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الفرقة املو�سيقية للنزالء امل�ؤهلني
ثم دع ��ت مقدمة احلف ��ل ليلى قي�س
الدكتور نعمة اليا�س�ي�ن اخت�صا�ص
الط ��ب النف�س ��ي لإلقاء حما�ض ��رته
الت ��ي تن ��اول فيه ��ا عل ��م الت�أهي ��ل
النف�س ��ي وا�س ��تعر�ض فيه ��ا �آليات
ت�أهي ��ل املر�ض ��ى النف�س ��يني الت ��ي
متثل ��ت يف االرتقاء مب�س ��توياتهم
النف�س ��ية عرب ا�ش ��غال اوقاتهم مبا
يت�ل�اءم وا�س ��تعداداتهم النف�س ��ية
من خالل ممار�س ��ة العالج بالر�سم
والكتاب ��ة واملو�س ��يقى والتمثي ��ل
واخلطابة وعدد �آخر من الو�سائل
العالجي ��ة م�ست�ش ��هد ًا ب�أمثل ��ة
واح�ص ��ائيات ع ��دة عر�ض ��ت عل ��ى
�شا�شة عر�ض �أمام اجلمهور.
وقام ��ت جمموع ��ة م ��ن الن ��زالء
امل�ؤهل�ي�ن نف�س ��ي ًا بع ��زف وغن ��اء
�أن�شودة (�سالم عليك عراق املحن)
وق ��د القى ان�ش ��ادهم جتاوب ًا كبري ًا
م ��ن قب ��ل اجلمه ��ور احلا�ض ��رين
املك ��ون من امل�س� ��ؤولني وعدد كبري
من العوائل وذوي النزالء.
اعقب ذل ��ك كلمة ارجتله ��ا الدكتور
�ص ��باح �ص ��ادق فخر الدي ��ن رئي�س
الكلي ��ة الطبية امللكي ��ة الربيطانية
فرع ال�ش ��رق الأو�س ��ط ا�س ��تعر�ض
فيه ��ا ن�ش ��اطات الكلي ��ة يف دع ��م
وتطوي ��ر قابلي ��ات وجتهي ��زات
م�ست�ش ��فى الر�ش ��اد و�أ�ش ��ار اىل
افاق وا�س ��عة وطيب ��ة للتطور وفق
معطيات العلم احلديث ميكن لكلية
وكادر امل�ست�ش ��فى القي ��ام به ��ا يف
امل�ستقبل القريب.
ثم تلت كلمة (املدى) كلمة الدكتور
قا�س ��م ه ��ادي الع ��وادي رئي� ��س
اجلمعية الطبية النف�سية العراقية
وق ��د انط ��وت عل ��ى معلوم ��ات
تاريخية جاء فيها:
االمرا� ��ض النف�س ��ية والعقلي ��ة
قدمية قدم االن�س ��ان ولقد مر تطور
ال�ص ��حة النف�سية والعالج النف�سي
بتاري ��خ طويل يرجع اىل نحو ()5
خم�سة االف عام ومن املفيد هنا ان
ن�ستعر�ض هذا التطور باخت�صار.
تعود اجلذور التاريخية ملا ن�سميه
االن بال�صحة النف�سية واالمرا�ض
النف�س ��ية والع�ل�اج النف�س ��ي اىل
احل�ضارات العاملية القدمية خا�صة
امل�صرية ايام الفراعنة وال�سومرية
والبابلية يف العراق واحل�ضارات
ال�ص ��ينية والهندي ��ة القدمي ��ة وقد
كان االعتقاد ال�سائد يف ذلك الوقت
وقب ��ل املي�ل�اد ان �س ��بب االمرا�ض
النف�س ��ية والعقلية يعود اىل متلك
االن�سان من قبل االرواح ال�شريرة

