
عندما اليكون النسيان ممكنآ.
كتيب معلومات عن اضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة النفسية.

حقاللجوءالسياسي.

الالجئون.

اإلندماج.
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مقدمة.

تمتدوينهذاالكتيبكجزءمنمبادرة
التواصلعبرالحدودلالجئيالصليباألحمر

البافاريالمصدوميننفسيًا.نودأننشكر
الصليباألحمرالسويسريجزيآلعلى

ذلك،ألنهبإمكاننااآلنأننحصلعلىهذا
المنشور،المتوفربعدةلغات،وقمنابإجراء

اإلضافاتعليهمنأجلاالستخدامفيبافاريا

تيوتسيلنر.
رئيسالصليباألحمرالبافاري.

فولفغانغأوبرماير.
نائب.المدير

وألمانيا.يتمتمويلمبادرةالجئيالصليب
األحمرالبافاريللمصابينبصدماتنفسية

منقبلتبرعاتسخيةخاصة.

نأملأنيوفرهذاالكتيبلالجئين،الذين
يعانونمنصدماتنفسية،وسائلالدعم

والمساعدة.
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يتوجههذاالكتيبلألشخاص،الذينيعانون
منصدماتنفسية،وألقاربهم.

كممثلعنذلكاتخذناكالًمنالسيدب
والسيدةبمعإبنتهما.سوفتُرافقهذه

العائلةبكلماتهاالخاصةمنخاللهذاالكتيب
،وستُبلغمستندةًإلىأمثلةملموسةحولنشأة

لمن يتوجه هذا الكتيب؟

وعواقبوإدارةاضطراباإلجهادالالحق
للصدمةالنفسية.عالوةعلىذلك،يمكنك
العثورفيهذاالكتيبعلىتجميعشامل

لعروضالدعمالمناسبةومراكزاإلستشارة.
الصورهيلغرضالبيانوالتوضيح.

األقوالوالتجاربالتنتميإلىاألشخاص
المصورين.
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لقدتغيرالعالمبالنسبةألولئكالمتضررين،
الشيءيبدوكماكانمنقبل.

وإذامااستمرتمثلهذهاإلصاباتالنفسية
لمدةطويلة؛حينئذيُطلقعليهااإلضطرابات
التابعةللصدمةالنفسية.إنهاتعرقلالحياة
اليوميةومنالصعبتحملها.يمكنعالج
اإلضطراباتالتابعةللصدمةالنفسية.لهذا

السببمنالمهم،إنأمكنالتوجهإلى
أخصائينفسيفيمرحلةمبكرة.وهذههي
الخطوةاألولىللعالجالفعالوتمنحكالقوة

لبدءحياةجديدةبعدالصدمة.

الصدمة النفسية و آثارها

توجدهناكأحداثالحياةالضاغطةالتي
تسببالخوفالشديدواإلضطرابوالوهن.
وتُسمىمثلهذهاألحداث»صدمةنفسية«.

يمكنأنتؤثراألحداثالمؤلمةعلىالمشاعر
واألفكاروالحاالتالنفسيةللمتضررين

لفترةزمنيةطويلة.

بإمكانالتجربةالمؤلمةأنتتسببفيحدوث
ضررنفسيوجسدي.اإلصاباتالجسدية

غالباًماتكونواضحةللعيان،ويمكن
عالجهامنقبلالطبيباتواألطباء.وعلى
النقيضمنذلك،فإنالجروحالنفسيةتكون
غيرمرئية،وفيكثيرمناألحياناليتم

معالجتها.مماتؤديإلىحدوثمعاناةشديدة
لدىالمتضررين،علىسبيلالمثال:التوتر،
اآلالم،اضطراباتالنوم،القلقواإلكتئاب.

من الجيد أن نعرف.
قديتأثرالجميعباألحداثالمؤلمة.تقريباً

كلشخصواجهعلىاألقلصدمةً
فيحياته.اإلصاباتالنفسيةالدائمةو
اإلضطراباتالالحقةللصدمةالنفسية،
يمكنعالجهما.يرجىالتوجهفيأقرب

وقتممكنإلىأخصائيوالحصول
علىالمساعدة!

» لقدقاموابإطالقالنارعلي،
حينماكنتعائداًمنالعملإلىالمنزل،
وفياليومالتاليفعلوانفسالشيءمن

جديد.ومنذذلكاليوم،أصبحلدىخوف
منالخروج.عقبهذهاألحداث.

