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 رــــواد فطايــــالدآتور ج

  جامعة اإلمارات العربية المتحدة–أستاذ علم االجتماع المشارك 
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ة ونفسية مو       اد اجتماعي ان ذات أبع ة لإلدم ة حديث ديم نظري ى تق ذا البحث إل ة   يهدف ه ضحًا آيف تتطور العالق

يرًا          ه أس ي تجعل ه والت ي عقل ة ف والت اإلدراآي دمن والتح ى الم اني عل وع اإلدم يطرة الموض د س ة بع اإلدماني
 .للموضوع اإلدماني

 
د حدد خمس مراحل تمر               ويرى البحث أن اإلدمان عملية اجتماعية نفسية وليس مرضًا عضويًا أو وصمة ، وق

ه    ) سبيث ( يشير إلى برنامج عالجي مبني على خلفية اجتماعية نفسية اسمه             آما. بها العملية اإلدمانية   ى ب ويعن
 .وأخيرًا يشير البحث إلى قضية االنتكاسة وقضية صيانة التشافي من اإلدمان. العالج اإلدراآي السلوآي

 

 
<í{Ú‚ÏÚV<
  

 فاإلدمـان بأنواعـه      ، يعد تعريف اإلدمان المفتاح األساسـي واألول لفهمـه        

 كما أنه قضية     ،  وعلى رأسها إدمان المخدرات يمثل أزمة في أسلوب الحياة         المختلفة

. لمجتمعات التي تسعى إلى التنمية والتطور والرقـي الحضـاري         اأمن قومي لكافة    

 حيث يكون    ،  والشديد يئالس) األسر(ويمكن أن توصف حياة اإلدمان بأنها نوع من         

 وهناك حـاالت إدمـان       ، ه اإلدمانية فيها المدمن مأسوراً ومستعبداً لرغباته وحاجات     

أثبتت أن اإلدمان ما هو إال محاولة جادة ووسيلة للوصول إلى حالة تنـاغم الـنفس                
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  "ة  بعكاز " والعقل في حياة المدمن عن طريق الوسائل اإلدمانية التي يشبهها الباحث            

 .يصطنعها المدمن أو يجد من خاللها سنداً يساعده للسير في الحياة
 

العالج في أمريكـا    معايشة برامج   صل الباحث بعد خبرات طويلة في        تو ولقد

والدول العربية وفي دراساته لإلدمان إلى أن اإلدمان اخترق كل الفوارق االجتماعية            

 فبعـد الوقـوع فريسـة        ، واالقتصادية والنفسية والدينية والجنسية والثقافية لإلنسان     

وتذوب معظـم الفـوارق الخاصـة       لإلدمان يتساوى المدمنون وتتشابه الشخصيات      

 ويصطف الجميع حول مائدة واحدة يتجرعون عذاب الحياة وألم الخسـارة             ، والعامة

 .والعزلة واالضطهاد وعدم الرغبة في التمسك بالحياة أو بمعانيها وأحالمها
 

ومن المهم أن نشير إلى أن اإلدمان ال يستطيع االستمرار أو التطـور بـدون               

 قد تكون الضريبة متمثلة في غياب التناغم         ، من حياة المدمن  تكاليف وضرائب تأخذ    

ريقة  وقد تكون في التدهور العقلي العام أو في العواطف أو في ط             ، الصحي الجسدي 

يشّرع للمدمن أن يشك فـي أغلـى         " والمنطق اإلدماني  ". التفكير والقدرات الفكرية  

 مـن أولئـك     " عقل المدمن ال "ويجعل  . ر له حتى كرههم ومعاداتهم    الناس إليه ويبر  

وحيث يتطور اإلدمان تتطور تدريجياً العالقة بـين المـدمن          . األهل عائقاً في حياته   

 بمزيـد مـن التعـاطي       – وكلما غذيت ودعمت هذه العالقة        ، والموضوع اإلدماني 

وبناء علـى هـذه     .  زاد اعتماد المدمن وحاجته إلى الموضوع اإلدماني       –والتنشيط  

القة بين المدمن والموضوع اإلدماني سيقوم الباحث بعرض رؤية         الرؤية الجدلية للع  

   :جديدة لإلدمان ومراحله من خالل العناصر التالية
 

 .نظرة جديدة عن صور اإلدمان والمدمنين -1

 ).رؤية حديثة(مراحل اإلدمان  -2

 . عناصر الشفاء من اإلدمان -3
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  ،  المعاصرين أن اإلدمان مسـألة فسـيولوجية بدنيـة         يرى بعض المنظرين  

 ويؤكدون بأن    ، ويعتقدون أن اإلدمان مرض كبقية األمراض التي يتعرض لها الجسد         

المدمن يعاني من جسد مسموم يعتمد على المخدرات وأن هذا الجسد هـو باألصـل               

  وهؤالء المنظرون يركزون على نوع من أنواع اإلدمان هو بطبيعـة    ، جسد مريض 

 ولكن الخطير في هذه الرؤية هو اقتصار هذا المفهوم الذي            ، الحال إدمان المخدرات  

 وعلى قضية االعتماد الجسدي الذي يولـده      ، تم بناؤه على الجانب العضوي لإلنسان     

 .  على بقية أنواع اإلدمان المختلفةىالجسد نحو المخدر المحقون أو المتعاط
  

قاص أهمية الجانب الطبي أو العضوي لبعض       وهذا ال يعني إطالقاً تقليل أو إن      

 فالعالج الطبي ضرورة أساسـية لعـالج         ، أنواع اإلدمان وبخاصة إدمان المخدرات    

 وخاصة إذا كانت هناك مضاعفات مرضية تطورت من خـالل            ، إدمان المخدرات 

 ونشير هنا إلى أهمية العناية الطبية في المراحل األولى للعالج من إدمان              ، التعاطي

خدرات كي نتفادى أزمات صحية خطيرة وكي يعود الجسد إلى توازنه الكيميائي            الم

 . )1(البيولوجي 
  

 ولذا   ، ن يرون أن اإلدمان مشكلة نفسية أو مرض نفسي        يوهناك بعض المنظر  

يركزون جهودهم على استعادة التوازن النفسي والصحة النفسية العامة عن طريـق            

 . األساليب العالجية المختلفة
  

لقد أكدت بعض المدارس الفكرية أن المدمن يعاني عاطفياً من تفاقم المشاعر            و

 كالخوف والوحدة والذنب والغضب والحزن وغيرها من المشاعر          ، السلبية والمؤلمة 

دراكيـة واتجاهاتـه نحـو نفسـه        إلالمؤلمة والتدهور الواضح في قدراته الفكرية وا      
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 كما يظهر بسهولة التدهور الروحي     ، مواآلخرين والعمل والمستقبل والحياة بشكل عا     

في حياة المدمن نتيجة لعالقته اإلدمانية التي تطغى علـى أي مفـاهيم أو عالقـات                

 .  )2(روحية تمسك بها قبل دخوله عالم اإلدمان 
 

ولسوء حظ المدمن يتضح أن استجاباته الملحة للرغبات اإلدمانية تساعد على           

يستجيب المدمن للرغبة اإلدمانية يحـدث مـا         ففي كل مرة      ، ازدياد حاجته للمخدر  

فمثالً مدمن اإلنترنت يجد أنه كلما      . " بتنشيط وتفعيل للعالقة اإلدمانية    "يمكن تسميته   

 كما يجد مدمن الخمـر       ، استجاب إلى التعلق والرغبة في شاشته زادت حاجته إليها        

وقتـاً ونقـوداً     وكلما لعب المقامر أكثر استغرق        ، الحاجة الملحة للخمر كلما شرب    

 كما يحتاج مدمن الشاشة إلى       ، ومشاعر أكثر حتى يصل إلى لحظة المتعة في اللعب        

. ساعات أطول حتى يصل إلى تلك اللحظة من التناغم أو السعادة بوجـوده أمامهـا              

 .وكل هذا يعكس الطبيعة التطورية التفاقمية للعالقة اإلدمانية والحتياجات مدمن
  

تضح لنا العالقة الوثيقة بين المدمن وصور اإلدمـان         وعلى هذا النحو كذلك ت    

 وكلما استمرت العالقة اإلدمانية تطور اإلدمان بغض النظـر هنـا عـن               ، المتباينة

 وحيثما يقع هذا التطور يشعر ويدرك        ، )نماذج وصور اإلدمان  (الموضوع اإلدماني   

ال بالجانـب    لكنـه ال يكتـرث إ       ، المدمن أن هناك خسائر ونتائج مدمرة على الحياة       

 أال وهو الوصول إلى الحالة القصوى من السعادة ولـو            ، اإليجابي للعملية اإلدمانية  

 ويثـق أن     ، وهنا نرى أن المدمن قد ازداد تعلقه بالموضـوع اإلدمـاني          . للحظات

 وقد يلوم األسـرة واألصـدقاء ومسـئوليات     ،الموضوع اإلدماني هو سبيل السعادة  

 ولكنه في المقابل يتفادى أن يلـوم         ، وأحيانا يلوم نفسه  العمل أو حتى حظه في الدنيا       

وحيث يتطور . الموضوع اإلدماني أو عالقته اإلدمانية للتدهور الذي يجري في حياته

 .)3(اإلدمان سرعان ما يصبح المدمن حبيساً للموضوع اإلدماني 
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  وهي ظهور   ، ة تحول أساسية في بناء المدمن الفكري      ـر إلى نقط  ـوهنا نشي 

تدريجيا ويسـعف المنطـق     ) المنطق الطبيعي ( حيث يتطّور     ، " منطق اإلدماني ال "

 حيث يبرر له ويحلل له كل ما يحلو للرغبة اإلدمانية من أفعـال               ، اإلدماني للمدمن 

الـذي يحـدد     " التفكير اإلدمـاني   " ، ومنها يسيطر على تصرفات المدمن        ومواقف

اإلدمان وتهيئ األفعال التي تشـبع      التصرفات واالتجاهات السلوكية التي تدافع عن       

التفكيـر   " التي تركن إلـى      " النفس المدمنة  " وهنا تتجسد البداية لسيطرة       ، رغباته

