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ال أعرف مدى أحقيىت ىف هذ التنقل السريع بني ما حيضرىن هلذه
شرة من موضوعات ومسائل ومشاآل، هذه البدايات الىت الالن

تكتمل أبدا، هل هى فرضت نفسها على هذه النشرة فأصبحت مما
؟ لو أنىن ألزمت نفسى بإآمال أى موضوع)أو يعيبها(مييزها 

مما بدأت، إذن لوجدت نفسى أآتب آتابا وليس نشرة يومية،
بعد أسبوعني منوهو الذى ظهر " بعض وصف مصر"خذ مثال موضوع 
بعض وصف مصر(وخلمس حلقات، ) 2007 – 9 -15(بداية النشرة 

من ملف(، ")3"بعض وصف مصر ( ،")2"وصف مصر بعض (، ")1"
من ملف القيم واألخالق ىف(، )"1"القيم واألخالق ىف مصر اآلن 

، أعتقد أنه حيتاج الف صفحة ليكتمل")2"مصر حبث علمى شعىب 
بعضه، مث خذ آخر ما نشرت هنا عن العالج عامة والعالج

عالج املواجهة"النفسى خاصة متهيد للدخول تفصيال إىل 
مثال وقد شغل حواىل نصف نشرات الشهر   "املسئولية  املواآبة
 .املاضى

 ما العمل؟

على الفضائية املصريةآنت أسجل ىف ) 1/3(ُظهر هذا اليوم 
موجود على" سيدتى"برنامج (اهلواء عن إشكالة اإلدمان 

، وموقف األم من ابنها أو زوجها املدمن، ودار)املوقع حاليا
حوار وقلت آالما ورددت على مداخالت هاتفية عادية ساذجة، مث

خيل إّىل أن ما قلته يستأهل أن يكون مادة أثناء عودتى
للنشرة الىت أعدها لتصدر غدا، وطلبت من سكرتاريىت تفريغ
احللقة، لكنىن راجعت نفسى حيث أن احللقة تنزل ىف نفس الوقت
بالصوت والصورة ىف املوقع، فلماذا أقلبها آتابة أيضا؟ أنىن

،)ج عن اإلدمان&س(آنت بدأت فتح ملف اإلدمان ىف نشرتى 
، وأن هذه)األسرة والثقافة والطب النفسى واإلدمان(

 .اليومالبداية مشلت آثريا مما قلته ىف حلقة 

دفعىن هذا آله إال أن أعود إىل ملف اإلدمان هكذا، ولأليام
 القادمة

 :اجلزء الثاىن من األسئلة الشائعة وإجاباهتا احملدودة 

 )2(س، ج عن اإلدمان 
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هل ملنظومة القيم السائدة، عالقة بانتشار ظاهرة:س
 اإلدمان هكذا؟

 .طبعا :ج

ورمبا آان هكذا عرب -ولكن عندك، نالحظ أن اإلدمان أصبح 
عاملّى االنتشار ال يفرق بني مكان وآخر، وال يفرق –التاريخ 

بني مستوى اجتماعى أو مادى وآخر، وال يفرق بني نظام قيمى
وآخر، اإلدمان قد ينتج من فرط احلرية، آما أنه قد ينتج من

ة املال، آما قد يرتبطفقر احلرية، اإلدمان قد يرتبط بوفر
، ولكل موادُّه ومسومه، فإذا حنن نبهنا إىل"الدآر"بالفقر 

قيمة بذاهتا، وربطنا بينها وبني اإلدمان فعلينا أن ننتبه
إىل أال يكون هذا الربط خطيا مسطحا، وأيضا أن نتجنب

 .التعميم أو الثبات

 مثل ماذا ىف مصر على وجه املثال؟: س

،والرشاوى الكالمية االْستْسهال واملباشرةخذ مثال قيمة : ج
 مرحلة   مع   تتفق   ال   ومفاهيم   لقيم -   نية   حبسن   رمبا  -  نروج   إننا

 متثل هى    مث ،  املادية   إمكانياتنا   تناسب هى    وال املأمول،    حتضرنا 
  . اإلدمان   رةظاه   فيها   ترتعرع الىت    األرضية   بعض نظرى    وجهة   من 

ىف أآثر من جمال،   يقع   جتليات هاتني القيمتني   من   آثري 
 ومنها ،  السياسة   جمال ىف    يقع   وبعضها ،  الرتبية   جمال بعضها ىف 

