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 :ال���
	 خ��ات

 :ال�الى ال$جه على العالج ه
ا فى العقاق�� مع ال�عامل ی��رج ج��عا الف�وض ه
ه على ب�اء

 ه
ا ب�ا)ة ق8ل ی��اولها 6ان ال�ى العقاق�� ی��اول أن اس��4اء دون  جل*ة أول م. م�-, ل+ل *�ح)1- 
��، أو نق;ان أو ز-ادة دون  العالج� م. اع�Gارا Bأول أوال ذلB Cع� ال�Aعة فى ال�@� )عاد أن على تغ
 .Bع� ��Oا أك�4 لهانف; وق� BعMه�ا إلى أل��Kا ال�ى ال��غ��ات ح*H ال*�ة م�ار وعلى ال�ال�ة الAل*ة

 للعالج أو العقاق�� له
ه ن��Aة ح�ثR ق� اإل)Aاب�ة ال��ائج 6انR إن عادة ال�8ا)ة فى یه��ا ال2- 
 ال�*\Kة ال�@�ة م�Aد ول�] ،“ال���Aة فاعل�ة اس���ار“و “ال��ائج ن$ع” ه$ ذل�K( Cد فال
W ال�Aعى،
 )أخ
 م. – غ��نا وع�� – فع��نا :مف�$حة العامة اإلكل���_�ة ال�قارنة ومAاالت األع�اض واخ�فاء لل��ائج،

 اإلكل���_�ة، �8eBت�ا ون$عها، وم�اها، “ن�ائAه�8c dعة ی$م�اً  ن��Gع ونK. العالج، ه
ا دون  العقاق�� ه
ه
 .ال*\�Kة وال�قارنات األع�ى الgGM ومfاعd خ�عة دون 

 -3dعادة ال��-, مع ن�فاه 

هه ع�ل �c-قة ع. ف+�ت�ا ع. ال�8ا)ة وم� �� ذلC فى �Bا العقاق
�� ع�لها إلى Bاإلشارة ل+. غ�-Gة، عل��ة م;\لKات اس�ع�ال دون  ال8�$ل$جى ال�\$رW  ال��6�8ى ال�ف*

 �6ا وت�ر-�Aا، عادة ت$ص�له ن�-� ما ال��ضى أغلH وتـُفـَهـdَّ ال��;اع�ه، ال�خ م*�$-ات على االن�قائى
 ال��A$عة فى الAار-ة وال*ل$�6ة الeاصة ات�ةال
 ال�غ��ات ب�gq )ق$م$ا أن ال��ضى Bع, )*�\�ع
 .األح�ان م. 46�� فى ال�عالج مع ذلC و-�اقrَ  ون$عها، ال��اسGة العقاق�� �ABعة وخارجها

 م. العقاق�� ع�ل �c-قة ع. ال�@�W  لل�Kیv نع$د ال 6اف، ب$ض$ح ال�سائل ه
ه ت;ل أن Bع�4- 
�H وwن�ا جان�8اA�*أن عل�ا ح$لها، لل�*اؤالت نB 6أة( ت��هى جل*ة لAإعالن )فB دقائ{ خ�] آخ�: “أنه 

 .الالزم وع�ل اإلجاBة ت�R الAان�8ة األع�اض Bع, أو ج�ع�ه ع. أح�هd سأل فإذا ،“واألدو-ة لألس~لة

 -5dحاج�ه ال��-, ی�عل �� ما وعادة ال�8ا)ة، م. أساب�ع MBعة Bع� تفاعله �8cعة مع وت�اس8ها للعقاق
 .عاجال أو آجال إن نهائ�ا ع�ها ن*�غ�ى ق� أن�ا );له

�. ح�ى – ال��ضى أغلH أن الح@�ا6- � تلقائ�اً  العقاق�� ع. )*�غ�$ا أن )�_�هd – ال�fم��. الف;ام
 ال�ف*�ة أو )م4ال ال�$م( الف*�$ل$ج�ة ب$�ائفهd ه
ا )eل أن دون  ..م�احله وت\$ر العالج تق�م مع
 )e\�نا وق� ثان�ة، ی$قفها ثd أقل، و�Aqعة أساب�ع أو أل)ام تلقائ�اً  إل�ها الGع, ی�جع وق� ،)م4ال العالقات�ة(

Cل
 .Bأول أوال ال$قc R$ل ه
ا 6ل آثار ن��Gع ول+��ا )e\�نا، ال أو ب

ة  يسمح لكل مريض من أول جلس
دون استثناء أن يتناول  
العقـاقير التى كان يتناولها  
قبل بداية هذا العالج دون  
زيادة أو نقصان أو تغيير، 
على أن يعاد النظر فى الجرعة  
بعد ذلك  

