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، ايـضا بـالفرتة التارخييـة الـيت تظهـر فيهـ      أمرتبطـة   ، وهـي  )الفـردى واجلمـاعي  (مرتبطـة حبركيـة الـوعي    ، اجتماعيـة -بيولوجيـة، �فـس  ظـاهرة اإلدمـان هـي ظـاهرة      :  قبل املقدمة   
وهلـا  ، ) االسـتعداد لإلدمـان بالـذات   لـيس قاصـرا علـى   (باالسـتعداد الـوراثى    اليت متيز تلك الفرتة، كما أن هلا عالقة مباشرة وغـري مباشـرة    وبالظروف االجتماعية واالقتصادية  

 .دالالت ومعان خمتلفة باختالف األفراد والثقافات
رمبـا يف مواجهـة االغـرتاب املتمـادى يف احليـاة الكميـة الـيت تـروج هلـا            احتجاجيـة  ظاهرهـا، وإن كا�ـت حمـصلتها سـلبية،           احتجاجيـة يف     “ثقافـة فرعيـة   ”متثل  أصبحت الظاهرة        

 . املتجاوزة  للسلطات التقليدية،املركزية األعلى-فوق العابرة الشركات العمالقة
، مؤقتا، سرعان ما ينقلب إىل احتياج حلوح للتكرار، ومن ثَم التمادى فيه على حساب مستويات      اإلدمان هو لعب ضار بالوعي البشري، لعب مقحم مصطَنع، حيقق تغريا �وعيا

 .الوعي املتخلّق املِنتج املتكامل 
 .    ظاهرة اإلدمان ليست مرادفة لتعاطى املخدرات، حيث أهنا مرتبطة بتعاطى أى مادة تؤثر يف الدماغ فتغري الوعي سواء كا�ت خمدرة أم مثرية

   
 . انقراضه   تهديدات  أو) مع تطور حضارته (البشري   الجنستطور 

 وإن كـان     ،  بذاتـه    مجتمع   طبيعة   الوقت   نفس في     تعلن وهي    -3
 اإلعالن يختلف في تفاصيله من مجتمع إلى آخر

  وبعـض    غيرالمـشبعة    االحتياجات   ماهية إلى     تشير   أنها   كما -4
 . بديل إيجابى    إشباع إلى    الحاجة   مع ،  لبيةالس   إشباعها   طرق 

  بقـدر  ،   لهـا    بـديل    عن   البحث   بضرورة   وهي أيضا تلزمنا    -5
 . منها   التخلص على     حرصنا 

 
  تقوله   لما   اإلنصات   نحاول   ونحن   استطعنا   : الظاهرة   تقوله   ما   ترجمة   

  بترجمـة    نقـوم    أن   ،الطويل   والتتبع ،   الممتد   الجالع   أثناء   ،الظاهرة   هذه 
  خـالل    مـن    تعلنهـا    الظاهرة   هذه   أن   لنا   بدا التي   المعانى     لبعض   مبدئية 
  هـذه    لكـل    إظهارهـا    خـالل    من   تؤكدها   وأنها ،   التواتر   بهذا   انتشارها 
 :أثناء العالج، ومن ذلك    المقاومة 

   
 :ىإلى المعن   الحاجة     .1

  فيـه    يبـدو  الـذي     الوقت ففي  " ىالمعن "إلى     الحاجة   يعلن   اإلدمان   إن    
 ...".....إلى    هارب "  أنه   نتبين   ...."  من   هاربا "  المدمن 

  غمـوض الـضياع   " إلى"التهميش في االغتراب    " من"  هارب) أ(
 . ) مثال (
الكذب الكيمائى المغلف   " إلى"اإلهمال واإلنكار،   " من"  هارب) ب(

 .باللذة
 أو  الجدوى،    إنكار    أو   حذف  "إلى" " الالمعنى" "من"هارب  ) جـ(
 .احتمال وجود معنى من األساس  نفي 
هارب من تشتت الوعي وتعدد األسياد والسلطات المتناوبـة          ) ء( 

ويات الـوعي   لمـست    يمهتعت   خالل   من   التماسك   عليه،  إلى أوهام   
 .حتى تبدو واحدا وهي ال شيئ ، معا
 

 : الشخصية المحورية   الفكرة إلى    اإلفتقار   .2
المشروع الذاتي  ( .  الشخصية  المحورية   الفكرة إلى     اإلفتقار   يعلن   كما    

  : ) الالشعورى عادة–الوجودي 

  : ةـــمقدم 
، وهو أمر يختلف عن تقديمها       قراءة   من   ألكثر   تحتاج   اإلدمان   ظاهرة    

  فيهـا    للبحـث    مرادفـة    بالضرورة   ليست   ظاهرة ما    قراءة  .كميا أو رقميا  
قد تحضر في الواقـع        حقائق   فالظواهر ،   الشائعة   التقليدية   العلمية   بالمناهج 

 تحتـاج   أو آنية، مما     تاريخيةكما تحضر في وعي الناس بصفتها حقائق        
 .معه إلى قراءة موضوعية لها منهجها الخاص

  اهتمامه   مثل والمعنى     بالمتابعة   يهتم الذي   المتأنى،         الممارس اإلكلينيكى 
  حقـائق  إلـى      يـصل    قـد  ،   التـواتر    نسب   وتحديد ،   المستعرض   بالرصد 
تغنـى     ال   ولكنهـا   ( تكمل   مباشرة   إكلينيكية    قراءة   خالل   من  ، ومالحظات 
 . المستعرضة   الكمية   الحقائق )  عن 

  المتعـددة    األبحـاث       هذا وال يبدو للمتابع لظاهرة اإلدمان مؤخرا، أن       
  هـدت    أو ،   الظـاهرة    مقاومـة  في     أعانت   قد   ،والوصفية   الكمية ،   والجادة 
 . نتشار الظاهرةا   من   مزيد   دون   ةللحيلول   أفضل   طريق إلى    المسئولين 

 
 تعــدد معانــي اإلدمــان ودالالتــه

 ال ينبغي أن يعامل اإلدمان      .    ظاهرة اإلدمان ليست إشكاال طبيا خالصا     
كما يعامل مرض طارئ مثل المالريا أو مرض قائم مثل تليف الكبد، وال             

 أو مخالفة للقانون ينبغي     باعتباره مخالفة لألخالق ينبغي أن تقوم ال أكثر،         
 . أن تجرم، مثل أى جريمة

 :    لإلدمان قراءات كثيرة منها
 

 قراءات مبدئية: أوال
  خـالل    مـن   ينالـد    تكونـت  التي     الفروض   بعض   بعرض   أبدأ   سوف    

  الوجـه  على   )  األخيرة   العشرين   السنوات في     خاصة  ( اإلكلينيكية   الممارسة 
 : تاليال 

  بقـدر  الـوعي      بحركيـة    مرتبطـة    ظاهرة   اإلدمان   ظاهرة   إن -1
  . االجتماعية   باألوضاع   ارتباطها 

  الـصحة    أبجدية   باستعمال   تصاغ   أن   يمكن   نفسية   ظاهرة وهي   -2
 . والمرض 

    مساريمكن أن تقرأ بما يشير إلى    إشارات   فيها   ظاهرة وهي  -3
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  الـشخص    من   أكثر   ربما   ( إلحاح في     كتتحر   المدمن   عند   لآلخر   الحاجة    
  حقيقية   حاجة وهي   ،   ظاهر   غير مستوى   على     بدئية   حركة   لكنها ،  ) ىالعاد 
  التواصـل     يكون   أن وهي     شروطها   أهم   تعلن   إنها   ثم ،   عادة   ملحة   عارية 
  . (!!!) البداية   منذ   حقيقيا 