مازلتحتىاليومبألمانيا-أسمعمرارآ
وتكرارآطلقاتنارية،ويتولدلدي

شعوربأنهؤالءالرجاليهددونني.«
)السيدب(
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ما هي االضطرابات الالحقة للصدمة 
النفسية؟

     من الجيد أن نعرف.
اليتساوىالناسجميعآبردةفعلهم

حولتجربةمؤلمة.وهذاأمرطبيعي
جدآوالعالقةلهبكونه»قويآ«أو
»ضعيفآ«.بعضالناستخطىهذه

الحالةتقريبآبالضرر،والبعضاآلخر
تأذىالحقآجسميآونفسيآ.إذاكانت
التجاربالمؤلمةليستمصادفة،بل
يتسببأشخاصآخرونفيحدوثها

عمدآويفعلونهامرارآوتكرارآ،حينئذ
يكونخطراألذىالصحىأكبر.

ردفعلالناسمختلفتمامآتجاهالتجارب
المجهدة.يشعرالكثيرونبالضعفبعد

الصدمةالنفسية.تكوناألعراضبعدالصدمة
النفسيةعالمةعلىأنالجسموالروحيحاوالن

شفاءنفسهمبنفسهمواستعادةالصحة.

وتبيناألعراضالمستمرةأناألشخاص
المتضررينغيرقادرينبعدعلىمعالجة

التجاربالسيئةبشكلصحيح.هؤالء
األشخاصعانوامناالضطراباتالالحقة

للصدمةالنفسيةبعدتجربةمؤلمة،علىسبيل
المثالالقلق،والتفكك)انظرصفحة14(،
واالكتئاب،واضطراباتالنوم،واإلعاقات

الجسدية،ونوباتالغضب،واألفكار
االنتحارية.

بعضالتقاريرأيضاتشيرإلىأنلديهم
صعوبةفيقولالوفيتمثيلآرائهمالخاصة.

غالبامايسكتونعناإلنسحابمندائرة
األصدقاء،ويشعروننفسهمبالقيمة.إحدى
اضطراباتمابعدالصدمةاألكثرشيوًعاهي
اضطراباإلجهادالالحقللصدمةالنفسية.
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مالذي يمكن أن تكون عليه التجارب 
المؤلمة؟

التجاربالمؤلمةفياألساس،ماهيإال
صدمةنفسيةلجميعالناس.إنهمنالصعب
فهمماحدث،كماأنالمرءيجدصعوبةفي
التعامل.اليهمماإذاكانالمرءقدعايش

الصدمةمباشرةأوكانمجردشاهدأوشاهدة
عليها.

األحداثالتاليةتطابقالمعاييرالخاصة
بصدمةنفسية:

 الكوارثالطبيعيةمثلالزالزلوالفيضانات	
أوحرائقالغابات.

 تجاربالحربكمقاتل/مقاتلةأوكمدنى	
 الحوادث،تجربةنفسيةشديدةواآلالم	

النفسية.
 التعذيبواإلعتقاللمدةطويلةالحرمان.	
 تهديدكبير،تهجيروهروب	
 االغتصابوغيرهمنأشكالاالعتداء	

الجنسيالعنف.
 الشاهدمنخاللالتهديدواإلصابةو	

العنف،وخاصةعندمايقتربمن.
األشخاصالمعنيين.

ما هي الصدمة النفسية؟
الصدمةالنفسيةهىحدث،يكونفيه
الشخصبذاتهأوكشاهدأويتعرض
بالوصفلتهديدكبيرمثلالموتو

األذىالبدنيالجسيمأوالعنفالجنسي.
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1. التذكر

يعاني المتضررون من أنهم ال يستطيعون 
نسيان ما حدث. ذكريات الصدمة النفسية، 
التي تظهر مرارا وتكرارا، على الرغم من 

أنهم ال يريدون ذلك. 

يمكنبعدتجربةمؤلمةأنتستيقظذكريات
هذهالصدمةمرارآوتكرارآبطريقةمرهقةفي
هذهاللحظاتيحدثلدىالمتضرريننوعمن

الشعوربمعايشةهذهاألحداثمرةأخرى.

ويمكنأيضآأنتظهرهذهالذكرياتليآل،في
شكلكوابيساسترجاعأحداثالصدمةالنفسية

يمكنأنيؤديإلىمشاعرقويةومخاوف
كبيرة.وعلىسبيلالمثال،يبدأالمتضررون
فيالتعرقبغزارةأويرتجفونويشعرون

بضغوطقويةعلىالصدر.هميعتقدون،أنهم
لميعودواتحتالسيطرةوسيصابوابالجنون.
ويفشلونغالبآفيإيقافهذهالصور.وهذا

يؤديإلىيأسشديدوخجلوغضب.

