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مشاعر الدكتور طاهر برويز…
عندما نبدأ يف كتابة شئ جند أنفسنا يف حرية وهي من أين نبدأ وثانياً إىل أي
حد نكتفي بالكتابة .ولكن مثلما شرع أبو خليل د .حممد حممود رفيق يف هذا
الكتاب مث اختتمه بأمجل صورة مل يشعر القارئ بصعوبة هذا األمر وما عاناه
املؤلف أثناء تأليفه وتوصيل معلوماته للقارئ يف أبسط صورة  ،وعلينا أن ال
ننسى أن تأليف كتاب سلس ومنفرد يف هذا اجملال ليس باستطاعة أي
شخص .ومن املؤكد أن هذا الكتاب مفيد جداً للجميع سواء الذين يعملون

يف اجملال الطيب أو عامة الناس .
وال خيفى ما قام به املؤلف من إبداع يف ترتيب املواضيع حيث بدأ بتطبيقات
الدماغ وما يتأثر به سلبياً من تعاطي أنواع املخدرات إىل أن توصل إىل جوهر
مواضيع هذا الكتاب وهو (توعية متعاطي املخدرات ومن حوله من أقرباء
وأصدقاء عن حقيقة مرض اإلدمان وطرق الوقاية منه وعالجه).
باإلضافة إىل مجال ما قام به املؤلف من سرد نظام اآللية الدفاعية للدماغ
وخاصة ما شرحه يف الصفحة رقم ( )55من هذا الكتاب عن كيفية إباحة
العقل للجسم يف تعاطي املخدرات .
كما كشف املؤلف يف هذا الكتاب عن خطورة احلشيش واألضرار اليت جيلبها
منبهاً بأن أكثر الناس يظنون أن احلشيش غري مضر.
كما أن يف هذا الكتاب تفسري( = ) (sedativesاملنوم  -املؤدي للنوم)
اجتهاد رائع للغاية من قبل املؤلف.
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كما أن موضوع "االضطراب النفسي" إدخال جيد يف هذا اجملال حيث كان
هذا املوضوع مدون لفظياً فقط لدى اخلرباء ولكن باألسلوب الذي شرح به
الدكتور حممود هذا املوضوع يعترب تقدم جديد ومفيد يف هذا اجملال.
وشارحاً ملوضوع "اإليثار" الناتج عن السعي وراء املادة وضح املؤلف ما ينتج

عنه من أمراض وحاالت نفسية وأمهيته يف نشأة تلك األمراض.
وال ميكن أن يكون العالج كامالً وصحيحاً ما مل يكن املريض واعياً وتفكريه
إجيابياً وآخذاً مجيع أمور احلياة على حقائقها.

يعترب هذا الكتاب حماضرة متكاملة واستشارة ذاتية للعالج.
وقول املؤلف (أن الراحة النفسية والطمأنينة تأيت بعد اجلهد ،والسعادة تنجم
من التصرفات الشخصية لإلنسان) هو اللب احلقيقي الذي انبثق من خربات
املؤلف وتعليمه ومشاهداته يف حياته العملية.

(اجلهد العظيم يف طريق الدعوة وأمهية اإلقتداء بسنة املصطفى صلى هللا تعاىل
عليه وسلم) هو اجلوهر الفكري هلذا الكتاب ،وإنين ال أرى شخصاً أنسب
للقيام خبدمة عالج مرضى اإلدمان من ذلك الذي قد مر من مرحلة اإلدمان
يف حياته الشخصية ومن مث شرح هللا سبحانه وتعاىل صدره بنور هداه للقيام
هبذا الواجب اإلنساين  ،وإنين أرى أن الدكتور حممود من الذين يتبعون هذا
النهج وأنه خيدم املرضى لوجه هللا سبحانه وتعايل.
املوضوعني األخريين للمؤلف يف هذا الكتاب ومها (ألبنائي) ( ،خامتة
الكتاب) يسحران القلوب.
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ورأيي اخلاص عن انتشار ظاهرة اإلدمان يف جمتمعاتنا هو السعي وراء املادة،
وحياة ال هدف منها ،وسعي الوالدين وراء املادة واالنصراف عن رعاية
األطفال  ،واالبتعاد عن الدين وعدم تقوى هللا سبحانه والتنحي عن سنة
رسوله صلى هللا عليه وسلم .
وإن مل نتعمق يف فهم هذه األسس بالوجه املطلوب فإننا لن نستطيع أن
نشاهد مرضى املخدرات يعيشون حياة ناجحة.
نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يوفق املؤلف ويتقبل منه هذا االجتهاد العظيم يف
خدمة العباد.
الدكتور /طاهر برويز أجنم
M.B.B.S (KE); M.C.P.S.
)(Psychiatry
مشرف الوحدة )(D
معهد البنجاب لصحة العقل
املستشفى احلكومي لألمراض العقلية  /الهور
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مشاعر الدكتور عامر عزيز…

إنين أعرف الدكتور حممود عندما كان يبلغ من السن  12عاماً وقد أتى من
اململكة العربية السعودية للدراسة بالكلية العسكرية يف حسن أبدال ،وكنت
حينها مشرف اجلناح الذي أقام فيه الدكتور حممود مع شقيقه ،مث التحق بكلية
"كينك ادوارد" الطبية بالهور عندما كنت يف السنة األخرية فيها .مث تدرب
على يدي لفرتة معينة عندما كنت مبنصب مساعد بروفيسور بوحدة العظام يف
مستشفى "ميون" احلكومي بالهور .
إنين أتقدم أليب خليل د .حممد حممود رفيق وأقدم له أمسى آيات التهاين
والتربيكات القلبية على إجنازه املدهش (اإلدمان…مرض…العالج،
الشفاء ).

إنين سعيد جداً من مواصلة الدكتور حممود يف ترقبه للعلوم احلقيقية السماوية
بفضل ما لديه من علوم طبية ،وإنين أشعر أنه أصبح بإمكان مرضى اإلدمان
وأقربائهم التوصل إىل (املعرفة التامة عن هذا املرض وعن سبل العالج والشفاء
منه) بفضل املعلومات املدونة يف هذا الكتاب .
سرد الدكتور حممود هذه املشكلة (اليت تتعمق جذورها يف اجملتمع يوماً بعد
وسهل فهم مواضيعها
يوم) بطريقة سلسة للمعاجل واملريض أو أي شخص آخر ّ
املعقدة بفضل خربته الواسعة ومتكنه يف هذا اجملال .وإنين أرى ضرورة إشاعة
هذا الكتاب حىت يصبح الدليل اليدوي يف كل يد سواء أيدي األطباء أو
املرضى وعامة الناس لتنجح هذه احملاولة اخلالصة من الدكتور حممود يف توعية
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أفراد اجملتمع من مشكلة املخدرات وتساند اجلهود االجتماعية يف تطهري
اجملتمع منها.
اقرتحت على الدكتور حممود أن يطبع هذا الكتاب وينشره بشكل واسع
وعرضت له خدمايت يف هذا األمر ليستفيد منه عامة الناس بأكرب وجه .
الدكتور عامر عزيز

BSc., M.B.B.S., FRCS (Ed.),

)F.R.C.S(Glas), M.Sc.(OrthtoLondon
)F.C.P.S(Ortho
مدير قسم اجلراحة – مستشفى "ميـد"  ،الهور
بروفيسور اآلرثوبيديكس ،كلية الطب بالهور.

8

املقدمة

احلمد هلل الذي خلق كل شئ يستحق الثناء  ..وخلق شعور إدراكه والقوى
اليت تبينه وله احلمد كله  ،وأفضل الصالة والسالم على خامت النبيني الذي
أخربنا عن خالقنا وخالق كل شئ .
اهلدف من تأليف هذا الكتاب هو توعية املريض وأفراد أسرته عن:
 مرض اإلدمان.

 الطفرة العقلية والبدنية والعائلية بسبب مرض اإلدمان.
 مستلزمات العالج.
 طريقة العالج.
 الوقاية منه ومعرفة سر الشفاء.

-

1مرض اإلدماناجلسم والدماغ وما تصدر عنهما من أعمال ،،و
اآلثار األسرية واالجتماعية الناجتة عن هذه األعمال ،،
وبعدها ما ينتج عن هذه اآلثار املزيد من الطفرات العقلية واجلسدية.

-

وكل هذا يؤثر على كامل اجلسم وعلى كل جزء منه وعلى كل حلظة من
حلظات احلياة ..مث
كل حلظة سابقة تؤثر سلبياً على أحوال اللحظة التالية .

-
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ومن أصعب األمور سرد هذا الفلم املتسلسل املبين على األسباب العلمية
ونتائجها يف كتاب ألناس ال يفقهون سوى القليل يف جمال الطب .ولكن
التدقيق العلمي وشرح األسباب ونتائجها حيول العلم إىل جتربة ذاتية لذا:
2يوضح لكم هذا الكتاب أسلوب املرض وما خيلفه من طفرةوتدهور باإلضافة للمعلومات الوافية لعالجهما ومن مث الشفاء الكامل (بفضل
هللا تعاىل) وكل هذه املعلومات مأخوذة من العلوم الطبية املعاصرة.
3-دائماً نواجه مشكلة يف عرض أو قراءة املواضيع العلمية وهي أن

املستمع أو القارئ يبحث عن لب احلديث بغض النظر عن التفاصيل ولكن
للتوصل إىل اللب جيب الشرح بالتفاصيل ليكون اهلدف واضحاً ،وعند
الشعور بامللل أثناء القراءة جيب وضع الكتاب وعدم مواصلة القراءة والتوقف
عنها إىل حني الشعور بالرغبة مرة أخرى .ويف بعض املواقع تنشأ يف النفس
بعض األسئلة ولكن يأيت شرحها فيما بعد.
4جيب قراءة الكتاب حسب التسلسل والرتتيب الذي طبع عليهوجتنب التصفح وانتقاء املواضيع ألن ذلك يقلل من فائدة الكتاب إىل أدىن
حد.

5ليس من الضروري إصابة أفراد طبقة معينة من اجملتمع مبرضإدمان املخدرات بل من الطبيعي إصابة أي شخص ينتمي إىل أي طبقة من
شرائح اجملتمع باستثناء مستواه التعليمي واالجتماعي والتغريات اليت تطرأ على
جسم ودماغ املريض واألحوال االجتماعية اليت يواجهها باإلدمان هي نفسها
اليت دحد جلميع مرضى اإلدمان باختالف مستويامهم التعليمية ومكانامهم يف
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اجملتمع ،وعلى سبيل املثال ما ينجم من مرض ارتفاع ضغط الدم أو مرض
السكري أو مرض السل من نقص يف أجسام املرضى بغض النظر عن
مستويامهم التعليمية والعائلية أو إمكانيامهم املادية وهكذا النتائج النفسية
واالجتماعية عند مرضى اإلدمان هي واحدة وعالجها واحد.
6-التورط يف مرض اإلدمان واخلروج منه دائماً يكون يف يد املريض

لذا:
فإن تلقي العالج باملعين احلقيقي مث الشفاء من املرض ال يكون إال للمريض

الذي ميتنع بنفسه عن تعاطي املخدرات ويصر على التوقف من اإلدمان.
مجيع املرضى يتوصلون إىل هذا القرار يف آخر األمر ولكن عالجهم قبل
توصلهم إىل هذا القرار هو مساعدمهم يف إقناعهم عن عدم مواصلة اإلدمان
وتعاطي املخدرات.
7تتولد مجيع األمراض من القاذورات والتلو البيئي ،ومثلما تقوماآلالم بدور املنبه عند وجود نقص أو خلل يف اجلسم فإن األمراض تقوم بتنبيه
الناس إىل وجود أخطار وعوامل مهلكة حوهلم يف البيئة .ومن مث فإن التصدي
لألمراض والتخلص منها يتسبب يف تطهري اجملتمع والبيئة من التلو واألقذار،
وهكذا فإن كل مرض يعترب نعمة والبحث عن عالج له يعترب معروف وعمل
خري.
8من غري الصحيح االعتقاد أن مريض اإلدمان ضحية بريئة أو أنهسيئ األخالق أو أنه متخلف عقلياً أو أنه مدمن وراثياً وولد على اإلدمان
وكل هذه االعتقادات تعترب استعمال خاطئ ملصطلحات صحيحة.
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والصحيح أن كل إنسان يولد على الفطرة ،وفطرة اإلنسان أنه حيب العجلة
وامليل إىل األسهل ،وهذا ما يرثه اإلنسان فطرياً ،وهكذا يتدرج اإلنسان لسن
البلوغ متأثراً بالبيئة اليت حوله ومبا فيها من حاالت سيئة ويتحول إىل مريض
نفسي نوعا ما ويسعى يف خدمة شهواته وطموحه ناسياً القيم األخالقية اليت
تتغري مستويامها مع حياته وهكذا يصبح اإلنسان ضحية بريئة أمام التحديات
اليت يواجهها يف كفاح احلياة.
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يف األسئلة املوضحة أدناه إذا كان جواب اثنني منها (نعم) فإن اجمليب مدمن
متعود وال ميكن عالجه إال بالطرق املهنية اخلاصة لذلك:
هل يوجد لديك إحساس بارتكاب اخلطأ والغلط بسبب إدمانك وممارستك
يف تعاطي املخدرات ؟
هل فشلت لديك أكثر من حماولة ذاتية لالمتناع عن اإلدمان ؟
هل متارس اإلدمان أو تشعر حباجته عند االستيقاظ صباحاً ؟
هل مهيج وتسخط لنصائح األسرة لك عن اإلدمان وتسعى للجدل معهم؟

شرح وحتليل أجوبة األسئلة:
1-تواجد اإلحساس بارتكاب اخلطأ بصفة مستمرة يعين:

 أن املريض يعيش يف حالة يأس من نفسه وأنه يف حرب مستمرة معها.
 وبسبب ذلك فإن قوة عزمه على ترك اإلدمان تضعف شيئاً فشئ مع

مرور الوقت .
 وذلك سبب يف تدين كرامته.
 ومن مث يعتقد املريض أنه ال يستطيع العيش بدون اإلدمان وأن اإلدمان
أصبح جزء من حياته .
2-فشل احملاوالت الذاتية لالمتناع عن اإلدمان يف احلقيقة هو:
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 بسبب مرض اإلدمان حيث أن املريض ال يشعر به وال مييز بني اإلدمان
ومرض اإلدمان بسبب "موقفه وأسلوبه" الذي ال مييز ،ويظن أن ما ميارسه
هو إدمان وأن صحته يف االمتناع عن اإلدمان.
 وهكذا من الطبيعي أن تضيع مجيع حماوالته يف الفشل ألنه ما مل يصحح
موقفه وأسلوبه الفكري عن سبب املرض لن يتمكن من التخلص من أعراض
املرض أو عادة اإلدمان.
 على كل حال فإن احملاوالت الفاشلة لالمتناع من اإلدمان تقلل من عزم
وكرامة املريض وتغرسه أكثر فأكثر يف مأزق اإلدمان.
 ويف هذه احلالة ال يتحقق التخلص من مرض اإلدمان إال مبمارسة العالج
الصحيح واالستعانة بالطرق املهنية اخلاصة لذلك ،ومجيع احملاوالت
الشخصية اليت يقوم هبا املدمن مبفرده ال تساعده بل إهنا جتعله يستيقن أن
اإلدمان أصبح اآلن حاجة ال يستطيع أن يستغين عنها.
3-ممارسة اإلدمان عند االستيقاظ صباحاً أو اإلحساس حباجته يعين:

 أن املريض اقتنع بأنه ال يستطيع القيام بالنشاطات اليومية إال بفضل
اإلدمان.
 وباملعىن العام أن اإلدمان أصبح اآلن يف قائمة املتطلبات اليومية الالزمة
للمريض مثل اهلواء  ،املاء  ،الطعام وغريها .وأنه قد فقد مجيع قدرات
التخلص من اإلدمان ما مل يلجأ يف احلصول على عالج وعناية خاصة من
قبل معاجلي حاالت اإلدمان.
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 يف هذه املرحلة يتوصل أهل املدمن (باخلصوص زوجته ووالدته) إىل
معرفتهم عن حالته سواء اعرتف هلم املدمن أو مل يعرتف.
4-انزعاج وغضب املدمن جتاه نصائح أقاربه يعين:

 أن الربكان أو احلرب األهلية اليت كانت داخل املريض بدأت خترج و…
 حب أسرته وأقربائه له وقلقهم جتاهه جيعله يتضايق منهم وليس من
إدمانه .
 واملفهوم أن العدو (يعين مرض اإلدمان) قد ظهر ،وأفراد األسرة يف
حرب مستمرة ضد هذا العدو ،ولذلك يشعر املدمن أن معارضتهم
ونصائحهم خالفاً ملصلحته  ،ويعتربهم أعداءاً له وضرراً لنفسه .
 مل يكتفي املدمن بكونه مريض بل أصبح مرض وعقدة نفسيه ألسرته
جتعلهم معرضني لإلصابة حباالت نفسية خطرية .ويف هذه احلالة (مرض
اإلدمان واحلالة النفسية ألسرة املدمن) يوجب على مؤسسات عالج
املدمنني التدخل من أجل مصلحة هذه األسرة املبتلية واجملتمع بصفة عامة.
قصة لقوة إرادة مريض اإلدمان

عند أحد مرضى ِ
السل الرئوي اعترب من حوله أن ُسعاله هو املرض (علماً بأن
السعال من عالمات مرض ِ
السل ولكن حقيقة املرض هو االلتهاب املتواجد يف
ُ
الرئتني ،متاماً مثل كسر العظم هو أصل املرض واألمل من عالماته) .وحاول الناس
عالج سعاله بكل الطرق املعروفة لديهم (ومل يعاجلوا التهاب ٍ
السل املتواجد يف
ُ
20

رئتيه) ولكنهم مل يتمكنوا من منع السعال ،وعندما يأسوا من ذلك استنتجوا
اآليت:
أسهل طريقة ملنع السعال هو شرب املاء.
واملاء متوفر ملريضهم يف كل مكان .
-

ولكن املريض ال مينع السعال قبل أن يبدأ.
لذا فإن السعال ليس هو املرض… بل إن مريضهم ال ميلك قوة اإلرادة
ملنع السعال .

لو كان لديه قوة إرادة شديدة…
لشرب جرعتني ماء كلما وصل السعال إىل بلعومه.
لذا  -اتضح أن العلة ليست من السعال بل إهنا من النقص يف قوة
اإلرادة لدى مريضهم.
وهذا متاماً ما يفعله أفراد أسرة مريض اإلدمان ،ويعتربون عالمة مرضه (يعين عادة
اإلدمان) هو املرض بعينه ويبذلون كل ما بوسعهم يف القضاء على هذه العالمة،
ولكن املرض احلقيقي مبهم وهو تلك األساليب اخلاطئة واملشاعر والشهوات
اليت جيمعها املريض يف عقله وقلبه خالل حياته .
وعندما تركزت سائر اجلهود على قمع املادة (اخلمر ،احلشيش  ،اهلروين…إخل)
ـ أي عالمة مرض اإلدمان ـ توصل أفراد أسرة املدمن إىل أنه ال ميلك قوة إرادة
كافية للتخلص من اإلدمان ألنه يعرف مجيع سبل التخلص منه ولكنه مل يتمكن
من التخلص منه.
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تعريف قوة اإلرادة:
أي أنه عندما تفشل مجيع العوائق واآلفات من تتغري نية وإرادة الشخص من
اهلدف الذي يهواه ويسعى ألجله فإننا نقول أنه "ذو عزم وإرادة قوية".
 ومنه ما يعرف (باالستحواذ) يف املصطلحات الطبية وهو تسلط فكرة
أو شعور ماء على املرء تسلطاً مقلقاً غري سوي .أي هو االسم العلمي
الستخدام قوة اإلرادة الشديدة %100لغرض سيئ جداً .%100

ويتضح ذلك باألمثلة اآلتية:
 -1صاحب اإلرادة الضعيفة ال يستطيع مواصلة اإلدمان يف حالة تواجد معارضة
من قبل زوجته ،أطفاله ،أخوته ،أقربائه ،جريانه ومن حوله يف احلي ومكان
عمله أي كل من خيصه.
-2
-3

-4

مواصلة اإلدمان مع تواجد عوائق اجتماعية وقانونية وطبية ليس من عزم
ذوي اإلرادة الضعيفة.
من املستحيل لشخص ليس لديه قوة إرادة أن ميارس اإلدمان وتعاطي
املخدرات متحدياً األجهزة األمنية والقوانني اليت دحرم تعاطي مجيع أنواع
املخدرات باستثناء اخلمور ومع جتاهله للعواقب اجلسدية والنفسية
واالجتماعية النامجة من تعاطي املخدرات.
من املعروف لدى املدمنني أو أسرهم أن اآلفات األرضية أو السماوية مثل
الشمس واملطر والعواصف الشديدة ال تستطيع أن تتسبب يف منع املدمن
من حصوله على املخدرات .وهذا دليل على تواجد قوة إرادية شديدة
جدا ً .
22

الفرق بني شخص معوق يبيع كتباً وطواقي على الشوارع ليعيش حياة سعيدة مع
أسرته وبني شخص مؤهل مثقف يعيش مع أسرته يف جحيم العقاقري والسرجنات
وزجاجات السم…الفرق بينهما هو يف املشاعر والشهوات والكرامة ولكن قوة
اإلرادة متساوية عندمها .األول يستخدم قوة إرادته ليعيش هو ومن معه حياة
سعيدة ،والثاين يستخدمها ليقتل نفسه ومن معه ويدمر حياته وحيامهم.
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أسباب مرض اإلدمان

هناك العديد من أسباب تفشي مرض اإلدمان ومنها:
 -1يف بعض احلاالت املرضية أو اجلروح اخلطرية واآلالم يصف األطباء أدوية
خمدرة للمرضى ومن مث يتعود املريض على تعاطيها بصفة مستمرة مثل
العقاقري املنومة واملسكنة ومنها املعروفة (يف باكستان) باسم )(valium
)، (xanaxو  (restoril) ،وبعض احلقن املستخلصة من اهلريوين اليت
تستخدم يف حاالت كسر العظام مثل )(sosegon) ، (buperon

-2

-3

-4

و ) (tamgesicوغريها إضافة إىل قيام أطباء الطب الشعيب باستخدام
األفيون يف دحضري أدويتهم الشعبية اليت تتسبب يف إدمان متعاطيها.
العادات والتقاليد :يف بعض املناطق أصبح تعاطي املخدرات جزءاً من
العادات والتقاليد الشعبية مثل تعاطي احلشيش والبهانج (وهو شراب
مستخلص من أوراق نبات القنب اهلندي) وغريها .كما تشيع هذه العادة
(يف باكستان) عند املتصوفني العاكفني على املزارات والقبور حيث ميارسون
تعاطي هذه األنواع من املخدرات للغوص يف حاالت الرهبانية .

يف أكثر األحيان ميارس الشباب واملراهقني تعاطي املخدرات للتجربة واملرح
يف أول األمر ومن مث يتعودون عليها تدرجيياً مثل تعاطي احلشيش والشراب
املستخلص من ورقه والكحول والعقاقري املخدرة .
يقوم بعض املدمنني ألنواع خفيفة من املخدرات إىل تعاطي األنواع احلادة
مثل اهلريوين واحلقن املستخلصة من اهلريوين االصطناعي بسبب أصدقاء
السوء أو للحصول على متعة وختدير أقوى من األنواع اخلفيفة اليت ميارسها
24

أو لعدم توفر األنواع اخلفيفة بسهولة لكوهنا نادرة فيلجأ املدمن بالتوجه حنو
األنواع احلادة من املخدرات ،ويف بعض األحيان يقوم بائعي املخدرات
بطرقهم اخلاصة بتحويل زبائنهم من متعاطي األنواع اخلفيفة إىل تعاطي
املخدرات احلادة مثل اهلريوين طمعاً للمادة واحلصول على زيادة يف العوائد

-5

-6
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املالية من الزبائن.
عادة ميارس بعض القرويني تعاطي حقن األفيون واملورفني العتقادهم اخلاطئ
بأن ذلك يقوي الطاقة اجلنسية ،ويشرف على مثل هذه االعتقادات
املتطببني وبعض األطباء الشعبيني يف القرى واملناطق الريفية باإلضافة إىل
قيامهم بتوفريها للناس .
يف بعض احلاالت يتبني عند املريض أنه كان يتعاطى أنواع منشطة ومانعة
للنعاس للحصول اليقظة والنشاط يف العمل ومن مث يصبح مدمن متعود
تدرجييا ً .
يقوم بعض أصحاب املطاعم والورشات إىل تعويد األطفال الذين يعملون
لديهم على استنشاق البنزين والصمغ الكيمائي وحنوه من املذيبات الطيارة
الحتكارهم واحلصول على خدمامهم بأجرات قليلة واستمرارهم على العمل
لديهم.
يف مجيع هذه األسباب السابقة باستثناء السبب األول والسابع لوحظ تواجد
عامل مشرتك وهو احلصول الراحة والفائدة بدون السعي واجلهد ،وهذا خالفاً
لقانون احلياة والفطرة ،وهذه الظاهرة شائعة جدا ً .
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ولو نلقي نظرة حولنا لوجدنا العناصر اليت تتمتع بدون بذل أي جهد أو اليت
تتمتع بعد بذل اجلهد هي اليت تتحكم يف اجملتمع وهلا النفوذ السيطرة .ويتضح
من هذا أن هدف األساسي هلذه اجملتمعات هو احلصول على املتعة واملرح الراحة
بأي طريقة .ومن الطبيعي أن يفكر عقل من العقول الغري ناضجة يف هذا اجملتمع
أنه عبقري إذا متكن من احلصول على املتعة والراحة بدون بذل أي جهد.
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فلسفة أمراض إدمان املخدرات (البيثو فيزيولوجي /البيثو سيكولوجي)
هذا موضوع طويل وإلحاطته جيب علينا أن نتعرف على أمهية (دماغ) اإلنسان
وعلى نشاطاته .
1.وظيفة اجلسم والدماغ يف اإلنسان الطبيعي.
2.تقيد سيطرة أداء اجلسم والدماغ باملزاج.
3.نظام ارتفاع املعنويات واحنطاطها يف الدماغ.
4.أثر املواد املخدرة على نظام املزاج.
5.نظام املزاج عند املدمن املزمن ( سبب االضطراب النفسي عند عدم
توفر املخدرات).
6.نظام جسم املدمن املزمن (سبب األذى الذي يتلقاه
اجلسم عند عدم توفر املخدرات).
7.ملاذا وكيف يتحول الذي جيرب املخدرات ألول
مرة إىل مدمن معتاد مع مرور الزمن.
وظيفة اجلسم والدماغ يف اإلنسان الطبيعي:

كيفية عمل الدماغ وكيف يتحكم على اجلسم:
يعترب دماغ اإلنسان حساس جداً مثل رغوة الصابون ،وهو عبارة عن كتلة من
اخلاليا العصبية اليت تقوم بإرسال اإلشارات احلسية على الفور للدماغ بعد
احلصول عليها من خمتلف أعضاء اجلسم كدرجة احلرارة والضغط واللمس والنظر
27

والصوت والشم وسرعة القلب وسرعة التنفس ومتدد وتقلص قنوات الشرايني
واألوردة…إخل ،ويقوم الدماغ بإصدار األوامر لكافة أعضاء اجلسم بناء على
املعلومات اليت حيصل عليها عرب اخلاليا العصبية باإلضافة إىل دحليل املعلومات
السابقة .وما تقوم به أجسامنا من أنشطة حيوية هي األعمال اليت تنفذها
أعضائنا بأوامر من الدماغ.
مجيع املعلومات اليت تنقلها اخلاليا العصبية من أعضاء اجلسم إىل الدماغ ومن
مث نقل األوامر الصادرة من الدماغ إىل أعضاء اجلسم لتنفيذها يتم عرب الناقالت
الكيميائية املتواجدة داخل اخلاليا العصبية (زوائد األكسون) حيث تبث هذه
الناقالت الكيميائية نبضات كهربائية داخل اخللية لنقل املعلومة إىل اخللية اجملاورة
وتتم هذه العملية كاآليت:
خترج اخللية العصبية زائدة األكسون اخلاصة هبا لنقل املعلومة إىل اخللية اجملاورة
هلا
مث
تؤثر زائدة األكسون على مذنب اخللية التالية لتولد فيها نبضات كهربائية،
وهكذا تقوم هذه اخللية بإخراج زائدة األكسون اخلاصة هبا
واليت
تؤثر على مذنب اخللية اليت تليها لتولد فيها نبضات كهربائية وخترج هذه اخللية
زائدة األكسون اخلاصة هبا لتؤثر على مذنب اخللية اليت تليها وهكذا تستمر
هذه العملية.
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قد علمنا أن عملية نقل اإلشارات احلسية إىل الدماغ ودحللها يف الدماغ ومن مث
عودمها يف شكل إشارات حركية إىل أعضاء اجلسم تتم بواسطة انبثاق واستيعاب
النبضات الكهربائية حيث أن بثها واستيعاهبا يكون من قبل زوائد األكسون .
دحتوي زوائد األكسون على مواد كيماوية مثل الدوبامني  ،سريوتونني  ،اييب
نيفرين ،ناراييب ،أيندروفان ،ليتهيم وغريها ،وقدمت حىت اآلن التعرف على 50
نوع لكيماوي زوائد األكسون .كل مادة كيماوية من هذه األنواع تقوم بتوليد
كميات هائلة من النبضات الكهربائية يف نوع خاص من اخلاليا بينما تقوم نفس
املادة يف تعطيل عملية توليد النبضات الكهربائية يف نوع آخر من اخلاليا .
والنوع اآلخر من الناقل يؤثر على نوع آخر من اخلاليا ،ويف مقابل ذلك يبث
اآلخر نوع خاص من املادة اليت تؤثر على نوع خاص من اخلاليا وهكذا فإن…
 تزايد وتناقص كمية /مدة  /سرعة النبضات الكهربائية انتشار النبضات الكهربائية يف اجتاه خاص وعدم انتشارها يف اجتاه آخر دحريض وعدم دحريض خمتلف اخلاليا اجملاورة باستخدام مواد كيماوية خمتلفةيتحكم الدماغ بواسطتها على :

 االجتاهات
 خمتلف أنواع الناقالت الكيماوية (مت اكتشاف  50نوع حىت اآلن )
 تزايد وتناقص كمية  /مدة  /سرعة النبضات الكهربائية
اللغة املؤلفة من العوامل املذكورة أعاله واليت يتحكم هبا الدماغ يف السيطرة على
األنشطة احليوية للجسم
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من املستحيل توضيح عواملها وأسرارها باللغة العربية أو اإلجنليزية اليت تتألف
حروفهما من  28أو  27حرف.
وتوجد يف الدماغ مراكز ختص السمع  ،النطق  ،احلركة  ،اإلحساس باحلرارة ،
القراءة  ،الكتابة واحلفظ باإلضافة إىل مراكز خاصة باملشاعر السارة وغري السارة
والطمأنينة من عدمها ومراكز اإلحساس ببذل اجلهد وعكسه .
تقيد سيطرة أداء اجلسم والدماغ باملزاج:

 يف النصف الكروي األمامي للدماغ
ويعرف مبركز الشعور بالنجاح وإثارة العمل

إذا مت دحريك هذا املركز بنبضة كهربائية خارجية فإنه يتغلب على اإلنسان شعور
فائق بالسعادة والطمأنينة ،وعند زيادة هذه العملية تتغلب على اجلسم والدماغ
رغبة العزم والسعي.
(ألن زيادة النبضات الكهربائية يؤدي إىل قيام هذه اخلاليا ببث كميات كبرية
من أنواع الناقالت الكيماوية) وهبذا ميكننا استنتاج التايل:
أن دحري ض هذا املركز بزيادة كميات الناقالت الكيماوية خيلق يف
اإلنسان روح النجاح واإلحساس حبسن احلال والسعادة والطمأنينة باإلضافة إىل
حرصه للحصول على مثل هذه السعادة مرة أخرى.
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أي أن مزاج اإلنسان يصبح رائقاً ومبوجبه يصدر املركز أوامره للدماغ
وسائر أعضاء اجلسم للشعور حبسن احلال ،وهذا احلكم جيعل سلوك اإلنسان
لطيفاً ورائعاً يف اجملتمع ويبدي لآلخرين أنه إنسان سعيد ومطمئن ورائق البال.
وعندما ال يتلقى املركز النبضات الكهربائية الكافية أي حدو خلل
يف كمية الناقالت الكيماوية فيحس املريض بالكآبة واليأس واحلسرة والقلق
واالضطرابات الغري سارة .
أي أن مزاج اإلنسان يصبح سيئاً ويصدر املركز أوامره للدماغ وباقي أعضاء
اجلسم بأن كل شئ سيئ .كما أنه يبدي لآلخرين بأنه إنسان كئيب ،قلق
ومضطرب.
تتصل مجيع املراكز الدماغية بنظام يدعى:
) (mesolimbic dopamine system
نظام ارتفاع املعنويات واحنطاطها يف الدماغ:

يعترب نظام الـ ) (mesolimbic dopamine systemنظام مرتبط

بسائر خاليا الدماغ مثل شبكة األسالك الكهربائية حيث يرتبط تقريباً جبميع
املراكز.
مركز الذاكرة :حيتفظ بالعلم والعقيدة  ،املبادئ االجتماعية والدينية ،التقاليد
القبلية واألحدا اجليدة والسيئة اليت وقعت يف املاضي .ودحصل املراكز على
معلومامها عرب البصر ،األذنني ،األنف  ،البشرة  ،القلب  ،الكلى  ،الكبد ،
األمعاء  ،العظام واملفاصل .تقوم هذه املراكز بتزويد الدماغ بتقرير مستنبط من
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دحليل ذخائر معلومامها سواء من احلديثة أو القدمية حسب الضرورة والظرف
وذلك عرب نظام الـ ) (mesolimbic dopamine systemحيث يتم
إرسال هذه التقارير إىل مركز (الشعور بالنجاح وتنفيذ األوامر) يف الدماغ.
يف اجلسم السليم تقوم خاليا نظام الـ (mesolimbic dopamine
) systemببث نبضات كهربائية ضئيلة بصفة مستمرة واليت تتسبب يف إفراز
كميات ضئيلة من الناقالت الكيماوية ،ويتأثر مركز (اإلحساس والنجاح وتنفيذ
األوامر) هبذه اإلفرازات للناقلة الكيماوية ويقوم باحلفاظ على مستوى املزاج
الراقي .حيث يتصاعد ويتدىن مستوى املزاج نتيجة للمعلومات اجليدة والسيئة
اليت حيصل عليها الدماغ .والعقل السليم يسيطر على املزاج بواسطة تصاعد
وتدين مستواه .
 عندما تزداد كمية املادة الكيماوية (الدوبامني) املؤثرة على مركز (الشعور
بالنجاح وتنفيذ األوامر) أكثر من احلد الالزم فإن املزاج يصبح رائقاً بشكل
غري طبيعي ،وعندما تقل كمية املادة الكيماوية املؤثرة على مركز (الشعور
بالنجاح وتنفيذ األوامر) أقل من الكمية الالزمة فإن املزاج يتعكر بشكل
غري طبيعي.
 كلما يزيد الدوبامني تأثريه على مركز (الشعور بالنجاح وتنفيذ األوامر)
فأن املزاج يزداد يف الشعور حبسن احلال ،وكلما قلت كمية الدوبامني فإن
املزاج يزاد تعكرا ً .
وهكذا يقوم مركز (الذاكرة واملعلومات) بنقل املعلومات اليت تبناها وفقاً خلربته
اليت حصل عليها أثناء التجارب اليت مرت عليه يف املاضي إىل مركز (التنفيذ
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والنجاح) عرب نظام الـ (mesolimbic dopamine system )،حيث
يقوم مركز (التنفيذ والنجاح) بتسليط املزاج الرائق أو املتعكر على اجلسم .
 أي أن تزايد النبضات الكهربائية يف نظام الـ (mesolimbic
) dopamine systemفإن كمية املادة الكيماوية (الدوبامني) تزيد
من تأثريها على مركز (الشعور بالنجاح وتنفيذ األوامر) ومن مث فإن املزاج
يصبح رائقا ً .
 وإذا قلت النبضات الكهربائية يف نظام الـ (mesolimbic
) dopamine systemفإن كمية املادة الكيماوية الدوبامني تقلل من
تأثريها على مركز (الشعور بالنجاح وتنفيذ األوامر) ومن مث فإن املزاج يصبح
متعكراً .
 أهم املراكز يف الدماغ هو مركز (الشعور بالنجاح وتنفيذ األوامر)
وبسبب ما يقرره من دحسن وتعكر املزاج فإن اآلليات العاملة يف اجلسم تقرر
عملها وجودة ونوع األعمال اليت ستقوم هبا.
املادة الكيماوية (الدوبامني) اليت تفرز لرتطيب مركز (الشعور بالنجاح وتنفيذ
األوامر) تعود إىل اخلاليا اليت أفرزمها عرب نظام الـ (mesolimbic
dopamine system )،وعندما تنشأ النبضات الكهربائية يف اخلاليا فإن
هذه املادة الكيماوية خترج مرة أخرى لرتطيب مركز (الشعور بالنجاح وتنفيذ
األوامر).
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أثر املواد املخدرة على نظام املزاج:

أثر املواد املخدرة على نظام الـ) (mesolimbic dopamine system
تثري املواد املخدرة النبضات الكهربائية خلاليا نظام الـ (mesolimbic
) dopamine systemحيث تزيد من كميتها وسرعتها ويؤدي ذلك إىل
زيادة إفراز كمية الدوبامني اليت تقوم يف تفعيل مركز (التنفيذ والنجاح) بشكل
رهيب ويصبح اإلنسان رائقاً وحيس بالسعادة والفرح واالطمئنان وحسن احلال.
ولكن مع ذلك تقوم خاليا مركز العمل والنجاح حبفظ التجربة اليت مرت هبا
بسبب تزايد الدوبامني يف "احلافظة ".
وعندما ينتهي مفعول املادة املخدرة من الدم يهدأ مركز التنفيذ والنجاح بسبب:
 تلقيه كمية قليلة من الدوبامني .
 قرار "احلافظة" بأن الكمية الطبيعية للدوبامني غري كافية.
 نتيجتاً لذلك يصبح متعاطي املادة املخدرة يف احلاالت الطبيعية (بعد
انتهاء أثر املخدر) كئيباً وحزيناً ومضطرب.
وعند عدم توفر املادة املخدرة فإن مركز "املعلومات والتحليل" وغريه يقوم برتميم
برنامج املشاعر واملتطلبات واملفضالت الدماغية وإعادته إىل الربنامج الطبيعي
الذي تستخدم فيه كمية قليلة (طبيعية) من الدوبامني لتنفيذ األنشطة الدماغية.
نظام املزاج عند املدمن املزمن ( سبب االضطراب النفسي عند عدم توفر
املخدرات):
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 تقل نسبة املادة الكيماوية (الدوبامني) يف خاليا نظام
الـ ) (mesolimbic dopamine systemبسبب زيادة إفراز هذا
النظام ملادة الدوبامني يف جسم املدمن املزمن للمخدرات ( وسبب ذلك أن
اإلفراز الطبيعي للدوبامني يعود كلياً إىل اخلاليا ،ولكن عند إفرازه بكميات
كبرية غري طبيعية فإن اخلاليا متتص الكمية الطبيعية للدوبامني وباقي الكمية
تتلف يف الدم ).
 ولكن عند تواجد املادة املخدرة يف الدم تتعود خاليا نظام
الـ ) (mesolimbic dopamine systemعلى بث نبضات
كهربائية سريعة جدا ً .
يعنــي:
أن تزايد سرعة النبضات الكهربائية يف خاليا الشخص العادي عند تعاطيه
للمخدرات ليست مثل السرعة العالية اليت تبثها خاليا املتعاطي املزمن
للمخدرات.
لــذا:
فإن املادة الكيماوية اليت ترطب مركز "التنفيذ والنجاح" تقل باستمرار عند
املدمن املزمن ولكن نظامه يستخدم تلك املادة املتبقية مراراً بصفة متكررة
للحصول على نفس النتيجة اليت تأيت عند توافر املادة .
على أية حال:
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فإن سرعة تولد النبضات الكهربائية تقل يف حالة عدم توفر املخدر ويتسبب
ذلك يف قلة كمية إفراز املادة الكيماوية اليت ترطب "مركز التنفيذ والنجاح"
أي مركز "املزاج".
وهذا التغري يلزم املدمن على اإلدمان مراراً وعلى زيادة كمية اإلدمان

واملخدرات وعلى أن يظن أن اإلدمان ضرورة جسدية ونفسية ال مفر له
منها.
لذا فإن :

-1
-2
-3

النقص يف كمية الدوبامني يعكر املزاج.
النقص يف سرعة النبضات الكهربائية يقلل من نشاط املزاج.
الطريقة اليت تعرفت عليها واختزنتها احلافظة لرتويق املزاج بتعاطي
املخدرات.

حيث تؤدي كل هذه يعين  =3+2+1إىل اضطرابات وأذى نفسي عند املدمن
(تذكره باملاضي وتعاطي املخدرات).
أسباب األذى اجلسدي عند عدم توفر املخدرات:

يوجد يف اجلسم نظام آخر للخاليا العصبية ويقوم هبمة خمتلفة متاما ً
ويسمى "النظام العصيب الذايت أو املستقل" حيث تؤثر النبضات الكهربائية
الصادرة من خاليا هذا النظام على األفعال املنعكسة النامجة من عمليات نبض

القلب والتنفس وحركة املعدة واألمعاء وعمل املثانة البولية والعرق واإلحساس
بالفزع أو األمان.
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وبسبب هذا النظام تفرز يف الدم بعض الرطوبات اليت تؤثر على بعض األعمال
احليوية األخرى للجسم والدماغ .
وعند دخول املادة املخدرة يف اجلسم (املخدرات العادية بصفة عامة واهلريوين ،
األفيون  ،حقن اهلريوين االصطناعي  ،العقاقري املنومة واملسكنة  ،احلشيش
وشراب القنب اهلندي بصفة خاصة) تقوم بتخدير خاليا النظام العصيب الذايت
حبيث مهدئ سرعة النبضات الكهربائية اليت تبثها هذه اخلاليا (حيث أنه يف
بعض األحيان مهدأ النبضات الكهربائية لدرجة توقف النفس أو القلب وتتسبب
يف وقوع املوت).
عندما تكون عملية بث النبضات الكهربائية بطيئة جداً عند هذه اخلاليا يف
أكثر األحيان يف جسم املدمن املعتاد
فأن هذه اخلاليا تزيد من سرعة بث نبضاهتا الكهربائية بطريقة اصطناعية
للحفاظ على سالمة جسم اإلنسان وتفشي حاالت املوت عند ممارسته
لإلدمان .
وعندما ال يتمكن مثل هذا املدمن من ممارسة اإلدمان فإن:
 خالياه اليت تنشط عملية بث نبضامها الكهربائية بالطرق االصطناعية
دحدياً للمخدر تزداد سرعة بثها أكثر عند عدم تواجد املخدر وبسببه :
 تظهر على املدمن عالمات انقطاع تعاطي املخدرات واضطرابات
جسدية مثل تغيث النفس والقي ونزول العرق والدموع وسيالن األنف
وإحساسه بآالم يف جسمه واإلحساس بالربد والقشعريرة وآالم يف البطن
وإصابته باإلسهال وإبدائه حركات جنونية.
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(يؤدي تعاطي خمدرات من نوع الكوكايني واإليكستسي أمفيتامينات إىل جتلط
مؤقت خلاليا النظام العصيب الذايت وعند ارتفاع نسبت هذه املخدرات يف الدم
قد تؤدي إىل وقوع املوت).
وكيف يتحول الذي جيرب املخدرات ألول مرة إىل مدمن معتاد مع مرور
الزمن:

كما وضحنا سابقاً أن اإلنسان عندما يتعاطى املخدرات ألول مرة فإن مركز
"الشعور بالنجاح وتنفيذ األوامر" يروق ويشعر حبسن احلال بصورة كبرية بسبب
ترطبه بكميات كبرية من مادة الدوبامني ويؤدي ذلك إىل مرور املدمن من جتربة
اإلحساس بالسعادة وحسن احلال بشكل كبري جداً .
كما دحفظ هذه التجربة يف مركز "الذاكرة" لتؤدي دوراً هاماً يف تذكري املدمن
على ممارسة اإلدمان وتعاطي كمية أكثر للحصول على نفس السعادة للمرة
الثانية ،ويطلق على هذه الظاهرة يف املصطلحات الطبية اخلاصة بعلم النفس
"التعلم من موجات املزاج" أي احلصول على اخلربات اليت دحسن مزاج اإلنسان
وممارستها .
وبعد جتربة وتعلم طريقة اإلدمان يبدأ املدمن اجلاهل بالتسلسل يف مواصلة هذه
التجربة للحصول على الراحة النفسية ومتعة املزاج دون إحساسه بالتغريات والعلل
اليت تطرأ على جسمه ودماغه .
 -1الكبد :يفرز الكبد إفرازات خاصة يف الدم للتخلص أو للتقليل من مفعول
املخدرات اليت تدخل يف الدم العتباره أهنا مواد سامة دخلت اجلسم .لذلك
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يستخدم املدمن كمية أكثر من املخدرات يف املرة التالية وبسببها تتولد حرارة
شديدة يف مركز "الشعور بالنجاح وتنفيذ األوامر" لتمكني املدمن من
اإلحساس بالسعادة واالطمئنان والشعور بالراحة النفسية ومتعة املزاج.
وتسمى هذه العملية بـ " تأقلم السموم"  .وهلذا السبب حيس املدمن خبمول
-2

-3

-4

أكثر من املرة السابقة عند زوال أثر املادة املخدرة من الدم والدماغ .
نظام الـ (mesolimbic dopamine system ):تقل كمية املادة
الكيماوية الدوبامني يف كل مرة لتعاطي املخدرات (بسبب تلف كميات منه
يف الدم لعدم امتصاص كامل الكمية اليت تم إفرازها من قبل خاليا هذا
النظام).
الذاكرةّ :تعود الذاكرة على أن كمية الدوبامني اليت ترطب مركز "الشعور
بالنجاح وتنفيذ األوامر" للحصول على السعادة والرواقة النفسية غري كافية
وأن أسهل سبيل لذلك هو تعاطي املخدرات.
النظام العصيب الذايت :يسبب هذا النظام إىل اختاذ باقي أعضاء اجلسم
وسائل الدفاع واملناعة لوقاية اجلسم من أعراض اإلدمان.
ونستنتج من النقاط السابقة أي  3 ،2 ،1و :4أن املدمن سوف يصل إىل
مرحلة أنه ال حيصل على الراحة النفسية إال إذا مارس اإلدمان وإال فإن حالته
النفسية ستبقى مضطربة ،أي أنه يتعود على ممارسة اإلدمان للتجنب من
االضطرابات النفسية وتعاطي كميات أكثر من املخدرات للحصول على الرواقة
النفسية .ويف هذه احلالة يكون (مدمن معتاد) يف مفهوم العلوم الطبية.
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ويصل مريض اإلدمان بتعاطيه للمخدرات مع مرور الزمن إىل مرحلة أن أعضاء
جسمه كالقلب والدماغ والكلى والرئتني وغريها ال تقوم بأداء دورها الصحيح
إال إذا قام اجلسم بتعاطي املخدرات .
وكل هذا يبدأ يف إدارة نشاطاته االجتماعية ويلزمه على التفكري دائماً عن:
 فوائد اإلدمان .
 احلصول على املخدرات.
 الرتتيب ملكان اإلدمان.

 ابتالئه بشبح اخلوف عند عدم حصوله على املخدرات ،وهذه احلالة
تسمى (االستحواذ الفكري) ويف مصطلحات الطب اخلاصة بعلم النفس
يعترب هذا املدمن (مدمن مستحوذ ).
مثالً :
(احلاالت النفسية واجلسدية للمدمن عند عدم حصوله على املخدرات أو
الفرصة املالئمة لتعاطي املخدرات )
اإلحساس باخلوف والقلق عند عدم ممارسة اإلدمان بسبب عملية إفراز املواد
الكيماوية النامجة من اضطرابات ضغط الدم بتقلص وانفراج الشرايني واألوردة
الدموية عند تدهور النظام العصيب الذايت.
التزايد يف اإلحساس باخلوف والقلق بسبب االضطراب النفسي الناجم عن
ارتفاع ضغط الدم بتقلص حاليب الكلى من تلك املواد الكيماوية اليت أفرزت
يف الدم.
انقطاع شهية اجلوع بسبب قلة وصول الدم إىل املعدة واألمعاء.
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الشعور بالقيء بسبب تزايد نسبة بعض اهلرمونات يف الدم.
نزول العرق بسبب تأهب احلالة النفسية النامجة من تزايد اهلرمونات يف الدم .
اضطراب مراكز (التفكري ،التدبري ،واختاذ القرار) يف الدماغ بسبب اخنفاض
ضغط الدم وتقلص الشرايني .
ُُخول واضطراب نظام الـ(mesolimbic dopamine system ).
إزعاج إشارات التذكري الصادرة من مركز (الذاكرة) يف الدماغ للحصول على
الراحة النفسية بأسهل طريقة وهي ممارسة اإلدمان .
وعلى ضوء ذلك يقرر املدمن أن احلل الوحيد للتغلب على هذه احلالة هو
ممارسة اإلدمان.
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تزايد مرض اإلدمان
عدم حتسنه مع مرور الزمن
((حالة نفسية))
1.نفسيات الشخص الطبيعي.
2.كيفية غزو املخدرات على نفسيات اإلنسان.
3.صورة (باألشعة السينية) توضح التشوه النفسي الذي تسببه املخدرات.
4.أثر التشوه النفسي للمريض على أسرته ورد فعل ذلك سلبياً على
نفسيات املريض.
5.نتيجة التشوه النفسي :دمار النفس
6.املوت النفسي واملعنوي للمريض.
النفسيات الطبيعية يف الشخص السليم:
كل ما يبذله اإلنسان ويسعى ألجله يف كل أمور احلياة هو احلصول على
معنويات جيدة وراحة نفسية والبقاء واالستمرار عليها .
وكل إنسان يف كل جمتمع وثقافة أو أسرة يفسر املعنويات اجليدة والراحة النفسية
حسب موقفه اخلاص .فالبعض يفسره باملرح واللهو والبعض جبمع املادة والبعض
بإتقان عمله والبعض خبدمة اآلخرين والبعض بالعبادة والبعض بالسرقة .أي أن
كل شخص يفسر معىن راحة البال حسب مبادئه اخلاصة ويهيئ يف عقله بيئة
كيميائية لذلك .
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فالبعض حيتفظ مبركز الذاكرة يف دماغه أن األخالق والقيم االجتماعية والعقائد
هي عبادة هللا سبحانه واآلخر يظن أن الصنم هو اإلله .والبعض يعتقد أن
الوالدين هم الذين يستحقون اخلدمة واآلخر يظن أن أهله وأوالده هم احملتاجني
خلدماته .وعند البعض ممارسة األنشطة الرياضية اللعب واآلخر يظن أن القمار
هو اللعب .
وخالصة احلديث أن كل إنسان يعترب من حقه االهتمام والسعي دوماً إىل
احلصول على راحة البال واملعنويات اجليدة حسب وجهة نظره اخلاصة وبناء
على مستواه الثقايف واالجتماعي والبيئة اليت يعيش فيها .
كما وضحنا سابقاً أن اخلالق عز وجل جعل عملية انسجام املزاج داخل دماغ
اإلنسان الطبيعي يف يد املواد الكيماوية اليت يف جسمه .
يقوم الدماغ بإصدار األوامر ألعضاء اجلسم بناء على ما حفظه من (املشاعر
والرغبات اخلاصة واملبادئ األخالقية واالجتماعية والعادات العائلية واألحدا
املاضية اجلميلة والسيئة) األحوال اخلارجية داخل اجلسم (الذاكرة).
النفسيات الشخصية :هي ما يقوم به الدماغ واجلسم معاً وما يقرران أن
يفعاله وما ينعكس على ذلك من عوامل اجتماعية.

أي لو نشبه اإلنسان بالسيارة فإن:
 احملرك هو علمه.

 العجالت هي العمل.
 السائق هو مركز "الشعور بالنجاح وتنفيذ األوامر" أو أنه مركز املزاج .

43

 العلم :وهو املعلومات احملفوظة يف الذاكرة واليت حنصل عليها بواسطة
البصر والسمع والشم واإلحساس وتصل إىل الدماغ ،ويتم دحليل هذه
املعلومات يف ضوء اخلربة والتجارب النامجة عن املبادئ االجتماعية
واألخالقية والدينية واألسرية وخربات األحدا املاضية واالحتياجات
والعواطف الشخص ية ومن مث يتم إرسال التقرير املستخلص منها إىل مركز
"الشعور بالنجاح وتنفيذ العمل" بواسطة نظام الـ (mesolimbic
) dopamine systemالذي يلصق الفتاً على التقرير عن كونه

داعياً للراحة النفسية أو االضطراب قبل إرساله إىل املركز.
 السائق :يقوم مركز "الشعور بالنجاح وتنفيذ العمل" بإبالغ كافة أعضاء
اجلسم عرب الدماغ عن فعالية التقرير الصادرة بناء على الالفت امللصق عليه،
وإذا كان التقرير داعياً للراحة النفسية فيبدي الدماغ وباقي أعضاء اجلسم
رغبة وبذل نشاطات إضافية ،أما إذا كان التقرير داعياً لالضطرابات النفسية
فيبدي الدماغ وأعضاء اجلسم الكسل واخلمول والتهرب عن النشاط .
ومن مث يضطرب الدماغ يف قراره عن "ماذا أفعل"  " ،مىت أفعل" " ،كيف

أفعل" " ،إىل أي مدى أفعل".
 العمل :هو ما تنفذه مجع أعضاء اجلسم من أوامر.
يعين أن أهم مركز يف الدماغ هو مركز "الشعور بالنجاح وتنفيذ األوامر" أي
مركز املزاج ،حيث أن مجيع أعضاء اجلسم تنفذ أعماهلا وتعني جودهتا
للمستقبل بناء على ما يتبناه هذا املركز من مزاج رائق أو مضطرب .
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كيفية غزو املخدرات على نفسيات اإلنسان:

نظام املزاج لدى املدمن

يتدهور نظام املزاج لدى مريض إدمان املخدرات
 تعرف املخدرات يف املصطلحات الطبية باملواد الكيمائية اليت تدهور
نظام املزاج.
 االسم العلمي ملرض اإلدمان هو (التقيد باستخدام املواد الكيميائية اليت
تتحكم يف تغيري نظام املزاج).
 يعرف اإلدمان يف املصطلحات العلمية بأنه التحكم بطريقة غري طبيعية
يف األداء الداخلي للجسم والدماغ باستخدام مواد كيميائية خارجية .وهذا
نفس التعريف لإلدمان الذي ورد يف األحاديث النبوية.
 مجيع العقاقري املخدرة واملواد الكيميائية تؤثر على مزاج اإلنسان وتغريه
بطرق غري طبيعية .
سواء املسكنات (اهلريوين وحقن األفيون) أو
املنشطات (االمفيتامينات ،سبيد ،االيكستسي ،كوكايني)
املنومات (وليام ،دايز ،يبام ،ايتوين وغريها)
املانعة للنوم واإلجهاد لزيادة الرتكيز (ريتالني ،ايكستسي ،كوكايني)
املهدئات (احلشيش ،القنب اهلندي )
املنشطة املسكرة (اخلمر)
املنبهة املهدئة (ريتالني ،ايكستسي ،كوكايني)
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وتقوم مجيع هذه األنواع من املخدرات بتخدير املراكز الرئيسية يف الدماغ
بفعاليامها الكيميائية إىل أن يفقد الوعي.