  وراء   لمحنـاه  الـذي      اإلعالن   هذا في   الفطرى     الصدق   هرظا   ورغم    
  مع  -  فالمدمن ،   أصالته   حقيقة في     يشكك   بما    بمصاح   أنه   إال ،   الظاهرة

  يريـده    وكأنه ،     التواصل   من   النوع   هذا    متطلبات   دفع   يتحمل    ال  - ذلك 
  ال   الوقت   نفس في       وهو ،    ذلك إلى     هو يسعى     مما   أكثر    ،إليه   الخارج   من 
 :، ثم يتطور األمريتمادى   اإللحاح   فيظل ،  بالصعوبة الوعي     أمام   يتراجع 

   التغافل   من   نوعا   يحقق الذي   '  الكيميائي   التسهيل  ' هذا إلى     فيلجأ  - أ
  لإلندفاعـة     تسهيال   يحقق    هو وبالتالي    ، التواصل   شروط   عن 
  الوقت   نفس في   )  ظاهريا  ( الوحدة   يكسر   هو   وبذلك ،   اآلخر   نحو 
 . الحقيقة   غلواء   من   يخفف الذي  

،  الواقـع    باختبـار    هءخوا   يكشف   ما   سرعان   أغلبه   أو   كله   ذلك   لكن      
وهـي     كـذلك    تظل   الحميمة   العالقات   هذه   أن عنى  بم ،     المثابرة   وتحديات 
  تحـت    هائلـة    بسرعة   تتساقط  هاولكن ،   مكلف   غير   سهال    انتماء تورى     
 . المسئولية   وتصاعد  ، الواقع   اختبارات 

  عليـه    تلح   من على     المخدر   يطرحه   الحل   من   آخر   نوعا   إن   ثم - ب
  ذلـك    وتفـسير  ،   االسـتغناء    حـل    وهو ،   هذه   التواصل   حاجة 
لرى  ا فرصة   تتاح   ،الداخل    ذوات   تعتعة   بعد    أنه   هو  المحتمل 
 !!!  ىخارج   آخر إلى    حاجة    دون  !!!)  نفسه   يدلع   كله  ( الذاتي 

 
 تدين كيميائي و وعد بجنة أقرب  .6

  المدمن   أن   الحظنا ، أقرب   بجنة   ويعد كيميائي،     بتدين   يلوح   واإلدمان    
  وثلـة   (  اإلدمـان    مـن    لموقفه  يالعقائد   والوالء    الطقوس   من   يظهر   قد 
 هـو    لما   المكافئ   بدور   يقوم   قد   اإلدمان   أن   فكرة   عندنا   أثار   ما )  اإلدمان 

  وتكملـة  ،  الكيميائي   بالتدين   أسميناه   ما   وهذا ،   ربآخ   أو   بشكل سلبى     تدين
  صح   إن -الكيميائي     التدين   هذا   بها   يعد التي     الجنة   أن   وجدنا   الفرض   لهذا 
  ال   والمـدمن  ،   به   تعد   ما   وعيانيا   فورا   له   تحقق ،   أقرب   جنة هي    - التعبير 
 :وبالتـالي  ،   عادة   النظر   وبعد   التأجيل   عن   هوعاجز   إذ   االنتظار   يستطيع 
 . فورا   للتصديق   القابل   هو    حاال   عنده   الجاهز   فاآلن 

 
 الذاتي   العالج   من    نوع  .7

ـ    ال   هنا   والعالج،  الذاتي   العالج   من   نوعا   يبدو   اإلدمان   وبعض      ييعن
  تحوير   يشمل   بما ،   األلم   إزالة   أو   تخفيف   أساسا  ييعن   ولكنه ،   احقيقي   عالجا 
  الفرض   هذا   لتحقيق   أجريت التي     واألبحاث ،   التدهور   دتأكي   أو ،   األعراض 
  مظـاهر    عـن    التخفيف في     اإلدمانية   العقاقير   بعض   تميزت   أظهرت كيف  
  وإنمـا   ،    الـصوة    األمربهذه   تحدد   ال   خبرتنا   كانت   إنو  ،    أمراض بذاتهاً  
  المراحـل  فـي    )  الـسابق  بـالمعنى     ( كعالج   تعمل   المواد   هذه   أن   وجدنا 
  قبيـل  النفـسي      بـاأللم  الـوعي      مثل ،   بذاته   لمرض   المنذرة   اإلرهاصية 
  تؤجـل    العقـاقير    وهذه ،  الفصام   قبيل   ثربالتنا   التهديد   إدراك   أو ،   االكتئاب 
  مرضية   مواجهة   مشكلة   من   مساره   ولتحقد  و   بل ،   القادم   المرض   ظهور 
،  ) وأخالقيـة    قانونية   مشكلة   وأحيانا  ( سماتية   سلوكية   مشكلة إلى     صريحة 
،  ناحيـة    من   االستهداف   عونو  ياألسر   التاريخ   بدراسة   الزعم   هذا   ويثبت 
  ، االنقطاع   بعد   يظهران   اللذان   والمرض   المعاناة   نوع   بتحديد   يثبت   قد   كما 

 .من ناحية أخرى
 

 عنها   وبديال   للثورة   مكافئا    اإلدمان  .8
  ال   ذلك في    هوو ، عنها   وبديال   للثورة   مكافئا   اإلدمان   يكون   ما   وأحيانا    

  أن   إال ،  بداياتها في    الذهانات   بعض   غائية   من   كثير   عن    قليال   إال   يختلف 
  : قياسا   وأخطر ،  داللة   أكثر   يبدو   هنا   الحال 

  تلو   ةرالم   تتحقق   اإلدمان في     تتمثل التي     جميعا،  الزائفة   الثورة   ألن   ذلك
    يعلن ،   شكة   أو ،   بشمة   تتحق فهي  ،   المرة   تلو   المرة   فشلها   علنيل ،  مرةال 

في    متضمنه هي     بل ،    وحده بالمدمن   خاصة   ليست   القضية   هذه   أن   ومع      
   : المدمن   أن   إال ،  والمغتربة   المجزأة ،  المعاصرة   الحياة   من   سائد   نوع 

تحت الشعور وليس مثل     ( ، ويرفضه   النقص   هذا   يدرك    يكاد   - أ
 ")الالشعور"الشخص العادي في 

 احتمـال   يجهـض  حتـى   ،  عنه   بالبحث   يهم   يكاد   ما   :هو   ثم - ب
 . العثور عليه أو تخليقه أصال، فيرفضه قبل أن يبدأ تشكيله

،  الـضامة    المحورية   الغائية   عن   وأبعد   خواء   أكثر   يرتدهو  ف  - ج
 .بارد   متصلب   وجود في  
 . عةالمصنَّ   أو   الطبيعية   الكيمياء   بهذه    خوائه   ءمًل إلى    فيلجأ  - ح
  الكيميائيـة     ةلالقلق   بهذه   جموده   يحرك   هو  : الوقت   نفس وفي    -هـ

 . المباشرة 
  المفتعـل     التحريك وإلى   ،   الزائف   الملء   هذا إلى     بلجوئه   وهو  -و
  نوعا   يحقق وبالتالي   ،     وبعضه   بعضه   بين   التقارب   من   نوعا   يحقق 
  أسـقطُ    الذين   حوله   من   ذوات   وبين ،    ذاته   بعض   بين   التقارب   من 
 ـ    شبه   من   يقابله   ما   له    الداخل في     فالتقارب ،   عليها   عوضهب   اربتق
 فعالً من آخرين، إنـه ال       يقترب   ال   أنه   مالحظة   مع  (  الخارج في   