 وكالهما يتفاعل في إطار المنطق اإلدمـاني الـذي           ،  لالستجابة لرغباتها  " اإلدماني

 . يشرع ويبرر كل ما يتطلبه اإلدمان
  

 أن   ، اإلدمـان بصـوره المتباينـة     ويرى الباحث من خالل دراسته عن عالم        

 ولكنه عملية اجتماعية لبناء األفكـار        ، اإلدمان ليس سمه أو وصمه يولد بها المدمن       

وأنماط التصرف وطريقة حياة ومشاعر من خالل آليات للعملية اإلدمانية والتعلـق            

  )4(  :اإلدماني على النحو التالي
 

لفعل اإلدماني جزء من     حيث يرى أن الموضوع اإلدماني وا      :خلفية عامة    -1

ـ         ، بيئة المدمن االجتماعية   ن لإلدمـان   ي حيث تقوم هذه البيئة بإمـداد المهيئ

بالمعلومات والمعرفة والمهارات عن موضوعات وأحداث وأشياء تعتبر في         

  ،  الحبـوب   ، مثال الـدواء  .. وعات وأحداثاً وأشياء إدمانية   ـالنهاية موض 

 . الخ... لغازية شرب المشروبات ا ، شرب الخمر ، اللعب

ن ي حيـث نجـد اآلخـر      :إفساح الطريق من خالل التفاعالت االجتماعية        -2

ن لإلدمان الموضوعات اإلدمانية والسلوك اإلدمـاني كـنمط         ييقدمون للمهيئ 

 . سلوكي مقبول ومحبب

  ، من أناس يروجون لألفعـال اإلدمانيـة  :استيعاب وتعلم وتدريب وعناية     -3

  ، اف أبعادها كالوصول إلى السعادة والقوة     ن لذلك الستكش  يويساعدون المهيئ 
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 للوصول إلى كيفية    المروجين والمهيئين وهو ما يمكن تسميته بالتفاعل بين       

ر دور  ـوهنا يظه .  اإلدمانية –الل األفعال الجديدة    ـاكتشاف السعادة من خ   

 . " المدرب االجتماعي لإلدمان "

الموضوع اإلدماني ن لإلدمان وي بين المهيئ  :تطور عالقة شخصية ومباشرة      -4

 . باستخدام أدوات إدمانية

 حيث يتم توظيـف اإلمكانيـات الجسـدية واإلدراكيـة           :إمكانية اإلدمان    -5

 حتى يتحدد مسـتوى التطـور فـي العالقـة            ، ن لإلدمان يوالعاطفية للمهيئ 

 . ياإلدمانية من استكشاف إلى تعلق قو

 وهنـا يـزداد      ، " العقل اإلدماني  " استمرارية إشباع وتغذية     :االستمرارية   -6

  ،  ويبدأ المدمنون التضحية من أجلـه       ، ن بالموضوع اإلدماني  ياهتمام المهيئ 

 . ومن ثم تظهر العديد من التغيرات في حياتهم

 تصبح العالقة بين المدمن والموضوع اإلدمـاني عالقـة     :التعلق المرضي    -7

 ويبـدأ الكفـاح      ، حميمة ويشعر بقوة الرباط بينه وبين موضوع اإلدمـان        

الصراع بين السعادة التي يجلبها اإلدمان واآلالم التي تنعكس عليـه فـي             و

 . ابتعاده عنه

 
2<I<á^Úý]<Øu]†Ú<Eínè‚u<íèõ…DV<<

  

 اإلنسان   : وهي عالقة حب مرضية بين جهتين       ، يعكس اإلدمان حقيقة عالقة   

  ، وهي عالقة تأخذ وقتاً حتى تتطـور      ) شيء أو حدث  (المدمن والموضوع اإلدماني    

 وبتسـارع مـرتبط    ، مدمن يأخذ أسلوبه وخصوصياته في تطور هذه العالقـة       وكل

واألحوال والظروف وكـذلك    ) جسداً وعقالً ونفساً  (ومتوقف على طبيعته الشخصية     

وبكل مرحلة من مراحل تطور اإلدمان تجري تغيـرات         . طبيعة الموضوع اإلدماني  
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التي تساهم في انتقالـه     على المدمن وعلى معتقداته وأسلوب حياته وعلى ممارساته         

 .)5(من مرحلة إلى مرحلة أخرى 
  

 وكذلك ظروفه االجتماعيـة وطبيعـة عالقاتـه          ، إن الطبيعة النفسية للمدمن   

 وكذلك التغيرات الجسمانية التـي       ، وضغوط البيئة االجتماعية والعالقات الشخصية    

مذكورة لها   كل هذه العوامل ال     ، تطرأ على الجسم وخاصة في حالة إدمان المخدرات       

تأثيرها في سرعة انتقال المدمن وتطوره من مرحلة إدمانية ما إلى مرحلة أخـرى              

 . أكثر تطوراً
  

 أجزاؤها مرتبطة بعضها بـبعض       ، وتتكامل هذه المراحل في عملية متطورة     

 في حين نرى المدمن يحـاول مـراراً أن           ، منذ بداية العالقة اإلدمانية وحتى نهايتها     

مراحل سعياً للخروج من اإلدمان أو تكبراً فـي قبولـه أو جهـالً              يناور بين هذه ال   

 . بطبيعته
  

 وحين ينتهـي     ،  األخيرة  من اإلدمان    -فهناك من هو في المراحل المتطورة       

 ويبدو كأنه ينتكس إلى الوراء إلـى المراحـل           ، الج ويتوقف عن التعاطي   ـمن الع 

 ويعود  ،حل المتطورة مرة أخرى ولكن بعد قليل من الوقت يندحر إلى المرا ،األولية

 . إلى المكان الذي كان فيه قبل العالج وكأنه لم يتحرك من مكانه هذا أبداً
  

 ونرى أن الفهم الشامل لإلدمـان        ، ولذا نشدد على أهمية فهم العملية اإلدمانية      

وطبيعته ومراحل تطوره له أهمية شديدة تساعد المعالج والمريض واألسرة وكل من            

إن الفهم لطبيعة اإلدمان ومراحله يعد بمثابة أداة تشخيصـية          . م بهذه القضية  له اهتما 

 .)6(تمكننا من وصف العالج المالئم واالستجابة للحالة أمامنا 
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وأود أن أشير هنا إلى أنني وجدت أن تشـخيص اإلدمـان يختلـف عـن                 

 ويبقـى    ، فالمعـالج واألسـرة لهمـا دور      . تشخيص الكثير من األمراض العضوية    

 وهو الذي اختبر التغييـر       ،  فهو الذي يعلم    ، لمريض الدور األساسي في التشخيص    ل

 وهو ال يزال يحمل أسراراً نجد صعوبة في الوصول إليها إذا ما أصـر                ، والتطور

 .على االحتفاظ بها لنفسه
  

 وإذا   ، وقد بينت الخبرة العالجية أن المدمن نفسه هو أدق شخص عالم بحالته           

وطبيعة األداة وتسلح باألمانة واالقتناع بوجوب الخـروج مـن          ما استوعب الهدف    

هذا وأشير إلى أن    .  فإنه سيجد في فهم هذه المراحل مفتاحاً من مفاتيح الحل           ، األزمة

  ، هذه المراحل قد أسعفت الكثيرين من المدمنين في أن تيقنوا مـن حقيقـة األزمـة               

هذا وأشير أيضاً إلى    . يلتشافوساهمت في تركيز الجهود التي يبذلونها في العالج وا        

أن المسميات لهذه المراحل هي ما اختاره المدمنون أنفسهم سـواء فـي الواليـات               

   :وهذه المراحل هي. المتحدة أو في مصر

 

<±æù]<í×u†¹]I<<íéÊ^Ój‰÷]<V<<E7D<
  

تعد هذه المرحلة بمثابة البوابة لدخول العالقة اإلدمانيـة واالحتكـاك بعـالم             

 في هذه المرحلة يختبر المرء الموضوع اإلدماني سواء كان مخدراً كالخمر            .اإلدمان

وهنا نـرى أن الجسـد والعقـل    . والسجائر أم خبرة مفرحة ومشوقة كالقمار وغيره    

 سواء أكان على الجسد كوقـع        ، يستجيبان استجابة إيجابية لوقع الموضوع اإلدماني     

وغالباً ما تكون   . أو حتى تعلم اللعب   الخمر أو النيكوتين أم على العقل كفرحة الفوز         

هناك مشاعر إيجابية وغالباً ما تكون مقبولة اجتماعياً أو حتى مـن قبـل الـبعض                

 . وأحيانا من قبل الكثير من الناس
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 السلوك اإلدماني سلوك اجتماعي ومرآة لظـاهرة        يمكن التأكيد على أن   وهنا  

ر العالقـات االجتماعيـة     ه يبنى ويتطور من خالل ومع تـأثي       ـ أعني أن   ، اجتماعية

 أنه نتاج للتفاعل بين الفرد والجماعة مـن ناحيـة والتفاعـل              ، والواقع االجتماعي 

وفـي هـذه   . الداخلي بين مشاعره وإدراكه قبل العالقة وبنائه العقلي بعـد العالقـة   

 فمثالً يتعلمون أن السيجارة      ، المرحلة يرى المدمنون أنهم بصدد اكتشاف عالم جديد       

 ويكتشفون أن األحاسيس الناجمة عـن        ، )الخمر(ر المزاج وكذلك الكأس     تؤثر وتغي 

 وفي هذه المرحلة قلمـا       ، الخبرة والتجربة الجديدة تتسم بالسعادة والمرح والسرور      

 بل خضم من األحاسيس اإليجابية والتصـورات الرائعـة تبنـى             ، يكون هناك أذى  

 . وتختبر
  

 وهنا ال نجد مكانـاً لالعتماديـة        ، وتخلو هذه المرحلة من المشكالت الكبيرة     

 فالمبتدئ يستطيع التوقف عن الشرب أو التدخين أو القمار أو            ، الجسمانية وال العقلية  

 وتكون السيطرة سهلة ونجد أن من يتوقف في هذه المرحلة            ، اإلنترنت أو غير ذلك   

