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 مقدمة

 وهذا مرة أخرى من أهم أفضال هذه-وأنا أقلب أوراقى 
إشكالة" وجدت آتابا بأآلمه بعنوان –النشرة اليومية 

 صفحة من القطع الكبري،245، من "اإلدمان، والقيم املعاصرة
يف العبد الفقري إىل رمحة اهللا ونظرٍة منكم،تأل) مل ينشر طبعا(

 وجدت فيه حديثا رددت فيه على عدد من األسئلة29وىف صفحة 
 دون أن–، وتصورت "الكارثة الرائعة"اهلامة حول هذه 

  أن هذا احلديث موجود ىف مكان ما باملوقع،–اتأآد 

آم من زوار املوقع عامة، واملتابعني: لكنىن عدت أتساءل
 النشرة اليومية خاصة، سوف يعثر على هذا احلديث اَلهامهلذه

عن ظاهرة اإلدمان؟ مث إىن تذآرت أن آثريا مما ظهر حىت اآلن ىف
هذه النشرة، قد يكون إعادة، أو حتديث، أو اقتطاف مما هو

 موجود ىف مكان آخر باملوقع،

هذا مسموح، فاخرتت أن أنشر هذا احلديث بأقل قدر!! إذن 
مع مْن أجريُته؟ وهل نشر أم: ، وإن آنت ال أذآرمن التدخل
 ال؟ وال أين؟

 .آل هذا جيعله أحق بالنشر، أو إعادة النشر هنا 

 اإلدمان   عن  وابج  & سؤال 

  ! املدمن؟   هو   من  -1 
 يعرف   وهو ،  َفـُتر حىت    تكرر ،  لإلدمان أآادميى  طىب    تعريف   هناك

 أو طبيعى  آيميائى،    مؤثر على    اعتمد حىت    اعتاد   من   بأنه   املدمن 
  . عنه تستغىن    ال   خالياه   أصبحت حىت  ،  جسده   خارج   من صناعى  

 اهليـجة   بعد   مرة   ذات   اقرتحتـُه الذى    التعريف   أن   إال
 أن : أرى   حيث ،  وأمشل   أعم   هو  الدائرة حو اإلدمان  األخرية 
حىت ،  وعيه   تعتيم  على  - وسيلة بأى   - اعتاد    من   هو   املدمن 
 هذه   آانت   سواء ،  ضارة   اعتمادية إىل    وسكن ،  اهتمامه   أغلق 
 أو   أحد على    اعتمادية هى    واملعطلة   املستمرة   االعتمادية 
 يةطب   وصفة على    أو   عقيدة على    أو ،  فكرة على  
  . إخل .... آيميائية 
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  ؟ باإلدمان   ما   إنسانا   نصف   أن   يصّح  مىت  -2
 وإمنا ،  بذلك   الناس   أغلب   نصف   أن   ميكن ،  السابق   بالتعريف 

 لوصف   شروط   ثالثة   أضع   بأن فأآتفى  ،  بالتعميم   أبالغ   أال يهمىن  
باملعىن ( ةالصف   هبذه !) واملتعاطى غري املدمن" (املتعاطى "

  : وهى ، )السلىب

  التخلى عما يتعاطاه    عن   العجز حىت    التعود  -ا 

 على حساب الوعى العادى املسئول  الوعى   وتعتيم -2  

، مبا ىف ذلك اإلعاقة عن وذاك   هذا   عن   الناتج   والضرر  -3  
  . التكيف، وإيذاء الذات، أو اآلخرين

: ان عامة بالتعريف الواسع الذى ذآرَتهاإلدم   يشمل   هل  -3  
 الطعام ،  التدخني ،  بأنواعها   املكيفات ،  الكحوليات ،  املخدرات 
  ! والشائعة؟   املعتادة   السلوآيات   بعض   من   وغريها ،  والشراب 

 األفكار :  يشمل   أنه   عليها   وأضيف   بل ،  نعم، يشمل آل ذلك 
طرق   وبعض !!!!)  العلمى  ( البحث   طرق   عضوب ،  واملعتقدات 
 العادات   إدمان   مثل ،  الرتفية   طرق   وبعض   بل ،  لتفكريا
  . االستهالآية 

 ار   ليل   هتامجنا الىت    الدعاية   أفصل   أن   أستطيع   ال   وأنا 
 السعادة   حبوب لتسوق  أو  ، الرفاهية   جمتمع يسمى    ملا   لرتوج 
 أن   أستطيع   ال ،  األطباء   يوزعها الىت    الكيميائية   والطمأنة 
ىف ( اإلدمان   وامسها   نعيشها الىت    املصيبة   عن   ذاك   أو   هذا   أفصل 