 . ) خفي   إسقاط في  ،  تعددها   أو ،  أبعاضهان وم   نفسه   من   الإ   يقترب
ي نحو ذاته المفـروض     المحور   التوجه   يفقد   ما   سرعان   لكنه  -ز

،  المثـابرة    عـن    لعجزه   نظرا  أنها تتشكل بتوجهه الخالّق، وذلك      
بالكيميـاء المثيـرة والمفـسدة         واالفتعال   التصنع   لطبيعة   ونتيجة 

 . والخادعة في آن
  يهـم    الوقـت    نفس وفي   ،     المحورية الفكرة إلى     االفتقار   يعلن   المدمن    

  مـا    سرعان   ،جلمتع كيميائي     أسلوب   اتباع في     يقع   أنه   إال ،   ذلك   بتعويض 
  . البداية   منذ   يقوضها 

 

  بالكشف   الحاجة إلى المخاطرة .3
، المدمن وهو يعيش في     بالكشف   الحاجة إلى المخاطرة   يعلن       والمدمن

وعيه الملوث بالكيمياء المقحمة  ينتقل من حالة وعي إلـى أخـرى بمـا               
لدهـشة،   أن يـستعيد قدرتـه علـى ا        – خصوصا في البداية     –يسمح له   

واستقبال العالم، ونفسه، بطزاجة جديدة، األمر الذي ال يجده فـي حالـة             
الوعي العادي إال أن هذه الطزاجة سرعان ما يثبت أنها أقرب إلى لـسعة         

  ثـم  ( . النار منها إلى نور البهر، لكن يظل االغراء يتكرر لعـل عـسى            
 )  ويتمادىالتورط   يحدث   ما   سرعان 

 

 بداع مااإلدمان يلوح بإ .4
المعنى،  إلى     االفتقار   خالل   فمنيلوح بإبداع ما    )  فاإلدمان(    والتعاطى  

وعي    من   ما   مساحة في     له   يلوح ،   المحورية   الفكرة إلى     المتجهة   والبدايات 
  أن   يمكـن  ،     المتبادلـة  الوعي     مساحات في    "الكيميائي   باللعب "  أنه   غائر 
فـي     هذا   أن   إال ،    ) إبداع (أعلى   مستوى   على     تنظيم   إعادة   محاولة جرى  ت 
   األحيـان    مـن    قليل في     كان   وإن .  كاذب   وعد   عن   يتكشف   األحيان   أغلب 
  المبدعين   بعض   عن   يشاع   كما   خاصة   ظروف  يف حقيقى     إبداع   عنه   يصدر 
العلمـي،     اإلبداع   أنواع في    - نهائيا   يمتنع   لم   إن  -  يندر   هذا   أن   إال  ، أحياناً 
  ترابط إلى    -  الختامية   الصياغة   مرحلة في    - يحتاج  يالذ ،   الممتد والفكرى   
أى  - يفسدها    بل -  معها   يصلح   ال المدى،     طويلة   ومثابرة ،    م اإلحكا   شديد 
 . مفتعل  يصناع   تحريك 

 

 خمود الحاجة الحقيقية إلى اآلخر مع تواصل سطحي بديل .5
  إحياء   مع ،   اآلخر إلى   )  الحقيقية  ( الحاجة   يخمد   قد   اإلدمان   بعض   أن   كما    

  دفء   مـا يبـدو أنـه       فيه   الحظنا الذي     الوقت ففي  ،   بديل  يسطح   تواصل 
  مـن    غيـرهم    وبين   وبينهم ،   ببعض   بعضهم   الفئة   هذه   أفراد   بين   التواصل 
  إال   اللهم ،   النهاية   نهاية في     جدواه  وال   الدفء   هذا   عمر   قصر   تبينا المرضى،   
  الحـل    هـذا    يبـرر  جمـاعي      منطق على     واالعتماد   التقمص   تسهيل في   

 . الشعور   مستويات   نم   ما مستوى  على  )  اإلدمان (
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  تعمـدت    وقد  ، مختلفة   اتجاهات في     متعددة    علمية لنشاطات   بداية   كانت
  دون   مواضـيع    كـرؤوس    واالنطباعـات    المالحظات   من   كال   أورد   أن 
 . التالية   باألجزاء   مباشر   ربط   دون   بل ،  المقام   يتيح   ما   حسب   تفصيل 

  أو  ' مواقـف    ' أسـميته    فيما   الممارسة   خالل   نم  يناعل   أطل   ما   هو   وهذا
   : فيما يلى   أهمها   أدرج   أن   أحاول ،  مواقف    مراجعات 

 
 يـــالطب   فــالموق .1

  طبيـة    ظاهرة   وكأنها  -  برغم النفي المتكرر   -  اإلدمان   ظاهرة   تبدو    
  عـالج  إلـى     إال    تحتـاج   نها ال فهم يزعمون أ   وبالتالي    ، األول   المقام في   
  وبواسـطة  ،   مغلقـا    كان   لو   حبذا   يا ،   عادة مستشفي   في   ،   طبيب   بواسطة 
  أن  -  بالممارسة  نال   تبين   فقد  - ولألسف    ، الخ ..  شافية   أو ،   بديلة   عقاقير 
    :  ذلك   بعض   ومن ،  اتجاه   من   أكثر في    مراجعة   وقفة إلى    يحتاج   ذلك   كل 

النفـسي     للمـرض    توقيا   اإلدمان على     يقبل   ما   عادة   المدمن   إن )1
  :بمعنى ،  المنذر   أو ،  المهدد   أو ،  القادم 

،  بـديل    لمـرض    إعالنا   يكون   أن   قبل   للمرض   إجهاض   هو   اإلدمان   إن   
  منـه    أكثـر  النفـسي،      المرض   بديل   هو   المنطلق   اهذ   من   اإلدمان   فكأن 
  باعتبـاره    للمبـادرة    الحماس    يقل   أن   معه  يينبغ    مما    ذاته في     مرضا 
 أساسا؟   طبية   مشكلة 

  نـوع    مـن    هـو  ،  اإلدمان ،   وخلف ،   مع   بالغال   االضطراب   إن  )2
فـي     النـوع    وهذا ،  ) الذهان   أو   صابالع   دون  ( الشخصية   اضطراب 
،  طبية   مشكلة   أكثرمنه )  أحيانا   وقانونية  ( اجتماعية   مشكلة   يعتبر   عمقه 
  سـبل    مـن    غيـره  على     التطبيب   غلبة   يبرر ما  -  إذن  -  يوجد   وال 
 . والعالجالمعالجة 

 يسـم    ممـا    التطبيـب    بـديل    هو   ما   شكل   يأخذ   قد   اإلدمان   إن  )3
  يمكـن    انتقائية   عملية   ثمة   أن إلى       حاال   أشرنا   وقد ،  "الذاتي   التداوي "
  النفسية   أمراضهم   اختالف على     المدمنين   الختيارات   بالنسبة   رصدها 
  الهيروين   مثل  (ياالنتقائ الذاتي     العالج   سبيل على     الظاهرة   أو   الكامنة 
  فإنـه     عالته على     االحتمال   هذا   قبول في     بالغنا   إذا  .) مثال   لإلكتئاب 
  . بديال   مرضا   منه   أكثر   بديال   طبا   اإلدمان يجرنا إلى احتمال اعتبار  