يحدثالتذكرالغيرمرغوبفيهفجأةودون
سببواضح.ولكنيوجدفيكثيرمن

األحيانمسبباتمعينة.هذههياإلنطباعات
الشعورية،التىتعدمماثلةلتلكالتيأثناء

الصدمة)األصوات،الروائح،الخ...(

»مرارآوتكرارآ،أرىألسنةاللهب
منالبيتالمحترق،وأناعالقةفي

ذكرياتمؤلمةمنالماضي.كثيراما
استيقظفيالليل،ويتملكنيالخوف.«

)اإلبنة(

لماذا تظهر ذكريات الصدمة مرارا 
وتكرارا؟

عندماتكونالذكرياتمتيقظةمرارآ
وتكرارآبالقصد،فهذاعالمةعلىأن
الروحالتزالتعانيمنتجربةمؤلمة.
فينفسالوقتهودعوةللتصالحمع

الذكرياتالصعبة.ويمكنمقارنةالمبدأ
معوظيفةذاكرةالهاتفالمحمول.

طالماأنالمهمةالمسجلةأوالمالحظة
لمتتممعالجتها،فإنهيظهربإنتظامتنبيه
تذكيريمرتبطمعاإلشعارللتعاملمع

المهمةحاآل.
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 ما هو اضطراب اإلجهاد الالحق 
للصدمة النفسية؟

وهناكمشكلةمتكررةوالسيمابعدالصدمة
النفسيةأالوهي»اضطراباإلجهادالالحق

للصدمةالنفسية.«

ويتجلىهذاالمرضعنطريقثالثةعالمات
رئيسيةهي:

1. التذكر
2. التجنب

3. اإلثارة والتوتر

فيالصفحاتالتالية،يتمشرحهذهالعالمات
الثالثبالمزيدمنالتفاصيل.

»مراراوتكراراأرىالصور
المخيفةللهروبفيذهني،وبخاصة
فيالليل.وفجأةتعودكلالمشاعرفي
ذلكالوقت.األمربالنسبةليهوتقريبا
أصعبمنتحملآالمالظهروالصداع

المزمنة،والتىأعانيمنها.«
)السيدةب(
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3. اإلثارة والتوتر.

المتضررون الذين يعانون من العصبية 
الشديدة والتوتر والتهيج واألرق.

األشخاصالذينيعانونمناضطراباإلجهاد
الالحقللصدمةالنفسيةيتصرفونبحذرشديد
ونالحظبعنايةالبيئةالخاصةبهم.وهمفي
حالةتأهبمستمرة:متنبهيندائمآليتمكنوا
منكشفالخطرالمحتملفورحدوثه،أو
لتجنبإستثارةالذاكرة.ليتمكنوا.يستجيب
المرءجسديآأيضآلهذاالتوترواإلجهاد.

يشكوالكثيُرمنالمتضررينمناضطرابات
النوم.يواجهونصعوبةفيالنومفيالمساء،
ويستيقظونليآلدائمآفيحالةمنالتعرق

معخفقانقلبىشديد.وفيالصباحيشعرون
بأنهممتعبونومستنفذونولديهمصعوبة

فيالتركيز.يزعمالعديدمنالناسأيضآأن
سرعةاإلنفعاللديهمأصبحتأسهلبكثير

مماقبلالصدمة،حيثكانوافيالسابقغالبآ
يعانوامننوباتغضبشديدةبسببأشياء
صغيرة.كماأنهمأصبحواأكثرترويعآمما

قبلالصدمة.

»أنااليهدأداخليباستمرار
وعصبية.وعلىالرغممناألقراص

بالكادأستطيعالنوم.ارتجففيالسرير
ولديصداع،وأنتظربزوغالضوء
بفارغصبرعظيم،حتىأتمكنمن

النهوض.«)السيدةب(

     من الجيد أن نعرف.
يهدفالتأهبالمستمروالتوترإلى

إمكانيةالكشفعنالمخاطرالمستقبلية،
بحيثاليتعرضالشخصللمزيدمن

الصدمات.وتؤديهذهاالستثارةالدائمة،
بعدمرورفترةزمنيةمعينةإلىحالة

مناإلرهاقالجسديوالنفسي.

ملخص اضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة النفسية.

التفسيراتللعالماتالثالث،تجعلمنالواضح
أناضطراباإلجهادالالحقللصدمةالنفسية
يتكونمنالعديدمنالمشاكل.وغالبآاليدرك
الشخص،أناألعراضتنتميإلىالصدمة
النفسية.لهذاالسبب،كثيرآماينتابالمرء

شعور،بأنهاليمكنهاحتمالذكرياتالمخيفة
وأنهسيُصاببالجنون.ويصفالعديدمن

المتضررينأيضاأنهميشعرونبالذنبوالخجل
لألشياءالتيحدثتأثناءالصدمةعلىالرغم

منأنهمكانواالضحايا.

     من الجيد أن نعرف.
هناكالعديدمنالوجوهالضطراب
اإلجهادالالحقللصدمةالنفسية.كل

هذهالمشاعروردوداألفعالهيعبارة
عنإجاباتمعتادةومفهومةلموقف
»غيرطبيعي«.فهيعالمةعلىأن
الجسموالعقلمشغولونفيمعالجة
التجاربالمؤلمةوتضميدالجراح

النفسيةالناجمةعنها.
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2. التجنب

يسعى المتضررين جاهدين، لنسيان وتجنب 
كل ما يتعلق بالتجارب السيئة. ويفضلون 

نسيان ماضيهم بكل سهولة.

