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وتـؤكد اهليـئات الدولـية أن ادمان
املخــــدرات أضحـــى الــسـبـب يف
مـشكالت الحصـر هلا،عـلى شـتى
الصعـد الـصحيــة واالجتمـاعيـة
واالقتـصــاديــة والقــانـــونيــة
والسـياسـية.فـأمراض مـثل نزف
الــدمــاغ واجللـطــات الــدمــويــة
وألتهابـات القلب واالمعـاء واملعدة
والكـبد،واالصـابة مبـرض االيدز
مـن جـــــراء تعـــــاطــي احلقـن
امللوثـة،تعد مجيعًا نتائج مباشرة
لـتعـاطـي املخـدرات،فـضـاًل عمـا
تـتسبب فـيه من حوادث خمـتلفة
يـــــذهـــب ضحــيـــتهـــــا اآلالف
سنويـًا،حتى بـاتت تلك الظـاهرة
حتقق معـدالت يف الـوفيـات أكثـر
من أي ظاهرة أخـرى.ومن جانب
اقتصـادي،يـتكبـد العـامل سنـويـًا
خسـائر تفـوق حدود التـصور،اذ
اتـضـح أن هنــاك مــا يقــارب )4(
مليـارات دوالر تهدر سـنويـًا على
تعــاطي وزراعـة وتـصـنيـع تلك
املــواد،وأضعــاف هــذا املـبلغ هــو
جمـمــوع مــا يـلحق مـن أضــرار
بـــاملـمـتـلكـــات واملـنــشـــأت مـن
جرائه.ومن جانب اجتماعي،فأن
تلك الظـاهرة  تعد سـببًا يف ضياع
عــــوائل،وتــشـــريـــد صـبـيـــة
صغـار،واشاعـة أشكـال من العنف
العـائـلي واالجـتمــاعي،وانـهيـار
جمـتـمعـــات.أمـــا مـن اجلـــانـب
القـانـوني،فقـد أضحت املخـدرات
أســاســًا يف اشــاعــة اجلــرميــة
ـــــتل بـأنــواعهـا،كـالـسـرقــة،والق
الـعـــمـــــــد،واملـــتـــــــاجــــــــــرة
بـاجلنـس،واملقامـرة. ومن جـانب
سياسي،فأن تلك الظاهرة أصبحت
مسـؤولة عن تهـديد أمـن وسيادة
حـدود الكثـري من البلـدان،واثارة
الـبلـبلــة والـفنت واحلـــروب بني
اجملتـمعات،والصـرف على محالت
االنتخـاب،وتـوريـط شخـصيـات
سياسيـة رفيعة،وبالـتالي التحكم
يف القــرار الــسيــاسي مبــا خيــدم
املصـاحل األنانـية الـضيقـة لتـجار
املخـدرات علـى حـسـاب احلقـوق

املشروعة للشعوب. 
ولعل اخلطورة الكـامنة يف ظاهرة
تعاطي املخدرات متأتية مما تتصف
به من خصائص،ميكن امجاهلا مبا

يأتي : 
1. خـاصـيتهــا الكيـميـائيـة : اليت

ـ

جتعلهـا ذات فــاعليـة عــاليـة يف
احداث االدمـان بفرتة وجيزة،مع
ظهـور عالمـات الـدمـار البـدني
والنفـسي علـى الفــرد املتعـاطي

بشكل سريع.
2. خــــاصـيــــة ضـعف اثــــرهــــا
التخـديـري مبـرور الـوقت : ممـا
يتـطلب زيـادة الكـميـة،وهـو مـا
يـؤدي اىل زيـادة الـنفقــات علـى
كــاهل الفـرد املــدمن،وبــالتــالي
زيـــادة حجـم ونـــوع املــشـكالت
املـتعلقــة بــذلك.ان هــذه املــواد
تتفـاعل مع أجـهزة جـسم الـفرد
حبـيـث جتعـله أسـريًا هلـــا،ومبـــا

اليسعه اخلالص منها بسهولة. 
وقـد اقـرتحت الـدراسـات يف هـذا
االطــار مجلـة عــوامل،يـشـار اىل
أثــرهــا يف نـشــاة وتـطـــور تلك
الــظـــاهـــرة،مـنهـــا : عــــوامل
بــــايــــوعــصـبـيــــة،وعــــــوامل
شخـصيــة،وعــوامل انفعــاليــة
سلــــوكـيــــة.اال أن األهـمـيــــة
االستثنائـية ضمن شبكة العوامل
هذه،تعطـى اىل العوامل النفـسية
واالجـتماعيـة،اليت ميكن امجـاهلا

باآلتي : 
1- احلـرمـان االجـتمـاعـي املتـمثل
بـــــالـــتحـــصـــيل الـــــدراســي
املتدني،والبطــالة،والفقر،وأزمات

السكن.
2- جو عائلي يـسوده العنف وتكثر
فيه املشكالت الزوجية والعائلية.

