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 ، ومالمح املخرجومواقفمراجعات

 مقدمة

 الظاهرة   هلذه رؤيىت    أستوح   مل أنىن  من جديد   أؤآد   أن   أود 
بضعة   طوال    انطباعاتى   خالل   من   إال ،  هبا   أقدمها الىت    بالصورة

، وقد ترتب على ذلك أنىن أعدت اإلآلينيكية   املمارسة   من   عقود
النظر بشكل شامل ىف معظم املواقف الىت تتناول الظاهرة من

 :ى بعض ذلكالزوايا املختلفة وفيما يل

 الطىب   املوقف: أوال  

 وآأا من وجهة نظر أغلب األطباء،   اإلدمان   ظاهرة   تبدو
 عالج إىل    حتتاج فهى  وبالتاىل  األول،    املقام ىف    طبية   ظاهرة 
، مغلقا   آان   لو   حبذا   يا  ، عادة مستشفى  ىف  ،  طبيب   بواسطة 
  . اخل ..  شافية   أو ،  لةبدي   عقاقري   وبواسطة 

 وقفة إىل    حيتاج   ذلك   آل   أن  -  باملمارسة   تبني   فقد  - ولألسف   
  :  ذلك   بعض   ومن ،  اجتاه   من   أآثر ىف    مراجعة 

–آما ذآرنا  –اإلدمان  على    يقبل   رمبا   املدمن   إن  -1 
 للمرض   توقيا   )2008-3-2يومية اإلدمان، ومنظومة القيم (
 اإلدمان   إن    : مبعىن   املنذر   أو ،  املهدد   أو ،  القادم النفسى  
 إعالنا   يكون   أن   قبل   للمرض ىف البداية،   إجهاضُا قد يكون  
 يبدأ آبديل   املنطلق   هذا   من   اإلدمان   فكأن  ، ىف ذاته   ملرض 
قبل أن النفسى القادم أو البادئ أو املهدد،    للمرض 

 أن   ينبغى    مستقال ىف ذاته، بذاته، وعلى ذلك   مرضا   يصبح
 نفصلة؟م   طبية   مشكلة   باعتباره   للمبادرة   احلماس   يقل 
 نوع   من   هو ،  اإلدمان  ، وخلف ،  مع   الغالب   االضطراب   إن  -2 
 النوع،   وهذا ، ) الذهان   أو   العصاب   دون (  الشخصية   اضطراب 
) أحيانا   وقانونية (  اجتماعية   مشكلة   يعترب ،  عمقه ىف  
 غلبة   ايربرم  -  إذن  -  يوجد   وال .  طبية   مشكلة   أآثرمنه 
 .املعاجلة   سبل   من   غريه على    التطبيب 
مسى   مما   التطبيب   بديل   هو   ما   شكل   يأخذ   قد   اإلدمان   إن  -3 

يومية ما(إىل ذلك سابقا   أشرنا   وقد ، "الذاتى   التداوى "
رمبا وصل األمر  ،)2008-3-5ظاهرة اإلدمان؟ " تقوله"الذى 
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 بالنسبة   رصدها   ميكن   انتقائية   عملية   إىل اآتشاف
 الكامنة   النفسية   أمراضهم   اختالف على    املدمنني   الختيارات 
االنتقائى هبذه الذاتى    التداوى   سبيل على    الظاهرة   أو 

 اهلريوين   مثل (املادة دون تلك، لذلك املرض دون غريه، 
على   االحتمال   هذا   قبول ىف    بالغنا   إذا ، ) مثال   لإلآتئاب 
 نقبل فكرة أن   أن  -  منطقا  -  بنا   جيدر   قد   فإنه   عالته 
، بديال   مرضا   قبل أن يصبح   بديال   طبا أحيانا يكون   اإلدمان 

لكنه طب له أعراض جانبية تصل أحيانا إىل أن تكون ألعن
 .رض املراد شفاؤهمن امل

يسمى   ما   حنو   املعاصر النفسى    الطب   اندفاعات   إن  -4
الكيميائى   النموذج :  احلقيقة ىف    وهو (الطىب    بالنموذج 

