe ¥ó°üdGh ìƒ°VƒdG ;ÚØXƒŸGh
hCG ºµëàdG á£°SGƒH ºàj ’CG hCG Ék jöùb ∑GöTE’G ¿ƒµj ’CG ¿Éª°V ;øµ‡ ÒZ ƒg
áØ∏àﬂ ∑GöTEG ègÉæe ÚeCÉJ ;Ò«¨à∏d ΩÉY OGó©à°SG OƒLh ¿Éª°V ;∫Ó¨à°S’G
¸´!!!x
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πª©dG øe øµªàJ »c áYƒª› πc äGQób ºYO Ωõ∏à°ùj ∂dPh .±ƒØ°üdG
≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ¿CG ÉÃh .ácGöûdG QÉWEG ‘ á«∏YÉØH
ÚaÎëŸG ™e ÅaÉµàe πµ°ûH πYÉØàdG ≈∏Y IQó≤dG ≈dEG ¿hô≤àØj ájÉYôdG
IQó≤dG √òg AÉæH ‘ IóYÉ°ùŸG ¿EÉa ,áeƒµ◊G iƒà°ùe ≈∏Y QGô≤dG ´Éæ°U ™eh
á«°ùØædG áë°üdG ™ªàéŸh »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ªé∏dh º¡d áª¡e
.(2) Ék YÉ°ùJG ÌcC’G ‹hódG

ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ∑GöTEG ∫ƒM äGQƒ°ûæŸG á©LGôe
ájÉYôdG ≈∏Y

ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ∑GöTEG ∫ƒM äGQƒ°ûæŸG á©LGôe â“
OƒLƒŸG åëÑdG ójó– ±ó¡dG ¿Éch .á«°ùØædG áë°üdG Ú°ù– ‘ ájÉYôdG ≈∏Y
áë°üdG ‘Îﬁ ÚH ¿hÉ©àdÉH á≤∏©àŸG äGOÉ°TQE’G ∂dòch ,¬°ü«î∏Jh
ÚªFÉ≤dG/äÓFÉ©dG/áeóÿG »eóîà°ùe øe iôNC’G ±Gô``WC’Gh á«°ùØædG
º«∏©àdGh ÖjQóàdGh º««≤àdGh á°SQÉªŸGh á°SÉ«°ùdG ∫É› ‘ ájÉYôdG ≈∏Y
äÉ°SQÉªŸG ºYód OQGƒ``ŸGh Oƒ¡÷G ó°ûMh ,õ««ªàdGh áª°UƒdG áëaÉµeh
â∏ª°Th .»YÉªàL’G êÉeOE’Gh π«gCÉàdG IOÉYEGh ájÉYôdGh åëÑdG ‘ Ió«÷G
äÉª¶æe ÚH §HôdGh ,äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ‘ åëÑdG :äGQƒ°ûæŸG á©LGôe ègÉæe
á«æWƒdG á«°ùØædG á«ë°üdG äÉÄ«¡dGh ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh Úeóîà°ùŸG
èjhÎdG ≈∏Y πª©J »àdGh Úbƒ©ŸG ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤ëH ≈æ©J »àdG á«dhódGh
á«°SÉ°SC’G ™«°VGƒŸG ≥ah √ÉfOCG äGô≤ØdG ‘ á©LGôŸG √òg èFÉàf OôJh .É¡d
.äGQƒ°ûæŸG ‘ äóLh »àdG

ìÓ£°U’G

í«°VƒJ í«àj PEG ,ácGöûdG øª°V πª©dG ¬LhCG øe º¡e ¬Lh ìÓ£°U’G
É¡°†©H ≈dEG ±GôWC’G ∂∏J ô¶æJ ∞«ch ácQÉ°ûe ¿ƒµJ ¿CG Öéj »àdG ±GôWC’G
á«Ø«ch ¬fÉµeh ,¬JÉjƒà°ùeh ∑GöTE’G ∫Éµ°TCG øY Ók °†a ,ÉgQGhOCG ≈dEGh Ék °†©H
.(6,7) ¬dƒ°üM
π«Ñ°S ≈∏©a .á«æ©ŸG äÉYƒªéŸG øª°V ∫óé∏d kGÒãe ìÓ£°U’G ¿ƒµj ób
øe ’k óH “Úµ∏¡à°ùe“`H ¢UÉî°TC’G á«ª°ùJ ≈∏Y ¿ÉaôW ∞∏àîj ób ,∫ÉãŸG
¿CG Éªc ,“ÚLÉf” hCG ,“AÓch” øe ’k óH “≈°Vôe” hCG ,“áeóN »eóîà°ùe”
øe ¢UÉî°TC’G ójôj ’ ób ,∂dòc .iôNC’G äÉYƒªéŸG ÚH ’k óL Òãj ób ∂dP
»ëfÉe” hCG “ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG” á«ª°ùJ º¡«∏Y ≥∏£j ¿CG ¢†jôŸG …hP
.(8) “AÉbó°UC’G” hCG “á∏FÉ©dG” áWÉ°ùH πµH hCG “ájÉYôdG
»eó≤eh Úeóîà°ùŸG ÚH á«fhÉ©àdG ábÓ©dG É¡fCG ≈∏Y ácGöûdG ±ô©J
q
äÉeƒ∏©ŸG ºµH ácGöûdG ∫Éµ°TCG ìhGÎJ óbh .ÚjôjöùdG AGÈÿGh ájÉYôdG
∫Éµ°TCG ∞∏àﬂ πª°ûJ »gh .ájÉYôdG Ohõe hCG äÉeóÿG Ωóîà°ùŸ Ωó≤J »àdG
Ëó≤J øe ,äÉjƒà°ùŸGh ∫Éµ°TC’G ¿ƒµJ ¿CG Öéj Éªc .(9,10) ¿hÉ©àdG
»eóîà°ùeh äÓFÉ©dG πÑb øe IOÉ«≤dGh Iƒ≤dG ∑QÉ°ûJ ≈``dEG äÉeƒ∏©ŸG
hCG áeó≤ŸG QƒeC’G ∫ƒM ìƒ°VƒdG ¿C’ ,äGOÉ°TQEÓd Ék «°SÉ°SCG Ék ¡Lh ,äÉeóÿG
.(11) ácGöûdÉH á≤∏©àŸG äÉë∏£°üŸG ójóëàd »°SÉ°SCG ¬Lh ƒg IôaGƒàŸG
’k ƒ°Uh ,(12) á«°SÉ°SC’G á«°üî°ûdG án jÉYôdG ácGöûdG ™bGƒe πª°ûJ
.çó– ¿CG ácQÉ°ûª∏d øµÁ å«M á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG ™bGƒŸG ≈dEG
π«Ñ°S ≈∏Y .(13,14) á°UÉÿG ¬JÉjƒà°ùe ¬d ¿ƒµj ¿CG ™bƒe πµd øµÁh
øe òîàJ »àdG äGQGô≤dÉH ¢SÉædG ΩÓYEG øµÁ ,¢üî°ûdG iƒà°ùe ≈∏Y ,∫ÉãŸG
ºàJ ¿CG hCG äÉMƒ°ùŸG ∫ÓN øe IôµÑe á∏Môe ‘ ºàJ »àdG IQÉ°ûà°S’G ∫ÓN
èeGÈdG ôjƒ£àd Ók jƒ“ GƒëæÁ ¿CG hCG á«æWƒdG ¿Éé∏dG ‘ AÉ°†YCÉc º¡JƒYO
.º¡H á°UÉÿG á«æWƒdG
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‘ óMGh ÒÑN ™eh äÉª¶æe ™e á«YôØdG äGQÉ°ûà°S’G øe á∏°ù∏°S QÉaGO .Ü
.óæ¡dG ‘ ¿óe ™HQCG
∫ƒM »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áæ÷ πª©dG ≥jôa QÉ°ûà°SG Éªc
á«ŸÉ©dG áª¶æŸG ‘ ∫hDƒ°ùe ƒg ,ôNBG ƒ°†Yh É¡°ù«FQ ÉYOh äÉ«bÓNC’G
πª©dG ≥jôa äÉYÉªàLG Qƒ°†◊ ,»YÉªàL’G »°ùØædG π«gCÉàdG IOÉ``YE’
ójQóe ¿ÓYEG ≈∏Y áMÎ≤ŸG äÓjó©àdG á°SGQódh øjQÉ°ûà°ùe Éª¡Ø°UƒH
.»°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷ÉH ¢UÉÿG

âfÎf’G ÈY í°ùŸG

º¡æe Ö∏Wh á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG ÈY ÚjOôØdG AGÈÿÉH ∫É°üJ’G ”
»eóîà°ùe í°ùe ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉeCG .âfÎfE’G ÈY IÒ¨°U IQÉªà°SG Aπe
¢†©H .IQÉ°ûà°SG áªFÉb ΩGóîà°SG ” ó≤a ,ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG
∫É› ‘ Gƒ∏ªY á«eƒµM ÒZ äÉª¶æe ‘ AÉ°SDhQ GƒfÉc í°ùŸG º¡∏ª°T øjòdG
∫ÓN øe øjôNB’G OGôaC’Gh iôNC’G äÉª¶æŸG ójó– ”h .á«°ùØædG áë°üdG
Gƒdój ¿CG πª©dG ≥jôa AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πc ≈∏Y ¿Éch .äGQƒ°ûæŸG á©LGôe
ácQÉ°ûŸG É¡æµÁ »àdG äÉµÑ°ûdGh äÉYƒªéŸGh OGôaC’G á¡L øe º¡àªgÉ°ùÃ
∫É°üJG πª©dG ≥jôØd ¿Éc ó∏H πc ‘ AGÈÿG øY åëÑdG ”h .IQÉ°ûà°S’G ‘
⁄ áªLÎdG ¿CG ÉÃh .™ªLCG äGQÉ≤dG ¿Gó∏ÑdG √òg â∏ª°Th ,É¡«a ¢UÉî°TCG ™e
PÉîJG ”h .ájõ«∏‚E’G á¨∏dG Ghó«éj ¿CG ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y ¿Éµa ,Iôaƒàe øµJ
äÉª¶æŸG AÉ°†YCG IQÉ°ûà°SG ¿C’ kGô¶f ÚjOôØdG AGÈÿG IQÉ°ûà°SÉH QGôb
OÉ–G »g IóMGh áª¶æe âæµ“ ,∂dP ™e øµdh .kÓjƒW Ék àbh ¥ô¨à°ùJ ób
(EUFAMI) á«°ùØf ¢VGôeCÉH ÚHÉ°üŸG äÓFÉ©d á«HhQhC’G äÉ«©ª÷G
.IQÉ°ûà°S’G Ëó≤J øe
øe Ö∏Wh .Oó``ﬁ ∫GDƒ`°``S ´ƒ°Vƒe öû©dG äÉ«°UƒàdG øe πc ¿É``c
ΩÉ«≤∏d ∫ÉéŸG º¡d ∑ôJh ,á«°UƒàdG ≈∏Y º¡à≤aGƒe Gƒª«≤j
q ¿CG ÚÑ«éŸG
¬à£°SGƒH Ö∏W Ék MƒàØe ’k GDƒ°S öûY …OÉ◊G ∫GDƒ°ùdG ¿Éch .…QÉ«àNG ≥«∏©àH
.Ú©e ´ƒ°Vƒe áaÉ°VEG ÚcQÉ°ûŸG øe
äó«YCGh ,2010 ƒ«dƒj/Rƒ“h ƒ«fƒj/¿GôjõM ‘ í°ùŸG öûf ”
Ék cQÉ°ûe 126 á∏Ä°SC’G øY ÜÉLCGh .¬°ùØf ΩÉ©dG øe ¢ù£°ùZCG/ÜBG ‘ äÉHÉLE’G
áHÉLEG 24 ∑Éæg ¿Éch .ácQÉ°ûŸG º¡æe âÑ∏W øjòdG 151`dG ÚcQÉ°ûŸG øe
.É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áÄ«g øe kGƒ°†Y 30 øe
ô“DƒŸG ‘ πª©dG ≥jôØd ÊÉãdG ´ÉªàL’G ‘ â°ûbƒfh èFÉàædG âeób
øe ÈªàÑ°S øe ÚµH ‘ ó≤Y …òdG »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ªé∏d ‹hódG
.2010 ΩÉ©dG