3- حـــاالت التــوتــر واالنــزعــاج
املرتتـبة علـى الضغـوط املوقـفية
والضـغوط النامجـة عن العالقات

املتوترة مع اآلخرين. 
4- حمـاكـاة الـنمــاذج املتعــاطيـة
للمخـدرات،واملوجـودة يف احمليط
العـائلـي واالجتمـاعي،ويف وسـائل

االعالم. 
5- وجود أعـراض نفسيـة متمـثلة
بــاالكـتئـــاب أو القلق أو اخلــوف

املرضي،و ما شابه ذلك .

وتـشـري املعــطيــات املــوثقــة يف
جمتمعات كثرية،اىل انتشار تعاطي
املخـــدرات بــشـكل خـــاص بـني
األفراد بأعـمار املراهقـة والشباب
املـبكــر يف الغــالب،نـظـرًا اىل مـا
تتصف به هـذه املراحل العـمرية
من مظاهـر نفسية وسلوكية غري
مـــــســـتقــــــرة،مـــثل تـقلــب
املـــــــــزاج،وضـعـف االتـــــــــزان
االنفعـالـي،واحلسـاسيـة العـاليـة
جتـاه املواقف الضـاغطة،وحمـاكاة
الـكــبــــــار،والــــــرغــبــــــة يف
االسـتعــراضيـة،واملـيل للـتمـرد
والتحـدي،والـرغبـة يف احلصـول
علـى االثـارة واملـتعــة،والتـأثـر
باالقران.هذه املظاهر تعد نتيجة
ملا يسـود الشخص يف تلـك املرحلة
مـن عمـليــات الـنمــو اجلـســدي
والنـفسي يـكون معـها اقل نـضجًا
واكثـر اندفـاعًا،ممـا يؤدي به اىل
اختاذ بـعض السلـوكيات اخلـارقة
لالنظمـة االجتمـاعية،قـد يكون
سلوك تعاطي املخدرات والعقاقري

أحدها. 
ولـيس العـامل العـربي مبنـأى عن
هــذه الظـاهــرة،اذ أصبـح  حيتل
جـــزءًا مهـمــاًً ضـمـن مـنحـنــى
انتـشــارهــا.وتـفيــد الـتقــاريــر
الـصــادرة عـن املكـتـب العــربـي
لـشؤون املخـدرات عن شيـوعها يف
بلدان مصر ولبنان وتونس ودول
اخلـلـــيـج بـــــــشــكـل بـــــــــارز
مؤخرًا،وكـذلك اليمن الذي يأخذ

منـزلـة خـاصـة بـسبـب انتـشـار
تعـــــاطــي خمــــــدر القـــــات يف
جمـتمـعه،حتـى أصـبح يعــد من
سلـــوكيـــات احليـــاة اليـــوميــة
هناك.ويقـدر ما خيسره هذا البلد
سنـويــًا بـ)3500( مليـون سـاعـة
عـمل،يهــدرهـــا أبنــاؤه يف مـضغ

القات. 
ويف العــراق،الــذي كــان يـصـنف
ضمن البلـدان شبه الـنظيفـة من
املخدرات،نـظرًا لـوقوعه يف أسفل
سلـم انتـشـار هــذه الظـاهـرة يف
العـامل،اذ كــان منط االدمــان فيه
يكاد يـنحصر بالعقاقري املخصصة
ملعـاجلـة االضطـرابـات النفـسيـة
والعـقليــة،أمثـال: )الفــاليـوم(،و
ــــادريل(،و )االرتـني(،و)الــســـوم
)املـوكـادون(،وكـذلك الـشـرابـات
احملتـويـة علـى خمـدر الكـودائني
ــــــني كــــــــــــالـــــــــســــــــــــامـل
والبـلمـوكــودين،بـاالضـافـة اىل
اسـتـنــشـــاق الغــازات الـطـيــارة
كالـبانـزين والثـنر والـسيكـوتني
وخصوصًا من قبل الصبيان؛اال أن
انفتـاح حـدود البلـد بـشكل غري
مـسبوق جراء احلرب االخرية،أدى
اىل غـزوه بظـواهر مل يـألفهـا من
قـبل،كــاالرهــاب واالخـتـطــاف
واالغـــتـــيــــــــاالت  وادمــــــــان
املخـــــدرات.ولـعل االخــرية هــي
األخطر وفقـًا لطبيـعتها القـائمة
علـى االنتـشار والـبقاء،وأثـرها يف
ادامــة زخـم مــا مــوجــود مـن
مــشكالت أمـنيــة وأخـالقيــة يف
شـارعنا العـراقي،مبا يطـيل حالة
الفــوضـــى والتــدهــور املــاثلــة
فيـه.ولنــا يف جتــارب الــشعــوب
عربة،ومنها اجملتمع األفغاني الذي
نـشــأت فيه هــذه الظـاهـرة أواًل
بشكل حمدود،ثم انتشرت،فسادت
املـشكالت النـامجـة عنهـا بـشكل
جعل الـسيطـرة عليـها امـرًا شبه