ىف   يساهم   قد   -آما أحملنا سابقا -موقف    هو )  الكمى امليكىن 
 هذا   ألن   ذلك .  منها   التقليل ىف    ال ،  اإلدمان   ظاهرة   نشر 
-  مباشر   وغري   مباشر   بشكل -  يؤآد   املزعموم الطىب    النموذج 
 وإن ،  خاص   بوجه  ) الطىب (الكيميائى    اإلدمان   ضرورة على  
 حتت   ذلك   يفعل ،   املضاعفات   وتفاوتت ،  املسميات   اختلفت 
العالج مدى حىت    أو املدى،    الطويلة   العالجات   عناوين 
  . شابه   وما ،  احلياة 

إن استغالل ضعف الثقافة الطبية عموما بإيهام الناس -5
واملدمنني حبلول طبية سحرية تقوم بغسيل الدم حتت ختدير

أحيانا تسمى عالج اإلدمان باجلراحة حيث(عام لبضع ساعات 
، مث ُيبلغ)حتت ختدير عام.. حتت اجللد" آبسولة ما"تزرع 
آما" نظيفا" املدمَن بعد أيام أنه رجع!!) اجلراح(املعاجل 

ولدته أمه، آل هذا ميارس حتت اسم الطب، ومع أنه له
، فإن جمتمعنا"إزالة التسمم السريع"أصول حتت ما يسمى 

غاية"الذى ينبهر ألى حل سريع، يعترب أن هذا هو 
، وحنن ندرج هذا حتت بند املوقفوهناية املطاف، "املراد

اج وقفة، وهو أمر حيت"أطباء"الطىب ألن الذى يقوم به 
 .حامسة وتثقيف ممتد، وضمائر حية

 إذن ماذا؟

  :  ذلك   ومن الطىب،    املوقف   هلذا جذرى    تعديل إىل    حنتاج حنن 

 للممارسة   بالنسبة   اإلدمان   مشكلة   وضع   حتديد ينبغى   -1
 مضاعفات   بعض   يتناول الدوائى    الطب   أن   باعتبار ،  الطبية 
  . الراسخ   جوهرها   دون   العاجلة   ناإلدما 

 هذه   مواجهة ىف    شامال   نقديا   موقفا   نقف   أن ينبغى   -2
، العصرية   احلياة   بأن   تقول الىت    العلمية   شبه   الشائعات 
   !!!!! عصرية   آيميائية   مهدئات إىل    حتتاج   ما   أول   حتتاج 

 خيلط   وهو ىف أحد االجتماعات   الزمالء   عضب لنا   قال حىت  (  -3
 الكيلو   جيد   ال   ملن   ميكن   اللحوم   غالء   بعد   أنه   باهلزل،   اجلد 
 أو ،  مثال   قروش   بعشرة "  أتيفان "  بقرص   يستبدله   أن   بكذا 
 مثل   الشرب   ماء   مع   املهدئات   تضع   أن   احلكومة على    أن 
  ). اخل ....   الكلور 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـا يــــوميـــــــ"   1475
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 املقاييس   عينيه   نصب   يضع   أن  - ميثله   مبا -  الطبيب على   -4
، وال يقتصر العالجية   مهمته   نتائج   هبا   يقيس الىت    اإلجيابية 

 !!.على مواصلة حتليل البول والتجسس على الدم

يكتفى   فال  ، طويلة   ملدد   االنقطاع   وبعد التعاطى    قبل
 فرتة   حول   مث التعاطى    أثناء وتقديراته    بقياساته 
 .  االنقطاع 

 والرتغيب   الرتهيب   مهرجانات إىل    يستدرج   أال   الطبيب على  -5 
 من   به   تقوم   حيذر االطمئنان ملاوأن  ،  والدينية  اإلعالمية 
  . ئش   خييفه   يعد   فلم   اإلدمان   مستنقع ىف    وقع   ملن   فاشل   ختويف 

إىل   استطاع   ما   اإلعالم   يقود   أن   الطبيب على    أنه أى 
 من   املوقف   تناول   ضرورة على    يؤآد   وهو   السليمة   الوجهة 
 تقوم   ما   مث  ، عامة   الظاهرة   تعنيه   ما   عن   بالبحث   جذوره 
  . ، وآيف نستفيد من آل ذلك حدة على    فرد   لكل   به 

بالنسبة إلزالة التسمم السريع، ينبغى أن يوضح األمر -6
ملن اختاره أن املسألة ليست غسيل دم، وال عالج جراحى،