  .  القانون   أو   االقتصاد   وأحيانا   الطب،   جمال ىف    يقع   ما 

األساسيتني   القيمتني   هلاتني   نروج   حنن   الرتبية   جمال   ففى 
 :االستسهال واملباشرة

  :  فمثال ،  االستسهال   عن   أما 

 أن  - معهم   فتعودنا  -وبناتنا  أبناءنا   عّودنا   لقد    
 هو % 100  تقدير   يصبح حىت  ،  سهلة   تكون   أن ينبغى    االمتحانات 
 وهذا ، !!!)  أمكن   إذا   لنجيبا   وغري (  النجيب   الطالب   حق   من 
 أن   البد   النبغاء   أنبغ فحىت  ،  أساسه   من   تربويا   خاطئ   مبدأ 
 أداء أى  ىف    الضرورية   اخلطأ   نسبة هى    وما ،  املمكن   ماهو   يتعلم 
 اخلطأ   هو   وما ،  احملتمل   اخلطأ   هو   وما ،  درجته   بلغت   مهما 
 احلياة   قوانني   من   هذا   وآل ،  باإلمهال   اخلطأ   وما هو ،  لصدفةبا 
  . السليمة   الرتبية   مبادئ   من   تكون   أن   قبل   الطبيعية 

 لتنشئة   ضمنية   دعوة   فهو   ذلك   غري   أما ،  الواقع   هو   هذا
 لوم وعلى  ،  لماحل   تقديس وعلى  ،  اخلطأ   استحالة على    أوالدنا 
    ظاهر   استسهال   من   فيه   ما   هذا   آل وىف  ،  اآلخرين 

  :  املباشرة   عن   وأما 

 املعلومات   آــم   لقياس   االمتحان   يكون   أن على    دأبنا   فقد 
 إزاء   التصرف على    القدرة   لقياس   وليس  ، الذاآرة   خمزن ىف    احملشورة 
 الرواية   فأصبحت ،  اللغات   امتحان ىف  حىت    ذلك   حيدث ،  شكالتامل 
 وتسكب   حتفظ ،  النصوص   مبثابة هى   -  مثال   العامة   الثانوية ىف   -  املقررة 
بالتلقى   تسمح ،  نقدية   قراءة   تقرأ   رواية   تعد   ومل ،  الورق على  
  , احلوار   واقع   نم   الصياغة   وإعادة ،  املتجدد 
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 حيفظ   نصا   أو ،  يستعادتارخيا   وليست   رواية هى    فلماذا 
 إذن؟ 

 -إن مل يكن أغلبها  -أصبحت بعضها    اإلنشاء   مواضيع وحىت  
 الذين   الطلبة   لبعض   أعجب   آنت   وآم ،  قلب   ظهر   عن   حتفظ 
باللغة   واحدة   مجلة   نطق   يعرفون   ال   وهم   الطب   بكلية   التحقوا 

 حصلوا   أهنم خيربوىن    ، وهم اإلجنليزية   العربية الفصحى، ناهيك عن
 مسز تاتشر   أن   أشك   تقدير  !!االجنليزى ىف   40على   40على  
 .  عليه   حتصل   أن   ميكنها   شخصيا 

 ملخدرات؟ا بتعاطى    وذاك   هذا   عالقة   ما   ولكن: س 

 أن   فالبد أن نالحظ   متأنية   بأمانة   األمر ىف    نظرنا   إذا   :ج 
 هلاتني   واخلطرية   املبالغة   الصورة   إال   ليس   املخدرات تعاطى  
 واملباشرة ،  االستسهال   القيمتني 

الوعى   تغييب   من   احلسية   اللذة على    احلصول   أسهل   فما    
  . كيمياءبال 

 األمل   من   للتخلص   مباشرة   أآثر   طريق   يوجد   ال   آما    
 املواجهة   مراآز   وتنومي الوعى    تعتيم   طريق   مثل   والوحدة 
  . واليقظة 

 جمرد   وهوليس ،  فراغ   من   ظاهرة   ليس   املخدرات فتعاطى    إذن 
 سائدة   لقيم مرضى    جتسيد   هو   وإمنا ،  مادة   وفرة   أو ،  خلق   سوء 
 .ندرى   أن   دون   نغذيها 