مستحيل.
وميكـن القـول أن الـظــروف اليت

ـ

ـ

قاساها شعبنـا من اضطهاد فكري
وسيــاسي،وحـرمـان اجـتمــاعي
واقـتـصـــادي،وحـــروب ودمـــار
ومـــواقف صــدمـيـــة نفــسـيــة
واجـتـمــاعـيــة طـيلـــة عقــود
أربعـة،جعلت أفـراده يعـيشـون يف
ظل خـــــــوف دائــم وصـــــــراع
مـستمـر،فهـم يف توتـر دائم عـلى
مـدار السـاعة،ويف تـوجس من أن
يــرسلــوا اىل جـبهــات الـقتــال أو
يــودعــوا يف سجــون ومعـتقالت
املـوت والتعـذيـب.كل تلك املـأسي
أفـرزت  جمـتمعـًا حمماًل بـتبعـات
واعبــاء نفــسيـة واجـتمــاعيـة
مـرضية جـسيمة،أصـبح فيها كل
انـسان مقيـدًا ضمن شعـور عميق
بــــــــاالغـــرتاب عـــن الــــــــذات
واحمليـط،وبــاالحبــاط واليــأس
املـزمنني،وبضعف الثقـة بالنفس
وبقـــدرتهـــا علـــى املـــواجهـــة
والتغيري،مضطرًا للهروب من هذا
الــــواقـع نفـــسـيــــًا ان مل يـكـن
فعليـًا.فـالـواقع بـالنـسبـة للفـرد
العـراقي مل يكن  اال عبارة عن أمل
وحـزن وتـآمـر،واملـستـقبل كـان
قـامتًا بغمـوضه والتباسـاته،حتى
ميكن القول بأن الغـالبية العظمى
من اجملتـمع العراقي كـانت تعاني
قلق املستقبل أو اخلوف منه،حتى
جـاءتها احلـرية حمـملة بعـذابات
أكـثـــر،هـي عـــذابـــات حـــرب

جـديـدة.فـاحلــال بقـي مقرتنـًا
بـالـســوء والعـدوان مـضـافــًا له
مـشكالت وأعبـاء جـديـدة يف ظل
وضـع نفــــســي اجــتــمـــــاعــي
معتل،جعل فئات اجـتماعية غري
قـليلـة،ال سـيمــا بني املــراهقني
والــشبــاب،تنــدفع لالخنـراط يف
املــزيــد مـن االعـتالل والـتــأزم
النفـسيني،واجـديـن يف املشـاعـر
الـوهـميـة اليت يـتيحهـا تعـاطي
املـخـــــــــدرات والـعـقـــــــــاقـــري
النفسية،مهربًا أخريًا ووحيدًا من
واقع كـارثي يـستعصـي تغيريه أو

حتمله.   
وعلـى الـرغـم من عـدم تـوفـر
احصــائيــات رمسيــة عن مـدى
انتشار تعاطي املخدرات يف العراق
يف الوقـت احلاضـر،اال أن الوقـائع
اليوميـة امللموسـة من مشـاهدات
عـيــــانـيــــة،واسـتـــطالعـــــــات
ـــــــــــــات رأي،وتــــــصـــــــــــرحي
رمسيـة،واجـراءات أمـنيـة،تـشري
مجيعًا اىل أنـنا أمام ظـاهرة آخذة
بالتـنامي واالتـساع يف خطـورتها
وآثـارها املـأساويـة.ففي تـصريح
لـــوزيـــر الــصحــــة العـــراقـي
مـؤخرًا،أشـار اىل أن وزارته شكلت
جلـنة ملكـافحة املخـدرات،تضم يف
عضــويتهــا ممثلـني عن وزارات
الــداخـليــة والعــدل والـشــؤون
االجـتـمــــاعـيــــة والـتـعلـيـم
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الـعــــــــالـــي،وتــــضـــم خـــرباء
اختـصـاصـيني،لــوضع اخلـطـط
الكفيلـة مبكـافحـة تعـاطي وبيع
املخـدرات بأنـواعهـا املتـعددة.ويف
تصرحيات  صحفية ملدراء شرطة
حمــافـظــات كــربـالء والكــوت
والبـصرة،تـناقلـتها بعـض وسائل
األعـالم أواخــــــــــر الـعــــــــــام
املنـصرم،أشـاروا فيـها اىل ظـاهرة
إدخــال كميـات من املخـدرات مع
الزائرين القادمني من ايران. كما
أعلنوا عن ضـبط كميات من هذه
املــواد املخـــدرة من قـبل مفــارز
الــشــرطـــة العــراقـيــة يف تـلك
احملـافظات.ويف استطالعني للرأي
أجــراهمـا مـوقـع االستـفتـاءات
العــربيـة  Arab Pollsعلـى
شبكـة االنـرتنيت،أفـاد )39%( من
العـــــراقــيــني املــــشــرتكــني يف
االستطالع األول بـأنهم يعتقدون
أن )بالدهم مقبـلة عـلى كـارثة(
فـيمــا خيـص تعـــاطي الــشبــاب
لـلمخدرات،فيمـا أفاد )24%( منهم
أن )املــشكلــة كـبرية(،و)22%( أن
)حـجم الـتعــاطي ال يــستــدعي
الـقـلـق(.ويف االســـــتـــــــطـالع
الــثـــــــانــي،أوضـح )60%( مــن
العــراقيـني أن البالد حبـاجـة اىل
قــوانني أكثـر صـرامـة ملـواجهـة
املخدرات،فيما أكد )16%( منهم أن
القوانني احلالية حتتاج اىل تطبيق