ينبغى أال تكون إال اخلطوة األوىل ىف –ملن اختارها  –وأا 
 .برنامج ممتد

 اإلآلينيكية   شاهداتهم   يكتم   أال   الطبيب فعلى  ،  وأخريا  -7 
 خيتزهلا   قد   منهج  ، حمدد علمى    مبنهج   آميا   تقييمها   منتظرا 
 الباحثني إىل    يقدمها   أن   األول   واجبه   إن   بل ،  يشوهها   أو 
 الرتبويني إىل    يقدمها   آما ،  عاملة   فروض   صورة ىف   -  املنهجيني 
 حق   له   ليس ،  املعمعة   جوف   من   شهادة   ورةص ىف    والسياسيني 
  . الفجة   صورهتا ىف    ولو ،  آتماا 

  " علمى   البحث " املوقف : ثانيا

-   النفسية   الظواهر   من   الكثري   مثل  -  اإلدمان   ظاهرة    تكاد
 من   اهذ   ولعل ،  التقليدية   بالطرق   للبحث   قابلة   أن تكون غري 
 اإلسهام   عن   عاجزة   األحباث   نتائج   جعلت الىت    األسباب   أهم 
 أا   احتمال إىل    أحملت أنىن    لدرجة ،  الظاهرة   مواجهة ىف  احلقيقى  

 جوانب على  األحباث     رآزت   إذا   بالظاهرة   املهتمني   قد ختدع
 تسربغور ال  ،  ظاهرة   مبقاييس   سالقيا   أو أجريت من خالل ،  ثانوية 
  .. أو معانيها أو مراميها    بلغتها  هتتم   وال ،  الظاهرة آلها 

 السائد العلمى التقليدى   املنهج   فيه   يوقعنا   ما   ومن أهم
  : ىيل   ما 

لفظى   تقييم ىف احلصول على املعلومات على   نعتمد   إننا  -1 
    لاألحوا   أغلب ىف  

 هبا نرضى    وأحيانا ما ،  العاجلة   بالنتائج   تم   إننا  -2 

 لدرجة   أو ،  دون (  الكمية   واآلثار   بالتغريات   تم   إننا  -3
  ) الكيفية   النتائج ،  من   أقل 

 دون )  ما     أعراض   أو (  ما   ظاهرة   اختفاء على    نرآز   إننا  -4 
 مع   االختفاء   هذا   مواآبة   عن  - اللحظة   نفس ىف   - نبحث   أن 
  . وأخطر أخفى    تكون   قد   ومسات   أعراض   حتريك 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) لكرتونيإإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1476
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 أسباب   عن   وحنن نبحث   فيه   مبالغا   ترآيزا   نرآز   إننا  -5
 بدا   مهما   هينا   ليس   أمر   وهو )  احلتمية   السببية (،  الظاهرة 
 التعقيد   مع   ألنه ،  وآخر   متغري   بني   ومؤآدا   ظاهرا   لرتابطا 
 الشخصية   جمال ىف    يستحيل   يكاد   البشرية   للظاهرة التكثيفى  
 االحنراف   هذا إىل    أدت الىت    أواألسباب   السبب   حتديد   واضطراهبا 
 أغلب ىف   - يقني   دون -  إليه   اإلشارة   ميكن   ما   وآل ،  السلوك   أوذاك 
 لدرجة   متغريين   ترابط   و   أ   تتابع   أو   تزامن   هو  - األحيان 
  . أوألخرى 

 وقتنا ىف  ،  هذا   بلدنا ىف  العلمى،    البحث   نشاط   يقوم وحىت    
 ومعاجلة   مسارنا   توجيه ىف    اإلسهام ىف    منه   نتوقع   مبا ،  هذا 
نراعى   وأن   بد   ال ،  خاصة   اإلدمان   لظاهرة   بالنسبة   صعوباتنا 
 وبني   جمتمعاتنا ىف    الظاهرة   هذه   ظهور   بني اجلوهرى    االختالف 
 . خمتلفة أخرى    جمتمعات ىف    ظهورها 

 إليها   االلتفات   الواجب   التنبيهات   بعض إىل    هنا   وأشري
  : الصدد   هذا ىف    بآخر   أو   بشكل 

 املنهج   نسخ على  البحثى    النشاط   يقتصر   أن ينبغى    ال ) 1 
  . ممكن أو مستورد   أو   حمكم   أنه   رد ،  واملتاح   الشائع 

