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 ىف األثىن عشرة خطوة:اهللا

 ليس موضوعا ىف الدين واإلميان(

 )إال مبقدار عالقتة باإلدمان

 غدر الزمان يا قلىب ما هلوش أمان 

 وحاييجى يوم حتتاج حلبة إميان

 َأَأٍمْن بإيه؟.. قلىب ارجتف وسألىن 
 حمتار بقاىل زمان َأَأمن بإيه

 صالح جاهني 

* * * 

 : ملحوظة بادئة* 

نامج االثىن عشر خطوة لعالج املدمنني وغريهم،لست متحمسا لرب
بل إنىن أغار منه، وأحقد عليه أحيانا حقدا مفيدا، ألىن

 . أعتربه أقل مما ىف ديىن أو أى دين، آما أنزله اهللا

 آما أنىن لست ممارسا فعليا هلذه اخلطوات، 

وعلى آل من يتابع هذه السلسلة أن يذآر هذه امللحوظة
 .ت قبل أن يرتجم ما سوف أقدمه إىل ما شاءالبادئة طول الوق

 استهالل

بطيبة شديدة، حىت لو بدا ىف ذلك بعض التجاوز، آنت أمسع بعض
أوالد البلد، وأحيانا بعض أصدقائى الفالحني يدعون اهللا أو

رهبم وحدهم، وذلك من خالل قوهلم مثال   –سبحانه  –خياطبونه بأنه 
يا رب يا بتاع املسلمني"انا ، وأحي"يا رب يا بتاع املسلمني بس"

،"الكفرة"وأحيانا حيل اسم مجاعة أخرى بدال من " والكفرة أل
بتاع آل"وآنت أناقش بعضهم مداعبا أو مصححا أن اهللا سبحانه 

بل إن أغلبهم –حىت الكفرة ومل يكن يعرتض أحدهم عادة  "الناس
تهما احنا عارفني، وقال ىل ظريف منهم ذات مرة حني سأل"يقول 

، وهو أيضا مل"عشان يرآّز معانا: "عن سبب هذا التخصيص فقال
يعرتض حني ناقشته أن اهللا سبحانه ال حيتاج أن يرآز مع هؤالء دون

 .أولئك، فهو مع آل واحد آل الوقت
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"وربنا"، "اهللا"نستعمل آلمة  –من آل ملة ودين  –حنن 
بسهولة وتواتر بغض النظر عن نوع ديننا، حىت أولئك الذين

دين هلم، أو أهنم استغنوا عن الدين بشكله تصوروا أهنم ال
السائد على األقل، هم يستعملون لفظ اجلاللة بطيبة وعشم

أو من(وصدق حقيقيني، حيدث ذلك مثال حني يقول أحد امللحدين 
،"اهللا آرمي"، آله على اهللا، "ربنا يسهل) "يتصور أنه آذلك

 .اخل" ... ربنا معاك"

مستلهم من هذه العادة آدت أعنون هذه السلسلة بعنوان
وذلك حني الحظت "اهللا، بتاع املدمنني"الشعبية، عنوان يقول 

تكرار تواتر ذآره سبحانه ىف اخلطوات االثىن عشر، آما سريد
ذآره، لكنىن عدلت، مع أن الفكرة األساسية هى أن فاعلية
استعمال هذا التناول العام الستعمال القدرة اإلهلية عونا ىف

 . ف بعض الفروض والتساؤالت حول اإلدمان وعالجهالعالج يكش

 :الفروض 

، لكنه مثل آثري مما أدى إليهدين زائف ثقافة االدمان -
 .سوء فهم واستعمال بعض األديان

له عمومية أرحب، دين بديلهى  العالجية ثقافة الروحانية -
وعليه حتفظات لو أنه حل حمل اإلميان آله، أو األديان

 .النقية

هى دين) خاصة االثىن عشر خطوة( والتعاىف لتأهيلثقافة ا -
تصحيحى له طقوسه ورجاله وإجيابياته وأيضا قصوره

 .ومآخذه

 فما العمل؟ 

 التساؤالت

هل نتجنب تناول آل ذلك بوضوح وصراحة خوفا من احلديث -
 بلغة دينية حيوطها احتمال سوء الفهم أو سوء التأويل؟

ية واآلنية للدينهل نرتجم بعض ذلك إىل أصوله التارخي -
واإلميان، مغامرين بتلقى هجوم الفهم الناقص والتعصب

 األعمى؟
هل نغمض أعيننا عن حقيقة العالقة بني ما جيرى وبني جذوره -

فنحرم أنفسنا من االستفادة من التجارب العملية ىف حقل
معرفة طبيعة اإلدمان وعالجه ىف تصحيح موقفنا من الدين

 واإلميان؟

 .فانتبهواالت هذه املداخلة املمتدة، هذه هى إشكا

 اخلطوات اإلثىن عشر

وقد) االثىن عشر خطوة(ىف برنامج عالج املدمنني األشهر 
مرات باللفظ 4انتشر عرب العامل مبا ىف ذلك مصر يأتى ذآر اهللا 

