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يف العاشر من اكتوبر يف كل عام حيتفل العامل باليوم العاملي للصحة النفسية وممن شعار دحدد .ويف
هذا العام رفعت منظمة الصحة العاملية ( – )WHOالراعي االساسي هلذه االحتفالية الدولية -شعار "
االسعاف النفسي األولي للجميع"  .وقبل اخلوض يف مضمون هذا الشعار اهلام البد من توميح مفهوم الصحة
النفسية.
إن املفهوم العاملي للصحة يف عمومها انها ال تعين اخللو من األمراض ،بل هي جودة احلياة اجلسدية والنفسية
واالجتماعية والروحية .وعليه فإن الصحة النفسية وبنفس املنطلق ال تعين خلو الفرد من املرض النفسي،
بل هي تكامل الشروط واملتطلبات اليت تؤدي بالفرد أن يكون قادرا على التكيف مع مغوط احلياة
وصعوباتها ،وأن يعمل بإنتاجية وكفاءة وجدية ،وحيقق توازنا بني قدراته وتطلعاته أو طموحاته ،وأن
يكون قادرا ولديه اليقني بقدرته على التأثري يف دحيطه الشخصي وبناء عالقات اجيابية مع اآلخرين.
إن توفر الشروط السابقة وبدرجات متنوعة تضمن جودة احلياة النفسية لألفراد وللجماعات وتبعد خماطر
التعرض المطرابات الصحة النفسية وما يرتتب عليها من أعباء انسانية واقتصادية واجتماعية.
إن الشعار الذي رفعته منظمة الصحة العاملية "اإلسعاف النفسي األولي للجميع" يعين تقديم املساعدة
والدعم لضحايا األحداث املؤملة واملفاجئة واألزمات ،سواء كانت طبيعية كالزالزل وثورات الرباكني
والفيضانات وغريها ،أو من صنع االنسان كاحلوادث واحلروب واالمطهاد بأشكاله واخلطف واالغتصاب
والتهجري القسري .وهذا الدعم يقدمه انسان متعاطف بعد تلقيه التوجيه واإلعداد املناسبني ال سيّما ما جيب
وما ال جيب عمله أو قوله وكيف يؤدي دوره .،متاما كاإلسعافات الطبية األولية .
ويهدف اإلسعاف النفسي األولي اىل اماية الضحايا واملتعرمني ملوقف األزمة من تفاقم آثار اإلنقباض
النفسي ،وامطرابات القلق واالكتئاب والتوتر الالحق للصدمة النفسية وغريها ،مما ينجم عن التعرض
لألحداث اجلارفة من شعور االفرادمن شعور الفراد بتهديد امنهم وحياتهم او فقدهم ألحبائهم.
وهذا االسعاف ال يقدم مبعزل عن توفري خدمات أساسية اخرى تُعنى وتهتم بالناجني من األحداث األليمة
دون حتيز أو متييز أو أحكام مسبقة .بل الرتكيز على احلماية وتسهيل تلبية االحتياجات األساسية

(امللبس ،املأكل ،املأوى) وتوفري املعلومات األساسية عن احلدث األليم والسعي للتشبيك وربط الضحايا
بأقربائهم ومبؤسسات متخصصة باملساعدة اذا لزم.
واأل ردن مبا مرّ ومير به من ظروف اقليمية غاية يف الشدة والقسوة بتأثرياتها على األفراد واجلماعات يف
بلدان املنطقة يعترب ميدانا خصبا ومهما إلعتماد اسرتاتيجيات االسعاف النفسي األولي  .فمع تدفق ما يزيد
عن مليون الجيء بسبب األعمال القتالية اليت جتري يف سوريا باإلمافة اىل مئات اآلف آخرين من بلدان
جماورة عصف القتال والنزاعات ببلدانهم ،وكل منهم حيمل قصته ومأساته الشخصية واجلمعية يف
وجدانه ،مع كل ذلك يصبح اإلسعاف النفسي األولي وتدريب الكوادر أمرا يف غاية األهمية ،ويتميز بأنه
اقتصادي وقابل لللتوسع بدرجة كبرية  ،حيث يعترب هذا االجراء مبثابة خط الدفاع األول عن الصحة
النفسية وحتصينها مد التدهور لدى األفراد واجلماعات ،واحلد من احندارهم يف مسار اإلمطرابات
النفسية املتنوعة ،وما ينجم عن ذلك من تردي كفايات األفراد وانتاجيتهم وسوء تكيفهم وزيادة األعباء
االقتصادية وما يرتتب على ذلك من جاهزية اخلدمات املهنية العالجية املتخصصة سواء الطبية أو
النفسية.
وبالرغم من وجود العديد من املنظمات واملتطوعني لتقديم املساعدات اىل األعداد الكبرية من الالجئني
وغريهم من طاليب أو دحتاجي االسعاف النفسي األولي ،إال أن مالحظات اجلمعية االردنية تشري اىل النقص
يف القوى البشرية العاملة يف هذا امليدان من اخلدمات النفسية االولية.
واجلمعية األردنية لعلم النفس اليت مضى على تأسيسها وعملها قرابة اثنتني وعشرين سنة  ،وخبربتها اليت
اكتنزتها عرب التشارك مع عدة منظمات دولية واقليمية ودحلية يف ومع برامج التدخل املهين والوقاية
والتحصني والتدريب لرفع كفاءة كوادر العاملني مع اجملاميع السكانية املتنوعة املقيمة يف األردن ،هذه
اجلمعية ترى أن احلاجة ماسّة ألن تقوم بالتضافر مع الشركاء املناسبني لتنظيم إعداد كوادر العاملني يف
شتى جوانب اخلدمات النفسية األولية منها واملتقدمة ،ومتابعة مستوى هذه اخلدمات وتأثريها.
كما البد من التنويه يف هذه املناسبة العاملية اىل الضرورة القصوى لتنظيم املهن النفسية يف االردن
حتديدا مبا يضمن ومع معايري للجودة ونظم للمساءلة واالعرتاف وتطوير الرتخيص النظامي للعاملني
فيها على اختالف ختصصاتهم.
وتعلن اجلمعية األردنية لعلم النفس يف هذه املناسبة العاملية أن اإلعرتاف بأهمية وقيمة الصحة النفسية
للفرد وللمجتمع ال يكتمل ما مل يتم التأكيد والعمل بكل الوسائل والسبُل على ممان كرامة االفراد
الذين يفتقرن للشروط األساسية للتمتع بالصحة النفسية ،وكذلك ذوي املصابني وأسرهم الذين حيملون
هذا العبء معهم دون توفر املساندة الالزمة واملالئمة والكافية من مؤسسات جمتمعية أخرى .ويف هذا
السياق نؤكد بأن الرفاه النفسي هو ركيزة أساسية لكل من الرفاه االجتماعي والرفاه االقتصادي ،وال
ي منها عن األخر ،وتوفريها جمتمعة يعترب أحد أهم مؤشرات التقدم يف حياة اجملتمعات
ميكن فصل أ ٍ
اإلنسانية.