πNódG á«fóàe ¿Gó∏H á©HQCG ‘ äGQÉ°ûà°S’G

≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ™e äGQÉ°ûà°S’G øe á∏°ù∏°S äó≤Y
OóY ≠∏H óbh .¿Gó∏H áKÓK ‘ á«fGó«ŸG BasicNeeds èeGôH ‘ ájÉYôdG
.É«æ«c ‘ 1103h ,ÉµfÓjöS ‘ 62h ,¢Sh’ ‘ 32 :1197 ÚcQÉ°ûŸG
äGQÉ°ûà°S’G äó≤Y É«æ«c ‘ .πNódG á«fóàe äÓFÉY øe GƒfÉc º¡ª¶©eh
á°ù°SDƒe kGó``jó``–h ,áªFÉ≤dG á«∏ëŸG äÉeóÿG »eóîà°ùe äÉª¶æe ‘
” å«M ,»°ùØædG Ö£dG ‘ ¿ƒLÉædGh äÉeóÿG ƒeóîà°ùeh ,á«æ«µdG ΩÉ°üØdG
.É«∏©dG á≤Ñ£dG øe hCG πNódG á£°Sƒàe á«fóe äÓFÉY øe ÚcQÉ°ûŸG QÉ«àNG
≈∏Y OÉªàY’ÉH ¢TÉ≤æ∏d ájOÉ°TQEG Öàc ôjƒ£J ” ,É«æ«ch ÉµfÓjöS ‘
¢TÉ≤æ∏d IGOCG ôjƒ£J ” ¢Sh’ ‘h .äGQÉ°ûà°S’G ‘ âMÎbG »àdG äÉ«°UƒàdG
.IQÉ°ûà°S’G á«∏ªY ‘ ¢TÉ≤ædG π«¡°ùàd á∏«°Sƒc á∏Ä°SCG â°S â∏ª°Th
‘ óMGh …Oôa ÒÑNh äÉª¶æe ¢ùªN IQÉ°ûà°SG â“ ,É¡°ùØf IÎØdG ‘
73
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áeóÿG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ádCÉ°ùe á÷É©e ;äÉ«fÉµeE’Gh äÉLÉ◊G Ö°SÉæJ ¢Uôah
äÉYƒª›/äÉeóÿG »eóîà°ùe íæe ;(á«dÉŸGh á«∏ª©dG á«MÉædG øe)
áÑbGôŸGh ºYódG ÒaƒJ ;∑Gö``TE’G á«fGõ«Ã ÌcCG ºµëà∏d á«fÉµeEG ájÉYôdG
π«ãªàdG áMÉJE’ πjƒªàdGh ºYódG ÚeCÉJ ;Ú«æ©ŸG ¢UÉî°TCÓd º¶àæe πµ°ûH
/äÉeóÿG »eóîà°ùe äGQób AÉæH ;ÈcCG ºéM äGP äÉYƒªéŸ ádAÉ°ùŸGh
;Ió«÷G äÉ°SQÉªŸG ‘ ∑GöTE’G ≈∏Y ÚØXƒŸG ÖjQóJ ;áeÉ©dG/äÓFÉ©dG
ΩÉ«≤∏d ÚØXƒŸG ºYO ;≈fOC’G ≈dEG ≈∏YC’G äÉjƒà°ùŸG øe ∑GöTE’G IQRGDƒe
øe áeƒ¡Øeh zácƒ∏‡{ áë°VGh ∑GöTEG äÉ°SÉ«°S ™°Vh ;∑Gö``TE’G πª©H
∑GöTE’G ôjó≤J ;èFÉàædG º«ª©Jh ¬ª««≤Jh ∑GöTE’G áÑbGôe ;±GôWC’G πc πÑb
.Ú££îŸGh äÉeóÿG …Ohõe iód ¬ª«b äGP ¿ƒµJ ¿CG ¿Éª°Vh

πª©dG ‘ ∑GöTE’G ≈∏Y á∏ãeCG

ƒeóîà°ùe .áëLÉædG ácGöûdG ≈∏Y á∏ãeCG äGQƒ°ûæŸG á©LGôe äOóM
áë°üdG ‘ Ú∏eÉ©dG ÖjQóJ ‘ ¿ƒcÎ°ûj ájÉYôdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dGh äÉeóÿG
áÑbGôe ‘ ¿ƒcÎ°ûj äÉeóÿG ƒeóîà°ùeh .(17) É«fÉ£jôH ‘ á«°ùØædG
‘ .(24,25) ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘ èFÉàædG ¢ù«jÉ≤e ôjƒ£J ‘ hCG äÉeóÿG
ájÉYôdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dGh äÉeóÿG ƒeóîà°ùe ∑Î°ûj ,¿Gó∏ÑdG øe ÒãµdG
ácQÉ°ûe ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y Gòg ,(26) äÉeóÿG IQGOEGh §«£îJ ¿É÷ ‘
∑Ó¡à°SÓd …QÉ°ûà°ùe ∞«XƒJ ºàjh .(27) kGQÉ°ûàfG πbCG ¿Éé∏dG ‘ äÓFÉ©dG
ájQhO ¢TÉ≤f äÉYÉªàLG) »KÓãdG QGƒ◊G ÉeCG .(20,28) É«dGÎ°SCG ‘ ìÉéæH
‘ É¡JÉMÉ‚ âàÑKCG iôNCG á∏«°Sh ƒ¡a (±Gô``WC’G ÚH πª©dG áÄ«H êQÉN
πª©∏d á«¡«LƒàdG äGOÉ°TQE’G ôjƒ£J ” óbh .(29,30) É°ùªædGh É«fÉŸCG
.(11,31,32) ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘ ∑Î°ûŸG

πª©dG ≥jôØH á°UÉÿG IQÉ°ûà°S’G á«∏ªY

.2010 ¢SQÉe/QGPBG ‘ Éæ««a ‘ πª©dG ≥jôØd ∫hC’G ´ÉªàL’G ó≤Y
äGQƒ°ûæŸG øe IÉ≤à°ùŸG ™«°VGƒŸG º««≤J AÉ°†YC’G øe Ö∏W ,´ÉªàL’G πÑb
≈dEG πª©dG ≥jôa π°Uƒàa .á∏°U äGP âfÉc GPEG Ée ójó–h É¡«∏Y ≥«∏©àdGh
äÉ°SQÉªŸG π°†aCG êPÉªæH GƒJCGh ™«°VGƒª∏d Ók «∏– GhôLCGh äGQƒ°ûæª∏d í°ùe
.É¡«a πª©dGh á«°ùØædG áë°üdG áª¶fCÉH á«°üî°ûdG º¡JÈîHh º¡fGó∏H ‘
øe kGÒÑc kGOóY ™ªL PEG ¿hÉ©àdGh ácGöû∏d Ék LPƒ‰ ´ÉªàL’G πµ°T óbh
SkypeèeÉfôH ≥jôW øY ´ÉªàL’G ‘ ∑QÉ°T Ék °üî°T ¿CG ≈àM .ÚcQÉ°ûŸG
±QÉ©ŸG ¿ƒcQÉ°ûŸG ±Gô``WC’G ™ªL Úeƒj IÎa ≈∏Yh .âfÎf’G ÈY
º¡JÉ°UÓN GƒcQÉ°Th áMhô£ŸG πFÉ°ùŸG Gƒ°ûbÉfh É¡fƒµ∏Á »àdG QÉµaC’Gh
.öû©dG äÉ«°Uƒà∏d ≈dhC’G áî°ùædG ‘ äOQh »àdG

IQÉ°ûà°S’G ègÉæe

âfÎf’G ÈY Ék ë°ùe ¿É``c ∫hC’G .IQÉ°ûà°SÓd Úé¡æe ôjƒ£J ”
á«©ª÷G áÄ«g AÉ°†YCGh ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùŸ
≥jôa ≈©°S ó≤a ÊÉãdG è¡æŸG ‘ ÉeCG .É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG
ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe øe ÚjOÉ©dG ¢UÉî°TC’G IQÉ°ûà°SG ≈dEG πª©dG
¿É°UÉN ¿GQÉ°ûà°ùe Éªgh ÉLGQ .¢Sh π«gQófCG .∑ Ωóbh .ájÉYôdG ≈∏Y
∫ƒM áª¶æŸG √òg ‘ º¡JÈN BasicNeeds á«©ªL øe πª©dG ≥jôØd
Ék «°ùØf Ék °Vôe ¿hÈàîj øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d á«°SÉ°SC’G IQÉ°ûà°S’G
¿Éµ°ù∏d íª°ùj πµ°ûH IQÉ°ûà°S’G âªª°U óbh .ÉµfÓjöS h ¢Shh’h É«æ«c ‘
≥°ùf óbh .º¡JQhÉ°ûe ºàJ ¿CG IAGô≤dG ¿hó«éj ’ øjòdGh á«FÉædG ≥WÉæŸG ‘
x INÈ!WEL!XP+VGÈ!XL+È!!!¸µ

≈∏Yh ,É¡aGógCGh É¡ªYO Öéj »àdG äÉª¶æŸG ájƒg ≈∏Y äÉ¶ØëàdG ¢†©H
.á«∏ëŸG º«≤dGh äÉaÉ≤ãdG ΩGÎMG á«ªgCG

ƒg ∂dP ¿ƒµj ¿CG IQhöVh á«©ªàéŸG á«°ùØædG áë°üdG Ú°ù–
¬2fkE·*4§kGj<*zG*mf6fªG*j=fªG«6f6&·*}G*
™ªàéŸG äÉYÉ£b πc øe ácQÉ°ûe ∂dP Ö∏£àjh »YÉªàL’Gh

¿CG ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe øe ¿ƒÑ«éŸG óLh
ió©àJ Iƒ£N ≈dEG GƒYOh áë°üdG ¬LhCG øe »°SÉ°SCG ¬Lh á«°ùØædG áë°üdG
πª©dG πª°ûàd óà“h á«°ùØædG áë°ü∏d »Ñ£dG Éæª¡a ‘ öüëæŸG õ«cÎdG
∑Éæg âfÉc øµdh .áÄ«ÑdG áë°U Rõ©Jh äÉ©ªàéŸG á«gÉaQ ºYóJ ¥ô£H
AÉ°ùj ób ∂dòc ácQÉ°ûŸG ‘ áÑZQ GhóÑj ⁄ ¢SÉædG ¢†©Ña ,äÉ¶ØëàdG ¢†©H
¿hO øe ≈°ùØædG êÓ©dÉH ΩGõàd’G ™«°Sƒàd »©ªàéŸG »°ùØædG Ö£dG ΩGóîà°SG
.á«gÉaôdG ≈∏Y ™°ShC’G õ«cÎdG
É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áÄ«g øe ¿ƒÑ«éŸG ≥ØJGh
áë°üdÉH ¿Éµ°ùdG ∞«≤ãJ ádhÉﬁ πLCG øe äÉeƒµ◊G ó°ûM IQhöV ≈∏Y
’ »àdG øcÉeC’G ‘ »°ùØædG Ö£dG á°SQÉ‡ á«fÉµeEG ΩóY ≈∏Yh á«°ùØædG
.øµ°ùŸGh πcCÉŸGh áaÉ¶ædGh √É«ŸG øe á«°SÉ°SC’G äÉLÉ◊G É¡«a ôaGƒàJ
áë°üdG õjõ©J ≈∏Y ∫É``ŸG ±öU IQhö†dÉH …ODƒ` j ’CG øe Ék ≤∏b Ghó``HCGh
.á«°ùØædG ¢VGôeC’ÉH ÚHÉ°üŸG IóYÉ°ùe ≈dEG á«°ùØædG

