
 
 

 

 قطر -في محاضرة في وايل كورنيل للطب االستشفائية الفنون طاقة 
 

المتخصصة التً تنظمها واٌل كورنٌل ناقشت سلسلة المحاضرات  :3122 فبراير 32 –الدوحة 
ٌُعرف باسم  فهمالقطر فً أحدث محاضراتها إمكانٌة االستعانة بالفنون لتعمٌق  –للطب  لما 

وقال المحاضر الدكتور رودنً شاركً، أستاذ اللغة  .(PTSD) اضطراب توتر ما بعد الصدمة
ٌ  الفنون والق قطر، إن –اإلنجلٌزٌة المشارك فً واٌل كورنٌل للطب  سٌما فً سٌاق  ة، الصة المحك

مفهوم "العالج بالكالم" فً التحلٌل النفسً الكالسٌكً خالل القرن التاسع عشر عند 
فروٌد، قد تجعل المصاب باضطراب توتر ما بعد الصدمة ٌتعاٌش مع حالته لٌبدأ رحلة  سٌجموند

 االستشفاء.
 

ٌ  شاركً: "قد تبدو فكرة االستشفاء باالستعانة بالقصة  وأضاف ة فً سٌاق بحوث البٌولوجٌا المحك
ٌ  العصبٌة المتقدمة عن أجزاء الدماغ بالغة التعقٌد أمراً مستبعداً، لكن فً حقٌقة األمر القصة  ة المحك

بإمكاننا تسخٌر  هأنأعتقد  .مع بٌئتنا ومجتمعنا جزٌء من طبٌعتنا البشرٌة ووسٌلتنا للتواصل والتفاعل
ٌ  القصة  ة بشكل أفضل عبر إحٌاء االهتمام المؤسسً بالتحلٌل النفسً والتسلٌم بأن معاَودة المحك

 سٌاسٌة بٌئٌة".-الصدمة لٌست إال حادثة ناجمة عن مؤثرات اجتماعٌة
 

أي إنسان ٌمر  بحادثة صادمة أو ٌتعرض لسوء معاملة  قد ٌصٌب اضطراب توتر ما بعد الصدمة
ٌ  لفترة ممتدة، غٌر أن هذه الحالة  ة أكثر انتشاراً وتواتراً بٌن الجنود. وفً هذا السٌاق، المرض

استشهد الدكتور شاركً أمام الحاضرٌن من أطباء وباحثٌن وطالب طب ومختصٌن صحٌٌن بأرقام 
ركٌة وحدها فً ٌالوالٌات المتحدة األمفً من العسكرٌٌن السابقٌن  6500نشورة أظهرت انتحار م

جندٌاً على االنتحار أثناء الخدمة العسكرٌة، مقارنة بـ  177. وفً العام ذاته، أقدم 2012عام 
 ركٌاً لقوا حتفهم أثناء العملٌات القتالٌة فً السنة ذاتها.ٌجندٌاً أم 176

 
ر شاركً إن الجنود ٌعانون عزلًة عمٌقًة عند عودتهم إلى الحٌاة المدنٌة وٌعانون وقال الدكتو

ٌن فً التواصل مع اآلخرٌن الذٌن لم ٌروا أهوال الحرب، وٌجدون أنفسهم غٌر قادرٌن على  األمرَّ
التقرٌب بٌن الحٌاة الطبٌعٌة فً زمن السلم والعنف الذي شاهدوه وشاركوا به. وغالباً ما ٌشعر 

ء أنهم مرفوضون من مجتمعهم، ومشوشون بسبب المعاٌٌر المتضاربة بٌن أخالقٌات العالم فً هؤال
 الظروف العادٌة وتلك التً تسود ساحة القتال.

 
على التغٌرات  ُجل  أحدث البحوث التً أُجرٌت عن اضطراب توتر ما بعد الصدمة وانصب  

ٌْن، البٌولوجٌة العصبٌة التً تطال أجزاء الدماغ، مثل ما ٌُ  عرف باللوزة العصبٌة الدماغٌة والُحَص
الباحثون اكتشاف صفات جٌنٌة فهما مسؤوالن عن وظائف المشاعر والذاكرة والتحفٌز. وحاول 

دة تجعل بعض األشخاص أكثر عرضة لإلصابة باضطراب توتر ما بعد الصدمة وغٌرها من محد  
ل " أجزاء من الدماغ للقضاء على اضطرابات التوتر، بل ووضعوا تصوراً لعقار ٌمكن أن "ٌعط 

  الخوف بشكل فعال.
 



 

ا قاله قال  ً  شاركًومم  ٌِّدة لمنهجٌة البٌولوجٌا أ أٌضا ت بالحدود المق ن بعض البحوث الحدٌثة أقرَّ
فً نهاٌة األمر قد ال تتمكن البٌولوجٌا العصبٌة و العصبٌة فً فهم اضطراب توتر ما بعد الصدمة.

ما إذا كانت التغٌرات الدماغٌة ناجمة عن  وفً ،ٌة الدماغٌة بدقةل المرونة العصبمن تحدٌد أص
 ".م عملٌة عضوٌة تنشأ بطرٌقة طبٌعًتجربة بعٌنها أ

 
وختم قائالً: "عند الحدٌث عن اضطراب توتر ما بعد الصدمة، أعتقد أن الكلمة الرئٌسة هنا هً 

االضطراب من أجل الوقاٌة منه،  "الصدمة". وبدالً من البحث عن القابلٌة أو النزعة لإلصابة بهذا
 أعتقد أن علٌنا توجٌه بحوثنا نحو معالجة آثار الصدمة وسبل االستشفاء منها كتجربة تراكمٌة".

 
تشمل سلسلة المحاضرات المتخصصة التً أطلقها قسم التعلٌم الطبً المستمر فً واٌل كورنٌل 

المختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة قطر محاضرات ٌلقٌها خبراء وأطباء إلثراء معرفة  -للطب 
فً قطر بأحدث التطورات فً التقنٌة الطبٌة والبحوث العلمٌة وأفضل الممارسات المتبعة والمرعٌة 

  فً المؤسسات الطبٌة العالمٌة.
 

وفً نهاٌة المحاضرة، شكرت الدكتور شٌال قرٌشً، محاضر أول مادة الكٌمٌاء فً واٌل كورنٌل 
شاركً على محاضرته قائلة: "نحن ممتنون للدكتور شاركً على قطر، الدكتور  –للطب 

ق الفنون عامة  ٌ مة ورؤٌته العمٌقة لهذه المسألة المهمة والصعبة. وٌمكننا القول إن تذوُّ محاضرته الق
ٌساعد األطباء وطالب الطب فً تطوٌر مهارات التفكٌر بطرٌقة نقدٌة، ولتلك المهارات أهمٌة 

بطرٌقة مبدعة، وهو ما ٌشكل أحد دعائم تقدٌم الرعاٌة الصحٌة ذات  بالغة عند حل المشكالت
 المعاٌٌر الفائقة". 

 
 -انتهى  -

 التعليق على الصورة:
 قطر –الدكتور رودنً شاركً، أستاذ اللغة اإلنجلٌزٌة المشارك فً واٌل كورنٌل للطب 

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 

وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 
دٌن برنامج الطب. ٌتم  التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتم

من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 
قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 

الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 
سعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى كذلك ت

الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 
 وللمقٌمٌن فً قطر على حد  سواء. 
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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