فكيف تتجلى هذه القيم نفسها ىف جماالت أخرى،: س 
 آالسياسة مثال؟

السياسة عندنا وجه خاص، مث عندك حق، هى تتجلى ىف: ج
–إهنا تصبح خطرا أآرب إذا صدرت عن مسئولني أضيفت إليها 

 ،املبالغة والتعميم: ، قيمتا-وهو ما حيدث عادة

 األخالق   أضافت   آما الشموىل،    احلكم   عودنا ،  السياسة ىف  
 لنسبا   حنرتم   وأن ،  اإلمجاع   قيمة   من نعلى    أن ،  القـَبـَلية 
، االنتخابات   من أى  ىف    الفائز   املرشح   جناح ىف    االرتفاع   الشديدة 
 البلد ىف    احلصيف السياسى    أن   ، مع املبالغة   قيمة   ميثل   وهذا 
على   حزبه   أو   هو   حصل   إذا   خيجل   أن   بد   ال   العريق الدميقراطى  
  ) مثال (  املائة ىف    الستني   تفوق   نسبة 

 قيمة   وامليل إىل اإلمجاع والفرحة به املبالغة   هبذه   ويرتبط 
، الكسور العشرية   منظر   نتحمل   أن   نستطيع   ال   فنحن ،  التعميم 
حنن منيل إىل التعامل بقيمة    مث   ومن ،  النسبية   موضوعية   أو 
 ".االستقطاب"نا عادة إىل ، الىت تضطر" شئ   ال   أو   الكل "

 ولكن ما عالقة ذلك باإلدمان؟: س

فتعاطى ،  واضحة   هذا   بكل   املخدرات تعاطى    عالقة :ج
على  -  وآبارا   صغارا  -  تعود   قد   وعينا   أن   يؤآد   املخدرات 
النهائى،   واحلسم ،  املطلق   التأآيد   من   املطلقة   الصورة   هذه 
  ،  األبيض   أو   األسود   رؤية على   ،"أو ...  إما" :  منطق على    تعود 
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 إفاقة  فإمـا ،  مأزق ىف    وعينا   فوقع  والتداخل، وسطى،    ظالل   بال
 وهو ( - أو آلها  -  األمور   ملعظم الوضوح    شديدة  ورؤية   مؤملة 
 الزؤام   فالنوم   وإال ، ) اليقظ البشرى  للوعى    مستحيل   أمر 

  ). التخدير   غيبوبة . (= واالنسحاب التمام

- غري املُفّسر   الضيق   عند   خاصة  -  نفسه   جيد) أو غريه(   الشاب
 أحد على    اليقني   ذلك   مثل   له   حتقق   آيميائية   وسيلة   أمام  
 أحيانا   ومطلقة   يعةسر   وسيلة   إال   هو   ما   خمدر فتعاطى  ،  اجلانبني 
على   وليرتتب  ، املواجهة   أمل   أو   الغموض   اختالفات على    للقضاء 
  .. ذلك   بعد   يرتتب   ما   ذلك 

ولكن األطباء يتعاملون مبثل ذلك حني يروجون للسعادة: س
والرفاهية ضد أى قلق، ملاذا إذن ضد أى اآتئاب وللراحة
 اإلدمان؟ذلك وهم الذين يعاجلون 

مع أن هذا صار ينطبق على(شكرا أنك قلت بعضهم،  : ج  
، هذا يدعوىن إىل احلديث عن قيمتني مساعدتني ىف هذا)أغلبنا

 والطب ،  الطب   جمال ىف والتسكني    امليكنة :  قيمتا اال، مها 
 : ماذا جيرى   ننظر   دعونا ،  خاصة النفسى  

 فن   حمل والتسكيىن،  )  والتكنولوجى ( اآلالتى   الطب   حل   فقد 
يأتى   املريض   وأصبح ،  عامة   الألم   وفن   التطبيب   وفن   التعصيب 
 من   طلبت   ما   وآثريا ،  ليـعـاجل   ال ،  لريتاح أساسا   الطبيب إىل  
 يوجهون   حني مهنىت،  يعلموىن    أن على    يصرون   اللذين مرضاى    بعض 
، يادآتور   ترحينا   مفروض   إنت :  قائلني   والتقريع   اللوم إّىل  
 أو   الباب على    الالفتة   قراءة   يعيدوا   أن   منهم   أطلب   آثرياما 
هو إمسى    يسبق الذى    اللقب   أن   ليتأآدوا   الروشتة على  

