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ي تتعامل مع الحياة Andrawis A  ،(2018) مثل
؛ وقد وصفت أن السلطة الفلسطينية هي أحد فروع العلوم اإلنسانية الت 

ز عىل صدمة الطفولة المبكرة. من وجهة نظر المقاربات  كت  ية ومعاناتها العقلية واألمراض العقلية ، مع الت  البشر

ي ُيفهم أنها ال تنفصل عن بعضها البعض. 
وبولوجية ، ُينظر إىل اإلنسان عىل أنه وحدة من الجسد والعقل والروح ، والت  األنتر

. أسسها سيجموند فرويد منذ أكتر من  عام كنظام جديد تحت مصطلح السلطة  011السلطة الفلسطينية هي علم الالوعي

ي الطب ، وعلم 
األحياء والفلسفة. كنظام تحليىلي ، فهو يمثل طريقة لدراسة الالوعي الفلسطينية. تكمن جذورهم فز

ي مرحلة الطفولة المبكرة.كما أنه يتعامل مع عدد من التقنيات التحليلية النفسية 
واألمراض من خالل القمع والصدمات فز

9112العقلية )قائمة  العملية والمفاهيم النظرية ، وكذلك المفاهيم النموذجية عىل تطور المرض العقىلي والمعاناة ) ، 

ي االعتبار: المقاومة من جانب 
السلطة الفلسطينية تركز عىل صدمة الطفولة المبكرة. يجب أن تؤخذ األمور التالية فز

. النظرية الثقافية الشاملة للسلطة  ي
المريض ، وانتقال القمع ، ونقص الهيكل العظمي ، وتقييم النشاط الجنسي المرضز

ية الفلسطينية هي مذهب  لألفراد ، وكذلك مجموعة من الصدمات الداخلية ودراستها. كما يتم توضيح الديناميات الجماهت 

ز واألفراد ي  .(Freud A. & Grubrich-Simitis 2006) .وتوجيهها للضحايا االجتماعيي 
تبحث السلطة الفلسطينية فز

ي الالوعي م
ي يصعب الوصول إليها ، وال سيما معانز

ن الخطب واألفعال والمشاعر والخيال الخيالية العمليات العقلية الت 

ز بتفست  الرغبة والدفاع  . إنها طريقة عالج نفسي تعتمد عىل هذا التحقيق وتتمت  ي
واألحالم واألوهام والتفكت  بالتمتز

ي هذا المعتز ، يستخدم مصطلح التحليل النفسي كمرادف للعالج والتحليل النفسي )الم
رجع واالنتقال والتحويل المضاد. فز

 .(نفسه

ء يمكن أن يتحلل أو يتحلل أو يرتبط: مقارنة لغوية 9112كما وصفت القائمة ) ي
( ، فإن السلطة الفلسطينية وتحليلها هو سر

ة الذاتية لإلنسان  ي جمع تاري    خ الست 
. فز ي

ابط الكيميان  ي ، حيث يمكن أن يحدث التحلل أو الت 
ي المختتر الكيميان 

مع العمل فز

ي مختتر الالوعي يحاول المرء أن يجد مدخل الالوعي المكبوت من خالل األحالم يمكن أن يؤدي إىل عالق
ات معقدة. فز

وتفست  األحالم عن طريق الجمعيات الحرة. يستطيع المعالج بالتاىلي إعادة بناء عمليات القمع السابقة و / أو ربط الصالت 

9112بالديناميك النفسي الحاىلي وبالرصاع الحاىلي )قائمة  ). 
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ي بداية 
وديازيبينات فقط فز ز ي عالجات اليوم ، حيث يجب استخدام البتز

وديازيبينات فز ز تستخدم مضادات االكتئاب والبتز

ي اعتبارك 
العالج عندما تكون الحالة حادة وتعذب. يتم تحقيق تأثت  أرسع وأكتر فعالية بهذه الطريقة. لكن عليك أن تضع فز

ي عدة أن هذا 
وديازيبينات فز ز ة لتجنب التبعية. يجب أن يتم إيقاف البتز ي غضون مهلة قصت 

العالج يجب أن يستخدم فقط فز

ز االنتقائية وتوني  هنا.  (SSRI) خطوات وعىل مدى عدة أسابيع. تستخدم مضادات االكتئاب ، مثبطات امتصاص الست 