-1
-2

وممارسة اإلدمان لفرتة طويلة يتسبب يف:
تغري اهليكل الكيميائي للدماغ واجلسم .
تدهور العمليات احليوية للدماغ واليت يالحظها اآلخرين مثل املشاعر
واخلياالت واملبادئ .

 -3تدهور األنشطة الصادرة من الدماغ واجلسم.
أي أن اإلدمان يدمر اهليكل الكيميائي لالبتداع يف الدماغ جبانب رسوخ عادة
اإلدمان يف الذاكرة على النهج التايل:
إنك شعرت حبسن احلال فعليك
ممارسة نفس الطريقة لشعور نفس احلالة مرة أخرى
اإلحساس حبسن احلال لن يتحقق إال هبذه الطريقة
هذه أسهل طريقة للحصول على سعادة احلياة
كل عائق يف طريق حصولك على هذه السعادة هو قمع حلقوقك
عليك جتاوز كل العوائق بأي طريقة.
وهكذا يقتنع املدمن شيئاً فشياً متجاهالً لعواقب ما ميارسه ،ومع مرور الوقت
تتغري القيم األخالقية واالجتماعية املتواجدة يف ذاكرته .
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أي أنه كان ال يستطيع أن يستحمل أية إهانة لوالديه أو عائلته أو مذهبه أو
عشريته يف حياته قبل اإلدمان ولكنه اآلن بعد أن أصبح مدمناً ال يبايل مبا يصدر
من أصحابه املدمنني من شتائم ألحبائه وأصدقائه ومبادئه الدينية وغريها لغرض
عدم دحمله كل ما يعكر عليه جو اإلدمان.
أي أنه أصبح شيئا فشيئاً يتجاهل كل ما كان ال يستحمله قبل اإلدمان حيث
أن كان يعترب الكذب والسرقة واإلساءة للناس جرمية ولكنه اآلن بعد اإلدمان
أصبح يبيح الكذب والسرقة ويسئ للناس وكل ما كان يعتربه حرام %100
أصبح يبيحه . %100
ونستنتج من كل هذه العوامل السامة ما يلي-:
صورة (باألشعة السينية) توضح التشوه النفسي الذي تسببه املخدرات:
التشوه الكيميائي والتشوه يف مبادئ نظام املزاج عند املدمن الناجم عن املزاج
االصطناعي الذي تبنّاه بتعاطي املخدرات جيعله يتفاعل سلبياً مع التغريات
اليومية للمزاج الطبيعي.
مثالً مناسبات السعادة كمناسبات الزواج اليت جتمع األقرباء أو املناسبات األسرية
مثل جناح األوالد يف االمتحانات ،أو مناسبة العيد وغريها حيث يقوم مريض
اإلدمان بتعاطي املخدرات للشعور مبتعة هذه املناسبات السعيدة.
كما يقوم مريض اإلدمان مبمارسة اإلدمان يف حاالت الغم واليأس والعزاء أو
يف حالة الشجار مع أحد األصدقاء أو املشاكل اليت تواجهه يف احلياة اليومية أو
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تأخر شئ كان يرتقبه وغريها .حيث يقوم بتعاطي املخدرات لتناسي حالة الغم
وخلق اإلحساس بالسعادة .
أو عندما يواجه أي صعوبة يف حياته مثل احلضور يف احملكمة أو مباشرته أول
يوم عمله فيأمره مرض اإلدمان بأنه حباجة إىل املزيد من االعتماد وللحصول
عليه مارس اإلدمان.
أي أن حالة املريض تكون كاآليت:
 إنك يف مناسبة سعيدة ولالستمتاع بسعادمها عليك باإلدمان.
 إنك تشعر باحلزن وللتخلص منها عليك باإلدمان.
 إنك حباجة إىل املزيد من النشاط واليقظة فعليك باإلدمان.
أي أن التشوه الكيميائي لنظام املزاج يشوه نظام اإلحساس ونظام االستنتاج

(أ)
(ب )

ونظام الذاكرة لدى املريض.
وبشكل أسهل نستطيع أن نقول أن كامل شخصيته تشوهت بتشوه ثالثة مراكز
رئيسية من دماغه:
نظام اإلحساس :الذي كان حيكم على اإلدمان بأنه مضر أصبح اآلن
بعكس ما كان عليه.
وألن نظام اإلحساس أصبح اآلن ال يعترب اإلدمان مضراً بسبب مهور نظام
االستنتاج يف املريض لعدم استنتاجه من ردود فعل من حوله.
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(ت )

أي أن تشوه قائد اجلسم يعين (مركز املزاج) يدعو املريض إىل اعتبار ضرر
اإلدمان وما تعلمه يف املاضي من مبادئ وأخالق بأهنا غري كاملة وغري
ضرورية .
أي أن املريض حيلل كل معلوماته سلبيا ً .
 أي أنه كان يعترب اإلدمان يف بداية األمر ما يتسلى به لقضاء الوقت
ولكن اآلن بسبب التغريات اليت طرأت على دماغه وجسمه مع مرور الزمن
أصبح
 يعترب اإلدمان ضرورة ال حمال له منها .
 وترسخ يف إميانه واعتقاده أن اإلدمان حقه األساسي و
 جييز كل عمل يساعده يف ممارسة اإلدمان وحيرم كل عائق .
وينفذ املدمن كل ذلك برباعة ومهارة تامة ويستخدم جسمه ودماغه يف دحقيق
ذلك إىل درجة أن يف بعض األحيان يعتقد أفراد أسرته بأن ما يقوم به هو عمل
ضروري .
أثر االضطراب النفسي للمريض على أسرته:

من مبادئ علم النفس أن العقل املريض يؤثر على باقي العقول املتواجدة يف
األسرة .حيث يظن أفراد أسرة املريض بأنه يف حاجة هلم ويقوموا مبساعدته يف
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احلصول على ما يدعيه حبالة (الشعور حبسن احلال) لظنهم أن هذا من مصلحة
املريض .
وتعرف هذه الظاهرة يف املصطلحات الطبية مبساعدة املريض يف تعاطي
املخدرات .
الصحة /حقيقتها
/االبتعاد عنها يوماً بعد يوم
/
األسرة >>>> املريض >>>> املخدرات
 املدمن يكذب ألجل اإلدمان وأفراد أسرته يكذبون الجتناب شره.
 املدمن خيدع ألجل اإلدمان وذويه خيدعونه للتجنب من عواقب خدعه.
 يسئ املدمن أخالقه وحديثه بسبب اإلدمان أما ذويه يفعلون ذلك
بسبب املدمن.
 يتجاوز املريض القوانني واملبادئ الدينية واالجتماعية لإلدمان أما ذويه
فيتجاوزوهنا بسبب املريض.
ونستنتج من ذلك أن مريض اإلدمان يؤثر على باقي أفراد أسرته بسبب مرضه
حيث يتأثرون بالعلل النفسية واملعنوية النامجة من مرضه.
 اإلدمان يؤثر سلبياً بصفة مستمرة على الراحة والصحة النفسية عند املريضوذويه.
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نشأة اإلحساس باخلجل واقرتاف اجلرمية بسبب ممارسة الكذب واخلداع
وسوء األخالق.
ويسبب ذلك إىل تزايد اإلحساس بالنقص
والذي ينتشر مثل الدمامل باستمرار يف عقول باقي أفراد األسرة إذا مل يتم

عالجه
 يبدأ الصديد املرتسب من هذه الدمامل يف متزيق معنويامهم مثل األرضة .وهكذا تتزايد حياة املريض وأسرته سوءاً شيئاً فشيئاً مع الدمار الذي يطرأ على
معنويامهم وحالتهم النفسية.
وجيلب ذلك:

-1

دمار النفس نتيجة التشوه النفسي

يقوم املريض باستخدام مشاعره الدفاعية سلبياً للقضاء على احساساته
بالنقص والفشل ،ومنها (عدم االعرتاف باحلقيقة ،التربير ،تقليل عواقب

اإلدمان ،حبث عيوب اآلخرين… وغريها) .وبسبب ذلك يقوم أفراد أسرة
املريض بتحريف القيم واملبادئ االجتماعية واألخالقية حسب رغبامهم
ومتطلبامهم.
وهكذا تصبح مجيع القيم واملبادئ االجتماعية غري ضرورية وناقصة يف معتقدهم.
ألن هذه املبادئ تعترب أسس الكرامة واالعتماد بالنفس لكل شخصية وهؤالء
قد تزلزلت شخصيامهم .
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-2
-3

يأس املريض وأسرته من مجيع أنواع العالجات واملبادئ الطبية بسبب فشلهم
مراراً من تعاطي عالجات ناقصة وغري صحيحة.
يأس أفراد أسرة املريض (ولو بشكل جزئي) من اعتقادامهم الدينية واملعنوية
بسبب عدم استجابة أدعيتهم لشفاء املريض منذ زمن طويل.
املوت النفسي واملعنوي للمريض:
تزايد العلل اجلسدية

دمار اهليكل الدماغي
تدهور وانقطاع العالقات األسرية
تدمر احلياة االجتماعية
فشل الدواء والدعاء.
 يستنتج من ذلك أن "اليأس" أخطر عدو لإلنسانية .
 وبسبب اليأس يصبح من اعتقاد املريض أن مجيع القيم األخالقية مسخرة
ملخلوق آخر .
 ويصبح هدف حياته:
 .1البحث عن مربرات ملمارسة اإلدمان.
 .2البحث عن املخدرات.

 .3اإلدمان وتعاطي املخدرات.
صرف كافة اجلهود والصالحيات العقلية واجلسدية لتحقيق هذا اهلدف.
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وهذا أكرب جرح ملرض اإلدمان ألن السعي لتحقيق شهوات وأعمال مضرة يصبح
اهلدف الرئيسي حلياة املدمن .واهلدف الرئيسي حلياة مجيع احليوانات هو السعي
لتحقيق الشهوات .أي أن اإلدمان عزل املدمن من زمرة اإلنسان وجعله يسعى
يف دحقيق شهواته مثل احليوانات…وهذا هو املوت النفسي واملعنوي.
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فلسفة تواجد األمراض

األمراض خملوق من خملوقات خالق هذا الكون ومن غري الصحيح عدم اعتبارها
نعمة مسخرة لنا
وتلزم األمراض بإصالح اجملتمع البشري ورفع القيم األخالقية
مثلما تقوم اآلالم بعمل املنبه للجسم عن تواجد علة أو مرض فيه فإن األمراض
تقوم بتنبه اجملتمع على تواجد علل وعوامل فاسدة ومضرة فيه مثل:
 مرض اإلدمان
 األسباب اليت تدعو املدمن إىل التوجه حنو اإلدمان (العناصر املتواجدة
يف اجملتمع واليت تقوم برعاية اإلدمان مثل األصدقاء واألقرباء واألفالم
وغريها).
 توافر املخدرات يف اجملتمع بشكل مستمر.
 غرق مريض اإلدمان يف أعماق مرضه .
وكل هذه العوامل تنبه اجملتمع عن تواجد علل هينة تسوق إىل عواقب مهلكة.
ويقوم كل جمتمع ببذل جهوده لقمع هذا الوباء املهلك .
ألن مرض اإلدمان يدمر القيم األخالقية واملعنوية لدى املريض ولكنه يعتقد أن
ما طرأ عليه من عواقب نفسية بسبب ممارسة اإلدمان هي علل يف جسمه
ويتجاهل العواقب النفسية واملعنوية اليت يعانيها ،وهذا يدل على تدين املستوى
النفسي واملعنوي للمجتمع الذي يعيش فيه هذا املدمن وذلك ألن املدمن نفسه
ومن حوله يف اجملتمع يعتقدون ما يعانيه هو علة جسدية وليست علة نفسية.
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وقد توصل العلم احلديث (الذي تطور يف اجملتمعات املسيحية واليهودية) إىل أن
 %75من أسباب األمراض اجلسدية هي العلل النفسية .وهلذا السبب نرى اليوم
اجملتمعات املسيحية واليهودية ساخطة من العقائد الروحانية يف مذاهبها مثل
فلسفة (اعتقاد النصارى أن كل إنسان مذنب على الفطرة حيث يلد وهو مذنب
ويظل سيئ طيلة حياته) و (اعتقاد اليهود أهنم من نسل اإلله وأفضليتهم على
باقي بين آدم) وملا كانوا قد ميزوا بني العلل النفسية والعلل الروحانية .
وكل األمراض النفسية والروحانية الشائعة يف اجملتمع (مثل الكذب ،الغش،
التكرب ،احلسد واألنانية[ ،حسن اخللق مع الشخص الذي يتوقع منه مصلحة
وعكس ذلك] ،الطمع ،الظلم ،دحقيق الشهوات بقمع حقوق اآلخرين
واإلحسان ملن حيسن واإلساءة ملن يسئ والتصاعد يف ذلك) متنع املريض ومن
حوله يف اجملتمع من التوصل إىل حقيقة مرض اإلدمان يعين العلل النفسية
والروحانية .
 .1ويتعقد املريض أنه ملزم مبمارسة اإلدمان لدواعي جسدية فقط بسبب كل
هذه املشاعر العليلة وما يتلقاه من إساءة وما يشاهده يف حياته اليومية .
.2

.3

وكل هذه التجارب واملشاهد السلبية اليت يتلقاها املريض من اجملتمع ختلق
يف نفسه روح الغضب والكراهية من نفسه و من حوله ،وللتخلص من آالم
هذه احلالة املؤملة يقوده عقله وجسده إىل ممارسة اإلدمان .
والسبيل الوحيد للقضاء على هذه احلالة املؤملة ورغبة اإلدمان (أي على
األقل حل هذه املشكلة على مستوى املريض) هو حل… الغش باألمانة،
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األنانية باحملبة وروح التضحية ،التكرب بالتواضع ،احلسد باحلمد والشكر،
الطمع بالقناعة والتوكل ،ومشاعر االنتقام مبشاعر املودة واحملبة .
ودحقيق هذا التغيري باالستفادة من لب األخالق اإلجيابية اليت ذكرت أعاله
وتعليمها وممارستها هو احلل والعالج الوحيد .
ومن املؤكد أن الفائدة النامجة من تواجد مرض اإلدمان هي تنبيه اجملتمع ملواصلة
جهوده يف تعزيز القيم األخالقية واملعنوية والتصدي للعناصر املفسدة .وعدم
تزايد هذه اجلهود هو سبب تواجد مدمن واحد على األقل يف معدل كل مثانية
أسر من اجملتمع الباكستاين مع تزايد هذه النسبة مع مرور الوقت .ولكن بفضل
هللا تعاىل تعترب هذه أقل النسب مقارنة بباقي أحناء العامل مع تزايد نسبة املتعافني
يف باكستان من مرض اإلدمان بعد تلقيهم العالج الصحيح.
( تبلغ نسبة املرضى الذين تلقوا العالج من (إدارة الصراط املستقيم اإلسالمي
لعالج مرضى اإلدمان بالتوعية والتعليم اخلاص واإلصالح النفسي واالجتماعي
والروحاين بالهور) وتعافوا بشكل كامل هو . %60
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العلل املستوجبة للعالج

العلل النفسية
 -1اإلحساس بالفشل والندامة وارتكاب اجلرمية وأسبابه.
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

النقص يف الكرامة.
حماولة غري صحيحة لتعزيز الكرامة بإعطاء احرتام غري صحيح
لآلخرين.
ممارسة أساليب سلبية عقلية ونفسية ملقاومة الفشل املتكرر.
االستعانة بالغضب لتعزيز الكرامة.
االستمتاع باإلدمان خبدع النفس.
إرغام اآلخرين على تلبيه الرغبات بإبداء الغضب .
ممارسة أساليب العنف على األسرة للتغلب على معارضتهم وخلق
فرصة لإلدمان عند الرغبة.
االنغمار يف تالفيف األحزان النامجة عن احلرمان.
الشعور بالوحدة واليأس جنسيا ً

كل مدمن معتاد يرغب يف التخلص من اإلدمان (سوى  2أو  )%3بسبب
ضمريه وإحساسه بالندامة وارتكاب اجلرمية.

اإلحساس بالفشل والندامة وارتكاب اجلرمية:
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مجيع املدمنني الناشئني يف األقطار اإلسالمية يعلمون أن اإلدمان عادة سيئة
ومنبوذة يف اجملتمع ومنافية للقيم األخالقية .
حىت ولو كان اإلدمان ال يعترب منافياً للقيم األخالقية واالجتماعية والدينية بسبب
من األسباب ولكنه يسود سلبياً على النشاطات اليومية سواء يف مكان العمل
أو الكلية وغريه النشغال املدمن يف البحث واحلصول على املخدرات ومن مث
احلصول على مكان آمن ملمارسة اإلدمان ويسبب ذلك إىل جتاهل املدمن جلميع
ارتباطاته االجتماعية .

ويؤدي ذلك إىل سخط اآلخرين وانزعاجهم من تصرفاته األمر الذي يقود ضمريه
إىل دحذيره وعالجه معنوياً خبلق القلق واإلحساس بالندامة وارتكاب اخلطأ .
وللتخلص أو التهرب من هذه األحاسيس يقوم املدمن مبمارسة خمتلف احليل
مثل تقليل كمية املخدرات أو تغيري نوعها أو وقت تعاطيها أو مكان تعاطيها
ولكن بسبب فشل مجيع هذه احليل يزداد املدمن من اإلحساس بالنقص يف
الكرامة .
النقص يف الكرامة:

يؤدي إحساس النقص يف الكرامة إىل تغيري شخصية املدمن حيث يقوم باللجوء
إىل طرق خمتصرة لتعزيز كرامته.
اختاذ أساليب خاطئة إلرضاء اآلخرين وللحصول على مكانة بينهم:
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حيث يقوم املدمن مبمارسة أساليب إلرضاء اآلخرين وكسب قلوهبم مثل أن
يضحي مبشاعره ألجل سعادتكم وحيذف كلمة "لن أفعل" من حياته أو أنه
يبالغ يف صرف االهتمام والوقت واملادة عليهم.
وينهمك يف السعي ملصاحلهم إىل درجة أنه يهمل مصاحله الشخصية ألجلهم ،
ويتوىل مشاكل اآلخرين ويبدي مسئوليته على حلها.
ولكن العبث الذي طرأ على حياته بسبب اإلدمان والذي دهور مجيع نشاطاته
األخالقية واالجتماعية يزيد من إحساسه بالفشل والنقص يف الكرامة .
باإلضافة إىل فشله يف التعهدات اليت اختذها مع نفسه جيعله أن يسخط من
روحه وهذا يزيد من إحساسه بالنقص يف الكرامة وجترحها .
استغالل األساليب الدفاعية للدماغ سلبياً وما ينتج عن ذلك :

منح اإلنسان أساليب دفاعية من قبل الدماغ لتمكنه من دحمل الصدمات
العصبية حني تلقيه لألخبار السيئة اليت يواجهها يف حياته ،وتعرف هذه
بـ(أساليب تشرب الصدمات ).
ويقوم املدمن باستخدام هذه األساليب يف االجتاه السليب ليتمكن من ممارسة
اإلدمان ومواصلة عادته واالنتعاش بقوة وإجياد مربرات للتخلص من مجيع العوائق
اليت متنعه من ممارسة اإلدمان .
ومتثل عملية استخدام األساليب الدفاعية للدماغ يف االجتاه السليب العامل
الرئيسي يف هذا الدمار ،حيث تقوم هذه األساليب بتفهيم الدماغ أن هذا الدمار
عملية طبيعية ومنها رفض وإنكار احلقيقة والواقع مثالً عندما يفاجأ اإلنسان
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خبرب وفاة والده أو أخيه فينكر ذلك على الفور ويقنع نفسه بأنه رأى والده أو
أخيه خبري وعافية يف آخر لقاء معه ،أو حينما يفاجأ خبرب إصابة أحد أقربائه
مبرض السرطان فينكر ذلك على الفور ويقنع نفسه بالقول أن التحاليل غري
صحيحة أو أن املستشفى اليت كشفت املرض مستشفى فاشلة ويقول أن الطبيب
السابق الذي مل يتمكن من كشف مرض السرطان كان طبيب بارع وصاحب
خربة .
وهكذا ينجح الدماغ من تشرب الصدمة مبمارسة أسلوب الدفاع بإنكار احلقيقة.
أي أن الدماغ يستوعب اخلرب السيئ مع شرط التحقيق من صحته ،وهكذا
تشرب الدماغ صدمة اخلرب السيئ بكل سهولة وأدخله يف مركز الذاكرة ،أي أن
الدماغ استخدم أسلوبه الدفاعي للوقاية من صدمة اخلربة السيئ .
تصغري احلقيقة :بعد أن دخلت احلقيقة يف الدماغ يقوم الدماغ بتصغري واقعتيها
وإمهال أمهتها .ومثالً عندما مسع خرب وفاة والده يف احلاد يقول مبدئياً أن خرب
وقوع احلاد من احملتمل أن يكون صحيح ولكن خرب وفاة والدي ال أساس له
من الصحة ،أو عندما يُبلغ خبرب تعرض أحد أقربائه مبرض السرطان يقول على
الفور أنه مرض قابل للعالج وسوف يشفى قريبه الذي تعرض للسرطان بسرعة
أو أن الطبيب الفالن يستطيع أن حيول املرض إىل شفاء تام بكل سهول .
التربير وصرف التفكري عن الواقع :ومن مث يقوم دماغ اإلنسان بصرف تفكريه
عن الواقع واحلقائق املؤملة ويلهيه بأمور ثانوية مثل أن يقول عن الذي وصل إىل
مرحلة خطرية من مرض السرطان "لو أنه باشر بالعالج مبكراً ما توصل إىل هذا
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احلال…أو لو أنه استجاب نصحي…أو لو أنه مل يعمل مبصنع املواد الكيميائية
وحنو ذلك من التربيرات .
الغضب على التصرفات املؤدية للحادث :واآلن بعد أن بدأ الدماغ بأخذ
احلقيقة على واقعيتها شيئاً فشيء يقوم اإلنسان بالغضب والسخط على حركاته
وتصرفاته اليت كانت من أسباب وقوقع احلاد أو اليت يشك فيها أهنا سامهت
يف اخلسارة .
اهتام اآلخرين باملسامهة يف دواعي احلادث :وبعد أن سخط من نفسه بدأ
برمي اللوم على اآلخرين وامهامهم باملسامهة يف وقوع احلاد لكي ال يشعر بأنه
اجملرم الوحيد ،فمثالً يف املثال السابق (تعرض أحد أقربائه مبرض السرطان لعمله
مبصنع املواد الكيميائية) يقوم ضمريه بلومه بأنه إنسان شحيح ونفعي…ولو أنه
قدم مساعدة مادية لقريبه الذي تعرض للسرطان ملا اضطر للعمل مبصنع املواد
عرض حياته للخطر الذي عاد عليه بعارضة السرطان .كما أنه
الكيميائية وما ّ
يشعر بأن مجيع من حوله يعتربونه إنسان أناين نفعي شحيح ،أي أن مشاعره
الشخصية بدأت تنطبق على من حوله يف نظره جراء املشاعر السلبية الناشئة
من دماغه .
ولو نضع مريض اإلدمان دحت هذا اجملهر يتضح لنا :
 أن خيبة األمل والفشل املتزايد لدى املدمن و…
 سوء التفاهم والتوتر يف عالقاته االجتماعية و…
 وحماوالته لتعزيز كرامته املتدنية بسبب إدمانه يقوم دماغه…
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 باستخدام العوامل الدفاعية النفسية يف االجتاه املعاكس (السليب) أي أنه
ال يقر أبداً بأن اإلدمان الذي ميارسه هو السبب األول واألخري يف توتر
عالقاته األسرية واالجتماعية  ،وهذا هو إنكار احلقيقة .
ولتعزيز نكران هذه احلقيقة يستخدم املدمن مجيع قواه العقلية ليقلل من عواقب
اإلدمان ويبيح ممارسته أمام ضمريه ومن مث يستخدم هذه القوى لريسخ يف نفسه
أن اإلدمان غري مضر وال ينجم أي عواقب سلبية تؤثر على روابطه األسرية أو
االجتماعية  ،ويف هذه احلرب النفسية اليت تبيح له مواصلة اإلدمان يعترب املدمن
أن مجيع القيم واألصول ناقصة وأهنا هي السبب يف كل املشاكل اليت تتحداه ،
ويصبح هذا االعتقاد اخلاطئ جزء من إميانه القوي وتصبح مشاعره كاآليت:
أن االعتداءات اليت يواجهها من قبل والديه وزوجته واخوته ومن حوله يف مكان
العمل هي اليت جتربه على ممارسة اإلدمان…ولو كان أي شخص عظيم يعيش
يف نفس البيئة ملارس اإلدمان.
تعاطي اإلدمان حرام ولكن الكذب والغش واالحتيال أكرب منه…تعاطي
املخدرات أهون من قمع حقوق اآلخرين.
املال الذي يبذر على حفلة الزواج يكفيين لإلدمان مدة عام كامل ولكن إدماين
ال جيرح مشاعر الفقراء حني يرون تبذير األموال الفائضة على حفالت الزواج .
التعليم يساعد على حصول الوظيفة فقط أما أنا فسوف أمارس التجارة.
دخان السجائر والسيارات واملصانع مضر مثل املخدرات…بل إنه أكثر
ضرراً .
لدية صالحية كاملة برتك املخدرات وأستطيع أن أفعل ذلك حينما شئت.
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أنا ال أتعاطى املخدرات سوى مرتني يف اليوم .
أنا أملك حق التصرف مبايل وأستطيع أن أصرفه على ما شئت  ،وأن هللا سبحانه
وتعاىل منحين هذا احلق.
مجع املشاعر السيئة  /كدس املشاعر السيئة :
يتعود دماغ مريض اإلدمان على ممارسة استخدام األساليب الدفاعية يف االجتاه
السليب حيث يصبح كاملكتبة اليت دحتوي على معلومات ضد كل إنسان سليم
وضد مجيع القيم األخالقية واالجتماعية الصحيحة ،ويقضي كل وقته يف مجع
أحاسيس ومشاعر سيئة ضدهم .
حيث تساعده هذه املشاعر على مواصلة عادة اإلدمان والزيادة يف كمية
املخدرات اليت يتعاطها باإلضافة إىل إنعاشه ملقاومة اإلحساس بالنقص يف
الكرامة .
كما يقوم دماغ مريض اإلدمان بكدس املشاعر السيئة ضد زوجته وأطفاله
ووالديه وأخوته وأقربائه وكل من حوله سواء يف مكان العمل أو غريه األمر الذي
يصرف تفكريه عن عواقب ما ميارسه من عادة سيئة حيث أصبح تفكريه ضد
اجملتمع  ،وتدىن من زمرة اجملتمع السليم وأصبح أحد أفراد الطبقة الرذيلة يف
اجملتمع ،ودحولت مجيع صالحياته العقلية واجلسدية واالجتماعية يف صاحل السعي
ألجل اإلدمان .
خداع النفس /العيش يف عامل األحالم:
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يتصور املدمن فلم خيايل يعرض مغامراته وتفوقه وجناحه بسبب االنتعاش الذي
يطرأ عليه باإلدمان ،حيث يعترب إنعاش املخدر واملشاعر السيئة مبثابة البطل
والعدو يف هذا الفلم اخليايل  ،كما أنه يعترب كل من ال ميارس اإلدمان عائقاً يف
طريقه فيحاول أن يقضي أوقاته مع جلسائه املدمنني أو مبفرده  ،وهكذا ينقطع
تدرجيياً عن النشاطات االجتماعية وحيتاج إىل املزيد من املربرات ومواصلة التحيز
عن اجملتمع فيزيد من مجع وكدس املشاعر السيئة جتاه من حوله ،وبسبب ذلك
تتقيد مجيع نشاطاته احليوية برفقائه املدمنني الذين يصبحون له مبثابة األصدقاء
واألقرباء وكل ما يف هذه الدنيا حيث ال محيم له سواهم .وعندما يراه أي شخص
بعدة فرتة يالحظ أن شخصيته ولباسه وأسلوب حديثه وتصرفاته قد تغريت
بشكل ملموس أي أنه أصبح من أفراد احلضارة العليلة .
وبعد ذلك حيتاج إىل سالح ميكنه من مواصلة التأقلم مع هذه احلضارة العليلة
فيلجأ إىل ممارسة الغضب كأسهل سالح أمامه .
الغضب :منح اإلنسان ظاهرة الغضب ملقاومة احلاالت اليت ال تالئمه حيث أن
اجلسم يستعني بالغضب للحفاظ على حقه أو تغيري اجلو يف حقه.
والغرض من الغضب ليس جرح مشاعر اآلخرين ولكنه حالة تتغلب على الدماغ
واجلسم تعطي الضوء األمحر لآلخرين أن هناك من يقوم بقمع حق من حقوق
الغاضب وجيب علي من سبب ذلك أن ميتنع من مواصلة ذلك وإال فسيؤدي
إىل خلق مشكلة كبرية.
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وحيث أن املراكز الرئيسية يف الدماغ تكون خاضعة لسيطرة اإلدمان ويقوم
اإلدمان بالسيطرة على مريض اإلدمان بفلسفة أن أسهل طريقة للحصول على
الراحة واالنتعاش هو ممارسة اإلدمان.
لذلك يعترب الغضب الوسيلة املفضلة والسالح األول لدى املدمن لكدس من
حوله وكل من يراه عائقاً يف طريقه .ويستخدم هذا السالح يف املكان الذي يراه
أنه أسهل طريقة لقمع العائق.
مثالً ميارس الغضب على زوجته وأطفاله ووالديه واخوته الحتمال هؤالء خيضعون

أمامه بالغضب وال يعارضونه .وهكذا يعتاد املدمن على جرح مشاعر هؤالء
للحصول على رغباته البشعة .
ولكن يف اجلو الذي ال ُمي ّكنه غضبه من قمع اآلخرين واحلصول على رغباته يقوم
املدمن باستخدام أسلوب االحرتام ألجل املصلحة واخلضوع والتواضع والعجز

وكسر اجلناح أمام اآلخرين ،أي أنه ميارس الغضب على الضعيف والتواضع
واخلضوع واالستسالم أمام القوي.
وبتكرار ممارسة الغضب وجرح مشاعر األهل أو اخلضوع أمام القوي ينزلق املدمن
يف أحاسيس املذلة والنقص يف الكرامة .
 وللتخلص من األذى الشديد الذي
 يرتتب عليه بسبب التضاعف يف اإلحساس باملذلة وجرح مشاعر
األحباء.
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 يزيد املدمن يف كمية جرعة اإلدمان ،وبعد اإلدمان تتحرك األساليب
الدفاعية للدماغ يف االجتاه السليب لتغيري الوضع يف حقه وتقوم بـ
 مجع املزيد من املشاعر السيئة…اليت تؤدي إىل احنيازه أكثر عن اجملتمع
الصحي و
 وبسبب احنيازه الزائد جيعله يقرتب أكثر حنو رفقائه املدمنني و
 يعتمد أكثر على صداقتهم السيئة وهكذا
 يتقيد بقيود البيئة املريضة واليت تتسبب يف
 رسخ عقيدة (أنه ال ميكن أن يعيش بدون اإلدمان) يف قلبه و (أن
املخدرات هي أفضل عالج له).

حماولة السيطرة على اآلخرين:
واآلن بعد أن أصبح غضبه خاضع لإلدمان ميارس مريض اإلدمان سالحه الثاين
وهو حماولة السيطرة على نشاطات كل من يسعى يف صاحلة .
وميارس مريض اإلدمان هذه العملية ألن دماغه احملتال يلعب عليه وجيعله يقاوم
أي حماولة تكون عائقاً له يف تعاطي اإلدمان فيحاول أن يسيطر على أفراد عائلته
ويتصدى لنصائحهم له مبمارسة الغضب األمر الذي يعطي لدماغه عذراً يأمره
بتعاطي اإلدمان .
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وهكذا يصبح سلوك مريض اإلدمان مضاداً لكل من حيبه وخياف على حياته
وبعكس ذلك يصبح ملبياً ألصحابه املدمنني.
أنه خرج بشكل كلي من زمرة أفراد اجملتمع السليم وأصبح من أفراد اجملتمع
املريض.
ويف أكثر األحيان عندما يصل مريض اإلدمان إىل هذه املرحلة يرتتب على ذلك
بعض الظواهر االجتماعية مثل:
 الطالق بني الزوجني.





إعالنات يف الصحف عن احلرمان من املريا ومجيع احلقوق.
عزل الشركاء من التجارة.
تقدمي شكاوي للشرطة من قبل أهل احلي.
هجرة مريض اإلدمان إىل رفقائه املدمنني.

التورط يف تالفيف األفكار املؤملة ومشاعر احلزن:

تعرف املشاعر احملزنة والصدمات النفسية بـ(عملية احلزن) يف املصطلح العلمي،
وهلذه العملية عدة مراحل مثالً عند وفاة شخص يتدرج الشخص الذي كان
حيبه باملشاعر اآلتية:
 .1غموضه يف حالة السكتة.
.2
.3

الرتدد يف االعرتاف باحلقيقة.
إبداء الغضب.
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

اإلحساس بارتكاب اجلرمية لشعوره بأن اخلسارة جاءت نتيجة تقصري
منه.
احلزن واآلسي.
الشعور بالوحدة واإلحساس بعدم تواجد أحد يشعر مشاعره احلزينة.
هدوء املشاعر واألحاسيس ألن احلزن ال يؤثر والسعادة ال تفرج.
االعرتاف باحلقيقة واخلسارة اليت حلقت به.
بعد اإلقرار باخلسارة يبدأ بتناسيها وإخراجها من البال ويقرر بالسري إىل
األمام بنفسه .
أخذ اخلسارة بوجهات نظر أخرى واستنباط الفائدة النامجة من الصدمة
اليت عاناها والتوجه حنو القناعة اليت تساعده يف السري حنو األمام.
وكل هذه املراحل ال تتعدى يف يوم أو أسبوع بل إهنا تستغرق أسابيع
أو أشهر .
وبعد كل خسارة:

 يتمكن اإلنسان أن يعيش حياة طبيعية بعد فقدان الشخص املتوىف
أو اخلسارة اليت طرأت على حياته.
وهكذا جيمع مريض اإلدمان ذخرية وافية من اخلسائر اجلسدية واألسرية
واالجتماعية ولكن املكر الكيميائي للمخدرات يستخدم مجيع األساليب
الدفاعية لدماغه يف االجتاه السليب مثالً :
=تفسري اخلسائر بأسلوب غري صحيح.
=التساهل يف تشرب اخلطأ الذي طرأ منه.
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=الطعن يف تصرفات اآلخرين يف ضوء مشاعره السلبية.
ولكن كل ما جيمعه يف ذاكرته من عواقب أسرية واجتماعية ومالية ال ينبهه عن
أضرار ما يرتكبه بل يصرفه يف مجع مربرات ضد القيم األخالقية.
وتتزايد آثار هذه العملية مع مرور الزمن حىت أن مريض اإلدمان يصبح بعيداً

متاماً عن نشاطات احلياة السليمة .
أي أنه يصبح عاجزاً عن تقييم أسباب ونتائج األضرار اليت تلحق به جبانب عدم
مقدرته على ترك هذه األضرار والتقدم يف احلياة .

ويؤدي ذلك إىل تدين مستواه الصحي النفسي وينسى األساليب األخالقية اليت
كان يعرفها يف املاضي للخروج من التالفيف النفسية وال يعرف سوى أساليب
اجملتمع املريض اليت تعلمها من ممارسة اإلدمان واليت تكون سبباً يف تقعسه
وانغماره .
الشعور بالوحدة واليأس جنسياً :

من سوء احلظ أن مريض اإلدمان يشعر بالوحدة اجلنسية لألسباب اليت ذكرت

آنفاً وجلمعه معلومات سيئة حنو العالقات اجلنسية حىت ولو كان متزوجا ً .
وسنوضح يف هذا الكتاب بعض أنواع املخدرات اليت تقتل الشهوة اجلنسية
والبعض اليت جتعل املريض عاجزاً عن ممارسة اجلنس بآثارها النفسية وترغمه على
التهرب واخلوف من شريك احلياة .
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وإذا مل يُزود املريض باملعلومات الوافية عن املبادئ واألصول اجلنسية وأدلتها
بالطرق العلمية فإننا نقول بالتأكيد أن عجزه اجلنسي هو السبب الرئيسي لعودته
إىل ممارسة اإلدمان بعد تقليه العالج .
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2.العلل الطبّية:

أنظمة اجلسم الطبيعي ونشاطاته.
أنظمة اجلسم املدمن وتشوهها.
أسلوب الدمار الناجم عن تعاطي مستخلصات القنب اهلندي (احلشيش).
أسلوب الدمار الذي تسببه العقاقري املنومة والعقاقري املسكنة.
أسلوب الدمار الذي يسببه اهلريوين ،األفيون ،اهلريوين االصطناعي واإلبر
املخدرة.

-6
-7
-8

أسلوب الدمار الذي تسببه العقاقري املنشطة (الكوكايني وااليكستسي)
أسلوب الدمار الذي تسببه الكحول (اخلمر).
أسلوب الدمار الناجم عن استنشاق املذيبات الطيارة املستخدمة يف

-9

األدوات املنزلية والصناعية.
الشمة
عواقب التدخني ،الشاي ،النب والقهوة ،السكر االصطناعي،
ّ
والتنّبول.
اإلكتشافات العلمية كل يوم تعجزنا عن سرد هذا املوضوع يف كتاب واحد مع
التغريات اليومية والعواقب الطبية اليت تلحق جبسم املدمن .
لفهم التكتيك الذي يغزو جسم املدمن جيب علينا أن نفهم بعض األنظمة يف
اجلسم السليم.
أنظمة اجلسم الطبيعي ونشاطاته:
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مجيع األعمال احليوية يف اجلسم يعين:
نظام الدم ودورته،،،
حركة القلب ونقل الغذاء لعضالت القلب مع باقي أعضاء اجلسم،،،
نشاط الكليتني وكيفية إخراج الفضالت من الدم بعد تصفيته،،،
نشاط الرئتني وكيفية استنشاق اهلواء الطلق وإخراج اهلواء املستخدم بواسطة
التنفس،،،
نشاط املعدة وعملية هضم الغذاء لنقله إىل سائر أعضاء اجلسم،،،
نشاط األمعاء وتفعيل نظام اهلضم،،،
نشاط العظام  ،العضالت  ،احلواس اخلمسة (البصر ،السمع  ،املس  ،الشم
وغريه)  ،الشعر والبشرة علماً بأن مجيع هذه النشاطات مرتبطة وتعتمد على
بعضها .
(أ)-

تقوم املعدة واألمعاء ونظام الكبد باستيعاب كل ما يؤكل ويشرب
وتوزيعه على سائر أعضاء اجلسم بعد هضمه.

(ب) -تقوم الرئتني جبمع اهلواء النقي وتوزيعه يف اجلسم بواسطة الدم ومن مث
إخراج اهلواء املستهلك بطريقة عكسية .
(ج) -تقوم الكليتني بإخراج فضالت (السموم) أعضاء اجلسم بواسطة دحليل
الدم .حيث أهنا تصفي الدم وخترج السموم والفضالت منه .
كما تقوم األمعاء بإخراج كل ما نأكله بعد امتصاص الغذاء منه .
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(د) -يقوم القلب بضخ الدم الذي يقوم بوظيفة الناقل للغذاء والفضالت
واهلواء النقي واملستعمل يف اجلسم .
(هـ) -تقوم املواد املتواجدة يف جوف العظام باستبدال الدم املستهلك وتوليد
دم جديد .
كما يقوم الدم بصيانة األضرار اليت تلحق باألوردة والشرايني .
(و) -تقوم سائر أعضاء اجلسم بإشعار الدم عن متطلبامها مثل احلصول على
غذاء أو إخراج فضالت وحنوه بواسطة الذبذبات الكيميائية يف النظام
العصيب حيث أن النظام العصيب يغطي سائر البدن مثل شبكة الشرايني
واألوردة وتنتقل املعلومات يف النظام العصيب بواسطة النبضات
الكهربائية اليت ترتاوح سرعتها حنو 100مرت/دقيقة.
(ز) -ويقوم األنف  ،األذنني  ،البشرة  ،العينني واللسان بإشعار اجلسم عن
أحاسيس البيئة اخلارجية بواسطة النظام العصيب ونقل املعلومات إىل
الدماغ وم ن مث يتم حفظ هذه األحاسيس يف مركز الذاكرة  ،وبفضل
هذه األحاسيس يقوم اجلسم بتنفيذ األعمال احليوية الالزمة .
(و) -بفضل نظام العضالت والعظام يتمكن الدماغ من تفعيل األنشطة
احليوية للجسم .وعلى سبيل املثال :عند تواجد مادة ساخنة بالقرب
منا تقوم البشرة بإشعار الدماغ عن احلرارة حيث يقيس الدماغ بفضل
اخلربة املتواجدة يف مركز الذاكرة ويصدر أوامره ألعضاء اجلسم عن
االبتعاد من هذه املادة الساخنة.
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(ي) -كما يقوم النظام العصيب ونظام الدم بنقل االحتياجات للدماغ وباقي
أعضاء اجلسم وفقاً للمتطلبات املتغرية واملعلومات املتوفرة  ،وعند
حدو أي اعتداء خارجي على اجلسم فإن اجلسم يدافع عن نفسه
ويقاوم هذا االعتداء بطريقة مرتبطة .وعلى سبيل املثال عند تعرض
الساق لضربة مزقت اجللد وتسببت يف نزيف الدم فإن النظام العصيب
يقوم على الفور بإنذار الدماغ بواسطة األمل حيث يقوم الدماغ بتوجيه
البصر على منطقة األمل  ،ومن مث تقوم العينان بنقل ظاهرة نزيف الدم
من مكان اجلرح إىل الدماغ حيث يصدر الدماغ أوامره لأليدي بالتوجه
حنو اجلرح لتخفيف األمل وإيقاف نزيف الدم  ،كما يأمر الدماغ الشرايني
مبنطقة اجلرح أن تتقلص لوقف نزيف الدم ويأمر اللسان واحلنجرة
بالصياح لطلب املساعدة من الناس أو على األقل إخراج صوت "آي"
أو "أف" لتنبيه الناس أنه وقع يف مشكلة ،كما يقوم القلب اإلسراع من
تدفقه بأوامر من الدماغ لتنفيذ حالة الطوارئ يف اجلسم وإسراع عملية
نقل اإلنزميات الالزمة إىل مكان اجلرح يف اجلسم كما تنشرح القنوات
الدموية لنقل الغذاء للقلب حني تدفقه بسرعة  ،كما يأمر الدماغ الرئتني
بإسراع عملية التنفس إلشباع أعضاء اجلسم بالكمية الوافية من
األكسجني يف حالة األزمة جبانب قيام الغدد الدموية إفراز املادة اليت
تعلن حالة الطوارئ يف الدم  ،ويتخثر الدم عند تعرضه للهواء والضوء
ويغلق الشرايني املفتوحة على اجلرح لوقف النزيف  ،أي أن الدماغ يعلن
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يف اجلسم أن الساق اليمىن تعرضت جلرح حيث تباشر أعضاء اجلسم
بأداء دهورها احملدد إلسعاف هذا اجلرح .
ويف هذه احلالة يأمر الدماغ بأنه يف حاجة إىل كميات كبرية من الدم للحصول
على الغذاء واألكسجني بشكل فوق املعتاد ألنه يريد من تنفيذ أوامر
أكثر وبسرعة  ،وبسبب انشغال الدم مع الدماغ دحرم املعدة واألمعاء
من نصيبها الكايف من الدم ومن مث ختمل عملية اهلضم وتصبح بطيئة
جداً وهكذا فإن اإلنسان اجملروح ال يشعر باجلوع جبانب توقف الكليتني

من عملية تصفية الدم فيقوم اجلسم بإخراج الفضالت عن طريق العرق،
كما تربد األيدي واألرجل بسبب اخنفاض ضغط الدم وميل لون اجللد
لالصفرار .
وعند ما يراق الدم من اجلسم يصدر الدماغ أمر الشعور بالعطش لتغطية مستوى
الدم كإسعافات أولية للجسم .
وعند توقف النزيف يزداد ضخ الدم عند اجلرح لنقل املواد الضرورية للعالج
وصرف املواد الغري ضرورية والفضالت متاماً مثل احلاد املروري حيث تتجمع

سيارات الشرطة واإلسعاف املطايف وغريها عند مكان احلاد  ،وبسبب هذا
االزدحام تتورم منطقة اجلرح وتغطي على األعصاب اليت تؤدي إىل شعور اإلنسان
باألمل وجتعله دائماً على يقظة لعدم جتاهل العالج .
بعد هذا املثال نستنتج اآليت :أن نظام الدفاع يف اجلسم يعامل مجيع املخدرات
كمواد سامة ويتخذ حوافزه الدفاعية ضدها حيث تقوم هذه احلوافز الدفاعية
بتعليق الروتني الطبيعي للدماغ  .وعلى سبيل املثال إذا مت تعيني مراكز تفتيش
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عسكرية على كل طريق ومدخل يف احلي وتعطى األولوية يف مجيع أمور احلياة
هلؤالء العسكريني فإن ذلك سوف يعلق حياة املدنيني .
واآلن يسهل لنا فهم التشوه والعواقب املتخلفة عن تعاطي املخدرات.
أنظمة اجلسم املدمن وتشوهها:

تعرف مجيع املخدرات بأهنا ختلق جواً اصطناعياً للمكر على اجلسم ولكن اجلسم

ال ينسى عادة دحليل األشياء ولذلك فأنه ال يرتك ممارسة األساليب الدفاعية ضد
املخدرات .
وعند االستمرار يف ممارسة اإلدمان يقرر النظام الدفاعي يف اجلسم حالة طوارئ
دائمة للحرب ضد املواد املخدرة الداخلة على اجلسم مع أن املدمن ال يشعر
بذلك  ،حيث أن سائر أنظمة جسمه تنشغل يف ممارسة األساليب الدفاعية ضد
املخدرات بكل يقظة دون توقف سواء كان املدمن نائماً أم مغمى عليه .
أي أن اجلسم يعيش يف حالة حرب مستمرة مع املخدرات أي أن النظام
االصطناعي الذي ختلقه املخدرات يستمر بالتوازي مع النظام الدفاعي الطبيعي
يف اجلسم .
وتعترب هذه احلرب املستمرة سبب مجيع التشوهات النامجة عن اإلدمان .
احلشيش  ،البنج  ،جندو  ،كهانشا Marijuana.،
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تعترب هذه األنواع أكثر تعاطياً يف باكستان دون باقي أنواع املخدرات العتقاد
العوام أن هذه األنواع ليست حمرمة وسهولة حصول الشباب عليها واعتبارها غري
مضرة  ،كما تعترب هذه األنواع الباب الرئيسي للدخول يف عامل املخدرات .
وتستخلص مجيع هذه األنواع من نبات واحد حيث أن املاء املستخلص من
أوراق وجذع نبات القنب اهلندي يقال له "هبنج" يف املصطلحات احمللية .كما
أن استخدام الورق اليابس هلذه النبات يف السجائر يقال له "جندو" يا "كهانشا"
أو Marijuana.
كما إن املادة املستخلصة من زهور هذا النبات تعرف باسم "شرس" أو
احلشيش .
أي أن التعاطي بأي شكل سواء بشرب العصري أو االستنشاق مع دخان
السجائر أو األكل مع الفالفل يدخل املادة املخدرة إىل الدم وهي
tetrahydrocannabinolأو باختصار(THC).
قيام الـ )(THCيف اجلسم:
إذا دخلت مادة الـ )(THCيف اجلسم بشكل دخان فإهنا ترشح بنسبة %50
إىل الدم وإذا دخلت عن طريق املعدة فإهنا متتص بنسبة  %30حيث يدخر
اجلسم أغلب كميتها يف الشحم وتبقى فيه حنو  3أسابيع على األقل جبانب
بقائها يف األجسام السمينة حنو  6أشهر ومن هناك تدخل إىل الدم شيئاً
فشيء .

