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النفس المطمئنة

وتوحى املالحظات العامة لسلوك الناس بأن 
اإلنسان  على  تغلب  التي  االستجابة  هو  القلق 
أو  هام  شيء  على   

ً
مقبال نفسه  يجد  عندما 

خطير. إنه إنذار بأن  هناك أمرًا سيحدث من 
بتوازنه  يخل  أو  الشخص  أمن  يهدد  أن  شأنه 
يعد  الذي  اإلنذار  جرس  يشبه  إنه  وطمأنينته. 
الذي  الحرب  إنذار  وكجرس  الخطر.  ملواجهة 
صاخبًا  يكون  فإنه  عمل  وإذا  توقع،  دون  يعمل 
لدرجة تسبب الصمم، كذلك يكون القلق غير 
تهديدات قد ال  مالئم ومبالغا فيما يحمل من 
تكون واقعية، أو مبالغا فيها لدرجة تعوق توافق 
بأنه  للقلق  تعريفنا  يجيء  هنا  ومن  الشخص. 
أشياء  من  والتوجس  بالخوف  يتسم  انفعال 
أو مجهول.  مرتقبة تنطوي على تهديد حقيقي 
إنه بعبارة أخرى يعّبر عن ذلك الشعور بالعجز 
في الحاضر والخوف من مواجهة املستقبل بما 
يحمل من تحديات وأخطار متوقعة قد تحدث 
القلق  يكون  ولهذا  املستقبل.  في  تحدث  ال  أو 

دائمًا مصحوبًا بوجود مخاوف شديدة مرتبطة 
تستدعي  ال  أشياء  أو  أشخاص  أو  بمواقف 
والقلق  الشديد.  والجزع  الخوف  بالضرورة 
يبعث في الحاالت الشديدة على التمزق وعدم 
حياة  إلى  صاحبه  حياة  ويحول  االستقرار، 
االجتماعى  التفاعل  على  قدرته  يشل  عاجزة، 
في  الشخص  على  وتسيطر  البناء.  والتكيف 
واالكتئاب،  بالخوف،  مشاعر  القلق  حاالت 
والشعور بالعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة، أو 

سرعة اتخاذ قرارات ال تنفذ.
يزداد  القلق  أن  أن نجد  الطبيعي  لهذا فمن 
أو  عندما يكون الشخص ضحية ألزمة صحية 
كارثة مادية، أو تحت تأثير أشياء تهدد أمنه أو 
حياته، أو في املواقف االجتماعية املتأزمة. ومن 
باملواقف  شاملة  قائمة  نضع  أن  حقًا  العسير 
القلق  تثير  التي  املواقف  أن  إال  للقلق،  املثيرة 

تشترك فيما بينها في الخصائص التالية: 
مرتقبة  بأشياء  أو  باملسقبل  تتعلق  إنها   •

هامة ستحدث.
• إنها تنطوي على أمر مهدد أو مخيف. 

أو  فعليًا،  يكون  قد  الخوف  أو  التهديد  أن   •
أو حتى ليس شيئًا حقيقيًا أكيدًا،  مباالغًا فيه، 

بل يكفي أن يراه الفرد كذلك.
حتى  نقلق  أن  أحيانًا  املقبول  من  ويكون 
ولكن  الخطر،  ومواجهة  للنشاط  نتحفز 
فيها  يكون  ال  للقلق  املثيرة  املواقف  من  كثيرًا 
املصدر.  ومجهول  متوهمًا  بل  حقيقيًا  الخطر 
هذه  بني  يشيع  ما  أكثر  يشيع  القلق  فإن  ولهذا 
العلماء  عليها  يطلق  التي  الناس  من  الفئة 
الفئة  هذه  أي   )Neurotics )العصابيني  اسم 
كل  من  شرًا  تتوجس  التي  البشر  من  التعيسة 
موقف، ويعيش أفرادها لهذا في انزعاج دائم 

وخوف.
القلق أنواع:

بالقلق  نسميه  ما  القلق  أنواع  أهم  ومن 
االنزعاج  مظاهره  ومن  العام،  أو  اليومي 
مهددة  غير  أشياء  من  الخوف  وإبداء  الدائم 
العادية  الحاالت  في  تثير  قد  بل  بطبيعتها 
تتسم  الذي  فالشخص  واالستحسان.  التقبل 
حياته بالقلق، قد يخاف وينزعج من مشاهدة 
إلى  السفر  من  أو  األليفة،  الحيوانات  بعض 
مكان جديد أو الدخول في عالقات اجتماعية 
أو حميمية أو جنسية حتى وإن كانت مشروعة. 
أن  العام  بالقلق  املرتبطة  املتناقضات  ومن 