 االستسهال   سبل   من   لنوع   يروج   منها   فكل ) صورته السلبية
  . نوع التربيروت   اللغة   اختلفت   وإن ،  واخلدر 

 لظاهرة  - والعرىب  -املصرى    اإلعالم تصدى  مدى  أى  إىل   -4  
 الوقاية   ووسائل   والتحليل   والشرح   بالتوصيف ،  اإلدمان 
 أم   صادقا   أم   مبالغا   أم   منصفا   آان   هل ..  وغريها ،  والعالج 
  ! للحقائق؟   مزيفا 

  . معا   واملزعج   حكاملض املدى  إىل    
  . وحياول   حاول   من   آل   من   النية   وحسن   االجتهاد   أنكر   ال   أنا 

 التليفزيون ىف    أحيانا   أشاهد   آنت   أنا صدقيىن    ولكن    
الفكاهى   املسرح إىل    أقرب هى    وأطباء   مدمنني   مع   مقابالت 
  . ؟  الربامج   هبذه   نضحك   من على  :  عليك   باهللا .  السخيف 

إىل   توجيهات   باعتبارها   للنصائح   أستمع   آنت   وأحيانا 
  . تليق   توجيهات   وليتها ،  أآثر   ال   العقول   ضعاف 

 أفالما   شاهدت ، ) العار   عدا   فيما  ( األفالم   مسألة   عندك   مث 
 ملتزم أى    من   دما   وأخف ،  وأحذق ،  جآأهب   املدمن   صورة   ترسم 
( !! آخر ىف الفيلم، خاصة لو آان يدرِس الدآتوراة )  قفل (
 ،) مثال   الكيف   فيلم 

 ليس   اإلدمان   أن إىل    يروج )  الوحل   فيلم  (  آخر   فيلم   مث    
 اخلارج ىف    العالج   إن :  النهاية ىف    يقول   مث يكاد ،  مصر ىف    عالج   له 
     .احلل   هو   الدولة   نفقة وعلى  
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  !!!النىب   صالة   يا

  . والفن؟ !!  اإلعالن   دور   هو   أهذا 

 أغلبه   آان .   شهور   طوال   يومية   صحيفة ىف    نشر الذى    هذا   مث 
 حول   حوار   إثارة ىف    وجناحه   النية   حسن   ورغم  ، مستورد   لألسف 
، واإلرشاد   النصح إىل    بآخر   أو   بشكل انتهى    أنه   إال ،  املشكلة 
 .، بشكل حرىف تقريبا. اخلارج   من   واملناهج   األفكار   واسترياد 

، هكذا   حوهلا   النشر   بفرط   القضية   نضر   ناأن   أشك   آدت   لقد 
 أعلم أنىن    ولوال ،  أيضا .. حاليا   به أدىل  الذى    احلديث   هبذا   بل 
 عن   مسئوال نفسى    أعترب   مبا  - تردد   بال  -يفىت    سوف   سوف غريى    أن 
  . بكلمة ى فم   فتحت   ملا )  امتنعت   لو  (  وضرره ،  سطحيته 

-  اإلنسان   مخ  على -  حتديدا-  املخدرات   تأثري   هو   ما  -5  
 العصبية   اخلاليا  - ووظائفه   ونشاطه   وعمله   ومكوناته   أجزائه

، والذاآرة والواعى،    الباطن   والعقل   الدموية   واألوردة 
  ! ووظيفته؟   وعمله ،  املخ   وأجزاء   مكونات   من   وغريها ،  والتفكري 

  . هذا   آل على  ،   جدا   تأثري سيئ   هو

أو ،  آله  التأآيد اخلطاىب  املدمن من هذا   يفيد   ماذا   ولكن 
 من تفصيل ىف ذآر معلومات أآادميية جافة

 . هذا   يهمه   ال   إن غرياملدمن

  ،  طبيب أى    أآثرمن   والضرر واألذى    الشر   يعرفون   املدمن   وأهل

 ، أصله   من   هنا   ليس   واملدمن 

ار، وحنن   ليل   والتخويف ،  الرتهيب   هذا   مثل   نكرر   فلمن    
  . ؟؟!نعدد معلومات ليس هلا فائدة عملية