77

وهلذا السبب ال يعرتف متعاطو احلشيش والبهنج بأهنم مدمنني معتادين أي
ألهنم ال حيسون باالهنماك واالضطراب عند عدم تعاطيهم للمخدرات وذلك
بسبب حصول أجسامهم على املادة املخدرة من املستودعات الشحمية لعدد
من األسابيع .
وهلذا السبب يعتقد مدمين احلشيش والبهنج أن استخدام احلليب والسمن
بكميات كبرية يغطي عواقب اإلدمان ،ويف احلقيقة تقوم الشحوم املتواجدة يف
احلليب والسمن بامتصاص املادة املخدرة وتدخريها يف املستودعات الشحمية
يف اجلسم حيث تغذي هذه املستودعات معدل املادة املخدرة يف الدم عند عدم
تعاطيها من قبل املدمن.
وهكذا فإن املدمن الذي يستخدم الشحوم ال يعاين االهنماك واإلضرابات اليت
يعانيها املدمن الذي يستخدم تلك األشياء.
واحلالة النامجة من أثر هذه املادة على القلب والدماغ ودورة الدم هي يف احلقيقة
اإلدمان .
أثر احلشيش والبهانج وحنوه على الدماغ:

-1
-2

عند وصول الـ )(THCاملذاب يف الدم إىل الدماغ يقوم بإحدا خلل يف
الزوائد الكيماوية الثانوية اليت تقوم بنقل الذبذبات الكهربائية للنظام العصيب،
وهذا اخللل حيد يف األجزاء اآلتية للدماغ:
النصف الكروي األمامي حيث توجد مراكز املشاعر واألحاسيس.
اجلزء األوسط حيث توجد مراكز الصوت والبصر .
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-3
-4

النصف الكروي اخللفي حيث توجد مراكز احلركة والتوازن.
اجلزء الداخلي حيث توجد مراكز الذاكرة واخلربة والتأقلم واختاذ القرار
وتصدير األوامر .
حيث أن الزوائد الكيماوية أو الناقالت الكيماوية الثانوية ختتل يف هذه املراكز
دون تأثر الناقالت الكيماوية األساسية ولذلك فإن مجيع املعلومات الواردة من
اخلارج ختتل يف مراكز القياس واخلربة فيصدر عنها أسلوب ال يالئم للظرف
وخمتلف متاماً عن التصرفات الطبيعية .
وعند تعاطي احلشيش لفرتة طويلة يظهر يف إحدى مراكز اجلزء الداخلي للدماغ
ترسب غري طبيعي لفلز الزنك حيث أن هذا املركز يعترب املمر الرئيسي للمعلومات
الصادرة والواردة من اجلسم للدماغ وعكسه ويقوم هذا الراسب املعدين خبلق
اضطراب وخلل للمعلومات املنتقلة أي متاماً مثل اخللل الذي دحدثه قطعة معدنية
زائدة يف إحدى صناديق املفاتيح الكهربائية .
وعلى سبيل املثال :
=الكبس على مفتاح املروحة يشعل الضوء  ،أي أن األوامر اخلاصة حبركة اليد
تؤثر على نشاطات اللسان.
=االستعداد مثل العريس للحضور يف زواج الصديق .
=إصدار رد فعل معادي حنو عتاب الوالد.
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ويف كل حال يعترب هذا النوع من اإلدمان أضر أنواع املخدرات ألنه يتدرج
مبتعاطيه ويدخل عليه تغريات دائمة جتعله يتجاهل ما يرتكبه من أخطاء ويكذب
على نفسه ويقنعها بطرق مغفلة بسبب فقدانه صالحية التدبر والتفكري السليم .
ولوحظ أن أكثر الذين يدعون النبوة أو أهنم أولياء هللا ميارسون هذا النوع من
املخدرات اليت تأيت بعواقب دائمة وبشكل بطئ  ،كما يكون هذا النوع من
املخدرات السبب الرئيسي يف املشاكل العائلية اليت تؤدي يف أكثر األحيان إىل
طالق الزوجني وحنو ذلك .
كما أن هذا النوع هو أكثر األنواع الشائع تعاطيها يف باكستان والسبب هو
االعتقاد اخلاطئ أن تعاطي احلشيش/البهنج ليس حرام .
أثرها على مركز املزاج بصفة غري مباشرة:

من اآلثار اخلاصة باحلشيش /البهنج أنه يزيد من قوة املزاج الذي يكون عليه
املدمن وعلى سبيل املثال:
 إذا تعاطى احلشيش يف حالة الغضب فإن مزاجه يزداد غضباً .
 وإذا تعاطاه يف حالة اللهو واملرح فإنه يشعر بسعادة ولذة قوية .
 ويف حالة السخط والشك يدمر الدماغ بتالفيف الشك والسخط.
وذلك ألن:
أداء النقاالت الكيماوية الثانوية يف املراكز الرئيسية للدماغ خيتل مع ثبات أداء
الناقالت الكيماوية الرئيسية دون تغري ،أي أن:
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التغريات يف البيئة اخلارجية تصل إىل الدماغ ولكن ما يقرره الدماغ املدمن مستنداً
على اخلربة والتحليل ال يتالءم مع األحوال الراهنة يف البيئة اخلارجية  ،وهلذا
السبب يطلق على هذه النوع من املخدرات أسم ) (Mindbendersأي
املربك للدماغ .
مثال:
نفرتض أن أحد الرسامني واجه ضيق مايل واضطر إىل بيع بعض لوحاته ومجع
ما لديه من مال ليستأجر معرضاً لعرض لوحاته للبيع ،وعند افتتاح املعرض أخذ
جرعة من احلشيش حيث تقوم الناقالت الكيميائية الرئيسية بتنبيهه أن الغرض
من إقامة هذا املعرض هو بيع اللوحات ولكن الناقالت الثانوية اليت تأثرت
بتعاطي احلشيش دحجب تفكريه عن إفالسه ويف النهاية يقبل الرسام بعض
العروض لرسم اللوحات متجاهالً أنه ال ميلك قيمة األلوان والورق والفرش اليت
سيستخدمها يف رسم اللوحات اجلديدة  ،ويف هذه احلالة تقوم الناقالت الرئيسية
برفع معنوياته فيعود إىل بيته سعيداً ومبتسم  ،وعندما يرى أهله تلك االبتسامات
يظنون أنه جاء هلم مبال يغطي حاجامهم ولكنه يقول هلم (بفضل الناقالت

الرئيسية) إنين بعت اللوحات على أن تدفع قيمتها فيما بعد ولكنين جئتكم
بالسعادة  ،ومن مث تلعب الناقالت الثانوية اخلاملة دورها يف إحساسه مبشاعر
حزينة جتاه الفاقة اليت يعانيها أهله ولكن الناقالت الثانوية اخلاملة ال تستطيع أن
تنقل مشاعره إىل مركز التفكري بل إن الناقالت الرئيسية تلح باملشاعر القدمية
املتواجدة يف مركز الذاكرة فيقول الرسام إن أهلي أنانيني ال يهمهم سوى
مصاحلهم الشخصية  ،ولكن أهله تفاجئون مبشاعره اللئيمة جتاههم .
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تأثر مراكز متييز األلوان واألصوات يف الدماغ:

يف الدماغ السليم متنع الناقالت الثانوية للجهاز العصيب توصل تفاصيل األلوان
واألصوات التافهة إىل املرحلة األخرية يف مركز التحليل لعدم تضييع الوقت يف
االنتباه لألشياء التافهة حولنا ،وعلى سبيل املثال عند البحث عن صديق يرتدي
قميص أزرق يف مجهور من الناس تقوم الناقالت الثانوية مبنع وصول باقي األلوان
إىل املرحلة األخرية يف مركز التحليل بالدماغ لعدم تضييع الوقت يف دحليها .أو
عند متعن اإلنسان يف معاين كلمات الشعر يف األغنية يتجاهل اإلنسان يف صرف
تفكريه على النغمات املوسيقية لألغنية.
أثر احلشيش  /البهنج على الناقالت الثانوية وزعزعتها:

يف األمثلة السابقة عندما يلقي متعاطي احلشيش أو البهنج نظره على اجلمهور
للبحث عن صديقه الذي يرتدي قميصاً أزرق اللون يلتهي بألوان وأشياء أخرى
وينسى هدفه من البحث عن صديقه  ،وعندما يتذكر أنه جاء للبحث عن
صديقه فإن دماغه خيتل وال يعطي األمهية لذلك بل أنه يهتم يف الشيء الذي
أهلى به يف النظرة األوىل .
وعند استماعه األغنية لتمعن معاين األبيات الشعرية يلتهي بدقة املوسيقى ويفكر
يف مهارة العازف ويصبح غرضه يف متعن الشعر من رغباته املاضية وحيتفظ يف
ذاكرته التعرف على اخرتاع جديد وهو البحث عن جودة املوسيقى.
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كما يؤدي خلل هذه الناقالت إىل تغريات لدى املدمن املزمن للحشيش والبهنج
فإنه يرى أحالماً وهو مستيقظاً ويسمع أصوات ال يسمعها أحداً سواه .
االعتقادات اخلاطئة لدى املتعاطي احلديث:
يعتقد املتعاطي اجلديد للحشيش والبهنج أن دماغه انشرح ألشياء ال يستطيع
أن يتوصل إليها أحد من العوام وأنه حصل على الرباعة والدقة اليت ال يستطيع
أن يصل إهلا دون تعاطي احلشيش يف عمله .
وألن املتعاطي اجلديد ميارس اإلدمان يف البيئة اليت تالئمه (أي أنه يشرع يف مزاج
جيد) األمر الذي يزيد من رفع معنوياته ويقرر أن هذا هو الشيء املفيد له .
وهلذا السبب لوحظ أن الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني  18-14سنة
وميارسون أعماالً مبنية على تكرار احلركة العقلية والبدنية مثل اخلياطة وقيادة
السيارة والرياضة وحنوها ميارسون هذا النوع من املخدرات لظنهم أنه يزيد من
صالحيامهم وقدرامهم.
ويف األمثلة السابقة يتضح أن األسس الثانوية تفوق على األسس األصلية يف
مراكز السمع والبصر الستخدامها حسب الرغبة فإن مدمن احلشيش /البهنج
يتبىن سائر أسس حياته على نفس النهج .
حيث أنه ال يشعر بأن هذه التغريات غري صحيحة ألن اعتقاده اقتنع هبا ولكن
من حوله من الذين ال ميارسون اإلدمان يتعجبون من تصرفاته اخلاطئة .
نتيجة تعاطي احلشيش  /البهنج بصفة مستمرة:
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جتاهل احلقيقة كلياً مع معرفتها متاماً .
ضعف خاصية التمييز والقرار بأهنا تعطلت متاما ً .
الفشل يف أعمال جديد تعتمد على دحليل املعلومات املأخوذة من السمع
والبصر ومركز الذاكرة  ،مثال كتشغيل جهاز جديد أو فهم موضوع علمي
أو حل مشكلة اجتماعية وحنوه .
صورة ملريض إدمان احلشيش أو البهنج منذ فرتة طويلة:
تظهر على متعاطي احلشيش أو البهنج منذ فرتة طويلة العالمات املوضحة أدناه:
احلاالت العقلية:





تقلص الصالحية العقلية واملنطقية بسبب،
عدم صواب صالحية التحليل والتمييز،
اليت تؤدي إىل ُخول أداء رد الفعل ،
ويؤدي ذلك إىل ُخول روابط دحكم الدماغ مع نظام العضالت

والعظام ،
 ومنه حيد نقص يف أداء النشاطات احليوية اليت تعتمد على املهارة،
 عدم ترابط وُخول صالحيات التمييز عرب الكالم والصوت والبصر.
احلاالت النفسية:
 اضطراب املزاج واإلحساس باالكتئاب .
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حدو تغريات مفاجئة يف املزاج.
تراكم أحاسيس سيئة جمهولة املصدر.
تغري الشخصية وموضة اللباس واملظهر.
التفكري دائماً يف فوائد وضرورة ممارسة احلشيش /البهنج.

2-3%من املرضى يتعرضون الضطرابات عقلية حادة

)(Psychosesوهذه تأيت بتعاطي كأس واحد من البهنج أو نصف
سجارة حشيش حيث أن املريض يفقد توازنه بذلك.
 التفكري باالنتحار وبدء حماوالته.
 تظهر يف بعض املرضى حالة نفسية خطرية للغاية وهي (السعي
واالستعداد دائماً للقتل) وهي نوع من االنتحار حيث يقوم املنتحر بقتل
ذويه قبل قتل نفسه .وقد ظهرت هذه احلالة عاملياً عندما قام ويل عهد
مملكة النيبال بقتل والديه واخوته وبعض اخلدم مث قتل نفسه حيث كان ويل
العهد يتعاطى نوعية نقية من احلشيش منذ سنوات .وتعرف النيبال بتوفري
أنواع راقية ونقية من احلشيش للسياح األوروبيني .

احلاالت االجتماعية:
 احنياز املدمن عن اجملتمع.
 عدم اإلصابة يف اختيار األصدقاء.
 االنقطاع عن نشاطاته وهواياته االجتماعية مثل االبتعاد عن اللعبة
املفضلة وترك الوظيفة أو مواصلة التعليم وعدم إبداء الرغبة .
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اآلثار اليت تطرأ على القلب والدورة الدموية:
 ارتفاع سرعة تدفق القلب بصفة مستمرة.
 ارتفاع ضغط الدم يف حالة النوم واخنفاضه يف حالة الوقوف واملشي
حيث ينجم ذلك إىل تعب املريض ومهربه من العمل وإبداء الكسل .
اآلثار اليت تطرأ على املعدة ونظام اهلضم:
 غثيان النفس واإلحساس بالقيء.
 تزايد شهية اجلوع وبعد مرور الزمن يظن املدمن أن اجلوع حاجته
لإلدمان.
 تدهور نظام املعدة ومواقيت اهلضم.
اآلثار اليت تطرأ على الرئتني ونظام التنفس:
 تورم احلنجرة وظهور سعال جاف.





سيالن األنف.
التهاب الصدر.
ظهور أمراض رئوية متتد حنو القلب مع مرور الزمن.
السرطان الرئوي.

اآلثار اليت تطرأ على اجلهاز التناسلي:
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تدهور نظام الدورة الشهرية لدى النساء.
العقم.
تشوه األطفال أثناء احلمل عند تعاطي أمهامهم.
انقطاع الشهوة اجلنسية لدى الرجال.

 ضعف اجلنس أو فقدانه لدى الرجال.
إدمان العقاقري املسكنة والعقاقري املنومة وأسلوب الدمار الذي ختلفه
يعترب هذا النوع من اإلدمان أكثر انتشاراً بالدرجة الثانية يف باكستان  ،وأغلبية
من يقع فريسة هذا اإلدمان هم رجال األعمال واملوظفني الذين يعانون اإلرهاق
أثناء العمل جبانب النساء املثقفات وأفراد الطبقة الراقية يف اجملتمع حيث يتعاطون
العقاقري املسكنة ،العقاقري املنومة والعقاقري املسكنة لتشنج العضالت ومنها اليت
تعرف حملياً بأمساء (diazepam, valium) ، (ativan) ،
(restroil) ، (xanax) (relaxin) ، (barbiturates).
وتعاطي نوع أو أكثر من هذه العقاقري ألكثر من أربعة أسابيع يسبب إدماهنا
والتعود على تعاطيها ،وإذا كان املريض يتعاطى نوع أخر من املخدرات فإن
تعاطي هذه العقاقري لبضعة أيام يتسبب يف اإلدمان عليها.
 تناول جرعة خفيفة منها يساعد يف انفراج تشنج العضالت.
 وعند زيادة اجلرعة تؤدي دور املسكن واملهدئ (ختفف التوتر العصيب).
 وإذا زيدت اجلرعة أكثر من ذلك فإهنا تؤدي إىل النوم .
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وتستخدم هذه العقاقري لعالج تشنج العضالت وتفادي حاالت نوبة الصرع.
كما تستخدم يف احلاالت واألمراض النفسية وتوتر النوم .

صالحية هذه العقاقري على التعويد واإلدمان:
حيظر تعاطي هذه األنواع يف الدول املتقدمة حيث يعترب تداوهلا دون وصفة
الطبيب خالفاً للقانون وذلك بسبب سيطرمها على إرادة املريض وتعوده على

تعاطيها .
ولكن من سوء احلظ يف جمتمعنا يعترب تعاطيها خايل من األضرار ويستخدمها
بعض الناس العتقادهم أهنا مفيدة جبانب نصحهم لآلخرين على استخدامها.
تؤثر هذه املواد الكيميائية فقط على املخ والنخاع املستطيل وختلق جو اصطناعي
غري طبيعي يف الدماغ وسائر اجلسم .
ومن خواص هذه العقاقري أهنا تزيد من االضطرابات والتعب عند االنقطاع من
تعاطيها ،وتتسبب يف ازدياد احلالة اليت كانت تعطى لعالجها وتؤدي إىل مواصلة
املدمن يف تعاطيها مع مرور الزمن كباقي أنواع املخدرات .
أي أن الدواء الذي كان يعاجل العلة أصبح اآلن السبب الرئيسي يف بقاء العلة ،
وتواجدها يف الدم أصبح املنجد من االضطرابات .
أسلوب تأثريها على الدماغ واجلسم بواسطة املخ:
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تقوم هذه العقاقري بزيادة سرعة أثر نوع خاصة من الناقالت الكيميائية
)(GABAاملتواجدة يف املخ على اجلسم والدماغ.
حيث يقوم محض الـ GABAبتخفيف أو تعليق عملية النقل بني اخلاليا
العصبية يف املخ .
 جتميد األفكار اليت تسبب القلق والتشنج العصيب.
 ختمل دورة املعلومات يف الدماغ واليت تسبب التشنج العضلي .
 التحرر من األوضاع اليت تضايق عملية النوم.
وعندما ال تصل املعلومات اليت تسبب االضطرابات والعقد النفسية فمن الطبيعي
أن يبقى املزاج طبيعي وسعيد.
أثرها على الشخص املدمن:
 اإلحساس بالعجز والتكاسل  ،ويعرف املريض هذه احلالة بالتكييف
واإلحساس خبفة املزاج  ،ويف املصطلحات الطبية يعرف باسم "املقاومة
لإلدمان".

 قلة صالحيات الدماغ مثل االستيعاب والرتكيز والكسل عن األعمال
اليت تستخدم الذاكرة والذكاء والعضالت يف نفس الوقت .

 النقص يف اإلحساس باملسئولية واالعتماد على النفس .
 ونتيجة ذلك يصبح مريض هذا النوع من اإلدمان متخلفاً يف مجيع
نشاطات احلياة سواء املفيدة مثل التعليم أو الغري مفيدة مثل مجع األموال
وغريها .
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وجيلب ذلك العواقب اآلتية:

 حيث يؤدي التناقص يف الكرامة إىل سحب املريض جتاه التكاسل
والتهرب جبانب االنزالق حنو العواقب النفسية اليت ذكرت آنفا ً .
 تدهور الذاكرة احلديثة والقدمية .
 سرعة التهيّج واحلزن وحنوها حيث تستويل هذه األحوال على طبيعة
الدماغ.
 اليأس والتفاؤل بالسوء دائما ً .

 خالصة عواقب تعاطي هذه العقاقري:
أهنا تقطع الروابط بني قائد اجلسم (الدماغ) وباقي أعضاء اجلسم .
تأثريها مثل السم الذي يقتل ببطيء:

عالج القلق ودحليل أسبابه:

 .1إىل أي مدى أستطيع أن أعاجل القلق.
 .2إىل أي مدى يعتمد القلق على مشاعري ورغبايت السلبية.
 .3وبعد ذلك التمكن من القضاء على هذه املشاعر والرغبات
السلبية والتغلب على االنزالق فيها .

وهذه هي التوعية والرتبية اليت تنجم من القلق
ولكن
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املشاعر واألحاسيس السيئة االصطناعية النامجة من تعاطي هذه العقاقري تتلف
فرص إصالح املشاعر واألحاسيس السيئة وترغم املريض على زيادة اإلحساس
بالضعف واليأس وبؤس .
اهلريوين  ،املورفني  ،األفيون واإلبر املستخلصة من اهلريوين االصطناعي
أسلوب التغيريات النامجة عن هذه األنواع من املخدرات على الدماغ واجلسم:
أسلوهبا يف دحسني احلال:
دحد املخدرات النامجة من األفيون بطأً يف نشاط الناقالت اليت تعمل بني
الدماغ والنظام العصيب للمعدة  ،أي أن النشاطات احليوية النامجة من القرارات
الصادرة من دحليل املعلومات داخل اجلسم واليت حيصل عليها الدماغ من العوامل
اخلارجية تصبح خاملة وبطيئة جدا ً .
ويصبح املزاج جيد ورائق لعدم وصول املعلومات املعكرة من البيئة اخلارجية إىل
املركز اخلاص باملزاج يف الدماغ بسبب تأثري األفيون ومركباته املخدرة على فروع
اجلهاز العصيب .
حيث أن الذبذبات الكهربائية الناقلة للمعلومات تصبح خاملة وبطيئة جداً يف
مجيع فروع اجلهاز العصيب سوى الدوبامني املؤثرة على مركز املزاج .
أثرها على اجلهاز التنفسي والرئتني:
91

 قلة كمية وسرعة النفس :حيث أن مراكز التحكم بكمية وسرعة التنفس
تغفل عن متطلبات الدم من األوكسجني بسبب ُخوهلا بأثر املخدر وتكتفي
بكمية قليلة من اهلواء لتغذية الدم وتصبح كمية وسرعة النفس بطيئة إىل
درجة ملموسة.
 تقلص قنوات التنفس بسبب اهليستامني (سيأيت تفصيله الحقا ً ).
 وخيلف استمرار هذه احلالة حدو تغريات سلبية يف الرئتني تؤدي إىل
تقلص استخدام حجمها الطبيعي وينجم عن ذلك ظهور أجزاء غري
مستخدمة تتحول إىل انتفاخات أو مستعمرات للجراثيم حيث ال تصل
إليها الكمية الالزمة من الدورة الدموية الستئصال فضالمها وتطهريها من
اجلراثيم الداخلية عرب اهلواء  ،وهكذا مع مرور الزمن يصبح نظام الرئتني
الذي يغذي سائر اجلسم باألوكسجني شبه عاطل .
 ويؤدي فشل نظام النفس إىل املوت عند أغلب مرضى إدمان اهلريوين
واألفيون.
أثرها على اجلهاز اهلضمي:

 عطل األنشطة اهلاضمة للمعدة واألمعاء (التقلص الالإرادي يف جدران
األمعاء) والقي وغثيان النفس :
ولو تأملنا التاريخ لالحظنا أن األفيون كان يستخدم لعالج اإلسهال ألنه
يساعد يف اإلمساك وذلك ألنه جيمد نشاط جدران األمعاء املؤلفة من
العضالت مؤقتاً عرب تأثريه املخدر للنظام العصيب ومن مث فإن حركة األمعاء
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اليت تدفع الفضالت إىل األسفل تتعطل جبانب جتميد عضالت فتحة الشرج
األمر الذي سبب اإلمساك .
 القي وغثيان النفس :حيث أن مراكز الدماغ اليت تكشف عن السموم
الداخلة على الدم تصنف اهلريوين واملورفني واإلبر املستخلصة من اهلريوين
االصطناعي بأهنا مسوم ومن مث يقوم اجلسم بإخراج الغذاء والسوائل املتواجدة
يف املعدة بعملية القي ويسبب ذلك إىل نقص السوائل يف اجلسم بصفة
مستمرة .
 واستمرار هذه العملية يسبب إىل تقلص املعدة وانقطاع الشهية الذي
يؤدي إىل نقص يف املتطلبات الغذائية الالزمة للجسم .
 ونتيجة ذلك يقوم اجلسم باستهالك الربوتينات والشحوم املخزنة داخلة
مببدأ الدفاع والبقاء على قيد احلياة .
إرهاق األعضاء اليت جتدد الدم:

 سرعة استهالك عناصر الدم (اليت يرتاوح عمرها  120يوماً يف اجلسم

السليم) بسبب بقاء الدم فرتة طويلة حمروماً عن الكمية الالزمة من
األوكسجني فتقوم األعضاء (مثل نواة عظام القفص الصدري وعظمة الفك
السفلي للفم) اليت جتدد عناصر الدم بتكثيف إنتاجها.
 عدم توفر املواد الغذائية الالزمة إلنتاج الدم بسبب تقلص املعدة واألمعاء
األمر الذي ال ُميكن هذه األعضاء من إنتاج دم سليم حيمل صفات طبيعية
كاملة  ،مثالً( :يكثف أحد مصانع األحذية إنتاجه فينتج كميات من
93

األحذية تفتقر النعل السفلي بسبب نقص كميات مواد اخلام) وهكذا تقوم
مصانع الدم يف اجلسم تكثيف إنتاجها نتيجة إشارات فقر الدم يف اجلسم
ولكنها تنتج دم غري مكتمل بسبب نقص املواد الغذائية الالزمة .
 ويسبب كل ذلك إىل تشوه شكل العظام املذكورة أعاله حيث أن
األفيون واملواد املخدرة اخلارجة منه تؤثر على الدماغ فيساعد يف إفراز هرمون
النمو بشكل غري طبيعي  ،ويؤثر هذا اهلرمون إىل منو العظام بشكل متدهور
غري طبيعي  ،وهلذا السبب تظهر تغريات يف اهليكل العظمي لدى املدن
املزمن لألفيون واهلريوين واإلبر املستخلصة من اهلريوين االصطناعي.
 تكثف سيولة الدم (بسبب تواصل نقص السوائل يف اجلسم) الذي
يؤدي إىل تعرقل الدورة الدموية وعدم وصول الدم إىل األنامل فيتشوه شكل
األظافر .
استهالك الشحوم وذوبان التكتالت اللحمية يف اجلسم:
 .1انقطاع الشهية.

 .2كسل املعدة من القيام بنشاطامها الطبيعية.
 .3ضعف األمعاء لعدم حصوهلا على الطاقة الالزمة من الدم بسبب بطء
الدورة الدموية فيقوم اجلسم باستهالك الغطاء اللحمي والشحوم املخزنة
لسد احتياجاته الالزمة من املتطلبات الغذائية.
 .4يؤدي كل من بطء الدورة الدموية بسبب بطء نشاط القلب وقلة
األوكسجني يف الدم بسبب بطء اجلهاز التنفسي وفقر عناصر الدم إىل
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تقلص اجلسم (باستثناء العظام) ونزول الوزن وذوبان جسم املريض مثل
الصابون.
أي أن العظام تتفاخم وتذوب الشحوم والتكتالت اللحمية يف جسم املدمن
ويصبح هيكل عظمي متجول ،وتطرأ هذه التغريات على وجهة املدمن بشكل
ملحوظ عن باقي اجلسم.
أثرها على القلب والدورة الدموية:

 اخنفاض ضغط الدم نتيجة تقلص قطر القنوات الدموية يف احلالة الطبيعية
إىل احلد الذي يكون عليه يف حالة النوم أو الراحة وذلك ألن عملية تبادل
ودحليل املعلومات يف الدماغ واجلهاز العصيب تصبح بطيئة بعد أثر خمدر
األفيون عليها.
 اخنفاض سرعة نبضات القلب بسبب تأثر الدماغ باملخدر.
 جبانب هذين العاملني يسبب فقر الدم احلاصل يف اجلسم)1( .
 وقلة األوكسجني يف اجلسم ببطء عملية التنفس)2( .
 ونقص السوائل والعناصر الغذائية يف اجلسم)3( .
تقوم هذه العوامل الثالثة حبرمان اجلسم من االستمتاع حبياة صحية سليمة.
 وعند تواصل هذه األحوال لفرتة طويلة يقوم اجلسم باختاذ تلك األساليب
الدفاعية اليت جيب أن يتخذها يف حالة الفاقة والقيد ،حيث تؤثر بعض هذه
األساليب الدفاعية مباشرة على نفسيات املريض فيتقيد ببعض التصرفات
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مثل األنانية وقمع احلقوق والشجار والغضب للحصول على األشياء
التافهة ،وجيمع يف نفسه أكواماً من األحاسيس السيئة ويتهم اآلخرين بأهنم
السبب يف سوء حاله  ،وهذا اإلحساس يتدرج به ليجعله صاحب عقلية
شرسة ومتهاوناً يف ارتكاب اجلرائم .
أثر مركبات األفيون على اجلهاز التناسلي:

 عدم استقرار احلمل لدى النساء أو .
 سقوط احلمل إذا استقر .
 انقطاع الشهوة واملشاعر اجلنسية لدى الرجال.
 ضعف اجلنس أو فقدانه.

وميكن استيعاب القوة اجلنسية وإزالة أثر هذه املخدرات من على اجلهاز التناسلي
إذا مت التخلص من إدماهنا وتعاطيها ومن مث االستمرار على عيش حياة طبيعية
لعدة أعوام .
أثرها على البشرة:

 توجد دحت البشرة (وسائر اجلسم) على امتداد القنوات الدموية خاليا
تفرز مرطبات خاصة تسبب يف زيادة إفراز العرق واإلحساس باجلرب واحلركة
اليت ختلف متزقات وجروح خفيفة على البشرة عند احلك باليد  ،وعند عدم
تالقي هذه اجلروح للتعقيم والنظافة ولقلة قوة الدورة الدموية تتحول إىل
مستوطنات للجراثيم ومن مث تصبح البشرة خشنة ويعتم لوهنا .
96

 ختدد وتقلص البشرة بسبب اختفاء الطبقة الشحمية اخلفية املوجودة
دحتها .
آثارها السلبية على الكليتني:
لألفيون تأثري سليب قوي على قنوات الكلى مثل باقي األدوية املسكنة لآلالم .
حيث دحد خلالً يف نشاط الكلى اخلاص بتصفية الدم وإخراج الفضالت
وترشيح املواد السامة منه .
ونتيجة ذلك ترتاكم املواد السامة داخل اجلسم وتؤثر على أنشطة الدماغ جبانب
أثرها على البشرة حيث تصبح خشنة وقاسية.
ويف حالة تعاطي اإلدمان لفرتة طويلة تقوم الكليتني بإخراج املواد الالزمة للجسم
عن طريق البول ويؤدي ذلك إىل الفشل الكلوي إذا مل ميتنع املريض من مواصلة
اإلدمان .
وال ميكن أن تعود الكليتني إىل حالتها الطبيعية  %100عند األفراد الذين
امتنعوا عن إدمان األفيون بعد تعاطيهم لفرتة طويلة.

تشابه األفيون واهلريوين وغريها مع املواد الكيميائية الطبيعية يف اجلسم
ونتيجة ذلك
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يعترب األفيون مركب لعدد من املواد الكيميائية ومن ضمنها "املورفني" اليت
تتشابه حلد كبري مع الـ"ايندورفن" إحدى النقاالت الكيميائية الطبيعية يف
الدماغ .
كما تتشابه مادة الـ"ايندورفن" مع اهلريوين ألنه يتكون من انسجام خليتني
من املورفني .
ونتيجة تشابه هذه األنواع من املخدرات مع املواد الكيميائية الطبيعية داخل
اجلسم نالحظ أن مدمنها ال يستطيع التخلص من تعاطيها حىت وبعد
احملاوالت القوية للخالص من دمارها .
يف اجلسم الطبيعي ال تكون مادة الـ"ايندورفن" إال يف بعض املراكز اخلاصة
يف الدماغ  ،وتؤثر هذه املادة على اآلالم وتغري املشاعر اإلنسانية السامية .
ينتج الدماغ كمية قليلة جداً من مادة الـ"ايندورفن" حسب احتياجاته ولكن

عند تعاطي مواد خارجية مشاهبة هلا فينجم ما يلي:
 .1توقف اإلنتاج الطبيعي ملادة الـ"ايندورفن" داخل اجلسم.
 .2إدمان املشاعر اإلنسانية مثل السكينة  ،الطمأنينة  ،اإلحساس بالراحة
وغريها على الكميات الفائضة الداخلة على اجلسم من اخلارج من املواد
املشاهبة للـ"ايندورفن"  ،ونتيجة ذلك تقتصر األنشطة احليوية مثل النوم
واجلوع واملقاومة املتصلة مباشرة مع املشاعر اإلنسانية على هذه املواد
اخلارجية املشاهبة للـ"ايندورفن ".
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 .3اضطراب احلالة النفسية إىل حد خطري عند عدم تلقي اإلدمان ألن
النشاطات الدماغية واجلسدية تعودت على املواد املشاهبة للـ"ايندورفن" يف
الدم.
 .4يف حالة االمتناع عن تعاطي اهلريوين واألفيون فإن اجلسم يعود إىل إنتاج
مادة الـ"ايندورفن" بشكل طبيعي خالل فرتة ال تزيد عن  20يوم  ،وخالل
الـ 20يوماً القادمة يتمكن اجلسم من االكتفاء بالكمية القليلة من مادة
الـ"ايندورفن"  ،وبعد  20يوم أخرى يستوعب اجلسم حالته الطبيعية يف
التحكم على النوم واألحاسيس األولية مثل السكينة واالطمئنان… وتعترب
الـ 60يوماً األوىل من امتناع املريض عن تعاطي اإلدمان أصعب املراحل وال
ميكن أن ينجح ذلك دون تلقيه رعاية خاصة.
 .5وبعد عملية الـ 60يوم يستلزم على املريض استيعاب األساليب
الصحيحة للمشاعر السليمة وال ميكن ذلك دون رعاية مهنية خاصة .
وملا تقدم ذكره يعترب اهلريوين أخطر أنواع املخدرات

املخدرات والعقاقري املنشطة والدمار الذي ختلفه
سبيد  ،امفيتامني  ،أيكستسي  ،كوكايني  ،ريتالني وغريها
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يعترب هذا النوع من املخدرات منشط حيوي قوي  ،ويستخدم أو يدخل إىل
اجلسم عن طريق اإلبر أو االستنشاق أو التناول .
ويتواجد يف باكستان بشكل عقاقري تعرف باسم "ريتالني" و "ايكستسي" ،
وينتمي أغلبية متعاطوها إىل الطبقة املثقفة يف اجملتمع.
ولكم تفصيل الدمار الذي ختلفه على جسم املتعاطي:
أسلوهبا يف التنشيط وحسن احلال:

كما ذكرنا سباقاً أن حسن املزاج وتعكره يكون بسبب زيادة ونقص كمية مادة
"الدوبامني" الناقل الكيماوي لنظام الـ"ميزوملبك دوبامني" اخلاص مبركز تفعيل
املزاج املتواجد يف النصف الكروي األمامي للمخ .
أثر هذه العقاقري على نظام الـ"ميزوملبك دوبامني":
 .1إفراز مادة الدوبامني بكمية كبرية جدا ً .

 .2بقاء مفعول الدوبامني لفرتة طويلة بسبب جتمد عملية امتصاصه من
قبل خاليا نظام الـ"ميزوملبك دوبامني" مرة أخرى بعد إفرازه .ومن مث يبقى
املزاج رائقاً لفرتة طويلة نتيجة األمطار الغزيرة املتواصلة ملادة الدوبامني على
مركز املزاج .ويشعر املدمن حينها بأنه أمري أو ملك وميلك كل شئ  ،كما
يشعر املدمن بنشاط وحيوية قوية الختفاء احتمال تواجد التعب .
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وهذا هو اإلدمان الذي استخدمه اجليش األمريكي أثناء ارتكاهبم للمذابح
اإلنسانية يف احلرب الفيتنامية  ،حيث يشعر متعاطيه بأن كل من أمامه حقري .
وكان يف الستينات يطلق على هذه العقاقري اسم "سبيد" والذي يعين السرعة
وحالياً يطلق عليها اسم "ايكستسي" والذي يعين النشوة واالبتهاج .
ويف االيكستسي مركبني (سبيد  L.SD) ، +واألخري معروف بأنه يسبب
سراب صويت وتصري بشكل رهيب.

أثرها السليب على مركز املزاج:
عند انتهاء تأثري املادة املخدرة من الدم (الكوكايني تستغرق ساعة إىل ساعة
ونصف وااليكستسي تستغرق من ُخس إىل سبع ساعات) فإن احلالة النفسية
عند املريض تكون متاماً مثل امللك الذي يتحول فجأة إىل شخص مفلس وفقري .
 عدم رغبة القيام بأي نشاط حيوي .
 الكسل والعجز.
 اضطرابات نفسية .
 دحول مزاج املريض سيئ ومؤذي للغاية .
تناقص كمية مادة الدوبامني مع التعاطي املستمر لإلدمان وذلك لعدم امتصاصها
من قبل اخلاليا اليت تفرزها بسبب ختدرها بأثر املخدر ومن مث خترج مادة
الدوبامني املتواجدة يف الدم عرب البول .
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ومن مث تزداد رغبة اإلدمان (تكرار تعاطي اإلدمان) لدى املريض بشكل أكرب
وجتعله عاجزاً عن القيام بأي نشاط ذهين أو بدين وذلك بسبب:
 قلة كمية الدوبامني. احتفاظ مركز الذاكرة مبتعة اإلدمان .-

مقاومة أعضاء اجلسم لتسمم املخدر .
ومن أبرز عالمات تشخيص هذا النوع من اإلدمان هو نوم املريض مدة يومني
أو ثالثة أيام أو عدم خروجه من غرفة النوم بعد زوال أثر املخدر.
أثرها على باقي أجزاء الدماغ:
ينشط الـ"سبيد" باقي أجزاء الدماغ جبانب مركز املزاج حيث:
 يتضاعف الرتكيز.
 تزايد اليقظة واحلذر.
 يتفاعل نشاطات العضالت والعظام (بسبب تزايد وصول كميات الدم
النفراج القنوات الدموية املتصلة بالعضالت.
 يتجمد النظام العصيب الذي يؤدي إىل اإلحساس بالتعب .
 تؤدي مجيع العوامل املذكورة أعاله إىل انفراج مركز الذاكرة والعقل وزيادة
صالحية االستيعاب فور تعاطي املخدر ويزداد النشاط واليقظة والرتكيز
وتقوى الذاكرة  ،وتصبح النشاطات احليوية بديعية للغاية جبانب زيادة
االستعداد للقيام بالنشاطات العقلية ويبدي املريض مشاعر اجلرأة والقوة .
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 انقطاع الشهية متاماً .
 غياب النوم متاماً .
وبعد زوال أثر املخدر تنعكس مجيع العوامل املذكورة أعاله ويصبح نشاط
املريض عكس ما كان عليه وقت اإلدمان .
أثر الـ"سبيد" على باقي أعضاء اجلسم:

يستخدم هذا النوع من املخدرات عناصر املخ للمكر على باقي أعضاء اجلسم

جبانب مكره على الدماغ بنفس األسلوب  ،حيث يؤثر على النشاطات الالإرادية
للجسم مثل سرعة نبضات القلب ونشاط املعدة واألمعاء وعملية اإلخراج أي
أنه يؤثر على النظام العصيب الالإرادي فينتج عنه :
تأثر نشاط الكليتني واملثانة وإفراز اهلرمونات .
تأثر حركة القلب والدورة الدموية.
تأثر نظام السيطرة على معدل اجللوكوز يف الدم.
تأثر نظام حركة العضالت ودوران الدم.
تأثر نظام اهلضم وحركة املعدة واألمعاء.
تأثر البشرة واملسام اليت تفرز العرق.
وعند سرد هذه التأثريات باختصار تتضح لنا العواقب اخلطرية اليت خيلفها هذا
املخدر فإن تفعليه ملراكز الدماغ ينشط أفعال اجلسم دون رغبة صاحبه وذلك
على النهج التايل:
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 تضاعف اإلشارات العصبية الواردة للكليتني حيث تتسبب هذه
اإلشارات يف زيادة إفراز هرمون الكلى "ايدرينالني".
 زيادة إفراز هرمون الـ"ايدرينالني" يف الدم يسبب حدو تغيريات يف
اجلسم تعرف حبالة (اخلوف ،الشجار والفرار ).
 تسيطر هذه احلالة (اخلوف ،الشجار والفرار) على سائر أعضاء اجلسم.
 ارتفاع سرعة النبضات مع زيادة قوة عضالت القلب .
 ازدياد سرعة عملية التنفس وارتفاع حجم استيعاب اهلواء يف الرئتني
بانفراج واتساع أنابيب اهلواء فيها وذلك لتغطية حاجة القلب واجلسم لكمية
إضافية من األوكسجني للقيام بنشاطامهما مثل التدفق بسرعة والفرار بعد
القتال وحنوه.
 انفراج الشرايني املتفرعة حنو الذراعني والساقني لتمكينهما من القتال
والفرار والقيام بالنشاطات اإلضافية.
 زيادة معدل اجللوكوز يف الدم وإيقاف عملية إفراز األنسولني الذي خيفف
معدل اجللوكوز يف الدم وذلك لسد حاجة اجلسم إىل كمية أكرب من الوقود
جبانب اخنفاض تدفق الدم حنو املعدة واجللد لصرفه حلاجة الدماغ والقلب
واجلوارح والكليتني.
 توقف عملية اهلضم يف املعدة وانقطاع الشهية.
 استقرار املثانة.
 استقامة شعر البشرة .
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 تقوم املسام بإفراز كميات كبرية من العرق ليتمكن اجلسم باالنزالق من
قبضة العدو .
 انفراج العينني لدقة مشاهدة دحركات العدو .ومجيع هذه الوسائل الدفاعية
اليت تظهر على املدمن والنامجة عن مكر املخدر هي يف احلقيقة تعمل جبلب
انتباه من حوله يف بيته أو مكان عمله أو البيئة اليت هو فيها بصفة عامة.
أثر الـ"سبيد" على الدماغ واجلسم إذا استخدم يومياً :
يرتك الـ"سبيد" عواقب يتعذر زواهلا لألبد إذا استخدم عدة شهور باستمرار أو
عدة أعوام دون استمرار .
متاماً مثل سيارة جديدة دحولت إىل سيارة قدمية وحلقت هبا نواقص فنية خالل

أيام وذلك لقيادمها بعنف وإمهال وسرعة غري طبيعية.
وعند استخدام هذا املخدر لفرتة طويلة فإن عواقبه تتدرج بالدماغ واجلسم ويكون
تسلسلها كالتايل:
 يف أول األمر يشعر املدمن باضطرابات نفسية وإجداب املزاج بعد زوال أثر-

املخدر.
اخنفاض الوزن بسبب اإلسهال والقي وغثيان النفس وانقطاع الشهية عند
انتهاء جرعة املخدر يف اجلسم.
استمرار حالة اخلوف إلعرتاء اجلسم باخلوف املتتايل مع اإلدمان.
تكاسل العضالت والدماغ والتهرب من ممارسة األنشطة اليومية مثل النظافة
البدنية .
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اصفرار لون البشرة وظهور حالة املرض عليها.
توتر العالقات االجتماعية بسبب تدهور احلالة النفسية واكتئاب املزاج
واعرتاء حالة اخلوف على املدمن يف غضون هذه البيئة وتكديس مشاعر
سيئة جتاه كل من حوله واعتبارهم أعداء يتهجمون على راحته النفسية حىت
أنه يعترب أهله من أشد أعدائه وقد يصل بعض املرضى إىل حالة التخلف
العقلي كما تسبب هذه املشاعر السيئة إىل خلق روح االنتقام يف نفس
املريض ويفكر يف إحلاق الضرر بنفسه أو االنتحار.
أثرها على نظام القلب:

يتوتر نظام القلب وتدفقه نتيجة إسراع حركته يومياً بطريقة اصطناعية غري طبيعية

ويؤدي ذلك إىل إصابة املريض باإلجناينيا وارتفاع ضغط الدم يف مرحلة مبكرة
من حياته ويتسبب ذلك إىل املوت بالنوبة القلبية يف أغلب األحيان عند استالم
عضالت القلب إشارات قوية جداً لليقظة من قبل الدماغ املتأثر باملخدر.
كما يتدهور نظام دحكم الرئتني لسرعة وعمق التنفس بسبب إرهاقه يومياً دون
راحة الستيعاب الروتني الطبيعي .ويؤدي ذلك إىل موت املريض إذا مل ميت
بالنوبة القلبية أو يتعرض للجنون أو حيال للسجن الرتكابه جرمية قانونية بسبب
تدهور حالته النفسية أو إحالته للعالج من قبل أسرته .
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اخلمر والكحول

يتلقى املدمن املعتاد للخمر إشارات تبشريية من الدماغ قبل الشرب بأنه سوف
حيظى حبالة فائقة من املتعة والسرور تغمر عقله وجسده.
ازدياد نسبة السكر يف الدم مع شرب اخلمر:
يتحول املزاج رائقاً وسعيداً فور شرب اخلمر نتيجة املكر الكيميائي (الذي مت
شرحه من قبل) على مركز املزاج مع ازدياد كمية السكريات يف الدم .
تعترب السكريات وقودا بشري حيث يستخدمها اجلسم السليم كوقود
للقيام بالنشاطات احليوية بعد أكسدمها يف الدم أي متاماً مثلما يعترب البنزين
وقوداً للسيارات .وبعد امتصاص اخلمر إىل الدم من املعدة حيوله الكبد إىل "سكر
شبه مستوي"  ،حيث إن جسم اإلنسان يستخدم هذه السكر الشبه مستوي
من خمزن الكبد عند القيام جبهد حيوي مثل الرياضة أو أي أعمال شاقة .

حتسن املزاج باخلمر:
زيادة نسبة السكر الشبه مستوي يف الدم يكون متاماً مثل ازدياد هليب النار إذا
قذفت فيها قطعة حطب شبه حمروقة .
وعند زيادة نسبة السكريات يف الدم فإن الدماغ يفرز هرموناً يف الدم يعطي

للجسم إشارات بتكثيف العمل ،وهذا متاماً ما حيد عند شرب اخلمر حيث:
 ترتفع سرعة نبضات القلب لتوفر للجسم كمية أكرب من الدم ليتمكن منتكثيف العمل .
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-

زيادة نسبة الدم لليدين والساقني والدماغ ملضاعفة العمل.
امحرار البشرة وارتفاع درجة حرارمها نتيجة دحويل اجلسم حرارته املتزايدة من
زيادة احرتاق الوقود للخارج حنو اجللد.
ازدياد الرتكيز واليقظة يف التفكري واحلديث واإلبداع يف العمل بسبب تلقي
الدماغ كميات كبرية من الدم .
تفتح الشهية وزيادة اإلحساس باجلوع نتيجة تلقي املعدة واألمعاء نسبة
عالية من الدم ملضاعفة أداء نشاطها .
بعد الشرب بقليل حيمر وجهه الشارب ويالحظ هو ومن حوله ارتفاع تركيزه
وبصره ومتكنه من الكالم بدقة كما يشعر بعد شرب اخلمر بقوة يف اجلوع وحسن
احلال واملزاج ولكن مع ذلك…
الدمار الداخلي الناجم عن تعاطي اخلمر:

وخلف هذه الصورة الرشيقة لشارب اخلمر هناك عملية أخرى داخل جسمه ال
يشعر هبا الشارب وال من حوله:
 يوجد يف الدماغ مركز خاص لتمييز أي جسم غريب أو مادة سامة
تسللت إىل اجلسم…فيكتشف هذا املركز بأن السكر الشبه مستوي يف
الدم مل يأيت من خمزون اجلسم…فيعلن حالة طوارئ بتسلل مادة سامة إىل
اجلسم يف شكل سكر شبه مستوي .
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-

-

-

الكبد وهو اجلهاز األول ملقاومة املواد السامة يف اجلسم يباشر برتكيز نشاطه
لتفكيك املادة السامة وإبطال مفعوهلا  ،كما ينفعل سائر النظام اخلاص
بإخراج هذا السكر من الدم واجلسم .
الدم املكلف باملسامهة يف عملية اهلضم يتوجه حنو الكبد ملساعدته يف
التخلص من املواد السامة يف اجلسم بتحويل السكريات إىل شحوم ومن مث
ختزينها يف الكبد األمر الذي يؤدي فيما بعد إىل فشل الكبد .
اضطراب نظام الكليتني والبنكرياس .

-

ازدياد البول إلخراج السموم من اجلسم عربه.
اإلحساس بالعطش لتخفيف مفعول السموم بزيادة السوائل.
نشاط الرئتني وتركيز عملية التنفس إلخراج السموم عرب اهلواء .
تأهب نظام العرق وزيادة إفرازه إلخراج نسبة كبرية من السموم بواسطة

-

العرق .
اضطراب النظام العصيب ملنع املدمن من تعاطي مسوم اخلمر حيث يشعر
املدمن بالغثيان والقي أو يغمى عليه أو حياول التمرد على اآلخرين والشجار
معهم .
االضطرابات الظاهرية بسبب تعاطي اخلمر:

ينجم عن تعاطي اخلمر والكحول اضطرابات ظاهرية على تصرفات املتعاطي

ومنها تغري لون الوجه وتدهور التفكري وتزحزح اللسان جبانب اضطراب املزاج ،
حيث تشرع مراكز الدماغ ببث إشارات تأمر أعضاء اجلسم بإحالة املدمن للقي
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والنوم  ،أو أن الدماغ يعكس للمدن األشياء التافهة يف البيئة ويصورها بشكل
انتهاكات حلقوقه إىل أن تتحول إىل شجار ومعارك مع اآلخرين .آي أن الدماغ
حياول قدر املستطاع صرف املدمن من تعاطي املزيد من اخلمر .
وعند تكرار هذا الدمار الناجم عن تعاطي اخلمر يومياً فيخلف ذلك للجسم
العديد من العواقب وهي كالتايل:
أثر اخلمر على الدماغ واجلسم إذا استخدم يومياً :

يؤدي ارتفاع ضغط الدم يومياً بشكل غري طبيعي إىل احتكاك قنوات الشعريات
الدموية حيث إن اجلسم يقوم بصيانة مثل هذه العواقب يف احلاالت الطبيعية
ولكن هذه احلالة الغري طبيعية ال يتمكن اجلسم من تنفيذ ذلك على الوجه
األكمل  ،لذا فإنه يقوم بتغطيتها بغشاء شحمي مؤقتاً  ،ولكن هذه األغشية
غنية بصالحية امتصاص املزيد من الشحوم والسكريات حيث تنتفخ بعد فرتة
وتؤدي إىل انسداد الشعريات الدموية .
ومن مث تبدأ عملية إتالف الشعريات العصبية املنتشرة يف اجلسم لعدم حصوهلا
على الغذاء الذي كان يصل إليها عرب الشعريات الدموية اليت انسدت قنوامها
نتيجة انتفاخ األغشية الشحمية  ،وهكذا فإن الدماغ ال يتمكن من احلصول
على التقرير الكامل  %100ألحوال اجلسم .
أي أن آلية متطلبات صيانة اجلسم اليومية قد خرجت اآلن من علم الدماغ
وباقي األعضاء املختصة  ،وهذه التغريات تطرأ على سائر أعضاء اجلسم كالعينني
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 ،األذنني  ،املعدة  ،األمعاء  ،الكبد  ،العضالت  ،العظام  ،البشرة حىت إن
عضالت القنوات الدموية الرئيسية تتعرض لنقص وصول املواد الالزمة إليها حنو
الغذاء واألكسيجني واملواد الالزمة لعملية الصيانة الذاتية جبانب تلف األعصاب
املتصلة هبا واليت كانت تقوم مبهمة نقل املعلومات ،كما أن مرونة القنوات الدموية
يف اجلسم تبدأ يف التصلب  ،وبعض أعضاء الدماغ تبدأ تتقلص (هلذا السبب
يالحظ أثناء الفحص بعد املوت أن وزن دماغ مدمن اخلمر يكون أخف بكثري
من الشخص الطبيعي) وباقي األعضاء تقوم بنشاطات ناقصة أو غري صحيحة
متاماً  ،التألق يف املشي وركاكة

مثل ضياع الذاكرة ونسيان بعض األحدا
احلديث وحنوها .
كما أن الكبد الذي يعترب السالح األول للدفاع عن اجلسم ينتفخ يف أول األمر
ولكنه سرعان ما يبدأ يف التقلص ويتحول إىل مضغة بسبب تقلص قنواته
الدموية .
وتتواىل هذه األحدا على املدمن إىل أن يصل إىل درجة أنه يسقط إذا تعاطى
جرعة من اخلمر جبانب خروج الدم من املريء والفم  ،وبسبب تعلل الكبد
يتعرض املدمن ألمراض من قبل اجلراثيم املالئمة  ،كما أن نظام اهلضم يفتقر
الغازات اليت يكوهنا الكبد يف املعدة واألمعاء حيث تتصاعد هذه الغازات إىل
مراكز الدماغ عرب الدم وتسبب هنالك آثر سامة .كما أن تعلل الكبد يؤدي إىل
تدهور عملية جتديد الدم يف اجلسم ويتعرض املريض لفقر دم شديد إذا مل
يستعني باألدوية الالزمة .
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كما يتعرض القلب للفشل إما بعواقب اخلمر مباشرة أو بسبب الدم العليل
الناجم عن تدهور نظام الكبد يف اجلسم .
ويف النظام اهلضمي تقل صالحية امتصاص الغذاء وتنقطع الشهية بشكل
ملموس األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض الوزن  ،اإلحساس بالتعب  ،عدم التمكن
من السري باستقامة  ،ضعف الذراعني والساقني  ،اليأس جنسياً وفقدان الرتكيز
والصالحيات العقلية .ويفقد املريض عقله متاماً يف حالة تعاطيه كميات كبرية
من اخلمر لفرتة طويلة ويعترب غري قابل للعاج ،ويعرف هذا يف مصطلحات الطب
باسم (األدمغة الربطة) .
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اإلدمان بواسطة استنشاق املذيبات الطيارة املستخدمة يف
األدوات املنزلية والصناعية

وتأيت هذه يف قائمة املواد اليت تستخدم يف املنازل واملدارس والكليات واملتاجر
ومكان العمل بكل حرية دون أي مانع  ،كما أن تداوهلا وشرائها غري حمظور
وال جيلب الشك على املدمن  ،ومنها الصمغ الكيميائي  ،البنزين  ،الكريوسني
 ،العطور الطيارة  ،مزيل صبغ األظافر وغريها من كيماويات املذيبات الطيارة
املستخدمة يف الصناعات العامة  ،حيث أن املريض املتورط يف هذه النوع من
اإلدمان جيرب استنشاق كل حملول طيار .أي أن كل مادة طيارة تعود إىل قائمة
هذا النوع من املخدرات .
ويتداول هذا النوع من اإلدمان يف أكثر األحيان أطفال ترتاوح أعمارهم
بني  13-6عاماً وأكثرهم من األطفال الذين يعملون يف املعامل واملتاجر
واملطاعم وغريها ومنهم الذين يقيمون سكن املدرسة فيتعاطون هذا النوع من
املخدرات لقلة املادة لديهم وسهولة حصوهلم عليها .
كما يتداول هذه املخدرات بعض الشباب والكبار وأكثرهم من احملتجزين يف
السجون أو الذين يواجهون ظروف مادية صعبة  ،ولكن هذا اجلنس قليل جداً
وذلك لتمكنهم من احلصول على املخدرات األخرى بسهولة.
من العالمات اليت يشخص هبا املعاجل هلذا النوع من املخدرات هو تطاير رائحة
البنزين أو املواد الكيماوية األخرى من مالبس املرض جبانب سيالن أنفه أو
تكرار املريض الستنشاق اهلواء عرب أنفه .
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أسلوب تأثريها على الدماغ واجلسم :

هلذه املواد أثر مبدئي متاماً مثل تأثري الغاز الذي خيدر املرضى قبل إجراء أي
عملية جراحية قوية  ،ولكن هذه املواد ال ختدر املدمن كلياً ألن مفعوهلا خفيف
 ،حيث ميكن ذلك إذا استنشقها املريض لفرتة طويلة يف حيز يفتقر اهلواء الطلق .
وهلذه املواد تأثري على الدماغ حيث تسبب له نقص يف األوكسجني  ،ورداً على
ذلك ما يقوم به الدماغ واجلسم من نشاطات دفاعية ضد نقص األكسجني يف
اجلسم يعتربه املريض نوع من " التكيف  ،املتعة  ،اإلدمان " وحيتفظ ذلك يف
الذاكرة .
وقد منح اخلالق عز وجل الدماغ صالحية قوية وهي أنه يعطي أوامر
النوم للمخ واجلسم يف حالة إحساسه بنقص األكسجني وذلك للتأقلم مع البيئة
بتقليص احتياجات األكسجني وذلك بتخفيف نشاطات الدماغ واجلسم .
ويف أثناء ذلك ما يشعره من تأرجح بني أيدي النوم يعتربه املدمن " التكيف
واملتعة "  .حيث تتقلص نشاطات عضالت اجلسم جبانب تسنت مراكز الدماغ
األمر الذي يؤدي إىل تأرجح الساقني أثناء املشي وتزحزح اللسان وغريه من
احلاالت اليت تطرأ على املريض ،وتعترب هذه احلالة خطرية للغاية للذين يعملون
على اآلالت الصناعية .
أثر هذه املواد على نبضات القلب:
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تؤثر مجيع هذه املواد على املواد الطبيعية يف اجلسم اليت تسطري على نشاط القلب
وتوازن حركته  ،فتقوم هذه املواد بإخالل ميزان دحكم نبضات القلب اليت تؤدي
إىل املوت إذا تزايد سرعتها بشكل غري طبيعي .
أثرها على باقي أعضاء اجلسم جبانب العواقب االجتماعية:
 ظهور علل أبدية يف أي جزء من تفرعات النظام العصيب املنتشرة يف
الدماغ واجلسم .
 التهاب الرئتني والقنوات اهلوائية وإصابة املريض مبوجة محى الربد (النمونيا)
بعد كل شهرين أو ثالثة .
 تعرض املريض ألي حاد أثناء عمله بسبب السكرات الدماغية اليت
يتعرض هلا وتؤدي أكثر هذه احلواد إىل عقم املريض أو من حوله .
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العواقب االجتماعية واملادية
يعتقد املريض ومن حوله أن مجيع املشاكل املادية واالجتماعية تنتهي إذا امتنع
املريض من اإلدمان  ،وهذا اعتقاد صحيح ،
ولكــن
العواقب النفسية واجلسدية تزول إذا تلقى املريض العالج والرتبية الصحيحة بعد
االمتناع عن ممارسة اإلدمان يف مركز العالج  ،ولكن عالج املشاكل املادية
واالجتماعية يعتمد على تواتر االرتقاء النفسي واجلسدي لدى املريض .
لــذا
فإن عالج املشاكل املادية واالجتماعية ال يتحقق إال بعد ابتالء احلالة الصحية
للمريض وذلك رويداً رويدا .وهكذا فإن هذه املشاكل تعترب أهم املواضيع لدى
املريض لفرتة ال تقل عن عامني بعد اسرتجاعه لصحته اجلسدية وامتناعه عن
اإلدمان .
ألن
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احملن والبلى الذي يواجهه املريض بعد عالجه نتيجة املشاكل املادية واالجتماعية
تراوده دائماً للجوء إىل أسهل طريقة للحصول على املتعة والراحة النفسية اليت
تعلمها وحفظها يف ذاكرته من عهد اإلدمان .
وخيتلف كل مريض عن اآلخر من حيث تنوع العواقب اليت تطرأ عليهم ولكن
نوضح لكم بعض العواقب العريقة ومنها اآليت:
 -1تدهور التعليم وعدم إمتامه.
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ضياع الوظيفة  /إما بالطرد أو االستقالة .
ضعف التجارة أو دمارها .
انقطاع العالقات األسرية واالجتماعية وفقدان الثقة.
فقدان الكرامة يف اجملتمع .
انقطاع العالقة الزوجية (الطالق).
التدهور ماليا ً .
فقدان الثقة جبميع النواحي من قبل األقرباء وأهل احلي ورفقاء العمل .
التورط يف القضايا القانونية .