 بني   ما   ترابطا   تعلن   قراءة   النتائج   ُتقرأ   أن ينبغى    ال   )2 
العلمى   البحث   ليكون   بد  إذ ال ،   جة حمدودةونتي واحد،   متغري 
 هذه   من  " مفيدة   مجلة "  صياغة   حنسن   أن ،  ونافعا   موضوعيا 
 خالل   من   إال   تتكون   أن   ميكن   ال   املفيدة   اجلملة   وهذه ،  األجبدية 
 مهتم   مبدع   أمني موضوعى  بشرى  وعى  

 خاصة   الظاهرة   هذه   مثل وىف  ،  عامة لمى الع   إن البحث ) 3 
 ال   وهذا  ، األول   املقام ىف    سياسيني   أخالقيني   باحثني إىل    حيتاج 
تصر بشكل نظرى مثاّىل الىت    املنهجية   شبه   اإلشاعة   مع   يتفق 
 عموضو   عن   وحتيزاته   ذاته   وانفصال ،  الباحث   حياد على ضرورة  
 يرصد   موقف   صاحب   يكون   أن   هو   الباحث   من   فاملطلوب ،  البحث 
 هو   ومادام ،  هلا   يتنكر   أو   ينكرها   ال ،  منها   وخيفف   حتيزاته   به 
ىف   موقفه   ليكون   إعداده   من   بد  فال خفى،    أو   معلن   موقف   صاحب 
  . املوضوعية على    والتأآيد   اإلنسان   بناء   اجتاه 

 األمشل باملعىن  (سياسى  وعى  على    باحثني   تنشئة   من   إذن   البد ) 4 
 يواجهون   إذ   شخصيا   مؤرقني   جيعلهم أخالقى    وبالتزام ، ) للكلمة 
 باإلبداع   يسمح إمياىن    وبانتماء ، -   حضاريا   تقشفا  -   الظاهرة 
  . دائبة   حبرآية   التوافق   ومستويات   وياتأول   وحيدد 

 مناهج   تتخلق   ميكن أن   الباحثني   هؤالء   مثل   خالل   من ) 5 
 الذاتية   االنطباعات   تستبعد   ال العلمى،    للبحث   جديدة 

ىف   املناسب   موضعها ىف    تضعها   ولكنها )  اإلآلينيكية   أمهها (
 خالل   من   املصداقية   تقييم   ويتم ،  األآرب املعرىف    داجلها   سياق 
وداخل   البحث   جمال ىف    فقط   ليس   واألداة   الباحث   مصداقية 

  .اإلنساىن   وجودهم   أنواع   خمتلف ىف    وإمنا ،  حدوده

 الفروض النابعة من   باستلهام   لنا   يسمح   سوف   ذلك   آل ) 6 
 االجتماعية   الظواهر   ومن ،  اإلآلينيكية   املمارسة 
 عمق  من   تتشكل   فروضًا ،  اءسو   حد على    والدينية   والسياسية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1477
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على العلمى    البحث   يقتصر   فال ،  اخلصوصية   شديدة   ظروفنا
 له ،  آخر   جمتمع   من   وأردة   فروض   حتقيق   إعادة   حماولة   جمرد 
  . خمتلفة تطور   مرحلة ىف  أخرى،    ظروف 

 بفائدهتا   لألحباث   اجملردة   النتائج   تقييم ينبغى    آما ) 7 
 التتبع   مع ،  التنفيذ   موضع   توصياهتا   وضعت مىت    احلقيقية 
 . املمارسة   واقع   من   والتعديل 

 أصال؟ العلمى    البحث جدوى    فما   وإال

 السياسى   املوقف : ثاثال

 املتعلق   الشائع باملعىن    هنا   السياسة   آلمة   تستعمل   ال
 تستعمل   وإمنا ،  بذاهتا   سلطة   إدارة   بنوع   أو   معني   حكم   بنظام 
إنساىن   وجود   آل   أن على    يؤآد الذى    واألدق   األعمق باملعىن  
 من   تنفيذها   يتم   واجبات   وعليه   حقوق   له   عام   نظام ىف    يندرج 
 املقام ىف  سياسى    وجود   هو ،  وحوارهم   الناس   جماميع   حرآة   خالل 
  . الشائعة   تسميته   آانت   مهما   األول 