  بالنموذج يسمى     ما   نحو المعاصر     النفسي       الطب   اندفاعات   إن  )4
  قـد    موقـف    هو )  الكمي الكيميائي    النموذج :  الحقيقة في     وهو (الطبي   
  هـذا    ألن   ذلـك  ،   منها   التقليل في     ال ،   اإلدمان   ظاهرة   نشر في     يساهم 
على   - مباشر   وغير   مباشر   بشكل  -  يؤكد   المزعموم  يالطب   النموذج 
  اختلفـت    وإن ،   خـاص    بوجـه   ) لطبيا (الكيميائي     اإلدمان   ضرورة 
  العالجات   عناوين   تحت   ذلك   يفعل ،    المضاعفات   وتفاوتت ،   المسميات 
 . الحياة مدى  حتى    أو المدى،    الطويلة 
ـ    أكبر   بأن   القول   يمكن أخرى     وبألفاظ       المباشـرة    المفـاهيم   يمروج

،  الحديث  يالدوائ النفسي     الطب يسمى     هوما   اإلدمان   ظاهرة   وراء   الكامنة 
  الكيميائـة    المؤثرات   أطنان   من !!) المرضى    ( للناس  ييعط   بما   فقط   ليس 
 يالتـداو  علـى        العملـة    مليارات   من   ينفق   بما   أو الوعي،   على     الطبية 
  للوجود الكيميائي    يالكم   المفهوم   أكيدوت   بإشاعة   أساسا   وإنما الكيميائي،   
 مفهوم التسكين والرفاهية حتـى       ،) النفسي   للمرض   فقط   وليس  (البشري 

 ".نوعية الحياة"ولو سمى باالسم الجديد األكثر التباسا تحسين 
 

  تعـديل  إلى     نحتاج  نحن:  اإلدمان   لظاهرة   مواجهتنا في    :     المواجهة  
   : ذلك   ومن ، الطبي   الموقف   لهذا  جذرى 

،  الطبيـة    للممارسـة    بالنسبة   اإلدمان   مشكلة   وضع   تحديد ينبغي    .1
  العاجلـة    اإلدمان   مضاعفات   بعض   يتناول الدوائى     الطب   أن   باعتبار 
 ، الراسخ   جوهرها   دون 

  الـشائعات    هـذه    مواجهة في     شامال   نقديا   موقفا   نقف   أن ينبغى   .2
  تحتـاج    مـا   أول   تحتاج ،   العصرية   الحياة   بأن   تقول التي     العلمية   شبه 
  !!!!!  عصرية   كيميائية   مهدئات إلى  

  والوعـد    التغييـر  فـي      والرغبـة    واالحتجاج   الرفض   خاللها   من   المدمن 
 الثـورات    أغلـب    أبجدية   آخر إلى    سلطة وربما االستيالء على ال     بالتطوير 

  يـتعلم    ال  -  الحظناه   ما   واقع   من  -  لألسف   المدمن   لكن  الحقيقية والزائفة 
  مـن    ما مستوى   في    - يتصورفهو   !!)   ثورة  ( شمة /  شكة   كل   بعد   فشله   من 
 إلـى    تحتاج  - فقط -  وأنها ،   نهع   خارجة   ألسباب   فشلت   الثورة   أن   شعوره 

 . نهاية   غير إلى    وهكذا ،  أكثر   متكررة   محاولة   أو ،  أكبر   جرعة
النفـسي     المريض  -    يجدر بنا هنا أن نميز هذا الزيف الثورى عن ثورة    

 يهـم    إذ  المريض الـذهاني  . المحكوم بفشلها منذ البداية ) خاصة الذهانى   (
  عزلـةً  :  ثمنها   ويدفع ،   طريقها في    -  باألعراض  -يتمادى    ، الزائفة   بثورته 
  عـم    قـد    الظالم   يكون   حين   بعد   زيفها   يتبين   إذ  ووه ،     ونفياً   وتمزقاً   وألماً 
دمن ، أما الم   ىأدن إلى     انقالب   هو   وما   ثورة   هو   ما   بين    يميز   يعود   ال حتى   

  .فهو الثائر المتكرر بال جدوى، وبال توقف 
 

 للحظة   وتعميقا ،  للزمن   توقيفا    اإلدمان  .9
  يكون   ما   بقدر ،   للحظة   وتعميقا ،   للزمن   توقيفا   اإلدمان   يكون   ما   وكثيرا    

  متغيـر ك   الـزمن    مـن  العدمى      المدمن موقف   الحظنا   ما   فبقدر،   لها   إلغاء 
 .يالجمع   العالج في    "واآلن   هنا"ـلل   معايشته   سهولة   الحظنا ،  واعد 
  ليـست    المـدمن    عند   واآلن   الهنا   معايشة   أن   وذاك   هذا   عرفنا من    وقد    
  هـي    ما   بقدر )  والمستقبل  يالماض في    (يالعاد   االغتراب   الختراق   مبادرة 
  ناحيـة    مـن    العواقب   رؤية   من   وتهرب ،   ناحية   من   السابقة   للخبرة    إلغاء 
 . ىأخر 

ـ  اإليجابى   المعنى     مع )  العكس   لدرجة  ( يتناقض   هذا    إن   علـى     دالمؤكِّ
  هنـا    الحركة في     البدء   وضرورة ،   هو   كما  "اآلنى"   الواقع   مواجهة   ضرورة 
  التواصـل  في     واضحة   حلقة هي     الراهنة   اللحظة    تكون    أن   شريطة ،   حاال 
  نفـسها     عن   تنسلخ   أن   دون  يالزمن   المسار   كلية في     خلهادي الذي   بعى  االتت 

 .)  تأجيال   أو   اجترارا (
  مـن    هربـا    "واآلن   الهنـا   " يعمق   المدمن   أن   حين في   : أخرى   لفاظأوب    

  توليـد  إلـى     يـسعى  اإليجـابى    الجمعي     العالج   فإن ،   الزمن   ببعد الوعي   
" هنـا واآلن  " بتعميق   اآلنية   المواجهة    عمق في     معا   والمستقبل الماضى   

   .ثم تفعيل ما يتولد منه حاال
 

 اختصار رحلة النمو باإلدمان . 10
  النمـو  خطى   يسير   رحلة نموه، إذْ هو      - بإدمانه  -  يختصر   والمدمن    

المزعومة من أقصر السبل وبأسرع إيقاع، فإذا به يضل عنها وهو يصر            
  ال   المـدمن    أن   حظنـا    ال   أننـا    ذلكأنها هي ، فال نضج وال نمو أصال،         

  الراتبـة    الحيـاة  فـي    حتـى      يحدث   قد   كما  ( النمو   لتجمد   بسهولة   يستسلم 
  يـروح  ،   "االسـتمرار    جدل "في     دماـُق يمضى     أن   من   بدال   لكنه ،  ) العادية 
  هذا   خالل   من  - فيشعر ،   جاهز   مطلق   نحو   زائف   بتحريك   الطريق يختصر 
الالنهـائى   فـي      التكامل   حقق   أنه  -  الزمن   إلغاء   ومع الكيميائي،     التحوير 

 . وهو ساكن في المحل ، الخادعة   العمالقة   القفزة   بهذه )  النمو   ياتغا   غاية (
 

،  االكلينيكيـة    الممارسة     من   ناخلص:      خالصة المالحظات اإلكلينيكية    
المثـابر، للتأكـد مـن         التتبع   ثم ،   سنوات   لمدة    فيها   القراءة   ومحاوالت 