ال يهمنا فى البداية عادة إن  
كانت النتائج اإليجابية قد  
حدثت نتيجة لهذه العقـاقير أو  
للعالج الجمعى، فـالذى يحدد  

“ وع النتائجن”ذلك هو  
، “استمرار فـاعلية النتيجة“و

وليس مجرد النظرة المسطحة  
للنتائج

نتفـاهم مع المريض عادة ومنذ  
البداية عن فكرتنا عن طريقة  
عمل هذه العقـاقير بما فى  
ذلك التفسير التركيبى  
التطورى البيولوجى دون  
استعمال مصطلحات علمية  
غريبة

بإعالن  ) فجأة(كل جلسة تنتهى  
آخر خمس دقـائق لألسئلة  ”: أنه

، فـإذا سأل أحدهم  ”واألدوية
عن جرعته أو بعض األعراض  
الجانبية تمت اإلجابة وعمل  
الالزم



 ال$اقع، بلغة Bال�ع8�� لل�خ واألع�{ الق�)d لل��ا� س�ح إذا أنه ال�لقائ�ة ال\�-قة ه
ه م. تعل��ا7- 
 مع دور-ا ال��ا� ه
ا اس��عاب مKاوالت و�qأت ان�Kاف، وأ ت���R دون  ال��8أ ح�v م. Bال�ق8ل وق$qل
 ال��اوب وه
ا ص�Kح، والع_] ال�Aعة، ب�ف] )��eه ال
W للعقار )�Kاج ال ال��-, فإن الAارW، اإل)قاع
 .األKBاث مع@d تfعd �6ا العقاق�� مفع$ل )@ه� ح�ى ال+�$ن  ف��ة )*�ى ل�ا )�Kاج وال و-$مى مGاش�

 على ت*_��ا تع�ل ال�ى ال��eفة وال�ه�ئات ال��$مات تعاcى )ع. ون�هى بل( إلى أب�اً  نلAأ ال8- 
 .ال�خ م. األعلى ال�*�$-ات

 الKاجة أن ی�8و إذ ی�عاc$نها، 6ان$ا ل�. تلقائ�اً  وال+K$ل ال��eرات تعاcى )قل األح�ان Bع, فى9- 
 ال�اخل واك��اف اعالتال�ف ازد)اد مع ت�اماً  ع�ها ی�ق\ع ق� ال��-, أن ح�ى تقل األخ�W  هى إل�ها

 صفة عل�ه )\ل{ أن )�_. واح� م�-, وال ال��A$عة ه
ه فى )_. فلd وللعلd، وتق8له، Bه واالع��اف
 م. ه$ ال��A$عة فى ال�$ص$فة غ�� م*اع�ة عقاق�� أW تعاcى ع. االس�غ�اء فإن وع�$ما ،“م�م.”

 .ال$عى ت�_�ل فى الAارW  مع ج�H إلى ج�Gا ال+���ائى ال��اخل ت�@�d )��ل ال
W ال�عاق� خ\$ات أول

 لألس~لة ال�e;;ة األخ��ة دقائ{ ال�e] فى ت�Kی�ا( العقاق�� ح$ل ال��اق�ات اس���ار مع10- 
 وهى( العقاق�� إلى الKاجة على بها نd_K ال�ى ال�K_ات أg*B إلى نd+�K ونK. ال�$اصل ی�d ،)واألدو-ة

 :وهى )تلقائ�اً  ال��ضى إل�ها ت$صل ال�ى ال�قای�] نف]

 فى ال�خ$ل دون  Bع�، ع. وج�واه  ل�ال، وت$ق��ه ال�$م ن$ع م�اBعة مع ،)ی$م�اً  ساعات 9 – 7( ال�$م )أ)
 .”اس��4اءً ” ساعة ن;ف م. أك�4 نهارا ال�$م تH�A مع عادة، األحالم تفاصل

 .العادW ال�$مى الع�ل فى االن�@ام )ب)

�. مع ال��+افئ ال�$اصل )جـ)\�Kأ)ة ال�B ا م. درجةGل دلت�Kاالس���ار على والق�رة ال�. 