أنه يعتبر سمة  الشائعة، كما  النفسية  أكثر األمراض  القلق من  يعتبر 
نجده بني  األخرى.  والعقلية  النفسية  االضطرابات  رئيسية في معظم 
األسوياء في مواقف األزمات. ويرى كثير من املفكرين أن القلق هو سمة 
هذا  يكون  وقد  الحادة،  ومنافساته  وطموحاته  بأزماته  الحديث  العصر 
صحيحًا. لكن مع هذا نجد أن الحاالت الشديدة من القلق توجد في كافة 

املجتمعات، ولم يخل منها عصر من العصور السابقة.

ماذا تعرف عن القلق النفسى ؟

القلق يزداد عندما يكون الشخص ضحية ألزمة صحية أو كارثة مادية
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وإن  حتى  للواقع  إدراكنا  على  ييطر  أنه  نجد 
فحتى  الخير.  بشائر  بعض   ويحمل 

ً
جميال كان 

أو التفوق والحصول على شيء  تحقيق النجاح 
الشخص  لدي  يثير  ال  قد  تحقيقه  يصعب  كان 
الذي تتسم حياته بالقلق أكثر من الخوف من 
أن تنقلب هذه األشياء السارة في املستقبل إلى 
كارثة محتمة. ونحن لهذا نقول إن الخطر الذي 
متوهمًا  خطرًا  يكون  ما  عادة  القلق  يستبقه 
ومختلفًا، والخوف الذي يمتلك الناس في حالة 
وغامضة  املصدر  مجهولة  دوافعه  خوف  القلق 
سارة  غير  وجدانية  حالة  إنه  عقالنية،  وغير 
غير  أخطارًا  يرى  وتجعله  الشخص  تتملك 

حقيقية ذات مصدر غير معلوم لآلخرين.
وفي الحاالت الشديدة من القلق العام يعاني 
وسلوكية  فسيولوجية  تغيرات  من  الشخص 
دقات  كسرعة  مالحظتها،  ويمكن  سارة  غير 
البطن  وتقلصات  والتشنج،  والصداع،  القلب، 

واإلسهال، والدوار، والعرق البارد.. إلخ.
العضوي  الجانب  هذا  يعبر  عملية  وألسباب 
– السلوكي الظاهري في التعبير عن القلق من 
أكثر جوانب القلق أهمية، ألن جزءًا من العالج 
التعديل  على  ز 

ّ
يرك الحديث  السلوكي  النفسي 

من هذا الجانب السلوكي الظاهر، وينجح في 
تعديله.

يسمى  ما  الشائعة  القلق  أشكال  ومن 
فاالنفعال   . )فوبيا()2(  املرضية  باملخاوف 
الطفل  يتملك  الذي  واالرتياع  والفزع  الشديد، 
يعتبر  املرضية،  املخاوف  حاالت  في  البالغ  أو 
 من القلق، 

ً
من وجهة نظر الطب النفسي شكال

ما  له  وليس  فيه  مبالغ  الشديد  الخوف  ألن 
يعجز  وأنه  ذلك،  يعرف  الشخص  وأن  بيرره، 
انفعاالته  ضبط  أو  مخاوفه  في  التحكم  عن 

حياته  ممارسة  حرية  تمنحه  بصورة  الهائجة 
العملية واالجتماعية. 

