
اأ�صبحت تربية احليوانات بكافة ا�صنافها االليفة 
عراقي  بيت  كل  داخل  جديدة  مو�صة  واملفرت�صة 
بعد اأن كانت تربية احليوانات تقت�رص على الطيور 
فقط حتى حمالت بيع احليوانات اأ�صبحت منت�رصة 
العيادات  عن  ناهيك  كبري  ب�صكل  العا�صمة  يف 
ب�صكل  واملراجعات  ت�صجلها  دفاتر  و  البيطرية 

منتظم.
تعلق البع�ض بحيواناتهم االأليفة قد بلغ درجة من 
الهو�ض املثرية للت�صاوؤل وهذا ما تخربنا به "هدى 
يف  وبالغت  ملحوظ  ب�صكل  بقطتي  تعلقت  احمد": 
تدليلها حتى اأن اجلميع يت�صاءل ب�صخرية هل هي 
قطتك اأم ابنتك، وتتابع: "ال اأ�صتطيع اال�صتغناء عن 

قطتي، اأو مفارقتها للحظة واحدة!"
قطة  لدي  خالد"  "نادية  تتحدث  وبدورها 
واأ�رصف  كثرياً،  بها  واأهتم  "�صو�صي"  اأ�صميتها 
من  ا�صتقطعه  �صهر  كل  يف  معينًا  مبلغًا  عليها 
م�رصويف، ورغم اأنها ترهقني ماديًا ما بني اأكلها 
عن  ناهيك  لها،  املخ�ص�صة  واملنظفات  و�رصبها، 
لتكون  حتتاجها  التي  واملقويات  الفيتامينات، 
ب�صحة جيدة، اإال اأنني �صعيدة برتبيتها ووجودها 

بل  مداعبتها  حني  امللل  اأجد  وال  جانبي،  اإىل 
العك�ض ي�صتغرق ذلك مني وقتًا كثرياً فهي بالن�صبة 

يل اأغلى �صديقة.
�صغري  اأرنب  لدي  كان   : علي  رانيا  وت�صيف 
ي�صاركني  اأن  واأحب  ب�صدة،  اأحبه  وكنت  وجميل 
ويف  "كاتي"  ا�صم  عليه  واأطلقت  واملزاح،  اللعب 
به  وذهبنا  �صديداً  االأيام مر�ض كاتي مر�صًا  اأحد 
وت�صاعف  جدوى،  بدون  ولكن  البيطري،  للطبيب 
اإىل حزين واأملي ومنذ  اأدى  عليه االأمل ومات، مما 

ذلك اليوم مل اأجلب اأي حيوان اآخر.
وعلى الرغم من اأن ال�صداقة مع احليوانات جتلب 
اأثناء  بالفرح  وت�صعرهم  الأ�صحابها  ال�صعادة 
اإزعاج لغريهم،  اأنها قد تكون م�صدر  اإال  تربيتها، 
ت�صبب  قد  التي  االأمور  من  وغريها  كلب  فنباح 

االأذى لالن�صان.
جريانه  راحة  يقلق  مازال  اأنه  جابر،  �صالم  ويرى 
ي�صتطيع  ال  ولكن  م�صامعهم  ويوؤذي  كلبه،  بنباح 
م�صدر  الأنه   ،- قوله  حد  على   - عنه  اال�صتغناء 
اأمان بالن�صبة له، حيث يقول تعودت على اأن يكون 
بقائي  اأو  جتوايل  اأثناء  ال�صخ�صي  حار�صي  الكلب 

منه  يت�صايقون  كثريين  اأن  ورغم  املنزل،  يف 
ولكن ال ميكنني اال�صتغناء عنه.