 كما   ، فعله أو أي أذى مما ت     اً في حين أن الغالبية تستمر ألنها ال تجد مبرر          ، هم القلة 

كثير مـن   .  وفي أحيان أخرى محبذة     ، تجد أن تلك التصرفات مقبولة اجتماعياً نسبياً      

 ولذا يتشـجع الكثيـرون    ،الناس يستمر ألنه ال يلمس أي خطر لما يجرى في حياته         

 .على االستمرار في االستكشاف
  

  كما يشوبها   ،  كبعض الخوف وعدم التأكد من العواقب       ، ولهذه المرحلة سمات  

 في حين يسودها الدهشة والسعادة والرغبة في اكتشاف الجديد           ، بعض الذنب والتردد  

 . والغامض
  

وهنا مهم أن نذكر أن ليس كل من شرب الخمـر أو السـجائر أو البـانجو                 

فهناك من شرب وتوقف وهناك من      . قد انتهى أمره بإدمان تلك المواد     ) الماريجوانا(
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ر متوقف على طبيعة الشخص الجسمانية والعقلية       ونقول أن احتمال االستمرا   . استمر

ولكن إذا مـا اسـتمر      .  وطبيعة الموضوع اإلدماني    ، وطبيعة الظروف االجتماعية  

 ولذا نقول    ،  فإن احتمال اإلدمان وارد     ، التعاطي بين الشخص والموضوع اإلدماني    

 .أن الجميع معرض ألن يكون مدمناً
  

ال بداية لمرحلة طويلة أو شـاقة مـع         وبالنسبة للبعض فهذه المرحلة ما هي إ      

وقد تكون للبعض اآلخر هي البداية وهي النهاية        .  إذا ما تمكن من صاحبه      ، اإلدمان

 فإن طبيعة الشخص واتزانـه العقلـي والجسـدي واعتبـار            - فكما ذكرت سابقاً     -

 قد تكون العوامـل األساسـية فـي          ، الظروف االجتماعية والعالقات التي يتمتع بها     

 . االستكشاف أو عدمه أو االستشكاف واستمراره أو االستكشاف ونهايتهمحاولة
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غالباً ما استكشف معظم الناس وحاولوا تجربة شيء أو موضوع ذي سـمات             

 – مرحلة شـهر العسـل       – هذه المرحلة    إن. السجائر أو الخمور أو غيرها    إدمانية ك 

ين سيصبحون مدمنين عن غيرهم الذين يبقون فـي المرحلـة           التي تفصل أولئك الذ   

 حيث يطـرأ علـى       ، إن المرحلة الثانية غاية في األهمية     . االستكشافية غير مدمنين  

  ،  شخصاً جديداً يخرج أمامنا تـدريجياً      حيث نرى كأن    ، شخصية المتعاطي تغيرات  

حو شخصية جديدة    كلها تشير ن    ، ونالحظ عقلية جديدة ومنطقاً جديداً ومشاعر جديدة      

والتي مـا هـي إال نتـاج        ) النفس المدمنة (إن تلك النفس الجديدة هي      . ونفس جديدة 

 .  تنمو وتتطور مع اإلدمان ،لتغيرات وتطورات جسمانية وإدراكية وعاطفية وروحية
  

 ويبـدو    ، تبدأ األسرة واألصدقاء يلحظن التغير والعزلة السرية لدى المـدمن         

االنفصال واالبتعاد عن أولئك الذين ال يحبـذون تصـرفاته          المدمن نفسه راغباً في     
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 وبخاصة عندما تبدأ في التذمر حول شـربه          ، نراه يتجنب المنزل واألسرة   . الجديدة

وبدال من األسرة نجد أنه يلجأ إلى صحبة الشرب أو اللعب أو غيرهما حيـث               . مثالً

من أسرته وأصدقائه   يشعر أو يعتقد أن صحبته الجديدة أقدر على فهمه ودعمه أكثر            

 . القدامى
  

 أو يبدأ    ، وهنا نجد أن المدمن يبدأ في اإلنكار بشدة على نفسه أن هناك مشكلة            

هنـا يبـدأ تطـور      . في تسويغ ذاك التصرف رغم ما يسمعه من اآلخرين أنه يتغير          

حيث يسوغ المدمن تصـرفاته ويخطـط اسـتراتيجيته         ) المنطق اإلدماني (وظهور  

إن العقلية الجديـدة التـي توجـه    .  تصرفاته إذا ما تطلب األمر ي ويخف  ، لالستمرار

وهو يعمل  . تصرفات المدمن تقنعه بأن شربه للكحول مثالً ضرورة لسعادته وحياته         

يظهر في هذه المرحلة    . ما يستطيع ليؤمن المشروب ويسوغه أو يخفيه أو يخطط له         

 الذي يبدو قلقاً    " طبيعيالمنطق ال  "التنافس في داخل المدمن بين صنفين من المنطق         

 كما يكون واعياً ماذا يعني أن        ،  إذ يرى أن كثرة الشرب عملية مؤذية        ، على الشرب 

ومـن  .  ، هذا من ناحيـة      وواعياً أن هناك أناساً مدمنين      ، يكون المرء مدمنا للخمر   

 الذي يقول له أن أولئك اآلخرين مدمنون أما هـو           " المنطق اإلدماني  "ناحية أخرى   

 وببساطة ألنه قادر على ضبط شربه والتحكم فيه وهـو            ، كن أن يصبح مثلهم   فال يم 

يشرب فقط حتى يسهل مصاعب العمل أو ضغوط األسرة أو حتى يفرح قليال وبدون              

 وفعالً فإن الحياة تبدو جميلة جداً في هذه المرحلـة وال وجـود               ، أي أذى أو مشكلة   

 . لمشكالت جدية حتى اآلن
 

 وفيما يستطيع المرء االسـتمرار      ،ة لسنوات أو أشهر     وقد تستمر هذه المرحل   

  ،  ويكون قادراً على المجامالت والتوقعـات االجتماعيـة         ، في صيانة عمله وأسرته   

 إال أنه يشعر بنوع من الخوف والتهديد حيث يغوص           ، وكل شيء يبدو على ما يرام     

 . بعمق في اإلدمان ولكن هذا شعور داخلي
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 بـل    ، ليس فقط على مستواه وطبيعة إدراكه       ، تأتي تغيرات على الشخص    

  ، هنا يرى المدمن أنه عندما يتعاطى موضوعه اإلدماني       . على تشكيله العاطفي أيضاً   

جاذبية أو ذكاء أو مرحاً أو شجاعة وخاصة إذا ما فقـد            أو  يشعر بأنه أكثر قوة وثقة      

ى يصـبح    وهنا يشعر بأنه يتعاطى حت      ، هذه المميزات بعيداً عن موضوعه اإلدماني     

 ويرى   ، إنه يريد أن يكون سعيداً    . ذاك الشخص الجديد األفضل الذي يطمع أن يكون       

وهذا مفتاح مهم لفهم سبب أن يصبح المرء        . في الموضوع اإلدماني السبيل إلى ذلك     

مدمناً ألي شيء ليس فقط المواد اإلدمانية بل أيضاً أي شيء يعطيه ذاك اإلحسـاس               

 . بالسعادة

  

 وآخر يرى    ،  الذي يجد السعادة والنفس الجديدة في الخمر       هناك ذاك الشخص  

السعادة والثقة واإلحساس بالسيطرة في لعبة القمار أو تخسيس الجسد أو الشـراء أو              

 ومع ضعف تأثير اآلخر علينا نتيجة محاوالتنا تجنبه تصبح إمكانية  ،الجنس أو غيره

 .اإلدمان واردة أكثر

  

ء على عرض من المـدمنين الـذين كـانوا          جاء بنا ) شهر العسل (إن مفهوم   

إنهم يصفون الفرق بين    . يشاركون خبراتهم حيث تركوا المرحلة االستكشافية األولى      

 ولكن مـع وجـود       ، المرحلة األولى والثانية بزيادة الحاجة إلى الموضوع اإلدماني       

 األحاسيس الجميلة وعدم رؤية أي أذى من التصرفات الجديدة بل والشعور بالسيطرة           

.  بداية النهاية للشعور بأن األمور كلها تسير على ما يـرام           وهذهعلى الموقف تماماً    

  ، وتعد مرحلة شهر العسل بداية النهاية لألوجه اإليجابية للسلوك والعالقات اإلدمانية          

 إنها نهاية االحتفـاالت      ، حيث يبدو أن حجم المكاسب أكبر نسبياً من حجم الخسائر         

 .قوس الخطروالصخب وبداية سماع نا
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إن اسم هذه المرحلة يعكس تماماً ما تحمله معانيها إنها المرحلة التي يبدأ فيها              

.  حيث يبدأ اإلدمان بأن يأخذ حياة المدمن ويزعزع أركانهـا           ، إطار الحياة باالهتزاز  

 كإنـذار   فهـي . ليهكاألسرة والعمل وغيرهما مما هو قريب من المدمن أو عزيز ع          

.  غير واع إذا ما كان ذلك حقيقـة أم حلمـاً            ،  نصف نائم  وهو المدمن   يسمعهخطر  

 وهو مسموع لدى األسرة واألقارب أكثر مما هو مسموع لديـه             ، ولكنه إنذار حقيقي  

 .ألنه مستغرق في عالقته اإلدمانية
  

ماعيـة  ة المشاركة في النشاطات االجت    ـة باالكتئاب وقل  ـم هذه المرحل  ـتتس

 حيث نجد االنسحاب االجتماعي      ، ل المسئوليات أو الوفاء بها    ـة لتحم ـوقلة الحماس 

وبعضهم يفكر في االنتحار أكثر في هذه المرحلة نتيجة         .  قد أصبح قضية   – العزلة   –

 إن اإلنكار سمة     ، لشدة الخوف والذنب والغضب وعدم اليقين لما سيأتي في المستقبل         

 غالباً ما    ، نتيجة لعدم اليقين المؤلم الذي يمر به المتعاطي       و. أساسية في هذه المرحلة   

 . ينكر المدمن تماماً أي مسئولية لإلدمان عما يجرى في حياته
  

إن هذه المرحلة تتميز بالكثير من االنفجارات والجدل والتذمر حيـث يـزداد             

ـ    –صبح تحمل المدمن لفوارق الحيـاة       ي هنا    ، التوتر في الحياة   ة  اللحظـات الجميل