 ما ..  املخدرات   من   معينة   مشة   شم ،  ما   إنسانا   أن   لو  -6  
 أو   املخدر   هلذا   مشه   أو ،  استنشاقه   منذ  -  بالتحديد - حيدث الذى  
 من  - املخدر   يسلكه الذى    الطريق   هو   ما ..  أنفه   خالل   من ،  ذاك 
، اإلنسان   حياة   واجلسم   املخ على    تأثريه   حيدث حىت  - األنف   فتحة 
  ! عام؟   بشكل 

 العامة؟   الصحافة ىف    نشره   مفيد   هذا   هل   عليك   باهللا 

 هو ،  اإلدمان   هاوية ىف    للوقوع تكفى    واحدة   مشة   أن   إشاعة   مث
 وهو ،  التَقاوم الىت    املخدرات   قوة إىل    بالدعاية   أشبه   حديث 
 التهويل   من   نوع   وهو ،  بالصدفة   واحدة   مرة   خيطئ   ملن   توريط 
  . بزمان   املعرآة   قبل   يستسلم   الشاب   جيعل الذى  

 املباشر وغري الرتويج   أن األهم هو أن نعلن أن   أعترب إنىن  
 وأطباء   عامة   األطباء   بواسطة   الكيمائية   للمخدرات املباشر 

وذلك ،  اخلطر   هو اخللفية الىت تساهم ىف تفاقم هذا   خاصة   النفس 
 املفرطة   الدعاية   ار   ليل   متارسه الذى    املخ   نتيجة لغسيل

، العصرَنة   طقوس   من   يتجزأ   ال   آجزء   املهدئة   األدوية   لضرورة 
    اإلنسان   ِقبلُة   الرفاهية   تمع   األساسية   للمتطلبات   وآمظهر 

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(ـــــــــــــطور    اإل�ســـــــــــان  و الت"  يــــوميــــــــا "   297



א  21I10I2007א – א

يؤدى بنا الذى    هو   وذاك   هذا ،  العامل مستوى  على    املعاصر
 .فة التخدير الىت يرتعرع فيه اإلدمانإىل ثقا

 والساسة   لألطباء   الناس، فاملدمنني خاصة، يقولون   فكأن
  : العصر   وقيم 

 أن   وثبت   جربنا   فقد ،  ختدير بتخدير   األمر   ما دام 
 من   البيوت   فلنأت ،  بالواحب   تقوم   ال ،  نصف   نصف   بضاعتكم 
  . وحقيق   حبق   ختدير   يا   وهات ،  أبواهبا 

  احلشيش - الطبيعية   املخدرات   تأثري   خيتلف   هل :  باملناسبة  -7
 حتدثه   فيما ،  واملرآبة   التخليقية األخرى    عن  - وغريمها   واألفيون 
  ! آثار؟   من 

 باهللا   - أيضا –السؤال    هذا جدوى    ما   ولكن :  ختتلف   طبعا 
 يك؟عل 

 وهو الوعى،    تعتعة   بني   نفرق   أن   هو   املهم   أن تصورى  ىف  
 متارس  الىت   احلرآة   وخاصة ،  العقلية   للحرآة ضرورى    أمر 
 تكبل الىت    العقلية   املسكنات   اخرتاق على    واإلقدام ،  التفكرياحلر 
أى تعاطى    إليه ينتهى    ما   وهو ، الوعى   تعتيم   وبني ،  وجودنا 
  . منبه   أو   خمدر 

 أو مجاعى    نشاط   آل ،  وحرمنا ،  وشجبنا ،  مسحنا   قد   وحنن 
 االآتشاف   حنو   الكرمية   الِقَلَقْة   التفكري   حرآة على    يساعد فكرى  
، تباملخدرا  ) تعتعته (  وعيهم   حتريك إىل    الناس   فاضطر ،  واإلبداع 
  )  آالعقاقري  ( الصناعية   أو )  آاحلشيش  ( الطبيعية   واملنبهات 

    ونعاجلهم ،  نلومهم   رحنا   مث 

عيب،(مرفوض  اجلماعى    الرقص   مادام ،  عليك   باهللا ىل  قوىل  
ذآر اهللا ىف املوالد، وىف احلضرة األسبوعية(  والذآر ،  )وقلة أدب

 يعترب من قبل السلطات!) رمبا زمانأو الشهرية ىف األرياف،
ختلفا،   آما يعترب الزار ،  "وشعوذة   دجل : "الدينية، واألخالقية