أشد.       
ولالسهـام من جــانبنـا يف حتـري
هذه الـظاهـرة ميـدانيـًا،ارتأيـنا
القيام جبولـة استطالعية يف شهر
حـزيـران املــاضي، مشـلت بـضع
حمـافظـات يف جنـوب العـراق،هي
مـيــســان والـبـصــرة واملـثـنــى
والقــادسيــة،بنــاًء علـى مـا هـو
متناقل من معلومات حول شيوع
تهـــريـب وتعـــاطـي املخـــدرات
فيهـا.تـضمـنت اجلـولـة مـراكـز
شـــــــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــــــة
ـتشفيات،وغ حمليـة،وكمارك،ومس
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رف طـــوارىء،وكــــذلك فـنـــادق
ومقــاهي وحمـال عـامـة.وكــانت
حـصـيلـــة ذلك مــا يــأتـي : بلغ
جمموع املواد املضبوطة يف كل من
ميسان والبصرة )38( حالة،و)24(
حــالــة مـن جهــة شـط العــرب
واخلليج،و)18( حـالــة من اجلهـة
الغربية يف املـثنى والقادسـية.كما
بلـغ جممــوع حــاالت الـتعـــاطي
املضبوطة )341( حـالة،مت ضبطها
يف أمـاكن خمتلفـة،تضمنـت شققًا
سكـنـيـــة ومقــاهـي وســاحــات
عـامة،مضـافًا هلا عمـلية ضبط لــ
)450( كغـم من مـادةاحلـشيـشــة من
قبل مفارز شرطة حمافظة ميسان
والبصرة.وكمـثال على عبور تلك
املـواد لبـاقي املـدن ويف مقـدمتهـا
العــاصمــة بغـداد،مـا قــامت به
الشـرطة  مؤخرًا من القاء القبض
علـى )122( فــردًا متحـصـنني يف
عـمــــاره سكـنـيـــة  مبـنــطقـــة
الـبتــاوين،ويف حــوزتهم كـميـات

كبرية من تلك املخدرات.
وبنـاءًا علـى كل هـذه املـؤشـرات
واالحصـائيــات،ميكن القـول بـأن
جمتـمعنـا قـد وضع قـدمه علـى
عـتبة االخنـراط يف هذه الظـاهرة
املدمـرة،واذا مل يتـم التصـدي هلا
بقــــوة وســــرعــــة مـن قــبل
اجلمـيع،مــؤسـســات حكــوميــة
ومـنظمـات اجتمـاعيـة وهيـئات
صحـية وتـربويـة ودينيـة،فأنـنا
مقـبلــون ال حمــالــة علــى وبــاء
اجـتمـاعـي سيـنخــر عمـيقـًا يف
القـيـمـــة االنــســـانـيـــة هلـــذا
اجملتـمع.ولذلك ندعـو اىل تأسيس
)جلـنـــة وطـنـيــــة ملكــــافحـــة
املخـــدرات(،ميتــزج فـيهــا عـمل
منـظمــات اجملتـمع املــدني ذات
العالقــــة،بعـمل  املـــؤســســـات
احلكـومية واألكـادميية والـدينية
والثقافيـة،يف تفاعل وظيفي على
مـستــوى التــشخيـص والتحـليل
والتخـطيـط والتـنفيــذ،لربامج
اقـتصـاديـة واجتمـاعيـة بعيـدة
املـدى والتـأثري،القـتالع األسبـاب
التكوينيـة لظاهرة جلـوء االنسان
لتعـاطي ما يدمـر جهازه العصيب
والنفـسي،وسط حـياة كـان ميكن
أن تكـون فرصـة لتفتـحه العقلي
والوجداني ضـمن كينونته احلرة
اآلمنــة وسط العـائلـة الـبشـريـة

املتآخية.

اجملتمع
العراقي وخطر

اخملدرات
الداهم

39 % مــــن املستطلعني افادوا بأن العراق مقبـــــل على كارثـــــة 
مجموع حاالت التعاطي املضبوطة بلغ 341 حالة 

يعد ادمان اخملدرات وتعاطيها من أشد املشكالت النفسية واالجتماعية خطورة.وأعظمها اثراً يف صحة االنسان النفسية
والبدنية على حد سواء.حتى استأهل أن يصنف بوصفه واحداً من األمراض النفسية،ضمن أدلة تشخيص االضطرابات

النفسية والعقلية العاملية.وتشير االحصائيات الصادرة عن البرنامج العاملي ملكافحة اخملدرات التابع لالمم
املتحدة,(UNDCP(الى أن هناك )200( مليون شخص يستخدمون اخملدرات يف العالم اليوم،ميكن عدّ )70%( منهم

مدمنني.أي مبا يعادل )3%( من مجموع سكان العالم تقريباً.وتقع أكثر من ثلث تلك النسبة يف الواليات املتحدة األمريكية
ودول امريكا الالتينية. 