 فإن وبالتاىل   ن،فال"  املريحاتى "  وليس   فالن )  الطبيب ( الدآتور 
  . فحسب   الرتييح   وليس   العالج هى  وظيفىت  

 القانون   حيث   املتقدم   العامل ىف    وخاصة ،  عامة   األطباء 
 مخ   غسيل   عملية   فريسة   يقعون والشرآات تربجمهم،   يالحقهم، 
من   اخلطأ   من   واخلوف ،  ناحية   من   املفرطة   الدعاية   بفضل   منتظم 

 أن إىل  :  مثال النفسى،    التطبيب ىف    احلال ينتهى  . أخرى   ناحية
 الغامضة   االبتسامة املسطحة   تلك   تطل   أن   هو   املراد   غاية   يكون 
 وجه على    بدت   مثلما ،  املريض   وجه   على )  للبالهة   األقرب (
تلك احلسناء   أو ذاك،   الدواء   هذا   تعاطت الىت    احلسناء 

العاملية مع اسم  العلمية   االت إحدى    غالف على    املرسومة
  !!.الدواء اللذيذ

ىف –هناك   الطب   أصبحت من أولويات ممارسة   ذلك بناء على  
 من   قدر   أآرب   بعمل   نفسه   الطبيب حيمى    أن هى    -البالد املتقدمة 

 إعطاء   مث ،  هلا   لزوم   ال الحتياطات، وتسجيل آتابات دفاعية ا 
 بعد   االبتسام   حيقق حىت    الكيميائية   السعادة   من   قدر   أآرب 
  . يتمتع هو أيضا بنوم عميق  و   العبوس 

 الوجه   هذا   أن )  مرضانا   وغري (  مرضانا   وعلموا   علمونا   نعم 
 من   فالغرض   ذلك وعلى  ،  العباد   رب   من   املراد   غاية   هو   الباسم 
 الصحة البامسة   موفور على    احلصول   هو   يكون   وأن   بد   ال التداوى  
 هو   احلديث   العصر   وعسل ، " العسل ىف    نوما "  للمريض   حنقق   بأن 
 آيت   وآيمياء ،  آذا   حبوب 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   1412
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 ماآينة إىل    احلديث  الطبهذابفضلاإلنسانهوممففينقلب
 وبالتاىل هى حتتاج للتلميع ،  آيت   وشحم ،  آذا   زيت   ينقصها 
 آيمياء   وآلها العالىن،    بالعقار   والتسكني ،  الفالنية   بالطريقة 
  . آيمياء ىف  

 اإلدمان؟   بظاهرة   ذلك   عالقة   ولكن ما: س

سوى   ليست ، امليـكىن التسكيىن،    للطب   الصورة   هذه   إن   :ج 
 من   آثريا   أن حىت  اإلدمانية،   الكيماويات   لظاهرة الطىب    الوجه 
 إمنا   للمخدرات   املتعاطني   من   نسبة   أن   أظهرت   األمينة   األحباث 
 انتقاء   أن حىت  ذاتى، ال   العالج   وسائل   من   آوسيلة   ذلك   يفعلون 
 االضطراب   بنوع   يرتبط   قد   املخدر   من   بذاته   لنوع املتعاطى  
إمشعىن (   بآخر   أو   بشكل املدمن /املريض  يعانيه الذى  النفسى  
  ). إخل ..  جمرب   واسأل   ذلك؟   غري   الطبيب   يفعل   وهل ،  الطبيب 

معنا هلا قيم خمتلفة، هى تعاىن منلكن جمتمعات غري جمت: س 
 نفس الظاهرة؟

هذه حقيقة وقد أشرنا إليها ىف رد سابق، فاملسألة: ج
ليس ىف هذه املقيمة أو تلك، ولكن ىف طبيعة الربط بني السبب

السوفييىت   بشقه (  عامة الشماىل  الغرىب    والنتيجة، فاتمع
 وما الياباىن احلديث    أو بنموذجه ،  وحديثا   قدميا   وتوابعه 
ىف   منهم   الواحد   يستغرق   بل  ، االستسهال   من يعاىن    ال )  أشبه 
 يعرف   ال   جمتمع   وهو ،  الوقت   طول ينبغى    آما   وواجبه   عمله 
بالنسبة  السهل الذى أشرنا إليه السطحى  باملعىن    املباشرة 