  الظـاهرة    هـذه  فـي      النظر   إعادة   ضرورة إلى     رجاحة الفروض، خلُصنا  
  مقام في   يأتى     أنه  ينالد   ثبت   إذ ،   أساسا الطبي       المنظور   من   ليس ،   برمتها 
 . أشمل وحضارى   تطورى     منظور   من   وإنما ،   الدالالت   ترتيب   حسب   متأخر 
  بالظـاهرة    المتصلة   المواقف  نا نراجع ونرتب  رح   المنطلق   هذا   خالل   من  
  الجـزء    فكـان  ،   دورهـا    وحقيقة ،   دالالتها   ومنطق ،   قيمتها   شيوع   حسب 
 :  التالي   

   
    مترتبة   ومواقف   اتـمراجع :  اــثاني

    إذا   إال ،  ذاتها في    اإلكلينيكية   االنطباعات   هذه   تصح   ال   أنه البديهي    من    
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،  منهـا    ويخفـف    تحيزاتـه    بـه    يرصد   موقف   صاحب    يكون  أن
 .لها   يتنكر   أو  ينكرها ال 

بـالمعنى   (سياسـي    وعي   على     باحثين   تنشئة   من   إذن   بد ال )4
  إذ  -  شخصيا   مؤرقين   يجعلهم أخالقى     وبالتزام ،  ) للكلمة   األشمل 
  يـسمح  إيمـانى      وبانتمـاء  ،   حضاريا   تقشفا  - الظاهرة   يواجهون 
 . دائبة   بحركية   التوافق   ومستويات    أولويات   ويحدد   باإلبداع 

  جديـدة    مناهج   تتخلق   سوف   حثيناالب   هؤالء   مثل   خالل   من )5
)  اإلكلينيكية   ومنها  ( الذاتية   االنطباعات   تستبعد   ال العلمي،     للبحث 
المعرفـي     الجهاد   سياق في     المناسب   موضعها في     تضعها   ولكنها 
  الباحـث    مـصداقية    خـالل    من    المصداقية   تقييم   ويتم ،   األكبر 
  مختلـف  في     وإنما ،   حدودمال   البحث   مجال في     فقط   ليس   ،واألداة 
  .اإلنساني   وجودهم   أنواع 
  نابعـة  ،   جديدة   فروض   باستلهام   لنا   حيسمأن     يمكن   ذلك   كل )6

  االجتماعيـة    الظـواهر    ومـن  ،   اإلكلينيكيـة    الممارسة  من    عادة
  شديدة   ظروفنا   من   تنبع   فروض ،   سواء   حد على     والدينية   والسياسية 
  إعادة   محاولة   مجرد على     العلمي     البحث   يقتصر   فال ،   الخصوصية 
فـي   أخـرى      ظروف   له   آخر   مجتمع   من   واردة   فروض    تحقيق 
 . مختلفة   مرحلة 

  الحقيقيـة    تهادبفائ   لألبحاث   المجردة    النتائج   تقييم ينبغي     كما )7
  مـن    والتعـديل    التتبع   مع ،   التنفيذ   موضع   توصياتها   وضعت متى   
 أصال؟ العلمي    البحث جدوى    ماف   وإال ،  الممارسة   واقع 

 
 يـــالسياس   فـــالموق -3

  حكـم    بنظـام    المتعلق   الشائع بالمعنى     هنا   السياسة   كلمة   تستعمل   ال    
  واألدق   األعمق بالمعنى     تستعمل   وإنما ،   بذاتها   سلطة   إدارة   بنوع   أو   معين 
  حقـوق    لـه    عام   نظام في     يندرج إنساني     وجود   كل   أن على     يؤكد الذي   
  ،وحـوارهم    الناس   مجاميع   حركة   خالل   من   تنفيذها   يتم    واجبات   وعليه 
 . الشائعة   تسميته   كانت   مهما   األول    المقام في  سياسي    وجود   هو 

  مـشكلة  هي     اإلدمان   مشكلة   فإن ،   المسئولية   وبكل ،   المنطلق   هذا   من    
  - يجوهر   بتغيير   إال حقيقى     حل   المشكلة   لهذه   يكون   ولن ،   أساسا   سياسية 

  بـآخر    أو   بـشكل    يقع   تغيير ،   العالم مستوى   وعلى    ، الوطن مستوى   على  
  مـسيرة  في    -  جالعا   أو   آجال   إن -  تصب ،   سياسية   مسئولية   هو   ما   تحت 
 . التسميات   اختلفت   مهما   اإلنسان   تطور 

  الدولـة    مشكلة هي      اإلدمان   لمشكلة التصدى        مهمة   أن   ذلك معنى      
  . طبيـة    أو   اجتماعيـة    أو   طبية    مشكلة   تكون   أن   وبعد  قبل ،   كافة   والناس 
 يمتحمـس    أو ،   الـنفس  مختصى     أو ،   الطب   جالر إلى     برمتها  إحالتهاإن   
 . معناها   حقيقة   عن   وتغافل   للمشكلة   اختزال   هو   ، الوعظ 

بمدى    ضمنا   تقاس    قد ،   معين سياسي     نظام   كفاءة   فإن    ذلك على      بناء  
  قوتـه  علـى        يلكـدل    سواء ،   الظاهرة   هذه   مثل على     القضاء في     كفاءته 
  وتنميـة    االنتمـاء    تحريـك  فـي      نجاحه على   كدليل   أو ،   قبضته   وإحكام 
   . حضاريا   وناتجا   يوميا   فعال  ،) ضمنا   والفردية  ( الجماعية   المسئولية 

  ةالسالف   اإلكلينيكية  ناانطباعات  يناإل   أوحته   ما على     بالتنبيه أكتفي     ثم    
  : التالي    الوجه على    األشمل   الموقف   اهذ في    الذكر 

 فعال، ال أن تكون مهمته مزيدا       يقود   أن السياسي     الموقف على   .1
  والبحث ،   الطبية ( األخرى   المواقف   كل   مستلهما  يقود   ، من االغتراب 

 .) آخره إلى   ، والدينية ،  علمية 
  الحـرب    هـذه  فـي      الـسياسية    القيـادة    مهمة   تفاصيل   تتوقف  .2
  شرحها   مجال   هذا   ليس ،   كثيرة   متغيرات على     والتطورية   الحضارية 
  وقبضة ،   النضج   ودرجة ،   الحكم   سلطة   االعتبار في     تأخذ   ولكنها ،   هنا 
إلـى     مرحلـة    ومن ،   لبلد   بلد   من   يختلف   مما وهيبة الدولة،   ،   القانون 
  . مرحلة 

    هذه   مواجهةفي    مسئوليته   يتحمل   أن   يريد   من على  ،  عامة   وبصفة

 3.    أال   الطبيب على  ومن ثَم   الترهيـب    مهرجانـات  إلـى      ستدرجي  
  مـن    يختبر   لم   لمن   ضمنية   دعاية   من   تشمل   بما   اإلعالمية   والترغيب 
  مـستنقع  ال  في   وقع   لمن   فاشل   تخويف   من   به   تقوم   وبما ،   نالمواطني 

 .أصالً  ءىش   يخيفه   يعد   فلم   )اإلدمان (
  منتظـرا    اإلكلينيكيـة    مشاهداته   يكتم   أال   الطبيب فعلى   ،   وأخيرا   .4
  بـل  ،   شوههاي   أو   يختزلها   قد   منهج ،   محدد علمي     بمنهج   كميا   تقييمها 
  صـورة  فـي     -  المنهجيـين    الباحثين إلى     يقدمها   أن   األول   واجبه   إن 
  صـورة  فـي      والـسياسيين    التربويين إلى     يقدمها   كما ،   عاملة   فروض 
  صـورتها  فـي      ولـو  ،   كتمانها   حق   له   ليس   المعمعة   جوف   من   شهادة 
  . الفجة 