وتكونالذكرياتغيرالمرغوبفيهامن
الصدمةوالمشاعرالمرتبطةبهامجهدةللغاية.
لهذاالسبب،فإنالمتضررينيحاولونتجنب
ونسيانكلمايذكرهمبالحدثالمروع.على
سبيلالمثال،األفكار،المشاعر،األماكن،
األفعال،األشخاصوالمواقفالتىتذكرهم
بالصدمةالنفسية.فيكثيرمناألحيانال

يكونذلكممكناً.

لكنالعديدمنالذينيعانونمنتراجعحاد،
لمتعدلديهمالرغبةفيأنيكونوامعأشخاص
آخرين.هذامنشأنهأيضاأنيفقدهمالتجارب
الرائعة،وبالتاليبهجةالحياة.األشياءالتي
كانتفيالسابقمهمةأوممتعة،أصبحت
فجأةبالمعنى.وبذلكيمكنالتخفيفمن
المشاعر.علىسبيلالمثال،تتغيرمشاعر

المرءتجاهعائلتهعماكانتفيالسابق.وال
يوجدلديهرغباتوأفكاروخططأكثرعن

حياتهالخاصة.

»أناالأتحدثعنتجربتيالمروعة
والعناألموراليوميةمعأشخاص
آخرين.وأفضلأنأنسىكلماحدث

ببساطة،ولكنيلمأنجحبذلك.«
)السيدب(

     من الجيد أن نعرف.
أنتجنبالمواقفالتيتذكرنابالتجارب
السيئة،تعتبربدايةردفعلمجدي:وأن

أولئكالذينيتمكنونمنحمايةأنفسهممن
المزيدمنالصدمات،يمكنهمالنجاةبأمان.
ولكن:منخاللالتجنبوالكبتالمستمر
يُمنعالمرءمنالمواجهةمعالتجارب
السيئة،ونتيجةلذلكاليمكنمعالجة
الصدمةبشكلصحيح.وباإلضافةإلى
ذلك،يزدادإنسحابهمنالحياةاليومية
باستمرارويفقدالتواصلمعرفاقه.
وفيهذهالحالة،منالمهمإستشارة

األخصائيالنفسي.



15 هليُعداأللمنوعاًمناضطرابمابعدالصدمة؟

»لقدكرهتنفسيبسببهذه
المشاكلالصحيةوقلتلنفسي:لماذا

أعانيمنالصداعوآالمالظهر،لماذا
هذهالعصبية،واآلنأيننكونبأمان؟

لماذااآلنبالذات؟«)السيدةب(

إناألشخاصالذينعايشوامواقفمؤلمة،
كثيرآمايعانواالحقآمناآلالمالجسدية

المزمنة.وغالباًماتسمىاألنواعالتاليةمن
األلم:

 آالمالظهر،آالمفيالساقينوالقدمين	
 آالمالمفاصلوالصداع	
 المغصوسوءالهضموعدمالراحةفي	

البطن
 ألمأثناءالتبول	
 الصداع	

يشعرالعديدمنالمتضررينبأنآالمهم
عنيدةجدآ،ويتمنونالشفاءالدائم.ومعذلك،
غالبآاليمكنالعثورفيالفحوصاتالطبية
علىأسبابماديةكافيهلآللم.وذلكألن،
األعراضالبدنيةوالنفسيةترتبطإرتباطآ
وثيقآببعضهاالبعض،كماأنهاتؤثرعلى

بعضها.

أيضآتجنباإلستثارةالفائقةوالتوتر،اللذان
يتسببانفيحدوثالضغط.الضغطيؤدي
إلىاأللموالعكسبالعكس.وهذايعنيأيضا
أنالظروفالمعيشيةالحاليةمثلالدخل

والرفاه،األصدقاءأووضعاإلقامةالقانوني
يمكنأنتؤثرعلىالشعورباآلالم.وهناك

دائماأسبابمتعددةلآلالمالمزمنة.

فضآلعنذلك،فإنالمشكلةسوفتتفاقم
منخاللارتباطاآلالمبذكرياتاألحداث
المؤلمة.علىسبيلالمثال،يمكنلآلالم

أنتظهرعلىأجزاءمنالجسمالمعرض
للتعذيب،حتىولولمتظهربالتصوير

الشعاعي.وجوداآلالميؤدىبالتبعيةدائمآ
إلىالذكرياتالمؤلمةللحدثاألليم،كمالو
أنالجسديريدأنيتذكر.ويشعرالكثيرين
بأنهذه»اإلعادةالحياتيةهناواآلن«

مرهقةللغاية.