تربية  تع�صق  ح�صني" التي  "هند  الراأي  وت�صاركه 
اهتماما  وتوليها  الدجاج  وخ�صو�صًا  الطيور 
بالغًا، اإال اأن �صياح ديكها املتكرر اأزعج عائلتها، 
فاأنا  منه  التخل�ض  اأ�صتطيع  "ال  نوار:  وت�صيف 
اأكون قريبة  اأحبه كثرياً، واأ�صعر بال�صعادة عندما 
اإزعاجا  ي�صبب  �صياحه  باأن  يقيني  رغم  منه، 
احليوانات  اأنواع  وحول  عائلتي".  اأفراد  لكافة 
االأليفة التي يحبها البع�ض، يخربنا "عمر كاظم" 
وهو �صاحب اأحد املحالت لبيع احليوانات االأليفة 
بقوله: جند اإقباال �صديداً على بيع الطيور باأنواعها 
املختلفة خ�صو�صًا ما ي�صمى بطيور احلب، وطيور 
كبرياً  رواجًا  تلقى  الدجاج  تربية  وكذلك  الزيربا، 
لدى  مف�صل  نوع  فهو  الرباهما  دجاج  خ�صو�صا 
الهام�صرت!!،  وفئران  القطط،  ويليها  الكثريين، 
الزينة. وعن تربية احليوان والعناية به  واأ�صماك 
يجيب: "اإن تربية احليوانات تتطلب عناية خا�صة 
نوع  وكل  غذائها،  ونوعية  باحتياجاتها  ودراية 
جيداً،  ذلك  اإدراك  من  والبد  االآخر،  عن  خمتلف 
كما اأن االهتمام بنظافة احليوان مطلب �رصوري 

جتنبا حلدوث االأمرا�ض".
اأن  بيطري - على  رامز ح�صن - طبيب  د.  و�صدد 
بنظافتها  االهتمام  وعدم  احليوانات  هذه  تربية 
اإىل  داعيًا  االأمرا�ض،  بع�ض  لالإن�صان  ي�صبب  قد 
�رصورة االحتياط عند �رصاء احليوانات، ومالحظة 
الأنه  والطفيليات،  كالبقع،  تغيري على جلدها  اأي 

داللة على وجود مر�ض ما.
الفريو�صات،  �صد  احليوانات  تطعيم  ينبغي  وقال 
مر�ض  ال�صيما  والكالب،  القطط،  وخ�صو�صا 
ال�صعار الذي ينتقل لالإن�صان عن طريق ع�صة كلب، 
وهنالك اأي�صا نوع من الطفيليات ي�صمى باالأميبيا 
لبع�ض  باالإ�صافة  التالم�ض،  طريق  عن  ينتقل 
كـ)االورين�صوز�ض(  الطيور  ت�صيب  التي  االأمرا�ض 

وهو مر�ض تنف�صي قد يوؤدي للوفاة.
ويذكر د. رامز ق�صة لفتاة كانت مغرمة بالقطط مما 
اأدى اإىل اإ�صابتها مبر�ض )التيك�صو بالزموزي�ض(، 
وينتقل عن طريق التالم�ض بني االإن�صان والقطط، 
على  الدوري  الك�صف  ب�رصورة  ينوه  لذلك 
احليوانات ويف�صل اأن يكون كل ثالثة ا�صهر للتاأكد 
واأي�صا  االأمرا�ض.   من  وخلوها  �صالمتها،  من 
وال�صدرية  الباطنية  االأمرا�ض  اأخ�صائية  حذرت  
د. مها ناطق : اإن تربية احليوانات املنزلية ت�صبب 
االأمرا�ض. فالقطط ت�صبب مر�ض  وتنقل كثريا من 
االإ�صابة  يف  تت�صبب  اأنها  كما  »التوك�صوبالزما«، 
ببقايا  امللوثة  االأيدي  طريق  عن  الديدان  ببع�ض 
االأيدي ت�صل  الذي على ج�صمها، ومن  القطة  براز 
اإىل الفم ثم االأمعاء. كذلك تنقل اأنواعا من البكرتيا 
ال�صدر  ح�صا�صية  ي�صبب  الذي  فروها،  طريق  عن 
واالأنف واجللد. وكذلك تنقل اأمرا�ض ت�صاقط ال�صعر. 
اأما عن الكالب فباالإ�صافة اإىل حرمة تربيتها -اإال 
يف نطاق �رصعي �صيق- فهي ت�صبب »داء الكلب« 

عن طريق الع�ض.
ومن جانبه يقول د.ابراهيم ح�صنني : هناك اأكرث من 
لالإن�صان  احليوان  ينتقل من  م�صرتك  200 مر�ض 
ويهدد �صحة االآدميني. يف مقدمة هذه االأمرا�ض: 
الكلب.  الربو�صيال.  املعدي.  اجلهاز  اأمرا�ض  ال�صل. 
الديدان  الديدان ال�رصيطية وحوي�صالتها.  ال�صعال. 
اأنفلونزا الطيور  الكبدية. احلمى املجهولة. القراع. 