ز إىل ثالثة أ ي تترصف يحدث تأثت  مضادات االكتئاب عادة بعد أسبوعي 
وديازيبينات ، الت  ز سابيع من االبتالع ، مقارنة بالبتز

ي اضطرابات القلق. وفقا ل
ي فز ة ، كانت هناك نتيجة إيجابية واضحة حول النجاح العالجر ي السنوات األخت 

 بنفس الطريقة. فز

Möller et al. (2005)  النهج المثاىلي للنجاح المستهدف. يلعب التحليل النفسي ، PA  ًي اضطراب القلق دوًرا رئيسي
ا فز

ي تجربة المؤلف اليومية 
 خاًصا من العالج النفسي المدرسي فز

ً
العام. بمعتز أوسع ، أظهر التحليل النفسي ، باعتباره شكال

ز مهاراته االجتماعية ، وتنظيم البيئة ، وإذكاء الوعي بالرصاع األصىلي الالواعي اآلن  للمرضز ، أن وظيفته كحلل نفسي لتحسي 

زء من عملية النقل ، "مرحلة ما بعد النضج" من األنا لتحقيق تطوير حلول الرصاع األمثل. باإلضافة إىل ذلك ، وتخفيفه كج

ي وقت الحق ، واستعادة المهارات االجتماعية ، وتطوير
يك مستقرة ، فز  تطوير حالة مستقرة ، نفسية للعالقات رسر

ي األحداث ، ب
ي ذلك تعزيز الذات ، من أجل فهم وتقديم القمع بوعي للوعي كفاءة المساعدة الذاتية من خالل التفكت  فز

ما فز

ي النهاية ، يجب 
الطفولة مع إعادة اإلعمار. من أجل الصحة ورضا الحياة ، من المهم أن تتحقق االحتياجات الشخصية. فز

 .(أن يشعر المريض بالحرية واالستقالل )المرجع نفسه

 

ي وفقا لجاكوبسن  خاء العضالت التدريجر  است 

. كل هذه األشكال تظهر استجابة  ي
ي العضالت البدنية الفردية والتغذية الراجعة الحيوية والتدريب الذان 

خاء وتوتر فز إنه است 

ي الالإرادي كعملية فسيولوجية  .إيجابية للجهاز العصتر

 
ً
ي الكشف التحليل النفسي ، وكذلك العالج النفسي واإلجراءات النفسية التحليلية تلعب كلتا الطري -ثانيا

 فز
ً
 هاما

ً
ز دورا قتي 

. ضد المخاوف ، يتم وضع  -عن سبب أنماط السلوك المدمر  الطفوىلي ، وأنماط القلق ، من أجل تحقيق التصحيح والوعي

اتيجيات  ي يمكن القضاء عليها باست 
ي األنا الهيكلية كسبب ، والت 

اتيجية للتكيف. يدرج مولر وزمالؤه نقاط الضعف فز است 

ي التعامل مع القلق
ي األحداث ، بما فز

. يضاف إىل ذلك تطور حالة ذهنية مستقرة وكفاءة مساعدة ذاتية من خالل التفكت  فز

ام الذات ، من أجل فهم وتمثيل وعي القمع الالواعي للطفولة من خالل إعادة اإلعمار ،  .Möller et al) ذلك تعزيز احت 

رين أن يعلموا أن المخاوف ال يجب  .(2005 عتتر قوية وقابلة للتغيت  وتطلب المساعدة. إنهم يجب عىل المترصز
ُ
أن ت

يميلون إىل الخوف من حشد آليات الدفاع أثناء عملية العالج وبالتاىلي تعقيد تحقيق األهداف العالجية. أظهر استخدام 

ز  وتوني  ي العالج نجاًح  (SSRIs) األدوية العقلية ، وخاصة مضادات االكتئاب ، مثبطات إعادة امتصاص الست 
ي فز

 فز
ً
ا فعاًل

ي ( لمواصلة تناول األد9100وآخرون. ) Dilling االنتعاش. لتجنب االنتكاس ، 
ة زمتز وية العقلية بعد فت   

Prof. Dr. Andrawis  