117

العلل املعنوية

قبل أن نوضح هذه العواقب جيب علينا أن نفهم مصطلح الروحانية أو املعنوية
يف العلوم الطبية .
يتحلى اإلنسان بصفات خمتلفة مثل العضالت  ،العظام  ،احلواس والشهوات
وغريها وهذه الصفات تتواجد يف باقي احليوانات  ،وبفضل هذه الصفات يقوم
اإلنسان بالنشاطات احليوية مثل األكل والشرب والعمل وحنوها  ،ولكن هناك
بعض الصفات اليت متيز اإلنسان عن باقي احليوانات  ،وهي الفارق األساسي :
حيث إن اإلنسان حيس ومييز مشاعر ورغبات اآلخرين  ،وكل إنسان يتوقع من
الشخص اآلخر أنه يشعر مبشاعره ورغباته إىل حد ما أو إنه حياول على األقل
معرفتها والتطلع عليها.
وكل إنسان سواء كان فرداً يف أسرة أو أحد اجلريان أو أي شخص يف احلي أو
املدينة أو العامل كله يعترب أن من صاحله معاملة اآلخرين كما حيب أن يعاملوه ،
أو على األقل ال حيب أن يعاملهم بشيء واجهه هو بنفسه ومل يعجبه ( ،وهذا
اجلزء األول من األمانة) .وميارس كل إنسان شيئاً من ظواهر التحمل والصرب
واملثابرة جتاه اآلخرين وأسلوب تعامله مع اآلخرين بناء على مستواه التعليمي
والقيم األخالقية واالجتماعية اليت تعلمها وبناء على مستوى األمانة واألصول
لديه  ،وكل هذه الصفات عندما تربط بعضها وتصب يف نفس اجملرى تكون
اجملتمع وتسري أموره .وميكن سرد هذه األمور أدناه :
 التجشم .
 الصرب.
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احللم والضبط.
التسامح.
املواساة .
التضحية .

 االعتماد على اآلخرين .
 األمانة مع النفس واآلخرين.
 النظافة…نظافة البيئة واجملتمع  ،والنظافة البدنية اخلارجية ونظافة
الشهوات الباطنة .
وكل هذه الصفات ال يتوفر شيئاً منها لدى احليوانات بل إهنا متاماً يف االجتاه
املعاكس حيث أن بيئتهم ال تسمح هلم إبداء املواساة والتضحية والتسامح
والنظافة للحصول على متطلبات احلياة اليومية .
أي أن اإلنسان بفضل هذه الصفات احلميدة يتميز يف الكون عن باقي احليوانات
 ،وهذه الصفات هي اليت تبين القيم األخالقية واإلنسانية يف كل جمتمع بشري
 ،وهي اليت لو مجعناها دحت مسمى كامن فإهنا تعرف بـ"املعنويات" أو
الروحانية .
وحيث أن مجيع هذه الصفات تنجم عن نوع ما من التضحية أو قمع الشهوات
الشخصية لآلخرين فإهنا تأخذ مكانة سامية ومقدسة لدى عوام الناس .
بعد دحلي الصفات الروحانية برمز التقديس ينجم عنه اعتقاد غري صائب لدى
العوام بأن الروحانية والدين أو املذهب امسني لشيء واحد  ،ولكن هذا االعتقاد
غري صحيح  ،ألن املذهب شيء اختياري وكل إنسان له احلق يف اختيار املذهب
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أو الديانة اليت يقتنع هبا  ،ولكن الروحانية حالة إجبارية ،جيب على كل إنسان
أن يتحلى بشيء منها ليتمكن من التأقلم يف اجملتمع وإال فإنه سينعزل عن أسرته
وأصدقائه ويعيش حياة مؤذية أسوأ من املوت .
معنويات مرضى األمراض املعضلة واملؤذية :
جتمع سائر األمراض املعضلة واملؤذية صفة واحدة وهي أن صالحية التمييز
املعنوي والروحاين لدى املريض تصبح قوية  ،بل إن صالحية التمييز الروحاين
تصبح قوية .
السبب :
ألن ظروف الوحدة والعجز واحلاجة اليت يعيش فيها مريض األمراض املعضلة
واملؤذية دحول سلوك اآلخرين معه من أهم األمور حلالته العقلية واجلسدية .

ويف هذه احلالة:
تنشط مشاعره اليت متيز جتشمه وصربه وحلمه ومواساته وتضحيته وتساحمه جتاه
اآلخرين وتصبح هذه املعنويات منفعلة للغاية  ،ومن الطبيعي أن ترتفع صالحية
التمييز الروحاين لدى هذا املريض الذي يعاين مرض مهلك .
ويف كل حال يقتصر هذا إىل حد التمييز واملعرفة  ،وارتفاع املعنويات
من عدمه يعتمد على مستواه الشخصي للصرب واحللم املواساة واألمانة .
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أي أن توسع جمال املعرفة يكون بسبب متييز تصرفات اآلخرين ولكن دحسن
السلوك الشخصي يعتمد على التصرفات الشخصية للمريض .
معنويات مرضى اإلدمان واملخدرات :

يرتفع مستوى احلساسية لدى مريض اإلدمان حسب الرتتيب املذكور آنفا ً .
ولكــن
ألن نظام التمييز والتحليل لدى مريض اإلدمان يعمل سلبياً ويكون على هذا

احلال منذ فرتة .

لــذا
فإن تفكريه حنو اآلخرين يقتصر على حبث مربرات لتعاطي املخدرات ومواصلة
عملية اإلدمان .
ويصغر العيوب اليت يف نفسه ببحث عيوب اآلخرين  ،وكلما كان الشخص
اآلخر من املقربني واألحباء كلما كان معرضاً لتمييز وحتليل قوي للعيوب
على غرار تصغري عيوبه الذاتية يف االجتاه املعاكس ولكن بنفس الشدة .
ويف نفس الوقت تكون مشاعر مريض اإلدمان مضطربة بتصعيد العواقب
اجلسدية وتدهور التفاعالت النفسية وتوتر عالقامها االجتماعية واألسرية ويأسه
من تكرار فشل حماوالت العالج .
ونتيجة هذه األسباب:
يعترب املدمن أن إبداء التجشم والصرب واحللم واملواساة والتضحية والتسامح جتاه
اآلخرين ليس أكثر من جهد وضياع للوقت .
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وبسبب فقدانه للمعنويات:
يتعرى عن الصدق واإلخالص حىت أن يصبح خايل من الصدق واإلخالص يف
نظر اآلخرين .
ويف هذه الظروف حيمل املريض عبء إضايف بإحساس الندامة واملعصية أمام
اخلالق إذا كان املدمن ينتمي إىل أسرة أو جمتمع إسالمي .
ونتيجة ذلك:
يطرأ على ذهن وجسم املريض إحساس قوي باليأس من مجيع عالجات اإلدمان
واملعاجلني حىت أنه ييئس من خالق الكون .
وينجم هذه اليأس لدى مدمين أغلب أنواع املخدرات وخاصة يف اجملتمعات
العلمانية امللحدة إىل جلوء املدمن حنو االنتحار .
حيث أن حيامهم اخلالية من اإلخالص وإخالص اآلخرين تعترب أسوأ حاالً من
املوت  ،ويف احلقيقة تكون احلياة املليئة باليأس واخلالية من األسس الدينية والقيم
األخالقية أسوأ من املوت .
ومن أخطر اآلثار اليت خيلفها غزو املخدرات على جسم املدمن هو اإلحساس
بـ"اليأس التام" لدى املدمن وأقربائه حىت ولو كانوا ال يفقهون التفاصيل اليت
عرضت سابقاً ولكنهم يقررون أن مريضهم ليس أمامه أي طريق آخر سوى
اإلدمان ومواصلته حىت املوت.
(وهذا اإلحساس أبشع حاالً وأخطر من موت الشخص)

ألن هذه احلالة تزيد من احنطاط معنويات أسرة مريض اإلدمان بصفة مستمرة .
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وعادة يكون عالج العواقب الروحانية أهم من عالج العواقب اجلسدية والعقلية
لدى املرضى الذين يعتربون غري قابلني للعالج يف نظر أهاليهم .
وبفضل هللا سبحانه وتعاىل ال نواجه صعوبة أثناء عالج هذا اجلانب يف جمتمعاتنا
املسلمة  ،حيث يتحسن املريض بسرعة من العواقب الروحانية .
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فلسفة العالج
بعد أن أخذنا نبذة عن مرض اإلدمان علمنا أن نظام التفكري واالستيعاب والقرار
وإبداء رد الفعل يف جسم املدمن ينشغل يف خدمة اإلدمان والبقاء على ممارسته
 ،حيث يصبح هو وإدمانه كاملوىل والعبد .
لذا فإن الشفاء التام من عرض أمراض املخدرات ال يتحقق  %100إال بعد
اإلصالح الكامل لنظام التفكري واالستيعاب وصالحية اختاذ القرار وإبداء رد
الفعل املناسب لدى املريض جبانب متكنه من السيطرة على الشهوات النفسية .
حيث أن عالج األعراض الطبية باألدوية وإزالة العواقب النفسية والعلل األسرية
واالجتماعية واستعادة الكرامة اليت فقدها املريض بواسطة التوعية والدروس
النفسية ليس كايف الستقامة املريض  ،بل إنه يزيد من اليأس وفقدان األمل
بتكرار فشل العالج .
ولو نقول أن عسرة الظروف تعلم اإلنسان واقعيته  ،وهكذا فإن املدمن يكون
على علم تام عن ختلفه االجتماعي املادي واملعنوي بسبب ما عاناه يف عبودية
املخدرات لفرتة غري بسيطة من عمره .
مشكلة املريض ليست الفهم واإلدراك!
بل هي تلقي التعليم والتعود عليه.
وعملية تلقي التعليم تشتمل على مرحلة التجارب الذاتية واحتفاظها يف الذاكرة
 ،ومن مث يكون تطبيق ذلك فعلياً أهم من اإلقرار فقط .
 يف مرحلة تلقي التعليم يستلزم تطبيق كل ما يتم تعليمه بإجراء جتربة
ذاتية .
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 ولتعيني صحة وسلبية ما مت استنتاجه من التجربة الذاتية جيب أن يكون
هناك مشرف وموجه لرعاية ذلك .
 املريض البالغ ال يتقبل حىت املشرف واملوجه إال بعد جتربة عريقة .
 لذا فإنه يستلزم على املشرف أن يكون أسوة متكاملة للمريض (أي
جيب أن يكون املعاجل يطبق ما يرشد به اآلخرين على نفسه أيضاً يف حياته
اليومية جبانب بقائه دائماً بالقرب من املريض ).
وهذا هو سبب تصريح الدول املتقدمة (الغربية) لعالج اإلدمان للهيئات اليت
يكون  %80من موظفيها قد مر من مرحلة اإلدمان شخصياً يف املاضي
ويتمتعون حبياة طبيعية بعد أن تركوه لفرتة ال تقل عن عامني .
والسبب أنه ال ميكن ألحد اإلحساس مبشاعر املريض أثناء العالج سوى
الشخص الذي مر من مرض اإلدمان يف املاضي .
وحيتاج العالج الصحيح والكامل إىل:
.1
.2
.3
.4

العالج بواسطة األدوية والغذاء جبانب…
توعية املريض بالعلوم النفسية واملادية واالجتماعية وتفصيالت العلوم اخلاصة
بعالج مرض اإلدمان و…
تطبيق املريض مجيع نشاطاته اليومية من أكل  ،شرب  ،عمل  ،فسحة وفقاً
للتعليمات اخلاصة والذي حيتاج إىل…
البقاء يف كل وقته دحت اإلشراف املباشر للمعاجل (أخصائي طب النفس ).
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 لكي يتم إرشاد املريض استناداً باألدلة العلمية يف حني ارتكابه للخطأ
يف مرحلة الفهم والتمييز واختاذ القرار وإبداء ردود الفعل جبانب تصحيح
اخلطأ وإفهام فوائده ونواقصه .
 وجيب على املعاجل أن يطبق األسس اليت يدرسها لكي يتقبلها املريض
بسهولة.
---------لك ــي----------تصل
+

التوعية

اإلشراف

األسوة

+

إىل ذهن املريض باستمرار عرب مسعه وبصره وباقي حواسه
ودحــول
اجلهل

+

احلرية
احليوانية

+

+

الضاللة

فقدان
التوجيه

تدرجيياً عرب التمارين التطبيقية الصحيحة لدماغ وجسم املريض إىل
التوجيه الصحيح

+

االنضباط
االجتماعي
طريقة العالج

+

مسو القيم
األخالقية

يعترب اإلنسان مثل الكمبيوتر أو اآللة  ،فعندما خترب اآللة يستلزم لتصليحها:
 تشخيص اخلراب .
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 معرفة أسباب اخلراب.
 تصليح اخلراب .
 ومن مث تشغيل اآللة بشكل صحيح بعد إزالة اخلراب وأسبابه .
وكل هذه النقاط هي مراحل تصليح اآللة  ،وهكذا متاماً يف عالج مرض اإلدمان

يستلزم :
تشخيص العلل اجلسدية والنفسية والروحانية لدى املريض.
معرفة األسباب.

إزالة العلل  ،و
إعادة املريض على الروتني اخلايل من العلل .
ولكن مبا أن الوقاية والتورط يف مرض اإلدمان يعود دائماً على املريض نفسه ،
لذا فإنه جيب على املريض للحصول على العالج أن يكلف ذهنه وأساليبه
باآليت:
 -1تشخيص العلل النامجة .
 -2تشخيص أسباب هذه العلل .
-3

معرفة سبل إزالة هذه العلل والوقاية منها .
----------------يعنـي-----------------يعين معرفة العلل فور ظهورها يف احلياة اليومية وطريقة إزالتها والوقاية منها

علماً وعمال ً .

وبدون التوصل إىل هذه املعرفة يبقى العالج غري متكامل وتبقى
نتائجه متأرجحة .
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وكل هذا التوعية والرتبية ال يستطيع استيعاهبا بسهولة إال الشخص املدمن
الذي يرغب يف التخلص من مرضه.
والسبب الرئيسي لسهولة هذا االستيعاب هو أن قيامه يف البيئة النقية
من تلو اإلدمان برعاية اإلشراف املهين املتوفرة يف مركز العالج واليت مهيئ
الفرصة للمدن النجاح يف االكتشاف بنفسه عن العلل العقلية واجلسدية
املستجدة داخله باألسلوب الصحيح جبانب تعلمه سبل حديثة إلزالة هذه
العلل .
ويتم أثناء العالج إزالة مجيع العلل [ -1اجلسدية (الطبية)  -2 ،النفسية ،
-3الروحانية  -4 ،االجتماعية ] يف نفس الوقت  ،وهي كاأليت:
عالج العلل اجلسدية
يتم إجراء مقابلة تفصيلية مع املريض وأسرته قبل إدخال املريض يف مركز
العالج  ،والشرط الرئيسي للحصول على نتائج إجيابية للعالج هو أن يكون
املريض نفسه يرغب يف ترك اإلدمان وإال فعلى أسرته قبول عالج املريض

-1
-2

بشكل كامل وغري مشروط .
كما يتم إعداد تقرير شامل عن املريض يف حضور أسرته  ،ويتم فتح ملفه بعد
إجراء تفصيلي من الفحصوصات والتحاليل الطبية .
ويشتمل العالج اجلسدي على ُخس مراحل .
إحالة املريض من مرحلة االنقطاع الفوري عن املخدرات .
العالج بواسطة األدوية (يساند املعاجل من اجلانب اجلسدي والنفسي).
128

-3
-4
-5

العالج بواسطة الغذاء (يقضي تدرجيياً على العلل اجلسدية والنفسية).
العالج بواسطة التوعية واإلرشاد (التعليم) (خيضع به املريض للمعاجلني
تدرجييا ً ).
العالج بواسطة الروتني الطبيعي يف بيئة صحية (يستوعب به املريض
صحته اجلسدية والنفسية والروحانية )
1إحالة املريض من مرحلة االنقطاع الفوري عن املخدراتتعترب اخلمسة عشرة يوماً األوىل من أهم مراحل العالج ألن املريض يشعر فيها
بأنه سوف يتعرض ألذى نفسي وجسدي قوى إذا ما تعاطي املخدرات  ،ويف
الواقع يواجه النظام النفسي واجلسدي لدى املريض تغريات غري طبيعية شديدة
يف حالة االنقطاع الفوري عن املخدرات  ،علماً بأن عذاب االنقطاع الفوري
دون رعاية مهنية خاصة يؤدي إىل املوت أحياناً  ،حيث أن األطباء خيففون من
هذا العذاب واألذى النفسي بفضل األدوية اليت يعطوهنا للمريض لكي يتجاوز
هذه املرحلة دون أذى .
وبعد مضي مرحلة االنقطاع الفوري للمخدرات يستيقن املريض من كفاءة طاقم
املعاجلني ويعتمد عليهم على أنه يستطيع العيش بدون املخدرات  ،ولكنه مع
ذلك يكون معرض حلملة اإلدمان إذا مل يتلقى رعاية نفسية من قبل أطباء عانوا
اإلدمان بأنفسهم يف املاضي ومروا من نفس مرحلته .
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2-العالج بواسطة األدوية:

لألدوية دور حمدود يف عالج مرض اإلدمان  ،أي إن عدد ضئيل من املرضى
حيتاج إىل هذه األدوية (سيتقدم ذكره) إال أن أغلبية املرضى ال حيتاج األدوية إال
يف األسابيع األوىل من العالج .
أي أن بعد مرحلة االنقطاع الفوري للمخدرات يستلزم العالج على املريض أن
يتعلم العيش على هنج حياة طبيعية مبمارسة األساليب النفسية الطبيعية الالزمة
للحياة السليمة  ،جبانب تغيري عادة املريض من تعاطي مواد كيميائية خارجية
للتحكم يف التصرفات الداخلية للجسم والدماغ وإفهامه لذلك.
وهلذا السبب يتم إبعاد املرضى الذين ال يعانون أمراضاً أخرى مثل السكري
وضغط الدم من استخدام األدوية بعد مرحلة االنقطاع الفوري للمخدرات وحىت
ال يسمح هلم بتعاطي أي أدوية سوى يف حالة اإلصابة بأوبئة مثل اإلسهال
واملالريا  ،ويف مسائل خفيفة كحالة اإلحساس بالصداع يتم إفهام املريض على
أن ميارس األساليب الصحية للتخلص من األمل دون استخدام أي نوع من
احلبوب واألدوية .وهكذا يتعلم املريض التخلص من العوائق اليومية ويتقبل
الواقع .
ويعاين بعض املرضى من أمراض أخرى غري مرض اإلدمان مثل السل وضغط
الدم أو أمراض نفسية أو جروح وغريها فيحتاج إىل تعاطي األدوية لعالج هذه
األمراض لفرتة طويلة نسبياً مع عالج مرض اإلدمان .
ولكن يف كل حال يربأ هؤالء املرضى من أمراضهم األخرى جبانب مرض اإلدمان
يف مراكز العالج بتلقيهم الرتبية والتوعية وممارسة أساليب احلياة الطبيعية وتلقي
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غذاء صحي موزون دحت رعاية مهنية خاصة  ،ولكن هذا النوع من املرضى
يستغرق جهداً ورعاية أكثر نسبتاً من املريض العادي .
األدوية املنومة :جاء ذكر هذه األدوية هنا باألخص ألن أكثر ما يعانيه املرضى
خالل العالج هو كون نظام النوم لديهم غري صحي مثالً انقطاع النوم أو عدم
استمراره  ،حيث أن كل مريض يقع يف هذه احلالة دون مبالغة…ومن الضروري
للمريض أن ينظم عملية النوم ليتمتع حبياة طبيعية .
ويعترب تنظيم مواقيت النوم ضروري جداً للمريض مثل االنقطاع عن
املخدرات .
ويعترب تدهور نظام النوم السبب الرئيسي للرجوع إىل تعاطي املخدرات لدى
املرضى الذين يفرون من العالج العتقادهم أهنم أصبحوا معافني بالكامل .
وينطبق هذه املبدأ على مجيع أنواع مرضى املخدرات.
لـذا
فإن بعد مرحلة االنقطاع عن املخدرات أثناء العالج ال ميكن إعطاء املريض
أي نوع من األدوية املنومة .
ويتم إفهام املريض عن كافة املعلومات الالزمة لنظام النوم لكي ال يغضب يف
حالة عدم شعوره بالنوم ويفقد النوم متاما ً .
كما يتم إحالته على الروتني السليم وتنظيم حياته اليومية بالتعويد على أداء
الصلوات اخلمسة مع اجلماعة  ،النزهة الصباحية واملسائية  ،الرتبية الشخصية
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بالطهارة واالستحمام  ،الغذاء املتوازن وعدم شرب الشاي بعد املغرب  ،كل
هذا الروتني حيول اضطراب نومه إىل نوم طبيعي .
أدوية الفيتامينات واألمالح الطبيعية :يتم إعطاء هذه األدوية يف األيام العشرة
األوىل فقط بعد مرحلة االنقطاع الفوري عن املخدرات  ،حيث أن هذه األدوية
تستطيع أن دحول أنظمة جسم املريض بأسرع وقت إىل احلالة الطبيعية ولكن
استعماهلا الطويل يعود اجلسم على تعاطي عناصر غذائية اصطناعية وخيمله من
االستفادة من الغذاء الطبيعي بالطرق الطبيعية وال تساعد اجلسم من التعود
بالسري على النهج الطبيعي .ويستثىن من ذلك مرضى سن الشيخوخة أو بعض
املرضى الذين فقدوا قواهم الطبيعية وذلك حلاجة أجسامهم هلا يف احلاالت
الطبيعية أيضاً وعدم استجابتهم لعالج اإلدمان بدوهنا .
اإلبر واملغذيات :حجب اخلالق سبحانه وتعاىل القلب ونظام الدم عن العوامل

الطبيعية مثل الضوء واهلواء والعوامل اخلارجية  ،ويعترب إعطاء املغذيات واإلبر
الغري الزمة جرمية أخالقية يف علم الطب  ،وال يتم ذلك إال يف احلاالت
االضطرارية والالزمة ألن اإلبر واملغذيات تعرض هذا النظام مباشرة للعوامل
اخلارجية جبانب األمراض اخلطرية مثل اإليدز وفريوسات الكبد .
هلذا السبب:
نصح بأن ال تستخدم املغذيات واإلبر املباشرة للدم ومننع استخدامها لدينا
باستثناء احلاالت االضطرارية اليت تتبني بعد تشخيص الطبيب احلاذق .
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العالج بواسطة الغذاء :يفقد نظام هضم مريض اإلدمان صالحية امتصاص
العناصر الغذائية على الوجه املطلوب بسبب تدهور نظام التغذية سواء كان

املريض يأكل باستمرار يف حالة اإلدمان .
ويرتتب من نقص هذه العناصر الغذائية آثار على مزاج واستيعاب املريض  ،يعين
أن قلة كل عنصر يبين أثره على جزء خاص من اجلسم ،هلذا السبب فإن من
حول املريض يشعرون بالطفرة الواقعة على املريض ولكنهم ال يعلمون أسباهبا .
لذا فإن العالج الناجح يستلزم أن يكون غذاء املريض:
 معتدل .
 غين بالعناصر الغذائية الالزمة  ،و،،،
 أن يكون منسجم مع برنامج الرتبية اجلسدية والنفسية للمريض ومتفاعالً
معها .
ويف أغلب األحيان لوحظ على املرضى اإلفراط يف الغذاء بعد مرحلة االنقطاع
الفوري بسبب االعتقاد الشائع أنه جيب اإلفراط يف أكل كل شئ يف كل وقت
للحصول على الصحة والعافية  ،ولكن يف احلقيقة تكون أجسام هؤالء املرضى
ونظام اهلضم لديهم حباجة إىل تنظيم طبيعي سليم األمر الذي يستلزم إحالة
هذا النظام من مجيع أنواع األغذية واملشروبات الطبيعية واالصطناعية وتكرار
هذه املرحلة باألخذ يف االعتبار كمية ومواقيت تعاطي هذه األغذية ومدى
تناسبها مع بعضها البعض وتناسبها مع اجلسم والدماغ…مثال:
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عند تعاطي املريض غذاءً دسم يف الصباح فإن كمية كبرية من الدم تنهمك يف
تفعيل نظام اهلضم  ،ويصبح الدماغ والساقني والذراعني حمرومة من كميتها
الالزمة من الدورة الدموية فيشعر اجلسم بالكسل ويتمىن املريض العودة إىل
الفراش علماً بأن املريض يف مرحلة العالج جيب عليه أن يبقى نشيطاً بعد الفطور

ل كي يتمكن من تعلم العلوم واألعمال اجلديدة (أي أن الرتبية فقدت النشاط
الالزم)…أو…
يف حالة شرب الشاي فور تناول الغذاء فإن نظام اهلضم ال يتمكن من امتصاص
بعض العناصر الغذائية  ،وباألخص العناصر اليت تولد الدم يف اجلسم…أو…
شرب الشاي بعد وجبة العشاء قبل النوم يقوم بطرد النوم  ،فينام املريض متأخراً
وال يستيقظ يف الوقت املناسب يف اليوم التايل ويبقى كسوالً ويبقى بعيداً عن
استيعاب العلوم والتوعية الالزمة لصحته…أو…
تواجد قطع حلم مشوية بكمية كبرية مع اخلضروات على املائدة فإن املريض ميأل
بطنه باحلم وينسى اخلضروات اليت من الالزم أن متثل  %25من الغذاء…
كما أن اإلفراط يف تعاطي أي نوع من األغذية باستثناء املاء قد يؤثر على احلالة
احلرجة لنظام اجلسم والدماغ لدى املريض .
وجبانب ما سبق ذكره جيب تعويد املريض على ست وجبات خفيفة بدالً من
ثال وجبات دمسة يومياً وتعريف نظام هضمه على احلليب ومشتقاته وباقي
األغذية الطبيعية مثل اخلضار والفواكه والبقول وأنواع اللحوم والقمح والرز جبانب
األغذية االصطناعية مثل السكر ومستحضراته على أن أي طعام يقدم للمريض
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جيب أن يكون حمضر وفقاً للقيمة الصحية…يعين أن يكون معاوناً يف تنشيط
باقي أعمال اجلسم والدماغ وال يكون خيل هبا.
العالج اجلسدي والنفسي واالجتماعي واملعنوي بواسطة التوعية:

اهلدف من التوعية هو إقناع املريض باألوجه اإلجيابية والسلبية .
وإقرار الشيء باألدلة العقلية واملنطقية يعين االقتناع .
واالقتناع باحلقيقة يف بيئة صحية وسليمة يسبب امليل إىل االرتقاء ألن من
فطرة اإلنسان اخلوف من اخلسائر ويكون طامعاً يف احلصول على الفوائد .
يعين أن التوعية  +بيئة صحية وسليمة = يكون حمركاً للقيام بأعمال صاحلة ،
وهذا التحريك يسبب ارتقاء يف أعمال وأخالق املريض ويكون أهم أجزاء
الرتبية .والرتبية تصبح عادته ثابتة لدى املريض بالتعويد على الروتني .
ودحويل االمتثال باألفعال هو أهم أجزاء الرتبية
أي أنه من الضروري توجيه املريض عن مرض اإلدمان وسائر سبل العالج
(اجلسدية  ،النفسية  ،االجتماعية  ،املعنوية ).

احملاضرات العلمية وتفاصيلها
علوم الطب :

-1

التمييز بني حياة اجلماد والكائنات احلية  ،احليوانات  ،النباتات ،
اجلراثيم…متطلبات حياة اإلنسان .
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-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

أنظمة اجلسم والدماغ املستخدمة يف احلصول واستهالك متطلبات حياة
اإلنسان :أ-نظام القلب والدورة الدموية  ،ب-جهاز التنفس  ،ج-نظام
اهلضم  ،د-نظام اإلحساس واألعصاب (العني  ،األذن  ،األنف  ،البشرة
وغريه ).
املاء :ودوره يف احلياة ويف النظافة اخلارجية والباطنة للجسم الستمرار
احلياة.
العناصر الغذائية الالزمة حلياة اإلنسان  ،،توضيح فوائد ونواقص
املأكوالت العامة املتواجدة يف اجملتمع الذي يعيش فيه املريض.
النقص الغذائي الناشئ عن مرض اإلدمان  ،أسهل وأسرع سبل إزالة هذا
النقص.
تواتر النوم  ،أمهية النوم  ،عواقب اإلفراط يف النوم  ،التواتر الصحي للنوم
وتنظيم النوم.
أسباب تدهور نظام النوم يف مرض اإلدمان وسبل عالجه.
العالقة بني الصحة والغناء بالصحة  ،عالقة الصحة اجلسدية والعقلية
بالرتبية الصحية  ،التخطيط الصحي والغري صحي .
العواقب اجلسدية النامجة عن اإلدمان  ،طريقة عالجها وسالمتها بتنظيم
الغذاء واملاء والتوعية.
الرتبية الذاتية  ،نظام الرتبية الذاتية الصحية.
مرض اإلدمان وحقائقه.
طريقة عمل الدماغ .
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-13
-14
-15

األوجه الطبية لألذى النفسي الناجم عن االمتناع من تعاطي املخدرات.
األوجه الطبية لألذى اجلسدي الناجم عن االمتناع من تعاطي املخدرات.
كيفية دحول الشخص الذي جيرب املخدرات ألول مرة إىل مدمن معتاد.

علم النفس:

-1
-2

عملية الشفاء من اإلدمان.
عدم قبول احلقيقة واالستعمال السليب للمربرات الدفاعية النفسية.

-3
-4
-5

الكرامة وخداع النفس واإلحساس بالفشل أو األفضلية.
12خطوة للشفاء (برنامج معنوي).
اآلثار النفسية املزمنة بعد ترك اإلدمان.

-8

حالة اإلدمان بدون اإلدمان (األساليب واملشاعر العليلة)
االنزالق ثانية يف اإلدمان (أوالً املشاعر مث األحاسيس مث تدهور األساليب
ويف النهاية الرجوع إىل ممارسة اإلدمان)
الروحانية.

-6
-7

-9
-10
-11

التواضع والقناعة.
الغضب.
عوامل احلزن  ،االجتماعية واألسرية  ،والعواقب املعنوية لإلدمان

-12
-13

واالعرتاف هلا والتقدم.
الندامة اإلجيابية والسلبية.
باقي العادات السيئة املرتبطة باإلدمان.
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-14
-15
-16

-1
-2
-3
-4

معرفة العواقب النفسية واملعنوية املرتتبة على أسرة املدمن.
التخطيط لسد الطريق املؤدي إىل العودة يف اإلدمان .أ-النظام اإلسعايف ،
ب-التطوير الذايت بالتخطيط .
املشاعر اجلنسية وأسلوب التفكري يف مرض اإلدمان.
العلوم االجتماعية:

فروع املشاعر الشخصية  ،معرفتها واستعماهلا الصحيح.

صالحية االستماع من اآلخرين.
األسلوب الصحيح ملطالبة احلقوق.
العادة السلبية يف تقدمي السعادة لكل شخص يف كل حال.
العلوم الروحانية:

الصالة مع اجلماعة ومطالعة األحاديث النبوية بعدها.
إعادة تنظيم القيم األخالقية (دحويل العادات السيئة إىل عادات حسنة).

الواجبات التحريرية:

دحرير تقرير دحليلي للمشاعر كل يوم.
الواجبات التحريرية الفردية.
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حتليل حتريري لرفقاء املريض عن املريض:

تفاصيل العوائق القائمة يف سبيل الشفاء وأسباهبا .

مشاورات واجتماعات املريض مع أسرته :تقرير شفهي من قبل أفراد األسرة
بعد املشاورات واالجتماعات.

العالج اجلسدي والنفسي واالجتماعي واملعنوي بواسطة تنظم النشاطات:
(الروتني اليومي – 24ساعة)

مثلما يعترب من الضروري صيانة اآلالت وإصالحها ومتابعتها لضمان سريها
على الوجه الصحيح  ،هكذا يعترب من الضروري:
 صيانة ومتابعة سري األنظمة العقلية واجلسدية للمريض.
 إحدا فعالية يف هذه الصيانة وتشمل التفكري  ،القيام  ،األكل
والشرب  ،النشاطات االجتماعية  ،النظافة (الظاهرة والباطنة ونظافة البيئة
واجملتمع)  ،الرياضة  ،العبادة  ،معرفة املعلومات اجلديدة وغريها .
 ممارسة هذه النشاطات يف أوقامها الصحيحة بأسلوهبا الصحيح يساعد
يف صيانة تلك األنظمة العقلية واجلسدية اليت تقوم هبذه النشاطات.
 التدريبات املستمرة للقيام بالنشاطات الصحيحة يساعد يف استحكام
سري األنظمة العقلية واجلسدية الصادرة هلذه النشاطات.
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يعين أنه من الضروري السري على روتني يومي صحي يساعد على استيعاب
واستمرار الصحة.
مثالً :
الرياضة نشاط صحي  ،ولكن عند قيام شخص مل ميارس الرياضة منذ فرتة طويلة
بنشاط رياضي بعد الساعة الثالثة ظهراً فإن ذلك يؤخر وقت نومه ألن الرياضة
تزيد من كمية ثاين أكسيد الكربون يف الدم  ،فيقوم النظام اخلاص يف الدماغ
بتنشيط اجلسم ومنعه من النوم لكي ال تبطأ عملية التنفس إذا نام .يعين أن
التأثري الصحي للرياضة مل يكن صحي يف هذه احلالة  ،ألن هذا الشخص لن

ينام مبكراً ويبقى وحيداً يف سهرته ومن مث لن يستيقظ مبكراً ويبقى كسوالً يف

أداء نشاطاته احليوية يف اليوم التايل  ،وإن قام هبذا النشاط الرياضي يف وقت
الصباح فإنه:
 -1يصبح نشيطاً ويستوعب املعلومات اجلديدة بدقة أكثر وتزداد لديه الرغبة
يف القيام بالنشاطات احليوية.
-2

يشتد لديه اجلوع األمر الذي يساعد يف هضم الفطور على الفور  ،وتنصرف
الكمية الكربى من الدم حنو تركيز الدماغ ونشاطاته  ،يعين أن هذا التنظيم
الرياضي ثبت أنه صحي ويساعد على استمرار الصحة.
التنظيم اليومي للنشاطات الصحية واملساعدة على استمرار الصحة:
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املهندس الذي ابتكر اآللة هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعطينها التنظيم
الصحيح الستعماهلا  ،ألنه يعلم مجيع قدرامها وعواقبها الفنية ألنه هو الذي
صنعها  ،كما أنه عندما صنعها أخذ يف اعتباره سريها يف األحوال البيئية اليت
دحيط مكان عملها .
ل ــذا
فإن ذلك التنظيم اليومي الذي علمنا إيه خالقنا على لسان وأحوال وأسوة خامت
رسله (صلى هللا عليه وسلم) هو أفضل تنظيم صحي يضمن صحة اإلنسان ،
ويشمل كل حلظة من حلظات احلياة وكل جزء من أجزاء اجلسم والدماغ والقلب
ودحيط مائة باملائة كل نشاطامها.
مثالً :
 مىت وماذا جيب على الدماغ أن يفكر  ،كيف يفكر وما الذي ال جيب
أن يفكر فيه.
 ما الذي جيب على العينان أن تراه وما ال تراه  ،ومىت تراه ومىت ال تراه
 ،وما جيب أن تستنتج من املنظر الذي رأته.
 ما الذي جيب على األذن أن تسمعه وما الذي ال تسمعه وما الذي
جيب أن يفهمه الدماغ من ما مسع.
 ماذا جيب على اللسان أن يتحد به  ،وكيف يتحد  ،وما يقصد
حبديثه ،وما الذي ال جيب أن يتحد به.
 مىت وما اإلرادة اليت جيب تكون يف القلب  ،وما الذي ال يعزم القلب.
 الوقت واهلدف الذي تتحرك له اليدان  ،وما املباح واحملظور هلما .
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 ما الذي جيب على الساقني أن تسري حنوه ويف أي وقت ومكان تسريان .
 ماذا يؤكل ويف أي وقت وكيف يؤكل  ،وما الذي جيب أن ال يؤكل وبأي
أسلوب…أي أن:
 النوم واالستيقاظ ،
 دخول احلمام واخلروج ،
 ارتداء اللباس وخلعه ،
 اخلروج من البيت والعودة ،





اخلروج إىل السوق بغرض الشراء أو البيع ،
اخلروج إىل السفر والعودة منه ،
طريقة العبادة يف الصحة واملرض والسفر ،
أسلوب اللقاء مع األغنياء والفقراء والشرفاء واجلهالء واجلريان والغرباء.

 الصداقة والعداوة،
 الضحك والبكاء ،
 الزواج وتربية األطفال ،





الوالدة وتشييع اجلنازة ،
احلرب والصلح ،
يف الصحة واملرض ،
يف حالة الغناء واإلفالس ،
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أي أن خالق النيب صلى هللا عليه وسلم وخالقنا وخالق مجيع األحوال واملشاعر
واألحاسيس واملتطلبات والظروف علمنا أسلوب قضاء احلياة يف كل حلظة على
السبيل الذي يضمن صحتها دائما ً .
ويتعذر سرد اجلانب العملي للدين اإلسالمي (سنة النيب صلى هللا عليه وسلم)
الشامل جلميع أحوال احلياة يف كتاب واحد………ولكن
نسرد لكم التحليل العلمي ألول عمل يقوم به اإلنسان (وفقاً لنهج احلياة
اإلسالمي) يف وقت الصباح (أداء صالة الفجر) الفريضة الالزمة.
االستيقاظ مبكراً يف وقت الفجر

-1

تقوم جمموعة من مراكز الدماغ (هايبومهاملس) بنشر حالة اإلحساس باإلجبار
والصعوبة على الدماغ وسائر اجلسم بواسطة نظام الـ"ميزوملبك دوبامني ".
تنتقل إشارات هذا النظام بواسطة مادة خاصة تعرف باسم )(CRF
وتفرز عند تعرض اإلنسان ألذى نفسي أو جسدي أو اإلرغام بفرض شئ
خالف الرغبة  ،حيث أن وقت صالة الفجر يكون قبل طلوع الشمس
بثلث ساعة الوقت الذي يكون فيه اإلنسان يف أقصى عمق النوم  ،ويعترب

االستيقاظ يف هذا الوقت من أصعب األمور ألن اإلنسان يقاوم النوم بكل
قوة حىت أن يتوضأ.
خترج مادة  CRFمن غدة خاصة يف النصف الكروي األمامي للدماغ (أي
متاماً خلف مراكز الـ هايبومهاملس)  ،ويسبب خروج ماد الـ CRFإفراز عدد
من املواد الكيميائية ومنها مادة (بيتا ايندورفن) وأخرى ) (ACTHحيث أن
املادة األوىل تفرز بكمية ضئيلة والثانية تفرز بكمية أكثر من األوىل.
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بيتا ايندورفن( :دحمل هذه املادة تركيبة كيميائية مماثلة متاماً للمورفني
الطبيعي  ،أي أهنا اهلريوين أو األفيون الذي يتكون داخل اجلسم) تؤثر يف
الفور على نظام الـ"ميزوملبك دوبامني" وتعطيه صفعة مسكنة (وتكون
نسبتها ضئيلة إىل درجة أن كلمة صفعة يعترب مبالغة) تقوم بإزالة أثر األذى
 ،ولكن اإلحساس باالضطرار يبقى قائماً .
أي سي يت اتش  (ACTH):تتسبب هذه املادة يف إفراز مادة

الـ"كوريتزول" من غدة خاصة تقع أعلى الكلى بعد دحللها يف الدم .وتفرز
مادة الـ"كوريتزول" يف حالة االضطراب النفسي واجلسدي واإلجبار "ومهيئ
اجلو املناسب للسيطرة على اضطرابات اجلسم والدماغ كالتايل:

 تقوم بإفراز الربوتني والشحم من العضالت وخمازن الشحوم يف اجلسم
لكي تتدفق إىل القنوات الدموية  ،وهذا الربوتني والشحم يعترب من مدخرات
الغذاء الزائد يف اجلسم والذي مت احلصول عليه يف األيام املاضية.
[كما يتحول اجللوكوز الزائد من احتياجات اجلسم ما بني
 24-12ساعة إىل شحم مدخر يف اجلسم]
 ترتفع نسبة الربوتني والشحم احمللل يف الدم األمر الذي حيجب دخول
السكريات إىل سائر أعضاء اجلسم سوى الكبد .
وهذا يوفر للجسم الوقود الالزم ملقاومة اضطراب النوم والتوضؤ واخلروج
إىل املسجد وأداء الصالة والعودة إىل املنزل  ،أي أن اجلسم استخدم
هذا الوقود وخفف نسبة الشحوم املدخرة  ،ومل يستهلك السكريات
اليت استهالكها يكون أسهل.
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 جتتمع الكمية الفاضلة من الربوتني احمللل بالدم يف الكبد حيث يقوم
هذا الربوتني بـ:
أوالً :دحويل الشحم املتواجد يف الكبد إىل اجللوكوز الذي يعترب وقود سهل
ومن مث ادخاره يف الكبد نفسه.
ثانياً :يساهم يف عملية الصيانة اليومية الالزمة للدماغ واجلسم.

ثالثاً :استخدام العناصر اجلديدة يف عالج املرض أو الصيانة الالزمة يف اجلسم
واستهالك الربوتني القدمي املتواجد يف الدم إذا مل يطرأ عليه أي تغيري (وإال
فإن الكبد حيوله قابل لالستخدام ).
أي أنه مت االستفادة من الربوتني الفاضل يف اجلسم جبانب تفعيل عملية
الصيانة ومقاومة األمراض وادخار العوامل الالزمة لذلك يف الكبد .

 تقوم مادة الـ"كوريتزول" بتوليد كريات الدم احلمراء  ،أي أهنا تزيد من
عدد ناقالت اهلواء النقي من الرئتني إىل سائر أعضاء اجلسم وتعطي الدماغ
واجلسم حيوية جديدة جبانب نقاوة البشرة ألن الدم الذي جيري دحتها زاهي
اللون .
 قيام الكبد بتحويل الشحوم الزائدة يف اجلسم إىل جلوكوز (الذي تعترب
وقود سهل األكسدة وادخاره للـ 24-12ساعة القادمة لضمان ما إذا مل
حيصل اجلسم على غذاء خارجي.

 تقوم إحدى غدد الدماغ "بينل بادي" اليت تفرز مادة خاصة (ميالتونن)
يف الظالم قبل طلوع الشمس  ،وتتناسق كميتها حسب كثافة الظالم يف
وقت الفجر ،وتقوم هذه املادة:
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أوالً :بتحسني املزاج بواسطة تأثريه اخلاص على مراكز املزاج.
ثانياً :تعزيز نظام دفاع اجلسم ضد اجلراثيم اخلارجية وينشطه يف مقاومة
األمراض املوجودة والتخلص منها.
وهكذا فإن األثر السليب للنسبة الزائدة من "الكورتيزول" يف الدورة الدموية
على نظام دفاع اجلسم يزول بواسطة "امليالتونن" (أي أن الكورتيزول يساعد
يف الفاقة من األمراض واجلروح بسرعة ولكنه خيمل نظام دفاع اجلسم ملقاومة
األمراض واجلروح يف املستقبل  ،لكن امليالتونن يعزز نظام الدفاع ضد
األمراض املستقبلية.
ثالثاً :عندما يرجع املصلي إىل منزله بعد أداء صالة الفجر يف املسجد فإنه:
 -يشعر بالنجاح يف أداء الفريضة على وقتها.

-

يشاهد البيئة الطازجة يف الصباح الباكر .
احلصول على النصيب األكرب من حيوية الصباح بواسطة صالحية استيعاب
الدم هلا .
دحول مشقة االستيقاظ املبكر ألداء الفريضة إىل تعزيز الكرامة واإلحساس
بالسعادة بسبب أثر األفيون وامليالتونن املولدة داخل اجلسم على مركز املزاج
 ،وهذا متاماً مثلما علمنا إياه خالقنا يف كتابه الكرمي (إن مع العسر يسرا)
يف صورة االنشراح يف اجلزء الثالثون  ،وبسبب هذه السعادة النفسية يتوقف
خروج مادة (يت سي ايتش) اليت تسيطر على إفراز مادة (كورتيزول ).
تعطر مركز املزاج باحليوية يف غرة اليوم .
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 تناول وجبة الفطور يف وقت الضحى (الساعة احلادية عشرة تقريباً) وفقاً
للسنة النبوية واليت تعرف بوجبة النهار (حيث ال يوجد أكثر من وجبتني يف
السنة النبوية خالل الليل والنهار)  ،ونسرد بعض فوائد ذلك:
 استهالك الشحوم واجللوكوز الزائد يف اجلسم قبل تناول الغذاء اجلديد.
 عدم اهنماك الدم يف هضم الفطور من أول النهار األمر الذي يؤدي إىل
تكاسل الدماغ من القيام بالنشاطات احليوية طول اليوم .لذا فإنه لوحظ أن
من يسري على السنة النوبية يكون نشيط ومنتعش أكثر من غريه وتكون
لديه صالحية مقاومة األحدا الغري مرغوبة قوية جداً (ألن اإلسراع يف
الفطور يؤدي إىل اهنماك الدم حنو اهلضم وصرفه عن الدماغ األمر الذي ال
يساعد اإلنسان يف مواجهة املشاكل اليومية).
 الشخص الذي تناول وجبة الفطور يف وقت الضحى يشعر بالنعاس
الهنماك الدم باملعدة ولكن عليه أن يأخذ قسطاً من القيلولة قبل صالة
الظهر وفقاً للسنة النبوية .وقد ثبت يف يوليو  2003يف اكتشاف علمي
النوم يف النهار من ساعة إىل ساعة ونصف يأيت بفوائد مثل النوم طوال

الليل .

حيث أن صالحية االستيعاب لدى الشخص الذي يأخذ قسطاً من القيلولة
يف النهار تكون أكثر من الشخص الذي ينام بعض النهار……أي أن:
وضع الشخص الذي يتمشى على السنة النبوية مقارنة بالشخص الذي
-1

ال يتمشى عليها خالل األربعة والعشرون ساعة يكون كاآليت :
حيظى مبتعة مزدوجة للنوم.
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يبدي نشاطه واستعداده لألعمال احليوية اليومية أكثر من غريه.
زيادة صالحية مقاومة املشاكل.
ازدياد صالحية االستيعاب .
غياب عبء الشحوم والربوتني الزائد عن دماغه وجسمه.

 -6إشراق الوجه بسبب زيادة نسبة كريات الدم احلمراء.
يعين أن الشخص الذي يتبع بعض األفعال الشخصية (غري اجتماعية) يف
وقت الصباح لرسول اإلله الذي خلقنا وخلق آلياتنا اجلسدية والدماغية وخلق
مجيع اآلالت املتواجدة حولنا يف البيئة (الشمس  ،الشجر  ،األرض  ،السماء
وغريها) يستفيد من مثرمها احلقيقية يف نفس اليوم .
وتعلم باقي نشاطات احلياة والتمشي هبا والتعود عليها حيتاج إىل فرتة من
العمر .ويتم يف مركز العالج تدريب املريض على التقيد هبذه األصول والتعود
عليها وتبنيها جزءاً من حياته اليومية وإشعاره عن فوائدها بالتجارب الذاتية
واملشاهدة وإقناعه هبا . %100
وعندما يقتنع كامالً فيعين أن بذرة الرقي النفسي غرست يف نفسه وزمام منوها
وهداها يف يد الرمحن الذي سوف خيرج شجرمها من جسده شريطة أن ال
هو يتزحزح أثناء العالج وجتربة العلم احلالل ستحافظ عليه إىل أبعد مدى .
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برنامج روتني األنشطة اليومية يف فصل الصيف
(برنامج الروتني اليومي املنطق لدى إدارة الصراط املستقيم اإلسالمي)
صالة الفجر4:25 :
االستيقاظ صباحاً4:15 :
املشي الصباحي5:00 :
درس احلديث4:45 :
النظافة الشخصية  /االغتسال (إجباري)6:00 :
6:30
وجبة الفطور:
7:30
جولة الطبيب:
8:45
استشارة الصباح:
9:15
أنشطة عالجية:
اسرتاحة10:15 :
10:00
حماضرة:
وجبة الغداء12:15 :
11:10
االجتماع:
االغتسال (إجباري)2:00 :
12:45
القيلولة (إجباري):
درس احلديث2:30 :
2:20
صالة الظهر:
2:40
فسحة غذائية:
حماضرة مفتوحة /اجتماع (إجباري)3:00 :
الشاي5:00 :
أنشطة التنظيم الشخصي4:15 :
درس احلديث5:40 :
صالة العصر5:30 :
فسحة  /راحة 6:40
املشي املسائي6:00 :
صالة املغرب :مع غروب الشمس
تقرير دحريري شخصي8:00 :
صالة العشاء9:15 :
8:30
وجبة العشاء:
وقت حر ومراجعة األنشطة اليت قام فيها طوال اليوم (إجباري) 9:45
إطفاء األضواء للنوم10:45 :
وقت النوم10:30 :
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العالج بالطرق النفسية
قد لوحظ أن حكومات الدول املتقدمة (يعين الواليات املتحدة والدول األوروبية)
ال متنح تصريح عالج مرضى اإلدمان للهيئات إال أن يكون  %80من موظفيها
قد مر من مرحلة اإلدمان شخصياً يف املاضي ويتمتعون حبياة طبيعية بعد أن
تركوه لفرتة ال تقل عن عامني .
والسبب أنه ال ميكن ألحد اإلحساس مبشاعر املريض أثناء العالج سوى
الشخص الذي مر من مرض اإلدمان يف املاضي .
ويصعب على أي طبيب نفسي التمييز بني أحوال مريض عام يعاين من مرض
عقلي وبني األحوال النفسية لدى مريض اإلدمان .
أي أنه يتعني على الطبيب أن تكون لديه خلفية عن مشاعر املدمن ليتمكن من
تشخيصها أثناء العالج…علماً بأن كتب الطب مل تدون سوى القليل عن هذه
املشاعر  ،أي أنه لوحظ يف بلدنا استخدام بعض األطباء الصعقة الكهربائية
لعالج مرضى اإلدمان واليت تعترب العالج األخري ألمراض التخلف العقلي .
ويف العالج النفسي ملرضى اإلدمان يرتكز اهتمام املعاجلني يف تعزيز
كرامة املريض:
وتشتمل هذه املرحلة على تشخيص العواقب وإدراك أسباهبا ومن مث إتقان سبل
إزالتها باألساليب الصحية .
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-

أي توعية املريض ليدرك الدواعي اليت تقلل من شأن كرامته النفسية جبانب
إحدا تغريات شخصية يشعر بلذمها املريض أثناء العالج .
ويتعني لذلك إدراك املريض عن حياته السابقة اليت شرع فيها عادة اإلدمان
وإفهامه ذلك بواسطة متارين دحريرية لكي يأخذ موقفه من عواقب حياة
اإلدمان اليت أدت به إىل حالة اليأس .
كما جيب إحالة املريض على روتني يومي ميكنه من تعزيز كرامته واالحتفاظ
بنتائجه.

-1
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بعض العوامل اليت تؤدي دور رئيسي يف تعزيز الكرامة:

الوفاء بالوعود الشخصية (اإلرادة) كل يوم (عندما تنضج هذه الصالحية
فإن املريض يتمكن من الرتكيز على عوامل الدرجة التالية لتعزيز الكرامة).

الوفاء بالوعود اليت اختذها مع اآلخرين (مراعاة حقوقهم)  ،وعندما يشعر
املريض بأنه سيطر على هذه الصالحية فإنه يتدرج إىل املرحلة التالية وهي
" ترقية الذات "  ،ويسهل عليه يف حينها…
الوفاء حبقوق اجملتمع املرتتبة عليه وأداءها بالوجه املطلوب .
ويعترب من حسن احلظ االستفادة بالصورة املرجوة من هذا النوع من العالج أو
تلقي هذا النوع من العالج حبد ذاته .