كاستجابة  ينشأ  أن  يمكن  املرضي  والخوف 
مفزعة  تكون  ال  املواضيع  من  واسعة  لطائفة 
املواضيع:  هذه  تكون  وقد  العادة.  في  ذاتها  في 
مواقف  أو  أشخاصا  أو  أماكن،  أو  حيوانات، 
اجتماعية، وتعتبر القطط، والكالب، واألماكن 
واملوت،  والدم،  والظالم،  واملغلقة،  املرتفعة، 
ومواجهة الناس أو الحديث أمامهم، واملعاشرة 
والنقد،  الخارجي،  والرفض  الجنسية، 
والوحدة، والجنس اآلخر.. إلخ، جميعها ضمن 
األشياء التي كثيرًا ما تكون مواضيع للمخاوف 

املرضية.
يسمى  ما  للقلق  األخرى  األشكال  ومن 

بالوسواس القهري:
ذهن  في  تتكرر  معينة  فكرة  أن  ويعني 
اقتناعه  مع  طردها  محاولته  رغم  الشخص 
للتوتر  املثيرة  الفكرة  تلك  بسخافة  التام 
والضيق الذي يزول إذا استجاب لتلك الفكرة. 
وال يقتصر االضطراب املسيطر على الشخص 
كثير  ففي  فقط،  القهري  بالتفكير  الوسواسي 
تسيطر  االضطراب  من  النوع  هذا  حاالت  من 
قهرية  ونشاطات  سلوكيات  الشخص  على 
بعض  وتكرار  وتخزينها،  التافهة  األشياء  كعد 
التعب  إال  ورائها  من  يجني  ال  التي  األفعال 
الشائعة  القهرية  الوساوس  ومن  واإلرهاق. 
الطهارة،  أو عدم  النجاسة  في مجتمعنا فكرة 
من  جزًءا  أن  الشخص  تراود  أن  ذلك  مثال 
أنه  ورغم  طاهر  غير  منزله  من  أو  جسمه، 
أنه  إال  صحيح،  غير  ذلك  أن  من  تماًما  متأكد 
يعجز عن طرد تلك الفكرة وإزالة القلق الناتج 
منها إال إذا أعاد نظافة األشياء والغسل مرات 

ومرات. وبني عودة الفكرة واستجابة الشخص 
يدخل الشخص في دوامة من التوتر تأخذ كل 
والعلمية  العائلية  بالتزاماته  يضر  بشكل  وقته 

وصحته النفسية والبدنية.
معالجة  ألهمية  تنتبه  أن  املهم  من  واآلن 
القلق قبل أن يتحول لحالة مرضية واضطراب 
واالجتماعية.  النفسية  الحياة  على  مسيطر 
شرحنا  كما  االسترخاء  برامج  بعض  وتعتبر 
من قبل وسيلة فّعالة من وسائل علم النفس في 
االسترخاء  أن  اآلن  نعرف  فنحن  القلق،  عالج 
للمعالج  يمكن  وخبرة  مهارة  الشخص  يمنح 
أغراض  في  استثمارها  كليهما  وللشخص 
عدة للتخفف من بعض املشكالت التي يثيرها 
االسترخاء  تعلم  فوائد  أهم  من  ولعل  القلق 
أساليب  مع  أو   

ً
مستقال استخدامه  إمكانية  هو 

عالجية أخرى كالتطمني التدريجي، أو التعويد 
التي  املواقف  مع  التعامل  على  التدريجي 
 عن بعض 

ً
ترتبط بإثارة الخوف والقلق، فضال

التي  األخرى  العالجية  واألساليب  التوجيهات 
ستجدها في السطور التالية:

القلق  من  خالية  حياة  تعيش  أن  بإمكانك 
واالضطراب:

ز 
ِّ
يحف ومحمودة  معقولة  درجات  في  القلق 

من  ويمكننا  واالجتماعي  الشخصي  للنمو 
قد  التي  األمل  خيبات  أو  املخاطر  من  التقليل 
يحسب  ال  أموًرا  يواجه  عندما  بالكائن  تحيط 
باب  من  البعض  يقول  ربما  ا 

ً
جيد حسابها 

البحث عن تبريرات ال أساس لها من الصحة 
التخطيط  مطالب  من  مطلب  هو  القلق  بأن 
مفاجآت،  دون  مستقبلية  لحياة  واإلعداد 
ويختلف  نفسي  اضطراب  القلق  أن  والحقيقة 
تماًما عن التخطيط للمستقبل، والبد من عدم 
على  والقلق  للمستقبل  التخطيط  بني  الخلط 
املستقبل، فإذا كنت تقوم للتخطيط للمستقبل، 
والنشاط  الحركة  على  نفسك  تجاهد  وكنت 
جيد  مستقبل  لتحقيق  بالحاضر  والتفاعل 
أو  ا 