، آما يأتى ذآره بالضمري أو)11، 6، 5، 3اخلطوة " (اهللا"
هسألنا :) 7(، واخلطوة "قوة أعظم"): 2(باالحالة ىف اخلطوة 

   ........)أن خيلصنا من 
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لزمالة املدمنني) ال اخلطوات(ىف التقاليد االثىن عشر 
ال توجد سوى سلطة... "اجملهولني ورد ىف التقليد الثالث 

علينا أن نسعى ليكون ضمري إله عطوف،مطلقة واحدة، 
 "موافقا ملشيئته"جمموعتنا 

اعةهذا هو ما يقوله آل من ينتمى إىل نظام هذه اجلم
وميارس هذه اخلطوات مهما آان دينه الشخصى الرمسى، أو دين

 .أهله، أو حىت لو آان بغري دين

 ثقافة اإلدمان

أشرت مرارًا وتكرارا إىل أن هناك ما يسمى ثقافة
االدمان، وأهنا ثقافة هلا معاملها احملددة، وهى بكل سلبياهتا

ر فيهتكشف لنا عن مساحة أوسع من ثقافة اجملتمع الذى تظه
من  -بالعالج والتأهيل –من ناحية، مث إهنا ىف تطورها 

التعاىف(إىل جانبها االجياىب ) املرضى التدمريى(جانبها السلىب 
، قد هتدينا إىل ما ميكن أن نستلهمه منها، لصاحل)اإلبداعى

 .مسرية البشر

 تنويعات ثقافية

نعىن بثقافة االدمان منظومة الوعى اجلمعى الذى يشمل
دمنني فيصفهم، وهم يشكلونه، ىف آن، هذه املنظومة ختتلف منامل

مرحلة إىل مرحلة، ومن جمموعة إىل جمموعة، فثم ثقافة مهيئه
لالدمان، ومثة ثقافة الغوص ىف االدمان، ومثة ثقافة التعاىف من

 .اخل....االدمان 

من هنا علينا أن نتأىن ومنعن النظر ىف االلفاظ واملفاهيم
ذه الثقافة أو تلك حىت تتحدد آل من مضموهناالشارحة هل

ونبضها وغائيتها وال تستعمل عشوائيا أو تعميما آما
نستعملها ىف سياق ثقافات أخرى، أو مؤسسات أخرى، ومن ذلك،

 .، هذا علم ودين ومسئوليةلفظ اجلاللة استعمال: دون أى حرج

 نظرة بادئة ىف اخلطوات االثىن عشر

قوة الفرد املدمن وحدها"بأن  ة األوىلاخلطوبعد االعرتاف ىف 
غري قادر على"، وأنه قد اصبح "أصبحت عاجزة عن إنقاذه

أننا"..تبدأ اخلطوة الثانية بأن تؤآد " إدارة حياته وحده
توصلنا إىل االميان بأن قوة أعظم من أنفسنا باستطاعتها أن

 ".تعيدنا إىل الصواب

 :نالحظ هنا أمرين

ئع من أن املدمن عالجه يشرتطاألول أنه بعكس الشا 
استعمال اإلرادة الذاتية بشكل حمدد، وهذا هو ما يتواتر
آثريا ىف وسائل االعالم والدراما وهو الشائع عادة بني األهل،
نالحظ أن ما جاء ىف اخلطوة األوىل من االثىن عشر خطوة يكسر آل
هذا الوهم، وهو يهز ضمنًا، الغرور اإلنساىن الفردى، وهو ما
ساد طويال مع غلبة النزعة االنسانية الىت ازدهرت ىف القرن

 . التاسع عشر والعشرين ىف مواجهه سلطة الكنيسه قبل ذلك
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أننا بال قوة وإن حياتنا"مبجرد أن تقول مثل هذه اجلمل 
، تقفز إليك قوتني رافضتني جاهزتني للعمل"غري قابلة لإلدارة
 :ىف اجتاهني متضادين

ما دمت غري قادر" :ولاألوىل السلطة الدينية اجلاهزة تق
 ،"على إدارة حياتك فسوف نديرها حنن لك بالنيابة

تقفز إليك تنكر عليك :الثانية السلطة املعقلنة احلديثة
تستسلم للخرافة،  قولك وتنبهك إىل أنك، هكذا،

 اخل،.. وللميتافيزيقا، إْذ تتخلى عن مسئولية إنسانيتك إخل

طوات اإلثىن عشر، وهىومع ذلك فهذه هى اخلطوة األوىل ىف اخل
 .ناجحة من واقع احلال

 .أرجوك ال تتعجل احلكم

إن مثة قوة أعظم باستطاعتها"لتقول  اخلطوة الثانيةتأتى 
تقوم عنا بكل"، يالحظ أهنا مل تقل "تعيدنا إىل الصواب أن

، ولكن ترآت الباب"ما هو الصواب"، ومل حتدد ابتداًء "العمل
 . وترآت الصواب حيمل آل االحتماالتمفتوحًا للعون واالستعانة، 

. مث تأتى اخلطوات بعد ذلك حيث تذآر اسم اهللا صراحة ىف بعضها

"االعرتاف"وبالرغم مما يبدو ىف هذه اخلطوات من شبه 
التوبةإىل درجة ما، إال أهنا ليست بعيدة عن  املسيحى
أية بصرية بالواقع الداخلى واخلارجى ىف أية، وال عن اإلسالمية