á«©ª÷G É¡«a ÉÃ ,áaÎëŸG á«∏ëŸGh á«dhódG äÉª¶æŸG
∑GöTEG IQhöVh ,AÉ°†YC’G äÉ«©ª÷Gh »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG
É¡à£°ûfCG ‘ ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh Úµ∏¡à°ùŸG

≈∏Y ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe øe ¿ƒÑ«éŸG ≥ØJG
Oó©dG ácQÉ°ûe ¿Éª°†d πjƒªàdG IQhöV ≈∏Yh º¡e CGóÑªc êÉeOE’G á«ªgCG
¢†©H ∑Éæg âfÉc øµdh .Ée ¥ôa çGóMEG πLCG øe ¢UÉî°TC’G øe ‘ÉµdG
’CGh ΩÓc Oô› ¿ƒµJ ób ∑GöTE’G á«∏ªY ¿CG ¢†©ÑdG ÈàYG PEG ,äÉ¶ØëàdG
¢†©ÑdG ÜôYCG Éªc .áeó≤ŸG á«eóÿG äGQÉ«ÿG ‘ ¥ôa çGóMEG øe øµªàJ
ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ≈dEG ô¶æj ’ ¿CG øe ¬≤∏b øY
IƒYóŸG äÉ©ªàéŸG ¿ƒµJ ¿CG IQhö``V GhCGQh πjóÑà∏d Ú∏HÉb º¡fCG ≈∏Y
.AGhódG ™«æ°üJ ´É£b øe πjƒªàdG øY á∏≤à°ùe
É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áÄ«g øe ¿ƒÑ«éŸG ≥ØJGh
ΩÉeCG É¡HGƒHCG íàa ‘ ádÉ©a áaÎëŸG äÉª¶æŸG ¿ƒµJ ¿CG IQhöV ≈∏Y
.äÓFÉ©dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe äÉª¶æeh á«eƒµ◊G ÒZ äÉª¶æŸG

hCG IOÉM ádÉM ÊÉ©j ¢üî°T πµd ájôjöùdG äÉLÓ©dG π°†aCG
≈∏Y ºFÉ≤dGh Ωóîà°ùŸG ÚH ¿hÉ©àH ºàJ π«gCÉàdG IOÉYE’ ™°†îj
…ôjöùdG ÒÑÿGh ájÉYôdG

≈∏Y ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe øe ¿ƒÑ«éŸG ≥ØJG
∂dP Gƒ∏∏Yh .ájõeQ §≤a ¢ù«dh ≈æ©e äGP ácQÉ°ûŸG ¿ƒµJ ¿CG IQhö``V
,º¡àë°Uh º¡àjÉYQ ∫ƒM QhóJ »àdG äÉ°TÉ≤ædG ‘ ¢SÉædG áªgÉ°ùe IQhö†H
á¡÷G ájƒg ƒg º¡∏¨°T Ée øµdh .AÉØ°û∏d º¡∏KÉ“ á«dhDƒ°ùe º¡∏ª– IQhöVh
á∏ªàëŸG ídÉ°üŸG ÜQÉ°†Jh êÓ©dÉH ≥∏©àŸG QGô≤dG òîàJ ¿CG Öéj »àdG
¿CG øe Ék ≤∏b á∏FÉ©dG OGôaCG ióHCGh .á∏FÉ©dG OGôaCGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ÚH
¿hÉ©àdG ¿Éc GPEG Ée äÉeóÿG »eóîà°ùe ¢†©H ∫CÉ°Sh .ºgDhÉæãà°SG ºàj
.OÉ◊G êÓ©dG É¡«a ¢VôØj »àdG ä’É◊G ‘ Ék æµ‡
¸¶!!!x

INÈ!WEL!XP+VGÈ!XL+È

(…Éæ«°Th ,»¡dO ,QƒdÉ¨æH ,ÊƒH) óæ¡dG ‘ ¿óe ™HQCG

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉMƒ°ùŸG èFÉàf

äÉ«°UƒàdG øe πµH ≥∏©àj …òdG í°ùŸG èFÉàf á«dÉàdG äGô≤ØdG ‘ OQƒf
.2010 ¢SQÉe/QGPBG ‘ â©°Vh »àdG öû©dG

áë°üdG ‘ ácGöûdG ìÉéæd ¢SÉ°SCG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGÎ``MG
á«°ùØædG

»g ¥ƒ≤◊G ¿CG ≈∏Y ájÉYôdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dGh áeóÿG ƒeóîà°ùe ≥aGh
¢†©ÑdG .¥ƒ≤◊G √òg ≥«Ñ£J ∫ƒM âæjÉÑJ AGQB’G ¿CG ’EG ,ácGöûdG ¢SÉ°SCG
ΩGÎMG Öé«a ,…ó°ù÷G ó««≤àdG ≈dEG áLÉM ∑Éæg âfÉc ∫ÉM ‘ ¬fCG iCGQ
ôNB’G ¢†©ÑdG ÉeCG .Ióªà©e äÉ«cƒ∏°S hCG ∞bGƒe …CG ‘ »æ©ŸG ¢üî°ûdG
¿CG øe º¡≤∏b øY GƒHôYCGh ¢†jôŸG ΩGÎMÉH Ék ªFGO πîJ ájöù≤dG ¿CG iCGôa
¢UÉî°TCÓd íjöU πµ°ûH ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ≥«Ñ£J »æãà°ùj
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ™°Vh Öéj ¬fCG ¿hôNBG iCGQh .ΩÉµMC’G ¢†©H øe ÚHÉ°üŸG
.á«fÉgP ádÉM ÊÉ©j ¢üî°ûdG ¿Éc GPEG Ék ÑfÉL
É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áÄ«g øe ¿ƒÑ«éŸG ≥ØJG
ΩGÎM’G ¿CG iCGQ ¢†©ÑdG øµdh ,πª©dG ¢SÉ°SCG »g ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿CG ≈∏Y
Éªg êÓ©dGh áë°üdG ¿EG’ ¢†©ÑdG ∫Ébh .ΩÉY πµ°ûH ¥ƒ≤◊G øe á«ªgCG ÌcCG
.¿ÉgòdÉH Ék HÉ°üe ¢üî°ûdG ¿Éc GPEG …öù≤dG êÓ©dG »Yóà°ùj É‡ ,¿É≤M
IÉ«ëH ≥∏©àŸG …ôjöùdG πª©dGh äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jöûàdG ôjƒ£J Öéj
¿hÉ©àdÉH ∂dPh ,º¡àjÉYQh á«°ùØædG äÉHGô£°V’ÉH ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TC’G
.ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ™e
≈∏Y ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe øe ¿ƒÑ«éŸG ≥aGh
ájôjöùdG á°SQÉªŸGh á°SÉ«°ùdGh ™jöûàdG ¿ƒµ«°S ’EGh ;…QhöV ¿hÉ©àdG ¿CG
hOhõ``eh áeƒµ◊G ÉgôjóJ ó``MGh ±ô``W øe πªY èeÉfôH ≈∏Y IõµJôe
¿EÉa ,äÉ°TÉ≤ædG ¬dƒM QhóJ ∫É› »g á«°ùØædG áë°üdG ¿CG ÉÃh .äÉeóÿG
º¡eÎ– É¡fƒ≤∏àj »àdG áeóÿG ¿CG Gƒæª°†j ¿CG äÉeóÿG …Ohõ``e ≈∏Y
‘ ¥ôØdG Ö©°üj ¿CG øe ±hÉﬂ ∑Éæg âfÉch .™ªàéŸG ‘ ¢UÉî°TCÉc
.»≤«≤◊G ÊhÉ©àdG πª©dG øe äÉeóÿG …Ohõeh ≈°VôŸG ÚH á£∏°ùdG
É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áÄ«g øe ¿ƒÑ«éŸG ≥ØJG
º¡æµdh ,»≤«≤◊G ¿hÉ©àdG √ÉŒÉH Ωó≤àdG øe ójõŸG RGôMEG ≈dEG áLÉ◊G ≈∏Y
π«ãªàdG ¿Éª°†d É¡JQhÉ°ûe Öéj »àdG äÉ¡÷G ójó– øe º¡≤∏b øY GƒHôYCG
º¡JÓFÉY IQhÉ°ûeh IóM á«°ùØædG ¢VGôeC’G ÌcCG ¿ƒfÉ©j øjò∏d »≤«≤◊G
.º¡àaÉ≤Kh º¡JÉLÉM π«ã“h

äÉª¶æe ôjƒ£àd ¬ªYO IQhöVh ‹hódG á«°ùØædG áë°üdG ™ªà›
ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe

≈dEG ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe øe ¿ƒÑ«éŸG ÉYO
á«eGôdG äÉeóÿG »eóîà°ùe äÉcôMh ¿GôbC’G ºYO áªgÉ°ùÃ ÈcCG ±GÎYG
äÉª¶æe ójôj ¢†©ÑdG ¿Éc .áeó≤ŸG äÉeóÿG Ú°ù–h á«gÉaôdG ºYO ≈dEG
πµ°ûH ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe äƒ°U ∫É°üjE’ á∏≤à°ùe
™e á¡LGƒe ‘ º¡©°Vh ºàj ¿CG ¿hO øµeCG ¿EG ÊhÉ©J πµ°ûHh π°üØæe
.kÉ°†©H º¡°†©H
É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áÄ«g øe ¿ƒÑ«éŸG ≥ØJGh
™e ,ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe äÉª¶æe ºYO á«ªgCG ≈∏Y
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»©ªàéŸG ºYódG øe kGójõe óæ¡dG ‘ äÓFÉ©dG OGô``aCG Ö∏W
Ú©H á«Ä«ÑdG πeGƒ©dG òNCG ºàj ¿CGh á«∏ëŸG áaÉ≤ãdG ™e π°üàŸG
.QÉÑàY’G

≈∏Y É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áÄ«g øe ¿ƒÑ«éŸG ≥ØJG
º¡°†©H ¿CG ’EG .á«°ùØædG áë°ü∏d ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G äGOóëŸG á«ªgCG
ÒaƒJh »Ñ£dG »°ùØædG êÓ©dG ÚH ¿RGƒ``J OÉéjEG ≈``dEG áLÉ◊G ≈∏Y ó``cCG
ƒëf Iƒ£N áªK ¿CG øe ¬≤∏b øY ÜôYCG ôNB’G ¢†©ÑdGh ,¿Éµ°SE’Gh ∞«≤ãàdG
¢VGôeC’G √òg º¡ah IOÉ◊G á«°ùØædG ¢VGôeCÓd á«Lƒdƒ«ÑdG ÜÉÑ°SC’G πgÉŒ
.z™ªàéŸG ¢Vôe{ É¡fCG ≈∏Y