ً
مرض حال  بأي  يعد  ال  هذا  فإن  ومشرق، 

د/ عــالء فرغــلى 
)استشارى الطب النفسى(

يمثل القلق لبعض من الناس وسيلة 
للهروب من مسئوليات وضغوط مفروضة
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بالعجز  تشعر  عندما  فقط  يحدث  القلق  ا، 

ً
قلق

أو  يحدث  قد  ما  بسبب  الحاضر  في  والشلل 
هذا  مع  تتعامل  فكيف  املستقبل،  في  يحدث  ال 
النوع من القلق الذي يسم حياتنا باالضطراب 
والضغوط التي تشل حركة التطور والنمو لدينا 

دون مبرر؟
ر نفسك دائًما بأنه ليس هناك شيء فعلي 

ِّ
ذك

يستدعي القلق بمعناه املرضي الذي يشلك عن 
التفاعل والنشاط، ليس هناك ما يستدعي أن 
وأنت  أشياء  على  القلق  في  وقتك  كل  تقضي 
تعلم أنها مضخمة ولن يغير القلق والجزع من 

ا.
ً
أمرها أو من نتائجها شيئ

للقلق  زة 
ِّ

املعز النفسية  العوامل  اكتشف 
لديك:

وتعتبر املحاوالت التي يبذلها الشخص بذاته 
العوامل  ملعرفة  لنفسه  املعالج  من  بتوجيه  أو 
زة للقلق، طريقة وقائية فّعالة للحماية من 

ِّ
املعز

العوامل  تتفهم  أن  ا 
ً

أيض املهم  من  لهذا  القلق. 
عليك   

ً
فمثال لديك،  القلق  ز 

ِّ
تعز التي  النفسية 

التي  املكاسب  على  تتعرف  أن  بدء  ذي  بادئ 
من  أو  بقصد  بالقلق  شعورك  وراء  من  تجنيها 
بالنسبة  القلق  يكون  قد  فالبعض  قصد.  غير 
وضغوط  مسئوليات  من  للهروب  وسيلة  له 
مفروضة، وتكون ثورات القلق والتوتر بالنسبة 
من  ا 

ً
مؤقت ولو  هروًبا  كونها  عن  تزيد  ال  لهم 

لتوجيه  مواجهتها  املطلوب  والتحديات  اآلالم 
الحياة املشحونة بالضغوط وجهة أكثر فاعلية. 
النفسية  العوامل  تتفهم  أن  لهذا  حاول 
على   

ً
مثال تتعرف  بأن  لديك،  القلق  تعزز  التي 

بالقلق  وراء شعورك  من  تجنيها  التي  املكاسب 
الناس  بعض  فعند  قصد.  غير  من  أو  بقصد 
عندما  بها  يقوم  هروبية  وظيفة  للقلق  تكون 
وتتضارب  التهديد  ومصادر  املواقف  تتكاثر 
وبالنسبة  للموقف.  األمثل  الحل  اختيارات 
وسيلة  القلق  يمثل  قد  الناس  من  البعض  لهذا 
وال  مفروضة.  وضغوط  مسئوليات  من  للهروب 
عن  لهم  بالنسبة  والتوتر  القلق  ثورات  تزيد 
والتحديات  اآلالم  من  ا 

ً
مؤقت ولو  هروًبا  كونها 

على  تستند  تبريرات  إنها  مواجهتها.  املطلوب 
مخاوف غير واقعية قد ال تحدث بالشكل الذي 
أن  لذلك  اإليجابي  والبديل  القلق.  لك  رسمها 
وأن  التحديات،  مواجهة  على  إمكاناتنا  نطور 
نتدرب على اكتساب بعض األساليب واملهارات 
التي تساعد على معالجة املشكالت الخارجية، 
بالضغوط  املشحونة  الحياة  توجيه  ثم  ومن 

وجهة أكثر فاعلية.
ال تتخذ من القلق ذريعة للعجز:

مبرًرا  يمنح  قد  اآلخر  البعض  عند  والقلق 
أو  مؤملة  مواقف  مواجهة  عند  والجمود  للعجز 
يتوقع الشخص أنها مؤملة، وتكون النتيجة أسوأ 