كماتؤدياآلالمالمزمنةلدىالعديدمن
المتضررينإلىالسلبية،اإلنسحابمن
دائرةالعائلةواألصدقاءواليأسأيضآ.

هل يُعد األلم نوعاً من اضطراب ما 
بعد الصدمة؟
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التفكك كاضطرابات تابعة للصدمة النفسية

يعاني المتضررون من احساس مختلف، 
حيث يرون فيه مشاعرهم وأنفسهم مخدرة 

وغريبة. وتعرف هذه الحالة في علم 
المصطلحات بالتفكك.

التفككهونوعشائعمناضطرابمابعد
الصدمة.يصفبعضالمتضررون،أنهم

الحظواتغيراًمفاجئاًفيمشاعرهموأنفسهم
أوتعاملهم،عماكانواقبلالصدمة.غالباً
ماينطويهذاعلىتغييرالتصورات،كما
لوكانأحدهوفيالضباب،أوخلفلوح

زجاجي.علىسبيلالمثال،فجأةلميعديعرف
المرء،ماذافعلوأينيوجدبالضبطوكيف

وصلإلىهناك.ويكونتأثيراألماكنالمألوفة
أواألشخاصغريبجداوغيرواقعيفيآن
واحد.حتىجسدكيمكنأنيتضرر،والذى
يبدوفجأةغريباًوالينتميلك.وفيبعض
األحيان،يشعرالمتضررونأيضآ،أنهملم

يعودواتحتالسيطرةويشعرونوكأنهمدمية.
أوأنهمأصبحوامتحجرينداخليآتمامآولم

يعدباستطاعتهمالحركة.

وتُعدكلهذهالمشاعرواألحاسيسالجسدية،
غيرمريحةللغايةوُمولدةللخوف.أحياناً

»أشعرفيكثيرمناألحيانبفراغ
كبيرفينفسي،كمالوكنتلمأعدأنا.
ويمكنأنيتفاقمهذاالشعور،لدرجةأال
أشعربأجزاءمنجسدي.«)السيدب(

يُحاوُلالمتضررونوضعنهايةلهذهالحالة،
بأنيُلحقوااأللمبأنفسهم.

لماذايمكنلالدراكأنيُغيرنفسه؟
يمثلتغيراإلدراك)التفكك(،دوراًمهماً

لبقاءأجسادناعلىقيدالحياة.عندما
يكونالتهديد-علىسبيلالمثال،أثناء
صدمةما-كبيراًجدآ،فإنهيتصلب

الجسمويتوقفالتفكيروتصبحالمشاعر
واآلالمغيرمحسوسة.يجوزللشخص
المتضررالنظرفيماإذاكانيريدالقتال

أوالفرار.»يتجمد«الجسم،عندما
يكونكالهماميئوساًمنه.يتنبهالجسم
لهذهالوظيفةالوقائية،لتكونمجرد

خدربعدالصدمة،ويستخدمهاأيضآفي
وقتالحق،عندماتبدأذكرياتالصدمة
بالظهور.وغالبامايحدثهذابسرعة
كبيرةفيالمواقفالعصيبةوفيالحياة
اليومية.عايشالمتضررينبهذهالحالة،
فقداناًكبيراًبالتحكمفيتصرفاتهم،أو
يشكونمنمشاكلالتركيزوهفوات

الذاكرة.أيضا،يمكنأنيؤديإلىتغيير
اإلحساسبالوقت)ببطء(.



17 يمكنلالضطراباتالتابعةللصدمةالنفسيةأنتؤثرعلىاألسرةبأكملها

يمكن لالضطرابات التابعة للصدمة النفسية 

»أناأعيشمنعزالًتمامآوبالكاد
أتركشقتي-أتجنبااتصالمعالعالم
الخارجي.فيكثيرمناألحيان،ال
يمكننيتحملأحد،زوجتي،ابنتي،

وحتىنفسي.«)السيدب(

     من الجيد أن نعرف.
أناألطفالوأقارباألشخاصالمصابين
بصدماتنفسية،بحاجةإلىالمساعدة
والمشورةمنالمختصين.وغالباما

يعانونبسببتغيرمشاعروسلوكيات
أقاربهمالمصابينبصدماتنفسية.
المرضىوأقاربهميشعرونبالغرابة

تجاهبعضهمالبعض.

المشاعر،هينوعمنالجسرالذييربطنا
إلىإخواننامنالبشر.فيكثيرمناألحيان،
تتغيرمشاعراألشخاصالمصابينبصدمات
نفسية.بعضالمتضررونيعانونمن،أن

مشاعرهمتختفيتمامآ.وهذايُقيدتواصلهممع
األشخاصاآلخرينليسفقطالمتضرروين،

هممنيعانونمنالعواقب،بلأيضآ
األصدقاءواألقارب.هممزعزعون،ألنهم
اليستطيعونفهمسلوكالشخصالمصاب
بصدمةنفسية،واليعرفونكيفينبغيأن
يتعاملونمعه.وهذابدورهيؤديإلىسوء
الفهمأوالصراعاتفياألسرةوالشراكة.