 ال��اسH ل���اس األم� تـُِ�ك ال��ضى، وجانH جان�8ا م. ال�K_ات ه
ه على “ال��ام” اس��� فاذا
 :یلى �6ا وال�Aعة، ال��A$عة فى ال�فاعل م. خاص ن$ع ب�. .الع_*ى

 ی�ام ال 6ان Wال
 ال��-, أن ذلC وم4ال العالج جل*ات مع ی�غ�� العقاق�� مفع$ل أن الح@�ا11- 
 مع إنه ثd أقل، أو مل�Aام مائة ناجح تفاعل Bع� )_��ه ق� م�ل��-ل أو �6�ل الرجا مل�Aام �AB 300عة إال

 ال��@�d إعادة نAاح على م�ش�ا ی�خ
 ذاته فى وه
ا أصال، العقاق�� ه
ه إلى )�Kاج ال ق� العالج فى ال�ق�م

ر م. ب�فال ذلC ومع وت+افلها، وت�اوqها األمeاخ ل�*�$-اتKى ع. ال�$قف م. الcتعا �� ق8ل العقاق

 فى ونAاحها ال�$م دورات وw)قا��ة والعالقات، الع�ل فى ال\اقة اس��عاب K�B_ات ال�K_$م( اآلوان،
 .(ال\�8عى ال��ت�H إس�عادة

 ال+امل فال�فاعل العقار، ج�عة ت�Kی� فى )*اهd ال��A$عة فى ال�فاعل ن$ع أن أ)Mاً  الح@�ا12- 
 فال م��اف�اً  م*�قال ال�*�$-ات ه
ه لع�ل مAاال ی�ع فال ال�خ، م*�$-ات ب�. داخل�اً  ت�اسقا ی��ح عHال�*�$ 
 أو ال�اق� أو ال��8$ر ال�فاعل فإن ذلC م. ال���, وعلى ل�ه�ئ�ه، ال*اBقة ج�عاته إلى ال��-, )�Kاج

 م�ا ال�اخلى ال��ا� على أك�4 تMغg ال�فاعالت ه
ه م4ل ألن ال�Aعة لf-ادة )�Kاج ق� ال�f-� ال*\Kى
 .العادة فى م�Kودة لف��ة ول+. م�اسGة، ته�ئة إلى معه )�Kاج ح�ى ی4��ه

 تعاcى ع. ت�اماً  ت$قف$ا ق� ال��ضى ج��ع 6ان أشه�، ع�ة Bع� الvKG ه
ا إج�اء أث�اء13- 
،�� .ال�عالج م. ال���Mة وqال�$افقة تلقائ�اً  العقاق

 -14dأ لAه فى نل
 إ)قاع ت�@�d جل*ات إلى خاصة، الvKG ه
ا إج�اء وأث�اء – عامة ال��A$عة ه
 العالج ه
ا فى ثق��ا رغd ،)ال+ه�qائ�ة الAل*اتRRT Therapy, Restoring Rhythm  )ال�ماغ
 م�\ل{ م. اسُ�ع�ل إذا ،م�Kودة ولف��ة م�Kود ولغ�ض ح��ه فى وض�ورته وفاعل��ه B*الم�ه وw)�ان�ا
�$W، اإل)قاعKالس�عادة ال � العالقة اس��R8 أن وqع� ال��A$عة، ه
ه فى ول+. (2)  ال���@d لال��_

–الحظنا أن أغلب المرضى  
 –حتى الفصاميين المزمنين  

يمكنهم أن يستغنوا عن  
العقـاقير تلقـائياً مع تقدم العالج  

دون أن يخل  .. وتطور مراحله
وجية  هذا بوظائفهم الفسيول

أو النفسية  ) النوم مثال(
)العالقـاتية مثال(

إذا سمح للنشاط القديم  
واألعمق للمخ بالتعبير بلغة  
الواقع، وقوبل بالتقبل من  
حيث المبدأ دون تشتيت أو  
انحراف، وبدأت محاوالت  
استيعاب هذا النشاط دوريا  
مع اإليقـاع الجارى، فـإن  
المريض ال يحتاج للعقـار الذى  

لجرعة، والعكس  يخمده بنفس ا
صحيح

فى بعض األحيان يقـل تعاطى  
المخدرات والكحول تلقـائياً  
لمن كانوا يتعاطونها، إذ  
يبدو أن الحاجة إليها هى  
األخرى تقـل حتى أن المريض  
قد ينقطع عنها تماماً مع  
ازدياد التفـاعالت واكتشاف  
الداخل واالعتراف به وتقبله

، )ساعات يومياً  9 – 7(النوم  
عة نوع النوم وتوقيته  مع متاب

ليال، وجدواه عن بعد، دون  
الدخول فى تفـاصل األحالم  
عادة، مع تجنب النوم نهارا  
أكثر من نصف ساعة  