الشرطة يف
ميسان

والبصرة
ضبطت 450

كغم من
احلشيشة 

علي كاظم الشمري
جامعة واسط

ان مـن أهـم الـتــداعـيــات املــأســاويــة
للحروب،مـا يصيب ضحايـاها من أمراض
نفـسيـة،ومـا يـرتتب علـى ذلك مـن مضـاعفـات
عــــدة،مــنهــــا زيــــادة معــــدالت الــــرهــــاب
)الفوبـيا(،وتبلد املـشاعر،والفـزع.وهذا ما جعل
اجلمعية العاملية للطب النفسي تصدر بيانًا قبل
انـدالع احلـرب األخرية يف العـراق )آذار- نـيسـان
2003م(، تـشـجب فـيه هــذه احلــرب علــى أســاس أن
األمـراض النفـسيـة والعقليـة اليت ســوف تتبع
ذلـك لن تنتـشر يف العـراق وحده،وامنـا بني كل
األطفال واآلباء واألمهات الذين لديهم إنسانية ملا
سوف يشاهدونه من مشـاهد الدمار،سواء بشكل
مـباشر أو عـلى شاشـات التلفزيـون.ولذلك وجه
النــداء لكل املعـاجلـني النفـسـيني يف العـامل أن

يستعدوا لعالج هؤالء. 
فقــد وجه رئيـس اجلـمعيــة العــامليــة للـطب
الـنفسـي،حتذيـرًا من خطـورة ما سـوف يرتتب
علــى هــذه احلــرب )يف العــراق ويف كل بلــدان
العـامل( مـن مضـاعفـات نفـسيـة وعقليـة لـدى
األطفـــال والنـســاء والـكبــار والــشيـــوخ ممن
سيشاهدون الدمار والقهر والظلم واآلالم.ولذلك
مت توجيه نداء اىل )124( مجعـية منتشرة يف كل
أحنـاء العــامل متثل )104( دول و)160( ألف معـاجل
نفسـي، ليتحـدثوا مـع حكومـاتهم عـن ضرورة
عالج املـاليني ممـن سيـتعــرضــون اىل املــرض
النفسي املسمى )اضطـراب ما بعد الصدمة(،واال
سـوف ينـتج عن ذلك رهـاب وتبـلد وفـزع  لدى
الكـثري مـن النـاس،ممـا قــد ينـمي لــديهم روح

االنتقام. 
يعتمـد تشخـيص )اضطـراب ما بعـد الصـدمة(
على )3( أعراض مهـمة،منها أن املصاب حيدث له
اسرتجـاع مـسـتمـر للحـدث وكـوابيـس لـيليـة
وأحالم يقـظــة تـشـملهــا الـصــور اخلــاصــة
باحلدث،كـما حياول  جتنـب أي صورة أو فكرة أو
شـيء يذكـره بهذا احلـدث املفجـع،وتكون هـناك
زيادة يف التنبيه لديه حبيث يكون قلقًا ومتوترًا
ويعـاني من األرق.ولتـشخيص املـرض ال بد أواًل
من أن يكون الفرد قد تعرض اىل صدمة شديدة
تتضمن مواجهته ملـوقف فيه خطر على حياته
كـالتهديـد باملـوت أو األذى،أو تعرضه  لـنوع من
أنـواع اإلهانـة الذاتيـة الشديـدة اليت تؤثـر على
كربيائه.فالصدمة اذن  ميكن أن تكون  نفسية أو
اجـتمـاعيــة أو عضـويـة،وال بــد من  أن تكـون
استجابـة الفرد هلا مشمولـة خبوف شديد وعجز
وفزع.وغالـبًا ما يتـذكر املريـض احلدث الصادم
هـذا بـصفـة مـسـتمـرة،وتـصبح  احـسـاسـاته
وعــــواطـفه فــيهــــا نــــوع مــن الالمـبــــاالة
والتنميل،فـيتجنب اجللوس مع الناس واحلديث
عن هذا املوضـوع،كما يتجنب كل نشاط أو مكان

تـصيب املخ حبساسيـة وتغريات يف نسيجه.وعند
تـعرض الـشخص بـعد ذلـك حلدث مـشابـه مرة
أخـرى،فـأنه قــد يصـاب بــاضطـراب مـا بعـد
الصدمة،وهذا هو السبب يف أن )80%( من السكان
يف أمـريكـا يتـعرضـون اىل صدمـات، ولكن) %8(
مـنهـم يـصــابــون بــاضـطــرابــات مــا بعــد
الصدمـة.ووجد أن االنسـان عندمـا يتعرض اىل
كــرب حتــدث تغـريات كثـرية جلهــازه العـصيب
واهلـرمــوني،يـؤدي اسـتمـرارهــا اىل ضمـور يف
اخلاليـا العـصبيـة يف مـراكـز املخ املسـؤولـة عن
املـزاج والـتعلم والـذاكـرة والتـوافق مع ضغـوط