 
 " يــعلم   ثــالبح"  فــالموق -2

  غير  -  النفسية    الظواهر   من   الكثير   مثل  -  اإلدمان   ظاهرة   تكون   تكاد    
  جعلـت  التـي      األسباب   أهم   من   هذا   ولعل ،   التقليدية   بالطرق   للبحث   قابلة 
    لدرجة ،   الظاهرة   مواجهة في   الحقيقى     سهاماإل   عن   عاجزة   األبحاث   نتائج 
  ولكـن  ،   لإلدمان   محدثة   أنها بمعنى     ال ،   االنتشار في     سببا   تصبح   تكاد   أنها 
  اهتمـام    األبحاث   نتائج   وجهت   حين   بالظاهرة   المهتمين   خدعت   أنها بمعنى   
  بمقـاييس    القيـاس    أو ،   ثانوية   جوانب على     التركيز   نحو '  األمر   يهمه   من'
 . أصال   لغتها   فهمت   وال  ،  الظاهرة   تسبرغور   لم ،  ظاهرة 

 
  :يلى   ما   هو   السائدالبحثى    المنهج   فيه   يوقعنا    ما   وأهم    

    األحوال   أغلب في  لفظى    تقييم على    نعتمد   إننا -1
 . طويالبها نرضى    ما ناوأحيا ،  العاجلة   بالنتائج   نهتم   إننا -2
،  من   أقل   لدرجة   أو ،   دون  ( الكمية   واآلثار   بالتغيرات   نهتم   نناإ -3
 . ) الكيفية   النتائج 

  أن   دون )  مـا    أعراض   أو  ( ما   ظاهرة   اختفاء على     نركز   نناإ -4
  تحريـك    مع   االختفاء   هذا   مواكبة   عن  - اللحظة   نفس في    - نبحث 
  .وأخطر أخفي    تكون   قد   وسمات   أعراض 

  أسـباب    عـن    نبحـث  ونحـن    فيه   مبالغا   تركيزا   نركز   نناإ -5
  التـرابط    بدا   مهما   هينا   ليس   أمر   وهو )  الحتمية   السببية (،   الظاهرة 
  للظاهرة التكثيفي     دالتعقي   مع   ألنه ،   وآخر   متغير   بين   ومؤكدا   ظاهرا 
  تحديـد    واضـطرابها    الشخصية   مجال في     يستحيل   يكاد   البشرية 
،  الـسلوك    أوذاك   االنحـراف    هذا إلى     أدت التي     أواألسباب   السبب 
  هـو   - األحيـان    أغلب في     يقين   دون  إليه   اإلشارة   يمكن   ما   وكل 
   .ما   درجةب   متغيرين   ترابط   و  أ   تتابع   أو   تزامن 

  بمـا  ،   هذا   وقتنا في   ،   هذا   بلدنا في   العلمي،     البحث   نشاط    يقوم وحتى        
  بالنـسبة     صـعوباتنا    ومعالجـة    مسارنا   توجيه في     اإلسهام في     منه   نتوقع 
  ظهور   بين  يالجوهر   االختالف  يعنرا   وأن   بد   ال  ، خاصة   اإلدمان   لظاهرة 
،  مختلفـة  أخرى     مجتمعات في     ظهورها   وبين  ، مجتمعاتنا في     الظاهرة   هذه 
فـي     بآخر   أو   لبشك   إليها   االلتفات   الواجب   التنبيهات   بعض إلى     هنا   وأشير 
  : الصدد   هذا 

  الشائع   المنهج   نسخ على   ثى  البح   النشاط  يقتصر   أن ينبغي     ال )1
  ممكن   أو    محكم   أنه   لمجرد ،  والمتاح 

  بـين    مـا     ترابطا    تعلن   قراءة   النتائج   تقرأ   أن ينبغي     ال   كما )2
  للظـاهرة    األساسـية    المعلومات   أبجدية هي     فهذه ،   ومتغير   متغير 
  هـذه    مـن  '  مفيدة   جملة '  صياغة   سننح   أن   المطلوب هو  ،   المعنية 
  خـالل    مـن    إال   تتكون   أن   يمكن   ال   المفيدة   الجملة   وهذه ،   األبجدية 
 .مهتم   مبدع   أمين موضوعي  بشرى  وعي  

  يحتـاج    خاصة   الظاهرة   هذه   مثل وفي   ،   عامة العلمي     البحث )3
  مع   يتفق   ال   وهذا  ، األول   المقام في     يينسياس   أخالقيين   باحثين إلى   
  وانفـصال  ،   "الباحث   حياد  "على   تؤكد التي     المنهجية   شبه    اإلشاعة 
      هو   الباحث   من   فالمطلوب ،   البحث   موضوع   عن   وتحيزاته   ذاته 
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 . البعض   بعضه   عن    متفرقا   الظاهرة    تقوله 
  الداللـة بعـض      المداخلة   هذه   نهاية في     أقدم   أن   فسأحاول   وذاك   لهذا     

إلـى     ومحليا   عالميا   وانتشارها   الظاهرة   تواتر   إليها   يشير   قد التي   العامة 
الكافيـة     االستجابة   عن  - نسبيا -  امتناعها   الوقت   نفس وفي   ،   الدرجة   هذه 

 . والعالج   المقاومة   وسائل   ألغلب
،  تمامـا    جديدة   ليست   المشكلة   جذور   أن   االعتراف   من   بد ال   ذلك   قبل      
  فمسألة ،   كهذه   تفصيلية   مسألة في     عمليا   عونا   يقدم   ال   التعميم   فرط   أن   كما 
،  جهـة    مـن    السائد   وعيه   تعتم :  ما   بكيمياء   االستعانة إلى     اإلنسان   حاجة 
  اإلنـسان    محـاوالت    قدم   قديمة هي   أخرى     جهة   من   الكامن   وعيه   وتفجر 
 . محدودة   للمعلومات   ومداخل ، متبادلة الوعي    من   مستويات على    للتكيف 
   المداخلـة    هذه في     إليه   اإلشارة   سبق   مما   المواجهة في     الجديد   أن   إال      
  :التالي   الوجه على    ترتيبه   كنيم 

 . السابق   اتاريخه   من   وأخطر   بأسرع   تنتشر   الظاهرة   إن  : أوال
علـى     التأثير في      المستعملة   والمصنعة   الطبيعية   المواد   إن  : ثانيا

،   ومهـدد    سـريع    بشكل   وتتطور   تتنوع )   وعشوائيا   طبيا (الوعي   
  واالستعمال ،   اآلمن   االستعمال   بين   الفاصل   الحد يختفي     يكاد   ثبحي 
 . المدمر 

   لمبـدأ التـسكين      يروج ،   األحدث الدوائى   النفسي     الطب   إن  : ثالثا
  ضـرورة    قيمـة     شـيوع  إلى     الطبية   االستعماالت يتعدى     ترويجا 
  ممتـدا    اعتمادا   األدوية على     ماداالعت   ضرورة وبالتالي   ،   التخدير 

  موازاتـه  في  يجرى     لما   بشعا   نموذجا   يعد   مما )  أحيانا   الحياة مدى   (
 . اإلدمان   طريق   عن الذاتي    التطبيب   أسميناه   مما 

   أن   تـستطيع    ال   اإلدمـان    لظاهرة    الجزئية   المعالجات   إن  : رابعا
  : ذلك   لكل   التدمير وتمادى    االنتشار   خطورة    تالحق 