 الساعة   بعد   وال يبقى لنا إال أن ننام أمام التليفزيون 
 العقل أو اجلسد   حلرآة   يسمح   مبا يتبقى    فماذا ؟  صباحا   الواحدة 
 هذا   آل يؤدى    أفال ،  ختليقها؟   وتعيد   قهاوتعم   احلياة   تكتشف   أن 
 يشبه   فيما  -  الشباب   يلجأ   أن إىل    "احلـظر على حرآية الوعى" 
عقوهلم هبذه احملرآات الكيميائية اُملْقحمة   حتريك إىل   - االحتجاج 

 تالفاالخ ىف    حقهم  أم مازلوا أحياء هلم  هلم   يؤآد   مبا   السامة؟
  !!  خدرا؟؟؟   املوت حىت  

 أم   آانت    طبيعية - املخدرات   بني   التأثري   خيتلف   هل :   طيب -8  
.. الفم   طريق   عن   تناوهلا جيرى  الىت    الكحوليات    عن - ختليقية 
ىف   أم ..  أآثر   والكبد   واألمعاء   املعدة ىف    الكحوليات   تؤثر   وهل 
  ! أآثر؟   العصبية   واخلاليا   ملخا 

 ما فائدة األجابة املتحذلقة على مثل هذا:مرة أخرى 
 .السؤال مهما بدت إجابة علمية

 :اإلجابة باملختصر املفيد هى
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 !!!!!. آله   من   أآثر   وآله ،  خيتلف   طبعا

ىف   تنافس   مسألة   ليست   املسألة   أن   السخرية   هبذه وأنا أعىن   
 ومصائب   هذا   مضاعفات   يعرف   أن   الطبيب على    أن   صحيح ،  اإلضرار 
، خاص   بشكل   الضرر   موضع   حتديد   حيذق   أن   عليه   أن   آما ،  ذاك 
املدمن   الذى هو مشروع (العادى    للشخص   بالنسبة   األمر   ولكن 

 العقار   خيتار   ال العادى    الشخص   ألن ،  خمتلف   هو )  بشكل أو بآخر
ينبغى ،  صدره   دون   معدته   سيضر   أو ،  خمه   دون   آبده   سيصيب الذى  
. خمآطب إىل    خماَطب   من   خمتلف   املسائل   هذه إىل    مدخلنا   يكون   أن 
، املدمن   عند   ال   شيئا تعىن    ال   قد   األآادميية   الطبية   فاملعلومة 
الىت   التطبيقية   املعلومة   أن   حني ىف  العادى،    الشخص   عند   الو 
 أن   بنا   جيدر الىت    هى   أهدافه إىل    وهتديه   السائل   حاجة   تسد 
  . للناس   نقدمها 

، املناسبة   الطبية   استعماالهتا   هلا   املخدرة   املواد   هذه   إن آل
الوعى   تغيري وحىت  ،  طبعًا   أضرارها   جبوار ،  ائدهافو   هلا وبالتاىل  
ىف   طبيا   مطلبا   يكون   قد   اإلدمان   عملية ىف  أساسى    هدف   هو الذى  
 لبعض األمراض املكثف   العالج   عملية   أثناء   سواء ،  األوقات   من   وقت 

أى   يؤديها الىت    وظيفةوال ،  اخلاصة   النمو   أزمات ىف    أم النفسية 
 أن   حني ففى  ،  حدين   ذات   وظيفة هى  للوعى    "مغير للوعى" 
 وقت ىف    حمدودا   مطلبا   تكون   قد  الىت  باحلرآة   تسمح الىت    التعتعتة 
 واملصيبة ،  األمر   اية ىف    مطلق   ضرر   هو   احملو   مث   التعتيم   فإن ،  ما 
 وهو   الطبيب وحىت  ،  وتعتيم   تعتعة   بني   يفرق   ال   الطبيب   غري   أن 
، التهدئة   بني   احلد   يتجاوز   ما   أحيانا   الطبية   عقاقريه   يستعمل 
 هو   آذلك ، ) الذهول   من ( والتذهيل   التخدير   أو بني   والتطمني، 
- الىت قد تكون إجيابية -    عةالتعت   مرحلة يتخطى    ما   أحيانا 

 احملسوب أو التحريك   هبذا   ذاهب   هو   أين إىل    وال مىت    يتبني   أن   دون
  . للوعي   احملسوب   غري 

