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لبنان وانعكاســاته  الذي يشــهده  املأزوم  للواقــع  نظًرا 
الســلبية عىل مختلف فئات املجتمع، أطلقت منظّمة »مالطا 
لبنان« بالتعاون مــع جامعة القّديس يوســف يف بريوت، 
حملة »كيفك؟...احكيلنا« للصّحة النفســّية، وذلك مبشاركة 
الجامعــة واملنظّمة،  اختصاصّيني ومعالجني نفســّيني من 
وبتمويل من الوكالــة األملانية للتعاون الدويل)BMZ(  ودعٍم 

 .                              .»Malteser Internationa«   من
مراض  تهدف الحملة إىل الحّد من الوصمة االجتامعية ل
النفســّية والعقلّية ومن إطالق األحكام املســبقة والصور 
النمطّية. تســعى كذلك إىل رفع الوعي املجتمعّي حول أهمية 
ّ املتخّص عنــد اللزوم، كام  املبادرة لطلب الدعــم النف
اللّجوء إىل طبيب العائلة أو مراكــز الرعاية الصّحّية األولية 
أو للعائلة واألصدقاء املقّربني بهدف مشاركة ورسد مشاكلهم 
كوسيلة للشــعور بالراحة النفســّية، والتخفيف من وطأة 
همومهم ومخاوفهم، ال سّيام يف ظل تأثريات ما بعد الصدمة 
نتيجة األزمات املتفاقمــة التي ميّر بها لبنان. كام تســلّط 
الحملــة الضوء عىل دور كّل من االختصا يف علم النفس 
، وأهمية استشارة الطبيب قبل استهالك أّي  والطبيب النف
من أدوية األعصاب واملهّدئات. تأيت هذه الحملة بالتزامن مع 
ارتفاع معّدالت التوتّر والقلق جّراء األحدا املتتالية يف لبنان، 
ال ســّيام بعد انفجار مرفأ بريوت واالنهيار االقتصادي الحاّد. 
أضف إىل ذلك، تداعيات اإلقفال العام والحجر املنزيل ملكافحة 

انتشار فريوس »كوفيد – 19«.
وقد اعتمدت املنظّمة يف مقاربتهــا لهذه الحملة، مفهوم 
اإلصغاء واالســتامع عن كثب ملشــاكل األفراد عىل اختالف 
فئاتهــم العمرية واالجتامعية، فلجأت إىل الشــارع لتلّمس 
، حيث  حال الناس واألفراد واالستفســار عن وضعهم النف
متّت إحالة هذه الشهادات إىل خرباء يف الصّحة النفسّية يف 
جامعة القّديس يوســف وبناًء عليه، تّم تحديد سّتة مواضيع 
تجّسد أبرز االضطرابات النفسّية التي اشت منها اللبنانّيون، 

لتشكّل محاور الحملة. 
وتلّخصــت هذه األعــراض الســّتة كاآليت: القلق، األرق، 
الوحدة والعزلة االجتامعية  الســلبية،  االكتئاب واملشــاعر 
املرتافقة مع ســلوكياٍت ســلبية غري صّحيــة، إضافًة إىل 
االضطرابات النفســّية بشــكٍل عام واالضطرابات السلوكية 
والعاطفية عند األطفال واملراهقني والشباب )الطاقة املفرطة، 
التفاعل مع األهل، قلّــة الرتكيز وانعدام التواصل مع اآلخرين 
جهزة اإللكرتونية، وعدم اتّباعهم  نتيجة االستخدام الطويل ل

لروتنٍي يومّي منتظم(. 
تتجّسد أهداف الحملة بتنفيذ أفالم توعوية تنقل هواجس 
األفــراد، وتوّفر إرشــاداٍت حول كّل من األعراض النفســّية 

املذكورة، أسبابها وســبل الوقاية منها. ستتّم كذلك مناقشة 
هذه املواضيع بشــكل مفّصل من خالل حلقــاٍت تلفزيونّية، 
يعــرض خاللها األطباء واالختصاصّيــون النصائح والحلول 

وكيفّية تخطّي املصاعب املرتبطة بهذه األعراض. 
تتخطّى الحملة الشــق التوعوي لتشمل اإلحالة إىل املراكز 
الصحية االجتامعيــة التابعة للمنظّمــة،  واملندرجة ضمن 
برنامج »الرعايــة الصّحية األولية« أو إىل أحد املراكز التابعة 
لرشكاء املنظّمــة. وقد طّورت مراكــز املنظّمة خدماتها يف 
ّ من خالل فريٍق مــدّرٍب، حيث ميكن  مجال الطّب النفــ
ة أو  ة االجتامعي للمريض استشــارة املمرّض أو املســاعد
طبيب العائلة، بهدف االســتامع ملشــاكله وتحديد األعراض 
وتقييم الحالة النفسّية التي ميّر بها، قبل أن يتّم تحويله إىل 

، إذا لزم األمر. طبيٍب متخّص
ويف هذا اإلطــار، قالت مديرة قســم التواصل والعالقات 
العاّمة ملنظّمة مالطا لبنان أميمة فرح: »تأيت حملة الصّحة 
النفسّية كذلك ضمن إطار سلســلة خدمات جديدة أطلقتها 
منظّمة مالطا لبنان يف مراكزها، استكاماًل لخدماتها الصّحية 
واالجتامعية واإلنسانية، ال سّيام يف ظل ما يشهده لبنان من 
ضغوٍط جسيمة، عىل املســتويات االقتصادية واالجتامعية 
والصّحية«، مضيفة »نتطلّع من خالل الحملة إىل مســاندة  
ّ من خالل مراكزنا  األفراد وتشجيعهم عىل طلب الدعم النف
املؤّهلة بفرٍق طبية متمّرٍســة يف هذا املجال، أو إحالتهم إىل 

املراكز التابعة لرشكائنا«.
من جهته، أشــاد الربفسور سامي ريشا رئيس قسم الطّب 
ّ يف املستشــفى الجامعّي »أوتيل ديــو دو فرانس«  النف
بـ«الرشاكة املعرفّية الهادفة التــي تربطنا كرصحٍ أكادميّي 
فاعٍل باملنظّمة، بحيث ميّثل هذا الرتابط الوثيق حجر أســاٍس 
امليــدايّن اإلنســايّن والصّحّي  العمل  الجهود بني  لتشــبيك 
االجتامعّي مــن جهة، واملجال الطّبــي املتخّص من جهٍة 
أخرى، بهــدف تعزيز الوعي حول مفهوم الصّحة النفســّية 
والعقلية، باعتبارهــا جزًءا ال يتجّزأ من الصّحة الجســدية 

والبدنية«.

{ نبذة عن منظّمة مالطا لبنان {

منظّمة مالطا هي منظّمة دينية ذات سيادة، غري سياسية، 
تّتخذ من التمّيز والتنّوع والتواضع نهًجا لخدمة الفئات األكر 
حاجة. ارتكزت منظّمة مالطا يف صميم عملها وتوّجهها، عىل 
اإلنسان لناحية تحسني سبل عيشــه وحف عزّته وكرامته، 
الرؤيوية  ما رّســ مكانتها كمنّصٍة للمشــاريع والربامج 
واملبادرات املتكاملة. وقد جسدت بذلك دورها كمحّفٍز أسايس 

للتغيري وأداٍة فاعلة إلرساء السالم يف لبنان.
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