كثيرة.  ذلك  على  األمثلة  أن  والحقيقة  بكثير. 
أن  النفسي  بالعالج  يعمل  إنسان  أي  ويستطيع 
عملت  نفسي  وكمعالج  إضافية.  أمثلة  يعطيك 
الكثير  أتذكر  القلق،  حاالت  من  الكثيرين  مع 
النفسي ممن يقدمون  العون  الباحثني عن  من 
لعدم  طريقة  عن  يبحثون  وهم  جزع  في  لي 
الدخول في بعض املواقف املهمة كاالمتحان أو 
إجراء مقابلة شخصية بهدف العمل، أو إجراء 
ذلك  كل  مهم،  أمر  من  للتحقق  هاتفي  اتصال 
االجتماعية  واملخاوف  القلق  بعض  بسبب  يتم 
اإلهمال  بسبب  إال  املواجهة  من  الخوف  أو 
في  ما  أسوأ  وهذا  الكفاءة..  ونقص  والتقصير 
يساهم  التجنبي  األسلوب  هذا  مثل  ألن  القلق 
والقلق مما  أنواع إضافية من الخوف  في خلق 
في  الرئيسية  أهدافنا  تحقيق  عن  يعجزنا 

الحياة.
كاألرق  بدنية  أعراض  وله  مؤلم  القلق  وألن 
أنظار  يلفت  فهو  والتشنجات،  والصداع 
ويثير إشفاقهم على الشخص، وهذا  اآلخرين 
لدى  خاصة  القلق  معززات  أكثر  من  االنتباه 
الناس  من  الناضجة  غير  واألنماط  األطفال 
انتباه  في  النفسي  القلق  يستثمرون  الذين 
أن  يجب  ملا  غني  كبديل  وإشفاقهم  اآلخرين 
املسئولية  وتحمل  إيجابية  أعمال  من  ننفذه 
من  يالئمها  بما  املشقات  ملواجهة  واإلعداد 

تخطيط وسلوك.
لتجنب  البعض  يرتكبها  التي  األخطاء  ومن 
بتجنب  يكتفون  ال  أنهم  للقلق  املؤملة  املشاعر 
به  املؤشرة  املواقف  كل  بتجنب  بل  القلق، 
باأللم  مرتبطة  املواقف  هذه  تكن  لم  ولو  حتى 
تقليص  إلى  يتجهون  ثم  ومن  بالضرورة، 
االجتماعية  والعالقات  الخارجية  االهتمامات 

واملواقف الحميدة التي تتطلب تبادل معلومات 
أو مواجهات. والواقع أن االستمرار في ممارسة 
مرضاي،  دائًما  به  أنصح  أمر  املعتادة  الحياة 
لتحقيق  عملية  خطوات  اتخاذ  على  وأشجعهم 
نشاطات  ممارسة  فرص  من  يزيدوا  بأن  ذلك 
واالنشغال  للتفوقع  كبديل  إضافية  إيجابية 

الدائم باألمور التي تثيرنا وتشغل بالنا. 
في العادة الشخص الذي يواجه أمثال هذه 
االنتباه  من  بقليل   - يتنبأ  ان  يمكنه  الكوارث 
أن  سيستطيع  ثم  ومن  وقوعها،  قبل   - بالكارثة 

يتجنب الكارثة أو أن يقلل من حجم خسارته. 
يرتكبها بعض  التي  ومن األخطاء األخرى 
دافع  من  ا 

ً
انطالق  - يتوقفوا  أن  االشخاص 

اعتادوا  ما  ممارسة  عن   - والخوف  القلق 
عليه من عادات يومية وأساليب كان البعض 
نشاطاته  عن  فيتوقف  قبل،  من  يمارسها 
واألسرة،  باألصدقاء  وعالقاته  الرياضية 
وربما حتى يتوقف عن الذهاب لعمله أو محل 
دراسته بدافع أنه يشعر بالقلق وال يستطيع أن 
يفكر أو يمارس أي شيء قبل أن تتوقف أو أن 
الرئيس  خسر  لقد  له.  املزعجة  املشكلة  تحل 
رئاسته  الثانية من  الفترة  »كارتر«  االمريكي 
ملكتبه  حبيًسا  ظل  ألنه  املتحدة  للواليات 
التي  اإليرانية  األزمة  خالل  األبيض  بالبيت 
في  األمريكية  السفارة  على  بالهجوم  لحقت 
»كارتر«  ظل  لقد  بها.  العاملني  وأسر  طهران 
لهذا  تماًما  منقطًعا  يوًما   90 من  يقرب  ما 
الغالبية  بأداء  خاللها  يقم  ولم  املوضوع 
العظمى من وظائفه بما فيها حياته األسرية 
وشئون االقتصاد واألمور السياسية األخرى. 
في  األزمة  لهذه  والتفرغ  االنقطاع  أفاده  هل 
كل  أن  متأخًرا  بعدها  أدرك  ربما  عالجها؟ 