املعدات املستخدمة يف العالج النفسي:
151

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

حماضرة.
االجتماع.
تقرير يومي دحريري عن املشاعر واألحاسيس .
االستشارات الشخصية والواجبات الشخصية املكلفة نتيجتها.
تقرير دحليلي عن املريض من قبل رفقاء مركز العالج .
جلسات املريض مع العائلة واملعاجلني.
توعية علمية وافية عن ممارسة األنشطة اجلنسية .
االستشارة الصباحية.
الروتني اليومي الصحيح.
(تفاصيل الفقرة رقم  9و  8متوفرة يف مكان آخر من الكتاب)

1-احملاضرة

تشتمل هذه احملاضرات اليومية على مواضيع خمتلفة مثل علم الطب  ،علم النفس
 ،العلوم االجتماعية والعلوم الروحانية  ،ومهدف إىل تعليم أسهل الطرق حلل
العواقب النفسية بواسطة اإلرادة وقوة النفس ومن مث التعود عليها .
وال تعتمد هذه احملاضرات على فهرس معني بل إهنا مفتوحة وتعتمد على مشاهدة
التصرفات االجتماعية للمرضى…وعلى سبيل املثال:
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عند مشاهدة الطبيب أثناء جولته الصباحية لتفقد املرضى أي خمالفة نظامية أو
أي دحسن ملموس فإنه يعد حماضرته بناء على تلك الظاهرة ويوضح فوائدها
وعواقبها وذلك بعد االستشارة مع فرقة املعاجلني.
ويف بعض احملاضرات يكلف املرضى بواجبات دحريرية على أن يقوموا هبا يف
أقوامهم احلرة (املرضى الذين ال يتقنون الكتابة ينصحون باالستعانة باآلخرين) ،
واهلدف من كل ذلك هو إفهام املرضى النقاط التالية:
 .1إيضاح املشاعر واألحاسيس السلبية بالتفصيل لكي يستفيد من ذلك كل

.2
.3
.4
.5
.6
.7

سامع ويقارن به أسلوب مشاعره وأحاسيسه السلبية (ويشتمل هذا الكتاب
على تفاصيل األساليب واملشاعر السلبية دحت عنوان العلل النفسية).
سبل استكشاف صلة هذه املشاعر السلبية جبذور املاضي ومن مث سبل
التخلص منها وفوائد ذلك .
سبل وضرورة استبدال املشاعر السلبية باألحاسيس السليمة  ،إيضاح وإفهام
ذلك بالتفصيل والظواهر واملشاهدات اليومية .
إيضاح العوائق القائمة يف سبيل استبدال املشاعر السلبية باألحاسيس
السليمة  ،جبانب التكتيك النفسي لعالج ذلك.
الفوائد املعنوية لعدم تكديس املشاعر السيئة جتاه اآلخرين يف احلياة اليومية.
تعلم السبل احلديثة اليت تساعد عملية الشفاء ،واألساليب العلمية واملعنوية
لفوائدها .
األهداف الصحيحة املرجوة يف احلياة املستقبلية وتنظيم احلصول عليها.
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2-االجتماع

وهو أفضل وسيلة ذاتية لتشخيص العلل الشخصية  ،ويتم يف بداية االجتماع
تذكري احلاضرين عن اآليت:
أن مجيعنا نعاين من نفس املشكلة وهي مرض اإلدمان  ،وأن هذه املشكلة ختلف
نفس العواقب على اجلميع ،
وأن هذا االجتماع ال يهدف إىل مناقشة جتربة شخصية لشخص حمدد أو الطعن
يف ذاته ولكن اهلدف األساسي من هذا االجتماع هو مناقشة مجاعية حول
عواقب اإلدمان ومناقشة سبل مكافحتها والتخلص منها واالستفادة من خربات
اآلخرين بالتشاور،
وأن هذا االجتماع هو املرحلة األوىل إلحدا التغريات الشخصية وجيب علينا
أن نتبادل استشاراتنا بكل إخالص ووضوح.
وأسلوب هذا االجتماع هو جلوس مجيع املرضى أو مريض واحد على األقل مع
الطبيب أو املعاجل النفسي يف شكل جمموعة للتشاور اجلماعي.
وحر يسمح باستخدام أي أسلوب (إال استخدام
ويكون هذا االجتماع مفتوح ُ
السب والشتم والشجار وحنوه)  ،وال يتعني وقت حمدد لالنتهاء من االجتماع
بعد البدء بالنقاش (باستثناء فاصل ألداء الصالة ).
وميكن للمعاجل أن يفتتح االجتماع بأي موضوع يتطابق مبستوى املرضى
وظروفهم ومشاعرهم يف حينه  ،وعلى سبيل املثال:

عند تقدمي املريض صباحاً التقرير التحريري عن نشاطاته لليوم السابق  ،لوحظ
من قبل املعاجلني أن املريض متأثر من درس احلديث الذي نوه إىل فوائد طاعة
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الوالدين وعواقب التقصري يف حقوقهم  ،وأن عدد كبري من املرضى نادم على
بعض أفعاله املاضية يف هذا النحو  ،إذن:
فإن املعاجل يشرع االجتماع مبوضوع تصحيح بعض ما صدر منا من تقصري جتاه
والدينا يف املاضي هبدف أن يكون لذلك أثر إجيايب على صحتنا اجلسدية
والنفسية وعلى حياتنا األسرية.
وبعد بدء االجتماع مينح املعاجل فرصة مفتوحة للجميع إلبداء املشاعر واآلراء
دحت إشرافه  ،وال يتدخل يف حوارهم إال يف حالة إجنازهم حنو فكرة غري صحيحة
 ،ويف هذه احلالة يصحح خطأهم بطرح سؤال معني  ،أي أنه ال يعطيهم النتيجة
ولكن يفتح هلم جمال التفكري وإصالح اخلطأ ومن مث التوصل إىل الصواب بعد
استنتاجه باحلوار  ،وال يتكلم املعاجل حينها إال إذا طلبت منه أي استشارة يف
املوضوع .
أي أن هذا االجتماع منح للمريض فرصة دحليل األخطاء الشخصية وأخطاء
اآلخرين جبانب التوصل إىل باب التخلص منها بالطرق الشخصية.
كما يتمكن املرضى من تقصي ما خيفيه بعض املرضى من حقائق ذاتية  ،وتعترب
هذه الطريقة يف بعض األحيان الوحيدة لدى املعاجلني ملعرفة بعض املشاكل
الشخصية لنوع معني من املرضى  ،ويقوم املعاجلني بطلب االستشارة من
االجتماع يف هذه احلالة  ،ويقوم االجتماع بتحليل هذه املشكلة أفضل من
الصورة املعهودة لدى علم الطب حيث أن املريض نفسه يؤيد اقرتاحات
االجتماع .
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فوائد االجتماع:

 تقصي مدى فاعلية املعلومات اليت تعطي للمريض يف شكل احملاضرات
وحنوها…وتذكري البعض عن األحدا املاضية وما هلا من عواقب معنوية
واجتماعية ومادية ومدى الندامة على ذلك  ،جبانب مرئيات املستقبل األمر
الذي يقود املريض حنو التطلع إىل أن اإلدمان أدى به إىل :
 مواجهة العواقب األخالقية ،
 االهنماك ومضاعفة الرتكيز يف مواكبة سفر التقدم يف احلياة.
 معرفة العزائم والسبل املساندة لعملية التقدم والتطور،،،
 معرفة العزائم والسبل املعيقة لعملية التقدم والتطور…أي أن املريض
يتوصل إىل مستوى منوذجي للتطوير األخالقي بفضل معرفته لنقاط ضعفه
وعيوبه الشخصية وتعليمه وقواه وإمكانياته ووعيه جتاه بناء تطوير صحته
البدنية والنفسية واالجتماعية وما هي العوامل املساندة له يف ذلك.
 ومن أهم فوائد احلوار اجلماعي أن املرضى يرمسون خطوط مفيدة على
حياة بعضهم البعض أثناء النقاش جبانب ارتفاع الكرامة واملعنويات .
 اخلروج من غشاوة الكذب على النفس  ،احلرص على االجتماع
وحضوره بإخالص…وبعد ذلك
 يتمكن املريض من احلصول بنفسه على تقرير عن مستواه من قبل رفقائه
يف احلوار وذلك إما من حديثهم أو معاملتهم وتقديرهم له.
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باإلضافة إىل ذلك ميكن عقد اجتماع يف أي وقت من اليوم وعلى أي
موضوع.
االجتماع الطارئ:
يعقد هذا االجتماع عن قيام أحد املرضى أو أكثر بانتهاك لقوانني مركز العالج
لسبب ما  ،أو
االجتماع املفتوح:

يعقد عند قيام أي شخصية بزيارة ملركز العالج فيتم مجع املرضى لالستفادة من

خربات هذه الشخصية  ،وميكن للمرضى النداء هلذا االجتماع ويف هذه احلالة
يقال له :
االجتماع املنظم:
ويعقد هذا االجتماع يف حالة شكوى املريض أو املرضى من أمر تنظيمي ملركز
العالج إما من أحد املعاجلني أو ألنظمته.
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3التقرير التحريري اليومي للمشاعر واألحاسيسمن أهم مبادئ علم النفس أن السيطرة على املشاعر يؤدي إىل السيطرة على
احلياة
أي أن " تنظيم وترتيب املشاعر يعين تنظيم وترتيب احلياة"
وملعرفة سبل تنظيم املشاعر جيب معرفة أقسام املشاعر  ،وعلى وجه العموم تعرف
املشاعر على نوعني وهي املشاعر املمتعة واملشاعر السيئة .
وينتهج العقل الغري ناضج إىل اعتبار املشاعر السيئة غري ضرورية واملشاعر املمتعة
ضرورية  ،ومع أن هذا االعتبار إن مل يكن صائباً فإنه جيب معرفة خمتلف أنواع
املشاعر  ،متييزها  ،أسم كالً منها  ،األحاسيس اليت خيلفها كل نوع لنتمكن من
تنظيمها وخلق السهولة يف احلياة .

أسلوب املشاعر أثناء استخدام املخدرات:
خيلق مريض اإلدمان يف ذهنه طرق خمتصرة للتحكم باملشاعر…
 مثالً عند حدو أي حد جديد يف اجملتمع فإن ذهن املدمن حيلل ذلكباعتبار مدى فائدة أو ضرر هذا احلد يف طريق ممارسة إدمانه…
 ومن مث يظهر القرار الذي يتبناه على أنشطته احليوية ،،،بناء على الطريق-

الغري صائب الذي انتهجه يف حياته منذ سنوات.
ويكون قد نسى العديد من سبل وأساليب املشاعر اإلجيابية،،،
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-

ويعترب األحدا اليومية عبئاً على باله  ،ويربر حرمة ممارسة اإلدمان بأنه
عالج ملقاومة الضغوط النفسية.
ويف مركز العالج
تزايد املعلومات بصفة يومية ،
الروتني الشاق ،
املهام العالجية ،
املهام اإلصالحية ،
مواظبة املواعيد ،
انشغال تفكري املريض على مدار األربعة والعشرون ساعة يف التحليل الذي
سيقدمه رفقائه يف االجتماع الصباحي عن تصرفاته الشخصية…أي مرور

املريض من مرحلة مستمرة للرقي اجلسدي  ،النفسي  ،املعنوي وتعطيه دفعات
للتقدم إىل األمام،،،
أحياناً ممتعة وأحياناً مزعجة،
أحياناً متعبة وأحياناً مسكنة ،
أحياناً مملة وأحياناً منعشة ،
أحياناً مشجعة وأحياناً مرهقة ،
أحياناً مضحكة وأحياناً مبكية ،
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ومير املريض أثناء العالج من مجيع أنواع املشاعر…ويـُ ّفهم املريض أثناء
العالج لالستفادة من املعاجل يصارحه يف كل شئ  -1باألمانة ،
 -2واإلخالص  -3 ،وأن ال خيفي عنه شئ بكل رغبة .
ويكون املريض ملزم بشرح مجيع املشاعر السلبية واإلجيابية اليت شعر هبا دماغه
وقبله أثناء اليوم يف التقرير التحريري الذي يعده شخصياً قبل النوم،،،
ويكتفي التقرير بشرح أسباب كل إحساس وشعور  ،وفوائد وعواقب املرور من
هذه اإلحساس .
وخالل أيام يصبح املريض يتعمق يف األحاسيس واملشاعر  ،ويتطور شيئاً فشئ
يف الوعي عن نفسه وعن رغباته وخصاله احلميدة واملنبوذة وصالحياته
وضعفه…إخل.
ويتمكن من رؤية نفسه يف املرآة بفضل التوعية الشخصية واحملاضرات واملعلومات
اليت حيصل عليها من االجتماعات  ،ومن هنا يبدأ التغري يف الشخصية  ،النقطة
اليت يشعر منها ألول مرة ضرورة تغيري شخصيته  ، %100واليقني %100
بعدم وجود سبيل آخر للنجاح .
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4-االستشارة الشخصية

-

بعد مرور أربعة أو ُخسة أسابيع أثناء العالج يتبني للمعاجل عرب التقارير التحريرية
واالجتماعات اليومية:
العامل الرئيسي لدى كل مريض جبانب مرض اإلدمان والذي كان يقوده يف
املاضي إىل الغضب والندامة واإلحساس بارتكاب اجلرمية.
وأن هذا العامل سيكون السبب الرئيسي مرة أخرى لعودة املريض إىل ممارسة
اإلدمان مستقبالً وكدس املشاعر السلبية بعد أن تعاىف متاماً من مركز

العالج .
وذلك ألن املريض يكون متعود منذ سنوات على التصرف هبذه املسألة يف دماغه
بتعليق مجيع ما لديه من معلومات عقلية ومنطقية ومعنوية وأقدار أخالقية وعدم
االستفادة منها  ،ومناقشة هذا املوضوع مباشرة أمام باقي املرضى يكون خطرياً
للغاية يف أكثر األحيان  ،أو أن املريض خيوض جبميع األساليب السلبية بني
املعاجلني وباقي املرضى (أي أن تلك الشخصية املريضة العارية من مجيع العوامل
العقلية واملنطقية واألخالقية يف تصرفها مع هذه املسألة تقف أمام املعاجلني
واملرضى الذين يرتقون حنو السالمة)  ،وتغيب ثقة املريض عن املعاجل  ،ويشرع
ضد املعاجل نفس احلرب اليت كان يشنها قبل العالج .
وذلك لكون مثل هذه املسائل متعلقة باألقرباء أو باملبادئ الشخصية وعدم رغبة
املريض يف مناقشتها أمام اآلخرين .
لذا فإن املريض يكون يف حاجة إىل استشارة شخصية من قبل املعاجل للقضاء
على هذا النوع من املسائل  ،ويف هذه احلالة أيضاً ال يناقش املعاجل هذه املسألة
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مباشرة مع املريض  ،بل يناقشه يف مسائل ثانوية جترب املريض نفسه بفتح باب
النقاش يف هذه املسألة .
وعند قيام املريض نفسه بفتح باب النقاش يف هذه املسألة أو اإلحساس اخلاص
فإن اجملال يتاح للمعاجل يف اخلوض هبا  ،ويقوم مبمارسة كافة األساليب النفسية
إلزالة هذه العقبة احلائلة يف طريق املريض وذلك مبساندة املريض وموافقته.
وميكن إيضاح ذلك يف مثال حقيقي كاآليت:
يعترب زاهد مريضاً لإلدمان منذ  22عام  ،وتزوج قبل  10سنوات  ،وقبل 4

سنوات طلق زوجته اليت طلبت منه ذلك على أن تريب أطفاهلما الثال يف
باكستان  ،ولكنها قبل سنتني سافرت بأطفاهلما إىل اخلارج وتزوجت من شخص
باكستان كبري يف السن علماً بأن زوجته األوىل متوىف ومجيع أوالده منها
متزوجني .
يف التقرير التحريري الشخصي الذي يقدمه زاهد يومياً يذكر فيه أطفاله مراراً
األمر الذي يدل على ختوفه من اآلثار السلبية اليت قد تقع على تربيتهم لتواجدهم
بعيدين عن رعايته  ،ودائماً يوضح هذا التخوف  ،ويبقى منعزالً يف اجملالس دون
ابتسامة أو فرح ومنشغالً يف التفكري  ،وال ينتبه لآلخرين إال لبحث عيوهبم
والنواقص يف شخصيامهم  ،ونسى صالحية مدح أو تشجيع اآلخرين  ،وإذا مسع
مدح لشخص آخر فإنه على الفور يقوم بعرض عيب يف شخصيته  ،ويسعى
دائماً يف اإلثبات بأن اجلميع غري سعيدين أو أهنم غري مؤهلني وذلك للهروب

من عزلته وأحزانه  ،ويقوم بذلك منذ سنوات .
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وقد دخل حالياً يف العام السابع واألربعون من عمره بعلمه واعرتافه بأن اإلدمان
لن يقوده إىل أي مكان دون القرب  ،وأنه قد أهنى نصيبه من متعة احلياة.
وبدأت مجيع عوامل حياته تتهرب منه مبا فيها األقرباء والوظيفة وأفراد أسرته حىت
أن والديه يأسا منه  ،وقد تلقى العالج مراراً ولكن دون جدوى حيث أنه تلقى
العالج لفرتة تتجاوز السنة يف إحدى مراكز العالج اليت دحصل على أكرب نصيب
من دعم الدول الغربية  ،ولكنه اآلن يف آخر األمر أحيل لعالج مبين على
األسس العلمية واملبادئ الدينية دحت رعاية معاجلني ينتهجون األساليب العلمية
والدينية ويراقبونه على مدى األربعة والعشرون ساعة يف مركز العالج  ،حيث أنه
تعرض ملثل هذا النوع من العالج ألول مرة .
وينفعل زاهد فوراً عند ما يقوم باقي املرضى بذكر زوجته يف االجتماع ويشعر
كأنه مسع سرية شخص أجنيب  ،ويصبح زاهد فقيد اجلواب عند سؤال رفقائه له
عن عيوب املرأة  ،ويعرتف مببدأ العفو عند ذكره يف احملاضرات  ،ويتحلى زاهد
بصفة العفو عن رفقائه يف مركز العالج يف أمور احلياة اليومية .
وامجع املعاجلني بعد نقاشهم يف شأن زاهد بأن األمر الذي يتغلب على عقله
وقلبه يف صرفه من تلقي العالج الصحيح هو ما يكدسه يف نفسه من مشاعر
سلبية وغضب جتاه والدة أطفاله،،،
ويتلقى زاهد اليوم أول استشارة شخصية وهي كاآليت:
الطبيب :اجلس يا زاهد  ،إنين أغرب يف احلديث معك منفردا ً .
زاهد :حسنا ً .
الطبيب :على ما أعتقد أن مسألة نومك قد دحسنت .
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زاهد :نعم…ولكنين حىت اآلن ال أستطيع النوم ُخس أو ست ساعات
متواصلة حيث أنين استيقظ خالل ثالثة أو أربعة ساعات .
الطبيب :يا صديقي العزيز هذا شئ طبيعي  ،ألنك هنا ال تقوم بأي جهد
جسدي  ،ومن الطبيعي لشخص يبلغ من العمر  47عاماً أن يستيقظ
خالل أربعة ساعات متواصلة من النوم  ،وأنك قد علمت من
احملاضرات أن الدماغ يأخذ قسطه من النوم نظراً ملدى تعبه،
حسناً…إنين سوف أشاهد تقريرك اليومي الذي حيرر باإلجنليزية .

زاهد :نعم يا ألنك لن تستطيع أن تقرأ خطي باألردو وأنين ال أستطيع أن
أعرب عن مشاعري إال باللغة اإلجنليزية .
الطبيب :صحيح… ولكن يا عزيزي هدفنا من هذا التقرير هو إطالع اآلخرين
عن مشاعرنا  ،وكما تعلم أن يف بلدنا لن جتد سوى القليل من يفهم
مشاعرك باللغة اإلجنليزية .
زاهد :نعم… ولكن التحرير باألردو سوف يكون من الصعب .
الطبيب :ولكنك إن كتبت باألردو فإنك تستطيع أن تكتب لصديقك رقيب
ألنه أمي ال يفقه الكتابة .
زاهد :ولكنه يستعني يومياً بذيشان يف كتابة تقريره .
الطبيب :نعم…ولكن ذيشان ال يكتب سوى أشياء سطحية  ،علماً بأن رقيب
يقوم بذلك لتربأ من الواجب الرمسي.
زاهد( :ابتسم قليالً) نعم إن رقيب خيفي أشيائه  ،ويقوم بواجبات اآلخرين
وال يتحد عن نفسه كثرياً .
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الطبيب :ألنه يعاين اإلحساس بالوحدة منذ الطفولة وذلك ألن والدته توفت
منذ والدته وعندما بلغ سن الرابعة عشر توىف والده  ،وعاش على بعد
من مشاعر أخوته ألهنم كانوا أكرب منه بكثري  ،إنه كان قريباً من والده
ولكنه توىف مبكرا ً .
زاهد :نعم…إنه حيب العزلة وحياول اجللوس وحيداً يف فسحة شرب
الشاي…إنين أشعر بأنه كان بعيداً عن والده أيضاً .
الطبيب :كيف ذلك وملاذا ؟
زاهد :ألنه يقول أنه عندما كان يف سن الرابعة عشر طلب من والده أن يزوجه
بالفتاة اليت كان حيبها ولكن والده طلب منه أن يعد  200غراماً من
الذهب قبل الزواج  ،وهذا يعين أنه مل يقف جبانبه ألنه من املستحيل
لطفل يف سنه أن حيضر ذلك .
الطبيب :ولكنه كان يقوم بصناعة قناطري الذهب يف ذلك الزمن.
زاهد :أعلم ذلك ولكن من املستحيل لصانع يف هذا العمر أن حيضر 200
غراماً من الذهب من أجرته الشخصية.

الطبيب :إذن هو كذلك…ولكن هل يتحد عن حبيبته يف الوقت احلاضر
معكم عندما خترجون إىل النزهة ؟
زاهد :أبداً يا …إنه خيفي أشيائه البسيطة فيكف له أن يتحد عن ذكريات
حبيبته…إن احلديث عن احلبيبة أمر حساس ال يصرح به حىت
األشخاص الذين حيبون كثرة الكالم ( ،هذه هي اجلملة اليت اصطادها
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الطبيب من حديث زاهد لتسهل عمله يف اخلوض معه والبدء يف
عمله).
الطبيب :نعم كالمك صحيح…هذا املوضوع يعترب شخصي للغاية وعندما
يتحد فيه اإلنسان لشخص آخر يشعر كأنه خيلع مالبسه أمامه .
زاهد :نعم كالمك صحيح .
الطبيب :ولكن أكثر املرضى يعيشون دحت ضغوط ألحاسيس يعتربون أنه من
الضروري عدم إبدائها لآلخرين وأهنا غري مفهومة  ،وأنه إن أخفى
مشاعره القبلية هنا يف مركز العالج فمن الذي يساعده ويصحح أسلوبه
اخلاطئ ؟؟
زاهد :نعم .
الطبيب :حىت أنت يا زاهد إنين الحظت أنك تتهرب من احلديث عن زوجتك
السابقة  ،وعندما يناقشك أي شخص يف ذلك املوضوع فإنك تغري
املوضوع وتتحد عن أطفالك.
زاهد :نعم.
الطبيب :هل تزوجتها من ترتيب أهلك أم كنت تعرفها قبل الزواج وتزوجتها من
رغبتك ؟
زاهد :كانت من عائلة والدي…ولكنين مل أتعرف عليها قبل الزواج .
الطبيب :هل كانت بينكما عالقة مودة وصداقة خالل السنوات الست اليت
عشتما فيها معاً يف احلياة الزوجية أم كانت جمرد عالقة زوجية فقط ؟
زاهد :كانت بيننا عالقة ودية قوية جداً خالل السنوات الست .
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الطبيب :إذن…ال بد وأنك تفتقدها حىت اآلن ؟
زاهد :نعم…بالطبع أفتقدها ولكن ما الفائدة  ،هي اآلن زوجة شخص آخر
 ،وعالقتنا انتهت ( .كان صوته طبيعي ووجه عاري من املشاعر).
الطبيب :ال يا زاهد…حقاً إهنا زوجة شخص آخر ولكنها والدة أطفالك
وستبقى والدمهم لألبد حىت بعد املوت  ،وإن راحة أطفالك مرتبطة
براحتها  ،وراحتك مرتبطة براحة أطفالك…أليس كذلك ؟؟
زاهد :نعم… ولكن ما الذي أستطيع أن أفعله اآلن بعد أن أخذت أطفايل
إىل مكان بعيد علماً بأنين مل أوافق على الطالق إال بعد أن عاهدتين
على أهنا لن تتحكم يف أطفايل إال بعد موافقيت( .بدأ مزاجه يتعكر).
الطبيب :بالطبع إنين أراك على حق يف إحساسك جتاه زوجتك  ،ولكن جيب
علينا أن ندرس املوضوع بالتفصيل لكي نتوصل إىل الصحيح واخلطأ ،
ونكتشف األخطاء اليت أدت إىل الطالق  ،وحنلل املشاعر السلبية اليت
ُكدست يف دماغك مثل الصديد  ،ومن مث نبحث عن احلل املناسب
إلزالتها…ما رأيك ؟ هل تتفق معي؟؟
زاهد :نعم…إذا كنت تعترب ذلك ضروري فال بأس .
الطبيب :إذن قم بإعداد قائمة عن ما تشكيه جتاه والدة أطفالك…واآلن علينا
االنصراف ألنه قد حان وقت الطعام  ،وإعداد هذه القائمة واجبك
الشخصي ؟؟
زاهد :نعم…وإىل مىت أعد هذه القائمة ؟ (سأل ذلك بلهجة غري طبيعية )
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الطبيب :يا عزيزي هذه هي مشكلتك !! إنك تعرتف مبرضك وباقي عللك
ولكنك متعصب على هذه املسألة فقط  ،وإن خالقنا علمنا أن
االستشارة تفتح جمال التسامح والتفاهم  ،إنك متجاوب يف مجيع
األمور ولكنين أرى أنك تفقد الوعي يف هذا املوضوع علماً بأهنا مشكلة
طبيعية وال دحتاج إىل هذه األمهية اليت زرعها مرض اإلدمان يف نفسك
 ،إن احتمال وقوع الطالق متواجد يف مجيع األنكحة  ،ووقوع الطالق
حيتمل بنسبة ُخسون باملائة يف كل نكاح…ما رأيك؟

زاهد :نعم…هذه احلقيقة ثابتة علمياً .
الطبيب :أنت ووالدة أطفالك كليكما الوالدين احلقيقيني ألطفالكما وسوف
تبقيان على هذه احلقيقة إىل مدى احلياة  ،وإن درست هذا املوضوع
بعمق فإنه من احملتمل أن تتوصل إىل حل مناسب ينظم حياة أطفالكما
بالتعاون املشرتك مع والدمهم  ،وهذا هو خوفك احلقيقي…(أن يؤثر
إدمانك على حياة أطفالك)…وجيب عليك حل هذه املسألة بقلبك
ودماغك والتخطيط للمستقبل ألن ذلك هو املسند احلقيقي حلياتك
وعالجك  ،والتقرير الذي كلفت به هو اخلطوة اإلجيابية األوىل يف هذا
الصدد  ،وهذا يعتمد عليك سواء أعددت التقرير غداً أو بعد غداً
ولكن جيب عليك أن تعده بكل تركيز وخلوص  ،هل أنت توافقين ؟
زاهد( :بأسلوب إجيايب ومتحمس) بالطبع كالمك صحيح…أنا معك.
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وبعد يومني قدم زاهد للطبيب تقرير شخصي أعده بالعجلة  ،ويف اليوم
الثالث طلب الطبيب زاهد للحديث معه شخصياً…وجرى

احلديث:

الطبيب :شكراً لك يا زاهد…إن التقرير كان جيد .
زاهد( :مبتسماً) إن إعداد هذا التقرير مل يكن أمر سهل … إنين شعرت
بالغضب والتوتر خالل اليومني املاضيني ،وقد توصلت إىل أنه جيب
علي إجياد حل مناسب هلذه املسألة .
الطبيب :إنه من حسن احلظ أنك توصلت إىل حل لعالج مرضك  ،ولكنك ال
تستطيع حل هذه املشكلة مبفردك  ،ألهنا مرتبطة مبشاعر ال يستطيع
العقل املتوتر تشخيصها ومن مث إجياد آلية إلزالتها .
زاهد :نعم…إنين أوافق وجهة نظرك.
الطبيب :إذن يا زاهد تفضل هذا التقرير ليبقى معك ليوم آخر  ،ألن بعض
املشاعر العريقة تتضح بعد مرور بعض الوقت  ،ولو أنك تعتقد أنه ال
حيتاج إىل إضافة…اقرأه مرة أخرى…ما رأيك ؟؟
زاهد :حسناً … مىت أعيده لك ؟
الطبيب :أنا سوف أطلبه منك يف الوقت املناسب.
ويف اليوم اخلامس عقدت اجللسة الثانية لالستشارة الشخصية لزاهد ،
وجرى فيها احلوار اآليت:
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الطبيب :عزيزي زاهد…كل اللوائم يف تقريرك تعود إىل احتاجك لقضاء زوجتك
حيامها حسب رغبتها بعد الطالق…أليس كذلك ؟ هل إحساسي
صحيح ؟
زاهد :إنك سألتين عن مشاعري جتاه زوجيت  ،واحتجاجي الوحيد حنوها هو
– ملاذا سافرت بأطفايل بعيداً عين!!؟( -توتر زاهد قليالً وتذكر مجلة
الطبيب –إن زاهد ساخط عن والدة أطفاله ألهنا تقضي حيامها حسب
رغبتها بعد الطالق منه ).
الطبيب :إنين قرأت التقرير مرتني أو ثال  ،وال أعترب مشاعرك غري صحيحة
ألنك إنسان مثقف دحمل شهادة البكالوريوس…ولكن هذه املشاعر
السلبية مبنية على أسس غري صحيحة .
زاهد( :بأسلوب حساس) ولكن والد زوجيت عندما طلب مين التوقيع على
استمارة الطالق وعدين بأن أطفايل سوف يقضون ثالثة أيام من كل
الشهر معي ولن يسافرون خارج باكستان بدون إذين .
الطبيب :إنين أفهم مشاعرك  ،ولكن أخربين عن مدى امتثال زوجتك بالقيم
الشرقية ؟
زاهد :ماذا تقصد ؟
الطبيب :يعين أن زوجتك كانت تعترب الطالق أمر سهل  ،أم كانت مثل باقي
النساء الباكستانيات تعتربه مثل املوت ؟
زاهد :نعم كانت بالطبع ذي صبغة شرقية كلياً  ،وكما أخربتك أهنا كانت ابنة
أحد أبناء عم والدي .
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الطبيب :إنك أصبحت تدافع عن دمك وعائلتك .
زاهد :ال …ولكنين أوضح لك أهنا كانت تعترب الطالق آفة كبرية وليس
سهالً يف نظرها  ،إنين ضربتها مراراً وذهبت إىل بيت أهلها ولكنها
كانت تعود معي عندما كنت أذهب ألصاحلها  ،ومن مث سخطت مين
وذهبت إىل بيت أهلها عندما كانت حاملة ألبين الثالث  ،ويف حني
الوضع مل أمتكن من احلضور  ،وكنت أشعر أهنا ساخطة مين إىل أكرب
حد لعدم حضوري وقت الوضع بسبب إدماين  ،ويف آخر األمر عندما
عادت إىل بييت أخربت والديت أهنا سوف تعطيين الفرصة األخرية ،
وعلي أن أختار إحدى السبيلني…إما أن أعيش معها حياة طبيعية أو
ّ
أمارس اإلدمان  ،ولكنها ذهبت إىل بيت أهلها بعد أن أمضت معي
فرتة طويلة وأنا أمارس اإلدمان  ،وعندما عادت لتأخذ أمتعتها من بييت
طلبت منها والديت أن تعطيين فرصة أخرية ملدة أسبوع  ،وأجابتها أهنا
مستعدة لتعطيين مهلة شهر بدالً من أسبوع وسوف تبقى معي مدى
احلياة إن تركت ممارسة اإلدمان  ،وهذا يعين أن الطالق كان عيباً كبرياً

لديها .
الطبيب :أي أنك تعتقد أهنا مثل باقي نسائنا ال تربر نفسها  %100بعد
الطالق لألبد  ،وتعترب نفسها مطلقة سواء كانت خارج الوطن أو يف
أي مكان  ،وتعترب نفسها عاراً لوالديها بأهنما والدين المرأة مطلقة ؟

زاهد( :بعد تأمل قليل) نعم ال أعلم…مل أفكر أبداً يف هذا القبيل .
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الطبيب :يا عزيزي تذكر…عندما كلفتك بإعداد التقرير طلبت منك أن تدون
فيه قائمة ما تشكيه جتاه زوجتك !! إنين متأكد أهنا ارتكبت أخطاء
أخرى غري اليت ذكرمها  ،أخطاء أدت إىل وقوع الطالق بينكما…؟
زاهد :نعم…أتذكر.
الطبيب :يا عزيزي إنك تعلم أنين طبيب  ،ويف جمتمعنا ال يوجد سوى القليل
من املثقفني مثلك  ،وأنا أعلم أنك مريض مزمن لإلدمان  ،ومع ذلك
الحظتين أعتقد أن هناك أخطاء أخرى صدرت من تلك املرأة  ،هل
تضن أن املرأة املطلقة هلا كرامة يف جمتمعنا ؟
زاهد :ال… بالطبع  ،إن جمتمعنا يعترب الطالق أمر غري صحيح .
الطبيب :إذن ملاذا ال تفكر أنك مارس اإلدمان  ،وأهنا دحملت الضرب من قبلك
 ،وأهنا اختارت وسام الطالق على غرمها مدى احلياة…ملاذا ؟ أمل
تشعر هي جبميع هذه اجلوانب ؟ أمل تكن مثقفة مثلك ؟ فكر
قليال… ً
زاهد( :تأمل قليالً حمركاً رأسه وكأنه يقول…نعم هو كذلك)

الطبيب :هل تعلم يا زاهد مدى اآلالم اليت تعانيها األم وقت الوالدة  ،إن امرأة
أخربتين عن أمل والدمها وقالت أهنا كانت تشعر بأن الكرة األرضية
انشطرت إىل شطرين  ،أي أنه والدة أطفالك دحملت هذا األمل ثالثة
مرات من أجلك  ،وأنت جزيتها بالضرب واإلدمان  ،واآلن بالطالق
الذي يعود ذنبه يف جمتمعنا إىل املرأة لألبد .
أصبح زاهد غري طبيعي وال يبدوا أنه يستطيع مواصلة اجللوس على الكرسي.
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الطبيب :يا زاهد إهنا حىت اآلن تقوم بواجب تربية أطفالك بكل خلوص  ،وأهنا
مل تقبل زوجها اجلديدة إال على شرط أن يقبل أطفال السيد زاهد ،،،
إذن يا زاهد قم بإعداد قائمة تضم ما تشكيه والده أطفالك جتاهك
حسب ما اعتقادك…ما رأيك ؟ هل تستطيع أن تعرب هذا اجلبل الوعر
؟
زاهد( :بابتسامة خجولة) نعم سوف أحاول.
الطبيب :بالتأكيد قم هبذا الواجب  ،يا زاهد إننا يف حياة اإلدمان نقوم بكدس
جبال من املشاعر السلبية  ،وكما تعلم أنه جيب إخراج الصديد من
اجلرح لكي يربأ متاماً  ،وكذلك جيب إزالة التخيالت املؤملة من حياة
اإلدمان ألهنا هي اليت تعيد اإلنسان إىل ممارسة اإلدمان مرة أخرى ،
أرجوك أن خترج هذه املسألة من حياتك  ،وعليك أن تقدم هذه القائمة
بعد الغد  ،هل أنت موافق؟
زاهد :نعم أنا موافق.
وبعد مرور ثالثة أيام مل يقم زاهد بتقدمي التقرير  ،ولوحظ عليه يف اجتماع
الصباح بأنه متوتر نسبياً ويتشابك مع املرضى واملوظفني ويشعر بأن
مجيع أنظمة مركز العالج غري صحيحة  ،ويتم تذكريه حبلق اللحية يف
استشارة الصباح  ،كما لوحظ عليه منذ اليومني األخريين بأن التقرير
التحريري الذي يعده ليس أكثر من شئ رمزي  ،ولكن الشيء امللحوظ
أن دعائه بعد الصلوات أصبح أطول مما كان معهود عليه  ،وعند مقابلته
للطبيب ال يذكر سوى مهه عن غيابه لفرتة طويلة عن وظيفته  ،وعند
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سؤاله عن النوم يفيد بأن نومه توتر وازداد عدد السجائر اليت يدخنها
يف اليوم .
واليوم طلب للجلسة الثالثة لالستشارة الشخصية وجرى اآليت:
الطبيب :تفضل يا عزيزي…إنك متوتر نفسياً هذه األيام.
زاهد :ال شئ  ،إنين مل أحضر التقرير الذي كلفيت بإعداده ألنك تعلم جيداً
ما الذي تشكيه أم أطفايل مين وما مشاعرها جتاهي  ،هلذا السبب مل
أعد التقرير واعتربته ضياعاً للوقت  ،كما أن أخيت الكبرية قالت يل أهنا
سوف تطلب من مديري يف العمل بتمدد إجازيت ولكنها مل ختربين شيئاً
بعد .
الطبيب :يا عزيزي إن اجلهة املعنية قد وافقت على متديد إجازتك  ،ولكنين كما
أخربتك أهنم مل يصدروا القرار اخلطي بعد  ،وأنين اتصلت مبديرك
وأفادين أن كبار املسئولني على زيارة ملكتب وهم مشغولني معهم  ،ال
تقلق سوف يصلك قرار اإلجارة على عنوان مركز العالج  ،ولكن
املسألة األهم ليست الوظيفة بل العالج أهم منها  ،ملاذا تشغل نفسك
يف أشياء ثانوية ؟
لدي  ،ملاذا ال تفهم ؟
زاهد :إن الوظيفة هي الشيء الوحيد الذي بقى ّ
(وحياول زاهد أن يغري احلوار عن موضوعه احلقيقي وميارس علقه
أساليب ماكرة لكي يغري تفكريه عن املوضوع اجلوهري ويشغله يف
املواضيع الثانوية) . .
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الطبيب :أنا أفهم ذلك  ،وهلذا السبب اتصلت مبديرك يف العمل  ،يا زاهد
الوظيفة ليست املسألة  ،أخربين ما سبب توترك وغضبتك منذ اليومني
األخريين .
زاهد :ال أبداً…لست غاضباً (أجاب ذلك بغضب )
الطبيب :إذن كان عليك أن تعد التقرير.
ال أعلم ملاذا أنت وأسريت ال تقرون بالظلم العظيم الذي
زاهد:
ارتكبته أم أطفايل جتاهي بأخذها أطفايل بعيداً عين (أصبح يتحد
بصوت مرتفع وبسرعة) يعين أنين لو كنت أريد ملاطلت يف قضية الطالق
عدة سنوات  ،واحملامي يقول يل حىت اآلن أنه يستطيع تكليف القانون
بالقبض عليها يف أوروبا…أليس ذلك من حقوقي الشرعية ؟ ملاذا ال
تعرتفون أن انتهاكها لشرطي بعدم أخذ أطفايل بعد الطالق إىل أي

علي ؟ أخربين…أهذا عدل ؟
مكان دون إذين كان ظلماً عظيماً ّ
(وأصبح زاهد يف غضب ومتفاعالً بشدة وأصبح اللعاب خيرج من فمه
مع احلديث  ،وأمحر لون وجهه ) .
الطبيب :إن القانون يستطيع أن يقبض عليها يف أي وقت  ،وأنك يا زاهد على
حق إن فعلت ذلك  ،إذن ملا مل تلقي القبض عليها حىت اآلن.
زاهد( :أخذ نفسات عميقة وباردة) إنين مل أوافق على الطالق إال عندما
أجربين والدي على ذلك وقال يل :ال تؤذي ابنتنا إنك ال تستحقها،
طلقها وال جتربنا على ممارسة الضغوط عليك  ،كما أخربتك سابقاً إهنا
من عائلة والدي  ،،،وحىت اآلن يقول يل ال تؤذيها .
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الطبيب :يعين أن غضبك على من ؟
زاهد :إن الطالق وقع يف حياتك الزوجية أيضاً  ،كما أنك ال تستطيع أيضاً
مقابلة أطفالك  ،أخربين ألست تفتقد أطفالك بشدة ؟
الطبيب :إن ابنتك الصغرية ال تعرفك حسب ظين .
علي ولكن ابين الكبري…إنين قلق جتاهه ألنه تآنس
زاهد :نعم إهنا مل تتعود ّ
معي بشدة…وإنين قلق ألال دحلق به عواقب نفسية بسبب فقدانه يل
 ،ألن خالة زوجيت أخربتين أن أطفايل الصغار يدرسون بتفوق يف أوروبا
ولكن الكبري غري مطمئن هناك .
الطبيب :إذن املسألة هي من االبن الكبري فقط ؟
زاهد :ال…املسألة من الثالثة معاً…ولكن خويف األكثر على الكبري ألنه
كان مدجماً معي .
الطبيب :إذن أخربين أنه يف يوم من األيام ضربت زوجتك أمام أطفالك .
زاهد :نعم  ،مراراً ويف إحدى املرات ضربت زوجيت يف السيارة وكان أطفايل
جالسني يف اخللف  ،وبعد الضرب تذكرمهم وعندما رأيت إىل اخللف
وجدمهم متدثرين يف املكان الضيق بني املقاعد األمامية واخللفية ،
وعندما دحدثت مع األكرب بأن جيلسوا على املقاعد مل يستجيبوا وبقوا
فرتة طويلة على حاهلم يف نفس املكان .
الطبيب :هل ضربت زوجتك أو تشاجرت معها أمام أطفالك بعد ذلك اليوم؟
زاهد :نعم حد ذلك مراراً  ،ألننا دائماً كنا نتشدد ونتشاجر .
الطبيب :هل كان هناك سبب آخر غري اإلدمان ؟
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زاهد :ال…شجارنا كان دائماً يقع بسبب اإلدمان  ،ألهنا كانت خترب والديت
عين عندما تسأهلا عن إدماين  ،ومن مث كانت والديت خترب أخي وزوجته
ووالدي وأخيت وزوجها وتفتح يل باب نقاش قوي  ،وبعد ذلك كنت
أتشاجر معها .
الطبيب :حسناً…إن جمال عملك يا زاهد وجمال عمل زوجتك له عالقة قوية
بعلوم النفس  ،اآلن أخربين ما الذي كان يستنتجه أطفالك من
شجاركم ؟ ماذا تعتقد ؟
زاهد( :بتحمس وشجاعة يف مواجهة األسلة) على ما يبدوا أهنم كانوا
ينزعجون بشدة .
الطبيب :يا زاهد…إن األطفال حياولون أن ينقذوا والدمهم عندما تُضرب
أمامهم ولكنهم ال يستطيعون خلوفهم من الضرب ولكن ذلك خيلف
على نفوسهم عواقب نفسية عميقة وإحساسهم بارتكاب اجلرمية ألهنم
ال يستطيعون ختليص والدمهم من جمرم أكرب منهم حجماً وقوة  ،وال
يتذكرون سوى أهنم عاجزين عن دفاع والدمهم  ،وبعدها يف املرات
القادمة عند جمرد ارتفاع صوت الوالدين خياف األطفال بشدة ويقعون
يف اإلحساس بالنقص ويتضررون به نفسياً…وإذا سألتهم عن الظلم
الذي عانوه سوف يقولون :إن كل حيايت ودنياي كان معرض للضرب
ولكنين مل أستطيع أن أفعل شيء…هذا اإلحساس ال نستطيع أن
نشعر به أنا وال أنت عن املصيبة اليت تقع فوق رؤوس األطفال يف ذلك
الوقت…هل أنت معي يا زاهد ؟
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زاهد :نعم…(اصرف وجهه من الندامة  ،ويتحرك مضطرباً على الكرسي).
الطبيب :وبعد فرتة يا زاهد عندما يعود ذلك الشخص الذي ضرب أمهم مرة
أخرى باحلب واحلنان لألطفال فإن الطفل يشعر مرة أخرى بارتكاب
اجلرمية ألنه بدأ يكره ذلك الشخص ولكن هذا الشخص يبدوا أنه
إنسان حنون وحبيب…فإن الطفل يستنتج من ذلك أن تفكريه خاطئ
وأنه طفل سيئ .أتشعر أننا حنن املدمنني ما الذي منارسه على الرباعم
الناشئة ؟ إننا نلو كل حيامهم بأحاسيس اجلرمية والنقص والندامة .
زاهد :مل أفكر من هذه الزاوية أبدا ً .
الطبيب :إننا يف حياة اإلدمان ال نفكر سوى بأنفسنا  ،يا زاهد أجبين على هذا
السؤال :إذا كان أطفالك عندك هل تدخلهم يف املدارس الدينية ؟
زاهد :ما تقصد ؟
الطبيب :يعين إذا كان أطفالك عندك هنا يف باكستان فهل إنك تدخلهم يف
مدارس دينية لتعلم العلوم اإلسالمية أم تدخلهم يف مدارس منوذجية
لتعليم اإلجنليزية والعلوم احلديثة مثلما كنت ترغب أنت بنفسك يف
جتاوز االمتحان للهجرة إىل أوروبا…هل ترغب يف إرسال أطفالك
عندما يكربوا إىل أمريكا أو أوروبا للحصول على التعليم العايل ؟
زاهد :مل أفهم بعد ماذا تقصد…
الطبيب :كالمي واضح يا زاهد…إن كنت ترغب يف حصوهلم على التعليم
احلديث فإهنم اآلن يف أفضل بيئة لتعلم العلوم احلديثة  ،وعندما يكربوا
سوف يشعرون بالفخر بأهنم تلقوا تعليمهم يف أرقى وأحد بيئة أي
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يف الدول املتقدمة يف أوروبا  ،أما إذا كنت ترغب يف حصوهلم على
العلوم الدينية والرتبية اإلسالمية فمن حقك أن تشعر بالندامة على
إقامتهم يف أوروبا…تكلم يا زاهد ؟
زاهد :نعم إنين كنت أرغب يف حصوهلم على العلوم احلديثة باللغة اإلجنليزية.
(خف غضبه ،،،ويبدوا هادئاً وصوته هادئ  ،وحركته اجلسدية حمدودة
إىل دحريك الشفتني).
الطبيب :ابنك الكبري قد جتاوز سن السابعة أو الثامنة…أليس كذلك ؟
زاهد :نعم.
الطيب :إذن يا عزيزي إنه قد انسجم يف البيئة اجلديدة  ،وكما أخربتين أهنم
كانوا يتحدثون مع والدمهم باإلجنليزية يف البيت فإن البيئة اجلديدة
ليست غريبة عليهم  ،ويا زاهد إن الطفل ال يتوهم مثل الكبار  ،إن
الطفل دائماً يبحث عن التسلية واللهو  ،هلذا السبب يطلق على هذا
العمر بسن الطفولة  ،ويا عزيزي زاهد كما أخربتين أن زوجتك كان
االبنة الوحيدة لوالديها وعندما رزقت بأطفالك أصبح والديها يقرون
عيوهنما عليهم  ،وعندما غادرت هبم والدمهم إىل أوروبا غادروا معها
لكي يعتنوا بأطفالك بكل وقتهم ،أي أن أطفالك حرموا من والد
مدمن ولكنهم حظوا جبدين يعتنون هبم مثل الوالد يف الوقت الذي
يعيش فيه أطفالك بدون أب ،ما رأيك ؟
زاهد :إهنما كانا حيبامها منذ البداية .
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الطبيب :إذن يا عزيزي زاهد أجبين :عندما خيرج الوالدين مع أطفاهلما
للنزهة…هل يقومان بذلك أنفسهما أم ألطفاهلما ؟
زاهد :معلوم…ألجل أطفاهلما (متعجب من هذا االجتاه اجلديد من
احلديث).
الطبيب :إذن…ما الفرق لدى األطفال إذا قضوا نفس الوقت يف النزهة أو أمام
التلفزيون  ،أي أن األطفال يشعرون بنفس املتعة سواء يف النزهة أو أمام
التلفزيون…يعين أن خروج الوالدين بأطفاهلما للنزهة ليكون ألنفسهما
وذلك ألهنم يتمتعون عندما يرون أطفاهلم سعيدين يف الطبيعة خارج
البيت…ما رأيك ؟
زاهد :نعم…كالمك صحيح إىل ٍ
حد ما ولكنين ال أعلم ملاذا تدخلت يف
هذا املوضوع هنا .
الطبيب :نعم… تأمل يا عزيزي إن األمل الذي تشعر به هو لنفسك ألنك ال
تستطيع التمتع بسعادة أطفالك  ،عندما كنت متارس اإلدمان كنت
تعود إىل البيت ودحصل على سعادة إضافية من رؤية أطفالك بعد
متتعك بلذة املخدرات…ولكنك إن كنت مهتماً مبستقبلهم ملا واصلت
ممارسة اإلدمان على األقل يف الوقت الذي أمهلتك زوجتك مدة
شهر…يف احلقيقة كنت منهمكاً يف استخدام سعادة أطفالك
للحصول على متعتك الشخصية  ،وكانت والدمهم هي وحدها املهتمة
يف مستقبل أطفال شخص مريض لإلدمان  ،وكنت تستخدمهم
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لنفسك فقط مثل السيارة أو اآللة  ،ماذا كنت تفعل معهم ؟ (عداً
على األصابع )
أوالً كنت تلو مشاعرهم  ،وثانياً تعليمهم اآلن أفضل من مستواك
االجتماعي يف باكستان  ،وثالثاً تربيتهم حالياً دحت إشراف أناس أكثر

منك خربة وأقدم وأرقى عقلياً وهم جدهم وجدمهم…
أجبين اآلن هل تواجدهم هناك اآلن أفضل ملستقبلهم أم إن بقوا دحت
إشرافك كانوا ضيعوا حيامهم .
زاهد :نعم…والديت أيضاً تقول يل أنين سوف أدهور عادامهم وذلك عندما
ذهب لزيارمهم يف إحدى املرات بعد الطالق طلبوا مين إحضار بعض
األلعاب فقمت بشراء ألعاب مثينة ولكنهم كسروها يف نفس الوقت
باللعب هبا  ،وقالت يل والديت بأن ال أفعل ذلك ثانياً ولكنين فعلت.
الطبيب( :صوت اآلذان) قد حان وقت الصالة  ،واآلن فكر قليالً…هل
مستقبل أطفالك أفضل اآلن من الذي تبنيته أنت  ،وثانياً أن زوجتك
بنفسها مظلومة  ،وثالثاً فكر أن غضبك بسبب فقدانك لآلالت اليت

كانت مهيئ لك السعادة  ،فكر يف ذلك وغداً سوف أدحد معك
؟؟؟
زاهد( :خبجل وابتسام إجباري) حسناً .
الطبيب( :مبتسماً) جيب أن خترج بنتيجة يا زاهد  ،أنت متأخر يف العالج،
وكنت أتوقع منك أن تسبق اجلميع يف طريق الشفاء ألنك ماهر يف
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علم النفس وتنافس األطباء يف ذلك  ،إن تأملت يف ذلك فإنك سوف
ترى سبل النجاة من قرب !!؟ غداً موعدنا .
ويف اليوم التايل استدعى الطبيب زاهد لعقد اجللسة الرابعة من االستشارة
الشخصية.
آال ترغب يف اجللوس اليوم ؟
الطبيب:
زاهد :ال شيء ولكنين تأخرت يف شرب الشاي اليوم (وكان اهلدف من السؤال
واجلواب معرفة احلالة الذهنية للمريض  ،كما أن الطبيب مل يطمئن
للجواب ).
الطبيب :هل ترغب اجللوس يف اخلارج فوق السقف…يف اهلواء الطلق؟
زاهد :ال أشعر بأن ذلك مناسباً .
الطبيب :حسناً قم لنذهب فوق السقف………نعم أخربين عما فكرت؟

زاهد :نعم إنين أعرتف بذلك يف داخلي منذ البداية بأن زوجيت تعرضت للظلم
من قبلي  ،أتذكر بأنين ضربتها يف إحدى املرات وأسودت منطقة عينها
ومل تستطيع الذهاب إىل العمل ملدة يومني وكانت تسألين مراراً عن
مدى سواد منطقة عينها .
الطبيب :أنا متأكد من أهنا حىت اآلن ليست سعيدة  ،ألنك أنت الذي أخربتين
بأهنا تزوجت من رجل كبري يف السن،،،وسوف دحمل وسام املطلقة
مدى حيامها ،،،يف كل حال أخربين ما مشاعرك جتاه أطفالك ؟

زاهد :كالمك صحيح ولكن ال أحد يستطيع أن يعتين بأطفاله أكثر من
والوالد .
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الطبيب :بالطبع ولكن والوالد الغري ملو باإلدمان  ،ألن املدمن يستخدم
اجلميع للحصول على سعادته الشخصية  ،وبعد بعض سنوات كان
أطفالك سوف يعلمون أنك مدمن  ،وذلك سوف يؤثر سلبياً أكثر
على حيامهم .
زاهد :ولكنها لو منحتين فرصة لرتك اإلدمان ؟ ملا حصل كل هذا.
الطبيب :كالمك صحيح…ولكنها مل متنحك فرصة ستة سنوات ؟
زاهد :نعم…منحتين.
الطبيب :وعندما جاءت للمرة األخرية ومنحت فرصة شهر حسب طلب
والدتك…هل كنت تظن أنتها ترهبك بذلك ؟
زاهد :ال…ولكن قبل تلك املهلة اتفق والدها ووالدي على أن الطالق سوف
يكون احلل الوحيد يف حالة عدم ترك اإلدمان.
الطبيب :هل حاولت االمتناع عن اإلدمان يف ذلك الشهر األخري ؟
زاهد :ال  ،ألنين إن فعلت ذلك لكنت حرمت من القيام بالنشاطات احليوية
 ،كنت أتناول العقاقري املنشطة يف الصباح لكي أستطيع القيام بعملي
ويف الليل كنت أتناول عقاقري النوم خوفاً من والديت لكي ال تكتشف
سبب عدم نومي.
الطبيب :أي أهنا كانت تشاهد أنك لست مهتم هبا.
زاهد :نعم قالت يل مرة أو أكثر أنك ال تريد االمتناع عن تعاطي املخدرات
 ،ولو أنك مهتم باألطفال حلاولت…إنك ال تريد سوى إذاليل أمام
العائلة بعذر األطفال.
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الطبيب :بالطبع كانت على حق  ،،،وكيف كانت مشاعرك آنذاك ؟
زاهد :كان مهي فقط النوم مبكراً واخلروج إىل العمل صباحاً .
الطبيب :أي كان فكرك أن تتناول املخدرات يف الصباح لكي ال يشعر عن
إدمانك يف عملك أحد  ،ويف الليل كان مهك تناول املنومات إلخفاء
مرضك عن والدتك .
زاهد :نعم كذلك.
الطبيب :أي أن عائلتك كانت تعلم عن إدمانك  ،وإخفائه  ،وممارسته  ،كما
أن زمالئك يف العمل كانوا يعلمون أنك تلقيت العالج أكثر من مرة .
زاهد :نعم مدير قام بتسجيلي يف إحدى مراكز العالج قبل سنوات.
الطبيب :ملا يا عزيزي تكدس هذا األمر يف دماغك يف الصديد  ،تأمل بنفسك
 ،إن مسألة أطفالك مل تطرأ يف هذا املوضوع منذ البداية ومل تفكر يف
مستقبلهم وبقائهم معك  ،بل كنت تعرضهم لألذى دون توقف طيلة
هذه الفرتة.
زاهد :كنت دائماً أفكر بأنين سوف أصلح نفسي غداً ومل أتوقع بأن الطالق
سوف يقع  ،واآلن الكل يف مكان العمل يسألوين عن زوجيت وعن
أطفايل ألهنا كانت تعمل معي يف نفس املكان  ،وأشعر باإلحراج من
ذلك  ،كما أنين أختفي من البعض وال أواجههم ألهنم سوف يسألوين
عن حال أهلي وأطفايل .