 تسـوء    ، وكثيراً من تلك االنفجارات تحصل في البيـت       .  قليالً - واألوقات الصعبة 

وات غير الكالمية   ـح القن ـ وتصب  ،  وتقفل قنوات التواصل    ، الخالفات بين األزواج  

وهنا .  هي القنوات السائدة ألن المدمن غالبا ما يتجنب الكالم والحديث          – الرمزية   –

سلخ أو ابتعد عن األسـرة شـاعرين أن األمـر           نرى أن بعض أعضاء األسرة قد ان      

 . أصبح فوق طاقتهم
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 كمـا أنهـا      ، إن هذه المرحلة تتسم أيضاً بالشك الصريح في قدرات الـنفس          

ملتزمة بالضيق بسبب الشك وكون الشخص مأسوراً بين ما يحبه وما يحتاج إليه وما              

  ، إلى أبعد مـدى    وكما ذكرنا سالفاً تتقلص العالقات االجتماعية        –يجري في حياته    

 ويضـطرب    ، ويصبح تفاعل المدمن مع اآلخرين حمالً ثقيالً بدالً من المتعة واأللفة          

 وغالبا ما يلجأ – وينمو اإلحساس السلبي حول النفس    ،  وتضعف الصداقات   ، الزواج

المدمن إلى الترويح عن نفسه من تلك التغيرات السلبية بزيادة التعاطي أو االنتقـال              

 كمحاولة شرب الخمر بدالً من الحبـوب المخـدرة أو العكـس أو    ، إلى مخدر آخر 

  ،بالبحث عن مخدر أكثر قوة ولهذه المرحلة بصمة واضحة على ميزانيـة المـدمن             

وبدون شك فإن هذه المرحلـة هـي مـن أخطـر            . حيث يصبح اإلدمان أكثر تكلفة    

 . بداية االنزالقفهي  ،المراحل

  

نتابه تلك المشاعر إلى مساعدة اآلخرين      وقد يلجأ الشخص غير المدمن عندما ت      

 بينما ال يجد المدمن للتعامل مع المشاعر السـلبية إال أن             ، أو اللجوء إلى استشاري   

 ويحاول أن يخفى تلك المشاعر بالتقرب مـن          ، يوطد عالقته مع الموضوع اإلدماني    

 . الخ ..  األكل ، الكمبيوتر ، الفلوس ، اللعب ، الحبوب ، الخمر :موضوعه اإلدماني

  

وهنا يضع المنطق اإلدماني استراتيجيته للتعامل مع اآلالم والمشكالت التـي           

 – فمن وجهة نظره     –تواجه المدمن فإذا ما أدى الشرب مثال ألن يفقد المدمن عمله            

وإذا ما غادرت الزوجـة     . غلطة رئيسه في العمل أو أنه كان عمالً سيئاً في األصل          

لزوجات الالتي يتذمرن من كل شيء أو أي شيء أو أنها            فإنها من أولئك ا     ، المنزل

 باللوم على أي أحد أو      يلقابل ألن يلق  ا) المنطق اإلدماني (إن  .  جميالً شيئاًال تجد فيه    

 . في هذه المرحلة يبدأ المنطق الطبيعي في التراجع واالنهيار. أي شيء إال اإلدمان
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رحلة التي تسقط فيها األقنعة ويستسلم المرء ويضعف أمـام ضـغوط            هذه الم 

 للبيـع   – مادية ومعنويـة     –وهنا يوضع كل ما يملكه المدمن من ممتلكات         . اإلدمان

. لـة وهذه تسمية رمزيـة للمرح    . بأبخس األسعار في سبيل إشباع الرغبات اإلدمانية      

 فقـد   ،) المنطق اإلدماني (جه تماما بأمر    لمدمن ويتو وفي هذه المرحلة يحبس عقل ا     

وهنا نجد أن اتجاه المدمن نحو نفسه ومن حولـه          . ضعف المنطق الطبيعي واستكان   

 . اتجاها مرضياً مدمراً ،والوجود قد أخذ اتجاهاً مختلفاً تماماً
  

هنا نجد أن المدمن قد     . أول ما يستغنى عنه المدمن ويبيعه هو احترامه لنفسه        

 وهذا نجده جلياً على مظهرهم الخارجي وعلى         ،  الذات تنازل عن االهتمام أو احترام    

إنهم مكتئبون وبائسون ولكن بدون اكتراث لصحتهم أو مظهـرهم أو أي            . تصرفاتهم

يبدو مـن   . هنا يفقد المدمن اهتمامه بما يفكر أو يشعر به اآلخرون حوله          . شيء آخر 

 .عليه شخص غريب عن الشخص الذي تعودنا  ،تصرفاتهم أنهم أناس جدد علينا
  

 بل وينمو    ، وبعدها يبدأ المدمن بالتنازل عن أغلى وأهم عالقاته بداية باألسرة         

 . وكذلك يتنازل عن األصدقاء وعن كل من كان عزيزا عليه ،اتجاه سلبي نحوهم
  

وجزء من التنازل عن كل هذه الروابط هو عدم االكتراث بأي مخاطرة يمكن             

  ، ولمدمني المخدرات في هذه المرحلة    . رينأن يضع المرء نفسه بها أو يسببها لآلخ       

 وأصبح   ، فإن الذهاب إلى الحبس أو إلقاء القبض عليه أصبح عادة أخرى في حياته            

وفي .  وهذه سمات لنمط سلوكي خطير      ، حماية ماء الوجه وكرامته شيئا ال معنى له       

ه يفقد إن. هذه المرحلة يقايض ويتنازل المدمن عن عالقاته المهمة األخرى كاألصدقاء

 . اهتمامه بهم ويحاول تجنبهم وبخاصة أولئك الذين ال يتعاطون أبداً

ونجد أن األصـدقاء الـذين      . وحين يحاولون االتصال به فإنه يحاول الهروب      

ومن الواضح أن السبب لقطـع كـل هـذه          . يهتم بهم هم صحبة اإلدمان والتعاطي     
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م شيء يريده ويحتاج إليـه      الروابط القديمة هو أن األسرة واألصدقاء ال يساندون أه        

 وغالباً ما يسعى أولئك األصدقاء ويبذلون قصارى جهدهم كي           ، المدمن وهو إدمانه  

 .  ويحاولون أن يأخذوه للعالج أو أن يصلحوا أمره ،ينقطع

  

عقله  "  فكل ما يهتم به في هذه المرحلة هو تأييد          ، أما بالنسبة للمدمن وعالقاته   

وهنـا  . وهنا تظهر أسماء جديدة ووجوه غريبـة      . " دمنةنفسه الم  "  وإسعاد " المدمن

  ، تتمزق العالقات األسرية حيث يحارب المدمن من أجل إدمانه والدفاع عن نفسـه            

هنا يقلل األهل دعمهم المادي     . مفسرا بأن المشكلة هي قلة تعاون األهل أو قلة حبهم         

منعون الغربـاء    وي  ،  متذمرين من التصرفات السلبية     ، فيقللون ويمنعون المصروف  

ون إلى الشجار واتخاذ األساليب األخـرى       أمن دخول المنزل ويحظرون الوقت ويلج     

 يبـدو    ،  وحين تبدو كل محاوالت األسـرة فاشـلة         ، كمنعه من دخول البيت متأخراً    

 .الذهاب إلى المتخصصين هو االختيار األخير الذي ال مفر منه

  

 فـإن    ، ن عزيزهـا مـدمن    وعلى الرغم من أن معظم األسر تود أن تنكر أ         

حتى المدمن نفسه يرى اآلن أن العالج       . معظمها على يقين من خطورة تلك المرحلة      

وهنا نجد أن من األهل غالبا من يبادر . هو الفرصة الوحيدة المتاحة مع أنه ال يفضله

 .في البحث عن العالج من قبل المتخصصين

  

 ويصبح   ، القيات والمبادئ  هي التنازل عن األخ     ، وحقيقة أخرى لتلك المرحلة   

 ويصـبح الشـرف      ، الكذب عادة سائدة حتى أن المدمن يصبح كاذباً في أي شـيء           

 وهنـا فقـد بـاع     ، وأهم شيء هو الموضوع اإلدماني ،والفخر ال يعنيان أي شيء   

 . المدمن كرامته بأبخس األسعار
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د  وحيـث تـزدا     ، بيع األشياء الماديـة أيضـاً     ) الروبابكيا(وتتضمن مرحلة   

 يأتي المنطـق اإلدمـاني بتشـريعات         ،  المرء المادية  ةمصروفات اإلدمان عن قدر   

وحيث نجد المدمن ال يتورع عن التنـازل عـن زوجتـه            .  وخطط لبيع الممتلكات  

 فليس من الغريب أن نجده يتنازل عن عمله ومهنته وما وفره مـن مـال                 ، وأطفاله

ارية شيئاً عاماً متوقعـاً فـي هـذه         حتى يشبع الرغبة اإلدمانية وتبدو األفكار االنتح      

 إن هذه    ، وفي إدمان المخدرات نجد أن التعاطي الزائد هو بعض اإلشارات         . المرحلة

هنا تقرع األجراس وتسقط األقنعة حيث لم تعد        . المرحلة توصف بأشد المراحل ألماً    

 . وتبدو الحقيقة جلية للجميع ،تُجدي
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 وكما ذكرنا فـي المراحـل        ،  هي المرحلة األخيرة من العملية اإلدمانية      هذه

 كمـا    ، السابقة فإن اإلدمان يأخذ شكالً تطورياً حيث نجد حياة المدمنين متأثرة تماماً           

 ونجد أن إرادة اإلدمان تتغلب       ، نجد أن قوة اإلدمان قد أخذت شكال مستقال بحد ذاته         

وفي هذه المرحلة تأخذ قـوة      . لى جوانب حياته  على إرادة المدمن تاركة بصماتها ع     

وما اسم هذه   . اإلدمان السيطرة كاملة على إرادة المدمن كما تسيطر تماما على حياته          

 إن   ، المرحلة إال تعبير رمزي عن الزلزلة في حياة المدمن بأكملها وحياة من حوله            

ـ    ، هذه المرحلة مليئة باالنفجارات والمشكالت في حياة المدمن        حته وأسـرته    في ص

