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Patienteninformation „Posttraumatische 
Belastungsstörung“ (arabisch) 
 

 مستشفى زیوریخ الجامعي
 مشفى الطب النفسي والمعالجة النفسیة

والحروب التعذیب ضحایا عیادة  
 

PTSD   اضطراب ما بعد الشدة النفسیة   
 معلومات للمرضى

 
. ھذه األحداث أمر شاق جداً  دوان جسدي ھو، تعذیب أو عحرب، تھجیر، فرار أن یعیش المرء حادثة 

ً . بعد أحداث مماثلة یكون المالنفسي) تدعى ب (الصدمة النفسیة/ الرض جسدیاً  رء غالباً مجروحا
 ً ھا من قبل األطباء. ولكن مثل ھذه یتم عالجما . الجروح الجسدیة مرئیة بشكل جید وغالباً وروحیا

من الصعب فھم ماذا حدث للمرء وكیف یواجھ  .یمكنھا أیضاً أن تكون صدمة روحیة التجارب الحیاتیة
حتى أن  النفسیة كثیراً ما یتم كبتھا من قبل الناس المصدومین نفسیاً.  الحدث. ھذه الجروح

.شفون أحیاناً ھذه المشاكل النفسیةاالختصاصیین من أطباء وعاملین اجتماعیین ال یكت  
لصدمة نفسیة تكون مختلفة. في ما یلي سیتم وصف بعض ردات الفعل ا طبعاً ردة فعل كل شخص على

منھا ستكون معروفة بالنسبة لك. بعضھا قد ال تعني لك شیئاً. الرجاء قراءة  كثیرة النموذجیة. مشكالت 
إذا كان لدیك أسئلة، سجلھا أیضاً.  المعلومات بعنایة ووضع خط تحت األشیاء التي عشتھا شخصیاً. 

 وبذلك ستتمكن أنت والمعالج من مناقشة مشاكلك وأسئلتك في المرة القادمة.
 

ھي (اضطراب ما بعد الشدة النفسیة). ھذا بعد الصدمة النفسیة، أال و كل خاصشمشكلة منتشرة بثمة 
 المرض لھ أربع مكونات:

 
. ذكریات متكررة عن الصدمة النفسیة1  
حاولة نسیان وتجنب كل ما یتعلق بتلك الحوادث. م2  
وغریبة . المشاعر متبلّدة3  
. توتر، عصبیة زائدة4  

 
لصدمة بشكل متكرر وأحیاناً كثیرة بشكل متواصل. یفكر بعد صدمة نفسیة ما یمكن أن تعود ذكریات ا

ذكریات تأتي دون أن یریدھا المرء أو المرء فیھا، ویرى المشاھد كصورة أو كفیلم أمامھ. ھذه ال
یستطیع مقاومتھا أبداً. ھي تأتي لوحدھا أو عندما یذكره شيء ما بالحادثة. مثالً من خالل أحادیث عن 

 الصدمة النفسیة. حادثة بھین أو أیضاً أصوات وروائح مشابھة لما فيمواضیع مماثلة، أشخاص مشا
الذكریات تأتي عبر النھار، عند الخلود للنوم ولیالً بشكل كوابیس. قد یحدث أیضاً، أن یتخیل المرء 

فجأة كما لو أن حادثة الصدمة النفسیة تحدث في ھذه اللحظة من جدید، وأن یتصرف على ھذا األساس. 
نفس حالة الخوف، مرة أخرى ات عن الحادثة تُولّد إحساسات قویة. فمثالً قد یعیش المرء ھذه الذكری

الكثیر من الناس  في وقت حدوث الصدمة النفسیة.الحزن، الغضب، القرف أو الخجل، التي عاشھا 
عاد ھذه ة، رجفان، دوار أو ضغط على الصدر. نسیان أو إبیقولون بأنھم یعانون نوب تعرق فجائی

یشعر وكأنھ فقد  أو صعباً جداً. ردات الفعل ھذه شاقة جداً، أیضاً ألن المرء ر قد یكون غیر ممكنٍ الصو
أنھ أصبح مجنوناً.بأو  السیطرة على نفسھ  
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یحاول المرء طبعاً أن یتجنب كل شيء یذكره  اً،جد أن تكرار تذكر حادثة الصدمة  ھو أمٌر شاقٌ  بما
أن ال یُفكر بالحادثة مرة أخرى. یحاول المرء أیضاً  -دون نجاح یُذكرغالباً  -بھا. فمثالً یحاول المرء 

فیھ. ینسحب المرء  أن ال یتحدث مع اآلخرین عنھا، أو أنھ ال یذھب مرة أخرى إلى المكان الذي حدثت
مع أشخاص آخرین. األشیاء التي كانت من قبل  في الجلوس أو التواجد وال یرغب بشدّة اجتماعیاً،

ض شخص أو مدعاة سرور لھ، تُصبح فجأة دون أي معنى. عدا عن ذلك، بعد حادثة الرمھمة لذلك ال
على عكس یصبح المرء غیر محباً لعائلتھ النفسي قد یصبح المرء غیر حساس للمشاعر القویة. فمثالً 

أو یصبح المرء مجرداً من أفكار أو خطط متعلقة بحیاتھ.  ما كان من قبل،  
 

كثیراً ما یشعر اإلنسان بعد الصدمة النفسیة بأن أحاسیسھ أو ھو نفسھ أو ما یفعلھ أصبحت أموراً غیر 
حاالت غیاب وعي عابر، كما لو أن المرء موجود طبیعیة أو غیر اعتیادیة. غالباً یتعلق الموضوع ب

للتو أو أین  على سبیل المثال ال یعود المرء یعرف ماذا فعلوسط الضباب أو خلف حاجز زجاجي. 
 یتواجد. 