هى   اإلدمان   مشكلة   فإن ،  املسئولية   وبكل ،  املنطلق   هذا   من
 إال حقيقى    حل   املشكلة   هلذه   يكون   ولن ،  اساأس   سياسية   مشكلة 
 تغيري ،  العامل مستوى  وعلى   , الوطن مستوى  على  -جوهرى    بتغيري 
 آجال   إن -   تصب ،  سياسية   مسئولية   هو   ما   حتت   بآخر   أو   بشكل   يقع 
  .  التسميات   ختلفتا   مهما   اإلنسان   تطور   مسرية ىف   -  عاجال   أو 

 مشكلة هى    اإلدمان   ملشكلة التصدى    مهمة   أن   ذلك معىن 
 أو   طبية   مشكلة   تكون   أن   قبل ،  آافة   والناس   الدولة 
 أو ،  النفس خمتصى    أو ،  الطب   رجال إىل    وإحالتها ،  اجتماعية 
 عن   وتغافل   للمشكلة   اختزال   هو   ذلك   آل ،  الوعظ متحمسى  
  . معناها   حقيقة 

 ضمنا   تقاس   قد ،  معني سياسى    نظام   آفاءة   فإن   ذلك وعلى 
 آدليل   سواء ،  الظاهرة   هذه   مثل على    القضاء ىف    آفاءته مبدى  
 حتريك ىف    جناحه على    آدليل   أو ،  قبضته   وإحكام   قوته على  
 فعال )  ضمنا   والفردية (  اجلماعية   املسئولية   وتنمية   االنتماء 
  .  حضاريا   وناجتا   يوميا 

ىل   أوحته   ما على    بالتنبيه  -بعد ذلك –أآتفى    
 األمشل   املوقف   هذا ىف    الذآر   السالفة   اإلآلينيكية انطباعاتى  
  : التاىل   الوجه على  

 املواقف   آل   مستلهما ،  يقود   أن السياسى    املوقف  على  -1
  ). آخره إىل  .. والدينية ،  علمية   والبحث ،  الطبية (األخرى  

 احلرب   هذه ىف    السياسية   القيادة   مهمة   تفاصيل   تتوقف  -2 
 جمال   هذا   ليس ،  آثرية   متغريات على    والتطورية   احلضارية 
 ودرجة ،  احلكم   سلطة   االعتبار ىف    تأخذ   ولكنها ،  هنا   رحهاش 
 ومن ،  لبلد   بلد   من   خيتلف   مما ،  القانون   وقبضة ،  النضج 
 . مرحلة إىل    مرحلة 

السياسى،   العمل   أن   أذآر   أن   دون   النقطة   هذه   أترك   ال  -3 
    من   ليس   هو  -  حضارية   مسئولية   يكون   أن   له   آان   إذا 
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ىف   خاص   شكل   له   نظام   آل   و ،  الناس   دون   السلطة   اختصاص
 السلطة   بني   احلرآة   هذه   تنظيم   وأشكال   وسائل على    التأآيد 
يعطى الذى    هو   ذلك   وآل ،  بينهما   التمثيل   وطبيعة ،  والناس 
  . املقام   هذا ىف  السياسى    العمل   أمسيته   امل معىن  

  الديىن    املوقف : رابعا

 وبني   للدين السطحى    االستخدام   بني   ابتداء   نفرق   أن   بد   ال
، خلقا  و ،  عبادات :  أرجل على  ميشى  الذى  احلقيقى    التدين 
ظل ىف  ،  متصل   حوار ىف    وخارجيا   داخليا   وجهادا ،  ومعامالت 

ليس هلا سقف، وجهاد أآرب ليس له اية، مبعىن   ممارسة طبيعية
 اتباع   وبني ،  الدينية   اللغة   استعمال   بني   نفرق   أن   بد ال   أنه 
 احلالة ففى  مث سلوك السبل اإلميانية،  ، الدينية   التعليمات 
 تزيد   الثانية   احلالة وىف  ،  مارسةامل   وتقل   األصوات   تكثر األوىل  
، وىف احلالة ومتحرآا   نافعا   فاعال   طيبا   خريا   وتصبح   املمارسة 