»°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ≈∏Y Öéj
äÉª¶æe ™e ¿hÉ©àJ ¿CG iô```NC’G áaÎëŸG äÉYƒªéŸGh
™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh Úeóîà°ùŸG
á«°SÉ«°ùdG äÉ¡÷G ó«MƒJ πLCG øe äÉeƒµ◊G ó°û◊ »∏ëŸG
áëaÉµeh ™ªàéŸG ∞«≤ãJh ,äÉeóî∏d π°†aC’G πjƒªàdG ∂jô–h
áª°UƒdG
≈∏Y ΩÉY πµ°ûH ájÉYôdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dGh äÉeóÿG ƒeóîà°ùe ≥ØJG
Ék ≤∏b ióHCG ¢†©ÑdG ¿CG ’EG .õ««ªàdGh áª°UƒdG áëaÉµeh √ÓYCG ôcP Ée á«ªgCG
ÚH Qƒ¶æŸG ‘ ¥hôa øY Ók °†a ,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ¥hôØdG ∫É«M
πª©dG á¡÷ äÉ¶Ø– ∑Éæg âfÉch .¿hÉ©àdG Gòg Ö©°üJ »àdG äÉYƒªéŸG
¬dƒÁ hCG äÉeƒµ◊G √ôjóJ ÉeóæY ó«Øe ÒZ ¬fCG ÚÑJ …òdG áª°Uƒ∏d íaÉµŸG
¥ƒ≤◊G ‘ Éª«°S’h õ««ªàdG áëaÉµe ¿ƒµJ ¿CG π°†Øj ∂dòd .»FGhódG ´É£≤dG
.∫É°†æ∏d Ék aóg ™°Vƒj Ék eƒ¡Øe ∞«XƒàdGh
ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ¿CG BasicNeeds á«©ªL äóLh
¿ƒ«∏ëŸG AGQó``ŸGh äÉ©ªàéŸG ∞«≤ãJ º¡ŸG øe ¿CG ¿hôj ájÉYôdG ≈∏Y
,¢VGôeC’ÉH IôKCÉàŸG äÓFÉ©dG äÉLÉMh á«°ùØædG áë°üdG ∫ƒM º¡à«YƒJh
ôaƒJh ¿ÉgòdG á÷É©Ÿ áeóîà°ùŸG ÒbÉ≤©dG ‘ ¢übGƒædG ≈∏Y º¡YÓWEGh
.äGQÉ¡ŸG …hP øe ÚØXƒŸG

ôjƒ£J øe ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe Úµ“
§«£îàdG äÉÄ«g ‘ ácQÉ°ûŸGh á«JGòdG IóYÉ°ùŸG äÉYƒª›
äÉbÉYE’ÉH ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TC’G ∞«XƒJh ,äÉeóÿG IQGOEGh
õcGôŸG ‘h ,á«°ùØædG áë°üdG áeóN ÒaƒJ ‘ á«°ùØædG á«ë°üdG
á«YÉªàL’G á«°ùØædG …OGƒædGh Ωóîà°ùŸG Égôjój »àdG á«©ªàéŸG
áª°Uƒ∏d áëaÉµŸG á«∏ëŸG èeGÈdGh ÚKóëàŸG ÖJÉµeh

,ôeC’G Gòg ≈∏Y ájÉYôdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dGh äÉeóÿG ƒeóîà°ùe ≥ØJG
ádCÉ°ùe …ó©J »æ©j ∂dP ä’É``◊G ¢†©H ‘ ¬``fCG Ék °†jCG GhÈàYG º¡æµdh
ájÉYôdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG ∫Ébh .ájOÉ©dG IÉ«◊G ≈dEG ¢ü«î°ûàdGh äÉeóÿG
.á«°ùØædG áë°üdG äÉeóN ÒaƒJ ‘ º¡Ø«XƒJ ºàj ¿CG Ék °†jCG º¡d øµÁ ¬fEG
âØdh .πjƒW ≥jôW äÉMƒª£dG √òg ≥«≤– ΩÉeCG ,á«eÉædG ∫hódG ‘ øµdh
Ék bƒ≤M íæÁ …òdG ójó÷G IóëàŸG ºeC’G ¥ÉØJG ≈dEG ô¶ædG ¢UÉî°TC’G óMCG
.Úµ“ Oô› ¬fƒc hó©j Gòg πª©dG èeÉfôH ¿CG kGÈà©e ,Úbƒ©ª∏d ájhÉ°ùàe
≈∏Y É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áÄ«g øe ¿ƒÑ«éŸG ≥ØJG
¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G ∞«XƒJ ¿CG øe ≥∏≤dG É¡«a ÉÃ ,äÉ¶ØëàdG ¢†©H
75
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äÉeóÿG »eóîà°ùe Úµ“ ‘ á«ªgCG BasicNeeds á«©ªL äóLh
…Ohõe ∑Gö``TEG ‘h êÓ©dG ≈``dEG ∫ƒ°UƒdG øe ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh
º¡fCG ájÉYôdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG óLhh .êÓ©∏d ºgõ«Ø– ≈∏Y ®ÉØë∏d äÉeóÿG
á«ªgCG GhCGQh .…QÉëàf’G ∑ƒ∏°ùdG πãe äÉeRC’G ™e πeÉ©à∏d ºYódG ≈dEG áLÉëH
ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ÚH ¿hÉ©àdG ‘ IQhöVh
¿CG ¿ƒjôjöùdG AGÈÿG º¡Øj ¿CG Gƒæª°†j ¿CG GhOGQCGh .ÚjôjöùdG AGÈÿGh
.ádÉ◊G ‘ áª¡ŸG ádCÉ°ùŸG §≤a ¢ù«d ¢VôŸG
‘ á«YôØdG äGQÉ°ûà°S’G ‘ äÉeóÿG »eóîà°ùe øe ¿ƒcQÉ°ûŸG ióHCG
º¡«dEG »¨°üj ¿CGh ,º¡H ¢UÉÿG êÓ©dG ‘ ÈcCG ácQÉ°ûe ‘ º¡àÑZQ óæ¡dG
´GóHEG QÉÑàY’ÉH òNCÉj Ék LÓY GƒÑ∏Wh .º¡JÉLÓ©d Ék MöT Gƒ≤∏àj ¿CGh ,AÉÑWC’G
»àdG ÒbÉ≤©dG hCG êÓ©∏d πFGóH ºgDhÉ£YEG ºàj ¿CG GhOGQCGh ,º¡à«fÉMhQh ¢SÉædG
¢VGôeC’ÉH ÚHÉ°üŸG ¿CG øe º¡≤∏b äÓFÉ©dG OGôaCG ióHCGh .á«ÑfÉL QÉKBG É¡d
óbh .iôNC’G á«ë°üdG äÉYƒªéŸG øe IOƒL πbCG äÉeóN ¿ƒ≤∏àj á«°ùØædG
GƒNƒàj ¿CG º¡«∏Y ∂dòd ,ÒKCÉJ º¡àª∏µd π©éj É‡ ,AÉÑWCÓd Ék eGÎMG GhóHCG
¢ü«î°ûJ ‘ áÑZQ äÓFÉ©dG äó``HCGh .áª∏c …CÉH ¿ƒgƒØàj ÉeóæY Qò◊G
.IOó©àe äÉ°UÉ°üàNG øe ¥ôah OÉ©HC’G Oó©àe
≈∏Y É¡°ù∏›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áÄ«g øe ¿ƒÑ«éŸG ≥ØJG
Ék ªFGO Üƒ∏£ŸG ƒg ¢ù«d »KÓãdG QGƒ◊G ¿EÉa ∂dP ™e øµdh ¿hÉ©àdG á«ªgCG
.ájó«∏≤àdG äÉ©ªàéŸG ‘ Ók ãe ø°ùdG QÉÑc ∑GöTEG Ék fÉ«MCG ¿ÉµeE’ÉH ¿CGh

IQhöVh á«ë°üdG ájÉYôdG ‘ á«YƒædGh åëÑdGh ∞«≤ãàdG Ú°ù–
AGÈÿGh ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh Úeóîà°ùŸG ÚH ¿hÉ©àdG
ÚjôjöùdG

ƒeóîà°ùe QÉ°TCGh .CGóÑŸG Gòg ≈∏Y ÚÑ«éŸG äÉYƒª› πc â≤ØJG
πãe IójóL QÉµaCG OƒLƒd kGô¶f É¡à«ªgCG ≈dEG ájÉYôdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dGh áeóÿG
.¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘ ájÉYôdGh êÓ©dG Ò¨J »àdG á«©ªàéŸGh á«FÉØ°ûdG ájÉYôdG
áMÉJEG πLCG øe IOÉ«≤dG ‘ Gƒfƒµj ¿CG äÉeóÿG »eóîà°ùe øe OGQCG ¢†©ÑdG
OGôaCG ÉeCG .ºgQÉ¶æe øe á«°ùØædG áë°üdG πFÉ°ùŸ ójóL º¡a ΩÉeCG ∫ÉéŸG
Ék °†jCG ìÎbGh .ájÉYôdG ‘ º¡àªgÉ°ùŸ kGô¶f ÈcCG QhóH GƒÑdÉ£a äÓFÉ©dG
.Újó«∏≤àdG Ú÷É©ŸG ∑GöTEG

πLCG øe »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G êÉeOE’G ≈dEG ô¶ædG âØd Öéj
ä’É› ‘ Ók ãe) á«°ùØædG áë°üdG ∫É› ‘ AÉØ°ûdG ≥«≤–
ÊƒfÉ≤dG ºYódGh ∞«XƒàdGh ¿Éµ°SE’Gh ºFÓŸG ∞«≤ãàdG ÒaƒJ
(»∏FÉ©dGh

¿CG ≈∏Y ΩÉY πµ°ûH ájÉYôdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dGh äÉeóÿG ƒeóîà°ùe ≥ØJG
IÉ«M á«Yƒf Ú°ù– πª°û«d ¢VGôYC’ÉH ºµëàdG ió©àj ¿CG Öéj AÉØ°ûdG
©;§kG*¨<|º*½f¸*~©FÌG*ª¤D¤k7ªkG*4§H&¶*fH&* 6f¡G*
¢UÉî°TC’G áLÉM ∫ÉªàMG ≈dEG GhQÉ°TCG Éªc .™«ªé∏d Ék Ñ°SÉæe ¿ƒµj ’ ób …òdGh
äÉeó°üdÉH êÓ©dGh ÒbÉ≤©∏d á«ÑfÉ÷G ¢VGôYC’G øe AÉØ°û∏d πKÉªàdG ≈dEG
.êÓ©dG ‘ Ωóîà°ùŸG á«FÉHô¡µdG
ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ¿CG BasicNeeds á«©ªL äóLh
,áª¡e πeGƒY É¡fCG øjÈà©e πªY ¢Uôah ∞«≤ãàdG ¿ƒÑ∏£j ájÉYôdG ≈∏Y
á«∏FÉ©dG º¡JÉ«M ‘ áªgÉ°ùŸGh º¡°VGôeCG ™e πeÉ©àdG øe ¢SÉædG øµÁ É‡
‘ ácQÉ°ûŸG á«fÉµeEG ‘ AÉØ°ûdG πãªàjh .»YÉªàL’G ∫ƒÑ≤dG ó°üMh
.á«©ªàéŸGh á«æjódG á£°ûfC’G
x INÈ!WEL!XP+VGÈ!XL+È!!!¸·