 أيضا   وهو اجلدوى،    وحساب   املمتد   بباحلسا   شئ   فكل ،  تمعنا
 أو   الكل :  مبدأ على    يسري   وال ،  الغموض   يتحمل   آيف   تعلم   جمتمع 
 يعىن عكس ما عندنا، آذلك هو  نفعل   أننا تدعى    آما   شئ   ال 
) مثال (  املائة ىف    ومخسني   بسبع   عندهم   االنتخابات ىف    يعتربالفائز 
 ذآرت   ما   خالف أيضا   هذا   وآل ،  ساحقا   انتصارا   انتصر   قد 
 مثل   إلينا   صدروها   قيم   تقديس ىف    نتبعهم   أننا   صحيح ،  عندنا 
وامليكنة،   التسكني بقيمىت    واضح   وارتباطه "  الرفاهية   جمتمع "
 األربع   القيم ىف    الذآر   السالفة   الواسعة   االختالفات   أن   إال 
 حتتاج  ، والتعميم ،  واملبالغة ،  واملباشرة ،  االستسهال :  األوىل 
 ظاهرة فتغذى   عندهم   تسود الىت    القيم   عن   تساؤل إىل    منا 
 واحدة   النتيجة   أن   مع ،  خمتلف   بشكل   اإلدمان 

 ال   النسبة   بنفس   ةالظاهر   تواتر إن هذا جيعلنا نكرر أن 
 تشابه   وال ،  املسار   وحدة   وال ،  األسباب   وحدة   بالضرورة يعىن  
 مناهج   التفسريات   نستورد   وحنن   حنذر   جيعلنا   ما   وهذا .  املضاعفات 
 .منهم آما هى حرفيا  البحث 

 مثل   اجلديدة   للقيم   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   فإذا 
 لتأثري   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   وإذا ،  وامليكنة ،  التسكني 
، واالغرتاب   اإلعالن   بوسائل الوعى    لتلويث   والتعرض ،  املافيا 
 تواتر ىف    معهم   االتفاق   من   واحدا   جانبا   يفسر   قد   هذا   آل   فإن 
 قيم   عن   البحث   ذلك   بعد   علينا يبقى    مث ،  اإلدمان   ظاهرة   حدوث 
، مع عندنا الىت    السلبية   القيم   مقابل   عندهم أخرى    سلبية 

خمتلفة، مربرًا   سلبيات   من   عندهم  التحذير أال يكون البحث فيما
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 لتصور أن سلبيتنا أقل، أو دمها أخف، علينا أن نرآز
أشري   فسوف   ذلك   ومع ،  اخلاصة   مصيبتنارصد وعالج  على    بالضرورة 

 املنبع   اختالف   إلظهار   إشارة   جمرد  -  باملقابل   عندهم   ما   بعض   إىل
 :، خذ عندك مثال املصب   توحد   رغم 

 الغرور   قيمة   جند   عندنا   واملباشرة ،  االستسهال   مقابل ىف 
، سواه   دون   اإلنسان   تقديس إىل    وصلت   قد   عندهم  البشرى 
 إهناء ىف    احلق   له ،  شئ   آل على    قادر ،  نفسه   ملك   لديهم   فاإلنسان 
).اإلدمان  بالغيبوبة (  تشويهها   أو )  باالنتحار مثال (  حياته 
  . الدمار   هذا   بكل   الفخر   هذا   آل   عندنا   وليس 

 منهم   الواحد نرى  ،  عندنا   والتعميم   املبالغة   مقابل ىف 
، بل حياته   من   الصدفة ختتفى    حىت تكاد ،  شئ   آل   حساب ىف    يفرط 

 حسبة   منه   فلتت   إذا   أنه قد يضطرب توازنه قليال أو آثريا
 حسابات   أن   ومبا ،  قدرل   تسليم   أو   بغيب   إميان   يسعفه   ال   إذ ،  ما 
 مفاعل   آارثة (   مربر   بال   تفلت   وآم ،  البشر   حسابات هى    البشر 
 من خالل ذلك ومثله قد حتتد حاجته، ، ) أوعصارإ   أوزلزال نووى  
  . ختدير   يا   وهات ،  املفاجأة   خشية   وعيه   به   يثلم   ما  إىل 