املعر�ض الت�شكيلي املقام على هام�ش نهار املدى
او اجلن ولذلك كان املري�ض يعاين
االمرين من ط ��رق العالج البدائية
مث ��ل عزله بعيدا عن النا�س وربطه
حتت ال�شم�س او تكبيله بال�سال�سل
لك ��ي ال ي� ��ؤذي النا� ��س ،واحيان ��ا
رجمه باحلجارة و�ضربه بال�سياط
او الب�ص ��ق علي ��ه وذل ��ك الخ ��راج
اجل ��ن او ال�ش ��ياطني م ��ن داخل ��ه
او بوا�س ��طة جتويع ��ه او حرق ��ه
بال�ساحات العامة لتخلي�ص النا�س
م ��ن �ش ��ره ،ويف مرحل ��ة ن�ش ��وء
االديان كان رج ��ال الدين ي�أخذون
املري� ��ض اىل املعاب ��د ليبخرون ��ه
او يق ��ر�أون علي ��ه التعاوي ��ذ ،كم ��ا
ان ال�س ��حرة والعراف�ي�ن وغريه ��م
كان ��وا يعتق ��دون ان با�س ��تطاعتهم
معاجلة احلاالت النف�سية والعقلية
بال�س ��حر وال�ش ��عوذة او التمائ ��م
والتعاويذ وغريها.
وكان القدم ��اء امل�ص ��ريون اول من
مي ��زوا املري�ض العقلي ومار�س ��وا
معاجل ��ة امل�ص ��ابني عل ��ى ا�س ��ا�س
عق�ل�اين ويف زم ��ن احل�ض ��ارة
اليوناني ��ة والروماني ��ة (500م
� 200سنة بعد امليالد) منت املعرفةعلى ا�سا�س العمليات العقلية وقال

اب ��و ق ��راط (� 400س ��نة ق.م) :ان
الدماغ هو مكان العقل ويرتكز فيه
العقل املع ��ريف وان املر�ض العقلي
ينتج عن مر� ��ض الدماغ كما الحظ
دور الوراثة واال�س ��تعداد الفطري
يف ن�ش ��وء االمرا� ��ض العقلي ��ة
والنف�س ��ية وقدم نظري ��ة االخالط
االربعة وعالقتها باملزاج (دموي/
بلغمي� /ص ��فراوي /و�س ��وداوي)
وق ��ال :ان اال�ض ��طراب فيه ��ا
م�س�ؤول عن املر�ض العقلي ،وق�سم
االمرا� ��ض العقلي ��ة اىل الهو� ��س/
امليالنخوليا /اله�سرتيا /ال�صرع)
ونزع من ال�صرع (املر�ض املقد�س)
قد�سيته واعتربه مر�ضا له ا�سبابه
وعالجه.
ويف الهند قدم �ش ��اركا (� 400س ��نة
ق.م) نظري ��ة مماثل ��ة ع ��ن اخالط
ثالثة ،وناق�ش افالطون (� 328سنة
ق.م) العقل الب�شري ووجه العناية
اىل املعامل ��ة االن�س ��انية والفه ��م
ال�ل�ازم لع�ل�اج املر�ض ��ى وناق� ��ش
ار�س ��طو كذل ��ك العق ��ل والكائ ��ن
الب�ش ��ري ،وبد�أ جالني (� 200س ��نة
ق.م) عل ��م االع�ص ��اب التجريب ��ي
ودر�س ت�شريح االن�سجة الع�صبية

م�ؤهلون ير�سمون

واو�ض ��ح �ض ��رورة وجود ا�ص ��ابة
ع�ضوية يف املر�ض العقلي.
وكان ان�ش ��اء اول م�ست�ش ��فى
لالمرا� ��ض العقلي ��ة يف (القد� ��س)
ع ��ام  490بع ��د املي�ل�اد ويف العامل
العرب ��ي واال�س�ل�امي ازده ��رت
عل ��وم الط ��ب والعالج ،وم ��ن اهم
اع�ل�ام الع ��رب هن ��ا ه ��م :الط�ب�ري
وال ��رازي واب ��ن �س ��ينا (ام�ي�ر
االطب ��اء) والكندي الذي ا�س ��تخدم
املو�س ��يقى يف ع�ل�اج املر�ض ��ى
وت�أث ��ر الع ��رب بروح اال�س�ل�ام يف
رعايتهم للمر�ضى العقليني واقامة
امل�ست�ش ��فيات والبيمار�س ��تانات
(دور املر�ض ��ى) اثناء حكم اخلليفة
ه ��ارون الر�ش ��يد وكان ��ت معامل ��ة
املر�ض ��ى يف تلك امل�ست�ش ��فيات يف
اول االم ��ر مماثل ��ة مل ��ا كان يح ��دث
يف �أوروب ��ا حيث كانوا ي�ص ��فدون
يف االغالل ويودعون يف زنزانات
ويعاجل ��ون بال�س ��حر والرق ��ي
والعزائم وقد كان بع�ض املر�ض ��ى
العقلي�ي�ن يرتق ��ون اىل م�ص ��اف
االولياء وبع�ضهم تنالهم ال�سخرية
اال ان احلال اخذ يتح�س ��ن بعد ذلك
يف هذه البيمار�ستانات.