واأخريا اأنفلونزا اخلنازير.
اإذا  العناء، وخ�صو�صًا  االأمر هذا  ترى هل ي�صتحق 
ثمنه،  طبعًا  عدا  احليوان  تربية  تكلفة  اأن  عرفنا 
دوالر،   1200 اإىل  دوالر   350 بني  يرتاوح  الذي 
 600 اإىل  لت�صل  دوالر   400 بني  التكلفة  تبلغ 

دوالر �صهريًا طبعًا للحيوان املدلل. 
النف�صي  االإر�صاد  اأ�صتاذ  بالل  كمال  د.  يف�رص  فيما 
اإىل  االأليفة  احليوانات  القتناء  االن�صان  دوافع 
االأفراد  مع  وال�صليمة  ال�صادقة  العالقات  افتقاد 
الن�صاطات  يف  للم�صاركة  وافتقادهم  االآخرين، 
االجتماعية، وقد يكون نق�صًا يف ال�صخ�صية ويريد 
اإليه، الفتقاده القدرة على  اأن يعو�ض بلفت النظر 
اأو�صاعًا  اأحيانًا  ونرى  االآخرين  مع  التوا�صل 

اجتماعية تت�صم بالوحدة واحلرمان، اأو رمبا خلق 
نوع من » الرب�صتيج« للتباهي. 

ورعايتها  احليوانات  بتغذية  الطفل  قيام  اأن  كما 
االأطفال  ويحفز  وامل�صوؤولية  الرحمة  يعلمه 
منهم  يتعلمون  فهم  واالإبداع  للتعلم  ويدفعهم 
مكانًا  القط  يدخل  عندما  اال�صتك�صايف  ال�صلوك 
القط  ميثل  كما  وي�صتك�صفه،  اإليه  فيتعرف  جديداً 
منه  يتعلم  بالتايل  والطفل  للفئران  �صائد  اأف�صل 
مهارة ال�صيد، وتقبل فكرة املوت فعند موت القط 
كل  مع  لكن  عزيز.  فقد  عند  الطفل  لنف�صية  ميهد 
اأطفالنا  على  املخاطر  بع�ض  توجد  الفوائد  هذه 
اأن  وبخا�صة  املنزلية  احليوانات  مع  التعامل  من 
الطفل لديه ا�صتعداد اأكرب للعدوى �صواء من احليوان 
االأ�رصة، لذلك هناك  اأفراد  اأو من غريه من  االأليف 
حيوان  اأي  اقتناء  حول  كثرية  ا�صتفهام  عالمات 
الطيور  بع�ض  واقتناء  والقطط  كالكالب  باملنزل 
كالع�صافري وغريها  الأنها ت�صبب االإ�صابة ببع�ض 
بالنظافة  املتعلقة  اجلوانب  اأغفلت  اإذا  االأمرا�ض 
والك�صف الدوري على احليوان. لذا علينا اأن ننتبه 
من  لالإن�صان  تنتقل  كثرية  اأمرا�صًا  هناك  اأن  اىل 