احلياة0
أما عن العالج النـفسي،فالعامل كله يتجه اآلن اىل
سـرعــة التـدخل فـورًا بعـد إصـابـة الـشـخص
باضـطراب مـا بعـد الصـدمة،لـتجنب اإلصـابة
حبـالـة مــزمنـة.فـمن املعــروف أن )50% ( من
املـرضــى يتحـسنـون خالل )3( أشهـر من هـذا
االضطراب النفـسي،ولكن إذا استمـر االضطراب
أكثـر من )12(  شهـرًا،فهـذا حيتـاج اىل عالج وال
ميكن ان يشفـي من تلقاء نفسه.أمـا أحدث أنواع
العالج الـنفسي السـائد يف هذا اجملـال،فهو العالج
املعريف الـذي يعتمد علـى التعرض ثـم املواجهة،
وهناك بـرامج كمبيوتر حـديثة وظيفتها عمل
عـرض للمـريض لـصورة واقعـية مـتحركـة عن
احلــادث الــذي تعــرض لـه،فتـظهــر األعــراض
املـرضيـة عليه،وبـالتـدريج حيـدث له نـوع من
أنــواع التحـصني يف مـواجهـة األفكـار بـدون أن
حتدث له األعـراض.وهذا العالج يـسمى حمـاكاة
احلقيقـة عن طـريق الكـمبيـوتـر.واجلـديـد يف
عالج اضطـراب ما بعد الصـدمة،أن هناك أدوية
خاصة وافقـت عليها هيئـات علمية مـتخصصة
لعالج الكــرب،نتــائجهـا مــرتفعـة جـدًا إذا مت
إعطـاؤهـا مـبكــرًا.وهنـاك عقــاقري جـديـدة
لالكـتئاب تـعمل ضد الـكرب ومتنع الـضمور،بل
بالعـكس فأنهـا حتسن االتصـاالت بني الشجريات

أو أناس تكون هلـم عالقة بهذا احلـدث،فيشعر
بـأنه أنفـصل عـن اجملتـمع فال يعـود يـرى أي
شكل للمستقبل واملاضـي واحلاضر،فهو يعيش
داخل احلــدث فقـط.وجيب أن تـسـتمــر تلك
األعـراض اكثـر من شهـر حتـى يـشخص ذلك

الفرد بأنه مصاب باضطراب ما بعد الصدمة
ان املــشكلــة األســـاسيــة  يف تـشـخيـص هــذا
االضـطــراب،تـكمـن يف أن تلك األعــراض قــد
تــشـرتك مع أمـــراض أخـــرى كـثـرية مـثل
اضــطــــراب الكـــرب احلـــاد،والـــوســـواس
القهـري،والفـصام،واالضـطرابـات االكتـئابـية
مثل االدمان.كما ينبغـي التذكري بأن املصابني
بهذا االضطراب،يكونون يف العادة عرضة لعدة
أمــــراض نفــسـيـــة أخــــرى الحقـــًا،مــثل
االكــتــئـــــاب،وإدمـــــان املــــــواد املخـــــدرة
والكحـول،واضطراب اهللع واخلوف من األماكن
املتسعـة،والوسـواس القهري،واضـطراب القلق
العام،والرهاب أو املخاوف،واالضطراب املزاجي
ثنــائي القـطب.وتـشـري االحصــائيـات اىل أن
نــسبــة) 8%( مـن النــاس يف العــامل لــديـهم
اضطـراب مـا بعــد الصـدمـة.أمـا يف الـشـرق
األوسط،فتـشري واحدة من أحدث الدراسات اىل
أن نسبة اضطـراب ما بعد الصـدمة ترتاوح ما
بـــني )60 %(  اىل )80 %( بـــني األطـفـــــــــال
بفلـسطني،ويـتوقع أن تـكون أكثـر من ذلك يف
العراق،اذ ليس بالـضرورة أن يتعرض االنسان
بنـفسه للمـآسي،ولكن يـكفي مشـاهدتـها وهي
تنال من أقربائه مثل األب أو األم أو األخ0ولكن
من املؤكد أن ليس كل شخص يتعرض لصدمة
ال بـــد وأن حيـــدث له اضـطـــراب مـــا بعـــد
الصدمة،فاألمـر حيتاج اىل استعداد يف الشخص

نفسه. 
ومن أهم األحـداث جبانـب احلرب اليت تـسبب
هـذا املــرض: االعتــداء اجلنـسي أو اجلـسـدي
بشـكل وحشـي،أو اإلهانـة االنفـعالـية،أو فـقد

أحـــــــــــــــــــــــــــد
الوالدين،أوالعمليات
اجلــراحيــة أثنــاء
الطفولة، أوالرباكني
والفـيــضــــانــــــات
واحلرائق،أو الـوفاة
املفـــاجئــة بــدون
مسببـات،أو السرقة
بــطـــريـق العــنف
ــــا والـتــسلـيـب.وم
حيــدث أن كل هـذه
األنـــــــــــواع مــــن
الصـدمـات عنـدمـا
يتعرض هلا االنسان
عـنــــد طفـــولـته