  يتحمـل    أن   يـستطيع    آخر   وتناول ،   آخر   مدخل   عن   نبحث   أن   علينا     
  والقانونيـة    الطبيـة    حـدودها  في     الظاهرة   لشكل   ال ،   المواجهة   مسئولية 
 . متنوعة   رسائل   من   خاللها   من   بلغناي   وما   العامة   لدالالتها   ولكن ،  فحسب 
  أن   علينا   لكن ،   ذلك   لمثل   شاملة   خطة   عرض   تفصيل   مجال   هذا   وليس      
  بما في ذلك إمكانية أن نعترف      التحدى،     نقبل   أن   هو   المطلوب   أن   نتذكر 
إلى     وذاك   هذا   خالل   من   مهمتنا   نقسم   وأن ،    في مرحلة أو أخرى    بالفشل 
  فهـم    خـالل    من ،   والعالج   الوقاية   أثناء   التقدم   محاولة  : األول  : مستويين 
  محاولـة    :الثـانى و ،   إليه   تشير   وما   تعنيه   لما   اإلنصات   وحسن   الظاهرة 
  نحاول    أن   يمكن بحيث  ،   المتعددة   التفاصيل   وراء   الشامل بالمعنى     اإللمام 
  ذكرنا   كما أخرى     بسبل   ولكن   الحاجات   لنفس    أفضل   بطريقة   نستجيب   أن 
 . البداية   منذ 

 
 تعقيــب

 ،التدميرى   العنف   هذا   من   إليه   وصلت   بما  ، اإلدمان   ظاهرةإن     :    أوالَ     
  كأحـد    الجـنس    تاريخ في     بيولوجية   لةمرح   نهاية   قد تكون بمثابة إعالن    
 . البشرية انتحار   مقومات في    االستغراق في  التمادى    مظاهر 

  احتـرام    ضـرورة  إلـى        ينبه   مهما   نذيرا    قد تكون الظاهرة   :    ثانياَ
  محاولة لى  إ   يدعونا   النذير   هذا   فإن وبالتالي     المشبعة   غير   اإلنسان   حاجات 
  .استمرارا   وأقدر   إيجابية   أكثر   بوسائل   إشباعها 
 فروضـاً،    أفـصله    ما   وهو ،  يعند   األرجح   االحتمال الثاني هو     هذا      

  :التالي   الوجه على 
 -مـضى      وقت  يأ   من   أكثر  -  الحالية   مرحلته في     اإلنسان   إن  .1
  حـد  على     وخارجه   نفسه   معرفة :  فأكثر   أكثر   رفةمع   أدوات   ملك   قد 
  بقـدرات    لهـا    يتهيـأ    لم الوعي     من   بجرعة   مهددا   فأصبح ،   سواء 
 . مناسبة   إبداعية   حركة في    استيعابها   تستطيع 

  أصـبح  اها  محتو   أن  ، ومداها   الرؤية   مساحة   اتساع إلى  يضاف .2
  التنبـؤ  علـى      القـدرة    حيـث    من ،   وخطير   باهر   ماهو   بكل   زاخرا 
      وحيوات ،  مضروبة   وعالقات ،  محتملة   وتدهورات ،  قادمة   بمصائب 

  -  الظاهرة  هذه   يعامل   أن  ، مختصين   ومسئولين   وحكام   ساسة   من   الظاهرة 
ـ  المـستوى    على   ('  الحرب   حالة  ' معاملة  - القصير المدى   على    ياإلجرائ

 . جميعا   والغايات   الوسائل   حيث   من ، ) ىاآلن 
  التهديـد    مواجهـة     معاملـة    تعامل   أن   بد   فال   الطويل المدى   على     أما    

المـستوى   علـى    االنقـراض   ( ، ككل البشري     النوع   انقراض ،   باالنقراض 
  .) معا  يوالتطوري الحضار 

  إذا  -الـسياسي    العمـل    أن   أذكر   أن   دون   النقطة   هذه   أترك   ال   ثم .3
  السلطة   اختصاص   من   ليس   هو  -  حضارية   مسئولية   يكون   أن   له   كان 
  وسـائل  نفـي أو تنظـيم       في     خاص   موقف     له   نظام   كل  . الناس   دون 
  التمثيـل    وطبيعـة  ،   والنـاس    السلطة   بين   حركةال   هذه   تنظيم   وأشكال 
هو الذي يعطى للنظام مـشروعيته، و فـي نفـس             ذلك   وكل ،   بينهما 

 . الوقت ال يخلي الناس من مسئوليتهم
 

 ىـــالدين   فـــالموق -4
  التـدين    وبـين    للـدين   يالسطح   االستخدام   بين    ابتداء   نفرق   أن   بد   ال    

  وجهـادا  ،   ومعـامالت  ،   خلقا و ،   عبادات  : أرجل على    ييمش الذي   لحقيقى  ا 
 نحـو إبـداع     ، يفتر   ال   اجتهاد   ظل في   ،   متصل   حوار في     وخارجيا   داخليا 

الذات والحوار المفتوح النهاية مع الوعي الكونى بال حـدود أو تحديـد،             
 في  ألفاظها المعجميـة      الدينية   اللغة   استعمال   بين   نفرق   أن   بد  ال   أنه بمعنى   

على ناحية واتباع تعليمات السلطة الدينية، وبين حركية اإليمان اإلبداعى          
  الممارسـة    وتقل   األصوات   تكثر  األولى   الحالة ففي   ،  على الناحية األخرى  

 اإلبداعية   لممارسةا   تزيد   الثانية   الحالة وفي   ،  إال ممارسات القمع والتلقين   
 .ويصبح اإليمان فعال متجددا مغيراً للشخص والناس في اتجاه التطور 

دعوة إللغاء الشكل لحساب جوهر غامض         ليست   التفرقة   هذه   أن على      
   مـع  ،   العباداتيـة    والتنظيمية   السلوكية  دعوة لتتكامل الصورة      بقدر ما هي  

 . الخالق اإلبداعى    دوره في     األعمق اتى الحي اإليمانى     الموقف 
  وتـدين    دين   هو   مما   االستفادة على     التأكيد   هو   التوضيح   هذا   أهمية    إن  

  هو   ما   كل   من الحقيقى      النفع على     حرصا ،   متعددة    مستويات على     وإيمان 
 .ىحقيق   دين 

تـأتى     قـد    ،للتدين   تسكينية   صورة   تشيع   ف    نالحظ في هذا الصدد كي    
،  فاعليتهـا  مدى     حقيقة في     النظر ينبغي     ولكن ،   الشكل   حسنة   عاجلة   بنتيجة 
  وهـو    اإلدمان إلى     يلجأ   من   حاجات   مستويات   تذكرنا   ما   إذا ،   بقائها   وطول 
أنـه     كما  ،  عابر تسكين   مجرد   ال  ،له   يكوتحر الوعي   في     تغيير   عن   يبحث 

 ، البداية في     الثورة   يشبه   بما    الحق   وعن  ، االمتداد   وعن المعنى،     عن   يبحث
 .من الظاهر ال مجرد طمأنة

  يحصل   أن   يمكن     األبقى التي تستطيع أن تغني عن اإلدمان         القيم       إن     
  المنقطـع    الجـاف    نـا وجود   يقلـب  حقيقى     إيمانى     جهاد   من   الفرد  عليها 

  التناسق في     ممتد   نام   نابٍض إيقاعى   وجود إلى   )  الكون في     الغريب   كالجسم(
 .الحقيقى والمعنى  الكونى  

، يأساس  و  يجوهر   أمر   هو ،   إيمان   هو   فيما اإلبداعى     الجانب   تنمية   إن    
 المـسار    مجـرى  فـي    وإنمـا  ،   فحسب   اإلدمان   ظاهرة   مقاومة في     سلي 