 .دون توقف" إليه"الثالثة يتواصل اإلبداع 

 لكنها   اجلوانب،   ألحد   تفضيال   ليست   التفرقة   هذه   أن على 
، العباداتية   التنظيميةو   السلوآية   الصورة   لتتكامل   دعوة 
  . اخلالق اإلبداعى    دوره ىف    األعمق احلياتى  اإلمياىن    املوقف   مع 

 دين   هو   مما   االستفادة على    التأآيد   هو   التوضيح   هذا   أمهية
احلقيقى   النفع على    حرصا ،  متعددة   مستويات على    وإميان   وتدين 
 .، وإميان حرآى متصل حقيقى   دين   هو   ما   آل   من 

 يستجيب   ال    خاص   بوجه   املدمن   أن على    التنبيه   حيسن   آذلك
 أن   ميكن   ما   بقدر ،  املباشرة   الدينية   باللغة   احلديث ىف    لإلفراط 
  .  مباشر   غري   بشكل ُيحَتذى    ظاهر   بسلوك يقتدى  

 بنتيجة تأتى    رمبا   للتدين   تسكينية   صورة   شيعت   فقد   آذلك
مدى   حقيقة ىف    النظر ينبغى    ولكن ،  الشكل   حسنة   عاجلة 
 من   حاجات   مستويات   تذآرنا   ما   إذا ،  بقائها   وطول ،  فاعليتها 
وليس   له   وحتريك الوعى  ىف    تغيري   عن   يبحث   وهو   اإلدمان إىل    يلجأ 

 وعن ،  االمتداد   وعن املعىن،    عن   يبحث أنه أيضا   آما تسكني،  جمرد 
 أن   ميكن   القيم   هذه   وآل ،  البداية ىف    الثورة   يشبه   مبا   احلق 
 املنقطع   اجلاف   وجوده   يقلب حقيقى  إمياىن    جهاد   من   عليها   حيصل 
 التناسق ىف    ممتد   نام   وجود إىل  )  الكون  ىف   الغريب   آاجلسم (
  . احلقيقى واملعىن  الكوىن  

جوهرى   أمر   هو ،  إميان   هو   فيما اإلبداعى    اجلانب   تنمية   إن
ىف   وإمنا ،  فحسب   اإلدمان   ظاهرة   مقاومة ىف    ليس أساسى،   و 
  . عام   بشكل والتطورى  املساراحلضارى  

 أن إىل    أشري   الذآر   السالفة   اإلآلينيكية ممارسىت    حدود وىف 
، قادر حرآى    بشكل )  مثال النفسى    العالج ىف  (  نشط   معاجل   حضور 
 اإلنسان   حدود   بعد   ما إىل  اآلىن    بالتوجه   احلاضر   يصل   أن   حياول 
 احلضور   هذا ،  خاص   بوجه   بالغيب   باإلميان   يتعلق   فيما ،  الفرد 
متأل   حقيقية   صحية   بدائل   عرض ىف    منه   التقليل   ميكن   ال   أثر   له 
يكتفى   ال   إذ ،  معا   والتناسق   واالمتداد باملعىن    اآلخر وعى  
  . فحسب   والوعود   والتحميس   بالتسكني 
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 هلذا   املقرتح   باملخرج   متصلة هى    ادللجه   األعمق   املمارسة   هذه
 .اإلدمان   مشكلة   مظاهره   أحد الذى  التطورى،    املأزق 

 إذن ماذا؟

ينبغى أن نتذآر حكاية أن الدين خمدر للشعوب، وأن  -1
هلا أصًال ناجتًا من سوء استعمالنا للدين مبعىن التسكْين

واحلد دون اإلبداع والتطمني السطحى من جهة، مث القمع
ودون حرآية الوعى من جهة أخرى، ومع ذلك ميكن أن يكون
هلا معىن آخر مبعىن أنه ميكن أن حيل الدين بشكل أو بآخر حمل
:املخدرات آمرحلة بادئة، شرط أن يبدأ يبدأ التحرك منه
جهادا وسعيا إىل الوعى الفائق املرادف حلرآية اإلميان

 .عْودا إىل األصل"

إن آثريا من القيم الدينية اإلجيابية ميكن أن جند ما -2
 .يقابلها ىف برامج التأهيل املمتد

إن حتريك الوعى بالسعى اإلمياىن قد يعد بتغري إبداعى -3
حيقق نقالت وجدل بني مستويات الوعى حنو الوعى الفائق مبا