 .ظومة أخالقية ممتدةمن

 هذا االعرتاف ال ينهى احلكاية بل يبدأها،

هللاوهو ليس اعرتافا آلخر آوسيط إىل اهللا، ولكنه اعرتاف 
 ".بل اإلنسان على نفسه بصرية ولو ألقى معاذيرة" وألنفسنا

وهو إعرتاف أقرب إىل البصرية منه إىل إعالن ذلك باأللفاظ،
 هذه األخطاء، بطبيعةوهو ليس اعرتافا باألخطاء، ولكن 

آل ذلك حيرك الوعى إىل مساحة من الرحابة والعمق تسمح
 .مبعاودة احلياة اإلنسانية مبا هى أهل له، ال أآثر وال أقل

لتعلن اإلستعداد ودرجة اخلطوة السادسة والسابعةمث تأتى 
 :التسليم هلذه القوة اُملعينة

لشخصيةهذه العيوب ا يزيل اهللا آلألن "فمن ناحية تدعو 
، ومن ناحية)اخلطوة السادسة: وليس فقط يغفر األخطاء(

:وليس من الذنب(ثانية أن يسهم ىف التخلص من النقائص 
 ).اخلطوة السابعة

وقد اخلطوة احلادية عشر،مث جند أنفسنا قرب النهاية ىف  
لتحسني صلتنا، )وغريمها.. بالدعاء والتأمل(شحذ الوعى 
ن حتسني الصلة، غري التسليم السلىب،، مع تذآر أالواعية باهللا

ولكن حتسني الصلة يشمل اليقني بأن األصل هو اخلري، وأن مشيئة
هذه القوة لنا هى الصحة، فإذا عرفنا ذلك يقينا، بفضل ما 
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نفعل لنتعرف على فضله، فإن األمر حيتاج إىل إستكمال الدعاء
 .، حنن الذين ننفذهابأن يعيننا على تنفيذ هذه املشيئة

 بط؟ما احلكاية بالض
هل حنن ىف مقام عالج؟ أم ىف آنيسة؟ أم مسجد؟ أم مستشفى؟

 .أم مرآز تأهيل؟، لكن هذا هو احلاصل

 :وقفة ضرورية

بعيدا عن حكاية األثىن عشر خطوة، وأيضا عن أوهام ما
يسمى امليتافيزيقا التقليدية آان البد من التوقف لنتحسس

قوةالطريق إىل التعرف على بعض معامل أو آثار هذه ال
مبعىن احلياة: البيولوجية(الواقعية، الضامة غري املغرتبة 

Bio (الىت جتمع بني البشر ىف وحدة أآرب من مفرداهتا لينطلقوا
 .أحادى ومجاعات إىل وحدة أآرب مما يعرفون 

الىت ينكرها معظم العلماء(آل احلقائق العلمية 
تدآائن مم) مثل الكون(تقول أن اإلنسان ) التقليديون عادة
على قمة اهلرم احليوى ىف حدود –، وأن متيزه ىف الزمان واملكان

هذا االمتداد، وأن واع نسبيا هبذا االمتدادجعله  –علمنا 
هو حقيقة، بقدر ما هو مشروع، وهو طبيعة تلقائية بقدر ما

 .هو قرار ومسئولية

وغدًا نتابع التعرف على هذا العامل اإلجياىب الذى يظهر ىف
االآلينيكية، ورمبا نرى من خالل ماذا آل إليه سوء املمارسة

 . فهم، أو سوء استعمال الدين الرمسى بعد تسكينه

 . الربنامج تطوعى تلقائى جماىن اليهدف للربح -

20(عدد املتعافني املتبعني لربنامج اإلثىن عشر خطوة  -
 . ىف العامل) مليون

 . اجتماع اسبوعيا) 60(و) جمموعة 19(ىف مصر  -

 . خطوة يطبق ىف آثري من بلدان العامل 12برنامج  -

اعرتفنا أننا بال قوة جتاه إدماننا، وأن )1(اخلطوة 
 .حياتنا أصبحت غري قابلة لإلدارة

توصلنا إىل اإلميان بأن قوة أعظم من أنفسنا )2(اخلطوة 
 باستطاعتها أن تعيدنا إىل الصواب

ياتناإختذنا قرارا بتوآيل إرادتنا وح )3(اخلطوة 
 لعناية اهللا على قدر فهمنا

اعرتفنا هللا وألنفسنا ولشخص آخر بالطبيعة )5(اخلطوة 
 احلقيقية ألخطائنا

آنا مستعدين متاما ألن يزيل اهللا آل هذه )6(اخلطوة 
 العيوب الشخصية

سعينا من خالل الدعاء والتأمل إىل حتسني )11(اخلطوة 
 فقط ملعرفةصلتنا الواعية باهللا على قدر فهمنا، داعني

 .مشيئته لنا والقوة على تنفيذها
 سألناه بتواضع أن خيلصنا من نقائصنا الشخصية )7(اخلطوة 
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