الطبيب :ويف هذه الظروف ما الذي كنت تفكره جتاه زوجتك ؟
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زاهد :نعم … يف هذه الظروف كنت أفكر بأنين لن أساحمها أبداً  ،الزوجة
الوفية ال ترتك زوجها وحيداً…(وبدأ الغضب يظهر عليه).
الطبيب :نعم يا عزيزي يف األفالم اهلندية نرى أن الزوجة ال ترتك زوجها مهما
كانت الظروف  ،ألن املذهب اهلندي ال يسمح بذلك أبداً  ،ولكن
احلقيقة والواقع ختتلف عن ذلك ألن الزوجة الوفية تكون أم وفية
ألطفاهلا  ،وتستطيع أن تتحمل مسئولية أطفاهلا إذا أجربمها الظروف
على ذلك  ،وال تستطيع أن ترتك أطفاهلا دحت رعاية شخص مدمن ،

ولو سألتين عن حيايت الشخصية وعن مشاعري جتاه والدة أطفايل اليت
طلبت مين الطالق فإنين أقول بأهنا اختذت خطوة إجيابية يف صاحل
أطفاهلا…
أي أهنا:
حررمهم من البيئة اليت خلقتها أنا يف املنزل…حاول أن تفهم هذه
النقطة بدقة  ،أي أنه من حقي لومها من الناحية الزوجية ولكنها "أم"
 ،ما رأيك أنين أتعلق يف لومها من الناحية الزوجية أو أهنا اختذت خطوة
إجيابية جتاه مستقبل أطفايل وأطفاهلا؟؟
زاهد( :يستمع احلديثة بتوجه تام) حرك رأسه قيالً وكأنه يفهم.
الطبيب :هل أنت معي يا زاهد ؟ إنين أقنعت نفسي باختيار أحد
السبيلني…إما أحزان العالقة الزوجية وأخطاء الزوجة أو األم الشجاعة
الوفية ألطفاهلا ومستقبلهم ؟ أجبين يا زاهد ما الذي يراه مناسباً لك
إذا نظرت إىل القيم األخالقية يف جمتمعنا ؟
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أختار فضلها على أطفايل .
زاهد:
الطبيب :بالضبط يا عزيزي…ويف مجيع أمور احلياة جيب على اإلنسان اختيار
مثل هذه املواقف  ،واآلن يا زاهد قل يل هل تعترب أن بقاء أطفالك
دحت رعايتك يعترب مضر للغاية حلالتهم النفسية؟؟
زاهد :نعم أعرتف بذلك  ،ولكن تفكريي يتوقف عندما أتذكر هجر زوجيت
لدي سوى الغضب والبطش  ،مع أنين أحاول
وأطفايل  ،وال يبقى ّ
مقاومة ذلك ولكنه ليس يف استطاعيت علماً بأنين اعرتف خبطأي
ولكنين ال أستطيع السيطرة على غضيب ؟
الطبيب :أشكرك على تزويدي هبذه املعلومة ورغبتك يف حلها معي  ،وأعترب
اكتشاف هذه املسألة وإجياد حلها من أهم العوامل اليت تساعدنا يف
شفائك التام على الوجه الصحيح  ،وإنين سوف أحاول يف إجياد احلل
املناسب هلا  ،وإن الحظت مين تقصري يف ذلك أو أنك مل تفهم أي
نقطة فعليك التعليق فوراً  ،وعلينا حلها ودحليلها بالطرق العلمية  ،وقد
أرشدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نقالً على خالقنا مبعىن :أن كل

من يصيبنا من سوء يكون نتيجة أعمالنا السيئة.
أي أن هجر زوجتك وأطفالك مل يكن إال نتيجة األخطاء اليت صدرت
منك  ،وهذه حقيقة علمية  ،وهي من صنعك  ،ثانياً أرشدنا الرسول
صلى هللا عليه وسلم أن القلق واهلم سالح الشيطان الذي حيتكر به
املسلم  ،ولو أن اخلطأ صدر منك وعاد عليك بأزمة فلماذا اهلم والقلق
؟ هل تتصور أن اخلالق الذي رباك منذ الطفولة وسد مجيع احتياجاتك
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أن يرتكك اآلن وحيداً  ،وال تنسى أنه مع ذلك رب زوجتك وأطفالك
 ،وأنك أصبحت خطرياً جداً حليامهم  ،وأمهلك مهلة لكي مهتدي
ولكنك مل تستقيم  ،ومن مث أبعد أطفالك ووالدمهم من شرك  ،ويف
كل حال عندما ال تعرتف مبشكلتك وال تتبىن مسئوليتها فإنك فتحت
الباب للوقوع يف مشكلة أخرى  ،أي أن عدوك يوسوس يف دماغك
ويسبب لك القلق واهلم  ،وهو شعورك عن تفكري زمالئك يف العمل
عن أسباب هجر زوجتك وحنو ذلك  ،وأنك شخص مدمن وظلمت
زوجتك  ،وهذا شئ طبيعي وأن زوجتك تعترب والدة وفية حافظت على
حياة أطفاهلا  ،ولكن العدو يزعجك بأن عزتك ورجولتك تلوثت…يا
عزيزي هل ميلك املدمن عزة أو رجولة أو كرامة  ،كم من مرة يتوسل
املدمن أمام أشخاص ال كرامة هلم للحصول على املخدرات (وحرك
زاهد رأسه وهو يبدي التوافق من كالم الطبيب)  ،ومن مث تؤدي
كرامتك الكاذبة إىل وقوعك يف املصيبة التالية ويقوم العدو بتجميد
وعيك ويعري عليك الغضب الذي خيمر العقل وخيفي عنك علمك
وأخالقك واهلداية الربانية ويرتكك وحيداً للوقوع يف الضرر  ،يرتفع
الضغط وتدفق القلب وفقدان السيطرة على املشاعر األمر الذي جيرب
يف هناية األمر اعتبار زوجتك هي السبب يف كل شئ  ،وعندما تنهمك
من الغضب فإنك سوف تيئس من َروح رفيقك احلميم وخالقك جبانب
تعلق مجيع نشاطاتك اليومية  ،وعند استمرار هذه احلالة فإنك سوف
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تعترب اإلدمان ضرورة ال بد منها  ،وسوف متارسه مع وعيك التام
ألسباب السقوط فيه ،،،واتضح من كل ذلك ثالثة أمور:
1أن اخلطأ ينتج مصيبة.2نشأة القلق واهلم بسب عدم االعرتاف باخلطأ  ،وهذين من أعظمأسلحة العدو  ،وعندما تفكريك حنو زوجتك وأطفالك فإن على الفور
سوف تكرر اخلطأ وتلقي اللوم على زوجتك  ،ومن مث فإن العدو يشن
عليك القلق واهلم  ،وغضون ذلك تقوم بتكرار اللوم على زوجتك فإنه
يشن عليك السالح التايل وهو…
3الغضب.وعندما ميارس غزوه عليك فإنك سوف تلجأ إىل ممارسة اإلدمان…ألن
تكرار الغضب وتكرار اهلم سوف يقنعك نفسياً بأن اخلطأ الذي ارتكبته

زوجتك كان أعظم بكثري من خطأك  ،وعندما ترى نفسك فقيد احلال
فإن مجيع القيم األخالقية والروحانية تصبح عدمية املفعول  ،وسوف
تتذكر صديقك القدمي "اإلدمان" ويصبح احلل الوحيد أماك…ما رأيك

؟
زاهد :نعم أنا معك.
الطبيب :هل ترى بوضوح مثلما أراه أنا…أي كيفية صب اللوم على الزوجة يف
كامل املوضوع ؟
زاهد( :بابتسامة وكأهنا جرحية) نعم أرى .
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الطبيب :وال تنسى يا زاهد أن خامت النبيني صلى هللا عليه وسلم أخربنا بأن الذي
ميوت على اإلدمان يبعث يوم القيامة مع عبدة األصنام  ،يعين أن العدو
لعب عليك بأسهل طريقة لكي يقودك إىل نار جهنم ،واآلن افهم
كالمي بوضوح "أنك أنت الذي سوف تسيطر على خياالتك منذ
اللحظة األوىل " .
يعين أنك لو مسحت للخياالت السيئة السري يف دماغك منذ اللحظة
األوىل فإن العدو يغزوك من خياالتك.
زاهد :نعم.
الطبيب :يا زاهد انك أكرب مين يف السن ولكن جيب عليك أن تفهم هذا
املوضوع بأن األمانة ليست الصدق فقط ! ولكن الصدق أسهل شعب
األمانة  ،وباألخص ملرضى اإلدمان ألهنم ال يهتمون بآراء من حوهلم
يف اجملتمع  ،يعين أن األمانة احلقيقية هي التفكري الصادق والصحيح
واعتبار مشاعر اآلخرين صادقة وصحيحة  ،أي اعترب مشاعر زوجتك
صحيحة وصادقة وفكر من مكاهنا ومن مث اعترب اجملرم احلقيقي جمرم
بالصراحة  ،وهذا هو الذي يصب يف مصلحتك.
زاهد :نعم.
الطبيب :واآلن يا زاهد أكلفك بواجب وعليك تنفيذه بالتفصيل.
زاهد :سوف أنفذه بكل سرور وكل كلفين بشيء سهل (مبتسماً ولكن بشكل
إجيايب).
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الطبيب :يا عزيزي إن خالقنا سبحانه وتعاىل علمناً مبدأ للحصول على السكينة
والراحة يف القرآن الكرمي يف سورة االنشراح وهو (إن مع العسر يسرى
 ،إن مع العسر يسرى)  ،يعين عليك الرجوع إىل املاضي والبحث عن
تلك األحدا اليت تعتربها مؤملة للغاية وأنك أخفيتها يف نفسك وال
تستطيع مواجهتها  ،بالطبع إنه عمل صعب ومؤمل  ،ولكنك عندما
سوف تنجح يف تنفيذه فإنك سوف تشعر بالسكينة والراحة النفسية
احلقيقية وسوف تشكرين على ذلك  ،اعلم يا عزيزي عندما يواجه
اإلنسان خسارة يف جتارته فإن التجار الذكي يفكر يف حسابه عن قلة
الفائدة…بل يقوم يف البداية سد دواعي اخلسارة ومن مث يفكر يف سبل
الفائدة  ،وعليك اآلن البحث عن دواعي اخلسارة وعن الثغرات اليت
تسرب أموال سكينتك  ،وعندما تتمكن من ذلك فإنك وإن مل دحصل
على فائدة ولكنك على األقل متكنت من سد أبواب اخلسائر…ما
رأيك ؟؟
زاهد :نعم أفهم ما تقصده  ،أي أنك كالمك صحيح.
الطبيب :حسناً  ،احلمد هلل  ،وهذا هو واجبك (وكتبه على ورقة لزاهد وطلب
منه أن يكتب رسالة لزوجته السابقة ويذكر فيها كل ما صدر منه سوء
وضرر جتاه زوجته وأطفاله بالتفصيل ومن مث يعتذر منها على ذلك ).
وكان وجه زاهد يبني أحواله الداخلية  ،وكان قلقاً وليس غاضب .
الطبيب :ولكن يا زاهد ال ترسل هذه الرسالة لزوجتك  ،بل هي جمرد ختفيف
العبء النفسي الذي دحمله يف نفسك بسبب ما صدر منك من تقصري
190

جتاه زوجتك وأطفالك ألن كدس ذلك يف نفسك سيلعب دور السم
يف اجلسم  ،وتعرتف باخلطأ الذي صدر منك لتقنع ضمريك به…هل
توافقين على هذا ؟؟
نعم سوف أذكر هذه املسألة فقط ولكن التفصيل سوف
زاهد:
يكون صعب نوعاً ما.
الطبيب :يا زاهد ال تنسى أن راحتك النفسية يف حياتك املستقبلة يعتمد على
هذا الشيء  ،وعليك أن ال ترتك أي شيء يف نفسك من هذه التفاصيل
 ،هلذا السبب تعترب التفاصيل ضرورية  ،وأجنز الواجب يف ثالثة أو أربعة
أيام بدالً من يوم أو يومني.
حسناً  ،وأشكرك على توعييت بالتفكري من هذا املنطلق يف
زاهد:
مسأليت .
الطبيب :يا زاهد إن األمر األهم سوف أخربك عنه بعد أن تعد هذا الواجب
(مبتسماً  ،ويقوم الطبيب بفحص مشاعر زاهد).
(ضحك حبرية) إنك ختلق لدي ولعاً قوي !! ما هو األمر
زاهد:
األهم من كل هذا ؟؟
الطبيب :إنه خيص بك فقط  ،وليست له عالقة بأطفالك وزوجتك  ،وأستطيع
أن أخربك اآلن ولكنه سوف يفقد فائدته…
زاهد :حسناً  ،شكراً لك .
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ويف اليوم التايل قام زاهد بتسليم واجبه  ،وبعد يوم طلبه الطبيب حلضور اجللسة
اخلامسة .
ويف اجللسة اخلامسة:
الطبيب :السالم عليكم ؟
زاهد( :خبجل) عفواً…وعليكم السالم…نسيت أن ألقي السالم أوالً .
الطبيب :يف احلقيقة بالسالم يقوم اإلنسان جبرب اآلخرين برد الدعاء له ألننا دائماً
يف احلاجة الدعاء .
حسناً يا زاهد أخربين عن تنظيم نومك ؟
زاهد :مائة باملائة  ،إن نومي اآلن أصبح منظم وعميق مع أنه ال يتجاوز
األربعة أو اخلمس ساعات ولكنه منظم للغاية  ،وأشعر باالنتعاش
عندما أستيقظ يف الصباح وباألخص بعد صالة الفجر قليب يشعر
بالسعادة دون أي سبب  ،كما أنه بعد صالة املغرب والعشاء أشعر
بالسكينة  ،ولكن بعد صالة الظهر والعصر أشعر ببعض التوتر.
الطبيب :نعم يا زاهد أم تكن يف مثل هذا الوقت يعين وقت صالة الظهر العصر
يف مكان عملك ؟؟
زاهد :نعم…حىت أنا أتصور ذلك  ،ألنين كنت متعود على تعاطي املنشطات
يف هذه الساعات  ،وهلذا السبب أشعر بالتوتر حىت اآلن.
الطبيب :كما أن حماضرات الظهر تعتب اإلنسان  ،ويف وقت العصر تشعر
بالكسل ألنك تستيقظ من النوم  ،وعليك اإلكثار من االستحمام
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باملاء يف فصل الصيف كما تعلمت فوائد ذلك من حماضرات فوائد املاء
حيث أن له تأثري كيماوي يف دحسني مزاج الدماغ.
زاهد :نعم سوف أبدأ ذلك.
الطبيب :ويا زاهد لو الحظت أن أفضل للوضوء يف فصل الصيف أن تستحم
خفيفاً دون استخدام الصابون كل مرة  ،كما أنين قرأت التقرير الذي
قدمته ويبدوا أنك اجتهدت فيه وأبديت الشجاعة فيه أكثر من السابق
باعرتافك ألخطائك اليت ارتكبتها  ،واتضح يل أنك تكن بالعاطفية
لزوجتك السابقة حىت اآلن ؟
زاهد :نعم أليس ذلك أمر طبيعي ؟
الطبيب :بالضبط يا زاهد إنه أمر طبيعي وإجيايب للغاية  ،وهي أيضاً ترغب يف
قلبها أن تصبح إنساناً سليماً ألنك والد أطفاهلا.

زاهد :ولكنين ال أستطيع أن أبقى معها يف مكان واحد بعد الطالق (بأسلوب
دفاعي).
الطبيب :إنك مل تفهم ما قصدته  ،الذي كنت أقصده هو أنك بعد أن تتعاىف
وتصبح إنسان سليم وتعود إىل حياتك الطبيعية وتكسب مكانة يف
اجملتمع…يف ذلك الوقت عندما تلتقي أبنائك وأن يف سن الشيخوخة
سوف تتمكن من االعتذار منهم بسهولة كما أهنم هم سوف يشعرون
بالسعادة يف ذلك الوقت ألن والدهم استعاد مكانته يف اجملتمع وترك
حياة اإلدمان  ،وهذا الذي ترغبه والدمهم بأن ال يعشر أطفاهلا بذلة
لكون والدهم شخص فضويل يف اجملتمع.
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زاهد :اآلن فهمت…ويبدوا كذلك  ،أهذا هو األمر املهم الذي كنت تريد
علي ؟
أن تكشفه ّ
الطبيب :ال يا زاهد سوف أخربك عنه اآلن…ولكن أخربين قبل ذلك عن شئ
وهو :عندما كنت تعود إىل البيت وكان مهك هو أن ال تكتشف
والدتك عن إدمانك ! ما الذي كنت تشعره عندما كنت ترى أطفالك
؟
زاهد :كنت أحن هلم وأشعر بالسعادة عندما أراهم.
الطبيب :هذه مشاعرك جتاههم…حبك وحنو ذلك  ،ولكن الذي أسألك عنه
هو ما الذي تشعره عن نفسك ؟
وضح يل بالتفصيل ما الذي تقصده بالضبط ؟
زاهد:
الطبيب :يعين ما الذي كان يشعره قلبك عن نفسك عندما كنت تعود إىل البيت
وترى أطفالك…ماذا أنا ؟؟؟
زاهد :اآلن فهمت… وكما تعلم ما الذي يطرأ على املدمن يف ذلك الوقت
سوى اإلحساس بأنه إنسان جمرم وخائن .
الطبيب :هل كان هذا اإلحساس جمرد إحساس سطحي أم إحساس عميق .
زاهد :يف احلقيقة عندما كنت أفكر يف العودة إىل البيت كان ال يهمين سوى
التهرب من والديت.
الطبيب :نعم أنت أخربتين عن ذلك يف السابق وإنين أشعر بذلك ولكنين أريد
أن أعرف مشاعرك اخلاصة بأطفالك عندما كنت تراهم وتفكر يف
حياتك السطحية وما الذي تقدمه هلم ؟
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زاهد :هذا اإلحساس كنت أشعر به كل يوم عندما كنت أرى أطفايل وكنت
أب حقري  ،وما الذي أستطيع أن أقدمه هلم ألنين ال
أشعر بأنين ٌ
أستطيع مساعدة نفسي بدون مساندة اإلدمان  ،وهذا اإلحساس كان
يأتيين مراراً يف اليوم .
الطبيب :يا زاهد هذا اإلحساس الذي ذكرته اآلن هو النصف األول من األمر
املهم الذي كنت أريد أن أخربك عنه  ،،،،واآلن أخربين :كما قلت يف
االجتماع أن والديك كانا يتفقدانك من وقت آلخر…هل كانا

يفتشانك عندما كنت تعود إىل البيت ؟؟
زاهد :نعم…والديت كانت تفتشين كما جيري تفتيش املرضى يف مراكز
العالج .
الطبيب :وعندما كنت تعود إىل البيت بعد تلقيك العالج هل كنت تواجه نفس
املعاملة ؛ يعين الشك والتفتيش ومراقبة نشاطاتك وحنو ذلك؟
زاهد :نعم…وكنت يف بعض األحيان أتشاجر معهم وأقول إنين تركت
اإلدمان وإن مل متتنعوا من هذه املعاملة فإنين سوف أعود على ممارسته
مرة آخرى.
الطبيب :بالطبع يا زاهد وأنت تعاين ضغوط العمل جبانب مسئوليات الزوجة
واألطفال والتفكري يف ممارسة اإلدمان أو االمتناع عنه.
زاهد :نعم كنت أمارس هذه الضغوط وأفكر دائماً أن اإلدمان هو املخرج
الوحيد من هذا املأزق  ،كنت أفقد ثقة كل من حويل  ،وإذا مارست

اإلدمان أستطيع مقاومة هذه الضغوط ومواصلة عملي.
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الطبيب :انك اعرتفت بنفسك يا زاهد  ،هذا هو اجلزء الثاين من األمر
املهم…واآلن أخربين إىل أي مدى امتنعت عن اإلدمان ؟
زاهد :إنين مل أمتنع طويالً  ،ألنك كما تعلم أن نوعية عملي متعلقة باألدوية
 ،وكنت أتعاطى جرعة اإلدمان مىت ما شئت .
الطبيب :ولكن ما أكثر ما امتنعت عن تعاطي اجلرعة ؟
زاهد :يومني أو ثالثة.
الطبيب :وهل مارست العالج لفرتات ترتاوح فوق السنة ؟
زاهد :نعم  ،ولكنين مل أمارس اإلدمان خالل فرتة العالج.
الطبيب :نعم وذلك ألنك خالل فرتة تلقي العالج كنت خارج البيئة اليت ذكرمها
يل…
لقد استنتج من كالمك يا زاهد أمرين ومها أنك كنت تعيش يف عامل
من اإلحساس بالذنب بسبب تقصريك جتاه أطفالك  ،وثانياً البيئة اليت
خلقت يف بيتك من الضغوط النفسية وعدم الثقة عليك ،وكنت ال
تستطيع قضاء روتني حياتك بغري اإلدمان.
وسوف أخربك يا زاهد اليوم عن أمر مل خيربك عنه أي طبيب يف السابق
 ،وهو أنه جيب عليك أن تشكر هللا سبحانه وتعاىل ألنه منح أطفالك
وزوجتك ولياً أفضل منك  ،وهو جديهما اللذان يرعياهنما أفضل منك
بكثري .
زاهد :على هذا األمر أشكر اخلالق ؟ (هذه أصعب مراحل االستشارة
الشخصية من حيث اإلقناع واملنطق).
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الطبيب :نعم…ألن مشاعر اإلحساس باجلرمية ولوم النفس كانت ال متكنك
من االعتماد على النفس ؟
زاهد :نعم إىل ٍ
حد ما.
الطبيب :ال…وليس إىل ٍ
حد ما !! وإمنا انتهت تلك املشاعر متاماً  ،واآلن
ميكنك أن تفارق اإلدمان ولكن جيب عليك أن تساعد نفسك قليالً،
ألن العذاب النفسي واإلحساس بالندامة كان يزيد من آالمك الداخلية
ويعكر مزاجك وجيعلك حمتاج لإلدمان…أليس كذلك ؟

زاهد :صحيح…ولكن…
الطبيب :يا زاهد جيب عليك أن تواجه احلقائق…ال تضيع وقتك بلكن وهكذا
 ،إنك جتاوزت السابعة واألربعون من عمرك.
زاهد!!! :
الطبيب :يا زاهد إن بعض الناس يستطيع أن يقنع من حوله باملكر  ،ولكن ما
كان بداخلك من ندامة جتاه أطفالك املساكني ال ميكن أن تتغلب
عليه باملكر  ،ومهما حاولت ولكن لن تستطيع أن تشعر بالسكينة
النفسية  ،ولقد اعرتفت يل بنفسك أن زوجتك أمهلتك عدداً من
الفرص لكي تعود إىل حياتك الطبيعية ولكن مل تفارق اإلدمان.
زاهد :نعم (وهو مقتنع)
الطبيب :اآلن تستطيع أن تفارق اإلدمان وتكون نفسك وتتقدم يف حياتك ،
وعندما يعلم ذلك أهل زوجتك سوف يشعرون بأنفسهم ضرورة
رعايتك كأب حقيقي ألطفالك ولن حيرموهم من منك  ،وحىت أنت
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بنفسك لن دحتاج إىل مزاعم مساندة أطفالك وزوجتك يف دحقيق اهلدف
احلقيقي  ،لذا عليك أن تعتصم برمحة اخلالق عز وجل وتتقدم يف
حياتك.
زاهد :كالمك صحيح ولكن دحقيقه صعب نوعاً ما .
الطبيب :إن الوقت سالح قوي…عندما تعزم على احلالل وتطهر ظاهرك
وباطنك بالصالة فإن نظام هللا سبحانه وتعاىل سوف يساعدك على
التقدم .

زاهد :أوافقك رأيك ولكن !! زوجت أخي أخربتين أهنا دحدثت مع زوجيت
عندما وصلت إىل أوروبا وأخربمها زوجيت أهنا تكرهين بشدة…فكيف
هلا أن متسح ألطفايل أن يروين ؟
الطبيب :إهنا على حق…ألهنا مل تنسى بعد أمل الطالق وزواجها من رجل كبري
يف السن وتكر وطنها والعيش يف الغربة  ،وإهنا تعيش يف مرحلة تغيري
الرغبات واملشاعر  ،ولكنها فيما بعد سوف تستقر وسوف تسمح
بلقاء األطفال معك ملصلحتهم  ،وال تنسى أهنا تعلم إحسانك املتواصل
جتاهها .
زاهد :وما هو ؟؟؟ (متعجبا) ً
الطبيب :وهو أنك مل تعرضها حلرب قانونية لكوهنا والدة أطفالك  ،ألهنا تعلم
أهنا أقرت يف احملكمة أهنا لن خترج أطفالك خارج الوطن دون إذنك ،
وأظن أهنا على تعرتف بإحسانك جتاهها ألن قوانني الدول األوروبية ال
تسامح أحداً يف هذه األمور .
198

زاهد :بالطبع  ،هذا صحيح.
الطبيب :وهذه عالمة كرامتك وشرفك وقيمك األخالقية اليت أخذمها عن
أجدادك  ،وتوقع منها اخلري إن فعلت هلا اخلري.
زاهد :اجتماع اليوم كان من أصعب االجتماعات بالنسبة يل.
الطبيب :هذا أسلوبك يا زاهد عندما تستفيد.
زاهد :نعم إنين حصلت على فائدة وافية من هذه احملاضرة.
الطبيب :نعم…اشرب كوب الشاي ودحد معي…
زاهد :هذا هو املوضوع الذي ال أستطيع التحدي فيه.
الطبيب :هذا أمر طبيعي  ،ألن رجال جمتمعنا يكونوا حساسني يف األمور األسرية
وخصوصاً ما يتعلق بالزوجة  ،ولكن رأي الشخصي يا زاهد أن اإلنسان
عندما يفارق اإلدمان تتغري نظرته ومشاعره املاضية وتتخذا شكلها
الواقعي  ،وال تنسى أن صحبة الصالة والدين واملعتصمني هبا هي اليت
تستطيع أن تساعد يف مفارقة اإلدمان  ،إن النجاة يف الدين واالعتصام
بسنة رسول هللا صلوات هللا عليه وسالمه  ،وال طريق آخر سواه .
زاهد :نعم إن الصالة متنح السكينة احلقيقة.
الطبيب :نعم والتقدم مع ذلك يف احلياة…واآلن دحد معي قليالً  ،وأملم هذا
املوضوع قليال ً .
زاهد :هل تسمح يل بتدخني سجارة.
الطبيب :نعم بالتأكيد  ،كما كنت تفعل ذلك يف االجتماعات السابقة.
زاهد :مل أطلب اإلذن وإمنا أردت مهلة وجيزة.
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الطبيب :خذ وقتك ولكن عندما تتحد دحد بالتفصيل.
وبعد فسحة بسيطة…
زاهد :نعم إنين أعرتف بكل ما حصل وكان الوضع احلقيقي كما تفضلت ،
إن مأساتنا هي أننا حنمد على فقدان العمة اليت مل نستطيع احلفاظ
عليها  ،وإنين آمل من اخلالق عز وجل أن يكون املستقبل كما تفضلت
 ،والدليل على ذلك أنين أصبحت أنام نوماً مرحياً وسكان  ،وعجليت

هي اخلروج من هنا سليماً ومن مث مرافقة مجاعة التبليغ والعودة إىل
عملي والزواج مرة أخرى وقضاء حياة سعيدة وناجحة  ،إنين استفد
من هذه االجتماعات وخففت وزر قليب واعرتفت باحلقيقة  ،ألنين
كنت أمحل زوجيت السابقة ذنب كل ما حصل يب  ،واآلن سوف
أساحمها على كل شئ ألن اخلطأ كان مين  ،اآلن أنا مطمئن ألنين
كنت أعتقد يف املاضي أن اإلدمان هوي الذي املنجي ولكنين بعد هذا
العالج شعرت للمرة األوىل براحة البال وطمأنينة القلب واقتنعت بأن

بعواقب اإلدمان ولكنين أخاف من العجلة ألهنا عاديت السيئة وضعفي
 ،إنين أفكر أن أكتب الرسالة اليت كلفتين هبا مرة أخرى وأرسلها واقعياً
لزوجيت السابقة  ،حقاً إن الشخص الذي يعرتف بغلطته وهو الشخص
احلقيقي الذي يستطيع أن يسامح اآلخرين  ،إن نومي تنظم وأشعر
بالراحة وكنت قلقاً جتاه أطفايل ولكن كالمك أصاب قليب وأقنعه وهو
أين أصلح نفسي وكل شئ سوف يصطلح  ،وحقاً أن عالقيت بوالدة
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أطفايل باقية لألبد  ،وأملي من هللا سبحانه وتعاىل أن يساحمين ويكفر
سيئايت (إن زاهد سوف يستغرق بعض الوقت لريبط تفكريه وكالمه
املتشتت  ،ومركز تفكريه يف االجتاه الصحيح  ،ويتضح أن احملتاج يطلب
من خالقه طريق اهلداية بالطريقة املثلى.
الطبيب :نعم يا زاهد استغفر هلا بقراءة الصالة على النيب (ص) وهكذا سوف
متحي ما كدسته يف دماغك جتاهها من مشاعر سيئة  ،إن استشارتك
الشخصية على هذا املوضوع قد انتهت اليوم وقد حصلنا على اهلدف
املرجو منها  ،وجيب عليك أن تقفل هذا املوضوع يف نفسك للحصول
على التقدم يف حياة سعيدة  ،تقدم إىل األمام وسامح نفسك واآلخرين
عن ما سلف يف املاضي .هل أنت معي؟؟
زاهد :نعم.
الطبيب :وعندما خترج من مركز العالج خذ مجيع هذه احملاضرات والتمرينات
الشخصية معك  ،وعندما تشعر بأنك يف حاجة إىل استشارة شخصية
فال ترتدد مين  ،واآلن علينا أن نتناول سلوكك مع والدتك ولكن ذلك
سيكون يف االجتماعات املشرتكة مع باقي املرضى  ،ونسأل التوفيق لنا
ولك يف حياة سعيدة( .أمضى زاهد  62يوماً يف مركز العالج ومن مث
خرج مع مجاعة التبليغ ملدة  40يوماً  ،وله  14شهراً يتمتع حبياة سليمة
وقد منحه مديره يف العمل إدارة أهم األقسام  ،وحصل على جائزة
أفضل موظف لعام  2003من قبل حاكم اإلقليم  ،وأصبح زاهد
يواصل نشاطاته باستمرار مع مجاعة التبليغ يف احلي  ،ووالدته اليت
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كانت ال تسمح له بشراء أي شئ منحته اآلن فرصة البحث عن زوجة
وفقاً لذوقه الشخصي  ،ويف مكاملة هاتفية مع الطبيب اعرتف زاهد أنه
لو ك ان باقي مع زوجته وأطفاله ملا كان متكن من مفارقة اإلدمان ،
ولوحظ على لسانه اإلكثار من ذكر هللا سبحانه وتعاىل وشكره له األمر
الذي يدل على أنه يقضي حياة سعيدة .
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7-توعية علمية وافية عن ممارسة األنشطة اجلنسية.

تأيت ضرورة سرد هذا املوضوع هنا لألسباب اآلتية:
 -1أغل بية املدمنني الذين يعودون لإلدمان بعد العالج يشكون من اخلمول
-2

اجلنسي ويعتربونه السبب الرئيسي للعودة إىل اإلدمان .
قلة املعلومات واملفاهيم اخلاطئة عن العالقات اجلنسية لدى املدمن حيجب
من رغبته اجلنسية جتاه شريك حياته األمر الذي يقود املدمن إىل العزلة
واإلحساس بالوحدة بعد العالج .
وعلينا أوالً أن نفهم املعىن العلمي للرغبة اجلنسية ؛
حيث أن الرغبة اجلنسية هلا قسمني يف املفاهيم العلمية :
)(1نفسي و ( )2جسدي .
للقسم النفسي عاملني رئيسيني( :الشهوة) و (الغريزة اجلنسية) ،
والقسم اجلسدي له عاملني( :املادة السائلة) و (النشاط) دون عالقة الفرتة
الزمنية هبما .
والفرق بني الشهوة والغريزة اجلنسية :أن الشهوة ال تنتهي بقضاء احلاجة بل
تستمر وتبقى  ،أما الغريزة اجلنسية فتشبع فور قضاء احلاجة لفرتة معنية  ،وتنشط
مرة أخرى بسبب الشهوة .
واآلن نفصل املفاهيم اخلاطئة جتاه الصالحية اجلنسية:
من فطرة الرجل أن يثبت للمرأة أنه أقوى منها يف كل شئ  ،وهذا االعتقاد جنم
بسبب العوامل االجتماعية  ،ويعتقد الرجال أن الرجولة هي غلبة املرأة ،ومن مث
يعودها على ذلك.
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وهذا االعتقاد هو السائد يف اجملتمع ولكون املدمن:
 ال يستطيع قضاء فرتة طويلة أثناء اجلماع واالنتهاء قبل زوجته ،
 االستحياء منها يف هذا األمر…
ل ــذا فإن املدمن
 ال يداعب زوجته ،
 وال يشعر بكمال الشهوة والغريزة اجلنسية لنفسه وال لزوجته ،
 بل يعترب زوجته حريفاً له أثناء اجلماع ،

 وبعد كل ذلك يعترب أن حريفه هو الذي سوف يقرر مدى جناحه .
ومثل هذا النوع من التعامل اجلنسي خيلق لدى املدمن املشاعر اآلتية:
أوال :اإلحساس بالوحدة والشذوذ  ،و
ثانياً :ال يشعر بالراحة اجلنسية ألنه يركز عليها أثناء اجلماع  ،و
ثالثاً:

يشعر بفقدان املودة مع زوجته بعد كل ممارسة جنسية  ،وهذا يؤدي
جرح مشاعره واإلحساس بفقدان الكرامة أمامها جبانب اإلحساس
بالفشل يف كل مرة .

وسبب هذه املشاعر هو عدم متكن املدمن من إظهار رجولته أمام زوجته وذلك
فقط يف هذا األمر  ،ولو كان األمر يف محل أثقاالً لتهرب منها بسهولة .

علماً بأن اللحظات األخرية من اجلماع هي تعين أمهية األمر كله  ،أما ما
قبلها فكل ذلك مبين على عوامل نفسية فقط .
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لوحظ أن نسبة قليلة جداً من مرضى اإلدمان هي اليت تعاين من اضطراب
العوامل اجلنسية النفسية واجلسدية  ،أما األغلبية فال تعاين من مثل هذه
االضطرابات.
وبسبب:
 االعتقادات اخلاطئة.
 اإلحساس باحلياء فيها غري موضعها .
 فقدان التوعية العلمية يف العالقات اجلنسية.
 مناقشة اآلخرين عن األمور اجلنسية ومقاطعة الزوجة.
وبسبب كل هذه العوامل فإن املريض يعود إىل ممارسة اإلدمان مرة أخرى بعد
العالج.
الطرق العلمية لتعزيز العوامل اجلنسية النفسية:

وهي الشهوة والغريزة اجلنسية
لو الحظنا أن الشهية واجلوع يزيدان بالصيام وإعداد الوجبات الشهية  ،وحيث

أن العالقة اجلنسية مرتبطة بالشهية واجلوع النفسي فيجب االمتناع عنها مثل
الصيام عن الوجبات اجلنسية .
وثبت علمياً أن الشهوة اجلنسية ختمل بسبب مشاهدة احملرمات وعدم غض
البصر دون الزوجة واالكتفاء مبحاسنها وصرف اخلياالت اجلنسية جتاه نساء
اآلخرين .
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وكلما كانت الوجبة اجلنسية شهية  ،تزيد الشهوة والغريزة اجلنسية  ،وميكن إعداد
وجبة جنسية شهية بالطريقة اآلتية:
مناقشة الرغبات اجلنسية مع الزوجة فقط مبا يف ذلك األشياء املفضلة والغري
مفضلة وإقامة عالقات صداقة ومودة معها.
وهكذا علمانا ديننا اإلسالم وجعل املودة ومداعبة الزوجة مثل العبادة النافلة
والصدقة .
الطرق العلمية لتعزيز العوامل اجلنسية اجلسدية:

تكون درجة حرارة اجلسم السليم  37درجة مؤوية  ،أما األعضاء التناسلية عند
الرجال فتكون درجة حرارمها  35درجة مؤوية  ،وجعل اخلالق خصييت الرجل
خارج اجلسم يف الكيس اخلصيي .
كما أن األحبا العلمية تشري إىل أن بقاء هذه األعضاء باردة يكون أكثر
صحياً  ،وينصح األطباء املرضى الذين يعانون من قلة إفراز املادة املنوية بغسل
اخلصية عدة مرات يف اليوم باملاء البارد وارتداء مالبس فضفاضة .
ل ــذا:
 جيب ارتداء مالبس فضفاضة وباردة يف الصيف .
 اإلكثار من االستنجاء والوضوء لكي تتعرض تلك األعضاء دائماً للمياه
الطلقة اليت ختفف من درجة حرارمها.
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ومبا أن طاقة أعضاء اجلسم مرتبطة بكمية الغذاء اليت تصلها بواسطة الدم ،وأن
الدم يكثف تدفقه حنو اجلزء األبرد من اجلسم  ،وخيف من باقي األجزاء
الساخنة .
ل ــذا:
 فإن ارتداء املالبس الفضفاضة والباردة ميكن األعضاء التناسلية من
التعرض للهواء  ،ومبا أن هذه األعضاء تفرز نسبة العرق أكثر من باقي
أعضاء اجلسم فإن تعرضها للهواء يزيد من برودمها نتيجة تبخر العرق من
سطحها باهلواء  ،وعند ارتداء املالبس الضيقة حيجب عنها اهلواء وترتفع
درجة حرارمها.
 جيب ارتداء حذاء بارد ومفتوح لكي تبقى األرجل باردة ومن مث يزداد
تدفق الدم حنوها  ،وهكذا يتمكن الدم املتدفق حنو األرجل من تغذية
األعضاء التناسلية بكمية أكرب .وعند ارتداء حذاء دافئ ال يتمكن الدم من
التدفق حنو اجلزء السفلي للجسم بالشكل املطلوب.
 يكون ضغط الدم معاكس يف األوعية اليت تنقل الدم من القلب إىل
الرأس (يعين أن هذه األوعية تسحب الدم جتاهها باستمرار) عكس ما هو
عليه يف باق ي أوعية اجلسم حيث يكون ضغط الدم فيها إجيايب (أي أن
القلب هو الذي يدفع الدم فيها)  ،لذا فإن الرأس إذا كان مكشوفاً فإن
الدم يفقد حرارته يف اهلواء ويبذل جهداً أكرب الستمرار دورته حنو القدمني

 ،أي أنه جيب تغطية الرأس لضمان استمرارية تدفق الدم حنو القدمني بالغط
املطلوب .
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 تعود البقاء على الوضوء ألن اإلكثار منه مينح فرصة اإلكثار من غسل
القدمني باملاء البارد.
أما باقي الطرق املستخدمة يف العالج النفسي فهي كالتايل:
 تقرير تفصيلي عن املريض من قبل رفقائه. لقاءات أسرة املريض مع فريق العالج. االستشارة الصباحية.وسيأيت تفصيل ذلك يف موضوع العالج االجتماعي.
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والسبل االجتماعية
العالج بواسطة العوامل ُ
يستغرق هذا اجلانب من العالج فرتة طويلة  ،حيث يبدأ أثناء اإلقامة مبركز
العالج بتلقي الرتبية والتعليم األخالقي والنفسي والروحاين وممارسة األنشطة
اإلصالحية جبانب باقي أنواع العالج لصيانة املشاعر وتصحيح نشاطات
املريض مبركز العالج  ،ولكن الشكل الصحيح هلذا العالج يتضح خارج مركز
العالج عند مسامهة املريض يف األنشطة االجتماعية.
وتستوجب هذه املرحلة من العالج قدراًكبرياً من الصرب والتحمل ألن اجملتمع
ال يتقبل هذا النوع من الناس بسرعة  ،بل ال جيب تقبلهم بسرعة.
وال يستطيع الشخص الذي مارس اإلدمان يف املاضي من كسب ثقة الناس
إال بعد إقناعهم بأخالقه ورقي تصرفاته االجتماعية واملادية ( ،وأهم الناس
يف هذه املرحلة هم أقرب الناس إىل املريض يعين أفراد أسرته  ،وطمأنينتهم
جتاهه تعترب عالمة الشفاء  ،وهذا هو املتبع يف مبادئ العلوم املعاصرة وتعاليم
الشريعة) .
ويبدوا هذا ظُلماً للمريض ولكنه يف الواقع أفضل وسيلة طبيعية (ربانية) لتعزيز
ثقته ويعترب امتحانا لرتبيته وقوة إرادته .
وكلما كانت مقاومة انتقادات ومشاكل اجملتمع جتاه املريض بعد خروجه
من مركز العالج شديدة كان استيعابه لصحته أشد
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وتعترب مساعدته مادية يف هذه احلالة مبثابة السم القاتل  ،بل إنه حيتاج يف
هذه الظروف إىل تشجيع خاص يرفع معنوياته .
ومقاومته للتحيات اليت تواجهه يومياً يف اجملتمع هو العامل الوحيد الذي
ميكنه من مواكبة ظروف احلياة بطريقة طبيعية دون االستعانة باإلدمان .
ويعترب التواضع هنا ميزان الصحة…
ومن املستحيل أن يعود كلما فقده أثناء اإلدمان من تدهور العالقات
االجتماعية والعائلية وتدين املستوى املادي وما فقده من قيم أخالقية دفعة
واحدة بل ال يكون ذلك معاوناً له يف استيعاب صحته  ،أي أن املثل الذي
يقول أن " الزمن أفضل ُمعاجل " ينطبق هنا % . 1000
وإذ قيل أن مرحلة استيعاب الصحة بالعوامل االجتماعية عملية ال تنتهي
إىل اللحد أو أنه جيب أن تستمر إىل اللحد فإن هذا صحيح  ،بل ينطبق
هذا القول مببدأ (من املهد إىل اللحد).

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الطرق والسبل االجتماعية للعالج املطبقة مبركز العالج:
الصالة.
تعليم احلديث.
املعاينة الدورية للطبيب.
االستشارة الصباحية.
مراجعة النشاطات اليومية قبل النوم.
تقرير دحليلي عن املريض من قبل رفقائه.
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.7

اجتماعات أهل املريض مع املعاجلني واملريض.
)(1الصالة:
تتحسن التصرفات االجتماعية للمريض بسرعة مدهشة بأدائه للصلوات اخلمس
مع اجلماعة.
يعاند املريض عند دخوله مركز العالج من أداء الصالة ملدة يومني أو ثالثة ولكن
بعد مرور بضعة أيام يالحظ عليه اهتمام بالغ جتاه أداء الصلوات اخلمس متجاوزاً
لصعوبة مقاومة النوم لصالة الفجر أو القيام من القيلولة لصالة الظهر ويسارع
للصالة فور دخول وقتها ويكف من التكاسل وما حنو ذلك .
والعامل الذي يشجع املريض على ذلك هو خشوع املعاجلني بأنفسهم أمام
خالقهم  ،وتأثره هبم هو السبب الرئيسي اللتزامه باألداء الصلوات عندما يرى
اهتمامهم وحرصهم عليها.
وااللتزام بالصالة يف حد ذاته يلزم املريض بالطهارة والتقيد باملواعيد .
ولضمان متسك املريض بأداء الصالة يف باقي حياته يتم إعطائه دروس للحديث
النبوي الشريف بعد كل صالة ملدة ُخس أو عشر دقائق ترتكز على فوائد الصالة
ومواضيع أخرى .
كما يقوم املعاجلني بإثارة الفوائد العليمة للصالة بالتفصيل أثناء فسحة الشاي
بعد العصر أو باقي األوقات الفارغة .
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ويف كل حال فإن الصالة تصون أحاسيس ومشاعر املريض مع مرور الوقت
وتوجهه روياه جتاه القبلة  ،ولوحظ أن الفوائد العظمى للصالة تأيت عادة على
لسنان املرضى بأنفسهم .
)(2تعليم احلديث:
يف الوقت الذي يتم فيه إعطاء املريض حماضرات علمية من جهة يتم يف اجلانب
األخر االستدالل على تلك احلقائق العلمية وفوائدها حبياة الرسول العريب صلى
هللا عليه وسلم وما ورد من أثرها بالتواتر (يعين بعد كل صالة) ليتم نقشها يف
قلب ودماغ املريض  ،وهذه العملية تقوم هبدم مربرات اإلدمان القائمة يف دماغ
املريض مع مرور الوقت .
وعند توافق أقوال وأفعال خامت ُرسل خالقنا عز وجل مع املبادئ الصحية يكون
لذلك أثر إجيايب من الناحية االجتماعية على مريض اإلدمان أكثر من أي دواء
طيب.
ولدروس وجمالس احلديث أثر عميق على مرضى اإلدمان لكوهنم حباجة إىل
منهج ودستور صحيح  %100يتبعونه يف قضاء احلياة .

)(3املعاينة الدورية للطبيب:
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تبدأ دورة الطبيب ملعاينة املرضى بعد صالة الفجر ونزهة الصباح وفسحة النظافة
وقبل وجبة الفطور.
وعادة يستطيع الطبيب رسم تقرير كامل يف دماغه عن النظافة اجلسدية والنفسية
للمريض مبجرد احملادثة معه ولكن يف مرض اإلدمان يقوم الطبيب بفحص شعر
 ،بشرة  ،أسنان  ،أظافر ولباس املريض بدقة ويقوم مبعاينة فراش ودوالب املريض
جبانب تأمل هلجته وتصرفاته اجلسدية اليت تعكس صورة كاملة ملا يف داخله.
وتعترب هذه املعاينة تقريراً كامالً لرقي وتدين التصرفات االجتماعية للمريض،

ويقوم الطبيب بتدوين مالحظاته يف امللف الشخصي للمريض ليتسىن لباقي فرقة
املعاجلني اإلطالع عليها.
)(4االستشارة الصباحية:
حكم االستشارة ثابت من قبل خالقنا عز وجل يف كتابه الكرمي  ،وهي سنة
خاصة من سنن الرسول العريب عليه صلوات هللا وسالمه  ،وال يكفي أن
االستشارة من وسائل العالج االجتماعي بل تعترب من أبر أدوات العالج
النفسي.
يف كل صباح بعد تناول وجبة الفطور جيتمع مجيع املرضى واملعاجلني والعاملني
مبركز العالج لتأمل نشاطات اليوم السابق وتعليم املرضى عن واجبامهم العالجية
لليوم اجلديد .
تأمل نشاطات اليوم السابق…يوضح فيها مجيع احلاضرين مالحظامهم عن
اآلخرين حول النقاط التالية:
213






املخالفات النظامية.
انتهاك القوانني.
النشاطات اإلجيابية.
مالحظة مدى التحسن يف تصرفات اآلخرين.

 مدى تطبيق الواجبات العالجية لليوم السابق.
 ومن مث يتم تعيني واجب إصالحي للمرضى الذين قاموا بانتهاك النظام
يف اليوم السابق وذلك مبوجب التشاور.
 كما يتم تفهيم املرضى عن واجبامهم العالجية.
ويتم كل ذلك حبضور اجلميع وتشاورهم لكي يتقيد اجلميع يعين املرضى
واملعاجلني وباقي العاملني مبركز العالج بالقرارات املتخذة.
اهلدف من االستشارة:

 االمتثال ألحكام خالقنا عز وجل لكي للحول على مرضاته يف مجيع
األنشطة اليومية.
 إيضاح مالحظات املرضى جتاه املعاجلني والعاملني مبركز العالج
وإصالحها قبل حدو أي مشاكل.
 يسمع املريض بنفسه مالحظات اآلخرين عنه ويتضح له عن االجتاه
الذي يسري حنوه يف مرحلة العالج.

فوائد هذا العمل:
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يستفاد من هذه العملية تعلم الصالحيات االجتماعية املوضحة أدناه:
 .1إبداء الرأي.
 .2إحساس املسئولية (مواجهة األخطاء الشخصية).
 .3احرتام آراء اآلخرين والتمشي هبا يف احلياة املستقبلية.
.4
.5
.6
.7
.8

مواجهة احلقائق و…
االعرتاف باخلطأ.
ُرقي الكرامة وارتفاع املعنويات عند استماع املالحظات اإلجيابية من

اآلخرين.
التحمس للتقدم مستقبالً .
تعلم املريض فوائد وأسلوب االستشارة ليستعني هبا بعد العالج يف عمله
وغري ذلك.
ما يتم دحريره من نقاشات االستشارة اليومية يتخذ شكل مذكرة يستعني هبا فريق
املعاجلني مستقبالً يف احلصول على مرجع فوري.