 .يغىن عن احلاجة إىل هذه التشكيالت الكيماوية اخلطرة

إن ممارسة التأهيل مع مدمنيني من أديان خمتلفة  -4
ولو الشعوريا –يتجهون إىل نفس الوجهة ميكن أن يكون جماال 

ملمارسة اجلدل احلقيقى بني الناس املختلفني، بديال عن –
 .مزاع احلوار السطحى املزعوم بني األديان

 اخلالصة واملخرج والنمو واإليقاع احليوى

نتيجة ماوصلنا إليه، وقد ختلق منه نوع  ضفيما يلى أعر
 من   للخروج اإلآلينيكى    الواقع   من   النابع الفرضى    التصور من 

  : التاىل   الوجه على    املأزق   هذا 

 وصلت   مبا   اإلدمان   ظاهرة نستسلم وحنن نعلن أن   أن   إما 
ىف   بيولوجية   مرحلة   هناية   تعلن التدمريى    العنف   هذا   من   إليه 
 مقومات ىف    االستغراق ىف  التمادى    مظاهر   آأحد   اجلنس   تاريخ 
 وأقدر   أخطر أخرى    ظواهر   مثة   أن مع تذآر   ، انتحارالبشرية 
،) البيئة   وتلوث ،  املناخ   وتغري ،  احلروب   مثل (  اجلنس   فناء على  
 حدود وىف    اإلنسان   إجيابيات   متناول ىف    مازالت ى فه ،  ذلك   ومع 
  . الراهنة   اللحظة حىت    قدراته   سيطرة 

يطلق صيحته   املسار ىف    خطأ   يعلن   نعترب أهنا نذيرأن    وإما
 املشبعة   غري   اإلنسان   حاجات   احرتام   ضرورة إىل    هبدف التنبيه

) اإلآلينيكية   املمارسة ىف    ظهر   مما   بعضها إىل    اإلشارة   السابق (
 بوسائل   إشباعها   حماولة إىل    يدعونا   النذير   هذا   فإن وبالتاىل  
  . استمرارا   وأقدر   إجيابية   أآثر 

  :التاىل   الوجه وأقرأه على    أفضله   ما وهو   ، األرجح   هو   وهذا 

مضى   وقت أى    من   أآثر  -  احلالية   مرحلته ىف    اإلنسان   إن  -1 
 وخارجه   نفسه   معرفة :  فأآثر   أآثر   معرفة   أدوات   ملك   قد  -
 هلا   يتهيأ   مل الوعى    من   جبرعة   مهددا   فأصبح ،  سواء   حد على  
   . مناسبة   إبداعية   ةحرآ ىف    استيعاهبا   تستطيع   بقدرات 
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حمتوى   أن   ومداها   الرؤية   مساحة إىل    أضفنا   فإذا  -2 
 حيث   من ،  وخطري   باهر   ماهو   بكل   زاخرا   أصبح   الرؤية 
، حمتملة   وتدهورات ،  قادمة   مبصائب   التنبؤ على    القدرة 
  . مهدرة   وحيوات ،  مضروبة   وعالقات 

 العادية   النفسية   امليكانيزمات   عجز   أضفنا   ذلك   بعد   مث  -3 
 املنتشر الوعى    هذا   نوافذ   إغالق   عن )  النفسية   احليل (
 األخطار   تلك )  حتمية   ورمبا (  وموضوعية   واقعية   من   للتخفيف 
  , الزاحفة 

معىن   إدراك   ألمكن   البعض   بعضه إىل    هذا   آل   أضفنا   إذا  -4 
ىف   اإلفراط ىف  التمادى    هذا إىل    املعاصر   اإلنسان   جلوء 
 فرط   ظاهرة   عنوان   حتت   سواء الكيميائى،    التخدير   استعمال 
   . اإلدمان   ظاهرة   عنوان   حتت   أو النفسى،    التطبيب 

 الظاهرتني   أصل ىف    النظر   دةبإعا   يلزمنا   املدخل   هذا   وآأن 
  :  التدمري ومدى  ،  املخاطر   درجة   اختالف   رغم ،  معا 