ـ

ـ

ـ

االنترنيت النفسي

االضطرابات النفسية تهدد ضحايا احلروب

التوتر واالسترخاء
بـيـنـت الـبحــوث يف علـم الـنفـس
الفسيولـوجي منذ قـرن من الزمن
بــأن النــاس مجيعـًا يــستجـيبـون
تقـريبـًا لالضـطرابـات االنفـعالـية
بـتغـريات وزيـــادة يف األنــشـطـــة
العضلـية وتـرتكز هـذه التغريات يف
اجلبهـة، وظهر يف )1958( بـأن إثارة
االنفعاالت تؤدي أيضًا إىل توترات يف
الــرقـبـــة، ومفـــاصل الــذراعـني،
والـــركـبـتـني والعــضالت حـتـــى
الـداخليـة منهـا كـاملعــدة والقفص
الصدري، وعندما يتعرض الشخص
ملـنبهـات انفعـاليـة شـديـدة تـزداد
احلــركــات الالإراديـــة يف اليـــدين
والـذراع، وإن الـزيــادة البـالغـة يف
الـتوتر العـضلي تتوقف أسـاسًا على
شـدة االضـطـرابــات االنفعــاليـة،
خــاصــة عنــدمــا يــواجه الفــرد
مشكالت بتكـيفه ببيئته، والـتوتر
العـضلي الـشـديـد ال يـسـاعـد بل
يضعف قـدرة اإلنسان علـى التوافق
والنشـاط والبناء والكفـاءة العقلية،
فـاألشخاص يف حاالت الشـد والتوتر
والقلـق تنهار مـقاومتهـم وقدرتهم
علـى االستمـرار يف النشـاط العقلي
واجلـسـمي بــسبـب عجــزهـم عن
تـــوظـيـف العــضـالت املخـتـلفـــة

توظيفًا بناء.
فـاالسرتخاء أساسـًا، هو توقف كامل
لكل االنـقبــاضــات والـتقلـصــات
العضلية املصاحبة للتوتر. وخيتلف
االسرتخـاء بهـذا املعنـى عن اهلـدوء
الظـاهري أو حتى الـنوم. ألنه ليس
من النـادر أن جند شخصـًا ما يـرقد
علــى أريكـة أو سـريـر لـسـاعـات
معـدودة لكنه ال يـكف مع ذلك عن
إبـداء العالمـات كافـة والدالـة على
االضطراب العضـوي واحلركي مثل
عـدم االستقـرار احلـركي والـتقلب
املستمـر والذهن املـشحون بـاألفكار

والصراعات.
فــاالضطـراب االنفعــالي يـؤدي إىل

إثارة التوتر العضلي، وهذه األخرية
جتعل الفــرد مسـتنفـرًا لالنفعـال
الـسـريـع للمـواقف االجـتمــاعيـة
كـــالغـضـب ولـــذلك فــإن إرخــاء
الـتــوتـــرات العـضلـيـــة وإيقــاف
انقبـاضاتها يـؤديان إىل التقليل من
االنفعـــاالت املـصـــاحـبـــة هلـــذه

التوترات.
واألشخـاص الـذين يعـيشـون أغلب
الـوقت يف حـالـة التـوتـر الشـديـد،
يـالزم ذلك اسـتـثــــارة يف اجلهـــاز
العـصيب ومـن مظـاهـرهـا، مجـود
عضالت األعضـاء. وارتفاع الضغط
وزيـادة نبضـات القـلب واضطـراب
نـظـــام التـنفــس وتبـني ارتفــاع
مستـوى التوتر العـضلي يظهر بني
األشخاص العصابيني الذين يعانون
من حاالت الصراع املستمر والقلق.

مساعدة الفرد على
االسترخاء

يـستغـرق تــدريب املـرضـى علـى
االسـرتخـــاء العــضلـي املـنـظـم يف
العيادات النفسية عادة ست جلسات
عالجـيـــة، يف كل مـنهـــا جيـب أن
ختصـص عشـرون دقيقـة يف األقل

لتدريبات االسرتخاء.
ويف نفس الوقت يطلب من املريض
أن ميـــارس الـتـــدريـبـــات علـــى
االسرتخاء ملدة مخس عشرة دقيقة
يـوميــًا بنفـسه حبـسب االرشـادات
العالجيـة. وال يوجد ترتيب حمدد
لألعـضـــاء الـيت جيـب الـبـــدايـــة
باسرتخائهـا ولكن من الضروري أن
يبــدأ التـدريـب علــى االسرتخـاء
ببـعض أعضاء اجلسـم حتى يتمكن
الــشخص بـالتــدريج وبنجـاح من
ضـبـط قـــدرته علـــى اسـرتخـــاء
عــضالت اجلــسـم كلـه. ويفــضل
املعاجلون الـسلوكيون عادة، البداية
بـالتـدريب علـى اسرتخـاء عضالت
الذراعني لـسهولة ذلك مـن ناحية،
ولـيتعلم الفرد بـشكل واضح معنى
االسرتخـاء العـضلـي ونتـائـجه من
ناحية أخرى، ثم يتم االنتقال بعد

ذلك إىل مـنطقـة الـرأس ألن الـكثري
من العـوامل املهدئـة للتوتـر ترتكز
يف القــدرة علـى الــسيـطــرة علـى
عضالت الـوجه ومـنطقـة الـرأس

بشكل عام.
إجراءات التدريب على

االسترخاء
اخلطوات اآلتيـة مفيدة يف مساعدة
الفــرد للتــدريب علــى االسرتخـاء
سـواء بتوجيه من املـرشد أو املعاجل
أو بتوجيه ذاتي من الفرد نفسه..