بع�ض احليوانات كمر�ض تك�صوبالزما الذي ي�صبب 
احلامل ،  للمراأة  االأوىل  ال�صهور  يف  االإجها�ض 
وغريها من االأمرا�ض البكتريية والفريو�صية التي 
باالإ�صافة  القطط .   �صعر  مل�ض  طريق  عن  تنتقل 
ال�صعر ،  �صقوط  اإىل  يوؤدي  الذي  القراع  مر�ض  اإىل 
ت�صبب  التي  كالديدان    الطفيلية  االأمرا�ض   كذلك 
ا�صطرابات معدية معوية مع اإ�صهال و�صعف عام ،  
اجلدري  اأهمها  ومن  الفريو�صية  االأمرا�ض  بجانب 
وللوقاية  االأخرى .   اجللدية  االأمرا�ض  وبع�ض 
اقتناء  يف  نفكر  عندما  امل�صكالت  هذه  مثل  من 
احليوانات االأليفة يف�صل اأن تكون هذه احليوانات 
من م�صدر موثوق به، واإعطاء احليوان التطعيمات 
مر�ض  واأهمها  االأمرا�ض  من  للوقاية  الالزمة 
ال�صعار، باالإ�صافة اإىل االهتمام بالنظافة العامة 
وبخا�صة  احليوانات،  من  يقرتبوا  الذين  لالأوالد 
االأليف  احليوان  مع  اللعب  بعد  اأيديهم جيداً  غ�صل 
للحيوان  اجليدة  ال�صحية  والرعاية  االأكل،  وقبل 
امل�صدر  معروفة  غري  حلومًا  اإعطائه  وعدم 
متى  البيطري  الطبيب  با�صت�صارة  وامل�صارعة 

ظهرت اأعرا�ض غري عادية.

ال�صدمة كانت كبرية عندما وقفت مذهولة مل�صاهدة 
االأجرة  �صيارة  من  ويهرعون  دمًا  ينزفون  اأنا�ض 
الواقفة امام �صيارتي التي تركت )حمركها  )الكيا( 
نزلت  وكيف  فعلت  ما  اأعي  اأن  دون  من  يعمل( 
ال�صارع  يف  اأعرفه  ال  �صخ�ض  على  نف�صي  ورميت 
ب�رصى  به  حتدثت  ما  هذا  �صوتي.  باأعلى  واأ�رصخ 
حممد موظفة تعاين من ازمة نف�صية ح�صب ما ذكرت 
اأن  تريد  ال  قولها  وح�صب  معها  التكلم  وا�صتطعنا 
نف�صي  اأمل ومر�ض  اأي �صخ�ض مبا تعانية من  يعلم 
االأحيان بعيدة عن عائلتها ل�صاعات  يجعلها اغلب 
الذي  االنفجار  �رصيط  ذاكرتها  ت�صتعيد  كلما  طوال 
اكرث  قبل  الوطني  امل�رصح  قرب  عينيها  امام  حدث 

من �صنتني! 
حتاول  وكلما  البيت  اىل  عادت  انها  ب�رصى  تذكر 
ما  وكل  �رصاخها  على  عائلتها  ت�صتيقظ  النوم 
لفرتة  تنام  حتى  املهدئات  لها  يقدمون  يفعلونه 
جعلهم  ال�صحية  حالتها  تدهور  لكن  طويلة 
عالجها  ي�صتطع  مل  باطني  طبيب  على  يعر�صونها 
وبقيت اىل وقت �رصد ق�صتها تعي�ض يف عامل منعزل 
بعد ان اأ�صبحت جلي�صة البيت، الأن عائلتها ال ت�صمح 
لها باخلروج لوحدها خوفًا عليها ورمبا خوفًا من 