امل�شغل الفني للم�ست�شفى
تعترب الع�ص ��ور الو�سطى ع�صورا
مظلم ��ة بالن�س ��بة للعالج النف�س ��ي
فقد عاد العالج اىل �سابق عهده يف
الع�ص ��ور القدمية فقد كان االغنياء
ي�ش�ت�رون املجان�ي�ن و�ض ��عاف
العقول ويرعونه ��م مقابل �أي عمل
ميك ��ن ان يقوم ��وا به وق ��ام رجال
الدي ��ن مبح ��اوالت با�س ��م الع�ل�اج
الدين ��ي او اخلراف ��ات ع ��ن طريق
ا�س ��تعمال بع�ض االع�ش ��اب ومياه
االب ��ار املبارك ��ة او رب ��ط املري� ��ض
بال�سال�س ��ل وجتويع ��ه و�ض ��ربه
بال�س ��ياط بدعوى ان ه ��ذه الطرق
تخ ��رج ال�ش ��يطان من ��ه وتعي ��ده
الذاك ��رة �إلي ��ه وتفتح �ش ��هيته ولقد
ان�ش� ��أ اول ملج� ��أ للمجان�ي�ن يف
انكلرتا عام 1403م.
ويف اواخ ��ر الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر
و�أوائ ��ل القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر ظهر
الفكر احلديث وزاد التقدم وظهرت
ا�ش ��كال جديدة من العالج النف�سي
منه ��ا (املنطل الب ��ارد) واحلمامات
ال�س ��اخنة ،وبد�أ االهتمام والنظرة
االن�س ��انية للمر�ض ��ى العقلي�ي�ن
واقيم ��ت امل�ست�ش ��فيات وحت�س ��نت
بيئته ��ا من حي ��ث الرعاية والعالج

ورفع ��ت ع ��ن املر�ض ��ى ال�سال�س ��ل
وحترروا من الزنزانات يف فرن�سا
وانكلرتا و�أملانيا وامريكا واتيحت
لهم فر�ص التنزه والرتفيه والعمل
وحت�س ��نت معاملته ��م يف جمتم ��ع
او�س ��ع وبحري ��ة اك�ب�ر وم ��ن ب�ي�ن
ق ��ادة االجت ��اه احلدي ��ث هوبينيل
يف فرن�س ��ا وتي ��وك يف انكل�ت�را
ورو�ش ��ي يف امري ��كا ويف اواخ ��ر
الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر زاد التق ��دم
اكرث فاكرث فق ��ام كرابلني (-1856
 )1926بت�ص ��نيف االمرا� ��ض
النف�س ��ية والعقلي ��ة وا�س ��تطاع
و�ص ��ف اعرا�ض ��ها ويف منعط ��ف
الق ��رن الع�ش ��رين ظه ��رت مدار�س
ونظري ��ات علمي ��ة جدي ��دة اهمه ��ا
نظري ��ة التحليل النف�س ��ي والعالج
النف�س ��ي الت ��ي تزعمه ��ا (فروي ��د
 )1939-1856ونظري ��ة التعل ��م
ال�ش ��رطي الت ��ي تزعمه ��ا بافل ��وف
( )1936-1849والت ��ي ن�ش� ��أ
عنه ��ا بعدئ ��ذ الع�ل�اج ال�س ��لوكي
ال ��ذي يه ��دف اىل تعديل ال�س ��لوك
ع ��ن طري ��ق ازالة ال�س ��لوك ال�ش ��اذ
واحالل �سلوك مرغوب فيه عو�ضا
عن ��ه وخ�ل�ال العقدي ��ن االخريي ��ن

مدير �صحة بغداد يفتتح املعر�ض الت�شكيلي

اعط ��ت الدرا�س ��ات الكث�ي�رة نتائج
ايجابية هائلة يف م�ضمار التعرف
عل ��ى ا�س ��باب االمرا� ��ض النف�س ��ية
والعقلية البايلوجلية والكيميائية
واالجتماعية والرتبوية والبيئية،
كما تطورت طرق العالج النف�س ��ي
تط ��ورا هائ�ل�ا وا�ص ��بح بف�ض ��لها
املر�ض ��ى العقليون اليوم يعي�شون
حي ��اة تقرتب من الطبيعية و�س ��ط
املجتم ��ع ال ��ذي تغ�ي�رت نظرت ��ه
املتخلف ��ة ال�س ��ابقة ع ��ن املر�ض ��ى
العقلي�ي�ن اىل نظ ��رة ان�س ��انية
م�س ��اندة ت�أخذ بيدهم لكي يعي�شوا
ب�أم ��ان وه ��دوء وت�أهيله ��م للعم ��ل
�ضمن امكاناتهم املحدودة.
اعقب ذلك حما�ض ��رة الدكتور علي
العامري اخت�صا�ص الطب النف�سي
وامل�شرف العلمي مل�ست�شفى الر�شاد
التعليميالت ��ي ا�س ��تعر�ض فيه ��ا
جم ��االت التعلي ��م الطبي امل�س ��تمر
واثره يف ت�أهيل النزالء امل�ص ��ابني
ب�ش ��تى االمرا�ض النف�س ��ية ،وعقد
فيه ��ا مقارن ��ة ب�ي�ن التعلي ��م الطبي
القيا�سي وواقع التعليم الطبي يف
امل�ست�ش ��فى وخل� ��ص اىل ان عملية