وفي هذه المرحلة يكون المـدمن  . وعمله واضطرابات مع القانون والحياة بشكل عام   

 صحته ونفسه وعقله وروحه بمعنـى آخـر إنهـا            :قد أصبح معضلة في كل كيانه     

في هذه المرحلـة يصـبح المـدمن        . المرحلة التي يصل المدمن فيها إلى الحضيض      

. منطق اإلدماني بأنه في حرب مع العـالم        ويشير عليه ال    ، غريباً حتى في نظر أهله    

 الصداقات أصبحت ال معنـى لهـا إال إذا           ، الكراهية قد أخذت مكان الحب لآلخرين     
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 الثقة انقلبت إلى شك وعدم أمان وتالشت ثقـة المـدمن             ، أشبعت الرغبات اإلدمانية  

 .بنفسه أو أي أحد حتى المخدر نفسه فقد سئم منه
  

 وأعني أي شيء     ، ن معرض ألن يفعل أي شيء      فإن المدم   ، في هذه المرحلة  

وبدون أدنى تردد نجد أن المدمن ال يتوانى عـن          . ممكن حتى يشبع رغباته اإلدمانية    

 طالمـا   ، منخرطاً مـع أي بشـر   ، أخذاً أي مخاطر ،أن يضع نفسه في أي موقف   

 . أوصله ذلك إلى الدماغ أو النشوة
  

نا نجد أن االضطرابات الجسمانية     وه. وهنا يأخذ الوجود معاني مختلفة تماماً     

إن .  والنفسية سمات واضحة كالهلوسة والتهيؤات واالكتئاب ومحـاوالت االنتحـار         

 إن كل الحيـاة اآلن تتمحـور        – اإلدمان   –المدمن يمر بآخر وضع من تلك العملية        

 وأصبحت نشوة الدماغ هي روح الحياة مع أن األلم قـد             ، حول الموضوع اإلدماني  

هنا يدرك المدمن الخطر المحـدق بـه        . ة وأصبحت النشوة بعيدة المنال    أخذ السعاد 

 .ولكنه ال يملك القوة العاطفية أو الفكرية أو حتى الجسدية لكي يتجنبه
  

 ونرى أن الـنفس      ،  كل ما تترك للمدمن هو األلم والموت        ، إن هذه المرحلة  

مؤلمـة ودوافـع    المدمنة هي التي تسيطر على مشاعره وال تولد إال مشاعر سلبية            

 . هدامة نحو النفس واآلخرين والوجود كله
  

هنا نجد المدمن مفعماً بالخوف والغضب والوحدة والذنب والحزن وغيرها من           

المشاعر المؤلمة التي يحاول مراراً معالجتها عـن طريـق موضـوعه اإلدمـاني               

 . بممارسة سلوكياته اإلدمانية

راتيجيات ويمد عقل المدمن بالوسائل وهنا نجد أن المنطق اإلدماني يضع االست      

 في هذه المرحلة نجد أن عقل المدمن قد تشبع بـالكثير             ، التي تدعم السلوك اإلدماني   

 فهو يشرع في السرقة والسطو والكـذب والمنـاورة           ، ة المدمرة ـمن اآلراء الخيالي  
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بوالً  كل هذا يبدو عادياً مق      ،  ومصاحبة العصابات واالقتراب من المشبوهين      ، والقتل

 .لديه في سبيل إشباع رغباته اإلدمانية

  

 وأصـبح بيـع      ، في هذه المرحلة نجد أن المدمن أصبح تماما غيـر مبـال           

هنا نجد  . أمراً ال يدعو للخوف   المخدرات وشراؤها وتداولها أو حتى الذهاب للحبس        

وفـي  . والالمباالة قد وضعت بصماتها على معظم جوانب الحياة       ) حالة الالفرق (أن  

ه المرحلة غالباً ما يكون المدمن في مزاج غير متصالح مع العـالم وحتـى مـع                 هذ

 . ألنهم ال يعطونه ما يحب أو يطمح إليه وأنهم ال يخففون آالم الحياة،أصحابه 

  

 إنـه    ،  إنه مكتئب غير قادر على مواجهة الواقع        ، إن صحة المدمن في خطر    

وهنا نجد أن   . نفس ومن الوجود   مليئة بالخوف والغضب من ال      ، يعيش في عزلة تامة   

هـذه  .  ويصبح هنا السجن متنفساً     ، األفكار االنتحارية قد تطورت إلى خطط محدودة      

 .المرحلة هي الحضيض فكلها مصائب صحية أو سجن أو فضائح أو موت

  

أو المـوت   ) التعـافي ( إما التشافي    :هي هذه المرحلة على مفترق طرق       وتنت

لموت في مستشفى لجسد والصحة أو دخول السجن أو ا منها موت ا ،وبأشكال مختلفة

 .األمراض العقلية
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الج من اإلدمان ال يبدأ بدون التصالح مع النفس وااللتزام باالهتمام           ـإن الع  

ة  إن التشافى يبدأ باستعادة تلـك الوصـل         ،  اهتماماً مبنياً على فهم سليم لإلدمان       ، بها

وعلى نفس النحو فإن الموضوع اإلدماني قد فصل المرء         . المهمة بين اإلنسان ونفسه   
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 واستبدل بها صالت إدمانية كالتاجر وأصحاب        ، عن أهله وذويه وصالته االجتماعية    

 وجعل المدمن يفضل العزلة عنهم والقرب من اآلخرين الغرباء ويصـبح             ، التعاطي

 ويفقد المدمن تقبله     ، مسألة صعبة ومريرة  ) رباألقا(االتجاه والسلوك نحو اآلخرين     

 يعنـي   ي ولذا فإن التشاف    ،  وكل ما يهمه هو التقرب إلى اإلدمان        ، وصبره لآلخرين 

 . إعادة الصلة باألسرة واألقارب والعالقات الشخصية والمهنية والمجتمع
  

 فقد اعتقد    ، ويسيء المدمن إلى الجانب الروحي لنفسه مع الجانب االجتماعي        

 . أن اإلدمان قد عوضه بقوة خارقة بديلة يعتمد عليها لمواجهة مشكالتهب
  

ويبدأ المرء المتشافى بتطوير عقله ونفسه ثم جسده ثم اآلخر حتـى يسـتطيع              

 فقـد أضـفى      ، وهذه العودة تدعم اإلحساس باالنتمـاء     . تطوير الثقة باهللا ومجتمعه   

 كما فقد الناس جميعـاً الثقـة         ، اإلدمان على المدمن فقدان الثقة باآلخر والنفس معاً       

وتأخذ األمانة مكانة القلب في عمليـة       .  والثقة أحساس يلزم استعادته اآلن      ، بالمدمن

 واألمانة   ، نكار أو انتكاس فكري أو عقلي     إالتشافى والتي بدونها فإن المرء في حالة        

ضـاً  تعنـي أي  .   وليس كما يجب أن يكونـوا       ، تعني التقبل للنفس واآلخرين كما هم     

 وأن نتقبل أنفسنا     ، تعني النظر إلى النفس وخلع القناع     . س واآلخر ـالصدق مع النف  

 نعنـي أن     ،  أن نسعى إلى اهتمام اآلخرين كما نسعى لحاجتهم لنا          ، بضعفها وقوتها 

وفي التشافى نتعلم أن نحـاور      . نعترف بأخطائنا وشر أعمالنا وأن نتقبل المسئوليات      

 .)12( وأن نعبر عن رأينا باحترام وأمانة ن ،خريونجادل ونسمع ونحترم رأي اآل

 ويصـبح    ، ويجب أن نؤكد أن اإلدمان يخرس المشاعر بقدر مـا يسـتفزها           

فهم لم يعـودوا يشـعرون      . المدمنون سلبيين بسبب انقطاع وتدهور الصالت باآلخر      

 . بأنهم جزء من أحداث الحياة ولم يعودوا واعين أو شاعرين بما يدور حولهم
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 ونتعلم أن التشافي يعني االحتـرام        ، نحتاج إلى الحزم  ) العالج(التشافي  وفي  

 واالحتـرام للـنفس      ،  وتحل المشاركة محل العزلـة      ، المتبادل والعالقات المتكافئة  

 إنه حـول     ، إن التشافي يتضمن التوازن والتناغم بكل األوجه      . واآلخر محل المهانة  

 وكما كان اإلدمان محاولة إلقامة التناغم        ، االطمئنان وإقامة عالقة أمان مع اآلخرين     

 فالتشافي هو العمل نحو نفـس الهـدف ولكـن          ، )إدمانية(باستخدام أدوات صناعية    

 واالتجاه نحو العالم بدالً مـن        ،  إنه عملية نمو حياة بدال من الموت        ، بأدوات طبيعية 

 .  إنه المعقول بدالً من الوهم ،الهروب منه

  

 التأكيد على أن التشافي عملية مستمرة معقدة وليست         وبناء على ما سبق يمكن    

 وكما ذكرت فإن تطور اإلدمان يتضمن عوامل كثيـرة منهـا العضـوي               ، بسيطة

ولذلك ال مناص من أن تتطرق عملية التشافي إلـى          . واالدراكي والنفسي والروحي  

   : ونقدم اآلن تفصيالً لهذه العوامل ،هذه العوامل

 

1I^j×Ö<ëç–ÃÖ]<‚ÃfÖ]<<»<VE13D<
  

 بأن  – أعني عقلنا    –يبدأ التشافي عندما يبدأ البرج المركزي ألفعالنا وقراراتنا         

يبـدأ  .  باستراتيجيات أعمال غير إدمانية فعالة      ، يستبدل استراتيجيات أعمال إدمانية   

التشافي عندما يكون العقل قابالً لالهتمام بالجسد والعطـف عليـه ضـد التعـذيب               

 عندما يمنع العقل اليد من نقر ثقب فـي الـذراع لفـرض               ، نوالمهانات من اإلدما  

 التشافي يبدأ عندما تستجاب االحتياجات األساسية للجسم         ، السموم على الجسد والمخ   