)(5مراجعة النشاطات اليومية:

يتم يف هناية كل يوم مراجعة مجيع املعلومات اجلديدة والنشاطات اليت اعتمدت
عليها يف ذلك اليوم.
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واهلدف من ذلك مراجعة خطوات الرقي النفسي يف ذلك اليوم  ،مراجعة النقاط
اإلجيابية اليت يتم إيضاحها يف احملاضرات ودروس احلديث  ،وتشجيع املريض
ورفع معنوياته قبل النوم .
وبعد بضعة أيام يبدي املرضى اشتياقهم األكثر هلذه املراجعات.
واهلدف من ذلك أن املريض يركز ذاكرته يف مجيع النشاطات اليومية طوال اليوم
استعداداً ملراجعها يف املساء.
والفائدة العظمى من هذه األمسية أن كل شخص يسامح أخيه قبل النوم كل
يوم امتثاالً لسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
)(6تقرير حتليلي عن املريض من قبل رفقائه:
وهو عبارة عن تقرير دحليلي مبين على األسس العلمية يعده املريض عن زميله يف
مركز العالج .
يتم إعداد هذه التقرير بعد مرور أربعة أو ُخسة أسابيع للمريض يف مركز العالج
ألن هذه الفرتة كافية الكتشاف املرضى على العادات السيئة واإلجيابية حول
بعضهم وانتهاء فرتة اجملاملة واحلياء يف التعامل.
وهلذا التقرير منوذج يتضمن قوائم متقابلة للتصرفات االجتماعية اإلجيابية والسيئة
 ،وكل مريض حيمل نوعاً ما من القيم األخالقية واالجتماعية والروحانية…إما
إجيابية أو سيئة  ،وعلى سبيل املثال :أن أحد املرضى حيمل صفة إجيابية وهي
أنه يثق برفقائه ويشاركهم يف مشاعره القلبية بعكس أن خيفيها يف نفسه  ،ولكنه
من اجلانب اآلخر حيمل صفة سيئة بعدم تقدير مشاعر اآلخرين ويستكرب عليهم
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 ،أي أنه حيمل صفة الغرور والتكرب يف شخصيته…ويقوم باقي املرضى واملعاجلني
والعاملني يف مركز العالج بتدوين ذلك يف مناذج التقرير التحليلي اخلاصة هبم
عن ذلك املريض ويدونون كل صفة محيدة وسيئة عنه  ،وبعد ذلك جيتمع الكل
بتقاريرهم ويقرأ كل شخص تقريره الذي دونه أمام املريض  ،ويف آخر األمر يتم
إعداد قائمة بالصفات اإلجيابية والسيئة لدى املريض.
ويتم إفهام املريض أن الصفات اإلجيابية ستساعده يف االبتعاد عن
الرجوع لإلدمان يف حياته املستقبلية  ،وأن الصفات السيئة ستخلق عوائق يف
طريق تقدمه يف مراحل احلياة.
وبعد هذه التقرير حيصل املريض هدف سهل  ،ويكتشف من مشاعر
من حوله السبيل الذي جيب أن يتبعه وما هي الصفات السيئة اليت جيب تركها .
وبعد هذه التحليل للمريض تزول مجيع الزيف املتبقية يف شخصية مريض اإلدمان
ويبدي إخالصاً أكثر جتاه الرقي النفسي.
أي أن التقرير التحليلي يساهم تعزيز شخصية املريض.
ويف بعض األحيان تتضح يف هذا التقرير بعض احلقائق اليت ال تقبلها املريض
بسهولة  ،ويف هذه احلالة يكلفه املعاجلني بواجبات دحريرية عن حياته املاضية
واملشاكل اليت مر هبا لكي تتضح له مصداقية ما الحظه من حوله يف تقاريرهم
التحليلية جتاهه .
)(7اجتماعات أهل املريض مع املعاجلني واملريض:
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من الضروري عقد ثالثة اجتماعات على األقل مع أسرة املريض  ،وكل اجتماع
له أربعة أجزاء:
 .1اجتماع املعاجلني مع األسرة دون املريض.
 .2اجتماع املريض مع أسرته يف تواجد املعاجلني.
.3
.4

اجتماع املريض مع أسرته دون تواجد املعاجلني.
يف األخري اجتماع املعاجلني مع األسرة مرة أخرى دون تواجد املرض.
اجتماع املعاجلني مع األسرة دون املريض:

يعقد هذا االجتماع بعد ثالثة أسابيع من بدء العالج  ،ألن هذه الفرتة كافية
ملعرفة مدى استيعاب املريض للعالج ويتضح للمعاجلني  %95عن مدى جدية
املريض للعالج (بغض النظر عن املعانية اليت متت للمريض قبل إدخاله مبركز
العالج ألن ذلك الوقت يكون سابق ملرحلة تعيني مدى جدية املريض يف التعامل
مع العالج) ألن بعض املرضى يتصورون مركز العالج ملجأ للفرار عن مشاكل
العائلة أو أنه مكان لقضاء اإلجازة فقط وال يكونون جديني مع العالج  ،وإذا

توصل املعاجلني إىل هذه النتيجة فإهنم يشعرون األسرة عن نوايا مريضها  ،وال
يتم مواصلة عالجه مبركز العالج إال يف حالة إصرار األسرة هبدف إحالته من
الرتبية والتعليم اخلاص بتعزيز الرقي النفسي لكي تتحسن تصرفاته  ،وعادة يتم
إخراج هذا النوع من املرضى من مركز العالج بعد ثالثة أسابيع من العالج (لكي
ال يفسد البيئة وحيبط جهود باقي املرضى اجملتهدين بإخالص) ويتم إفهام أسرته
بأساليب تعامل متكنه من تغيري نفسه . %100
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وإذا كان رأي املعاجلني جتاه املريض أنه جاد يف عالجه ففي هذه احلالة يتم إفهام
أسرته بعدم اإلكثار من احلديث معه أثناء االجتماع وترك فرصة احلديث للمريض
لكي تتضح لألسرة التغريات احلسنة اليت طرأت عليه أثناء العالج  ،ويطلب من
األسرة قبل مغادرمها إبداء مالحظامهم جتاه املريض بعد االجتماع معه على خلوة
مع املعاجلني .
يطلب من األسرة إثارة بعض املواضع (ختتلف من مريض آلخر) مع املريض أثناء
االجتماع وتركه للحديث عليها أكثر وأكثر لكي يتسىن لألسرة إعداد تقرير
شفهي للمعاجلني عن رقي أو تندي مستوى املريض .
وأهم ما يوضح لألسرة قبل االجتماع مع املريض
عدم إعطائه حماضرة أو نصائح…اهلدف من االجتماع يقتصر على اللقاء معه
وزيارته وليس نصحه…ألن احملاضرة والنصائح تؤثر سلبياً على معنويات املريض
ويفقد كل ما كسبه يف مركز العالج من رقي واعتماد نفسي  ،واهلدف هنا هو
السماع من املريض وليس إمساعه  ،ألن املريض يف هذه احلالية ال ميلك سوى
إصالح نفسه…ويكون يف مرحلة إبداء اإلخالص والصدق فقط…ويف هذه
احلالية ال يكون يف حاجة سوى التشجيع وأسلوب يرفع معنوياته.
ويف بعض احلاالت يكون لدى املرضى شكاوى جتاه أسرهم  ،ويكون من
الضروري معرفة حقيقتها من األسرة  ،ففي بعض احلاالت يكون املريض صادقاً

أو يوجد هناك سوء تفاهم أو مالبسة يف األمر أو أن يكون ما يشكه ناجم عن
كدسه مشاعر سيئة جتاه أسرته.
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واهلدف من ذلك يقتصر على مجع معلومات كافية لعالج املريض ويطلب من
عائلته عدم مناقشته يف تلك األمور .
وإذا كان ما شيكه املريض صحيحاً فيتم إفهام عائلته عن ُسبل إزالته  ،وإذا كان
غري صحيح فإن املعاجلني يهتمون بذلك اجلانب يف االجتماعات واالستشارات
املستقبلة ويعطونه واجبات دحريرية خاصة بذلك.
اجتماع املريض مع األسرة واملعاجلني:
جيري هذا االجتماع بضعة دقائق حيث يقوم املعاجل بسرد املبادئ اإلجيابية
للمريض أمام أسرته  ،ومن مث يقوم املعاجل ويتيح الفرصة جللوس األسرة مع املريض
حبرية  ،يقول هلم أن املريض حباجة إىل حرية إلبداء آرائه مع أسرته.
اجتماع املريض مع أسرته دون تواجد املعاجلني:

يستمر هذا االجتماع ربع أو ثلث ساعة  ،وال يتدخل فيه إال يف حالة حدو
ضوضاء من قبل املريض أو أسرته.
اجتماع املعاجلني مع األسرة مرة أخرى دون تواجد املرض

يف هذا االجتماع توضح أسرة املريض للمعاجلني التغريات امللموسة عليه بناء

على تصرفاته يف املاضي.
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وإذا كانت ردة فعل املريض " ال أريد البقاء هنا…إنين تعافيت متاماً " أو أنه
تشاجر مع أسرته وحنو ذلك ؛ ففي هذه الصورة يتم إعادة املريض موقعه يف مركز
العالج .
وإذا كانت ردة فعله "إنين تعلمت هنا أشياء مفيدة وأنا نادم على ما فعلته ،
وسوف أقضي حيايت فيما بعد وفقاً لتعليمات ريب  ،إنين ال أرغب سوى إزالة
بعض ما يضايقين مثالً…وكل هذه البيانات تشري إىل أن املريض يسري يف االجتاه
الصحيح واقتنع مبواصلة العالج وقضاء حياة سليمة  ،وكلما كان املريض
متحمساً يف حديثه كان ذلك مؤشراً على قوة عزمه لالستقامة.
وكلما كثرت أسئلة املريض وأسرته زاد ذلك من معلومات املعاجلني جتاه املريض
ودوافع مرضه .
ويف احلقيقة تعترب األسرة بكاملها فريسة ملرض اإلدمان وتعرضت خالله لعواقبه
االجتماعية والنفسية والروحانية  ،ويكون اهلدف أيضاً من هذه االجتماعات
عالج اخلسائر الروحانية والنفسية لألسرة وتوعيتها عن حقيقة هذا املرض قبل
عودة املريض إىل البيت ومعرفة مشاكل املريض ومكر املرض والتعامل مع ذلك
يف املستقبل بطريقة أفضل .
العلم أفضل سالح للقضاء على كل عدو  ،لذا يعطى هذا الكتاب ألسرة
املريض مع باقي املطبوعات اليت توافق ظروفهم.
الشمة  ،التنبول  ،الكايف والسكر
السجائر  ،الشاي ّ ،
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والشمة والتنبول مادة "النيكوتني" اليت هلا أثر اصطناعي يف
دحمل السجائر
ّ
تنشيط اإلنسان .
وهكذا حيمل الكايف والشاي مادة "الكافني" اليت هلا تأثري مثل النيكوتني يف
بث أمواج النشاط االصطناعي يف اجلسم .
والسكر له خواص اصطناعية يف العمل كمسكن للدماغ واجلسم ومهدئ لآلالم
 ،ألنه يتخذ شكل مركب كيماوي مثل الكحول يف إحدى مراحل اهلضم داخل
اجلسم .
يعين أن مجيع هذه املواد هلا أثر كيميائي ماكر
ولكن ال ينصح املريض باالمتناع عن هذه املواد ملدة سنتني بعد خروجه من مركز
العالج  ،ألن هذه الفرتة أمهية بالغة يف استيعاب املريض بعد العالج لكرامته
اليت فقدها أثناء اإلدمان  ،ويبعد قدر املستطاع عن أي عامل يؤثر على تذليل
كرامته  ،لذا يتم توعية املريض عن عواقب هذه املواد ولكن ينصح باالمتناع
عنها هنائيا ً .
وكما وضحنا يف فصل العواقب النفسية من هذا الكتاب أن املريض يفقد
قدراً كبرياً من صالحيات التمييز بسبب ابتعاده عن العشرة الصحية والفكر
السليم واحنصاره على املخدرات لفرتة طويلة

وهلذا السبب يطلق على صالحية تفكريه ومتييزه يف مصطلحات علم النفس
باسم (العقل احملتال)  ،ويصبح من عادة املريض اختاذ قرارات كبرية تؤثر على
كامل احلياة دون مباالة عند حدو تغيري إجيايب خفيف على مزاجه  ،ومن مث
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يرتاجع عن قراراته وعهوده وخيتفي وراء ستار كرامته اخلفيفة  ،وبعد فشله حيمل
اجملتمع واألسرة أسباب ذلك  ،ويصبح هذا األسلوب منطق دماغه.
وهذه احلالة يطلق عليها يف علم النفس (العقل احملتال) العقل الذي حيتال على
صاحبه.
وال ينصح املريض برتك األنواع اخلفيفة يف نظر اجملتمع من املخدرات (يعين
التدخني  ،الشاي  ،الكايف  ،التنبول  ،الشمة  ،السكر األبيض) حىت بعد فرتة
من العالج وكسبه ثقة كافية من نفسه ألنه إذا انقطع عن كل ذلك هنائياً ومن
مث أخذ سجارة أو تنبول يف إحدى األيام فإن عقله احملتال يف املاضي سوف
يرغمه على التفكري بأنه يأس من العالج وال حل له  ،بل جيب أن يعود إىل
اإلدمان املفضل له يف املاضي…وإذا شرع يف هذا اإلدمان فما الذي مينع ممارسة
اإلدمان املفضل .
ولكن يتم توعية املريض أثناء العالج لدرجة أنه يقر بنفسه فيما بعد بعدم
مواصلة ممارسة هذه األنواع اخلفيفة من اإلدمان  ،ألن هذه األشياء ال ترتك بقوة
اإلرادة بل إهنا ترتك برقي الكرامة اليت ترتقى مع مرور الزمن…وهذا هو قانون
الفطرة .
لذا فإن طلب االمتناع عن هذه األنواع اخلفيفة من اإلدمان أثناء املراحل األوىل
من العالج يعين السنتني أو الثال األوىل من العالج يكون مبثابة طلب تقدمي
امتحان مرحلة املاجستري يف الفور من طالب صغري يف املرحلة االبتدائية .
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وال مسح هللا أن املريض قرر ذلك يف املراحل األوىل من العالج فإنه سوف يورط
نفسه يف سباق مظاهر القوة والفوز بدالً أن يقضي حياة متواضعة.
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عالج العلل والنواقص الروحانية
اهلدف من العالج الروحاين:
كما وضحنا سبقاً أن الطمع والسعي وراء الشهوات النفسية يسقط مريض
اإلدمان من مستوى اإلنسانية.
وميكن إعادة املريض إىل مستوى اإلنسانية بـ:
 بالعالج الطيب للبيئة الكيماوية داخل اجلسم والدماغ .
 التمشي على روتني يومي صحي لتصحيح تصرفاته.
 العالج النفسي بواسطة التوعية والتعليم لتصحيح مشاعره وأحاسيسه.
ولكن مجيع هذه السبل ال تضمن سالمته من العزلة اجلسدية والنفسية
واالجتماعية اليت سيواجهها فور خروجه من مركز العالج .
بعد اخلروج من مركز العالج:
ال جيد املريض بعد خروجه من مركز العالج املكانة االجتماعية اليت يتمتع هبا
الشخص السليم  ،حىت أن أسرته وزمالئه وكل من حوله ينظرون إليه دائماً بأنه
سوف يعود إىل ممارسة اإلدمان يف أي حلظة وذلك نتيجة تصرفاته املاضية.
هلذا السبب فإن مريض اإلدمان بعد خروجه من مركز العالج ال جيد حالً للعزلة
والوحدة احلسية حىت ولو كان يتمتع مبستوى عال من أساليب احلياة السليمة ،
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هلذا السبب يعاين أكثر املرضى بعد فرتة من خروجهم من مراكز العالج بإحساس
شديد بالوحدة والعزلة واحلياة التافهة .
وبعض املرضى الذين قد مارسوا اإلدمان لفرتة طويلة ووصلوا ألدىن درجاته
وميارسون أشكاالً من األساليب الستعادة كرامتهم االجتماعية اليت كانوا عليها

لدى أقربائهم قبل ممارسة اإلدمان ويلهون أنفسهم يف إصالح أحواهلم املادية ،
حىت هذا النوع من املرضى عندما يشعر أنه قريب من احلصول على هدفه يعاين
من الوحدة ويشعر بفقدان صديق محيم يفهم مشاعره وماضيه  ،ويفهم رغباته
بعمق كما كانت مادة اإلدمان تفهمها
وكان اإلدمان هو الصديق الوحيد الذي:
 يفهم مجيع أحواله ومشاعره القلبية والدماغية.
 يساعده يف كل مشكلة.
 واآلن لو يوجد أي صديق يفهم مشاعره القلبية وحيتفظ جبميع أسراره
ويكون سنداً له يف مصاعب احلياة .
ويف هذه املرحلة حىت ولو كان املريض ذو عزم وإرادة قوية على عدم ممارسة
اإلدمان مرة أخرى فإن تفكريه ومشاعره تتسمم نتيجة الوحدة والعزلة النفسية .
ويشعر أن كل من حوله منهمك يف ممارسة األساليب املفضلة للتمتع ودحسني
املزاج وهو حيرتق يف عذاب العزلة.
ويف هذه الظروف يصبح املريض أنانياً ويواجه معاناة من قبل أهله وأصدقائه وكل

من حوله  ،وتكون تصرحيات الناس حوله يف هذه الظروف بأنه قلبه كان وفسيحاً
ولكنه أصبح ضيق القلب.
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ويتوصل املريض إىل أن ممارسة اإلدمان أهم واجب  ،أما باقي مجيع اللوازم
األخالقية واإلنسانية ليست ضرورية لصحته األخالقية .
الزوجة  ،األم  ،األب  ،األطفال أو أي شخصية كبرية يف حياته أو عبء
العمل… كل ذلك ال يعين شيئاً يف حياته كما كان اإلدمان قريباً منه  ،اإلدمان
مل جيعله يواجه اليأس يف أي حلظة  ،بل ساعده يف كل املراحل.
وكان اإلدمان ذلك الصديق احلميم الذي يسكن يف جوار مركز املزاج
بالدماغ…أي ذهب هذا الصديق الويف.
الصديق املثايل لدى املريض هو:

.1

الصديق الذي يكون دائماً مع املريض.

.3

ومن مث يكون هذا الشعور خايل من مجيع أنواع الشكوك والرتدد.

.2

أن يشعر املريض بأن اإلدمان أوىف صديق له ولن خيذله أبداً .

يتضح من مجيع ما تقدم يف هذا الكتاب من معلومات أن هذا الشخص (يعين
مريض اإلدمان) حباجة إىل تغيريه متاماً  ،أي جيب تغيري مجيع مفضالته ورغباته
ونواياه وأحاسيسه ومشاعره ونواياه بل جيب إصالحها متاما ً .
 إذا مل يتم تغيري مفضالته فإن أفضل األعمال هي ممارسة اإلدمان يف
أول اليوم.
 وإذا كانت رغبته احلصول على أكرب قدر من املتعة بأقل قدر من اجلهد
فإنه سوف ميارس اإلدمان يف أي وقت.
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 وإذا كانت نيته بأن سوف يتمكن من التحكم حبياته يف أحد األيام
ويقضيها بالطريقة اليت يريدها فإنه سوف يعود إىل ممارسة اإلدمان يف يوم
ما.
 وإذا اعترب عقله هو املرشد األعلى له مبوجب مشاعره وأحاسيسه ففي
هذه احلالة أيضاً سوف يعود إىل ممارسة اإلدمان مرة أخرى بعد فرتة.
لـ ــذا
فإن (التوعية الروحانية ضرورية) لتدشني تغيري كامل على ذاكرة املريض ملسح
مجيع مفضالته ومشاعره وأحاسيسه السيئة  ،أو على األقل ترك عالمة دحذير
واضحة على مجيع تلك الذكريات السيئة لكي ال يتخذها الدماغ وسيلة حلل

املشاكل مستقبالً ويرفضها على الفور .

والطريقة املثلى لتغيري اجتاه التفكري متاماً للتوصل إىل التوعية والشعور
الصحي جيب تغيري الشهوات واملشاعر واملفضالت واألساليب املريضة من
جذورها .
السبب الرئيسي للعل والنواقص الروحانية:
اجلذر األساسي جلميع هذه األحاسيس واملشاعر والرغبات:
"حسن املزاج" أو املزاج اجليد :هوا ما يصنفه اإلنسان يف ذاكرته
 تعريف ُ
من قيم مرغوبة وغري مرغوبة بناء على خربته وعمره وتعليمه ومشاهداته .
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 وكل حلظة منقضية وما يؤخذ منها من خربة أو مشاهدة أو علم تعزز
املزاج اجليد وتقوي جودته.
(يعين كما ذكرنا آنفاً أن كل إنسان يقيم لنفسه تعريف خاص لتحسني املزاج
بناء على خرباته وقيمه االجتماعية واألسرية والدينية والتعليمية وبناء على
مشاهدته الذاتية  ،وكل إنسان خيتلف عن اآلخر يف ذلك  ،فالبعض حيسن
مزاجه بالعبادة واآلخر بعمله وجتارته  ،والبعض خبدمة املرضى أو الوالدين أو
األهل  ،والبعض مبمارسة األنشطة الرياضية واألعمال اليومية  ،والبعض يعترب
لعبة الكريكت أفضل األنشطة الرياضية والبعض يعترب األوراق أفضل األلعاب ،
واآلخر يفضل مبارزة الطائرات الورقية يف السماء للحصول على الراحة النفسية
وحسن املزاج  ،وهكذا ميارس كل إنسان أفضل طريقة قيمها لتحسني املزاج يف
ُ
دماغه بل يعترب ممارسة ذلك من حقه ).
ل ــذا
فإن تغيري مفهوم " ُحسن املزاج " يغري مجيع الشهوات واملشاعر

والرغبات واألساليب السيئة  /الغري صحيحة طبيعياً ( .العالج)

ولكن من الذي سيقوم بتعيني املفهوم لتغيري مجيع هذه الشهوات واملشاعر
والرغبات السلبية بطريقة إجيابية صحيحة ومنطقية تعود بالفائدة على سائرة
اجملتمع ؟
هلذا السؤال جواب/عالج واضح ومنطقي يف الدين احلق دين اإلسالم!
وهو تركيز االنتباه دائماً حنو "اإلله"  ،يعين اخلشوع هلل سبحانه وتعاىل.
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ولكلمة "اإلله" يف اللغة العربية معىن لغوى يعين بأن اإلله هي تلك الذات اليت
جيب تركيز االنتباه حنوها  ،أي أن معىن كلمة (ال إله إال هللا) :أنه ال أحد
يستحق االنتباه سوى هللا سبحانه وتعاىل.
واملفهوم من ذلك أنه جيب علينا تركيز انتباهنا حنو إهلنا سبحانه وتعاىل  ،أي
تعويد وتربية مركز املزاج يف الدماغ (مركز اإلحساس بالنجاح وتنشيط العمل)
على اخلشوع هلل سبحانه وتعاىل باألخذ يف االعتبار…
مدى االنتباه املنهمك يف الرتكيز واخلشوع حنو هللا سبحانه وتعاىل.

تعويد مركز املزاج على مدى الرتكيز واخلشوع حنو هللا سبحانه وتعاىل

للحصول والتمتع مبشاعر اإلحساس بالسعادة والطمأنينة .
وإذا مت تركيز االنتباه حنو خالق املزاج بناء على العلم واالستعداد النفسي دون
تقصري أو إمهال فإن مركز املزاج يشعر باقي أعضاء الدماغ واجلسم بأن كل شئ
على ما يرام .
ولكن

كيف يقرر دماغ كل إنسان عن مدى صحة تركيز انتباهه حنو اخلالق سبحانه
وتعاىل ؟
رسل ربنا صلى هللا عليه وسلم وحياة
ولذلك جيب مطالعة ودحليل حياة آخر ُ
أصحابه الكرام ضوان هللا عليهم أمجعني وحبث أساليب تعاملهم مع الظروف
املطابقة للظروف اليت يواجهها هو  ،ومن املؤكد أن جيد ما يستند إليه أو ما
يوافق ظروفه يف السرية النبوية وحياة الصحابة  ،كما أن املريض املسلم يعي على
األقل األصول واملبادئ اإلسالمية األساسية.
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إن اخلالق عز وجل هو الذي قال عن خامت أنبيائه….حممد رسول هللا… .يعين
أنه سبحانه وتعاىل هو الذي خصص "حممد صلى هللا عليه وسلم" وأرسله إلينا
ليعلمنا ترتيبات احلياة اليومية وأسلوب قضاء احلياة  ،وعلم هذا املعلم املرسل
ُ
من قبله الطُرق الصحيحة واملشاعر املثلى للحياة البشرية .
ُ
لذا جيب الرتكيز دائماً على حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم وحياة الصحابة
رضي هللا عنهم أثناء مواجهة ظروف احلياة للتعامل معها طبقاً للنهج الصحيح
الذي سلكوه يف التعامل مع الظروف املماثلة يف حيامهم .
ويكون املفهوم العام يف هدف احلياة " أنه كلما مت التقيد بسنة املصطفى عليه
صلوات هللا وسالمه ..عزز ذلك من دحسن مركز املزاج" .
ويتم تربية مركز العالج:
على يتم اعتبار التمشي بالسنة النبوية أساساً لتحسن املزاج.




ويقوى ذلك العامل الضمري الذي يكون يف نفس كل إنسان سليم ويكون
حملالً صرحياً  %100لألفعال الذاتية .

ويتحول هذا العامل إىل أفضل وأقرب صديق محيم

للمريض…الصديق الذي يكون واعياً عن كافة أحوال ذاكرة املريض
 ،ويقف معه يف وقت احلاجة والشدائد  ،ويكون يف نفس الوقت

مصدر ثقة للمريض يعتمد عليه . %100
أي أن هذا النوع من التغيري اجلذري الشامل لشخص مريض اإلدمان هو املنقذ
الوحيد له (سواء كان اإلدمان مادياً بتعاطي املخدرات أو معنوياً بالسعي وراء
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شهوات الدنيا)  ،وإال فإن املريض يبقى عقبة على اجملتمع ويعيش يف عزلة نفسية
طيلة حياته.
ممارسة الرتبية املذكورة أعاله على املريض يف مركز العالج:
يتم تعليم وتربية املريض يف مركز العالج مبراجعة وتصحيح املعلومات املبدئية
حول جتاربه ومشاهداته املدونة يف ذاكرته بالطرق واملبادئ العلمية  ،وذلك ألن
املريض يكون متبعاً للمعلومات وخربات التجارب واملشاهدات والقيم

االجتماعية املدونة يف ذاكرته .
ويتم تصحيح املبادئ املخالفة للسنة النبوية بعد إيضاح وبرهنة عواقبها بالطرق
العلمية  ،ويتم تعليمه املبادئ املثلى من السنة النبوية بدالً من ذلك بعد إيضاح
فوائدها الطيبة.
وكل ذلك يتم يف مركز العالج تدرجيياً عرب احملاضرات واالجتماعات الروتينية .

ويف كل حال

فإن التجارب واملشاهدات اجلارية يف مركز العالج واالستفادة من جتارب ودحاليل
حياة اآلخرين تساعد يف تصحيح املشاعر والرغبات واملعلومات وتقيم أساساً

هلا.

.1

ولكن
كون مدة اإلقامة يف مركز العالج قصرية جداً .
232

.2
.3

تقيد البيئة يف مركز العالج.
قرار ممارسة اإلدمان من عدمه يف احلياة احلقيقية يكون دائماً بيد
املريض يف كل وقت .
ل ــذا



فإن املريض ما مل جيرب بنفسه معاجلة التحديات اليت تواجهه بالطرق
املسنونة يف البيئة احلرة خارج مركز العالج فإنه لن يكسب الثقة والطمأنينة
اليت يتمتع هبا الشخص البالغ احلر السليم  ،لذا…



فإن عل يه قضاء احلياة خارج مركز العالج يف بيئة حرة وممارسة كل ما
تعلمه من قيم أخالقية نفسية وروحانية واجتماعية بنفسه دون إشراف
شخص آخر عليه كما كان يف مركز العالج لكي يتمكن من جتربة ما
تعلمه حبرية  ،ويكسب اعتماده وثقته مما تعلم  ،ويتعلم االهتداء بتلك
التعامل حىت ولو كان وحيداً .
لكـن

لكي يتمكن املريض (الذي خرج حديثاً من مركز العالج وال ميلك الثقة التامة

 %100يف مواكبة التحديات السيئة يف اجملتمع بالطرق الصحيحة اليت تعلمها
أثناء العالج) من ممارسة جتاربه على مجيع أنواع التحديات الصحيحة والسيئة
يف اجملتمع…
لــذا

فإن عليه املرور أوالً من مرحلة:
 حرة من قيود مركز العالج…
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 وتتمتع جبميع أنواع احلرية الشخصية…
 ولكن يكون كل من حوله يف ممارسة القيم األخالقية النفسية
والروحانية بطريقة فعلية ويسعون التقدم فيها بالتعلم.
واحلل الوحيد لذلك أن يقضي املريض بعد خروجه من مركز العالج فرتة يف بيئة
خاصة بعيدة عن اجملتمع العام ؛ مع أناس يقضون كل حلظة من حلظات حيامهم
على سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،ويرتقبون سريته الطاهرة للمضي قدماً
أكثر يف تتبع السنة النبوية .
ولكن أين تتوفر هذه البيئة
مع مجاعة التبليغ
على املريض اخلروج مع مجاعة التبليغ ملدة ثالثة أيام فور انتهاء فرتة مركز العالج
 ،وجيب أن يصحبه أحداً من أقربائه لكي يساعده وحيمل املستلزمات النقدية
للسفر.
وعندما يعود إىل منزله فإنه سيقوم بأداء الصالة مع اجلماعة يف املسجد  ،ومن
هناك سيلتحق جبماعة التبليغ اخلاصة باحلي  ،وهكذا يكسب املريض ُجلساء
اخلري ومعاونني يف السري على الصراط املستقيم يف اجملتمع العام ،وبعد ذلك:
يلتقي هبم ُخسة مرات يف اليوم عندما خيرج إىل املسجد ألداء الصلوات

اخلمس  ،وإذا تغيب عنهم فإهنم يزورونه لتفقد سالمته.


االستفادة من دروس التعليم اليومية يف املسجد واليت تؤدي دوراً هاماً يف
إضافة املعلومات والصيانة الشخصية باستمرار.
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خيرج املريض مرتني يف األسبوع مع رفقائه مجاعة التبليغ لدعوة أهل احلي
إىل طريق اخلري األمر باملعروف والنهي عن املنكر (ملدة ساعة)  ،وهذا
العمل له أثر إجيايب عميق على املريض يف إتاحة فرصة جيدة لتحليل
التجارب واملشاهدات الذاتية ويعزز ثقته النفسية باالختالط مع مجيع
شرائح اجملتمع .
كما خيرج يف مساء كل يوم ُخيس من األسبوع ليبيت يف مركز مجاعة
فعاالً يف إزالة
التبليغ مبدينته وحيظى مبجالس العلماء  ،وهلذه العملية دوراً ّ

الشوائب الباقية يف قلبه  ،كما أن ذلك يكون باعثاً إجيابياً لثقة أهله
خبروجه سليماً وعودته سليماً إىل املنزل.
وبعد أسبوعني أو ثالثة خيرج مرة أخرى مع مجاعة التبليغ ملدة عشرة أيام  ،ولكن
يف هذه املرة تكون مسئولية مصاريفه يف يد أحد رفقائه من مجاعة التبليغ.
وعندما يعود إىل منزله يلتحق مرة أخرى جبماعة مسجد احلي ونشاطامهم اليومية
واألسبوعية ويرتقى يف تربيته الروحانية  ،وبعد شهر خيرج مرة أخرى مع مجاعة
التبليغ ملدة  40يوماً  ،حيث يقوم أهله و رفقائه من مجاعة تبليغ احلي بزيارته

بعد كل أسبوعني تفقد أحواله  ،وعندما يعود إىل منزله هذه املرة يضيف على
نشاطاته اليومية واألسبوعية حسب اآليت:
 اخلروج من البيت مرة يف الشهر ملدة ثالثة أيام مع مجاعة تبليغ احلي
للقيام يف املساجد  ،وهذا يزيد من طهارته اجلسدية والقلبية باإلضافة
إىل زوال ما تبقى لديه من عالمات الكسل يف البيت عند قيامه بأعماله
الشخصية بنفسه خالل سفره وإقامته يف املساجد ملدة ثالثة أيام.
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وبعد هذا يصبح من الزمالء القدامى يف مجاعة التبليغ  ،ويزيد يف قلبه طمع
احلصول على األجر مبمارسة األنشطة اليومية واألسبوعية والشهرية مع مجاعة
التبليغ  ،ويزداد عزمه على ذلك مع مرور الوقت إىل درجة عدم اإلحنياز عن
الروتني الذي تعود عليه  ،وال مسح هللا إن بدأت يتزحزح فإن رفقائه من مجاعة
التبليغ سوف يلعبون دوراً رئيساً أكرب من عائلته يف تثبيته على الصراط املستقيم.
ولكن مريض اإلدمان يكون كسوالً  ،فيكف له أن يقوم بكل هذه األعمال
الشاقة ؟
وظاهراً يعترب هذا العمل شاقاً  ،ولكن عندما يشرع املريض به فإنه يشعر مبتعة
تعلم تعاليم الشارع جل وعال والتمشي بسنة رسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم
 ،ويقطع شوطاً حنو التعمق فيه بكل رغبة  ،كما أن شبح حياته املاضية يدفعه
بسرعة إىل التقدم  ،ولكون فطرة املدمن طامعة وذكية فإن املريض يستوعب
ذلك بسرعة كبرية.
والعامل املعاون واملسهل يف كل هذه املرحلة هو :أن فوائد التمشي على سنة
املصفى (صلى هللا عليه وسلم) تتضح وتعود بثمرامها على املريض يف كل خطوة

خيطيها عليها .
وحقيقة األمر كله وجوهره…أن التعامل هنا يكون مباشر مع أرحم الرامحني.
ولكن الشرط الوحيد يف هذه املرحلة أن يتدبر املرض بعقل خملص ،
ويبحث عن الفائدة يف كل عمل أو تفكري مسنون.
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سـر العالج
يسعى كل إنسان يف هذه الدنيا إىل احلصول على الراحة والسكينة والطمأنينة ،
ويبذل أقصى جهوده يف احلصول على هذا اإلحساس الرئيسي للحياة البشرية ،
ومبا أن دوافع مرض اإلدمان وطرق عالجه تعتمد على "اإلحساس بالسكينة "
لــذا فإننا سوف نبحث أوالً أمهية "اإلحساس بالسكينة" يف احلياة البشرية،
ونوعية هذا اإلحساس  ،والشكل األمثل هلذا اإلحساس .
عندما يلد الطفل
فإن أول ما يشعر به هو األمل (أمل الضوء على العينني  ،وامتالء الرئتني





باهلواء  ،وإحساس البشرة بالربد) الذي يسبب:
الرغبة األوىل…رغبة تغري احلال أو دحسنه…
احلماسة األوىل…محاسة احملاولة واالجتهاد…
أول عمل شعوري أو ردة فعل تنجم عن الطفل هي…البكاء (ويقول
أخصائيو األطفال أن البكاء والصياح يعترب نشاط رياضي لسائر جسم
الطفل) .وحيصل بذلك على املهد الذي يستطيع أن يسمع فيه نبضات
قلب شخص آخر مثلما كان يسمعها داخل الرحم  ،كما حيصل على
دفء كايف يف املهد .



وبذلك يسجل الطفل أول جتربة يف حافظته احلديثة ..أن احملاولة يعين
البكاء ييسر له السكينة (املهد) ويتحسن الوضع.
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وبعد قليل يشعر باجلوع ألول مرة…فيجتهد مرة أخرى وحياول بالبكاء
 ،وهكذا يتعلم طريقة احلصول على السكينة  ،ومن مث…
يرسخ يف معتقده أن رغبة احلصول السكينة ضرورية ال حمال منها.
ميكن معاجلة القلق الناجم عن التغريات البيئية بعد اخلروج من رحم األم
باجلهد واحملاولة وتغيري هذا القلق بالسكينة.
وبعد ذلك يشعر بأذى شديد عندما يغسل جسمه باملاء  ،وكل هذه
األحاسيس والرغبات واحملاوالت واملعتقدات تسجل مرة أخرى يف ذاكرة
املريض…و..



تتحول هذه املعتقدات إىل يقني .
وبعد ذلك تتطور أحاسيس وشهوات ومشاعر الطفل مع تزايد عمره  ،يصبح
مهد األم عالمة السكينة له  ،ومن مث مهد ولده وباقي أفراد األسرة تدرجيياً ،
ويتحول اهتمامهم وتواجدهم وصومهم من العالمات اليت يسكن هلا الطفل.
وهكذا يطور الطفل يف دماغه قائمة األشياء الغري مفضله لديه مثل اجلوع
والعطش والربد والفوضى واملهد الغريب وعدم االستجابة لبكائه وحنو ذلك…
ولكن يف حال تبقى عقيدته على نفيس املبدأ :احلصول على السكينة من
املتطلبات األساسية  ،واحملاولة واالجتهاد هي سبيل  /عالج التخلص من
الوضع الغري ساكن.
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وطريقة االجتهاد لديه هي البكاء والصياح ألنه يف هذا العمر ال يستطيع
التحد أو املشي أو الدفاع عن نفسه  ،لذا من الطبيعي أو من حقه أن يبدي
رغبته بواسطة صوته يعين بالبكاء.
يعين أن الفطرة علمت هذا اإلنسان احلديث أن:
رغبة احلصول على السكينة والراحة هي من املتطلبات األساسية هلذه

احلياة…كما تعلمه الفطرة مع ذلك…
احلصول السكينة والراحة مرتبط باجلهد واحملاولة.

كما أن الفطرة تزرع يف معتقد الطفل احلديث أن األم عالمة ومقر للسكينة
والراحة  ،واهتمامها جتاهه يزيد من عزميته  ،وتصبح موضعاً لألنس واملودة له .

أي أن مشاعر السكينة  ،اجلهد  ،املودة  ،السعادة نقشت يف دماغ الطفل .
يعين أن هذا الفرد اجلديد قرر على بذل اجلهد لتغيري أي وضع غري مستقر
بالنسبة له إىل الراحة والسكينة  ،وأصبح هدفه الرئيسي احلصول على السعادة
واملتعة.
وتزرع الفطرة يف نفس هذا املولود اجلديد روح احلصول على الراحة والسكينة
وطريقة احلصول عليها لكي يرتقى يف صالحياته ومستواه اجلسدي والعقلي
والروحاين.
وتكون األم حمور السعادة والسكينة للطفل ألهنا تعترب مقر املودة بالنسبة له ،
ويتعلم على يدها كل درس جديد يف احلياة  ،ومع تزايد عمره ترتفع لديه رغبة
احلصول على الراحة والسكينة وبذلك جمهود أكرب لتحقيق ذلك  ،حىت أنه ال
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يبايل من الضربات واآلالم اليت يواجهها أثناء حماوالته للوقوف واملشي  ،وعندما
تشجعه األم على كل قدم يرفعها أثناء تعلم املشي فإن املعوقات اليت تواجهه ال
تتمكن من زحزحته عن هدفه (احلصول الراحة النفسية بتحقيق رغبة مصدر
املودة له يعين سعادة األم)… يعين أن الفطرة علمت هذا اإلنسان يف أوىل أيام
حياته:
أن العناء الذي يواجهه اإلنسان يف طريق احلصول على الراحة يكون مؤقتاً ،
ويصبح هذا العناء مثل السراب بعد دحقق اهلدف.
وكان الطفل يكره ما ال يرضيه ولكنه أصبح اآلن يكره ما ال يرضي والديه ،
وبدأت هذه العقيدة تغرس جذورها يف نفس الطفل…(سعادة الوالدين من
سعادته  ،وبغض ما ال يرضيهم من أولوياته)  ،وهذه أعلى مستويات الروحانية
يف سن الطفولة.
وهكذا تلعب الفطرة دورها يف حياة هذا الطفل :
 ليتسع اهتمامه حنو سعادة وراحة من حوله (يعين الوالدين) ،ويسعى
ليكون خري جار هلم يف حيز املنزل.
 ويتخذ اجلهد سبيالً لتحقيق هذه الراحة النفسية.
تلو الفطرة السليمة بشوائب البيئة االجتماعية:
وعندما يتسع شعور الطفل ويشرع يف شعور األشياء اجلديدة حول يف البيئة
ويزداد لديه ولع معرفتها ويكثر السؤال عنها فإن هناك عامل يكدس يف ذاكرته
أثر سليب :
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وهو أنه يتصور كل ما ال يعرفه ناجم من قلة فهمه  ،ويعترب ذلك من ضعفه .
ويعترب ؛ اخنفاض وزن األطفال عن بدء الذهاب إىل املدرسة جبانب قلة االعتماد
على النفس وازدياد فرتة التفكري والسكوت ؛ نتيجة تلك األشياء اجلديدة اليت
يراها كل يوم ولكن يفهمها .ويبقى الطفل سليماً إىل هذه املرحلة جتاه والديه
واخوته  ،وال يتعب أو يتضايق من بذل اجلهد والسعي لتحقيق اهلدف  ،ألنه
مل يتعلم حىت اآلن ذلك الشعور من الفطرة  ،ويكون يف مرحلة تعلم "اجلهد
العقلي" نتيجة اجلهد اجلسدي.
وبعد ذلك تأيت تلك املرحلة اليت يتعلم فيها دروس األخالق من الكتب  ،ويرى
أمثلة الصدق والكذب وفوائدها وعواقبها  ،والتمييز بني األمانة واخليانة ،
وفضائل العفو واإلحسان  ،ومن هنا يبدأ الطفل التمييز نوعاً ما بني احلسن
والسيئ  ،ويعرف حقيقة املصلحة واإلمعة اليت كان يعتربها كذباً حىت اآلن .
ويتوصل هذا الفرد اجلديد يف اجملتمع أن املبادئ واحلقائق اليت يتعلمها يف الكتب
غري مطبقة يف احلياة اليومية اليت يعيشها  ،بل تنتهك هذه احلقائق حسب

الرغبات والشهوات يف اجملتمع .
ويرتك هذا العامل أثر عميق على نفس الطفل عندما حيصل على رسائل ذات
وجهني من قبل أحبائه.
وتعين الرسائل ذات الوجهني :أن الكلمات اليت ينطقها القائل ال تطابق ما
يقصه  ،بل يصب معىن ما يقصده يف وادي أخر.
وعلي سبيل املثال :
241

يف باكستان يقول اجلميع أن "اهلند أكرب عدو" ولكن أفضل مباريات
الكريكت تكون مع الفريق اهلندي.
ويقولون أن الكريكت لعبة رياضية  ،ولكن الفوز على اهلند يعترب مثل
احلرب  ،القائد الذي يهدد العدو بتصرحيات شديدة هو الذي يسلم كأس الفوز
لفريق العدو بيده.
وهكذا يضطرب تفكري الطفل الذي كان يفضل البقاء يف البيت مع باقي
األطفال وحيب اللعب والبقاء معهم  ،ولكنه عندما يشعر أن بقائه يف البيت
يضيق الكبار
 فيبدأ يف التفكري إلرضائهم (للحصول على الراحة النفسية) ويقرر يف
نفسه أن احلصول على النجاح يعتمد على رضا الكبار  ،ويبدأ تدرجيياً
اجللوس يف جمالس الكبار.
 ويصبح هدفه الرئيسي كيفية احلصول على أكرب قدر من اهتمام الكبار
جتاهه.

ومن هنا يركز الطفل جهوده يف احلصول على مكانة مرموقة يف نظر الكبار ،
وهذه اجلهود تنزله يف نفس القالب الذي نزل يف الكبار  ،وهكذا بدأ الطفل
يتأثر العوامل السلبية يف اجملتمع  ،مع أن الفطرة ال تقصد حىت اآلن سوى أن
يتعلم الطفل أشياء إجيابية من اجملتمع .
بدء التحدي واملنافسة يف احلياة:
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يبدأ الطفل تعلم التحدي واملنافسة يف احلياة  ،ويتحدى كل ما يتحداه والديه
أو معلميه يف املدرسة  ،وال يرى أمامه سوى الفوز والنجاح  ،حىت أن أهل
املدرسة حيرضوه للحصول على املرتبة األوىل يف الفصل…جتاوز الكل (يعين)
كل من يسبقك هو حريف لك (يعين) إنك وحيد يف هذا السباق( ،يعين) إنك
لن دحظى باملكانة املميزة اليت تريدها لنفسك يف نظر اآلخرين ما مل دحصل على
املرتبة األوىل .ويصبح احلصول على املرتبة األوىل يف االمتحانات من شرفه وشرف
والدته .
وهكذا تنتهي فرتة عصمة الطفل ويدخل تدرجيياً يف سباق املنافسات الغري صحية
(يعين أن هزمية اآلخرين يصبح أهم من الفوز ).
مفهوم "السكينة" يكمن يف "النجاح"  ،والنجاح يتحقق "هبزمية
اآلخرين"…ألن معيار النجاح…يكون باهتمام الكبار يف املدرسة،

هلذا السبب تغرس يف نفسه رغبة احلصول على مدح اآلخرين  ،وهذا العامل
يقوم:
بقتل الشخصية الفطرية.

اإلحساس مبنزلة أقل من اآلخرين.

إتباع رغبات اآلخرين.

وكل هذه العوامل تقضي على شخصية اإلنسان يف سن الطفولة.




اختفاء الشخصية احلقيقية.
االهتمام باملظاهر.
رغبة مساع مدح النفس من قبل اآلخرين.
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اإلحساس بالنقص والقلة.
إتباع احلياة بأساليب اآلخرين .
ولتحقيق الفوز بسرعة يف هذا السباق:
يلجأ اإلنسان إىل احليل دحت شعار العبقرية  ،من مث تتحول هذه احليل إىل
"مكر" والذي يتحول يف آخر األمر إىل الكذب.
ويتخذ يف منطقه مبادئ ثابتة دحظى بتأييد من األحدا الواردة كل يوم عرب
الصحف والتلفاز وحنوها.
ويتزايد تسمم عقله وجسده كل يوم هبذا األسلوب.
كما يقوم شعوره بتدوين اإلحساس بارتكاب اخلطأ يف ذاكرته مع كل حيلة
ومكر وكذب يرتكبه  ،وتبدأ النفس املعصومة اليت تكون داخل اإلنسان بالغرق
واالهنماك (ولكن ال متوت متاماً ).
ويقول أخصائيو األطفال أن شخصية االنسان تكتمل يف سن السابعة من عمره.
مثلما يكون األمل شعاراً للعلة ينبه املريض عنها  ،تقوم الشخصية املنهمكة بإنذار
صاحبها عن ورطتها ولكن الطفل خيمد صومها باأللعاب  ،الربامج التلفزيونية ،
األفالم وحنو ذلك .
يتعلم املكر على نفسه بنفسه.

وهذه الرتبية متبعة يف كل مكان وزمان وحىت يف يومنا هذا.
أثر خوض املنافسات الغري صحيحة على الفرد واجملتمع:
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يعترب الوضع املادي (املرئي  ،السمعي  ،امللموس ) معياراً لقياس مستوى التمييز

والنجاح يف اجملتمع  ،هلذا السبب يكون التنافس والتحدي على وفرة املادة

ومظاهرها .
يعين أن البيئة غريت الرغبة الفطرية (احلصول على الراحة والسكينة) اليت حصل
عليها اإلنسان يف أوىل أيام حياته وحولت مفهومها إىل ولع (احلصول على مدح
اآلخرين) لكي يتعلم الصفات احلميدة من اجملتمع  ،ومن مث دحول هذا الولع يف
بيئة املدرسة إىل رغبة الفوز والنجاح  ،وأصبح مفهوم النجاح مبدى إحلاق اهلزمية
باآلخرين ( ألن اجملتمع يفهم الظواهر املادية أكثر من غريها وحيظى صاحباها
مبدح اجملتمع له)  ،لذا تغريت رغبة الفوز باحلصول على قدر أكرب من املادة ،
والذي تصل رغبته إىل درجة "احلرص" يعترب الفائز…
الرغبة الفطرية (احلصول على الراحة والسكينة )
/
حولت إىل رغبة احلصول على املدح (بواسطة رغبة احلصول على مدح اآلخرين )
/
حولت إىل رغبة هزمية اآلخرين (يف بيئة املدرسة )
/
حولت إىل الطمع للمادة (يف البيئة اليت تقيس الفوز بالظواهر املادية)
وازدياد اهتمام ومدح اآلخرين بسبب توفر الظواهر املادية يرغم اإلنسان بارتكاب
ما مييزه عنهم.
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ل ــذا

يقوم اإلنسان بارتكاب األشياء الظاهرية اليت ال يستطيع أن يقوم هبا اآلخرين
لكي متيزه عنهم.
ويهتم يف لباسه  ،مسكنه  ،أثاثه  ،مركبه  ،تقاليده وتعامله مع الناس لكي حيظى
مبكانة مميزة بينهم.
ويبقى يف النهاية ذلك العامل الذي مييزه بوضوح عن عامة الناس (املنهمكني يف
احلصول على املادة) وهو :توفر الوقت والفراغ
يعين أن املبدأ الذي تعلمه يف أوىل أيام حياته "اجلهد واحملاولة" للحصول على
السكينة والراحة قد تدهور اآلن.
وأصبح مفهوم السكينة… الفراغ والتمتع والراحة
وسوف يكون هلذا التحدي قائم على أساس األفضلية املادية أثر على الفرد
واجملتمع.
أثر التحدي ألجل الراحة واملتعة على الفرد:
للتحدي القائم على أساس احلصول األفضلية املادية أثار سلبية يف تقوية جذور
البغي وتغيري قيم احلب والبغض وتطور الدماغ يف اجتاه معاكس  .وإذا كان
التحدي مع شخص أفضل منه بالنسب واحلسب واملستوى املعيشي فإنه يتحداه
قليالً  ،من مث عندما يرى أنه لن يتمكن من الفوز عليه أو أن التحدي صعب
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جداً فإنه يبدأ يف كدس مشاعر سلبية جتاه ذلك الشخص ونسبه وحسبه
وأسلوب حياته  ،وتتحول هذه املشاعر فيما بعد إىل البغض  ،ويكون هلا أثر
سليب خطري كاآليت:
 يصرف قواه ووقته يف ممارسة العداوة ضد اآلخرين بدالً من أن يصرف
ذلك يف دحسني وضعه وحل مشاكله.
 تنهمك مجيع صالحياته ومشاعره احلميدة جتاه هذه العداوة.
 ال حيب سوى تلك العوامل واألهداف واألشخاص الذين يساعدونه يف
دحقيق العداوة املوضحة أعاله.
 وهذه املشاعر خطرية جداً حبيث أهنا تعلق الرقي النفسي واألخالقي
للطفل أو البالغ على ٍ
حد سواء.
 تلو جذور مجيع املشاعر احلميدة مثل الكرامة واحملبة والنجاح بسموم
العداوة.
 يصبح اإلنسان مثل العبد يف مقاومة مستوى نظريه  /عدوه (من
حيث املستوى املعيشي واملادي).
 يقوم بتحدي كل األعمال  /اجلهود  /األساليب  /املبادئ اليت تصب
يف تذليل نظريه أو على األقل للوصل إىل مستواه.
 يصبح شعوره الرئيسي "العناد والبغي" .
 وتصبح رغبته الرئيسية تذليل النظري.
 وتصبح العجلة وحبث السبل املختصرة من أولويات حياته.
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إضافة إىل ذلك املأساة اليت تواجهها جمتمعاتنا اإلسالمية اليوم وهي أن الوالدين
واملعلمني املنهمكني يف السعي وراء املادة علموا أجياهلم مبدأ غري صحيح وهو
"أن الفوز على غري املسلمني بأسس ومستويات غري إسالمية يعترب من نصرة
الدين"  .وهذا له آثار سلبية على اجملتمع اإلسالمي:

وذلك بأن املسلمني أصبح لديهم غرية وكراهية للمجتمعات الغري مسلمة بسبب
ما تتمتع به تلك اجملتمعات من تقدم مادي يف شىت جماالت احلياة .
علماً بأنه من املفرتض أن يكون املسلمني على عكس ذلك أغنياء عن هذه
الغرية املادية بفضل ما يتمتعوا به من ثروات روحانية من قبل خالقنا عز وجل
والتمشي بسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم  ،بل جيب عليهم أن حيزنوا على غري
املسلمني املنهمكني وراء املادة وحمرومني من الثروات الروحانية .

ولكن ذلك مفقود ألننا مل نعطي األمهية احلقيقية للجانب الروحاين اإلسالمي
يف حياتنا .بل استخدمنا الدين عامالً للكراهية على أساس مادي مع النفاق
الذي حنن عليه ! حيث نقول من جانب أن اإلسالم دين العطاء والسخاء ومن
اجلانب اآلخر نرى كبار املدعني باإلسالم يف اجملتمعات النامية منهمكني يف
السعي وراء مجع القدر األكرب من املادة  ،وأصبح النجاح منحصر على البخل
(ال تستفد وال تدع أحداً غريك يستفيد) مما أدى إىل إحساس املسلمني بدوام
الفشل من اجلانب املادي يف حيامهم  ،وأصبح كل إنسان يبذل صالحياته
الفطرية اجلسدية والعقلية يف دحقيق النجاح على اآلخرين  ،ومبا أن النجاح سوف
يكون يف املستقبل…
ل ــذا
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يشعر اإلنسان أن حياته احلالية  ،األخالق والعالقات االجتماعية واألسرية
والنشاطات االجتماعية  ،كل هذه وكل ما مضى من حياته كان مؤقتاً وماضيه
وحاله مضى وميضي يف قلق  ،واملستقبل جمهول مثل السراب .
يف هذه الظروف من اإلحساس يركز اإلنسان مجيع جهوده يف السعي للنجاح
يف احلياة  ،ويستعني بكل من حوله (والديه وأخوته وزوجته وأوالده وجريانه
وغريهم) ما دامت الفائدة حاصلة منهم  ،وعندما يشعر بأن أحداً منهم تعارض
مع نواياه وأهدافه فإنه سوف يعزله ويبقى وحيداً بدافع السعي للتحقيق اهلدف .

أثر السعي وراء املادة على اجملتمع:
عندما يكون أغلب أعضاء اجملتمع منهمكني يف مثل السباق هبدف  ،ويكون
لكل واحد منهم هدفاً خيتلف عن اآلخر يف احلصول النجاح  ،ويكون كل
شخص من نفس البيت ونفس احلي ونفس املدينة ونفس الدولة يف طريقه وحيداً
لتحقيق هدف حياته وخائفاً من أي عبء إضايف أو عائق يف طريقه فإن هذا
اجملتمع يكون عليه أثر سليب  ،حيث تتحول مجيع القيم األخالقية إىل مشاعر
انتقامية .
 وحيسن اإلنسان أخالقه ومعاملته مع الشخص الذي يتوقع أنه مفيداًله يف احلصول على اهلدف.
-

يتجنب الشخص الذي ال يأمل منه أي فائدة.
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 يسئ املعاملة مع الشخص الذي يتوقع أنه سيكون عبئاً إضافية عليهيف سباق النجاح .
وتصبح املصلحة هي اهلدف الرئيسي لكل إنسان يف مثل هذا اجملتمع.
يعين أن الشهوة …مادية.
العزم…الفوز على اجلميع.
الرغبة…اختيار أسهل طريقة للفوز.
اإلرادة/النية…املصلحة واألنانية  ،والدافع واملسبب لكل هذه األخطاء هو:
دحول القيم األخالقية…ذات طابع انتقامي.
حتليل ذلك:

أن السعي للحصول الفوز املادي (يعين حصول األشياء احملسوسة باحلواس
اخلمسة) يدل على فقدان الفوز احلقيقي (يعين السكينة والراحة والطمأنينة) ،

أي أن اإلنسان مل يسعى هلا .
عزمية الفوز على اجلميع وحصول األسبقية عليهم يعين احلصول العزلة والبقاء
وحيداً .
رغبة اختيار أسهل سبيل للفوز يف احلياة تعين تقليص الدنيا والسعي جلانب
واحد فقط منها واحلرمان من باقي حقائقها.
السعي وراء املصلحة فقط ال يكسب اإلنسان سوى اخلوف ممن حوله لكي
يقضوا مصاحله وجناحه.
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األخالق االنتقامية النامجة من هذا اخلوف ال تفيد إال يف خلق البغض من كل
اجلوانب.
يعىن أنه عندما تكون شهوة السعي وراء املادة شائعة يف اجملتمع  ،ويستمر
اإلحساس بالوحدة والعزلة مبمارسة أساليب غري صحيحة يف سبيل حتيق
اهلدف املادي  ،وتتزايد أنواع اخلوف مع مرور األيام  ،وازدياد اخلوف مع
رغبة احلصول املكانة األفضل .
فإن هذه احلالة تعرف باسم اجلهالة يف الشريعة اإلسالمية وما قبلها من الشرائع
السماوية  ،وهذه احلال ليست مرتبطة بإنسان القرن العشرون أو الواحد
والعشرون  ،بل إهنا مرتبطة باجملتمعات اإلنسانية منذ القرون األوىل ويف كل

زمان .
وهذه هي نفس الغريزة اليت جعلت اإلنسان يصنع أول سيف يف العامل لتحقيق
هدفه بسهولة  /بالعداوة  ،ومن مث تطور هذا السيف إىل أن أصبح قنبلة نووية
يف عصرنا هذا مبوجب نفس الغريزة  ،أي أن تقدم العصر مل يغري شيء يف
مشاعر وأحاسيس اإلنسان  ،نفس املشاعر واألحاسيس اإلجيابية والسلبية ،
نفس الشهوات والرغبات  ،نفس العزائم للحصول على السكينة والراحة واملتعة
تواكب حياة اإلنسان يف كل العصور .
وبقى اإلنسان متمسكاً وملتهياً بعقلية سن الطفولة  ،مجع أكرب قد من زين
احلياة ومظاهرها  ،االهتمام باملأكل واملشرب وامللبس واملسكن واملركب ،متاماً
مثلما كان يشعر بالراحة النفسية يف سن الطفولة جبمع أكرب قدر من األلعاب
واحللويات  ،وكلما كان جيبه ملئ باملال ومنزله ملئ باألغراض كان مرتاحاً
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ومسرور .ومل يشعر قط باالكتفاء من هذه األشياء ،وسعى دائماً جلمع األكثر
 ،ونسي هذا اإلنسان أنه دخل يف خوض سباق ليست له هناية  ،بل خاض
سباقاً ضد نفسه .
ألن الرغبة احلقيقية هي السعي وراء السكينة الذاتية واحلصول على الراحة

النفسية والسعادة .
ولكن السباق الذي دخل فيه يعتمد على هزمية اآلخرين وحصول األسبقية
عليهم يف جماالت احلياة .
بل هذا السباق يقوده حنو اخلوف والوحدة .