باإلضافةإلىالتأثيراتعلىالعيشالتشاركي
والعشرةالزوجية،فإنالصدماتالنفسيةتؤثر

قبلكلشيءعلىدورالوالدين،ومنثم
تربيةاألطفال.وفيكثيرمناألحيان،لميكن
األشخاصالمتضررونقادرينعلىالتواصل

عاطفيآمعأطفالهم.هماليتحدثونمع
األطفالعنالماضيوالصدمةالنفسية،ألنهم
اليريدونأنيثقلواكاهلاألطفال،ويرغبون

بحمايتهممناألحداثالمروعة.األطفال
حساسونجداً.ويشعرونبضغطوالديهم،
حتىعندمااليتمالتحدثعنذلك.ويمكن
أيضآأنتؤثرصدمةالوالدينعلىاألطفال.
ينمولديهمالقلقوأعراضالضغطاألخرى،

حتىلولميكونوامروابصدمةنفسية.

كلهذايُشكلعبئاًعلىالعالقةبيناآلباء
واألبناء.لهذاالسبب،ينبغيللمرءأنال

يترددطويآل،ويذهبفيأقربوقتممكن
الستشارةاالختصاصيالمناسب.
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البعضيسعىالىتهدئةنفسهبالكحول
أوالمخدرات،وذلكلجعلالتوترواأللم

أكثراحتماال.هذابدورهلهتأثيركبيرعلى
العالقاتاألسريةواالجتماعية،فضالًعن

األنشطةالمهنية.

     من الجيد أن نعرف.
اليتساوىالناسجميعآبردةفعلهمحول

تجربةمؤلمة.وهذاأمرطبيعيجدآ
والعالقةلهبكونالشخص»قويآ«
أو»ضعيفآ«.بعضالناستخطي

هذهالحالةتقريبآبالضرر،والبعض
اآلخريتأذىالحقآجسميآونفسيآ.إذا
كانتالتجاربالمؤلمةليستمنقبيل

المصادفة،بليتسببأشخاصآخرونفي
حدوثهاعمدآوفعلوهامرارآوتكرارآ،
حينئذيكونخطراألذىالصحيأكبر.



19 األطفالوالشبابمعرضونأيضآلإلصابةباإلضطراباتالتابعةللصدمةالنفسية

     هل يتضرر الكبار فقط من اضطراب 
اإلجهاد الالحق للصدمة النفسية؟

كال!يمكنلألطفالوالشبابأيضآ،أن
يتضرروامنذلك.همضعفاءبشكل
خاص،ويعانونكثيرآمنالذكريات
المخيفة،دونأنيتمكنوامنالتحدث
عنذلك.كثيراًماالتكونمعاآلباء

واألمهات،الذينيريدونأنينسىالطفل
كلشيءسيئ.

     من الجيد أن نعرف.
أناألطفالوالشبابالمصابونبصدمات
نفسية،بحاجةماسةإلىالدعمالعالجي،

وتقديمالمشورةوالمرافقة!التتردد
وتوجهفيأسرعوقتممكنإلىمركز

متخصصمناسب.
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األطفال والشباب معرضون أيضآ لإلصابة 
باإلضطرابات التابعة للصدمة النفسية

»فجأة،لمتعدابنتيقادرةعلىالنوم
ليآل.كانتخائفةمنالظالم،وكثيًرا
ماتبكي.واشتكتأيًضامنآالمفي

البطنوفقدانللشهية.وأصبحأداؤهافي
المدرسة،دائمآأضعف.كنتأتساءل،

ماذاأصابها؟«)السيدةب(

باإلضافةإلىاآلباءواألمهات،فإناألطفال
والشبابفيكثيرمناألحيانيكونونفيحالة

صدمةجراءتجاربمروعة.هذهالحقيقة
سيئة،نظرآألناألطفالفيمرحلةالنمو،

لذلكيكونونضعفاءوعاجزين.

هذهالحقيقةسيئة،نظرآألناألطفالفي
مرحلةالنمو،لذلكيكونونضعفاءوعاجزين.

لهذاالسببمنالمهمأنندركمحنةومعاناة
األطفالالمصابينبصدماتنفسيةونوفر
لهمالدعمالمناسب.وهذاغيركافيغالبآ،

ألنالوالديناليريدونذكرمشاكلأطفالهم.
الخوفكبيرجدآ.ألنالتعاملمعالنتائج
المترتبةعلىالتجاربالمروعةلألطفال،
عادةمايعنيأيضآ،أنيتواجهالوالدانمع

صدماتهمالنفسيةالخاصةبهم.