القلق مؤلم وله أعراض بدنية كاألرق والصداع والتشنجات
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ما حققه نتيجة لسوء إدارته لهذه األزمة أنه 
األسرى  تحرير  في  يفلح  ولم  الرئاسة،  فقد 
خرقاء  ملحاولة  ضحية  وأصبح  األمريكيني، 
الرهائن،  تحرير  في  بدورها  تفلح  لم  فاشلة 
ولم يستفد من ذلك إال غريمه »ريجان«. ولم 
يكن »ريجان« في ذكاء »كارتر« وال في مهارته 
إدارة  إنه فقط سوء  السياسية واالقتصادية. 

سلوكنا في حاالت التوتر والقلق.
اتخذ من القلق مؤشًرا لتقييم أساليبك في 

معالجة األزمات:
بأن  للقلق  اإليجابية  املعالجة  وتتطلب 
وأن  لحياتك  نظرتك  إلعادة  مؤشًرا  تتخذه 
وتعالجها  تحديات  من  يواجهك  ملا  تنظر 
نعيشها  أن  ينبغي  ا 

ً
أوقات أو  ا 

ً
أحداث بصفتها 

 
ً

بإيجابية وأن تسمح لها بأن تعبر بسالم بدال
والقلق  عليها  االنشغال  في  االستغراق  من 
قلقي  سيغير  هل  دائًما:  نفسك  اسأل  منها. 
الزائد من األمور في شيء؟ ثم ابدأ ثانًيا في 
وأن  بناء  بسلوك  وبالقيام  مخاوفك  مواجهة 
تمارس حياتك املعتادة ما أمكن وبالرغم من 

كل الشكوك واملخاوف املثارة.
التي  املتنوعة  األساليب  كل  بني  ومن 
لم  للقلق  النفسي  العالج  علماء  ابتكرها 
التفكير  على  القدرة  تنمية  من  أفضل  أجد 
مخاوفنا.  إزاء  بحزم  نتصرف  وأن  بعقالنية 
ما  بمواجهة  البدء  ثم   

ً
أوال بعقالنية  التفكير 

تحاول تجنبه مهما كانت التضحيات واآلالم 
التي يتطلبها تحقيق ذلك.

الوقاية  محاوالت  كل  فشلت  إذا  ماذا 

الشديدة  الحاالت  في  القلق؟  من  والتخلص 
من القلق يوجد ما يسمى بالعالج الكيميائي 
أكثرها  ومن  واملهدئة،  املسكنة  بالعقاقير 
الفاليوم واألتيفن. وكما في أي عالج  شيوًعا 
طبي آخر، يعتبر استخدام العقاقير املضادة 
ناحية  من  فاألدوية  حدان،  له  سالًحا  للقلق 
القلقني  وتمنح  األعراض،  حدة  من  ف 

ِّ
تخف

النفسي،  والسالم  للراحة  مؤقتة  ولو  فرصة 
نتائج  إلى  تؤدي   - أخرى  ناحية  من  ولكنها 
فإن  ولهذا  وخطيرة.  مرغوبة  غير  جانبية 
استخدام العقاقير يتطلب مهارة شديدة في 
املريض  بني  قوًيا  ا 

ً
وتعاون استخدامها  كيفية 

والطبيب لتجنب آثارها الجانبية الخطيرة.
ال  عمومها  في  النفسية  والعقاقير 
ا 

ً
مؤقت ا 

ً
تخفيف تحقق  ولكن  املشكلة،  تعالج 

لألعراض الحادة املرتبطة بالقلق. ولهذا ما 
العلمية  النفسية  األوساط  بني  االتفاق  يشبه 
على  بالعقاقير  الطبي  العالج  وصف  على 
باملعنى  شفاء  عملية  وليس  ضبط  عملية  أنه 