á°UÓN

™ªà› ‘ áØ∏àîŸG äÉYƒªéŸG ÚH …ƒb ≥aGƒJ äGQhÉ°ûŸG øY èàf
¢ù«dh .É¡JGP óëH IRQÉH áé«àf √ògh .öû©dG äÉ«°UƒàdG ≈∏Y á«°ùØædG áë°üdG
≈∏Y äÉYƒªéŸG AGQBG hCG ájOôØdG AGQB’G ‘ IÒÑc ¥hôa ó‚ ¿CG ÅLÉØŸG øe
√ò¡a .QGô≤dG PÉîJG ‘ ≥◊Gh êÓ©dG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πãe ™«°VGƒŸG √òg á«ªgCG
ÚH kGÒÑc Ék aÓàNG ∞∏àîJ á«°ùØædG áë°üdG ±hôX ¿CG ≈dEG Ò°ûJ ¥hôØdG
»eóîà°ùe ÚH πª©dG èeGôH ‘ ¥hôa ≈dEG Ék °†jCG Ò°ûJh ,äÉaÉ≤ãdGh ¿Gó∏ÑdG
ób äÉ«°UƒàdG ¿EGh .ÒÑc πNGóJ ∑Éæg ¿Éc ¿EGh á∏FÉ©dG OGôaCGh äÉeóÿG
ä’ÉéŸG ‘ ∑Î°ûŸG πª©∏d ¿Éµe hCG ó∏H πc ‘ á«æ©ŸG äÉYƒªéŸG ™é°ûJ
QGƒ◊G ∫ÓN øe) á«aÓÿG ™«°VGƒŸG á°ûbÉæe ‘ ôªà°ùJ ¿CGh É¡«∏Y ≥ØàŸG
.(¥ô£dG øe ÉgÒZh »KÓãdG
,äÉ«bÓNCÓd á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áæ÷ πªY øe Ék ªYO ≈≤∏J á«∏ª©dG √òg
ójQóe ¿ÓYEG ‘ äÉ«°UƒàdG √òg Úª°†J ≈dEG á«©ª÷G Oƒ≤J ób á«∏ªY »gh
.»Ñ£dG πª©∏d á«bÓNC’G á«¡«LƒàdG äGOÉ°TQE’G Èà©j …òdG
ÉÃ ,áª¡ŸG ≥WÉæŸGh ¿Gó∏ÑdG øe OóY øe kGOGôaCG πª©dG ≥jôa πª°ûj ⁄
,IôaGƒàŸG OQGƒŸGh âbƒdG πX ‘ ,∂dòc .á«æ«JÓdG ÉµjôeCGh Ú°üdG É¡«a
äGQÉ°ûà°S’G ∂dP øe ∞ØN óbh .ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH í°ùŸG Gòg …ô``LCG
πª©dG Gòg ôjƒ£J º¡ŸG øe ¿ƒµ«°S ,á«∏Ñ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûŸG ‘ .á«Ñ©°ûdG
.⁄É©dG ≥WÉæe πc ∑GöTEGh
√òg Rõ©à°S »àdG á£°ûfC’G øe á∏°ù∏°ùd ºYódG ó°û◊ πª©dG ≥jôa §£îjh
™ªL ‘ á«fÉãdG Ió«ØŸG Iƒ£ÿG πãªàJh .⁄É©dG ∫ƒM ¿Gó∏ÑdG ‘ äÉcô◊G
.äÉ«°UƒàdG √òg øe πc á÷É©eh ,äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≈∏Y á∏ãeC’G øe á∏°ù∏°S
AóÑ∏d øjôNB’G IóYÉ°ùŸ kGOQƒeh »≤«≤◊G ¿hÉ©àdG ≈∏Y ’k Éãe ∂dP ¿ƒµ«°Sh
á∏ãeCG πµ°ûJ ™jQÉ°ûe ôjƒ£J πª©dG ≥jôa ™é°û«°S Éªc .íLÉædG ¿hÉ©àdÉH
≈∏Y á∏ãeC’G ÚH øe .¬°ùØf hò◊G Ghòëj ¿CG ≈∏Y øjôNB’G õ«Ø–h á«aÉ°VEG
Úeóîà°ùŸG ÚH áµÑ°T AÉ°ûfE’ πNódG Êóàe ó∏H ‘ πªY á°TQh ôjƒ£J ∂dP
.äÉª¶æŸG AÉ°SDhQ É¡«a ÉÃ ,áeƒµ◊Gh ÚaÎëŸGh ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh
øcÉeCG ‘ »KÓãdG QGƒ``◊G õjõ©àd Oƒ¡L ∫òH Ék °†jCG ó«ØŸG øe ¿ƒµ«°Sh
Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ªé∏d øµÁ Éªc .ÚµH ‘ áHôéàdG øe ÚÑJ Éªc áØ∏àﬂ
»àdG ¥ô£dG ‘ ≥«≤ëà∏d Ék «ŸÉY Ék Yhöûe QÉÑàY’G Ú©H òNCÉJ ¿CG »°ùØædG
»eóîà°ùe ™e ¿ƒ∏ª©j øjòdG ¿ƒ«°ùØædG ¿ƒ÷É©ŸG É¡eóîà°ùj ¿CG øµÁ
≈∏Y ÉeCG .á«¡«LƒàdG äGOÉ°TQE’G ≥«Ñ£Jh ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG
á«Ø«c ¢SQóJ ¿CG áaÎëŸG äÉÄ«¡∏d º¡ŸG øe ¿ƒµ«°ùa ‹hódG iƒà°ùŸG
äGô“DƒŸG ‘ ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùe ∑GöTEG õjõ©J
.iÈµdG äÉ«∏YÉØdGh
¿CG ¢VÎØŸG øe »àdGh QÉµaC’G √òg ¢†©Ñd äÉMÎ≤ŸG ôjƒ£J ºàj
¿ƒµà°S »àdGh πNódG á©ØJôŸGh á«fóàŸG ∫hódG ‘ ™jQÉ°ûe ≈dEG »°†ØJ
™«é°ûàd IójóL äÉµÑ°T AÉ°ûfEGh IQÉàîŸG äÉ«°UƒàdG QÉÑàN’ áªª°üe
ÌcCG á≤jô£H øjó∏H hCG ó∏H ™e πª©dÉa .áaÉc ±GôWC’G ÚH ¿hÉ©àdGh ácGöûdG
√òg º««≤Jh äÉ«°UƒàdG ≈∏Y Ióªà©ŸG á«¡«LƒàdG äGOÉ°TQE’G ™°Vƒd ácGöT
Gòg √CGóH …òdG πª©dG ‘ QGôªà°SÓd áÑëà°ùeh ájó› á∏«°Sh »g äGÈÿG
.´höûŸG
¸¸!!!x

INÈ!WEL!XP+VGÈ!XL+È

ójõe ≈dEG …ODƒj ób á«°ùØædG áë°üdG áeóN ÒaƒJ ‘ á«°ùØf á«ë°U äÉbÉYEG
.ÚµªàdG ≈dEG ¬æe áª°UƒdG øe

¬JGRÉ‚EGh πª©dG ≥jôa èFÉàf

´höûe ¢ûbƒf ,ÚµH ‘ πª©dG ≥jôa √ó≤Y …òdG ÊÉãdG ´ÉªàL’G ‘
äÓjó©àdG ¢†©H âjôLCGh .äGQÉ°ûà°S’G èFÉàf Aƒ°V ≈∏Y äÉ«°UƒàdG
ájò«ØæàdG áæé∏dG πÑb øe Iójó÷G áî°ùædG ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ ºK .á£«°ùÑdG
(1 ∫hó÷G) É¡©bƒe ≈∏Y äöûfh »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ªé∏d
π°†aCG ∫ƒM ‹hó``dG á«°ùØædG áë°üdG ™ªàéŸ äÉ«°UƒJ 1 ∫hó``÷G
ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh áeóÿG »eóîà°ùe ™e πª©dG ‘ äÉ°SQÉªŸG
»YÉªàL’G êÉeOE’G ≈dEG ô¶ædG âØd πª°ûj »°ùØædG ¢VôŸG øe AÉØ°ûdG ¿CÉH Éæª¡a ≈dEG kGOÉæà°SG
á«©ªàéŸG á«°ùØædG á«ë°üdG ájÉYô∏d ¿RGƒàe ΩÉ¶f ≈dEG ‘ÉµdG ∫ƒ°UƒdGh …OÉ°üàb’Gh
™ªàéŸG ™Ñàj ¿CG (WPA) »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G »°UƒJ ,á«FÉØ°ûà°S’Gh
‘ **Ú°SQÉªŸG ÚH ÊhÉ©àdG πª©dG πLCG øe á«JB’G áHQÉ≤ŸG ‹hódG »°ùØædG »ë°üdG
.**ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG/äÓFÉ©dGh **äÉeóÿG »eóîà°ùeh á«°ùØædG áë°üdG
:»∏j ÉÃ »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G »°UƒJ
.á«°ùØædG áë°üdG ‘ ácGöûdG ìÉ‚ ¢SÉ°SCG ƒg ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGÎMG ¿EG .1
äÉHGô£°V’ÉH ÚHÉ°üŸG IÉ«ëH á≤∏©àŸG ájôjöùdG äÉ°SQÉªŸGh äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jöûàdG ¿EG .2
»eóîà°ùeh á«°ùØædG áë°üdG »°SQÉ‡ ™e ¿hÉ©àdÉH ôjƒ£J ≈dEG áLÉëH º¡àjÉYQh á«°ùØædG
.ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG
»eóîà°ùe äÉª¶æe ôjƒ£J ºYójh Rõ©j ¿CG ‹hódG á«°ùØædG áë°üdG ™ªà› ≈∏Y Öéj .3
.ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG äÉª¶æeh äÉeóÿG
»Yóà°ùj ∂dPh .á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d »°SÉ°SCG ôeCG á«°ùØædG áë°üdG ôjƒ£J ¿EG .4
.™ªàéŸG äÉYÉ£b áaÉc øe ácQÉ°ûe
»°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G É¡«a ÉÃ ,á«∏ëŸGh á«dhódG áaÎëŸG äÉª¶æŸG øe ™bƒàj .5
äÉeóÿG »eóîà°ùŸ ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG ≈dEG ≈©°ùJ ¿CG ,AÉ°†YC’G É¡JÉ«©ªLh É¡›GÈH
.øµeCG ≈àe á°UÉÿG É¡à£°ûfCG ‘ ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh
∫ÓN øe ºàJ π«gCÉàdG IOÉYE’ ™°†îj hCG IOÉM ádÉM ÊÉ©j ¢üî°T …C’ ájÉYQ π°†aCG ¿EG .6
.äÉeóÿG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùeh á«°ùØædG áë°üdG »°SQÉ‡ ÚH ¿hÉ©àdG
.ÖjQóàdGh á°UÉÿG äGÈÿG øe ó«Øj πª©dG Gògh
áë°üdG »°SQÉ‡ ÚH Ék fhÉ©J á«°ùØædG áë°üdG ‘ á«YƒædG Ú°ù–h åëÑdGh ∞«≤ãàdG Ö∏£àj .7
.ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh äÉeóÿG »eóîà°ùeh á«°ùØædG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G êÉeOE’G á«°ùØædG áë°üdG ‘ AÉØ°ûdG á«∏ªY πª°ûJ .8
,¿Éµ°SE’Gh ,ÖjQóàdGh ∞«≤ãàdG :≈dEG ∫ƒ°UƒdG ‘ ∂dP ≈∏Y á∏ãeC’G øªµJh .á«Ñ£dG ájÉYôdG
.»∏FÉ©dG ºYódGh ,IƒYódGh ,∞«XƒàdGh
áaÎëŸG äÉYƒªéŸGh »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G ‘ AÉ°†YC’G äÉ«©ª÷G ≈∏Y Ú©àj .9
ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG äÉª¶æeh äÉeóÿG »eóîà°ùe äÉª¶æe ™e ¿hÉ©àJ ¿CG iôNC’G
á«°SÉ«°ùdG äÉ¡÷G ó«MƒJ πLCG øe äÉeƒµ◊G ó°û◊ iô``NC’G á«©ªàéŸG äÉ°ù°SDƒŸGh
.áª°UƒdG áëaÉµeh ™ªàéŸG ∞«≤ãJh ,äÉeóî∏d π°†aC’G πjƒªàdG ∂jô–h
äÉHQÉ≤ŸG øe áYƒª› ∫ÓN øe ájÉYôdG ≈∏Y ºFÉ≤dGh Ωóîà°ùŸG Úµ“ ≈dEG »©°ùdG Öéj .10
äÉÄ«g ‘ ácQÉ°ûŸGh á«JGòdG IóYÉ°ùŸG äÉYƒª› ôjƒ£J :∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,QÉµaC’Gh
á«°ùØædG á«ë°üdG äÉbÉYE’ÉH ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TC’G ∞«XƒJh ,äÉeóÿG IQGOEGh §«£îàdG
áª°Uƒ∏d áëaÉµŸG á«∏ëŸG èeGÈdG ¥ÓWEGh ,á«°ùØædG áë°üdG áeóN ÒaƒJ ‘
á«¡«LƒJ äGOÉ°TQEG ≈dEG ó∏H πc êÉàëj .á«°ùØædG áë°üdG ™ªàéŸ á°ü°üﬂ äÉ«°UƒàdG √òg *
.äÉ«°UƒàdG √òg ≥«Ñ£àd á°UÉN
.á«°ùØædG áë°üdG äÉeóN hOhõeh ¿ƒ«°ùØædG ¿ƒ÷É©ŸG “á«°ùØædG áë°üdG ƒ°SQÉ‡“`H ó°ü≤j **
.á«°ùØf áë°U äÉeóN Gƒ≤∏J hCG ¿ƒ≤∏àj øjòdG ¢UÉî°TC’G “äÉeóÿG »eóîà°ùe“`H ó°ü≤j
≈°VôŸG ,Úµ∏¡à°ùŸG ,≈°VôŸG ,AÓcƒdG πãe º¡«dEG IQÉ°TEÓd iô``NCG äÉë∏£°üe Ωóîà°ùJ
ó≤a ,øcÉeC’Gh ¿Gó∏ÑdG πc ‘ Ωóîà°ùe äÉë∏£°üŸG √òg øe Ék jCG ¿EG .ÚLÉædGh ,Ú≤HÉ°ùdG
äÉë∏£°üe á«°ùØædG äÉHGô£°V’ÉH ÚHÉ°üŸGh Ú°SQÉªŸG øe áØ∏àﬂ äÉYƒª› âeóîà°SG
Ók ãe) É¡«dEG äÉØàd’G Öéj á«°üî°T hCG á«aÉ≤K hCG á«îjQÉJ ä’’O É¡d »àdG ÊÉ©ŸÉa .áØ∏àﬂ
ôeC’G Gòg øµdh ,(á«ë°üdG ájÉYô∏d »Ñ∏°ùdG »≤∏àdG ≈dEG ¢SÉædG ¢†©H óæY Ò°ûj ¢†jôe í∏£°üe
. .äÉ«°UƒàdG √òg ¥É£f ió©àj
™e ¿ƒ°û«©j øjòdG øjôNB’G ¢UÉî°TC’G hCG á∏FÉ©dG OGôaCG “ájÉYôdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG “í∏£°üÃ ó°üb
A’Dƒg ¥ôØj í∏£°üŸG Gògh .»ª°SQ ÒZ πµ°ûH º¡H ¿ƒªà¡j hCG á«°ùØf áë°U πcÉ°ûÃ ÚHÉ°üŸG
.Úæ«©ŸG á«°ùØædG áë°üdG »ØXƒe …CG ÚaÎëŸG ájÉYôdG …Ohõe øY ¢SÉædG