 الشجاعة   من   قدر   بأآرب   يتناول   أن ينبغى    هذا   وآل
 وتوزيع   اهلرب   بدال من ،  وااللتزام   واألخالق   والعلم   واملسئولية 
 الناقصة   واملعلومات ،  الزائفة   النصائح   ونشر ،  املعلومات   قشور 

 آأس   أو   حشيش   أو   أفيون   قطعة   أو   مشة   أو   جرعة   آم    بعد -9 
 مدمنا؟   اإلنسان   يصبح ،  مخر 

  . لفرد   فرد   من   خيتلف   أمر   هذا

 رئيس   وهو ،  اخلمر   من   برميال   يشرب   آان   تشرشل   فونستون
  . مدمنا   واليعترب   وإنسان ،  وفنان ،  وأديب ،  وزراء 

ىف   لنا   ترك   وقد ،  متنقل   خمدرات   خمزن   آان   درويش   وسيد
    . مل يقدر حق قدره حىت اآلن   ما   سنوات 

 يتعاطاه   ال   وما  ، يتعاطاه   ما   آل تتعاطى    آانت   وأمسهان
  . املدمنني   من   بأآملها   ثلة 

 من   القصد   لكن ،  عليها   يقاس   ال   فردية   حاالت   هذه   ولكن 
هو ضد العلم وهو يشوه   التعميم   أن على    التنبيه   هو   ذآرها 

  من   روأآث ،  وجه   من   أآثر  - دائما -  هلا   املسألة   وأن ،  احلقائق
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وأن ،  شديدة األمهية والداللة   الفردية   الفروق   وأن ،  حساب
 وال ،  حدة على    حالة   آل   حساب   من   والبد ،  ختتلف التعاطى    ظروف

، اإلدمان   بئر ىف    للغوص تكفى    واحدة   مشة   حلكاية   للرتويج داعى  
  . آما ذآرنا ىف بداية احلديث 

، يكن   مل    ولو ! يقلع؟   آيف ..  مدمنا   ما   إنسان   آان   لو  -10 
  ! اإلدمان؟ ويتقى  ويتحاشى    يتجنب   آيف 

النغمة الشائعة الىت يغلب عليها   عكس   أؤآد   أن   أحب  : أوال
، اإلدمان   فيما يتعلق بعالج   والتعجيز   اليأس   قدر آبري من

  . عالج   لإلدمان   إن :  فأقول 

حتمل اإللتزام بالعالج الطويل املدى مبا ىف ذلك   من   بد  ال   فقط
  .  النكسات   بعض   حدوث

 هو   ليس   املخدر   عن   اإلنقطاع   جمرد   أن   أنبه   أن   أحب  : ثانيا
  . فحسب األوىل    املرحلة   ولكنه ،  العالج 

 له   يقول   من إىل    حيتاج   ال   املدمن   أن   أؤآد   أن   أحب  : ثالثا
 يتصوره   آان   ما   له   حيقق   بديل إىل    حيتاج   وإمنا وآفى،  ،  مضر   هذا 
  . باملخدر   سيتحقق 

 صحبة إىل    حيتاج   )مثل أى إنسان(املدمن    أن   نفهم   أن   البد
  . الغائبة   الذاهلة   الصحبة   بدال من ،  شريفة   ظريفة 

 مث عالجى،    جمتمع ىف    والتأهيل اجلمعى    هو دورالعالج   اوهذ ( 
  ) ذلك   وقبل   ذلك   بعد   األوسع   اتمع 

 ) تعتعته (  وعيه   حتريك إىل    حيتاج   )آما أى إنسان(إن املدمن 
 بطريقة أآثر أمانا مع آخرين

يصاحبه الذى    اإلبداع إىل حتريك    حيتاج ) مثل أى واحد ( وهو
واملواد   املخدرات   اخلالق، حىت ال حيتاج إىل الوعى    تغيري   نوع من

 احملاولة   جتهض   ما   الىت تفتعل حتريك الوعى، لكنها سرعان
  ) التعتعة   بعد   بالتعتيم 

ال يلغى حىت    وجوده   حنرتم   ألن   )مثلنا مجيعا (حيتاج  أخريا  وهو 
  . اخلدر   غيامة   وراء   نفسه وآيانه

 ىف اتمع العالجى،   العالج ىف    وارد   هذا   وآل

  . والتأهيل املمتد   العمل   معسكرات و

آما أنه الزم لنا مجيعا للوقاية من آل أنواع اإلدمان بال
 .استثناء

 .رئيس التحرير أيامها أظن من أآثر من عشر سنوات:  األهرام-
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