 . عام   بشكل والتطورى   الحضارى 
"     من هنا وجب التنبيه على سطحية التوقف عند معنى سلبي لما هـو              

جاءت بـين رجـوع     " أدخلي في عبادي  "حين ننسى أن    " النفس المطمئنة 
 ".وادخلي جنتي" النفس المطمئنة وبين دخولها الجنة

 

 رجـْخالم  :  اــثالث
 القدرة   كفاءة   مع   الرؤية جرعة   ضبط

في    تعذرحلها   ثم ،   الخطورة   وتلك   الجسامة   بهذه   ظاهرة   استشرت ما   إذا    
تعنى   يماف للنظر   التوقف   من   بد   فال ،   النظم   سائر   وتحت ،   الظروف   مختلف 
  توصيات   نقدم   أن يكفي     يعود   ال   إذ ،   غورا   وأبعد ،   شمولية   أكثر   منطلق   من 
    ما إلى    نستمع   أن   أيضا يكفي    ال   قد   كما ،  ذاك   نصح   أو ،  هذا   بعالج   جزئية 
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View Points  Äã@@@pbèuëŠ@

 

 . ) التحصيل    مرحلة   مع   المتناوبة   البسط   مرحلة هي    وهذه  ( والبعث       
  ال   مخـاطر    يحمل )  أو إدمانيا  ،   طبيا (التخديرالكيميائي     أن   بما )5
 وإلـى  وتربـوى،    سياسي     منطلق   من   علينا   وجب ،   ضبطها   يمكن 

ـ    و   نتقبـل    أن وطبي   دينى     منطلق   من   أقل   درجة   مخـدرات   يننم
  مرحلـة  فـي      منها   بالخالص   تسمح   مرنة   بطريقة   طبيعية   سلوكية 
 .الحقة 

 المجال   به   يسمح   ال   تفصيل إلى     يحتاج   السلوكية   المخدرات   وتعريف    
  الحميدة   العادات   بعض   إلى ما أعنيه بذلك من       شارةباإل فأكتفي   ،   هنا األن 

كـذلك بعـض     ،   اإليجـابى    اإلدمان   لدرجة   ملحة   تصبح   قد   التي  والمفيدة 
  التسليم   بعض   أن    التي تؤدي نفس الوظيفة، أي     العبادات الراتبة المنظمة  

  يمكـن  عن معناها وجدواها،      لحوح   تساؤل   دون    ألعمال مكررة،  الطيب 
التـسكين     بهدف المقبول   هو   وهذا ،   أن يقوم بدور مرحلي مطمئن ناجح      

  مرحلـة    معهـا    ويتناوب   يليها   مرحلة   مجرد   يكون   أن   شريطة المرحلي،  
  .اإلبداعى   البسط 

  هـادف    توجه في   الوعي     تحريك في   اإلبداعى      البسط    يتمثل )6
  الوجـود    عليهـا    حـصل  التي     المعلومات   تنظيم   يحاول ،   مسئول 
  يقابـل    مـا    وهذا ،   الهادئ   الجيد   بالتخدير   أسميناه   ما   أثناء البشري   
  قحامـا إ   بـآخر    أو   بشكل   المدمن   إليه   يلجأ   قد ي  الذ الوعي     تحريك 
  اإليقـاع    انتظـام من خـالل       حققن    نحن نجحنا أن      فإذا  ، وافتعاال 
  أن   يمكـن  حتـى      اإلبداع   قدرات   بتنمية   له   االستعداد   مع الحيوى،   
  اإلنسان   فإن    ، والمواجهة   الرؤية من   المتزايدة   الجرعات   ستوعبي 
 طبيـة   صـناعية    بوسـائل   كهتحري   وعيه، أو    تعتيم إلى     يحتاج   نل 

 .قامعة، أو عشوائية خطرة
 

 :خالصة القول
ظـاهرة  " تصرخ فينا أن ننتبه إلى ما آلت إليه         " ظاهرة اإلدمان "    إن  
 ". اإلنسان

 
لكـونى،      الظاهرة البشرية هي أرقى وأجمل ما تخلَّق من الـوعي ا          

وتعميقها لتتطور أرقى، يبدأ بسبر غورها المرة تلو المرة، من منطلقات           
 .متعددة، متكاملة بالضرورة

 . مهدرة 
قد عجـزت    )  النفسية   الحيل  ( العادية   النفسية   الميكانيزمات   ثم إن  .3

  موضوعية و   واقعية   من   للتخفيف   المنتشر الوعي     هذا   نوافذ   إغالق   عن
 . الزاحفة   األخطار   تلك )  حتمية   وربما (

 
 :االحتماالت والمسئولية

  تـروج    خطـرة    ، تجارية اسـتهالكية،   طبنفسية   محاولة   ثمة )1
  طـول    أو   الوقت   معظم ،   بالعقاقير التداوى   في     اإلفراط في   للتمادى   
ـ    تخـدير    محاولة   وتوازيها   تواكبها) شركات الدواء  ( . الوقت   يذات
     وكـال ) اإلدمـان  ( . مـدمرة    إدمانية   نهاية إلى     يصل حتى     متزايد 
  بالرؤية   المالحق الوعي     حدة   من   التقليل إلى    ى بنا تسع   المحاولتين 
 . جميعا   ومحتواها   مداها في  :  المتزايدة 

نـسعى     أن  -  ابتداء  -  علينا   لزاما   صار ،   بذلك   سلمنا   نحن   إذا )2
 التخـدير    بضرورة   االعتراف   محاولة في     الواقع   باألمر   القبول إلى  

ـ    هـو    القبول   هذا   بأن   التسليم   من  من حيث المبدأ، لكن البد    يمرحل
 .بالضرورة 

في    تكتيكية   خطوة   أال يكون أكثر من    ينبغي   االعتراف   هذا   نإ  )3
  بمـا   ، الرؤية   من   الحد   بضرورة   التسليم   أن   حيث ،   ممتدة   يجيةاسترات 
  كيميائيـة    مـواد    باستعمال   اإلقرار  ييعن   ال   ،التخدير   ضرورة  ييعن 

  عـن    البحـث  إلى     يدعو   ما   بقدر  تنتهي إلى تعمية الوعي وتزييفه،    
  النمـو    مراحـل  فـي      "الرؤيـة    مع   القدرة   بتناسب "  تسمح    وسائل 
 . المختلفة 

  من   اإلنسان   نمو  إمعان النظر في طبيعة مسار       يستلزم   إن ذلك   )4
  شـكل  في     يسير   ال   اإلنسان   نمو   أن   لندرك ،    يالحيو   اإليقاع   منظور 
  الليـل    تنـاوب    متنـاوب  إيقاعى     جدل في     يتم   وإنما ،   مسلسل خطى   
 . الحالم   غير   والنوم   الحلم   وتناوب ،  واليقظة   النوم   تناوبو ،  والنهار 
  بـنفس    يـسير    أن   بد   ال    القدرة   كفاءة   مع   الرؤية   جرعة    ضبطإن    
،  مناسـب    مؤقـت    تخدير إلى     حاجة في       اإلنسان   كان   فإذا.  اإليقاع 
  المعلومـات    تحـصيل    مرحلة  ( بذاتها   مرحلة في    ، الطبيعية   بالطرق 
  من   موجه   تحريك إلى   أخرى      مرحلة  في     حاجة في     فهو ،  ) وترتيبها 
 الرؤى  من   متزايدة   جرعات   الستيعاب   اإلبداعية   إطالق قدرته   خالل 
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