التعلي ��م الطب ��ي ت�س�ي�ر بنحو جيد
اىل ح ��د ما �س ��وى ان هناك بع�ض
امل�س ��تلزمات ال�ض ��رورية الت ��ي مل
تتوفر حتى االن لت�سهيل تلك املهمة
العلمي ��ة والتي ن�أمل يف امل�س ��تقبل
القري ��ب توفريه ��ا من اج ��ل امتام
عملية التعليم الطبي امل�ستمر.
تل ��ت ذل ��ك دع ��وة مقدم ��ة احلف ��ل
جمموعة الن ��زالء الغنائية للعودة
ثاني ��ة الداء �أغني ��ة (غريبة من بعد
عين ��ج ييمة) وكانت دع ��وة م�ؤثرة
ل ��ذوي الن ��زالء الذين مل يح�ض ��ون
بزي ��ارة ذويه ��م من ��ذ �س ��نوات
لزيارته ��م والتوا�ص ��ل معهم ..وقد
اث ��ارت االغني ��ة �ش ��جون ودم ��وع
ذوي النزالء واعجاب احلا�ض ��رين
باال�ص ��وات الغنائي ��ة املن�ش ��دة
واملكون ��ة م ��ن خم� ��س نزي�ل�ات
مب�ص ��احبة ع ��زف عل ��ى الكم ��ان
وعلى �آلة العود والرق واي�ضا كان
العازفون من النزالء امل�ؤهلني.
وقب ��ل خت ��ام احلف ��ل ق ��ام ع ��دد من
امل�س� ��ؤولني بتوزي ��ع الهداي ��ا على
ذوي الن ��زالء وعل ��ى بع�ض النزالء
املتميزي ��ن وق ��د اتيح ��ت الفر�ص ��ة
ملواطن ��ة يقي ��م اخوه ��ا من ��ذ فرتة
يف امل�ست�ش ��فى اللق ��اء كلمة م�ؤثرة
دع ��ت فيه ��ا ذوي الن ��زالء الذي ��ن
مل يع ��ودوا ذويه ��م اىل عيادته ��م
وتوثي ��ق �ص ��لة الرحم معه ��م ،كما
�ش ��كرت ادارة امل�ست�شفى من اطباء
وممر�ضني وعمال خدمة واداريني
عل ��ى جهودهم املتمي ��زة يف رعاية
الن ��زالء والعناية وتق ��دمي العالج
املنا�سب لهم.
اعق ��ب ذلك �ص ��عود النزيلة امل�ؤهلة
(فليحة) املن�ص ��ة و�س ��ط ت�ص ��فيق
اجلمهور لتغني �شذرات �شجية من
غناء االبوذية والزهريي والريفي
العراق ��ي ،وق ��د اده�ش ��ت اجلمهور
مب�س ��احة وعذوبة �صوتها ،ما اثار
اعجاب وده�ش ��ة احلا�ضرين الذين
كرروا طلب االعادة مرات.
واختت ��م نهار امل ��دى بتقدمي وجبة
غ ��داء ا�ش�ت�رك يف تناوله ��ا ن ��زالء
امل�ست�شفى من كال اجلن�سني مبعية
جمه ��ور املدعوي ��ن من م�س� ��ؤولني
واطب ��اء وم�ل�اكات امل�ست�ش ��فى
واعالميني من خمتلفة الف�ضائيات
الت ��ي قامت بتغطية فق ��رات منهاج
نهار املدى وقد طالب عدد غري قليل
بتكراره �شاكرين للمدى والقائمني
عليها ه ��ذه االلتفاتة املميزة والتي
تع ��د �س ��ابقة ،مل يح ��ظ م�ست�ش ��فى
الر�شاد مبثلها منذ زمن طويل.
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