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סקירת ספרים משלנו

סקירה מאת: ד”ר דניאלה קרמר-מור, מכללת אורנים

 Counseling and Psychotherapy״
with Arabs and Muslims״ 

ספרו של פרופ’ מרואן דוירי עוסק בייעוץ ופסיכותרפיה 
עם ערבים ומוסלמים, נושא שחשיבותו העצומה אינה 
מוטלת בספק. בספר 11 פרקים. שניים מהם נכתבו ע”י 
פרופ’ ח’אולה אבו-בקר, ויתרם ע”י המחבר,  מומחה בעל 
ניסיון רב שנים כאיש טיפול וכמרצה חשוב בתכנית לתואר 
שני בייעוץ חינוכי במכללת אורנים. הספר פותח בהיכרות 
והתוודעות אל הדת והתרבות הערבית והמוסלמית, ממשיך 
בהתאמתן של תיאוריות אישיות ושיטות הערכה ואבחון 
לאוכלוסיות של ערבים ומוסלמים, ולבסוף מרחיב את 
היריעה בנושא מגבלות הטיפול המערבי באוכלוסיות 

מהגרים מתרבויות אלו החיים בהווה בסביבה מערבית.
לערבים ולמוסלמים יש קוים משותפים רבים: מורשת 
קולקטיביסטית, שפה, אתוס, היסטוריה של דיכוי ע”י 
תרבויות מערביות, מצב חברתי, פוליטי וכלכלי. הרוב הערבי 
והמוסלמי סובל מעוני, אינו מקבל שירותים ממשלתיים 
הולמים, ולכן מסתמך כמנגנון הישרדותי, על גישה שבה חיי 

הפרט מנוהלים על-ידי נורמות שבטיות ומשפחתיות.
שבטיות האסלאם לצד החשיפה למערב, עיצבו תרבות 
קולקטיביסטית של ערבים ומוסלמים. בתרבות זו, ערכים 
ועמדות חברתיים קובעים את התנהגותו של הפרט, ואין 
מקום להחלטות ולבחירות אישיות. הברירה  שנותרת לפרט 
היא בין כניעה לסביבה במטרה לקבל תמיכה משפחתית 
חיונית, לבין ויתור על תמיכה ובידוד, למען מימוש עצמי. 
דוגמה לתהליך המתואר לעיל מובאת במאמרה של פרופ’ 
ח’אולה אבו-בקר על מצבם של מהגרים ערבים ומוסלמים 
בארצות הברית. ערבים ומוסלמים היגרו לארצות הברית 
בשל סיבות פוליטיות וכלכליות, אולם נתקלו בקשיים 
חברתיים, פוליטיים, שפתיים וכלכליים בארץ החדשה, 
כמו גם בתחושה שהסביבה אינה מכבדת את מנהגיהם 
ואת אורח חייהם. מצב זה  יצר אצלם תחושת לחץ ובידוד, 
ועורר צורך ליצור לעצמם “גטו” משלהם. מגורים בקרבה 
גיאוגרפית ויצירת צביון חיים ערבי מוסלמי באזור משלהם, 
אפשרו להם לתמוך זה בזה, אך יצרו ריחוק וניכור מן 

המדינה אליה היגרו. 
לחיי  ילדים  מחנכים  קולקטיביסטיות  במערכות 
המיידית.  לסביבה  והתנהגותי  רגשי  וחיבור  הרמוניה 
תהליכי סוציאליזציה סמכותיים בבית ובבית הספר נפוצים 
ומקובלים; לכן, תקופת ההתבגרות של הפרט איננה סוערת 
כמו במערב, ואינה מסתיימת בגיבוש זהות עצמאית בקהילה 
זו. בניגוד למערב, בחברה הקולקטיביסטית, גישה סמכותית 
תורמת ולא גורעת מן הבריאות הנפשית של הצעירים. 

אישיותו של הערבי/מוסלמי מורכבת ממרכיבים חברתיים 
)נורמות( ופנים-נפשיים.

המשפחה היא מקור השמחה והאושר, אך גם האיום 
והפחד. הקונפליקטים המרכזיים של הפרט הם בינו 
לבין משפחתו )חוץ-אישיים( ולא בינו לבין עצמו )פנים-

נפשיים(. לכן, על טיפול נפשי להתמקד בכוחות החיצוניים 
הלוחצים על הפרט, ולא לעסוק בִנטרול מנגנוני התגוננות 
לא מודעים. השוני הגדול במבנה האישיות משפיע על 
תפיסת הפסיכופתולוגיה והפסיכותרפיה בתרבות זאת. 
הערכה ואבחון פסיכולוגיים חייבים לבדוק, בנוסף 
לבדיקות המצויות במערב, גם מבנים לא שכיחים לחברה 
המערבית, כמו שיווי המשקל בין גורמים חברתיים לאישיים 
ומידת המסורתיות והנוקשות של המשפחה. כל שימוש 
במבחני אישיות צריך להיעשות מתוך רגישות תרבותית, 
כשהוא מלווה בראיון על עמדות וערכי המשפחה, התנסויות 
של  הערכה  )שיטת   DSM4-ה משפחתיים.  ואירועים 
פסיכופתולוגיה המקובלת על אנשי טיפול נפשי במערב(, 
מציע קריטריונים ברורים וחדים לאבחון הפרט על-פי 
הסימפטומים שלו, אך כמעט כל הקטגוריות המקובלות 
בו, מקבלות אפיון שונה בחברה הערבית/מוסלמית. 
להפרעות אישיות בקרב ערבים ומוסלמים יש תסמינים 
פחות ברורים ויותר מורכבים. למשל, אישיות חרדתית מלווה 
לעיתים קרובות, באוכלוסייה זו, גם בדיכאון, דסוציאציות 
וסימפטומים גופניים. כדי שלא יהיו טעויות באבחון, על 
המאבחנים להכיר היטב ולהיות ערים למרכיבים השונים 