الف�صيحة او ما �صابه.
  بينما حكاية اإ�رصاء تختلف كثريا عن ق�صة ب�رصى 
الأنها فقدت فر�صة اكمال الدرا�صة اجلامعية بعد ان 
كانت من الع�رصة االأوائل يف جامعة املو�صل كلية 
القانون املرحلة الثانية وهي حاليًا م�صابة مبر�ض 
النف�صانيني  االطباء  اأحد  ت�صخي�ض  ح�صب  نف�صي 
اإ�رصاء  مع  �صعبًا  اللقاء  يكن  مل  عليه  ُعر�صت  الذي 
بالعك�ض كانت ت�صتجيب وتريد احلديث معنا عندما 
يف  النف�صانيني  االأطباء  عيادات  عن  نبحث  كنا 
وقالت  احلديث  رف�صت  والدتها  احلارثية.  منطقة 
)ال نريد الف�صيحة( وال حتى التكلم )البنيـّة مري�صة 
مو جمنونة، وهي فقط تعاين من قلة النوم(، وبعد 
اإ�رصاء ووالدتها  فرتة وجيزة من الوقت حاولنا مع 
اإذ تكلمت اإ�رصاء قائلة: اإبان اأحداث مدينة املو�صل 
وحملنا  منلك  ما  وكل  البيت  عائلتي  مع  تركت 
والدي  �صيارة  يف  مالب�ض  من  حمله  ن�صتطيع  ما 
يف  الت�صجيل  وحاولت  بغداد  اىل  وقدمنا  ال�صغرية 
الوقت كان قد م�صى  احدى اجلامعات ببغداد لكن 
مع  النهائية  االمتحانات  اأداء  اإال  يل  ي�صمح  ومل 
الثالث، م�صيفة: ح�صلت على معدل وجنحت  الدور 
اىل ال�صف الثالث وحاليا جلي�صة البيت ال ا�صتطيع 
اكمال درا�صتي الأن املطلوب مني �صحة �صدور من 

كبري  رجل  ووالدي  البديل  املوقع  كركوك  جامعة 
الذهاب واملخاطرة بحياته،  ال�صن وال ي�صتطيع  يف 
منوِّهة: يف الوقت ذاته اأُعاين من ا�صطراب يف النوم 
واأم�صك  نف�صي  على  ال�صيطرة  اأفقد  االحيان  واأغلب 
الكتب او اأي �صيء واأبداأ بال�رصاخ اىل ان اأفقد الوعي 

االأمر الذي ترك اأثراً اآخر على عاتق عائلتي.
اإن  قال  القري�صي  حممد  النف�صي  اال�صت�صاري  د.   
م�صت�صفى  يف  ترقد  حالة   )400( من  اكرث  هناك 
والن�صاء،  الرجال  من  النف�صية  لالمرا�ض  الر�صاد 
التاأهيل  برنامج  حققه  وهذا  التام  لل�صفاء  متاثلوا 
املوجود  وامل�صاعد  الطبي  الكادر  قبل  من  املعد 
العودة  اإىل  موؤهلون  انهم  مو�صحًا:  امل�صت�صفى،  يف 
امكاناتنا  هذه  متابعًا:  باملجتمع،  واالختالط 
 : القري�صي  وا�صاف  احلا�رص.  الوقت  يف  بالعمل 
اىل  وعودتهم  ا�صتالمهم  املر�صى  ذوي  رف�ض  ان 
او  �صخ�صية  االحيان  اغلب  الأ�صباب  يكون  املنازل 
اىل  االحيان  اغلب  و�صل  بل  مادية،  او  اجتماعية 
وجعلهم  اال�صقاء  قبل  من  املادية  حقوقهم  �صلب 

يرف�صون ا�صتالمهم!
والتغيريات  االأمنية  التاأثريات  يخ�ض  ما  ويف   
وتاأثريها على  التي طراأت  واالجتماعية  ال�صيا�صية 
االأمنية  الظروف  القري�صي:  اأكــد  النف�صي  الو�صع 

الن�صاء  اغلب  الإ�صابة  �صببًا  كانت  والتغيريات 
ن�صمع  لهذا  واخلوف  الذعر  من  بحاالت  والرجال 
العالج  اىل  يلجاأون  االأ�صف  مع  مر�صى  هناك  ان 
عنهم،  اخلوف  الإبعاد  الطبي  من  بدال  الروحاين 
ي�صتمر  االأ�صف  مع  املر�ض  هذا  لكن  م�صتدركا: 
من  بحالة  اال�صابة  اىل  احيانًا  وي�صل  ويتفاقم 
من  الع�رصات  وجود  اىل  الفتًا:  الع�صبي،  الهيجان 
ت�صنيفها  يكون  منها  البع�ض  النف�صية  احلاالت 
عالجها  عن  واالبتعاد  معقدة  واالأخرى  ب�صيطًا 
باجلنون  اال�صابة  االحيان  اغلب  ُي�صبب  النف�صي 
فكرة  قبول  من  البد  لهذا  املجتمع  عن  والعزل 
العالج عند املر�صى وذويهم واإبعاد فكرة ان العالج 