»°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G áæ÷ â©°Vh ,πª©dG ≥jôa ™e QhÉ°ûàdÉH
âØ«°VCG Iô≤Øc áMÎ≤ŸG äÉ«°UƒàdG øe â°S ≈∏Y õµJôJ Iô≤a äÉ«bÓNCÓd
áeÉ©dG á«©ªé∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ‘ É¡Áó≤J ºà«°Sh .ójQóe ¿ÓYEG ≈dEG
.É¡«∏Y ábOÉ°üŸG ºàJ »µd 2011 ΩÉ©dG ‘ »°ùØædG Ö£∏d
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mental health and mental health care in migrants. World
Psychiatry 2011;10:2-10.
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Ék Ñ©°U Ék ©°Vh áHô¨dG ‘ ô¡¶j …ò``dG OÉ``◊G »°ùØædG ¢VôŸG πµ°ûj
ÊÉ©j PEG .»∏ëŸG »Ñ£dG ™ªàéŸGh º¡JÓFÉYh ≈°VôŸG ≈``dEG áÑ°ùædÉH
Ék °†jCGh º¡°Vôe ÖÑ°ùH áª°UƒdG á«°ùØædG πcÉ°ûŸÉH ¿ƒHÉ°üŸG ≈°VôŸG
êÓ©dG »JCÉj Ée Ék ÑdÉZh .(1) ¬fƒaô©j ’ ó∏H ‘ ÖfÉLCG º¡fƒc ÖÑ°ùH
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH πîJ á≤jô£H ¢†jôŸG πeÉ©j Ée Ik OÉYh ,kGôNCÉàe ºFÓŸG
ôNCÉàj Ée Ék ÑdÉ¨a (2) ¢†jôª∏d ≈∏°†a áé«àæH §ÑJôj …òdG ,π«MÎdG ≈àMh
¢VGôeC’ÉH ÚHÉ°üŸG øjôaÉ°ùŸG π≤æd á«dhódG ä’ƒcƒJhÈdG ÜÉ«¨d kGô¶f
.º¡LÓY hCG á«°ùØædG
iód áahô©e IôgÉX ôØ°ùdG ÉgõØëj »àdG IOÉ◊G á«fÉgòdG äÉHƒædG ¿EG
º¡àHƒf ÜÉÑ°ûdG Èàîj óbh .¿ÉgòdG øe ïjQÉJ º¡jód ¢ù«d …òdG øjôaÉ°ùŸG
á°VôY Gƒfƒµj ¿CG Iõé©∏d øµÁ ,∂dòc .(3) OÓÑdG êQÉN ≈dhC’G á«°ùØædG
Ik OÉY »°ùØf ¢VôÃ πÑb øe GƒÑ«°UCG øjòdG ≈°VôŸG ¿EGh .(4) äÉHƒædG √ò¡d
OÉM ºbÉØJ …CG ‘ÓJ Ö©°üdG øe ¿ƒµj Gòd ,ôØ°ùdG πÑb IóYÉ°ùe ¿ƒÑ∏£j ’
√òg ‘ á∏«∏b IÈN ôØ°ùdG ÖW ‘ Ú°ü°üîàŸG ∂∏Á Ée Ék ÑdÉZh .ádÉë∏d
.ájó©ŸG ¢VGôeC’G ≈∏Y ¿É«MC’G ÖdÉZ ‘ ºgõ«cÎd kGô¶f πFÉ°ùŸG
á∏µ°ûe ¿hÈàîj øjôaÉ°ùŸG øe 11,3% ¿CG ≈∏Y »ãëH π«dO áªK
º¡eõ∏j 1,2%h OÉ◊G ¿ÉgòdG º¡æe 2,5% ÊÉ©j å«M ,Ée ´ƒf øe á«°ùØf
IOÉ◊G á«fÉgòdG äÉHƒædG πã“ .(5,6) ∫õæŸG ‘ êÓ©dG øe øjô¡°T øe ÌcCG
πcÉ°ûŸG áÑ°ùf ≠∏ÑJh .ôØ°ùdÉH á≤∏©àŸG á«°ùØædG πcÉ°ûŸG ¢ùªNo ‹GƒM
â¨∏H ,á«°ùfôa áæ«Y ‘ .(7) 5% ÆGôØdG âbh ∫ÓN á«°ùØædG ájƒ°†©dG
πcÉ°ûŸG √òg âfÉch .15-20% á«°ùØædG ¢VGôeC’G ÖÑ°ùH π«MÎdG áÑ°ùf
.ÚHÎ¨ŸG hCG øjôLÉ¡ŸG hCG πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y øjôaÉ°ùŸG iód Iöûàæe
≈°Vôª∏d ΩÉ©dG π≤ædG ΩGóîà°SG Ωó``Y Öéj ,á«dhódG ÒjÉ©ŸG ≥``ah
}7K AGhódG ó©H º¡àdÉM äô≤à°SG GPEG ’EG ,IOÉ◊G ä’É◊G …hP Ú«°ùØædG
ôØ°ùdG ≈∏Y ÚeCÉàdG Oƒ≤Y º¶©e »æãà°ùJh .(8) ájGQO hP ¢üî°T º¡≤aGôj ¿CG
.OÉ◊G »°ùØædG ¢VôŸG ≈∏Y áÑJÎŸG π«MÎdGh êÓ©dG ∞«dÉµJ
øeCG hCG áWöûdG ≈dEG áÑ°ùædÉH ádCÉ°ùŸG √òg áHQÉ≤e ‘ Ò«¨J çGóMEG ¿EG
¿CG ó≤à©fh .Ú«°ùØædG Ú÷É©ª∏d Ék jó– πãÁ ÚeCÉàdG äÉcöT hCG QÉ£ŸG
äGOÉ°TQEÓd á∏KÉªŸG á«¡«LƒàdG äGOÉ°TQE’G øe áë°VGh áYƒª› ójó–
á«°ùØf áë°U πFÉ°ùe ∫ƒM »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G É¡à©°Vh »àdG
ÚHÉ°üŸG øjôaÉ°ùŸG øe ä’É◊G ∞°ûµj ¿CG ¬fCÉ°T øe (1,9-11) iôNCG
á«°ùØædG äÉHGô£°V’ÉH ÚHÉ°üª∏d ºFÓŸG OGóYE’G ¿EGh .»°ùØædG ¢VôŸÉH
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≈∏Yh .πjƒªàdG ¢ü≤fh ÚaöûŸG ¢ü≤fh âbh OÉéjEG áHƒ©°U »g »°ùØædG
Ú÷É©ŸG ≈∏Y ¿EÉa ,¿Gó∏H á©°ùJ ‘ …QÉÑLEG »°ùØædG êÓ©dG ¿CG øe ºZôdG
.º¡°ùØfCÉH ¬Ø«dÉµJ Gƒ©aój ¿CG ÉHhQhCG ∫hO º¶©e ‘ Ú«°ùØædG
ÚFóàÑŸG Ú«°ùØædG Ú÷É©ŸG º¶©e ¿EÉa ,¥hôØdG √òg øe ºZôdG ≈∏Y
êÓ©dG ‘ √ƒ≤∏J øjòdG ÖjQóàdG øY ºgÉ°VQ øY GƒHôYCG (70%) ÉHhQhCG ‘
.á«°ùØædG äÉLÓ©dG ΩGóîà°SG óæY á≤ãdÉH º¡æe 80% ô©°Th »°ùØædG
ÖjQóàdG áeAGƒe á«∏ªY õjõ©J ‘ äÉeƒ∏©ŸG √òg ºgÉ°ùJ ¿CG ‘ πeCÉf
.»HhQhC’G OÉ–’G ‘ »°ùØædG êÓ©dG ≈∏Y
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ÖjQóàdG øe Ék «°SÉ°SCG kGAõL ¿Éc ÉŸÉ£d »°ùØædG êÓ©dG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y
äGƒæ°ùdG ‘ ™LGôJ »°ùØædG Ö£dG ‘ √QhO ¿EÉa ,á«°ùØædG á°SQÉªŸGh »°ùØædG
êÓ©dG ¿Éc GPEG Ée ∫ƒM ∑ƒµ°ûdG ¢†©H ÚãMÉÑdG äQhÉ°S óbh .á«°VÉŸG