והמיוחדים לערבים ומוסלמים. 
מטפלים העובדים עם אוכלוסייה זו צריכים לדעת 
לסגל את שיטות הטיפול המערביות לתרבות הערבית/
מוסלמית, על מנת שהטיפול יהיה יעיל ולא יסב נזקים 
ויערים קשיים נוספים על המטופל )כמו הסלמת הפער 
בין המטופל למשפחתו וסביבתו הקרובה(. במקום לעסוק 
בפסיכואנליזה )חקר הלא-מודע(, על המטפל להתמקד 
בעצות מעשיות ובהדרכה, ולגייס את “האני הקולקטיביסטי” 
למען טובת המטופל. הגישה ההומניסטית מתאימה רק 
כשהיא מתייחסת לתרבות ולא לפרט, והגישה הקוגניטיבית 
חייבת לכבד את הערכים והנורמות הקולקטיביסטיים. 
במיוחד מתאימה לעבודה טיפולית במגזר זה הגישה 

ההתנהגותית.
ההמלצה היא שיועצים ופסיכולוגים העובדים עם 
מוסלמים/ערבים יתפרו את הטיפול לרמת האינדיבידואציה 
וכוחות-האני של המטופל, תוך כיבוד השמרנות והסמכותיות 
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של משפחתו. על המטפל להימנע מעימות עם התרבות 
והסמכות המשפחתית.

בסיום הספר מוצג היתרון שבמודל של עבודה טיפולית 
לא ישירה עם מטופלים ערבים/מוסלמים, באמצעות 
עבודה מטפורית, טיפול באמנויות וביבליותרפיה. טיפול 
מערבי שמטרתו להגיע לחשיפה של רגשות ודחפים מן 
הלא-מודע לקראת השגת תובנות, אינו רצוי ועלול להשיג 

מטרה הפוכה בקרב אוכלוסייה זו.

הערכה
קריאת הספר הייתה עבורי חוויה מרתקת שחשפה בפניי 
עולם קרוב-רחוק. הכתיבה )באנגלית( רהוטה ושוטפת, 
ונוגעת בלב לבם של כל הנושאים הטיפוליים שאיש אבחון 
וטיפול מתלבט בהם. ניכרת ההיכרות המעמיקה של 
הכותב עם “שני העולמות” )הערבי/מוסלמי והמערבי( 
ועם תחומי האבחון והטיפול בפסיכולוגיה העכשווית. אין 
לי ספק שזהו ספר חובה לאנשי טיפול וייעוץ, כמו גם 

לאנשי חינוך.
לאור הגישה המוצגת בספר, עליי לשאול האם טיפול 
פרטני יכול בכלל להיות יעיל בסביבה שכזו, והאם אין 

להעדיף, תמיד, טיפול משפחתי או קבוצתי, שבו השינוי 
ייעשה במערכת כולה ולא בפרט הנשלט בתוכה.

לצד זאת הגעתי למסקנה המצערת, שלמרות ההיכרות 
החשובה עם התרבות המוסלמית/ערבית שהספר ִאפשר 
לי, יהיה זה לא אחראי ולא מוסרי מצדי, לעסוק בטיפול או 
בייעוץ לאנשים מן האוכלוסייה המתוארת בספר. כתוצר 
של התרבות והפסיכולוגיה המערבית, חונכתי על עקרונות 
של שוויוניות, בחירה חופשית ועצמאית  ופיתוח מוקד 
שליטה פנימי, כבסיס יחיד לבריאות הנפש. מתוך עמדה 
זו, אני כועסת וכואבת כל מצב בו תרבות אחת מתנשאת 
על תרבות אחרת, ואדם אחד משתלט על האחר. קריאה 
של ספר אחד או עשרה, לא יוכלו לגרום לי להכיל ולהבין, 
בכנות, תרבות לא שוויונית והירארכית, ותפיסה פסיכולוגית 
סמכותית ולעיתים אף מניפולטיבית, בטיפול הנפשי. עליי 
להודות, שמאחר וידי קצרה מלהבין ולקדם אדם שבא 
מעמדות וערכים כל כך מנוגדים לשלי, הדרך היחידה 
שבה אוכל לכבד ולקבל את השוני, היא בכך שאשלח 
את המטופל המוסלמי ו/או הערבי, לאיש טיפול שמגיע 

מאותה תרבות ומדבר באותה שפה. 

ד”ר דניאלה קרמר-מור שימשה כראש התכנית לתואר שני 
בייעוץ חינוכי במכללת אורנים בשנים תשס”ה-תשס”ח