النف�صي ُيعــد معيبًا بحق املري�ض. 
االإ�صابة  اىل  تعر�ض  الذي  فار�ض  �صعد  حالة  اأما   
زوجته  جعل  الذي  الع�صبي  االنهيار  من  بنوع 
تطلب الطالق منه بعد ان بداأت حالته ت�صبب الرعب 
اكرث  ت�صوء  فار�ض  حالة  اأخذت  الأوالده.  واخلوف 
واكرث فلم يعد ال�صيطرة على حركات يده وان يقف 
ب�صورة معتدلة فالقلق ي�صيطر على اأع�صابه ب�صكل 
م�صطفى  اأبو  اأخوه  وي�رصد  االآخرين  انتباه  يثري 
حكايته قائال: كان يعمل �صائق �صاحنة على طريق 
ثم  ومن  االختطاف  اىل  تعر�ض  الرمادي  بغداد- 

قدمي،  بيت  ينزف يف  وُترك  الطرق  باأب�صع  التعذيب 
الوعي  فاقد  وهو  حياته  انقاذ  مت  حتى  م�صيفا: 
وحني اأفاق وجد نف�صه يف م�صت�صفى الفلوجة العام. 
يكن  مل  البيت  اىل  عاد  عندما  م�صطفى:  اأبو  وتابع 
يف  ويرك�ض  الباب  يفتح  وكان  يحدث  ما  يعلم 
ال�صوارع وي�رصخ حتى يقوم النا�ض بال�صيطرة عليه 
البيت، مو�صحا: ان زوجته مل ت�صتطع  واإعادته اىل 
اأوالدها  واأخذت  الطالق  طلبت   ، معه  اال�صتمرار 
االآن  وهو  معي  يعي�ض  االآن  ترئني  وكما  ورحلت 
كثريا  النف�صية  حالته  حت�صنت  اذ  للعالج  يتماثل 

واأخذ يذكر ا�صماء اأوالده واأعمارهم. 
عماد  الدكتور  النف�صية  لل�صحة  الوطني  امل�صت�صار 
اأن االمرا�ض النف�صية حتتاج عناية  عبدالرزاق ذكر 
الفرد ملراحل  ا�صتجابة  وعالجًا خا�صًا يعتمد على 
باملري�ض،  املحيطني  اال�صخا�ض  وم�صاعدة  العالج 
انت�صاِر  يف  تَتمثــــُّل  املر�ض  مظاهر  ان  مو�صحا: 
اأعرا�ض القلق والكاآبة واالإحباط لدى االأفراد ب�صكٍل 
عام قبل اأن تتحّول عند البع�ض االآخر اإىل اأعرا�ض 

ج�صمانية.
وا�صار عبدالرزاق: هناك مر�صى نف�صانيون كثريون 
البلد  بها  مير  التي  االأحداث  ب�صبب  عددهم  يزداد 
والتي اثرت كثريا على الواقع االجتماعي والنف�صي 

للفرد العراقي، منوهًا: ان الكثري من هذه االمرا�ض 
تفجري  حوادث  م�صاهدة  اىل  التعر�ض  من  ناجت 
ذويه  اأعني  امام  العائلة  افراد  احد  قتل  او  مروعة 
او فقدان الدار والعائلة ب�صبب التهجري، والكثري من 
االحداث التي توؤدي يف اغلب االحيان اىل االنعزال 

والعي�ض بعيدا عن النا�ض املحيطني بـه.
هكذا  مع  التعامل  وكيفية  العالج  مراكز  وب�صاأن 
النف�صية: توجد مراكز  ال�صحة  حاالت قال م�صت�صار 
وعالجات  املر�صى  لعالج  كثرية  طبية  نف�صية 
طبية حديثة ف�صال عن م�صت�صفى ابن ر�صد والر�صاد 
للعالج والطب النف�صي فيها اطباء اكفاء وعالجات 
النف�صية،  االزمة  ت�صاعد املري�ض على جتاوز  جيدة 
املجتمع  نظرة  زالت  ال  اال�صف  مع  لكن  م�صتدركا: 
اىل املر�ض النف�صي كاأنه ا�صابة باجلنون! م�صيفا: 
االمرا�ض  زادت  �رصاحة  وبكل  االخرية  الفرتة  يف 
ب�رصعة  ت�صفى  حاالت  هناك  ان  مو�صحا:  النف�صية 