ó≤a .(1) πÑ≤à°ùŸG ‘ Ú«°ùØædG Ú÷É©ª∏d á°SQÉªŸG √GOCG ≈≤Ñ«°S »°ùØædG
êÓ©dG ≈∏Y ÖjQóàdG á¡÷ á«HhQhC’G ¿Gó∏ÑdG ‘ ¥hôØdG ¢†©H äô¡X
¿Éµ°ùdG AGQBG øe â≤≤– äÉ°SGQódG øe á∏b ¿CG ’EG .(2) ¬à°SQÉ‡h »°ùØædG
≈∏Y ÖjQóàdG ‘ º¡JÈÿ º¡àjDhQh ÚFóàÑŸG Ú«°ùØædG Ú÷É©ŸG AGQBG øeh
.ájôjöùdG á°SQÉªŸG ‘ ¬eGóîà°SGh »°ùØædG êÓ©dG
-2008 É¡∏ªY á£N øª°V »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G â°ù°SCG
õjõ©J” ¬æe ±ó¡dG ¿Éch ,(ECPC) ÚFóàÑŸG Ú÷É©ŸG ¢ù∏› 2011
óMCG πã“h .(3) “⁄É©dG ∫ƒM á«æ¡ŸG ÚFóàÑŸG Ú«°ùØædG Ú÷É©ŸG á«ªæJ
»°ùØædG êÓ©dG ≈∏Y ÜQóà∏d í°ùe AGôLEG ‘ ECPC πªY á£N ±GógCG
.(4,5) á«HhQhC’G ¿Gó∏ÑdG ‘ ¬à°SQÉ‡h
ÉHhQhCG ¿Gó∏H ‘ ECPC AÉ°†YCG ≈∏Y âfÎf’G ÈY í°ùŸG Gòg …ôLCG
ÚÑ«éŸG øe Ö∏Wh .(á«Hô¨dGh á«Hƒæ÷Gh á«dÉª°ûdG ÉHhQhCG) I á≤£æŸG ‘
AGQBG ™ªL ∫ÓN øeh á°UÉÿG º¡JGÈN ≈∏Y øjóæà°ùe IQÉªà°SG GƒÄ∏Á ¿CG
,É°ùªædG Gƒ∏ãe) kGƒ°†Y 13 π°UCG øe 12 äGQÉªà°S’G OÉYCG óbh .º¡fGôbCG
,Göùjƒ°S ,É«fÉÑ°SEG ,É«dÉ£jEG ,É«fÉŸCG ,É°ùfôa ,É«fƒà°SG ,¢UÈb ,Éµ«é∏H
.(É«fÉ£jôHh ,É«côJ ,ójƒ°ùdG
á«Yƒf (CG :»∏j Ée ∫ƒM ’k GDƒ°S 16 øe áØdDƒŸG IQÉªà°S’G äQƒë“
äÉbƒ©ŸG ,ôaƒàŸG ÖjQóàdG ´ƒf ,±GöTE’G) »°ùØædG êÓ©dG ≈∏Y ÖjQóàdG
êÓ©dG ≈∏Y ÖjQóà∏d á«ª«¶æàdG ¬LhC’G (Ü ;(ÖjQóàdG ôaƒJ ¿hO ∫ƒ– »àdG
á≤ãdG (O ;ÖjQóàdG øY ≈°VôdG áÑ°ùf (ê ;(º««≤àdGh ,™aódG ,ájöù≤dG) »°ùØædG
.»°ùØædG êÓ©dG ΩGóîà°SG óæY ¢ùØædÉH
É¡∏ª°T »àdG ¿Gó∏ÑdG πc ‘ …QÉÑLEG »°ùØædG êÓ©dG ≈∏Y ÖjQóàdG ¿EG
‘ áeÉ©dG Ö£dG á«∏c ‘ ôaƒàe ÖjQóàdGh .É°ùfôah Éµ«é∏H GóY Ée åëÑdG
Ú©àj ¿Gó∏ÑdG º¶©e ‘h .(É«fÉ£jôH ,Göùjƒ°S ,É«fÉÑ°SEG ,É«fÉŸCG) ¿Gó∏H á©HQCG
.»°ùØædG êÓ©dG ≈∏Y ÜQóàdG GhOGQCG GPEG á«aÉ°VEG Ωƒ°SQ ™aO ¿Éµ°ùdG ≈∏Y
á«aô©ŸG á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG á«cô◊G äÉLÓ©dG ≈∏Y ÖjQóàdG ÉeCG
»°SÉ«≤dG »°ùØædG êÓ©dG ≈∏Y ÜQóàdG ¿CG ÚM ‘ ,¿Gó∏ÑdG πc ‘ ôaƒàªa
áªYGódG á«°üî°T ÚÑdG äÉ«æ≤àdG ≈∏Y ÜQóàdGh ,¿Gó∏H áà°S ‘ ôaƒàe
»°ùØædG êÓ©dG ≈∏Y ÜQóàdGh ,¿Gó∏H á©HQCG ‘ ôaƒàe á«°ùØædG á«ª«∏©àdGh
Üƒ∏£ŸG ≈°VôŸG OóY ≠∏H óbh .¿Gó∏H áKÓK ‘ ôaƒàe ‹ó÷G »cƒ∏°ùdG
ôaƒàj ⁄h .(É«côJ) 15 øe ÌcCG ≈dEG (É«fƒà°SG) ôØ°U ¿Éµ°ùdG øe º¡LÓY
π°UCG øe ¿Gó∏H á°ùªN ‘ »°ùØædG êÓ©dG ‘ ÖjQóàdG ≈∏Y ¢üàﬂ ±öûe
¢UÈbh É°ùªædG ‘ Ék «JGP ’k ƒ‡ ¿ƒµj ¿CG Öéj ±GöTE’G ¿CG ÚM ‘ ,12
.Göùjƒ°Sh
º««≤àdG Ωóîà°ùjo :∞∏àﬂ πµ°ûH »°ùØædG êÓ©dG ‘ äGAÉØµdG º««≤J ºàj
»£N ¿ÉëàeG Ö∏£jh ,¿Gó∏H áKÓK ‘ πé°ùdG hCG πª©dG ¿Éµe ≈∏Y óæà°ùŸG
áë°VGh äGOÉ°TQEG øe Éªa iôNC’G ¿Gó∏ÑdG ‘ ÉeCG .¿Gó∏H á©HQCG ‘ »¡Ø°T hCG
.ÚHQóàŸG º««≤àH ≥∏©àJ
êÓ©dG ≈∏Y ÜQóàdG ΩÉeCG Ók FÉM ∞≤J »àdG á«°SÉ°SC’G äÉbƒ©ŸG ¿EG
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33 ∞°Uh ,(RÉà‡ 5 ≈``dEG Å«°S 1) ¢ùªÿG f¡G* …P äôµ«d ¢SÉ«≤e
ó«Lz`dG hCG zRÉà‡z`dÉH ô“DƒŸG øY ΩÉ©dG º¡YÉÑ£fG ÚcQÉ°ûŸG øe (%100)
ÉÃ á«∏Ñ≤à°ùe äÉYÉªàLG ‘ º¡à°ûbÉæŸ Ék Yƒ°Vƒe 20 ‹GƒM ìÎbGh .zkGóL
øª°V πª©dGh ,IOÉ«≤dG ,º«∏©àdG) ÜÉÑ°ûdG Ú«°ùØædG Ú÷É©ŸG äGQÉ¡e É¡«a
.(¥ôa
6 øe É¨jQ ‘ 2011 áæ°S ´ÉªàLG º«¶æJ É«ØJ’ øe AÓeõdG ìÎbGh
á«©ª÷G ¬àeób …òdG ‹ÉŸG ºYódG π°†ØHh .2011 πjôHCG/¿É°ù«f 8 ≈dEG
ádhO 15 øe Ék Hhóæe 90 ‹GƒM ∑QÉ°û«°S ,SIDAh »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG
.á«Hô¨dGh á«böûdG ÉHhQhCG ∫hO øe
º«¶æJ øe Gƒæµ“ ÜÉÑ°ûdG Ú«°ùØædG Ú÷É©ŸG ¿ƒµd QhöùdÉH ô©°ûfh
ôªà°ùŸG ¿hÉ©àdG ≈dEG ∂dP »°†Øj ¿CG ‘ πeC’G Éfhóëjh äÉYÉªàL’G √òg
ä’É°üJ’G øY Ó°†a πÑ≤à°ùŸG ‘ äGô“DƒŸG ó≤Y π¡°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe …òdG
.á«°üî°ûdG á«dhódG
Marie Bendix1, Olga Paravaya2,
Yakov Kochetkov3, Sameer Jauhar4
1Psychiatric Clinic, Karolinska University Hospital,
Huddinge, Sweden
2Medical Academy of Postgraduate Education, Belarus
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Hospital, Glasgow, UK