املتعارف عليه في الطب.
إلى  يؤدي  قد  كالفاليوم  الواحد  والعقار 
استجابات مختلفة في األشخاص املختلفني، 
فقد يثير شعوًرا بالراحة والتخفيف من أعباء 
إلى  يؤدي  ولكنه  معني،  شخص  في  القلق 

إحساس بالضيق في شخص آخر.
إلى  يحتاج  معني  دواء  وصف  فإن  لذلك 
مهارة طبية وإلى فهم عميق بطبيعة الشخص 

وخصائصه الفسيولوجية والنفسية.
وتؤدي الجرعات الكبيرة من العقاقير إلى 

الشخص  توقف  إذا  وحتى  والتعود.  اإلدمان 
إشراف  دون  األدوية  هذه  تعاطي  عن 
يسمى  ملا  فسيتعرض  ا، 

ً
جيد مخطط  طبي 

عن  التوقف  أعراض  أو  االمتناع  بأعراض 
ثالثة  من  األعراض  هذه  وتستمر  التعاطي، 
السريع  العالج  إلى  وتحتاج  أيام،  سبعة  إلى 
القلق  من  بنوبات  مصاحبة  تكون  قد  ألنها 

والجزع العنيف.
يسمى  ما  أخرى  ناحية  من  وهناك 
لتحمل  التدريجي  للتزايد  نتيجة  باإلفراط 
فالشخص  األدوية.  لهذه  العصبي  الجهاز 
ملليجرامات   5 أن  البداية  في  يجد  الذي 
االنفعالية  ثوراته  لتهدئة  تكفيه  الفاليوم  من 
ا 

ً
وجوانب الضيق، يجد نفسه تدريجًيا منساق

نفس  إلى  يصل  لكي  الجرعة  هذه  زيادة  إلى 
ويطلق  قبل.  من  اعتاده  الذي  ئ 

ِّ
املهد األثر 

األطباء على هذه الظاهرة ما يسمى بالتحمل 
استخدام  في  التدريجي  التزايد  لوصف 
جرعات  إلى  صغيرة  جرعات  من  املهدئات 
أكبر تزيد من فرص اإلدمان، غير ما تسببه 
ا من مشكالت تؤثر على سير العمليات 

ً
أحيان

العقلية العليا كصعوبة التذكر والنسيان.
العالج  إلى  النظر  األفضل  وأخيًرا 
في  الهامة  جوانبه  أحد  أنه  على  الكيميائي 
للتغلب  الوحيدة  الوسيلة  ليس  ولكنه  العالج 
في  ونراه  االنفعالية.  واملشكالت  القلق  على 
االنفعالي  للضبط  وسيلة  األحوال  أحسن 
االستفادة  من  الشخص  يتمكن  لحني 
بالعالجات النفسية والسلوكية التي أصبحت 

اليوم متاحة ومضمونة النتائج.
وتتعامل  للقلق  تنظر  بأن  إذن  أوصيك 
االجتماعية  حياتك  يفسد  داخلي  كعدو  معه 
أوقات  في  بالتوتر  يصيبك  إنه  والنفسية. 
إشباعك  ويفسد  مناسبة،  غير  وأماكن 
ملتطلباتك الحيوية كالنوم، واألكل وعالقاتك 
الحميمة باآلخرين. إنه يعطل من إمكانياتك 
الذات  وتحقيق  واإلبداع  التفوق  على 
ملا  الحيوية  طاقاتك  من  ويخفض  واإلنجاز، 
يسببه من تعب وإرهاق سريع عند أداء أبسط 
األمور. وكما يجب أن نفعل مع أي عدو، علينا 
كاختيار أول أن نواقعه و نواجهه بكل ما نملك 
من طاقة حتى تتوارى تهديداته. فإذا عجزنا 
عن املواجهة علينا أن نتحايل وأن نبحث عن 
مصادر أخرى تساعدنا على التقليل من آثاره 
يمدنا  بما  النفسي  العالج  ويعتبر  املدمرة. 
ومهارات  عقالني،  وتفكير  مؤازره،  من  به 
اجتماعية أحد أهم الحلفاء في هذا الصدد. 
ومعالجته  القلق  تهدئة  باإلمكان  أصبح  نعم 
يسهل  بأساليب  الفاعلية  من  كبير  بقدر 

تطبيقها، ومتابعة نتائجها بيسر.

الجرعات الكبرية من العقاقري لعالج القلق تؤدى إىل اإلدمان