 إنها تكون عنـدما      ، والراحة والنوم ) الهواء(والتنفس  ) شرب الماء (كاألكل والشرب   

 عندما يعطي العقـل القيمـة        التشافي يكون   ، نعتني بالجسم أكثر من عنايتنا بالنشوة     

 وعنـدما يقحـم      ، وعندما يبعث العقل بإشارة ذنب أو خجل للمخ       . مـالحقيقية للجس 
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 التشافي يبـدأ     ،  عندما يخرج الجسم من حالة سوء التغذية والجوع         ، الجسم بالسموم 

 وعندما تصبح الصحة الجسدية هدية       ، عندما يتحرر الجسم من عبودية العقل المدمن      

 .المرء أن يصونهامقدسة على 
  

وفي اإلدمان نركز على النواحي المادية لألشياء على أنها وسـيلة للوصـول             

  ،  التشافي فإن هناك نوعاً آخر من المتعة الجسـدية         أما في   ، للراحة النفسية والمتعة  

) وهذا أمر متوقع لتأثير اإلدمان بجميع أصنافه      (المدمن غالباً ما يفقد رغباته الجنسية       

 . يعيد النظر في هذا األمر وأمر المتعة بشكل عاموالتشافي 
  

إن عملية التشافي تأخذ مجراها عندما تتحسن معاملتنا ألجسامنا ونمنع التعذيب 

الجسم عادة أول من يتشافى ويعود للحياة عندما نوقـف التعـذيب            . الذي يقع عليها  

إذا ما جعلتـه    يتشافى الجسد   ). الخمر(المستمر والتسميم وخاصة باإلدمان الجسدي      

 عندما يتجه العقل والروح لالتحاد معه        ، يعيش ضمن اإليقاع الطبيعي الذي جاء منه      

 .  أعني الحياة ،في اتجاه التغيير
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 وال   ،  ويعمل المنطق الطبيعي    ، سيكون التشافي عندما يعطّل المنطق اإلدماني     

 لكنه مع الوقت والمثابرة يأخـذ العقـل          ، لة المفاتيح استخفاف بأن األمر سهل كسهو    

وفي التشافي نبحث عن قوتنا وضعفنا في نسق عالقاتنـا مـع            . نظرة جديدة لألمور  

 فاإلدمان عودنا أال نهتم وأال نقدر احتراماً         ،  ال في نسق استقالل تام عنهم       ، اآلخرين

ـ     ، ألي شيء وال حتى ألنفسنا أو كرامتنا أو اآلخر         افي نعـود ونحمـي      وفـي التش

ترانا فيه أكثر احتراماً وتقديراً لكـل       . االحترام للكل ولحجم األزمة التي نعاني منها      
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 ونستطيع بسهولة أن نرى الفرق في حياتنا عندما يتغير اتجاه اآلخرين نحونا              ، شيء

 .ونغير اتجاهاتنا نحوهم
  

إال كذبـة   ما هـو    ) الدماغ(فالشفاء يعني أن نكتشف أن ربط النجاح بالنشوة         

بل نكتشف أن الموضوع اإلدماني ال يجعلنا أكثر ذكـاء وال أقـوى             . كبيرة صدقناها 

التشافي يحدث عندما يقوم المدمن بجرد لمخازن األفكار فـي          . جنساً أو أكثر سيطرة   

 بـالقبيح   ويستبدلنظر إلى كل هذه المعرفة والمعلومات والخبرات والوعي         ي و هعقل

 بـل    ، تشـافى يا يفهم المدمن أن العالم لن يتغير حتى          أنه يحدث عندم    ، منها الحسن 

 التشافي يبدأ عندما يستطيع      ، يتوجب على المدمن أن يتغير ويفكر فيما يعطيه العالم        

 ويبدأ التشـافي     ، المدمن اتخاذ القرار الصحيح وأن ينتفض لغباء القرارات اإلدمانية        

 ولـيس مخلوقـاً      ، لكونعندما يرى المدمن نفسه شخصاً ذا مهمة وأهمية في هذا ا          

 .حقيراً كل همه إشباع الرغبات اإلدمانية
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. أن بناءنا اإلدراكي والعاطفي قد تطور خالل حياتنا نتيجة التفاعل االجتماعي          

ومنهـا  . الـخ .... وهذه المشاعر تتضمن اإليجابي كالحب والشجاعة والثقة بالنفس         

وقد تعلم المدمن أن يربط الموضـوع اإلدمـاني بأفكـار           . لوحدةالسلبي كالخوف وا  

 فالمدمن قد    ، ومثلما يربط المجتمع الخمر باالسترخاء والمرح مثالً      . ومشاعر معينة 

تعلم أن يسترخي ويفرح عندما يشربها طبعاً وهذا ال ينفي تأثير الخمر على منـاطق               

وقـد  .  ونتج اإلحسـاس    ،  عمل وقد تبنى المدمن الفكرة وترجمها إلى     . اللذة في المخ  

 ومن  ،شددت خالل هذا العمل على أنه من الطبيعي أن نصبو إلى اللذة ونتجنب األلم

 فالمجتمع قـد زودنـا       ، خالل الحياة تعلمنا كيفية الوصول إلى حاالت عاطفية عدة        

ى حال عاطفي ونحتـوي     بقائمة اختيارات عن كيف نشبع احتياجاتنا وكيف نصل إل        
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وعلمتنا الخبرة أن أحد األسباب األساسية المتعلقة بالسلوك اإلدماني          .عواطف معينة 

فمثال يشرب المـدمن    . يكمن في أننا نشعر بالحاجة ألن نداوي مشاعر مؤلمة بأنفسنا         

 وفـي التشـافي     .من ألم مشكلة معينة تدق في رأسه      الخمر حتى يسترخي ويتخلص     

. وال نكبتها ولكن بطرق جديـدة     نتعلم أن نعالج نفس المشكلة وتلك المشاعر السلبية         

ولذا ال يكون التشافي إال عندما يتعلم المدمن معالجة مشاعره إيجابيا وسلبياً باستخدام             

 . األساليب والوسائل الطبيعية المتاحة في الحياة بدال من الوسائل اإلدمانية
  

يجب أن يأخذ بالصالة والدعاء والتحدث لصديق وسماع الموسيقى والرسـم           

 ويتعلم أن يتعامل مع ما يشعر به ال أن يخرس            ، لبكاء والصراخ عند الحاجة   وحتى ا 

التشـافي إذن   . ما يشعر به بالمخدر أو التلفاز أو اللعب أو الجنس فهذا سلوك إدماني            

 .هو أن نتقبل من نحن وما نشعر به دون خجل أو حرج مما يجب أن نكون
  

 بدالً من أن تفصـلنا       ، آلخرينالتشافي هو عندما تربطنا مشاعرنا اإليجابية با      

 وأن   ، التشافي يعني أن نتعلم أن الحب ال يحتاج إلى مخـدر حتـى يظهـر              . عنهم

 .الغضب ما هو إال نار ممكن أن تطفأ بالكالم والبكاء وال تعالج بالحقنة
  

 أنها عنـدما     ، التشافي هو عندما نتيقن من قوتنا الكبيرة ونسعى إلى التواضع         

 إنها عندما نصـبح      ، جوهنا ونسير في الحياة فخورين بما نحن      نرمى باألقنعة عن و   

 وعندما نعمـل بجـد بـدال مـن           ،  راغبين في المحاولة حتى عند الفشل       ، منجزين

التشافي هو عملية نمو نفسي صعبة في البداية ولكنهـا          . االستغراق في أحالم اليقظة   

ان ويسير بتناغم   تسهل حتى تصبح كجري الماء بالنهر يلتطم بالصخور في هذا المك          

التشافي هو اإلحساس باإليقاع الطبيعي للكون وعنـدما تصـبح          . تام في مكان آخر   

 . الحياة عملية مستمرة من أحداث تعبر عن ارتباطنا بها
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 حيـث    ، إن الخبرة اإلدمانية قد ولدت بداخل المدمن انفصاالً عقلياً عن العالم          

 وكأن ما يشعر به ويفكر فيه        ،  وعقله تعطلت المواصالت العقلية الطبيعية داخل نفسه     

 .غير متفق مع طبيعة األحداث حوله
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 فإن اإلدمان سلوك متعلم ويتطور خالل عمليـة          ، كما ذكرت خالل هذا العمل    

وقد شددت خالل هذا العمل ...  حيث قدمنا للخمر والقمار الخ ،تنشئة اجتماعية معينة

  :اإلدمان هو طريق يختاره المدمنون في سعيهم لتحقيـق أهـداف الحيـاة            على أن   

 كلنا بحاجة شديدة إلى أحد يحبنـا ويقبلنـا          .ة الرغدة والسعادة على ما يظنون     العيش

.  كلنا بحاجة إلى القوة والشعور بالسعادة والسيطرة والثقة بالنفس في حياتنا            ، ويفهمنا

 بأن  –وهذا اإليمان قضية محورية في األمر        –يتطور اإلدمان عندما يؤمن اإلنسان      

والتشافي .  هو المفتاح للوصول بيسر ألهداف الحياة ،المخدر أو أي موضوع إدماني    

 الوسائل المتاحة    ، يعني إذن محاولة الوصول لتلك األهداف ولكن بالوسائل الطبيعية        

 . مع والتي يزودنا بها المجت ،والمعروفة والتي غالبا ما تكون أقل ضرراً
  

 وأن يرى أن مـا كـان يـراه مقبـوالً             ، التشافي هو أن يحمي المدمن نفسه     

 . اجتماعياً كان في الحقيقة سلوكاً مدمراً له

ويصبح التشافي أكثر إمكانية عندما تسترد الثقافة عقلها وتبدأ في تقنين وضبط            

 عناصـر    يكون أسهل عندما تتمسك     ، ترويجها للقيم والمعايير والمعتقدات اإلدمانية    

الخ بموقف ثابت واحد بشأن ما إذا       .... تنشئة اجتماعية كاآلباء والمدرسين واإلعالن    