.“استثناءً ”

الحظنا أن مفعول العقـاقير  
يتغير مع جلسات العالج ومثال  
ذلك أن المريض الذى كان ال  

ملجرام   300ينام إال بجرعة  
الرجا كتيل أو ميليريل قد  



 �6ا فق� هالوس أو ضالالت 6انR ول$ ح�ى Bأول أوال ت@ه� ال�ى األع�اض معا)�ة فMل�ا العالج�ة
 العالج ه
ا وأن ال��-,، ل$ج$د ال���d الfAء م. ناBعة أنها Bاع�Gار ال��A$عة، فى ن*�$ع8ها أن نفMل

 .وwخفائه ته���ه ول�] واس��عاBه لfAءا ه
ا م$اجهة ه$

 أخ��  خ�ام�ة مالح�ات

 ال�الح@ات ه
ه ح�Mت�ى ال*اب{ ال�$جf ال��@�� م. وان\القا العامة ال+ل���_�ة ال�الح@ات ه
ه Bع�
 :اثGاتها وفMلR ال�ال�ة

 وض�ورW  غالGا م*اع� عامل ه$ – عامة العM$-ة والعالجات – خاصة العقاق�� مفع$ل إن1- 
�. وخاصة ال�Aعى العالج مع ..أح�اناً � .لل
هان

 تق�م مع إل�ها الKاجة ت�Mاءل ثd العالج ب�ا)ة فى م�Kودة م�حلة ت�4ل العقاق�� إلى الKاجة إن2- 
 .العالج

 م. مع�. وم*�$W  مع�. جfء ل��ا� ��6@ـdِّ ت*�ع�ل ول+�ها ب�یل، �6*_. ت*�ع�ل ال العقاق�� إن3- 
 ه
ا اس��عاب )�_. ال
W ال$قR )أتى ح�ى ال��@�d، إلى ال��ا� ه
ا �Oه )�Kاج وقR فى ال�خ م*�$-ات

� .ال�ف�� ال+لى ال��@�d في م�+امال ثd م��اوqا اس��عاBه اس�قل ال
W ال��ا

 ك�ا c Period Latent$-لة �6$ن  لف��ة ت�Kاج ال الع@��ة ال�ه�ئات وخاصة العقاق�� ه
ه إن4- 
 م. 46�� فى جاء و�6ا األدو-ة، ش�6ات أصKاب ی$ه��ا �6ا c$-ل ��Wل دائ�ا ض�ور-ة ل�*R أنها

 .ال�قل��)ة األKBاث

 العقار عل�ه )ع�ل ال
W )ال�*�$W ( لل�خ ال��ا� درجة مع ی��اسH العقار ج�عة مفع$ل إن5- 
 أو مع��ة م�eة م*�$-ات ون�ا�، ع�ل وت+افل ،وتGادل ،ب��اسH مGاش�ة ت�تgG فال�Aعة وqال�الى ان�قائ�ا،

 فى خاصة ال+ل���_�ة Bال��اBعة ُمقاٌس  ذلC 6ل ال�*�$-ات ه
ه وت;ارع وت�اف] ب��اف� الع_] على
 .ال��ا� ون$��ة ال�$م إ)قاع ت�Gع مع “العالقات�ة” ال�Aاالت

 اب��اء، له األم� ت$ض�ح وqع� والe\أ، ال�Kاولة م. ف��ة Bع� ال��-, إل�ه );ل ال
W ال�$ازن  إن6- 
 اس��Gاب Bع� – ال��-, رأW فإن وqال�الى العالج، م. ال�$ع ه
ا فى عل�ه االع��اد _.)� دق�{ م�fان له

 .6املة �AB)ة االع�Gار فى ی�خ
 – ال��A$عة أو ال�عالج مع العالقة

 ال��Kقة ت�4ل لd ول$ ح�ى العقار وج�عة ت$ق�R فى ن@�ه وجهة ش�ح ت��ل ال\8�H مه�ة إن7- 
 ی��6 وه
ا ذلC، خالل م. ال�Aعة ضgG ح$ل الK$ار فى )*اهd – جالعال ه
ا فى – وال��-, ال�هائ�ة،
 .ال+���ائى ال��خل ب
لC )��ل ال
W اخ��اره

 )\ل{ ق� ال
W ال�\$رW  ال�*�$W  و6
لC )اآلخ� تل$( عقار 6ل یG4\ه ال
W ال�\$رW  ال�*�$W  إن8- 
 لK@ة 6ل فى ال�عالج بها یلd أن ی�Gغى ال�ى ال�عل$مات وأخ\� أهd م. ه$ اآلخ�، تل$ عقار 6ل ن�اcه