ىف   اإلفراط ىف  للتمادى    تروج   خطرة   طبنفسية   حماولة   مثة ) أ
 ، تواآبها الوقت   طول   أو   الوقت   معظم ،  بالعقاقري التداوى  
 اية إىل    يصل حىت    متزايد ذاتى    ختدير   حماولة   وتوازيها 
 حدة   من   التقليل إىل  تسعى    احملاولتني   من   وآال  . مدمرة   إدمانية 
  . مجيعا   وحمتواها   مداها ىف  :  املتزايدة   بالرؤية   املالحق الوعى  

-  ابتداء  -  علينا   لزاما   آان ،  بذلك   سلمنا   حنن   إذا ) ب 
 االعرتاف املبدئى   حماولة ىف    الواقع   باألمر   القبول إىل  نسعى    أن 
. بآخر   أو   بشكل   اإلدمان ولو بلغ    التخدير ضبط جرعة ب  بضرورة 

 حلم   وضد ،  األشياء   طبيعة   ضد   يبدو   االعرتاف   هذا   أن   مبا  
 من   بد   فال الوعى،    تعميق  ىف والتمادى    النمو   باضطراد   اإلنسان 
 بالضرورة مرحلى    هو   االعرتاف   هذا   بأن   التسليم 

ىف   تكتيكية   خطوة سوى    ليس   االعرتاف   هذا   أن   ذلك ) جـ 
 الرؤية   من   احلد   بضرورة   التسليم   أن   حيث ،  ممتدة   اسرتاتيجية 
 مواد   باستعمال   االعرتاف يعىن    ال   التخدير   ضرورة يعىن    مبا 
 بتناسب   تسمح   وسائل   عن   البحث إىل    يدعو   ما   بقدر   آيميائية 
  . املختلفة   النمو   مراحل ىف    الرؤية   مع   القدرة 

 منظور   من   اإلنسان   منو إىل    ننظر   أن   يستلزم    إن هذا ) د  
خطى   شكل ىف    يسري   ال   اإلنسان   منو   أن   لندرك  احليوى،   اإليقاع 
 الليل   تناوب   متناوب إيقاعى    جدل ىف  تطوره   يتم   وإمنا ،  مسلسل 
 غري   والنوم   احللم   وتناوب ،  واليقظة   النوم   تناوب ،  والنهار 
 يسري   أن   بد   ال   القدرة   آفاءة   مع   الرؤية   جرعة   وضبط ،  احلامل 
 مؤقت   ختدير إىل    حاجة ىف    اإلنسان   آان   فإذا  . اإليقاع   بنفس 
 حتصيل   مرحلة (  بذاهتا   مرحلة ىف  ،  الطبيعية   بالطرق ،  مناسب 
 حتريك إىل  أخرى    مرحلة ىف    حاجة ىف    فهو ، ) وترتيبها   املعلومات 
 متزايدة   جرعات   الستيعاب   اإلبداعية   قدرته   قإطال   خالل   من   موجه 
 مع   املتناوبة   البسط   مرحلة هى    وهذه (  والبعث الرؤى    من 
ىف الوعى    حتريك ىف  اإلبداعى    البسط   يتمثل ،  ) التحصيل   مرحلة 
     هاعلي   حصل الىت    املعلومات   تنظيم   حياول ،  مسئول   هادف   توجه 
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، اهلادئ   اجليد   بالتخدير   أمسيناه   ما   أثناء البشرى    الوجود
 بشكل   املدمن   إليه   يلجأ   قد الذى  الوعى    حتريك   يقابل   ما   وهذا 
 اإليقاع   بانتظام   حتقق   هو   فإذا ،  وافتعاال   رقحاما   بآخر   أو 
 أن   ميكن حىت    اإلبداع   قدرات   ميةبتن   له   االستعداد   مع احليوى،  
 هذا   مت   إذا , واملواجهة   منالرؤية   املتزايدة   اجلرعات   تستوعب 
 بوسائل   حتريك   أو   تعتيم أى  إىل    حيتاج   ال   اإلنسان   فإن   وذاك 
 .خطرة )  أوعشوائية   طبية ( صناعية 

 :وقفة ووعود

طالت إىل مخس نشرات، نرجو أن تتاحبعد هذه املقدمة الىت 
لنا فرصة تقدمي معلومات وتوصيات وتوجيهات وقائية عملية،
بقدر ما سوف نعرض حملات من حاالت حمددة، آل ذلك مرتبط

 .بثقافتنا أآثر فأآثر
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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 "   1482