ىف   أننا   مسئوليتنا   موقع   من   نعلن   نأ   علينا ينبغى    إنه
 مثل (  بذاهتا   ميادين ىف    معهم   نشرتك   قد ،  هذه   اإلدمان   حرب   جمال 
 خنتلف   أن ينبغى    ولكننا ، ) التهريب   ومنع ،  املافيا   حماربة 
  .أخرى   ميادين ىف       متاما   معهم 

، اإلدمان على    نتغلب   أن   ميكن   باإلخالص   أنه   مثال   قيل   فإذا 
 من   يكون   عندنا فقد   ومفهومه   عندهم   اإلخالص   مفهوم   عند   وقفنا 
 مثلما (  عليه   ونتسرت املتعاطى    مهمة   نسهل   أن   عندنا   اإلخالص 
 من /  تاالمتحانا ىف    ألبنائنا   الغش   نسهل   أن   الشهامة   أصبحت 
  )  اجلدعنة   باب 

يستغىن   قد   واإلميان   للدين   بالعودة   أنه   عندنا   قيل   إذا  و 
 فإنه الوعى باملواد إياها،    تغييب إىل    حاجته   عن    املدمن 
 الغالبية   عند   اإلميان   نعرف أين موقع   أن   علينا ينبغى  
غىن عن االنشغال هبذه املسألةآثري منهم يست   حيث ،  لديهم 

 نشاط   الغامضة أصال، أو هو يكتفى مبمارسات خفيفة آنوع من
اعرتاىف   أو تسكني   األآل،   قبل   ودعوات )  إند   ويك( األسبوعى    هناية 
 . طيب 

 ما   ترتاوح   قد   عندنا   واإلميان   الدين إىل    العودة   أن   حني ىف     
 تعميق   يشمل   مبا السكوىن  باملعىن    املطمئنة   للنفس   رتويجال   بني 
إىل   الكدح   بني   ما و ،  لألمانة   محال   متصل ذاتى    جهاد   دون   التسليم 
، وآالمها له اخلالق   املبدع   بالغيب   اإلميان   وتعميق ،  اهللا   وجه 

 فاعلية خمتلفة،

، واألخرى تتناغم معليمغيبوبة التساألوىل حتقق  
، وآال الوظيفتني أبعد عن وظيفة الدينهارمونية الكدح

  . لديهم، وهذا ال يعيبهم ىف ذاته، لكنه توضيح للفروق

 ؟ اإلدمان   ملكافحة   تبذل   أن   جيب الىت    اجلهود هى    إذن ما: س
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، الكمة معىن    بكل   احلرب ،  ثالثا   العظيم   واهللا   احلرب هى  :ج 
أمتادى   بل ،  أفالم   وال ،  ندوات   وال ،  والمقاالت ،  جهودا   ليست 
 الطوارئ   تعلن   احلرب   فأثناء ،  قوانني حىت    وال ،  أحباث   وال :  فأقول 
 شبهة   فيها   إجراءاهتا   تكون   قد الىت    القوانني   بعض   وتتوقف 
من فرط متابعىت خلطاب حتصيل احلاصل ،  للهزمية   احملارب   تعريض 

الذى نتناول به إشكالة اإلدمان، خطر ىل يوما أن أوصى
 أرد الذى    احلديث   مبا ىف ذلك هذا (،  واألفالم   الربامج   آل   بإيقاف

)  !على اسئلته اآلن، أو الربنامج الذى شارآت فيه ظهر أمس 
 واحلجارة بالوعى    امليدان  إىل   ولننزل لنوقف آل ذلك أو أغلبه  
 .ودائما   وحاال   اآلن ،  لنحارب   والفأس   والعرق 

، العدو   حتديد :  احلروب   آل   خطط   مثل هى    احلرب   هذه   خطة 
 مث ،  ضعفه   نقط   ودراسة ،  لقائه   واختيارميدان ،  أسراره   ومعرفة 
  : هو   هنا   والعدو ، اإلبادة  حىت   اهلجوم   تلو   اهلجوم   موجات 

 ومن   هو ،  خمدرا يسمى    مسا   بلدنا إىل  ،  أدخل   من   آل  -1  
  .. مرّوجا   أو !!  مسهال   ذلك ىف    عاونه 

 من   ظرف أى    حتت   السم   هذا وتعاطى    استسهل   من   وآل  -2  
  ،  الظروف 

هى  -  باهللا   والعياذ  -  غايتنا   أن وادعى   دعى   من   وآل  -3  
 السكينة   وحياة   الرفاهية   جمتمع 