فجأة ینتاب المرَء شعور بأن عائلتھ، أو بأن المكان الذي یتواجد فیھ ھي أمور غریبة، غیر حقیقیة أو 
باھتة، أو قد یحس بأنھ ھو نفسھ أو بأن جسمھ غریبین عنھ. قد یحدث بأن یسمع المرء نفسھ وھو یتكلم، 

كان دمیة. على سبیل المثال قد یصبح المرء جامداً وینتابھ الشعور، بأنھ ال یسیطر على نفسھ، كما لو 
قطعة جلید، وبالكاد یستطیع التحرك. كل ھذه المشاعر واألحاسیس الجسدیة تكون مزعجة وتولد ك

 الخوف. یحاول بعض الناس إنھاء ھذه الحالة بأن یوجعوا أنفسھم. 
ة النفسیة شدیدة، فإن ھذا فترات غیاب الوعي المذكورة ھي آلیة حمایة ألجسادنا: إذا كانت الصدم

. یُھّونان المعاناة ویؤدون إلى تجاوزھاالجمود وتبلد المشاعر   
الجسم یحفظ آلیة الحمایة ھذه، أال وھي الجمود والتبلد. وفي حاالت الضغط النفسي والمشاق الالحقة، 

مرة  وباألخص تذكر حادثة الرض النفسي، حتى بعد سنوات، قد تظھر حاالت غیاب الوعي العابر
 أخرى.

 
عندما یتعذب المرء مراراً وتكراراً في داخلھ بسبب ذكریات عن حادثة الرض النفسي، تُصبح ردة 

. أغلب الناس یتحدثون عن مشاكل في النوم وصعوبة في أیضاً في النھایة جسدیةً على ھذه المشقة  الفعل
ساعات الصباح  وم إال قلیالً حتىوال یستطیعون النالخلود للنوم. غالباً ما یصحون في اللیل عدة مرات 

كثیر من الناس یقولون إضافة إلى ذلك بأنھم أصبحوا سریعي الغضب والعصبیة، وخاصة األولى. 
عندما ال ینامون جیداً. أشیاء صغیرة قد تؤدي إلى نوبات غضب شدید. أخف األصوات قد ترعبھم 

مة مشكلة أخرى في غالب األحیان، بشدة. یصبحون شدیدي الحذر ویراقبون محیطھم بانتباه شدید. ث
 تتمثل في صعوبة التركیز.

 
كما ترون، یتكون اضطراب ما بعد الرض النفسي من العدید من المشاكل التي ال یعرف المرء بأنھا 

إلى مرض نفسي واحد. ولذا یتولد اإلحساس لدى المرء بأنھ لن یتجاوز حادثة الرض حقیقةً  تعود 
تعید السیطرة على نفسھ مرة أخرى، أو حتى بأنھ أصبح مجنوناً. النفسي أبداً، وبأنھ لن یس  

كثیر من الناس یقولون أیضاً بأنھم یحسون بالذنب أو بالخجل من أشیاء حصلت في حادثة الرض 
النفسي، رغم أنھم كانوا مجرد ضحیة فیھا. مثل ھذه الھموم یمكن تفھمھا تماماً. ردود الفعل ھذه إنما 

أن جسم اإلنسان وروحھ ال إنھا دلیل على تماماً على حوادث غیر طبیعیة. ھي ردود فعل طبیعیة 
ن بمعالجة ذلك الرض النفسي، وھو أمر ال عالقة لھ بالجنون.شغولییزاالن م  

 
األمور المذكورة تؤثر غالباً لیس فقط على المصاب نفسھ، إنما أیضاً على عائلتھ أو عملھ. فكثیراً ما یتم 

دثة الرض النفسي. وكثیر من الناس ال یتحدثون عن مشاكلھم ھذه مع طبیبھم. تجنب ما لھ عالقة بحا
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د یبقى اضطراب ما بعد الشدة ولذا فال یتلقون أي مساعدة طبیة اختصاصیة. وبدون مساعدة طبیة ق
قائماً لمدة سنوات. النفسیة  

 
نفسیة یُطلب من المریض أن بالمقابل فإن المعالجة النفسیة غالباً ما تتكلُل بالنجاح. خالل المعالجة ال

یصف للطبیب الحادثة بدقة. من خالل ھذا التعامل مع الذكریات الصادمة نفسیاً وتأثیراتھا على الحیاة 
النفسیة.  الیة یتراجع اضطراب ما بعد الشدةالح  

 