™LGôŸG

1. Lotz-Rambaldi W, Schäfer I, ten Doesschate R et al.
Specialist train- ing in psychiatry in Europe – Results of
the UEMS survey. Eur Psy- chiatry 2008;23:157-68.
2. Muijen M. Focus on mental health care reforms in
Europe: mental health services in Europe: an overview.
Psychiatr Serv 2008;59:479.
3. Nawka A, Kuzman MR, Giacco D et al. Mental health
reforms in Europe: challenges of postgraduate psychiatric
training in Europe: a trainee perspective. Psychiatr Serv
2010;61:862-4.
4. Füredi J, Mohr P, Swingler D et al. Psychiatry in selected
countries of Central and Eastern Europe: an overview of
the current situation. Acta Psychiatr Scand 2006;114:22331.
5. Schulze TG, Treichel KC. The European Federation of
Psychiatric Trainees (EFPT) – an integral part of the
European harmonisation of psychiatric education and
practise. Eur Psychiatry 2002;17:300- 5.
6. Fiorillo A, Lattova Z, Brahmbhatt P et al. The Action Plan
2010 of the WPA Early Career Psychiatrists Council.
World Psychiatry 2010;9:62-3.

81

املجلة العاملية للطب النفسي

¢ù«jÉ≤ŸG ójó–h ,(1) É``HhQhCG ‘ á«ÑjQóàdG á£°ûfC’G º««≤J ¿CG ™e
á«Hô¨dGh á«böûdG ÉHhQhCG ÚH ¥hôØdG ¿CG ’EG ,™é°ûe ôeCG (2,3) áeQÉ°üdG
πeGƒ©dÉH ≥∏©àj ∂``dP ¢†©H ¿CG ‘ ∂°T ’h .(4) IOƒ``Lƒ``e â``dGR É``e
¿Gó∏H ¢†©H ‘ .’EG ¢ù«d ájÉµ◊G ∞°üf ƒg Aõ÷G Gòg øµdh ájOÉ°üàb’G
,áæ°S øe πbCG á«ª°SôdG »°ùØædG Ö£∏d áeÉbE’G èeGôH ΩhóJ ,á«böûdG ÉHhQhCG
,∂dòc .(3) ÖjQóàdG èeÉfôH ∫ÓN øe º¡àaô©e º¶©e ¿ƒHQóàŸG Ö°ùàµjh
OGóYCG ¿EÉa äóLh ¿EGh øµdh ,ó∏H πc ‘ ÚHQóàª∏d á«æWh äÉª¶æe óLƒJ ’
äÉª¶æe êÉ``eOEG Ék °†jCG º¡ŸG øe .Ωó≤J …CG ≥«©J ób á«fóàŸG ÚÑ°ùàæŸG
áëLGQ ájò¨J Òaƒàd ∂dPh Ú°ü°üîàŸGh º«∏©àdG äÉª¶æe ‘ ÚHQóàª∏d
.Ò«¨àdG ≥«≤ëàdh A’Dƒg π¨°ûj ÉŸ
øe Ö©°üj ób âfÎf’G ÈY ∫É°üJ’G ¢ü≤f πãe á«æ≤àdG πcÉ°ûŸG ¿EG
ÚHQóàª∏d äÉYÉªàLG ó≤Y ‘ ∫ƒ∏◊G óMCG øªµjh .ÚHQóàŸG ÚH πYÉØàdG
‘ á«é¡æŸG ôjƒ£J ‘ ÚHQóàŸG äÉªgÉ°ùe õjõ©Jh ,á«HhQhC’G ∫hódG ÚH
¢UÉN ΩÉªàgG øY IóY äGƒæ°ùd Ók ãe ójƒ°ùdG âHôYCG .(5) º¡æe πc ¿Gó∏H
»àdG ™jQÉ°ûŸG ‘ ∂dP ô¡¶jh ,á«böûdG É``HhQhCG ∫hO ‘ »°ùØædG Ö£dÉH
»°VÉŸG ≈àM øµdh .(SEEC) ájójƒ°ùdG á«böûdG ÉHhQhCG áæ÷ É¡àdƒe
Ú«°ùØædG Ú÷É©ŸG hCG ÚHQóàŸG âcöTCG ™jQÉ°ûŸG øe á∏b ,Öjô≤dG
.ÜÉÑ°ûdG
äÉLÉM ¢ûbÉf »ÑjôŒ ´ÉªàLG ó≤Y ,SEEC IQOÉÑe ∫ÓN øe
/QÉjCG ‘ OGô¨æ«æ«dÉc ‘ á«böûdG ÉHhQhCG ‘ ÜÉÑ°ûdG Ú«°ùØædG Ú÷É©ŸG
É«fGƒà«dh É«°ShQÓ«H øe ÜÉÑ°T ¿ƒ«°ùØf ¿ƒ÷É©e ≥ØJG .2009 ƒjÉe
,äGÈÿG ∫OÉÑJh π°UGƒàdG õjõ©àd äÉYÉªàLG º«¶æJ ≈∏Y ójƒ°ùdGh É«°ShQh
IOƒLƒŸG äÉµÑ°ûdG ΩGóîà°SÉH .ÜÉÑ°ûdG Ú«°ùØædG Ú÷É©ŸG º«∏©J π«¡°ùJh
¢ù∏›h (EFPT) »°ùØædG Ö£dG ≈∏Y ÚHQóàª∏d »``HhQhC’G OÉ–’G πãe
,(6) »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ªé∏d ™HÉàdG ÜÉÑ°ûdG Ú«°ùØædG Ú÷É©ŸG
áëæe á£°SGƒH »MÉààa’G ´ÉªàL’G π«¡°ùJ ”h á«ª«¶æJ áæ÷ AÉ°ûfEG ”
´ÉªàL’G ¿Éch .(SIDA) ájójƒ°ùdG á«dhódG ¿hÉ©àdGh á«ªæàdG ádÉch øe
,“ÜÉÑ°ûdG Ú«°ùØædG Ú÷É©ŸG ÚH äGÈÿGh ±QÉ©ŸG ∫OÉÑJ ¥ôW” ¿Gƒæ©H
øe ÜÉÑ°T ¿ƒ«°ùØf ¿ƒ÷É©e ¬«a ∑QÉ°Th ,2010 ƒjÉe/QÉjCG ‘ ó≤Y óbh
á«aÉæjóæµ°S’G ∫hódGh É«°ShQh GóædƒHh ¿Éfƒ«dGh É«°ShQÓ«Hh ≥«£∏ÑdG ∫hO
.É«fÉ£jôHh
πFÉ°ùeh á«ãëH πFÉ°ùe øY Ók °†a ájôjöS ™«°VGƒe ióàæŸG º°V
¢VôYh πªY ¢``TQhh äGöVÉﬁ øª°†J Éªc .á«ë°üdG ájÉYôdG ôjƒ£J
IQÉjR âª¶fh .á«°ShôdG á¨∏dG ≈dEG áªLÎdG äôaƒJh ,äÉ≤°ü∏Ÿh ä’É◊
.á«∏ëŸG á«ª«¶æàdG áæé∏dG πÑb øe á«∏ëŸG »°ùØædG Ö£dG äÉ°ù°SDƒe ≈dEG
ÚHhóæŸG óMCG ÉgôcP ádƒ≤e ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ¬∏ãe …òdG ´ƒæàdG ¢üî∏J óbh
‘h .záØ∏àﬂ AÉ«°TCG iôf Éææµdh ¬°ùØf A»°ûdG ≈dEG ô¶æf{ ÉæfCG ÉgOÉØeh
Ö«MÎdG ≈b’ …òdG öüæ©dG âfÉc πª©dG ¢TQh ¿CG óLh ô“Dƒª∏d º««≤J
Ö°ùëHh .ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJh á°ûbÉæª∏d ∫ÉéŸG âMÉJCG É¡fC’ ÉÃQ ,ÈcC’G
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‘ »Ø«XƒdG ∫ÓàY’G QhO ∫ƒM ióàæª∏d (8)
‘ ôµÑŸG πNóàdG ∫ƒ``Mh »°ùØædG ¢ü«î°ûàdG
∫ƒM Maj É¡©°Vh »àdG äÉ«MÉààa’Gh ;¿ÉgòdG
á«°ùØædG ¢VGôeC’ÉH ÚHÉ°üª∏d ájó°ù÷G áë°üdG
Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G πªY á£N ∫ƒMh (9)
.(10) »°ùØædG
»°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G ôµ°ûJ
ôjôëàdG »ØXƒeh ÚªµëŸGh ä’É≤ŸG »©°VGh
.RÉ‚E’G Gòg ≥«≤– ΩÉeCG ∫ÉéŸG GƒMÉJCG øjòdG
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á«©ª÷G á∏éŸ ÒKCÉàdG πeÉ©e í``Ñ``°``UCG
¿Éc ¿CG ó©H 5^562 »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG
.2010 ‘ 4^375h 2009 ‘ 3^896
126 ÚH á©°SÉàdG áÑJôŸG ¿B’G á∏éŸG πà–h
American É¡≤Ñ°ùJ) ™HGôdG õcôŸGh á«°ùØf á∏›
Archives ofh Journal of Psychiatry
British Journal of h General Psychiatry
.ΩÉ©dG »°ùØædG Ö£dG äÓ› ÚH (Psychiatry
øe Oó``Y È```cCG â≤∏J »``à``dG ä’É``≤``ŸG ¿EG
QÉÑàY’ÉH äòNoCG »àdG IÎØdG ∫ÓN äÉ°SÉÑàb’G
ä’É≤ŸG »g ójó÷G ÒKCÉàdG πeÉ©e ¿ÉÑ°ùM óæY
(1) ø``jô``NBGh De Hert É¡«ÑJÉµd á°UÉÿG
,ΩÉ°üØdÉH ÚHÉ°üª∏d á«°†jC’G äÉeRÓàŸG ∫ƒM
¿õ◊G ∫ƒM (2) Zisook and Shear h
∫ƒM (3) ø``jô``NBGh Corriganh ,¿Gó≤ØdGh
áaÉ≤ãdG ∫ƒM (4) Alarcónh ,á«JGòdG áª°UƒdG
Alexopoulosh ,»°ùØædG ¢ü«î°ûàdGh
,»Nƒî«°ûdG ÜÉÄàc’G ∫ƒM (5)and Kelly
∫ƒM (6) Krueger and Bezdjianh
ä’É≤ŸG ;»°ùØædG Ö£∏d ájó©ÑdG º«gÉØŸG
Ustun and É``¡``«``©``°``VGƒ``d á``«``Ø``jô``©``à``dG
øjôNBGh McGorryh (7) Kennedy

!XPGML!XPvMGÈ!XPGM(Èé!x INÈ!WEL!eB!gV@È!x+VGÈ!e:S+È
!x INÈ!WEL!XP+VGÈ
OóY π©éj É‡ ,»°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G
‘ 62 ,ÚàµjôeC’G ‘ 28 :135 äÉ«©ª÷G √òg
22h ,§°ShC’G ¥öûdGh É«≤jôaCG ‘ 23 ,É``HhQhCG
.É«°SBG-É«dGÎ°SCGh É«°SBG ‘
∫ƒÑb ≈∏Y á«eƒª©dG á«©ª÷G â≤aGh Éªc
,…Qƒ£àdG »°ùØædG Ö£dÉH ≈æ©j ójóL »ª∏Y º°ùb
á«ŸÉ©dG á«©ªé∏d á«ª∏©dG ΩÉ°ùbC’G π©éj É‡
.kÉª°ùb 66 »°ùØædG Ö£∏d
,á«eƒª©dG á«©ª÷G ∫ÓN äÉHÉîàfG âjôLCG
Ék Ñîàæe kGójóL Ék °ù«FQ GôZƒH ¢û«æjO ÖîàfÉa
QƒØ∏H QÉ``ZOEG ,»°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ªé∏d
IÒJôµ°S ÉÑjQ π«°û«eh ,º«∏©à∏d kGójóL kGÒJôµ°S
kGÒJôµ°S ó«aÉL ∫Gõ```aCGh ,äÉYƒÑ£ª∏d IójóL
.ΩÉ°ùbCÓd kGójóL
¹´!!!x
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á«©ªé∏d πªY á°TQh hCG á«©£≤e Ihóf 58h πªY
hCG á«≤WÉæe Ihóf 14h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG
28h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ªé∏d πªY á°TQh
äÉ≤°ü∏ª∏d äÉ°ù∏L 5h á«¡Ø°T π°UGƒJ á°ù∏L
.á«dÉ¨JÈdG/á«fÉÑ°SE’ÉH á°ù∏L 92h
PÉà°SC’G çó– ,ô“DƒŸG äÉ°ù∏L ìÉààaG iód
á«©ª÷G πªY á£N ≥«Ñ£J ø``Y êÉ``e ƒ``jQÉ``e
±ôYh
q 2011-2008 »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG
ΩÉ©∏d …’hO ¿ÉL IõFÉL ≈∏Y õFÉ◊G IöVÉëÃ
.ôdóæ«c å«æ«c PÉà°SC’G ,2011
á«ŸÉ©dG á«©ªé∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G äó≤Y
â≤aGhh .ÈªàÑ°S/∫ƒ∏jCG 21 ‘ »°ùØædG Ö£∏d
ÉjOƒÑªc á«©ªL ∫ƒÑb ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH á«©ª÷G
‘ AÉ°†YC’G äÉ«©ª÷G ÚH øe á«°ùØædG áë°ü∏d

Ö£∏d öûY ¢ùeÉî`dG »ŸÉ©dG ô“DƒŸG ó≤Y
22 ≈``dEG 18 øe ¢ùjôjBG ¢ùæjƒH ‘ »°ùØædG
ó¡°T …òdG ô“DƒŸG ¿Éch ,2011 ÈªàÑ°S/∫ƒ∏jCG
Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G ïjQÉJ ‘ ÈcC’G Qƒ°†◊G
,á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG êQÉN ÈcC’G Qƒ°†◊Gh »°ùØædG
.14013 ÚcQÉ°ûŸG OóY ≠∏H å«M
á«ŸÉ©dG á«©ª÷G{ ô“DƒŸG ´ƒ°Vƒe ¿Éc
¿Éch .zÉæ∏Ñ≤à°ùeh ÉæKQEG :2011 »°ùØædG Ö£∏d
»àdG äGRÉ```‚E’G øY áëŸ AÉ£YEG ¬æe ±ó¡dG
∫É› ‘ Ió``YGƒ``dG äÉ``gÉ``Œ’Gh âbƒdG äóq ` –
.»°ùØædG Ö£dG
™ªLCG …ò```dG ,»``ª``∏``©``dG è``eÉ``fÈ``dG ∞``dCÉ` J
IöVÉﬁ 24 øe ,¬à«Yƒf ø°ùM ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG
á°TQh 17h áª¶àæe Ihóf 94h á«°SÉ°SCG Ihóf 15h
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