وغالباماتظهرلألطفالردودأفعالوأعراض
مختلفةقليالًعنالكبار:

 ردودأفعالقلقهوخوف،اضطراباتالنوم	
معالكوابيس

 تراجع،إحباطوحزن	
 عفويةمحدودةوالقليلمنبهجةالحياة	
 أعراضمثلآالمالبطنأوالصداع،التبول	

الالإرادي
 ضعفالتركيزوصعوباتالتعلم)على	

سبيلالمثالفيالمدرسة(
 السلوكالعدوانيوالعصبيةالزائدة	
 السلوكياتالالفتةلإلنتباه	



21 االضطراباتالتابعةللصدمةالنفسيةقابلةللمعاجلة
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عنالتجاربالمؤلمة،وبالتالياألعراض
والمشاكلالمرتبطةبها.جنباإلىجنبمع

األخصائي،ثموضعالحلولللمشاكلوالعمل
عليها،وإعادةاكتشافمواطنالقوةالخاصةبها.

الدعم االجتماعي واالقتصادييُساعُدفي
حالةوجودظروفالحياةالعصيبة.يتلقى
المريضاتوالمرضى،علىسبيلالمثال،
الدعمالعمليلمعالجةمشاكلحياتهم.هذا
يمكنأنيكونبدعممنخاللمشاورات
األخصائيات/األخصائيينااجتماعيين

واألطباءمعأفراداألسرة،السلطاتأومع
صاحبالعمل.

العالجات المخدرةتؤثرضداألعراض
الفرديةالضطراباإلجهادالالحقللصدمة
النفسية.وهذهتشمل،علىسبيلالمثال،

األدويةالتيتؤثرعندماتؤخذبانتظامعلى
مسبباتأعراضاالكتئاب،واأللمالمستمر،
األرقأوالقلقويمكنلهاأنتُهدئ.ولكن

لألسفيمكننسيانجميعاألحداثالضاغطة،
الكوابيسأوالرغبات،فقطجزءيتممعالجته
باألدوية.وباإلضافةإلىذلكتحتاجالمعالجة

إلىاتباعالعالجالنفسي.

 االضطرابات التابعة للصدمة النفسية
قابلة للمعاجلة

»لقدعانيتكثيًرامنالتجارب
المروعة.وأخيًراقمتبالبحثعن

متخصص،وتحدثتمعهعنمشاكلي
والشكاوىوالمخاوف.وأيًضاعائلتي

تدعمني.ومنذذلكالحين،أشعربتحسن
كبيروأستطيعأنأضحكمرةأخرى.«

)السيدةب(

إنشفاءالجروح،جسديةكانتأمعقلية،
يحتاجالىوقت.ينبغيأنتتبعنصيحة

المختصينالنفسيين،إذااستمرتاألعراض
الرئيسيةالضطراباإلجهادالالحقللصدمة

النفسيةأكثرمنأربعةأسابيع.

وعادةماتحدثاألعراضاألولىمباشرة
بعدالصدمة.لكنفيبعضاألحيانتحدث
األعراضحتىبعدسنوات،نتيجةالستمرار

مواقفالحياةالضاغطة.والعالجالمهني
الضطرابمابعدالصدمةيحدثعلىعدة
مستويات.وتشملهذهالعالجالنفسيوالدعم

االجتماعيوربماالدواء.

العالج النفسيفعالفياضطراباتمابعد
الصدمة،خاصةعندمايتمتنفيذهمنقبل

المعالجاتوالمعالجينالنفسيينالمتخصصين.
العالجالنفسييعززالشفاءالذاتي.أنهيوفر
بيئةآمنةومحمية،حتىيتمكنوامنالتحدث
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بإمكان هؤالء المختصون والمراكز 
المتخصصة تقديم المساعدة

طبيبات وأطباء العائلةالمتابعونهمعادة
أولمنيكتشفاألعراضاألولى.يمكنهمأن
يالحظوااضطراباإلجهادالالحقللصدمة

النفسية،ومنثمإحالةالمتضررينإلى
الطبيباتواألطباءالمختصين،المعالجات

والمعالجينالنفسيينأوالمؤسساتالمختصة.

الطبيبات واألطباء النفسيون)أخصائيةعلم
النفسوالطبيبالنفسي،الطبيبالنفسيأو
الطبيبهالنفسيةمعتدريبنفسيإضافي(
يعملونفيأحدالمكاتب،ولكنأيضاًفي

مستشفياتاألمراضالنفسيةأوفيخدمات
الصحةالنفسيةفيالعياداتالخارجية.

ويؤدونالعالجالنفسيبشكلفرديأوفي
مجموعات.

الطبيبات واألطباء النفسيون)طبيبة،طبيب
حاصلعلىتدريبالتخصصالنفسي(

يمكنأنيؤدواالفحوصاتالطبيةويصفوا
الدواء.الطبيباتواألطباءالنفسيينالذين

يعملونفيالممارسة،ولكنأيضافيخدمات
الطبالنفسيفيالعياداتالخارجيةأوفي

المستشفياتالنفسية.