 .العاملة الف�وض م*�$W  على ول$ ،…

 و�ع�

 الفاعل�ة �c-قة” ح�v م. وqال
ات الف�وض م�\قة فى مازالR وال��ارسات ال�*ائل ه
ه 6ل أن مع 
Action” of Mode، ة ���6ائ�ة اح��االت على م��8ة ف�وض وهى*Gة ل+. مل�Gمع م��اس H� ال��ت
 ح$له ت�ور ال
W ال��$ �Bفه$م ت�تgG ال�ى هى إل�ها ن���ى ال�ى الف�وض أن �6ا لألمeاخ، اله��ار6ى

 فى تMع ال�ى ال��ائج واقع م. جfئ�ا ص�Kها أثR�8 ق� ال�خ، ت�_�ل إعادة فى ال�Aعى العالج ح��6ة
 واقع م. تغ��ها وم�اBعة العالج، أث�اء ال��6��8ة ال�ف*��اض�ة فى الAار-ة ال��_�الت ح��6ة االع�Gار

 .ال�*�$-ات 6ل على الAارW  ال$عى وح$ارات *ل$كال

يكفيه بعد تفـاعل ناجح مائة  
ملجرام أو أقـل، ثم إنه مع  
التقدم فى العالج قد ال يحتاج  
إلى هذه العقـاقير أصال

الحظنا أيضاً أن نوع التفـاعل فى  
المجموعة يساهم فى تحديد  
جرعة العقـار، فـالتفـاعل الكامل  
المستوعب يتيح تناسقـا داخلياً  
بين مستويات المخ، فـال يدع  

المستويات    مجاال لعمل هذه
مستقـال متنافراً فـال يحتاج  
المريض إلى جرعاته السابقة  
لتهدئته

أثناء إجراء هذا البحث بعد  
عدة أشهر، كان جميع  
المرضى قد توقفوا تماماً عن  
تعاطى العقـاقير، تلقـائياً  
وبالموافقة الضمنية من  
.المعالج

 –إن مفعول العقـاقير خاصة  
هو   –والعالجات العضوية عامة  

مل مساعد غالبا وضرورى  عا
مع العالج الجمعى  .. أحياناً 

وخاصة للذهانيين

إن الحاجة إلى العقـاقير تمثل  
مرحلة محدودة فى بداية  
العالج ثم تتضاءل الحاجة إليها  
.مع تقدم العالج

إن العقـاقير ال تستعمل  
كمسكن بديل، ولكنها  
تستعمل كمنظـِّم لنشاط جزء  
معين ومستوى معين من  

ت المخ فى وقت يحتاج  مستويا
فيه هذا النشاط إلى التنظيم،  
حتى يأتى الوقت الذى يمكن  
استيعاب هذا النشاط الذى  
استقـل استيعابه متناوبا ثم  
متكامال في التنظيم الكلى  
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 أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24

 .الرابط هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع

 أو واحدة( الصدمات إلى نلجأ قد أننا ذلك معنى[2]- 

 استتبت قد المريض عالقة تكن لم إذا )العادة فى أثنتين

 وكان الحامى، الوسط عالج عن بعيداJ  كان أو عة،بالمجمو

 بداية فى قدرته من أعنف نشطاJ  انبعث الذى التفاعل

 باعتباره العالج هذا استعمال إلى الرجوع ويمكن المواجهة،

 يصحح أن للمخ تسمح مالئمة ظروف فى للمخ “تشغيل إعادة”

 جراحة أثناء للقلب الكهربية الصدمة مثل تماما نفسه،

   start-Re حاسوب تشغيل إعادة: مثل أو المفتوح القلب

 .مؤقت خلل من أصابه مما نفسه تصحيح ليعيد جيد

   ضبط    أم .. بالكهرباء    صدمة” مقال :الرخاوى يحيى أنظر 

 والتطور اإلنسان مجلة – 1982 أبريل عدد “؟ لإليقاع 

   –   www.rakhawy.netالفصلية

 

المفيد

إن هذه العقـاقير وخاصة  
المهدئات العظيمة ال تحتاج  

 Latentلفترة كمون طويلة  
Period   كما أنها ليست

دائما لمدى طويل  ضرورية  
كما يوهمنا أصحاب شركات  
األدوية، وكما جاء فى كثير  
من األبحاث التقـليدية

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240121.pdf 

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا
 

 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240121.pdf