1.استلق يف وضع مـريح عند بـداية
التـدريب، وتـأكد مـن هدوء املـكان

وخلوه من املشتتات.
2.جيب أن يكـون املكان الـذي سرتقد

عليه مرحيًا.
3.ليس بـالضرورة أن تـكون راقدًا أو
نــائمــًا، بل ميكـن وأنت جـالـس يف

وضع مريح.
4.أبـــدأ بتـــدريب عـضــو واحــد يف
البداية علـى االسرتخاء ويفضل أن
يكــون الـــذراع كمــا يف اخلـطــوات

اآلتية.
5.أغلق راحـة يدك الـيسرى بـإحكام

وقوة.
6.الحظ أن عـضالت اليـد ومقـدمة

الذراع تنقبض وتتوتر وتشتد.
7.افتح راحـة يــدك اليـسـرى بعـد
ثـوان معـدودة وارخهــا وضعهـا يف
مـكان مـريح علـى مسـند األريـكة.
الحظ أن العضالت أخذت تسرتخي

وتثقل.
8.كــرر هــذا الـتمـــرين عـــددًا من
املــرات حتــى تــدرك الفــرق بني
التـوتــر والشـد العـضلي يف احلـالـة
األوىل. وكـــذلك االسـرتخــاء الــذي
ينجم بعد ذلك عنـدما تفرد راحة
يـدك الـيسـرى وإىل أن تتـأكـد أنك
أدركـت الـفكـــرة مـن االسـرتخـــاء
العـضلـي، وإنه بــإمكــانـك ضبـط

عضالت راحة يدك اليسرى.
9.كـــرر هـــذا الـتـمـــريـن )الــشـــد
واإلرخــــاء( مع بقـيـــة العــضالت

األخرى.
10.بعـد اكتسـاب القدرة علـى التحكم
يف التـوتـر الـعضلـي واالسرتخـاء يف
مجـيع أعضاء اجلسم عـضوًا فعضوًا
بـالطـريقة الـسابقـة، سيـمكنك يف
املرات التـالية استغراق وقت أقل يف

ذلك.
11.اكـتسـاب القـدرة علـى االسرتخـاء
بهـذا الـنظــام سيمـكنك يف مـواقف
أخــرى من الـتحكـم يف االسرتخـاء
العـضلـي يف منــاطق معـينـــة من

اجلسم فقط.
فعندما حتتاج بعض املواقف اإلبقاء
على بعـض العضالت يف حالة انتباه
وتوتـر ويقظـة، من املمكـن اإلبقاء
علـــــى العـــضالت األخــــرى غـري
املـستـخدمـة هلذا الـغرض يف حـالة
اسـرتخـــاء، ففـي مـــواقف قـيــادة
الــسيــارة مثـاًل حتتــاج ألن تكـون
عيناك وقدماك ويداك يف حالة من
التـأهب، لكن بالطبع ميكنك اإلبقاء
)وأنت تقـود سيـارتك( علـى بعض
العضالت األخرى يف حـالة اسرتخاء
مـثل عـضالت الـكتـفني والـظهــر
والـبـطـن والــســاقـني، الحـظ أنه
ميكنك أن تـكون مسـرتخيًا وأنت يف

قمة النشاط.
12.من املهم أن تـستـخدم قـوة اإلحياء
والـتذكـر الفكـري ملسـاعدتـك على
الـــوصـــول إىل إحــســـاس عـمـيق
بــاالسرتخــاء العـضـلي يف حلـظـات
قـصرية. هلـذا مـن املفيـد أن تـدرب
التـفكري علــى الرتكيـز يف عـمليـات
الــشـــد واالسـرتخـــاء العــضلـيـني
بالطـريقة السـابقة، وإذا وجدت أن
تفكـريك ينحـرف إىل مـوضـوعـات
أخـرى أرجعه إراديــًا إىل اإلحسـاس

باجلسم.13. 
ال تـيأس إذا عجزت عـن الوصول إىل

حالة عميقة من االسرتخاء. 
فإن التكرار من شأنه أن ميكنك من
ضـبط اجلـسم بـإبقـائه يف حـالـة

االسرتخاء إن عاجاًل أو آجاًل.

االسرتخاء أسلوب فاعل يف مواجهة الضغوط والقلق
هناك إجماع بني علماء النفس على أن لالسترخاء فوائد عالجية واضحة يف تخفيض القلق
وتطوير الصحة النفسية. وجند أن الكثير من املعاجلني النفسيني السيما يف الواليات املتحدة
األمريكية يستخدمون أساليب التدريب على االسترخاء مع مرضاهم النفسانيني نظراً لفائدتها

العالجية، وهناك نظريات متكاملة يف العالج النفسي تقوم على إرخاء العضالت إرخاء عميقاً
بهدف التخلص من حاالت التوتر والقلق مثل نظرية )جاكسون( و)جوزيف ولبي(. وهي جزء من

املنهج العام يف التخفيف من األمراض العصابية بطريقة التطمني التدريجي.
د. يوسف محه صاحل مصطفى

أستاذ علم النفس املساعد/ جامعة صالح الدين