بضاعة ثقافة   مواجهة علينا أن نتسلح بذآاء املواجهة، 
 للطمأنينة   يروج فالذى      : وأنفع أنقى    ببضاعة اإلدمان 

 نذآرة ،  ملالكا   لإلميان األعلى    املثل   أا   ظنا منه   الساآنة 
 وحنن   حنملها الىت    األمانة   بثقل   نذآره   آما ،  اهللا   وجه إىل    بالكدح 
 منها   وأشفقت   محلناها الىت    األمانة ،  نطيق   ال   مبا   حولنا   ما نعى  
، لكن حلملها لذة الفخر أننا بشر أآرمنا اهللا، واألرض   اجلبال 

 .نسحاب والغيبوبةوهى لذة تُفّل لذة اال

ننتبه إىل  ، احلياة   ونبدأ   القلق   ندع   أن   يروج والذى  
 احلياة  يبدأ   وال   مواجهته بأن جمتمعنا بالذات قد يدع القلق

 التقشف   بشرف   نذّآره ، علينا أن نواجهه وحنن  حيزنون   وال 
 وهكذا   وهكذا .  عىاجلما   األمل   ومسئولية ،  احلزن   وآرامة النفسى،  
  

 أال ترى فيما تقول نربة خطابية أنت تنهى عنها عادة؟: س

 تكون أن  عندك حق، حىت أنىن مرة تصورت أنه البد  :ج   
 وزارة هى  مهمة حرب اإلدمان،   املهمة   هذه   هبا   املنوط   اجلهة 
، األوقاف   وال ،  الصحة   وال ،  التعليم   وزارة   ال ، !!!!!! احلربية 
  إخل، .... اإلعالم   وال 

 النفسية   األمراض على    الظاهرة   هذه   انعكاسات ماهى : س    
 والعصبية؟ 

  . واضح   غري   السؤال :ج 

 ، نفسية   أمراضا   الظاهرة   هذ   تسبب   هل   املقصود   آان   فإن
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 بل نفسى،    مرض هى    ذاهتا   دح ىف    اإلدمان   ظاهرة   أن   هو   فاجلواب 
 إن ، وهى أيضا سبب ىف أمراض نفسية متعددة، "نفسى   طاعون" 
 أن   وآما ، "الوعى   سرطان "  أهنا   هى   لظاهرة اإلدمان   تسمية   أفضل 
 هذه   فإن ،  الصحيحة   اخلاليا   اخلبيثة   خالياه   فتأآل   ينتشر   السرطان 
خرقة إىل    اإلنسان   فيتحول ،  يتشوه حىت  الوعى  على    ِغُيرُت   الظاهرة 

  . آيان   وال ،  آرامة   وال ،  غاية   بال ،   اللحم   من   منتهكة

 ؟ وأية أمراض مثال؟ نفسى   مرض   عن   اإلدمان   ينتج   هل: حتديدا: س

  . نعم  

 من   اهلرب إىل    صاحبه   يدفع   ما   آثريا   باالآتئاب مايسمى    إن 
للوعى،   املغيبات   هذه إىل    فيلجأ ،  الرؤية   وفرط ،  املواجهة   أمل 
 فريسة   يقع   ما   سرعان   مث ،  أوال الذاتى  العالجى    القصد   هبذا 
 . االآتئاب   زال   لو حىت    املتكرر   اهلرب 

 الناجم   القلق يسمى    فيما  -  أقل   درجة إىل   - احلال   آذلك   
 الوعى،   فرط   عن 

الكيميائى   العالج   مفهوم    فإن  األخرى   الذهان   حاالت ىف    أما   
، خمدرة   ليست   أهنا   عقاقريه   عن   قيل   مهما ،  حديثا   املنشرت 
 صناعية   مغريات   أهنا مبعىن  بأخرى،    أو   بدرجة   آذلك فأغلبها حلد  
 وبني !!!)  الطبية (  العقاقري   هذه   بني   الفرق   آان   وإن . للوعى 
 أما الوعى،    تعتم   أو   تغيم ،  املخدرات   أن هى    املخدرات 
فاألمر يكاد الوعى،    أو تقلص   تضيق   فإهنا األخرى    العقاقري 