المراكز النفسية اإلجتماعية لالجئينوضحايا
التعذيبهيالمؤسساتالمتخصصة،التى

تُقدمبهاالمساعداتالنفسيةوالعالجية
واإلجتماعيةوالتعليمية.وتكونالمساعدات

للمتضررينمجانية،وغالبآماتُمولإلىحد
كبيرمنالتبرعات.قائمةيمكنالعثورعلى

المراكزالنفسيةواالجتماعيةفي
www.baff-zentren.org

الخدمات النفسية االجتماعيةتقدمالمشورة
والمساعدةللمصابينبأمراضعقلية.

ويختصهذاالعرضالمجانيبالمتضررين
وأقاربهم.

     من الجيد أن نعرف.
المعالجةالطبية،العالجية،اإلجتماعية
والرعايةتتطلبعالقةمنالثقةبين
المريض/المريضةوالمختص.في
بعضاألحيان،يكونسهآلعلى

المريضاتوالمرضى،إذاكانالشخص
المختصمننفسالجنس.إنهلمنالمهم
للمريضاتوالمرضى،أنتتمالمعالجة

باللغةاألمأوبمساعدةمترجمين
محترفين.التترددوافيمعالجةهذه
القضايا.جميعاألخصائيونالطبيون
والعالجيون،ملزمونبواجبالحفاظ

علىالسرية.
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في حالة الطوارئ

 إذاكنتبحاجةإلىعنايةطبيةواليمكن	
أنتصلإلىطبيبةأوطبيبالعائلة،

فيمكنكاالتصالبخدماتالطوارئالطبية.
الرقم116117ينطبقعلىكلألمانيا،
وسيتمربطكبخدمةالطوارئالمناسبة.

 فيكلحالةمنالحاالتالتيتهددالحياة،	
سواءإذاكانتحادثًاأومرًضا،فإنهيرجى

االتصالمباشرةبرقمالطوارئ112.
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ستجد هنا المزيد من الدعم

مراكز المشورة لالجئين أو مراكز اإلرشاد 
الالجئينيمكنهممساعدةالنازحينأثناء

إجراءاتاللجوء،وتقديمالمشورةفيالقضايا
االجتماعيوالشخصية،مساعدةفيملء

اإلستماراتوتقديمالتوجيهوفقالذلكالظروف
الحياةالفردية.غالبامايتمتقديممشورة

اللجوءمباشرةفيمراكزاإليواء.

مراكز إرشاد الهجرةتدعمحقالبقاء
للمهاجراتوالمهاجرينبمسائلالحياةاليومية.

أنهاتساعدفيالمسائلالرسمية،وتقديم
المشورةبشأنالمسائلحولاكتساباللغة

والمدرسةوالعملوالسكنوالصحةومساعدة
أولئكالذينيسعونللمشورةبشكلفرديفي

عمليةاالندماج.

خدمات هجرة الشبابننصحبهاالشباب
المهاجرينوالشبابحتى27عاًما.يمكنفيها
تلقيالمشورةحولقضاياالمدرسة،والتعليم

والمسائلالشخصية.

مراكز اإلرشاد والتعليم واألسرةتُقدم
عروضهالآلباءواألمهاتواألطفال

والمراهقينوإذالزماألمرلجميعأفراد
األسرة.همالمختصونفيجميعالمواضيع،
التيتؤثرعلىاألسرة،بمافيذلكالنزاعات
داخلاألسرةأوالطالقأوالمسائلالتربوية.

وقدربطتبعضمراكزاإلرشادعرضاً
متعدداللغات،وتُقدمفيكثيرمناألحيان

أيضاًالمشورةفيقضاياالحمل.

الرعاية النفسية الهاتفيةهيخدمةمنالكنائس
الكاثوليكيةوالبروتستانتية.هيمجانًاعلىمدار

الساعةفي08001110111)البروتستانتية(
و08001110222)الكاثوليكية(متاحةوتقدم
المناقشاتباللغةاأللمانيةللناسفياألزمات،
وبهذايُمكنللمرءعدمالكشفعنهويته.

وهيمفتوحةللناسمنجميعاألديان.

الرقمالهاتفيلخدمةالدعمضدالحزنهو
متاحلتقديمخدمةاستشاريةمؤهلةلآلباء
0800(ولألطفال واألجداد)1110550

0800(.اإلستشاريات والمراهقين)116111
واإلستشاريونهمالمختصوناألوائللجميع

المسائلوالمشاكلوفيالحاالتالحرجةبشكل
خاص.

     من الجيد أن نعرف.
أنهيمكنلطبيبةالعائلةأوطبيبالعائلة،

مساعدتكفيالعثورعلىالعالج
المناسبأومركزلتقديمالمشورةلك.
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