الخ ....  بعض المأكوالت ، القمار ، الحشيش ،الخمر( أشياء معينة  ،كانت أم لم تكن

التشافي يصـبح أكثـر إمكانيـة إذا اتفـق        . القائمة الطويلة لها وبها إمكانية اإلدمان     
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على رفض تنشئة األطفال على قيم وسلوكيات إدمانيـة اسـتهالكية           المجتمع واآلباء   

 . واعتنوا بتوفير قيم ومعايير سلوكية أكثر سالمة ،ومرضيه

  

التشـافي يكـون    . التشافي يكون أسهل عندما تبني األسرة نفسا سليمة نسـبياً         

 أفضل إذا وجد الحرص على أن تعمل األسرة مع المدرسة في نطاق المجتمع المحلي  

وعندما يستعد المجتمع كي يغير اتجاهه نحو أفراده وبالذات أولئك الذين وصمناهم             ،

 وأصحاب أمراض معدية مدعاة للتحقيـر        ، بأنهم غرباء ) وبسهولة أو بالخطأ أحياناً   (

 ).مدمنون(واإليذاء والعزلة 
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ـ       ـتكم ى مسـتوى فـي الوجـود    ن صعوبة هذا البعد في أنه يتطرق إلى أعل

 فهو يهلك الجسـد      ،  اإلدمان ليس كغيره من األزمات الحياتية أو الصحية         ، اإلنساني

 وينحدر المدمن من خالله من إنسان متكامل راق إلى أدنى            ، والعقل والنفس والروح  

وأومن بأن المركبات العقلية والعضوية ال تكفـي لبنـاء حيـاة            . ة المخلوقات ـدرج

 وتعلمت كباحـث فـي عـالم         ،  وسالمة الروح شرط ال جدال فيه       فوجود  ، إنسانية

 كما تعلمت أن الرابط الروحي هو  ، أن الموضوع اإلدماني هو لب اإلدمان ،اإلدمان

وأرى أن الروابط الروحية في حياتنا تعمل خالل عالقات تبنى مـع            . لب الشفاء منه  

يكون على نقـيض مـن     أرى أن البعد الروحي     . اآلخرين ومنها ما يكون مع الخالق     

. النفسي في الوسط بينهمـا    /في الحياة مع وجود البعد العقلي     ) العضوي(البعد المادي   

 ولدرجة أقل نعـرف      ، فالجسد شيء نستطيع رؤيته ولمسه والتحقق منه والبحث فيه        

 فهي ما بعـد الفكـر والبحـث          ، ونبحث في العقل ولكننا ال نعرف شيئا عن الروح        

 .اإلنساني سواء رضينا أم أبينا وفوق التصور  ،واللمس
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فإنه ) أو كليهما معاً(وبغض النظر عن نوع اإلدمان سواء كان جسمياً أو عقلياً 

 فقد تعلمت أن المـدمن يصـف الخبـرات          .ر لإلنسان كله جسده وعقله وروحه     مدم

  ،  في حين يصل المرء إلى حياة كلها جحـيم          ، األولى لإلدمان وكأنها الدخول للجنة    

 وكما ذكرت خالل هذا العمل يتنازل المدمن عن كل ما يملك من              ، الطريقوفي هذا   

وهذا لب ما أعنيه ( معتبراً أن موضوعه اإلدماني إله له  ،أجل إدمانه حتى عن خالقه

. يعتقد المدمن بإدمانه وبمنطق إدمانه أكثر من أي شـيء آخـر           ). بالدمار الروحي 

القات أخرى وال يسمح بوجـود      وعلمت أن عشق اإلدمان ال يسمح بحب آخر أو ع         

 وال مجال للشك في     " ال إيمان مع اإلدمان    "ولذا وصلت إلى اقتناع بأنه      .  آخر اعتقاد

أن معظم الديانات اإلنسانية والسماوية على وجه الخصوص تدعو إلى سعادة اإلنسان           

 وإلى التناغم في الحياة خالل عالقات مع النفس واآلخر والطبيعة            ، وصحته وسموه 

ويأتي اإلدمـان    ،   ومعظم األديان تركز على أهمية البعد الروحي في الوجود        . هللاوا

فهو يستبدل  . ليتناقض مع كل هذه التعاليم ويأخذ دور أو مكانة الدين في حياة المدمن            

التركيز على إشباع فوري للرغبة والسعي      ،  بالتركيز على السعادة والتناغم والعيش      

 . الفرد وهالك المجتمعوراء المتعة التي ثمنها دمار 
  

 يـأتي    ، في حين يزودنا الدين باإلطار المرجعي والدستور للسعادة والحيـاة         

اإلدمان ويشوه هذا اإلطار محوالً اإلنسان إلى مخلوق دنيء ومدمرا لماهية حياتـه             

 . ومعانيها

وحيث أن قدراتنا العقلية هي التي تخولنا بالسيادة على جميع المخلوقات التي  

ا فإن هذه القدرات هي نفسها التي سمحت لإلدمان أن يضرب كل هذه الجذور              نعرفه

 .في حياتنا
  

وفي حين يعلمنا الدين الحنيف أن الخالق وليس اإلنسان هو الكامـل المطلـق           

 جاء اإلدمان ليشعرنا بأننا      ، الذي نحتاج إلى التقرب إليه آملين بقوته أن يشد ضعفنا         
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 ولهذا السبب أجد أنـه       ، الثقة في موضوعنا اإلدماني    طالما وضعنا     ، كاملون أقوياء 

من الصعب أن يجد المدمن في حياته مكاناً زائداً للروحانيات مع اإلدمان فهو يحتل              

 .كل المساحة التي يملكها
  
 علـى    ، " نسق عقائدي متطرف جـداً     "لهذا أرى كباحث أن اإلدمان وكأنه       و

  ،  الفلـوس   ،  الحب  ،  األسرة  ، صحة ال :منين تحت حكمه أن يضحوا بكل شيء        المؤ

وقد اخترق هذا النظام العقائدي كل حـدود        . بعد الكرامة والعقل والحياة   ... األصدقاء

وغيـر ذلـك مـن      . الجغرافيا والوطن والدين والجنس والعمر والطبقة االجتماعية      

 . دين يسلم فيه المدمن لقوة خارقة هي المتعة) اإلدمان(إن . الفواصل اإلنسانية
  

 وهي الشيء    ، ولهذا أرى أن الصحوة الروحية تأتي هنا كعالج مضاد لإلدمان         

 حيث تـزود هـذه الصـحوة        – العقلي   –الوحيد الذي يقتل ذلك المرض االجتماعي       

 وهو الحل الوحيد الذي أراه       ، المدمن باطمئنان دائم وسالم خال من أعراض جانبية       

 والتفكر في الخالق وخلقه هـو       فالصالة والدعاء . يمكن المدمن من حل طويل األمد     

وبدالً من اللجوء إلى المتعة الفورية المادية من        . أفضل خط ساخن للدعم والمساعدة    

 علينا أن نسلم تماما هللا مع استخدام العلم الذي استطعنا الوصـول              ، الل اإلدمان ـخ

 .   وهو أكبر نعم اهللا علينا ،إليه

ان روحانيـات اإليمـان الـذي       وعلى هذا نتشافى حين نستبدل بماديات اإلدم      

  حياتنا  ،  اإلدمان جعلنا نرفض أنفسنا     ، يعطينا االطمئنان والقوة والنشوة األكثر دوماً     

والتشافي هـو   . وقد اعتقدنا أن قوة اإلدمان كانت أعلى قوة       .  اآلخرين وحتى إالهنا   ،

مـا  عودنا اإلدمان على أن نعتمد على الشعور الحسي ل        . أن نعيد صلتنا بقدرات اهللا    

 ويبقى اإليمان بـه هـو        ،  والتشافي هو التسليم للخالق دون أن نراه أو نلمسه          ، نراه

 . المصدر الرئيسي للقوة والسكينة والسعادة والوصول لسالم مع أنفسنا ومع اآلخرين
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  ،ةفي التشافي يرمى المدمن نفسه مهتما بالربح السريع أكثـر مـن الخسـار         

 يجد وبسهولة كم من النقود قـام         ، وعندما يتوقف عن المصروفات اإلدمانية المغرية     

 كم السعادة والمتعة التي جلبها اإلدمان وقارنها بنفس         ي ويستطيع أن يحص    ، بإهدارها

 فالتشافي إذن هو     ،  ويجد أمامه كمية الخسائر     ، الميزان باأللم والقلق وبقية الخسائر    

كون التشافي لدى المدمن عندما يصبح مستهلكاً ذكيـاً ويبـدد           وي. ترشيد لالستهالك 

فاإلدمان أكبر لعبة قمار اخترعها اإلنسـان  .  نقوده في أشياء لها قيمة له ولمن حوله       

 . في الحياة

  

 وحين يقايض  ،إن التشافي عندما يقوم المدمن بإعادة ترتيب أولوياته من جديد

 .  أو عميالً متهوراًبوناًزعد  وعندما لم ي ،بمتعة مؤقتة قيمة عالية

  

التشافي يصبح ممكنا أكثر عندما يضبط المجتمـع الموضـوعات اإلدمانيـة            

 .  وعندما يعوقها أكثر مما يروجها ،بطريقة أفضل

الشفاء سيكون أفضل عندما تقوم الثقافة من خالل قيمها ومعاييرها ومعتقداتها           

ياً بالصورة الكبـرى بكـل الحقيقـة        وعاداتها ولغتها وفنونها بجعل المدمن أكثر وع      

 إن التشافى أفضل عندما يصر       ،  وعن اإلدمان   ، المتاحة عن الموضوعات اإلدمانية   

 . المجتمع على أن النمو اإلنساني أغلى بكثير من البيع وأرقام الربح المادي
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كن أن نعرف أن هناك شخصاً يتشـافى مـن          ؟ وكيف يم   ف نقيم الشفاء  ـكي

  .؟ ؟ وكيف يتابع المعالجون تطورات مرضاهم ؟ هل هذا ممكن أصالً إدمانه
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  ، من وجهة نظر العامة وأحيانا من وجهة نظر بعض المختصين ،إن التشافي

؟  ؟ ومنهم من يقيسه بعدد أيام االنقطاع       يقاس بما إذا امتنع الشخص عن إدمانه أم ال        