 هو   الطب   هم   يكون   أن   من   فبدال ،  اإلدمان   حالة ىف    واحدًا   يكون
 السعى إىل تكامل   أو الوعى،    أو تثوير الوعى،    توجيه 
 األطباء معظم   هم   فإن ،  واإلبداع   الواقع   مع الوعى    مستويات 
  . واإلطفاء   والتسكني   التهميد ىف    احنسر 

املرضى   األساس   هو   الشخصية   باضطراب يسمى    ما   فإن   وأخريا 
ىف   الشخصية   اضطراب   بأن   علما .  احلاالت   معظم ىف    لإلدمان   اخلطري 
 ما   بقدر   القلق   أو   االآتئاب   مثل   مرضا   اليعترب   األحوال   من   آثري 
ىف   محاسا   أقل   جيعلنا   مما ،  وممتدا   شامال   سلوآيا   منطا   أو ،  يعتربمسة 
  . اإلدمان   وراء   مرضا   اعتباره 

 لكن هل يعترب اإلدمان مرضا ىف ذاته؟ أو نتيجة ملرض آخر؟: س 

ال أريد أن أقول أن هذه مسألة ثانوية، فسواء آان: ج
مرضا أو نتيجة ملرض، فنحن ال نريد أن نصور للناس وللمدمن
 ولألهل أن آلمة مرض ميكن أن تكون تربيرا ملا حدث وحيدث،

هو  - القح   العضوية   احلاالت   عدا   فيما ،  انون حىت -  املريض 
  . مرضه   حدوث ىف    ما   بشكل   مشارك

 بل النفسى،    املرض   أغلب   تعترب   ملدرسة أنتمى  أنىن    ذلك
-   ما   بشكل  -  فصاحبه ،  العميق   االختيار   من   نوعا والعقلى،  
 أنه   ذلك معىن    ليس النهاية،    هناية ىف    إحداثه   عن   مسئول 
 ظروف   حتت الوجودى األعمى    االنتقاء   من   نوع   ولكنه ،  يتصنع 
 اختيار على  ما بىن    فإن وبالتاىل  ،  له   وهيأت   به   ومسحت   أتاحته 
      يصبح   الجالع   رسالة   تصله   أن   مبجرد   فاملريض ،  اختيار   فهو 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1416



 02I03I2008א – אא

 هو  -أوىل    باب   من  -   واملدمن ،  الطبيب   مع   مصريه   عن   مسئوال
 آل   مرض آخر،   عن   ناجتا   إدمانه   لو آان حىت    آذلك   أيضا

 . مرحلتني على    ستتوزع   املسئولية   أن   احلكاية 

 تفشى ظاهرة اإلدمان على اتمع؟   تأثري   ما : س

، إذا واإليضاح   الشرح   من   مزيد إىل    حتتاج   ال   املسألة   إن   :ج
اختل متاسك اتمع حتت أى ختريب للوعى، مبا ىف ذلك اإلدمان

 بل   ، إبداع   وبال ،  إنتاج   وبال ،  آيان   بال   جمتمع   هو الكيميائى، ف
 تصبح   قد لو متادت أآثر فأآثر   الظاهرة   هذه   أن أرى  إنىن  
 أصبح الذى   البشرى   اجلنس   بانقراض   التهديد   عالمات   من   عالمة 
  :  تارخيا   مسبوقتني   غري   إغارتني   رمحة   حتت   اآلن 

 البالستييك   وفضالت ،  بالرذاذ   البيئة   تلوث : األوىل 
والكيميائى، واملافيا، وإجرام احلكومات واإلشعاع الذرى  
  ،  إخل ...الشرآات الداعمة هلا و

ىف   واإلفراط ،  باملخدرات : الوعى   تلوث :  والثاىن 
  . العقاقريالنفسية 

 وآأننا نتنافس ىف القضاء على اجلنس البشرى

ومع ذلك ال أريد أن أبدو من فرط حتذيرى هذا متشائما أو
أرى أنه يائسا، فهذه الكلمات ليست ىف معجمى أصال، إنىن

مواصلة النقد واملراجعة، فالثورةبالرغم من آل ذلك فإن 
طول الوقت جدير" معا جدا"والتصحيح، فاإلبداع واملثابرة 

 .بأن ينقذ اجلنس البشرى من االنقراص

 أليس آذلك
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http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum / 
 

All Interventions: The Man & Evolution FORUM Messages 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/messages/1 

 

Pr. Yahia Rakhawy Web Site 
http://www.rakhawy.org/a_site 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1417
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