وب�صهولة يف حالة الت�صخي�ض ال�صحيح. 
الكيمياء  ا�صتاذ  كاندل  االمريكي  الطبيب  يقول   
كولومبيا  جامعة  من  احليوية  والفيزياء  احليوية 
اجلزئية  االأ�ص�ض  لدرا�صة  نوبل  جائزة  على  واحلائز 
حت�صنت  النف�صية  باالمرا�ض  اال�صابة  اإن  للذاكرة: 
يف  اما  الت�صخي�ض،  معايري  وحت�صن  ارتفاع  مع 
زال  ما  العالج  ان  االطباء  احد  فيقول  العراق 
�صتة  اأن  العاملية  ال�صحة  منظمة  وذكرت  بدائيًا. 
جراء  نف�صية  بامرا�ض  م�صابون  عراقي  ماليني 
اأمرا�صا نف�صية، معظمها  احلرب، ويعاين العراقيون 
نتيجة احلروب و�صنوات االقتتال الطائفي وم�صاهد 
لديهم  ولــَّدت  اأحداث  يف  املر�صى  و�صلوع  العنف، 
حاالت، يرف�ض كثريون منهم االعرتاف بوجودها، 
اإال  العيب  ثقافة  ب�صبب  معاجلتها  عن  ويعزفون 
من  ناجمة  والنف�صية  العقلية  اأمرا�صهم  اغلب  ان 
علمي  اإح�صاء  نتائج  وا�صارت  احلروب.  تاأثريات 
 2006 عام  العراق  يف  النف�صية  لالأمرا�ض  اُجري 
بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية، اإىل اأن ن�صبة 
باملائة   18.6 بلغت  البالد  يف  النف�صية  االأمرا�ض 
 32( اآنذاك  العراقيني  نفو�ض  عدد  احت�صبنا  فاذا 
النف�صيه  باالمرا�ض  امل�صابني  ن�صبة  فان  مليونا( 
)6 ماليني( ولو اخذنا امل�صابني منهم بـ )بف�صام 
باملائة   0.85 العاملية  الن�صب  ح�صب  وهم  العقل( 
ف�صيكون رقما مفزعا ثالثمائة الف مري�ض بف�صام 
العقل، ف�صال عن ما ال يقل عن %40 من املراجعني 
للم�صت�صفيات واملراكز ال�صحية والعيادات اخلا�صة 
هم باالأ�صا�ض يعانون من مر�ض نف�صي ال يرغبون 
ج�صمانية  اأعرا�ض  �صكل  على  يظهر  او  به  بالبوح 

متعددة.

رغم تضايق الجيران منها... تربية الحيوانات سعادة تغمر صاحبها والصداقات أزلية

بوصفها وصمة عار... أمراض نفسية خلف الستار مـن دون عالج!

بغداد _ فاطمة عدنان 

بغداد_ متابعة

عين الجورنال Wed. 9 Aug. 2017 issue no 401
االربعاء 9 آب 2017 العدد 401

قادتنا الظروف الأمنية 
املتوترة يف العا�صمة 

بغداد اىل الدخول 
والحتماء مب�صت�صفى 

الر�صاد للأمرا�ض العقلية 
والنف�صية هربًا من 

الواقع ال�صعب الذي كنا 
جزء كبري منه , حيث 

اأن الإ�صابة بالأمرا�ض 
النف�صية اختلفت يف 

ال�صنوات الخرية نوعًا 
ما ب�صبب الظروف الأمنية 
وما تعر�ض له العراقيون 
من �صدمات كبرية قادتهم 

اىل الإ�صابة باله�صترييا 
اأغلب الأحيان لكن كل ذلك 

بعيد عن عيادات الأطباء 
النف�صانيني .
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