وأخطرها قياسه باستبدال   ) المدمنين المجهولين ( من يقيسه بحضور اجتماعات      ومنهم

 ال   : ثانياً  ،  إلى نوع واحد من اإلدمان      :كل هذا جيد ولكنه يشير أوالً     . نوع اإلدمان 

 أثبتت الخبرة أنه ال يمكن االعتماد عليه كمقياس  : ثالثاً ،يقيس إال جزئية من التشافى

ذ بعض المتخصصين أو بعض األسر أو حتى بعـض          اتخ ، وحتى لو     سليم للتشافى 

ل من فحص عينة عشوائية للبول مقياساً للتشافي وظهـرت النتيجـة            ـأصحاب العم 

 . فهذا ليس بالضرورة مؤشراً على التشافي ،سلبية
  

إنه بدون جدل وسيلة علمية حديثة للكشف عما إذا كان في الجسد مخدر ما               

 ؟  أو ال
  

لطبية محكومة بعامل الوقت وحدود أي مخدر تم البحث عنه       ولكن هذه التقنية ا   

وهنـاك مـن ال يتعـاطى أي    . ونسبته في الجسم طبعاً مع افتراض أن العينة سليمة        

مخدر ولفترة أشهر وأكثر من سنة ولكن كل سلوكياته واتجاهاته تتناقض مع كل ما              

كرني هذا التعبير   وذ) السكران الجاف ( وهذا ما يدعوه البعض       ، )التشافي(تعنيه كلمة 

 لكنه بعيد كل البعد عن روح الصـيام    ، بالذي يمتنع عن األكل والشرب في رمضان      

وأخـر  .  مع فارق التشبيه بكل التأكيـد       ،  فلم يحصد إال الجوع والعطش      ، وتعاليمه

 من أي عينة من الجسم يمكن أن تفحص مدمن القمار            :تعقيب على هذه المسألة هو    

  .؟ أو اإلنترنت أو الجنس
  

. ولذا أذكر هنا أن التشافي لم يكن يعني ولن يعني في المستقبل االمتناع فقـط              

فاالمتناع ما هو إال إشارة من إشارات التشافي الذي هو في الحقيقة عملية تغيير في               
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وأما االمتناع عن تعـاطي المخـدرات أو        . ص كله نراها واضحة في حياته     ـالشخ

 إذ بدونه ال نستطيع أن نحرك  ،ن نصل للتشافي فهو إشارة ووسيلة أساسية أل ،غيره

 . تلك العملية قدماً
  

 فكلهـا يحتـاج إلـى النظـرة          ، أما األنواع األخرى ومن ضمنها المخدرات     

فقـد رأيـت الكثيـر مـن        . الشمولية للمشكلة وإلى حلها وليس إلى جزء واحد منها        

ت للتعاطي أسـوأ ممـا    ولكنها عاد ،الحاالت التي تمكنت من االمتناع أياماً وأسابيع    

التي يتحلى بها اإلنسان فـي      ) إمكانية التأجيل (وهذه إشارة إلى    . كانت عليه من قبل   

  ،  والتي يأخذ بها المدمن بقوة ألننا نستطيع أن نؤجل ردود أفعالنـا لفتـرة               ، األصل

  خسارة العمل   : فقد يكون السبب الخوف من الخسارة       ، وأن نكبت رغبة داخلنا أليام    

 وغير ذلك من األسباب التي رأيتهـا         ،  أو فرصة الخروج من الحبس      ، وجة أو الز  ،

 ." للظرف المناسب "نهم من امتنع لوقت طويل انتظاراً فم. تتكرر لفترات متباعدة
  

 فإن التشافي منه ال يمكنه أن يتعرض فقـط           ، فكما تعرض اإلدمان لكل الحياة    

 لكنـه    ، نع عن الشرب لمدة أشهر    مدمن خمر مثالً يستطيع أحيانا أن يمت      . لجزء منها 

ومدمن هيروين امتنع عن الهيروين لسنة      . استمر في الكذب والهروب من المسئولية     

ومدمن قمار امتنع عـن     . خالل هذا الوقت  ) الخمر(وأخفى أنه يتعاطى الحبوب مع      

) اإلنترنـت ( لكنه يقضي وقته علـى شـبكة المعلومـات            ، الذهاب للكازينو ألشهر  

ومدمن الجنس امتنع عن مخاطر الشارع      . يومياً... قمار على الشاشة  ويمارس لعبة ال  

ومدمن البانجو ..  لكنه أخذ بمصادر تبدو أكثر رقياً وجماالً على الشاشة ،والمومسات

 ويقضي معظم وقته في      ، امتنع عن التعاطي لكنه عزف عن الذهاب للعمل أو الكلية         

 .ع خال من التشافيكل هذه الصور المتنا. فراغ ال شيء حول المنزل
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هناك إشارة أخرى يأخذ بها بعض الناس الذين يحضرون اجتماعات المدمنين           

وال مجال للشك في أن هذه االجتماعات قد أثبتت فعاليتها فـي مسـاندة              . المجهولين

 لكن البعض اعتقد أن حضور االجتماع هو كل مـا عليـه أن               ، التشافي حول العالم  

 هنا بعد الخبرة التي مارستها في دراسة المدمنين فـي           وأقول. يفعله من أجل شفائه   

 أن عدد االجتماعات التي يحضرها المرء حتى لو وصلت لمائـة             ، أمريكا ثم بمصر  

  ، فإنها ال تعني التشافي إذا ما استمر المرء في كذبه         ) هذا مبالغ فيه طبعا   (في الشهر   

 أو الشفاء يعني الحياة يلتشاففا.  واتجاهاته وسلوكياته السلبية ،وعدم تحمله المسئولية  

 .بصورة مخالفة لحياة اإلدمان
  

وهناك سوء فهم آخر للتشافي يتعلق بأخذ األدوية من جانب مدمني المخدرات            

 وهـي مضـادات      ، وأكثرها عموماً الميثادون أو التركسان واإلنتابيوز والمهـدئات       

مت أنه ليس هنـاك     ومع إيماني واحترامي للطب والدواء فقد تعل      . للهيروين والخمر 

 وذلك فضال عن أن أخذ الدواء غالباً  ،دواء معين قادر على أن يبطل مفعول اإلدمان       

ما يأخذه المريض بطريقة مخالفة لتعليمات الطبيب النفسي الذي وصفها أو يأخـذها             

ـ     . باختياره هو معتمداً على ذكائه أو رغباته        يئوغيرهم ممن يستبدلون بالمخدر الس

مخدراً قانونياً كحبوب من الصيدلية أو حقن       ) كالكوكايين أو الهيروين  غير القانوني   (

  ،  وهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عنهـا         ، أو خمور ويحسبون أنهم في حالة تشاف      

 .وهم في باطنهم يعلمون ذلك تماماً

  

 وهو أن تسير في      ، فالتشافي أال تأخذ دواء بدون ضرورة طبية يقرها الطبيب        

وهناك من يغش نفسه بتقليل الكمية أو تغيير        ). موضوع إدماني (ازه  الحياة بدون عك  

 وهو ما أعده محاوالت للمساومة مع اإلدمان كالشرب أقل           ، معادلة العالقة اإلدمانية  

 أو اللعـب     ،  في المناسبات بدال من المعدل األسبوعي أو اليومي        نأو التعاطي للحق  
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التنويه بـأن العالقـة اإلدمانيـة ال        فال غني هنا عن     . الخ...فقط في عطلة األسبوع   

 وستؤدي إلى    ، فأي محاولة مساومة تؤكد الخسارة للمرء المعني      . تحتمل أي مساومة  

 . االنتكاسة بطريقة أسوأ مما نتصور

 

  ، وبهذا أود أن ألفت النظر إلى خطورة أي سـوء فهـم لطبيعـة اإلدمـان               

ياتنا نحـو األشـياء     ولخطورة الفهم الجزئي له أو التطرف في اتجاهاتنـا وسـلوك          

فالمسألة هنا قد تشير إلـى تغييـر        . ورنا الجتماعات الدعم  ـ حتى حض   ، واألحداث

 وقد سلك البعض في هـذا االتجـاه حتـى فـي مسـألة                ، إدمان مكان إدمان آخر   

 مثلها في ذلك مثـل اعتنـاق         ، االجتماعات حيث أصبحت قضية تهدد تناغم الحياة      

 وهذا يتناقض مـع التشـافي        ، إلى التطرف مذهب عقائدي متزمت قد يقود صاحبه       

 ورأيت من أصـبح مـدمن        ، رأيت من تزمت في مذهب ديني     . الذي يعني االتزان  

 حيث أصبح المذهب أو االجتماع أو        ،  ورأيت من انتهى إلى مدمن عمل       ، اجتماعات

 وهـذا محـور الخـالف ومعضـل      ،العمل هدفاً بحد ذاته بدالً من أن يكون وسيلة       

برنامج تشاف نتبناه ال يمكن أن يخرجنا       ء على ذلك يمكن القول إن أي        وبنا. المشكلة

 أو قد تكون المشكلة في       ، من األزمة إذا خال من مساندة التناغم واالتزان في حياتنا         

 فالمطلب النهائي أن نعيش حياة طبيعية مثلنـا مثـل    ،فهمنا أو تطبيقنا لهذا البرنامج   

 .اآلخرين

   

ومراحله يستطيع الشرطي أن يتعامل بكفاءة أعلى مع        وبفهم اإلدمان وطبيعته    

أي نوع من المدمنين الذين يوقعهم إدمانهم في حبـال القـانون ومخالفـة معـايير                

التي بيدها صمام    -ر الشرطي والممارسات الحرفية لهذه المهنة       ـوالتفكي.  المجتمع

المـرض   لهما أثر كبير جداً ومساهمة فعالة فـي مواجهـة هـذا              -أمان المجتمع   

 . االجتماعي المتفشي في المجتمع المعاصر
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وإذا كان قرار الشرطة سواء نحو المدمن أو نحو الضـحية فإنـه بـالنظرة               

نتائج أفضل وأداء متميز مبنـي علـى المعرفـة          بالشمولية لإلدمان نستطيع أن نتنبأ      

 .  العامالتجربة والقصد من ذلك هو الصالحو
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