وعاجل هذا اخلوف جبمع أكرب قدر من املادة (متاماً مثل النملة اليت تسعى طول
حيامها جبمع الذخرية يف بيتها) وأصبح هدف حياته مجع األشياء مع فقدان
القناعة .
وأصبحت حياة اإلنسان مسمومة بالسعي وراء الشهوات املادية والسباق يف
جمال احلياة لتحقيق هذه األهداف املادية .
هلذا السبب أرسل هللا عز وجل مجيع رسله عليهم الصالة والسالم إلخراج الناس
من ظلمات احلياة وعذاهبا إىل نوره سبحانه وتعاىل  ،ويعلمهم الصراط املستقيم
لقضاء احلياة والتلذذ حبالومها احلقيقية .
وقد علم مجيع األنباء عليهم السالم أممهم نفس الفلسفة وهي أن أهم حقيقة
يف حياة اإلنسان هي مشاعر وأحاسيس الغيب .
مثالً أن كل إنسان يسعى للحصول على السكينة والطمأنينة والراحة النفسية،
ويتهرب عن كل شيء عكس ذلك مثل اإلزعاج والقلق واالضطراب النفسي.
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ويعتقد اإلنسان أن وفرة امللتزمات املادية مثل املال واملأكل واملشرب وامللبس
واملركب وحنو ذلك يساعد يف دحقيق مشاعر الراحة والطمأنينة  ،ولكن هذا
االعتقاد ليس أكثر من سراب  ،واالعتقاد بأن الراحة النفسية مرتبطة بالعوامل
املادية غري صحيح  ،ألن الراحة النفسية والطمأنينة خترج من جوف اإلنسان وال
عالقة هلا بالعوامل اخلارجية  ،ونفس احلال للخوف والقلق  ،حيث أن كل هذه
املشاعر مرتبطة بروح اإلنسان وتعترب من منبهامها  ،وجعلها اخلالق عز وجل لتنبيه
اإلنسان عند توجهه للطريق اخلطأ .
أي عندما يقمع اإلنسان حقوق اآلخرين لتحقيق هدفه فإن اخلوف والقلق ينبهه
عن التوقف من ممارسة الظلم .
وعندما يلجأ للكذب واملكر والرياء فإن ذلك يزيد من خوفه  ،فكيف يكون
هذا الرياء عالمة للنجاح .
كما أن السعادة والطمأنينة والراحة النفسية تنجم من ذلك العامل الداخلي
الذي يعرف اإلنسان أكثر من أي شخص آخر.
وخلق هللا هذا العامل ليشعر اإلنسان بأنه يسلك حياته على الطريق الصحيح.
حتليل علمي للسكينة  /الطمأنينة (السعادة):

واآلن نتفقد حقيقة السكينة والطمأنينة والسعادة بالطرق العلمية…ما هي ؟
أمهيتها يف حياة اإلنسان ؟ كيفية احلصول عليها ؟
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إن مجلة (السكينة  +الطمأنينة  +اإلحساس باالستقرار جتاه املستقبل) تعين يف
جمملها السعادة  ،أي ومىت ما توفرت هذه األشياء الثالثة يف آن واحد فإهنا تعين
بالسعادة.
أمهيتها:
مبا أن مساعي مجيع الناس واهلدف من رغبامهم هو (السعادة) فإهنا تعترب من
الضروريات األولية للحياة البشرية.
وإذا اعتربناها من الضروريات األولية للحياة البشرية فيجب أن تكون:
 .1متوفرة بكثرة كباقي ضروريات احلياة مثل اهلواء واملاء والضوء.
 .2متوفرة بسهولة وبنفس القدر لكل إنسان ثري وفقري  ،قوي وضعيف ،
أبيض أو أسود  ،السليم والعقيم على ٍ
حد سواء.
.3

السعادة والسكينة احلقيقية ال تتحقق إال إذا كان احلصول عليها يف
دحكم الشخص  %100يف كل وقت وحال…ألنه إذا كان احلصول
على (السكينة  +الطمأنينة  +االستقرار) يعتمد على العوامل اخلارجية
(خارج عن السيطرة الشخصية) فإن ذلك لن يكون يف دحكم صاحب
السعادة  ،ومثل هذه السعادة تكون ومهية ومقيدة باخلوف.

واآلن جيب علينا التحقيق ملعرفة ذلك املصدر الذي يهيئ لنا السكينة والطمأنينة
والسعادة يف كل حال وكل وقت ويف دحكم الشخص.
(التحقيق)
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الطريقة العلمية املثلى والصادقة هلذا التحقيق هي أن نسأل الناس الذين يعيشون
حولنا:
 .1إذا سألنا عامة الناس عن جواب هذا السؤال فإهنم سيجيبون أجوبة
حسب مفاهيمهم اخلاطئة باعتماد سعادمهم على العوامل اخلارجية
املادية ،ولكن إذا مت اإليضاح يف السؤال عن السعادة اخلاضعة لسيطرمهم
 %100فإن اجلواب سيكون( :أن السعادة تأيت بأداء واجباتنا
ومسئولياتنا بالوجه األصح) أي أن السكينة والطمأنينة تتحقق بإهناء


واجب اليوم يف نفس اليوم.
إذا تأملنا هذه العبارات بطريقة علمية فإننا جند مشاعر البحث عن

السهولة والراحة يف سائل السعادة اخلاضعة للتحكم الذايت.
 .2إذا رجعنا للدرس األول الذي يتعلمه الطفل يف أول أيام حياته (بأن
السكينة والطمأنينة والراحة تتحقق ببذل اجلهد).
يتضح من النقطة ( )2+1أن السعادة الشخصية احلقيقية اليت ال دحتاج إىل
العوامل اخلارجية تنجم يف الواقع من تضحية الراحة الشخصية.
النتيجة :أن عدم التهرب من بذل اجلهد هي الوسيلة املُثلى للحصول على
السكينة والطمأنينة والسعادة .

ولتحليل مصداقية هذه النتيجة علينا أن نتأمل حياة ذلك الشاب العاري من
مجيع أنواع اجلهد يف حياته  ،ويتمتع بكامل الراحة  ،فإننا نالحظ أن هذا
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الشخص معوق متاماً  ،حيصل على الغذاء عرب أنفه بواسطة األنبوب الغذائي ،
أي أنه عاري من بذل جهد تناول الطعام  ،كما أنه خيرج فضالت جسمه عرب
األنبوب امللحق جبسمه  ،أي أنه ال يبذل جهود الذهاب إىل احلمام لقضاء
احلاجة  .كما أنه عاري عن جهد احلديث ألن لسنانه ال يتحرك.
.3

.4

إذا ُسئل املرضى يف مركز العالج عن الشيء أضرهم أكثر من كل سيء
فسيكون جواب كل مريض بأنه هو الذي ضر نفسه أكثر من أي
شيء ! وكيف ذلك ؟ فسيقول :أنا الذي اتبعت شهوايت كاألعمى ،
وقادتين شهوايت إىل أدىن درجات احلياة.
واآلن إذا سألنا أي شخص بالغ سليم عن أكرب شيء أبغضه يف حياته
بسبب العوامل اخلاضعة دحت سيطرته  ، %100فإن اجلواب سيكون

أن هذا الشخص سيخرب عن إحدى أحدا حياته يوضح فيها أن
الشيء الذي أبغضه كان نتيجة تقصريه يف التحكم على شهواته.
يتضح من النقاط ():4 ، 3 ، 2 ، 1
أن مصدر السكينة والطمأنينة والسعادة الذي يكون يف سيطرة اإلنسان
 %100واملبىن على معلوماته وذكائه ومدى السيطرة على مشاعره وشهواته
الشخصية يف األحداث املاضية أو يف التعامل مع الظروف هو الذي يشعر
اإلنسان يف الواقع بالسكينة والطمأنينة والسعادة يف تلك األحداث
والظروف.
مثالً  /جتربة
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إذا أساء أحد األشخاص أخالقه إليك فإن من الطرق التعامل معه أن ترد عليه
مبثل ذلك ومث تطمئن بأخذ الثأر.
 .1هذه الطمأنينة تعتمد على مدى ردك على ذلك الشخص .
 .2اإلحساس بنوع ما من اجلرمية نتيجة إساءة األخالق مع ذلك
.3
.4
.5
.6

الشخص .
كدس بعض املشاعر السيئة جتاه ذلك الشخص حىت ولو أنك أخذت
الثأر بالرد عليه.
محل عبء مسوم املشاعر السيئة  +اإلحساس باجلرمية يف الدماغ.
تعكر املزاج وتدهور التصرفات االجتماعية نتيجة تلك السموم السائدة
على الدماغ.
ومث تصبح غري الئق شخصياً  ،وتنتشر عواقب ذلك.

الطريقة الثانية للتعامل مع هذه الوضعية:
ال تنسى أن سعاديت الشخصية خاضعة دحت سيطريت  ،وأن جتاوز الشخص
اآلخر
احلد
.1
.2
.3

علي مينح يل فرصة أخرى للتحكم على مشاعري  ،وإذا جتاوزت هذا
ّ
حبسن األخالق فإنه سوف:
يكون سبباً يف تعزيز كرامتك.
أن الشخص الذي كان يرك إذاللك قام مبساعدتك…
يف الرقي النفسي والروحاين…
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 .4ألن هذا احلد علمك طريقة التحكم على النفس أو على األقل
أعطاك درساً آخر لذلك .ومن مث ترتفع لديك حالة السكينة والطمأنينة
والسعادة خالل اللحظات املقبلة.
(ويف احلقيقة تعترب مقاومة سوء األخالق تربية لتحسني األخالق  ،كما أن تدىن
مستوى األخالق يف اجملتمع يعترب مدرسة لتعلم األخالق احلميدة) .
والطريقة الثانية للتعامل مع مثل هذه األحدا هي أفضل طريقة ألن الطريقة
األوىل ال تفيد سوى القلق واالضطراب النفسي ألن السموم اليت تنجم من ذلك
يف الدماغ ال تضر إال صاحبها  ،وال يراها أو يتضرر هبا غريه  ،وهكذا املشاعر
اجليدة يف الدماغ ال تفيد سوى صاحبها وتساعده يف النشاطات اجليدة.
وهذه احلقيقة يف مجيع مسائل وأحدا احلياة  ،حيث أن مجيع حاالت القلق
واالضطرابات النفسية تنجم من تصرفاتنا الشخصية.

لذا جيب علينا السيطرة على مشاعرنا بأمانة يف مجيع أحدا احلياة وجتاوزها
باعتبار السعادة يف سيطرتنا الشخصية  ،وذلك لتجنب أي حد غري مرضى
لنا .ألن العقول العامة يف اجملتمع تعودت على ربط السعادة بالعوامل املتواجدة
حوهلا ومن هناك بدأت مشاكل واضطرابات احلياة .حيث يقوم الناس بفرض
مستويات حياة اآلخرين على حيامهم الشخصية  ،وحياولون قياس أنفسهم على
مستويات اآلخرين .
واحلكمة يف هذه الظروف أن حياسب اإلنسان نفسه ويسطر على شهواته ورغباته
الغري صحيحة.
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والناتج من مجيع هذه التحاليل واحلقائق العلمية واملنطقية هو أن وسيلة احلصول
على ُجممل (السكينة  +الطمأنينة  +االستقرار) اخلاضعة للتحكم الشخصي
لإلنسان دون تدخل العوامل اخلارجية هي:
مدى السيطرة والتحكم الرغبات والشهوات




هكذا ستمنح كل حلظة من حلظات احلياة فرصة النجاح.
الفوز على السلبيات الشخصية.
هذا الفوز والنجاح ينتج السكينة والسعادة.
يعين أن كل إنسان يكون يف دحدي مع سلبياته الداخلية ويبقى هذا التحدي إىل
املوت  ،والقضاء على هذه السلبيات الداخلية دائماً ينجم السعادة والسكنية ،
وإذا متكنت هذه السلبيات الداخلية من التغلب على اإلنسان فإنه يقع يف مأزق
املشاعر السيئة (احلسد  ،الشك  ،فقدان القناعة  ،البغض  ،الشهوات  ،العجلة)
وتتلو دماغه وجسمه وشخصيته بسموم هذه املشاعر السيئة  ،ويسعى
اإلنسان للبحث عن سعادته يف العوامل اخلارجية .ولن ينجح يف ذلك ما مل يقم
بنفسه بالقضاء على سلبياته النفسية.
خالصة مجيع ما تقدم من احلقائق والتحاليل:
أن السكينة والطمأنينة والسعادة تكون يف يد اإلنسان  ،ولكنها حتتاج إىل
بذل جمهود لتحقيقها والتحكم عليها .
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وجيب ممارسة هذا اجملهود يف كل حلظة مثل التنفس الذي يأخذ اهلواء الطازج
داخل اجلسم ويسحب اهلواء املسمم منه…وهكذا السكينة والطمأنينة
والسعادة ليست هلا حالة استقرار بل هي احلالة املتغرية للذهن والدماغ .
( ويعتقد الناس الذي يلتمسون السعادة يف العوامل اخلارجية املادية أن السعادة
مثل املوسم إذا بدأت مرة واحدة فسوف تستمر لعدة شهور  ،وعدم دحقق هذا
االعتقاد يكفي لتدهور السعادة)
وللتحقق من مصداقية هذه النتيجة بطريقة علمية جيب علينا قياسها على مجيع
الناس يف العامل مبختلف لغامهم اليت يتحدثون هبا .ولذلك جيب مشاهدة الكرة
األرضية بأكملها  ،وإذا رأينا الدنيا من سطح القمر فإهنا تبدوا كالكرة املعلقة يف
اهلواء وتدور حول الشمس بسرعة  64ألف ميالً يف الساعة وبسرعة  28ميالً
يف الساعة حول حمورها  ،وكل الكائنات احلية تسافر عليها دون الشعور حبركتها
أو سرعتها إال بطلوع وغروب الشمس .
يعين أن األرض عبارة عن مركبة فضائية.
ولو قارنا األرض باملركبة الفضائية اليت صنعها اإلنسان فإننا نستطيع أن نتعرف
على املزيد من العوامل اليت مهيئ لنا سعادة احلياة على هذه األرض .حيث أن
اإلنسان عندما يصنع املراكب الفضائية فإن املهندسني يصنعوهنا على أن تكون
مالئمة للحياة البشرية ومتطلبامها مثل املياه واهلواء مع االعتبار أن ال يزيد ذلك
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من وزن املركبة لكي ال تتأثر سرعتها  ،فيقوم املهندسون بتنصيب نظام إلعادة
دحلية املياه واهلواء املستخدمة يف املركبة الفضائية .
واآلن نتأمل نظام املاء واهلواء على الكرة األرضية.
إن نظام املاء واهلواء والغذاء على الكرة األرضية وإعادة دحليته وتكريره رائع
جدا ً .
 لو قدرنا الوقود (البرتول  ،احلطب  ،الفحم) الذي استهلكه اإلنسان
منذ عام  1950على سطح األرض فإنه أكثر من الوقود الذي حرق



منذ نشأة األرض وما جنم عنه من غازات وتلو يف اهلواء ،ولكن
األشجار والنباتات اخلضراء سحبت كل ذلك التلو وحولته إىل هواء
نقي يف البيئة.
وهكذا تقوم األمساك والكائنات البحرية بتحليل فضالت املدن واملصانع
اليت تصب يف البحار عرب األهنار  ،ودحوهلا قابلة لالستخدام مرة أخرى
يف شكل مساد للمخلوقات البحرية .ولو الحظنا كمية الفضالت
والتلو البيئي الذي جنم عن املدن واملصانع خالل النصف قرن املاضي
الناجم على الكرة األرضية منذ



فإنه أكثر من الفضالت والتلو
نشأمها .
كما أن الشمس تقوم بتبخري مياه البحار يف شكل خبارات نقية من
مجيع أنواع األمالح والشوائب  ،ومن مث تتساقط هذه البخارات
(السحاب) على قمم اجلبال يف شكل أمطار وثلوج ومهيئ للمدن
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واليابسة مياه عذبة وصافية ومتأل األودية واألهنار .وهكذا حصل
اإلنسان على املياه العذبة.
وتقوم األمطار بتنظيف تربة احلقول اليت ملئها اإلنسان بسموم األمسدة
الكيماوية وخترجها إىل البحار عرب السيول واألهنار.
تقوم أشعة وحرارة الشمس بتشغيل املصانع الطبيعية يعين النباتات اليت
دحول أمالح األرض ومركبامها باملاء إىل غذاء وفواكه لنا .
تقوم احليوانات اليت تعترب مصدر اللحوم واأللبان باحلصول على غذائها
من احلقول ومن مث تنشر فضالمها اليت تعترب مساداً طبيعياً لتلك احلقول
مرة أخرى  ،يعين أن هذه احليوانات حصلت على غذائها من النباتات
ووفرت لنا اللحوم واأللبان وأعادت للنباتات غذائها لتتكاثر مرة أخرى.
وتقوم الصراصري واخلنافس بدورها يف تكرير فضالت البشر البالغ
عددهم أكثر من ستة مليارات نسمة على سطح األرض  ،وإن مل
تكن هذه العملية لكانت األرض امتألت بفضالت اإلنسان خالل 6
أشهر.

 وإن مل تكن الضفادع والسحليات والطيور المتألت اليابسة باحلشرات.
 وإن مل تكن الطيور املفرتسة لقضت الضفادع والسحليات على
اليابسة .
وكما درسنا سابقاً أتضح أن مجيع احليوانات والطيور واحلشرات عبارة عن آالت،

ولكنها ليست مثل اآلالت اليت صنعها اإلنسان  ،ألن هذه اآلالت الطبيعية
تعمل باكتفاء ذايت إىل ٍ
حد ما .
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 وتقوم األشجار والرياح بدورها يف تربيد احلرارة النامجة من أجسام هذه
اآلالت الطبيعية  ،حيث أن كل مثانية أشجار تربد بقدر الربودة اليت
ينتجها مكيف ذات سعة طن.
وأتضح من كل ذلك أن الكرة األرضية عبارة عن مركبة فضائية ويوجد عليها
شبكة واسعة من اآلالت اليت مهيئ متطلبات احلياة لركاهبا (اإلنسان).
واآلن نعود إىل اإلنسان  ،أي عندما يصنع اإلنسان أي آلة فإنه ال بد أن يطبع
معها كتيباً أو كتلوجاً لتوضيح الطريقة الصحيحة الستخدامها وتشغيلها  ،وكلما

كانت اآللة معقدة يبذل املهندسون جهداً أكرب لتوضيح طريقة استخدامها
للناس  ،وإذا أرسلت تلك اآللة إىل دولة أخرى فإن الشركة الصانعة ترسل معها
فرقة من الفنيني لتدريب مستخدميها على استخدمها الصحيح وفقاً لكتيب
االستخدام املرسل مع اآللة.
ومثلما يعد املهندس الصانع لآللة كتاباً يوضح الطريقة الصحيحة الستخدام
كتابه فإن خالق هذا املهندس وخالق دماغه وخالق مجيع هذا الكون أرسل كتاباً
مشاالً يتضمن الطريقة الصحيحة لقضاء احلياة  ،ومن مث أرسل معلماً إىل الدنيا
ليفهم الناس عن مفهوم كل آية وسطر من هذا الكتاب  ،أي أن هللا سبحانه
وتعاىل خالق هذا الكون وخالق مجيع الناس وخالق احلياة البشرية أنزل كتابه
الكرمي ليوضح لنا الدستور الصحيح لقضاء احلياة البشرية والضامن لسالمتها
وبعث خامت رسله صلى هللا عليه وسلم وأنزل هذا الكتاب على قبله بواسطة
مندوبه اخلاص جربيل عليه السالم ليوضح لنا مفاهيم هذا الكتاب بالتطبيق
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الفعلي البشري الصحيح ويعلمنا التطبيقات الصحيحة لكل حركة دماغية
وجسدية يف كل حلظة ودقيقة .
ولكون هذا الكتاب منزل من قبل خالق هذا الكون سبحانه وتعاىل فإن التمشي
خبالفه ال يفيد سوى اخلسارة  .ومبا أنه يتضمن لب الفوائد كلها باحلد الذي
حدده هذا الكتاب  ،فإنه يعترب الدستور التحريري من قبل خالق الكون .
يعين أن هذا الكتاب يعترب كتالوج استخدام اآلالت ودستور احلياة يف نفس
الوقت.
ومل يتغري هذا الكتاب مثقا ل ذرة عن الشكل الذي أنزل فيه  ،ولن يتغري  ،ألن
اخلالق عز وجل وضع طريقة للمسلمني للحفاظ على نصه منذ أنزله  ،حيث
يتلى شهراً من كل سنة يف مجيع ديار وأحياء وقرى املسلمني  ،ويتلوه القارئ
وينصت له مئات املأمومني  ،وإذا غلط القارئ عند أي موضع فإن من خلفه
يراجعون له اخلطأ يف الفور  ،يبدوا وكأنه يتجدد نزول هذا الكتاب كل عام يف
شهر رمضان املبارك .
وإذا طبقت احلياة مبوجب هذا الدستور فإهنا ستكون سعيدة ومطمئنة  ،أما
قضاء احلياة خالف هذا الدستور فيعين دحدي تعليمات خالق كل شيء وخالق
مجيع الظروف واألحوال واملسائل واملشاكل  ،ومن الذي يستطيع أن يعيش
سعيداً بالتمشي ضد نظام هذا الكون.

سبب املشقة الظاهرية للدين:
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تعترب الصالة والزكاة والصيام تضحيات النفس  ،وهذه التضحيات تعود اإلنسان
على القضاء على هوى النفس  ،واهلدف من هذه العادة هو إنقاذ اإلنسان من
مسوم اخلياالت الفاسدة املكدسة يف دماغه واالستفادة من الفوائد احملجوبة فيه.
كما مت إخبار اإلنسان بأن الفرق الذي وضع بني الناس (يف املستوى املعيشي
والعلمي والصحي واختالف املذاهب واألديان واالحساب واألنساب والقبائل)
يهدف إىل إتاحة القدر األكرب من فرص التغلب على هوى النفس  ،والذي
ب دوره يساعد اإلنسان يف الرقي النفسي بالروحانية اليت مهيئ له فرص احلصول
نعم احلياة وذوق بضعاً من لذات اجلنة يف احلياة الدنيوية  ،ويزيد لديه ولع
احلصول على املزيد من السكينة والطمأنينة.
واهلدف من القضاء على هوى النفس هو تغيري جهات الشهوات النفسية.
ومن صور اتباع هوى النفس أن يعتزل اإلنسان عن الدنيا وينحين عن مجيع
النشاطات االجتماعية.
ولكن
هذا األسلوب حيرم اإلنسان من الرقي اإلنساين الذي وضعه اخلالق جل وعال
بتقوى هوى النفس املهيأ من قِبل النشاطات االجتماعية مثل العالقات األسرية
والعالقات مع الناس والسعي يف األرض وغري ذلك .
لذا جيب على اإلنسان القضاء على هوى نفسه حسب سنة وتعليمات رسول
خالقنا عليه الصلوات والسالم.
أو كما قال صلى هللا عليه وسلم مبعىن:
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.1

أن سر النجاح يكمن يف التغلب على شهوات النفس :وهكذا فإن سبل

.2

من عدل وإنصاف اخلالق جال وعال أنه قسم نعمة جوهر النجاح

الشفاء والنجاح ميسر بنفس الكمية ويف كل وقت على السواء للثري والفقري
والقوي والضعيف واملتعلم واألمي واألبيض واألسود والسليم والعليل.
والسعادة على مجيع عباده بالتساوي.
ويبقى لدينا أن نكتشف مدى صحة املبادئ اليت درسناها حىت اآلن على
اإلنسان يف كل العصور ؟
الكل يعلم بوثوق أن هذه املبادئ هي الوسيلة احلقيقية لتحقيق السكينة
والطمأنينة والسعادة لإلنسان املعاصر أو إلنسان املستقبل  ،ولكن علينا أن
نكتشف مدى إجيابية تطبيق هذه املبادئ على إنسان املاضي وخاصة قبل بعثة
النيب صلى هللا عليه وسلم ؟
إن هللا سبحانه وتعاىل بعث يف كل أمة رسوالً منها  ،وكل الرسل السابقة علمت

أممها الرتبية الصحيحة للتمشي على املعىن احلقيقي لكلمة التوحيد (ال إله إال
هللا) وتطبيق هذه الرتبية على مركز املزاج يف الدماغ ،يعين تركيز اهلوى دائماً إىل
االعتقاد بأن كل ما يف اللحظة احلالية وما هبا من أمور يأيت من قبل هللا سبحانه
وتعاىل ،كما أن اللحظة املقبلة سوف تأيت بأمر هللا  ،وهو سبحانه املسيطر على

كل ما هبا من ظروف  ،وهو املتحكم على كل شئ ألن ذاته خالية من العجز
 ،ومعىن خالية من العجز يعين الغين عن مجلة مجيع النواقص والعيوب أو التقيد
بالظروف واالحتياجات  ،أي أنه سبحانه وتعاىل ال تأخذه سنة وال نوم وغري
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مقيد بقيود املسئوليات األسرية ؛ ال زوجة وال أطفال ؛ ال والد وال والدة  ،وال
أي عالقة أخرى  ،وغري مقيد بأي نوع من القيود مثل اإلنسان وباقي املخلوقات
 ،وقوته وسيطرته وحكمته وعلمه غري مقيد أو حمدد كما هو احلال لدى اإلنسان
الذي تنتهي صالحياته اجلسدية والعقلية عند حد معني من أن يتصور صورة
مصور هذا الكون ؛ الغين عن قيود الليل والنهار والطقس والبعد واملستحيل .
إن اإلنسان ال يستطيع تصور هيئة هذا اخلالق بصالحياته اإلنسانية احملدودة اليت
ال يستطيع هبا أن يرى العامل كله بنظرة واحدة  ،وال يستطيع أن يسمع األصوات
اجلارية يف الغرفة اجملاورة  ،وال يستطيع معرفة ما يف قلوب من حوله.
ولكنه يستطيع أن يتصور عظمة اخلالق وقدرته بتأمل خملوقاته يف هذا الكون ،
وكل هذه املخلوقات دحت سيطرته ودحكمه يف كل وقت وكل مكان وال تستطيع
أن تتحرك من مكاهنا إال بقدرته  ،مثل النجوم اليت تعوم يف الكون بقدرته وتسري
يف مدرامها بكل دقة  ،يعين أن كل شيء دحت سيطرة اخلالق سبحانه وتعاىل.
وإذا كان كل شيء يف هذا الكون دحت سيطرة وأمر اخلالق فلماذا يعترب من
خيالف هذا القانون سيئ ؟
ألنه عزم على ارتكاب السوء  ،وعندما يعزم على ارتكاب السوء فإن املسيطر
يستخدمه يف فعل السوء  ،ألن املسيطر هو الذي خلق النجدين…احلسن
والسيئ لكي يهيئ له فرصة استخدام هواه  ،حبيث إذا عزم على ارتكاب السوء
فإنه يفعل السوء  ،وإذا عزم على ارتكاب احلسن فإنه يفعل احلسن  ،واللحظة
املقبلة سوف مهيئ له فرصة اختيار الطريقني  ،وسوف يفعل ما عزمه يف هواه.
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وإذا كانت كل حلظة تأيت مبشيئة املسيطرة  ،واألحوال اليت تأيت فيها تكون مبشيئته
أيضاً  ،وكل حلظة مقبلة وما فيها من أحوال تكون مبشيئته وليس برغبتنا ،فإن
احلكمة أن خنتار الطريق الذي علمنا إياه هذا املسيطر على كل شيء  ،أي أنه
جيب علينا اختيار ذلك الطريق الذي سلكه معلمنا صلى هللا عليه وسلم يف
التعامل مع ظروف كل حلظة من حلظات احلياة.
وإن مل نفعل فإن الدستور الرباين حكم على ذلك يف قوله تعاىل :
( والعصر  ،إن اإلنسان لفي خسر  ،إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا
باحلق وتواصوا بالصرب ).
كما أن اخلالق علمنا حقيقة أخرى وهي:
أنه أعطنا اخلري (السعادة والسكينة والطمأنينة) بكمية كبرية (الكوثر) لكي يتهيأ
لنا يف كل حلظة فرصة التقرب إليه واالستعانة به والتلذذ بسعادة االستجابة إليه
 ،وذلك عوض السجود له يف كل حلظة (الصالة) وتضحية هوى النفس ملرضاته
(وأحنر)  ،وبذلك فإن كل قلق النفس (شانئك) سوف يزول .
ولو نظرنا إىل سورة الكوثر مبنظور آخر فإننا نفهم:
أن اهلوى وشهوات النفس هي سبب القلق .
وهكذا يتضح لنا طريق النجاح وسر الشفاء  ،وهو أن السعادة والطمأنينة تزيد
كلما حاول اإلنسان أن يقضي رغباته وشهواته على سنة الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،وهذه الطريقة الصحيحة لقضاء حياة سليمة وناجحة.
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ونسأل هللا التوفيق والسداد للجميع.
*

*
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نصيحة ألبنائي
ابين :إبراهيم عبدهللا حممود (بارك هللا فيك)
إن هللا سبحانه وتعاىل أكمل امسي بك  ،كما نصحنا النيب صلى هللا عليه وسلم
بأن يتخذ كل إنسان كنية له  ،ومبولدك دحققت يل هذه السنة الكرمية عندما
دعاين أحد األصدقاء العرب بـ"أبو اخلليل".
ابنيت :آمنة مرمي حممود (زودك هللا التقوى)
مبجيئك هلذه الدنيا بشرين ريب عن أجيايل القادمة على سنة املصطفى ،ألن نسل
الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم جرى عن طريق ابنته فاطمة رضي هللا عنها .
يعين أن أحدكما أكمل تارخيي وحاضري وتعريفي يف الدنيا واآلخرة  ،والثاين
بشرين عن مستقبلي بالطريقة املسنونة.
وأسأل هللا أن يهبكما أعماالً توافق اسم كل واحد منكما.
يا أبنائي هذه ليست جمرد رسالة بل إهنا وسيلة لالعتذار منكما وإيضاح أخطائي
ونصيحة لكما.
يا أبنائي إننا بُعثا هلذه الدنيا للرحيل منها وليس لالستقرار .ولكن خطأي كان
بأنين اعتربت هذه الدنيا مكاناً لالستقرار  ،وأهليت نفسي بزينتها ولذمها الزائلة
 ،وكم أمضيت من سنوات عمري على االعتقاد بأنين سوف أمكث طويالً
هنا .
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ولكن بعد مضي وقت طويل شعرت بإحساس الذهاب من هنا  ،الذهاب حيث
الدي (يرمحهما هللا) والذهاب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم لكي يقيمين
ذهب و ّ
اخلالق الذي بعثين هلذه الدنيا مبوجب أعمايل  ،ومينحين العالمات اليت استحقها
يف هذا االختبار  ،ويتضح مدى جناحي أو إخفاقي يف اختبار الدنيا .
كنت قد ساعدت أكثر الناس على النجاح يف الدنيا (يعين اعتربمهم مبستوى
وإذا ُ
اإلنسانية يف قليب وتعاملت معهم بأسلوب جيد) وساعدمهم يف النجاح أمام
اخلالق  ،فإنه سوف مينحين درجة النجاح .
كنت قد تسببت يف إخفاق أكثر الناس يف الدنيا (يعين مل أتعامل معهم
وإذا ُ
بإحسان) وساعدمهم يف اإلخفاق فإنين سوف أخفق أمام خالقي.
والطريقة املثلى ملساعدة الناس على النجاح هي التعامل معهم بإحسان وحسن
ُ
السلوك واعتبارهم أناس جيدين والعفو عن أخطائهم واعتبارهم ناجحني بغض
النظر عن أخطائهم والتشفع هلم أمام اخلالق بتصغري خطاياهم واالستغفار هلم.
ومن يفعل هكذا فإن اخلالق سوف يعفوا عنه أيضاً وجيعله ناجحاً يف اآلخرة.
أما أنا يا أبنائي فإنين:
 .1أمضيت أكثر عمري باعتقاد االستقرار هنا لفرتة طويلة  ،واعتربت من
حويل من الناس جمرد مجاهري ومضايقة  ،ومل أشعر بأن كل من حويل
هو سبيل لنجاحي يف اآلخرة.
لدي مع مرور الزمن حىت أن والدتكم أصبحت
 .2وتزايدت هذه العلة ّ
تبدو لكي فرداً من هذه اجلماهري واالزدحام  ،واعتربمها خمفقة يف قليب
ودماغي  ،ومث أصبحت أخفقها أمام الناس وكل يوم.
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 .3ودحملت والدتكم (حيفظها هللا) كل ذلك  ،ولكنها عندما شعرت بأن
ِعلّيت باتت تُبدي معكما نفس األسلوب  ،وأصبحت أعتربكما أيضاً
جزءاً من هذه اجلماهري واالزدحام  ،وسوف أحيل بكما طريق
اإلخفاق…فإهنا اختذت خطوة جريئة وأبدت حكمتها وشرف نفسها
عين .
وفصلتكما ّ
يا أبنائي إنين أرغب اآلن يف النجاح  ،وذلك بعد أن تعلمت دروس احلياة
واستيقنت أن الذهاب من هذه الدنيا ال حمال منه  ،وشرعت احملاولة واالستعداد
لذلك.
واتضح يل من هذه احملاولة أن ديننا اإلسالم ليس عبارة عن تقيد أو جهد ومشقة
 ،بل إنه أكرب نعمة لنا يف هذه الدنيا وأفضل وسيلة للنجاح والسعادة .
كما اتضح يل أن اإلنسان ال حيصل حياة اجلنة أو النار إال بعد املوت  ،بل إنه
يف هذه الدنيا يعيش حياة اجلنة أو يف نار من جهنم.
إن جحيم الدنيا يأيت من االحرتاق يف هليب املشاعر واألحاسيس السيئة اليت
يكدسها اإلنسان يف قلبه بالشك والغضب واحلسد واحلقد .
والطريقة والوحيدة للتغلب عليها هي التمشي بتعاليم اإلسالم  ،وليس  40أو
 70أو  %97وإمنا تطبيق اإلسالم  %100يف احلياة (يعين العزم %100
على التمشي بأحكام الشريعة اإلسالمية ) .
وجنة الدنيا هي السعادة والسكينة والطمأنينة اليت تأيت بصرف كل حلظة
بإخالص النية  %100يف إتباع تعاليم اخللق  ،وتعزيز العالقة من القوي اجلبار
السميع اجمليب .
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يا أبنائي:
من واجيب أن أنصحكم يف هذه الرسالة  ،وأقل نصيحة لكم أن دحصلوا السعادة
والنجاح يف حياتكم.
وال أستطيع أن أقول لكما شيئاً أفضل مما تعلمتماه من والدتكما الفاضلة ،ولكن
لكون والدي يعين جدكم (هللا يرمحه وأمي) علمين أهم شيء يف احلياة وطبقه يل
 ،وهو الصدق.
لذا أنصحكما بالتمسك دائماً بزمام الصدق  ،حىت ولو واجهتما بعض املشاكل
أو اخلوف ولكن ال ترتكا الصدق  ،ألن اخلوف يكون كذباً يزول بالصدق ،
وطبقوا الصدق على حياتكما…يعين:
)(1ال تقوال إال الصدق  )2( ،ال تفكرا سوى الصدق  )3( ،ال تقبال سوى
الصدق  ،اشعرا بالصدق وخاصة مشاكل الناس )4( ،وال تنظرا إال للصدق
يعين شرحوا كلما ترياه بالصدق.
والصدق هو أول طريقة لتطبيق الصدق  ،يعين السجود هلل أصدق الصادقني
ُخسة مرات يف اليوم بصدق النية  ،والذهاب إليه بصدق (يعين إعطاء األولوية
للتلبية هلل على كل األعمال الدنيوية بصدق) لكي ميكننا هذا التطبيق اليومي
للصدق على اإلميان بالصدق وتعلمه وتطبيقه يف حياتنا.
إن العمل لدي يا أبنائي أكثر من الوقت املتبقي يف حيايت  ،لذا ألتمس منكما
أن تتشفعا يل عند اخلالق كلما سجدمتا له بأن يساعدين يف النجاح لديه
(آمني) .
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يا أبنائي إن لديكما نعمة اإلسالم اليت تعترب أعظم من مجيع النعم  ،لذا ال
تشعرا باملذلة أبداً يف حياتكما بفضل نعمة اإلسالم  ،وهذه حقيقة وصدق
. %100
يا أبنائي أنصحكما خبدمة اإلنسانية مدى احلياة  ،وهذا الواجب ليس من قبلي
بل إنه من قبل اخلالق الذي بعثنا هلذا اهلدف  ،ألنكما مسلمان من أمة النيب
الذي أمرنا خبدمة اإلنسانية ومساعدمها يف احلصول على اجلنة إىل أن تقوم
الساعة.
لذا ابذال جهودكما يف دحقيق هذه الفريضة الربانية واليت توعد بسعادة فاعليها ،
وهذا وعد نبينا الصادق صلى هللا عليه وسلم.
هللا يسلمكما ويعافيكما ويرمحكما ويغفر لنا أمجعني.
والدكما
أبو خليل د .حممد حممود رفيق
8/5/2005م.

اخلامتة
إنين ممنون يف إكمال هذا الكتاب لإلله الذي:
.1

الدي  ،إخويت ،
إيل  ،و َّ
خلقين ورباين وحفظين وحفظ كل من ينتسب ّ
أوالدي وإمياين وشبايب وتعلمي وخربيت ونشاطي االجتماعي وعشريت
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.2

.3
.4
.5
.6

.7

ومعاشي  ،وصحيت وعزيت وحيب وبغضي وموطين ومسكين  ،ومكنين
من الرجوع من أخطائي ومن مث مكنين من الرجوع من أخطائي.
من علي وتفضل برمحته يف كل أموري  ،وأخرجين من
وال شك أنه ّ
الظلمات إىل نوره  ،وهداين صراطه املستقيم  ،وبث يف قليب رغبة
احلصول على نوره الذي أضاء حيايت وعطرها بالسعادة .ومن أعظم
فضله علي أن…
أنه جعل كل حلظة من حيايت خاضعة حلكمه فقط ومل جيعلها تتمشى
مبشيئة أي خملوق آخر وجعل كل تصرفايت يف يده الكرمية لكي…
أمتتع بنعمة فضله الال حمدود وأترجى للحصول على املزيد من فضله
دون يأس  ،وهكذا تزيد السعادة يف حيايت كل يوم…و
يزيد لدي إحساس التمتع باحلياة على الطريقة اليت…
دحول تفكريي وعزمي وكل قدم وكل حلظة من حيايت حنو احلصول على
املزيد من فضله وأن يفتح يل ومن حويل أبواب فضله…واجنوا من
الظلمات اليت تعتم صالحيايت وتفكريي ومتييزي وتقفل قليب ودحول كل
حلظة من حيايت على االعتماد على باقي املخلوقات اليت ال متلك حول
وال قوة وتقفل عقلي لكي أقتصر عليها.
ألكرر ما قلته أعاله وأقر مرة ثانية بفضل رمحته الال حمدودة املتمطرة
الدي ولشقيقي وألصحايب
هبشاشة وأدعوه بأن يستجيب يل ولو ّ
ومجاعيت ولنبينا صلى هللا عليه وسلم  ،ويستجيب اخلري لنا ومجيع
األجيال إىل يوم الدين.
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مالحظات الدكتور العميد (متقاعد) منظور أمحد:
إنين أعترب من واجيب التعليق على تأليف الصديق العزيز أبو خليل د .حممد حممود رفيق (اإلدمان…مرض
 ،العالج والشفاء) وذلك لتوافق خيااليت ووجهة نظري معه حول األبواب الروحانية من هذا الكتاب ،
ألن منبعها واحد وهو كتاب هللا وسنة نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم .
ويعترب هذا الكتاب شامالً جلميع جوانب موضوعه.
وأسلوب البيان سلس وعلمي مستدالً باحلقائق املنطقية إلقناع القارئ .
وفهرس مواضيعه يعكس صورة لعمق معلومات املؤلف وجهده يف مجيع جوانب املوضوع.
مت إيضاح مجيع أبوابه بأسلوب سهل حيث ال يوجد فيه أي إهبام.
وحول موضوع "فلسفة العالج" (ال ميكن احلصول على الشفاء الكامل  %100من أعراض أمراض
اإلدمان ما مل يتم تصحيح أسلوب تفكري املريض وطريقة استيعابه ومتييزه وإرادته وردود فعله…إىل أن
يتمكن من التحكم على مشاعره وشهواته مثل اإلنسان السليم…)
هذه العبارة تعترب مبثابة مجع البحر يف جرة لفلسفة عالج مرض اإلدمان  ،وهذا هو املبدأ الذي ألف عليه
الكتاب.
ويف اخلامتة مت تعزيز األبواب الروحانية حيث أعطى املؤلف للصالة أفضليتها اليت توجه اإلنسان إىل عبودية
اخلالق ودحريره من أبشع أنواع عبودية شهوات النفس (مرض اإلدمان).
وهذه حقيقة ال يستطيع أحد أن ينكرها (بأن اإلنسان ال يستطيع التخلص من عادة اإلدمان ما مل يغري
نفسه)  .أو كما جاء يف مفهوم القرآن الكرمي بأن اخلالق نور اإلنسان املخلوق من طني بنور الفطرة .ومن
مث وضح له التمييز بني احلسن والسوء (فأهلمها فجورها وتقوها ) ،
وباتباع هوى النفس ختمل صالحية التمييز ولكن الصالة تزيل هذا اخلمول ألهنا بذرة اخلري والعلم الصاحل .
د .العميد (م) منظور أمحد.

M.B.B.S; D.LO (LONDON); C.E.N.T
)(USA

رئيس مؤمتر التعليم اإلسالمي يف باكستان.
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سجاد:
مالحظات الدكتور طاهر ّ

لو تأملنا ملف اإلدمان يف العامل فنجد العديد من املؤلفات حول مرض اإلدمان وأسبابه وطرق
عالجه  ،ولكنه يفتقر ألي تصنيف يتناول أسبابه الرئيسية اإلسالمية والطرق الصحيحة الشرعية
للتخلص منه.
املعضل الرئيسي الذي يواجهه مرض اإلدمان ومرضاه اليوم هو الظالل واالبتعاد عن الدين وعدم
التمشي بدستور احلياة اإلسالمية.
ولكن الدكتور حممد حممود ركز يف كتابه على هذا اجلانب بعون هللا .
ولو تأملنا قول هللا تعاىل (أال بذكر هللا تطمئن القلوب) فما حال القلوب البعيدة عنه؟ وما حال
املدمن الذي فقد وعيه ؟ وما عالج الذي يبحث عن السكينة والطمأنينة باالنقطاع عن العامل
واجلنون الناجم عن تعاطي املخدرات ؟
إن الدكتور حممد حممود وضح هذه األسئلة بالتفصيل وسردها بقدر وايف من املعلومات.

وأهم ما يف هذا الكتاب أن الدكتور حممد حممود وضح مضمونه بأفضل وأكمل وجه استناداً
للتحقيق العلمي يف السرد وذلك بسبب معرفة هلذا املرض أكثر من أي طبيب آخر لكونه قد مر
من مرحلة اإلدمان بنفسه  ،وأرى أن يدرس هذا الكتاب يف الكليات الطبية  ،كما أنه يعترب
مرجعاً مفيداً ألقرباء مرضى اإلدمان .

ونسأل هللا أن يتجلى باملزيد من فضله على املؤلف ويزيد من إخالصه وحيافظ على استقامته
(آمني).
سجاد.
الدكتور طاهر ّ

;)M.B.B.S.(pb.); F.S.(Mexico
;)M.Sc.(England
نائب مدير الصحة  /وزارة الصحة الباكستانية
املدير التنفيذي مبعهد العلوم الطبية الباكستاين
إسالم آباد
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مشاعر اللواء (متقاعد) حممد حسن:
يواجه بلدنا مشكلة املخدرات اليت برزت خالل العقدين املاضيني نتيجة عدد من املعضالت النفسية
واالجتماعية واملادية والطبية.
وقد مت بذل عدد من اجلهود على املستوى احلكومي ومبساندة دولية لتوعية اجملتمع عن أعراض املخدرات
 ،ولكن كل هذه اجلهود ال تزال غري كافية.
وال ميكننا جتاهل أمهية الدور الذي تلعبه املؤلفات واملطبوعات يف توعية اجملتمع عن ذلك  ،وتبذل الدول
املتطورة جهوداً شاخمة يف هذا اجملال  ،ولكنين مل أرى أي كتاب يف بلدنا باللغة احمللية يسهل للشخص
العادي مطالعة هذه املشكلة بتحليل مفصل للجوانب النفسية واملنطقية والطبية واالجتماعية بالطريقة
العلمية الصحيحة .
ولكن الدكتور حممد حممود رفع قلمه ليغطي قدراًكبرياً من هذا اخلالء يف بلدنا بتأليفه (اإلدمان…مرض
 ،العالج والشفاء) الذي غطى مجيع نواحي هذا املوضوع:
العوامل اليت تقف وراء تعرض الشخص ملرض اإلدمان ،
عواقب ذلك على حياته الشخصية واالجتماعية ،
أثر كل نوع من أنواع املخدرات على األعضاء اجلسدية واجلوانب النفسية.
دور أقرباء املريض يف التعامل مع مرض اإلدمان.
ماهية سبل العالج هلذا املرض .
وكيفية مساعدة املريض للمعاجل بعزمه وإرادته.
وقد شرح الدكتور حممد حممود مجيع هذه النقاط بأسلوب علمي وسهل  ،ووضح أمهية الدين يف الشفاء
جبانب العوامل الطبية والنفيسة .
ويتميز هذا الكتاب على موضوعه باللغة احمللية  ،ويعترب مفيداً للشخص العادي ومريض اإلدمان وأسرته
حبد سواء.
وأرى أن يتم تدريس هذا الكتاب يف خمتلف املراحل التعليمية لتوعية اجليل اجليد عن أعراض هذا املرض
الفتّاك .
وأسأل هللا تعاىل أن يتقبل جهود الدكتور حممد حممود يف خدمة اإلنسانية ويوفقه باملزيد من النجاح والسداد
(آمني)
اللواء (م) حممد حسن
الرئيس املستشار لشركات جمموعة داود
الهور.
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((بامسه تعاىل))
املكرم  /أبو خليل
إنين أجنزت مطالعة تأليفك بتوجيه من أستاذي املفيت (محيد هللا جان) مع
شديد اإلحساس بعدم أداء احلق املطلوب.
وأسأل هللا تعاىل أن يغنيك بسعادة الدنيا واآلخرة
ألطاف الرمحن بنّوي
املراجعة الشرعية لشيخ احلديث  /ألطاف الرمحن:
إن اإلنسان مثالً أعلى لكمال قدرة هللا وخلقه  ،ويعترب كما جاء يف احلديث
الرب)  ،وحرم هللا استهالك هذا املخلوق الذي ميزه عن باقي خملوقاته
(بنيان ّ
وجعله خليفة له لينفذ أحكامه على األرض  ،وميثل خلق اإلنسان حق متثيل
جلمال اخللق وعظمة اخلالق  ،ويعطي صورة مدهشة لقدرات اخلالق ،من ناحية
يعطي جسده املادي املشتمل على مجيع العناصر صورة ُمثلى للكون ومن الناحية
األخرى يدهش العقول هبيئة الروحانية اليت جتزم اإلميان بالغيب ،ولو وصفنا أي
شيء بعد هللا سبحانه وتعاىل بصفة املدرك والُمدرك فإنه اإلنسان فقط  ،ولكن

هناك فارق عظيم بني إدراك هللا وإدراك اإلنسان  ،ألن إدراك هللا كامل وحقيقي
 ،وإدراك اإلنسان ناقص وعادي ،
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وبناء على ذلك فإن تقدم اإلنسان بسرعة يف االكتشافات وعلوم الفيزياء
واألحياء وعلم النفس أدهش العقل إىل آخر درجات احلرية.
إن اإلنسان أمانة هلل سبحانه وتعاىل  ،ومل يسمح اخلالق لإلنسان نفسه أو أي
أحد غريه أن يضر جسمه أو ميارس عليه تصرفات تعرقل أنظمته الطبيعية .
ومن املعلوم أن كل صانع وخمرتع يكون أفضل متقن وعامل ألنظمة صناعته ويعلم
أفضل الطرق اليت تستخدم هبا صنته  ،وهكذا بل أفضل من ذلك فإن هللا
سبحانه وتعاىل عليم بصفات اإلنسان وفطرته وعوامله النفسية واجلسدية والسبل
اليت تساعد اإلنسان يف الرقي النفسي كما قال تعاىل يف سورة امللك (أال يعلم
من خلق).
وكما أن هللا تعاىل خالق كل شيء يعلم عن مجيع خملوقاته وباألخص فإنه شفيق
ورحيم على اإلنسان وعلمه سبيلني لقضاء احلياة إما السعادة أو الشقاء وذلك
عرب الوحي (وهديناه النجدين) (إنا هديناه السبيل  ،إما شاكراً وإما كفورا ).
يعين أن مكوين اإلنسان اجلسم والروح كل له أمهية يف مكانه  ،ولكن الروح أهم
من اجلسم.
.1
.2

بنظرية الراكب واملركوب (يعين الروح راكب واجلسم مركوب) فإن األصل
هي الروح وهي املقصودة باخلطاب والتبليغ واإلتباع.
ولكن اجلسم ومركباته مرتبطة بالعوامل األرضية وموضع مشاهدات
وجتارب اإلنسان  ،بعكس الروح اليت تأيت من مكان سري غري األرض.

هلذا السبب فإن الوحي وتعليمات اإلله مهتم برتبية الروح أكثر من اجلسد ،ومت
إكمال املعلومات اليت مل تذكر يف الوحي باإلهلام واإللقاء كما ذكر اإلمام فخر
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الدين الرازي يف تفسريه الكبري لسورة الفادحة (أن جالينوس حد أنه عندما
اختصر بيان فوائد العضالت البصرية اليت تتحكم بالعينني يف تأليفه حول موضوع
فوائد العينني ؛ فإنه رأي يف املنام أن ملكاً نزل إليه من السماء وأخربه يا جالينوس:
إنك ربك يقول إنك قصرت يف توضيح حكمه لعباده  .فمن هناك قمت بتأليف
كتاب كامل هذا املوضوع).
إن الصحة والعافية من أعظم نعم هللا علينا  ،واحلفاظ عليها يعترب من الطاعة
واألعمال الصاحلة ألن من دوهنا ال يستطيع اإلنسان إجناز األعمال الدنوية
واالستعداد لآلخرة  ،وكما قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إن املؤمن
القوى خري وأحب إىل هللا) ألن الضعيف ال يستطيع أن يقوم بواجب الدنيا وال
اآلخرة.
هلذا السبب يعترب الطب الذي يعاجل العيوب البشرية بالطرق الشرعية "فرض
كفاية" على اجملتمع  ،وكما عرضنا سابقاً أن الذات اإلنسانية أمانة لدى اإلنسان
 ،وأن إحلاق أي ضرر هبا يعترب خمالً هلا وخيانة مع هللا سبحانه وتعاىل  ،ويكون
فاعل ذلك عدواً هلل يف الدنيا واآلخرة .

ويعترب اإلدمان عمل اختياري يف يد اإلنسان نفسه منذ العصور املاضية ،ولكن
الشكل الوبائي الذي اختباره اإلدمان اليوم ليس مثالً يف املاضي.
إن اإلدمان سالح مركز ضد اإلنسانية  ،يقضي على شرفه وفضله  ،ولكن الغزو
الذي مارسته بعض أنواعه مثل اهلريوين خالل العقدين املاضيني يعترب كارثة كبرية
يف تاريخ اإلنسان  ،واجلهاد ضده بأي نوع من األنواع يعترب فضيلة عند هللا
ومساعدة ملخلوقاته.
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وكم قضت هذه املخدرات على نفوس إنسانية  ،وأحرقت منازل ودمرت أسر
بلهيبها  ،ونزلت اإلنسان إىل أدىن درجة من احليوانات  ،ودمرت اجملتمع وأفسدته
 ،لذا جيب علينا السعي بكل جهودنا وقوانا للقضاء على هذه العاهة  ،وإقامة
مراكز للعالج والتوعية بالطرق العلمية .
ويوجد يف البالد عدد من هذه املراكز تعمل إىل حد ما يف هذه االجتاه ،ولكن
أهم ما برز يف الساحة هي مستشفى (الصراط املستقيم اإلسالمي) يف مدينة
الهور  ،حيث يتلقى مرضى اإلدمان جبانب العالج التوعية الوافية بالتعليم
واإلصالح النفسي والروحاين .وما أجنزه مشرف هذا املشروع الدكتور حممد حممود
رفيق يف شكل مؤلف دحريري ال شك أنه يستحق التشجيع.
وإنين واثق بأن هذا العمل اخلري سيأيت بنتائج مثمرة باعتبار اجلهود واألساليب
العلمية احلديثة اليت ميارسها الدكتور حممد حممود رفيق وباخلصوص التقنية
النفسية.
إن اإلسالم دين الفطرة (خايل من األساليب االصطناعية)  ،وإن واقع اإلنسان
ظاهرة وباطنه يعمل على هذه الفطرة  ،وإذا تأثرت هذه الفطرة بأسلوب اختياري
أو غري اختيار فإن الطريقة اإلصالح هي إعادته حنو الفطرة مرة أخرى.
وهذه الطريقة الكامنة للعالج اجلسدي والروحاين  ،وبفضل هللا سبحانه وتعاىل
فإن الدكتور أبو خليل ركز جهوده على األساس  ،ويستحق الشكر بفضل
خدمته لإلنسانية وخاصة مرضى اإلدمان.
ونسأل هللا أن يتقبل منه هذه اجلهود ويسهل له كل خطوة خيطيها حنو النجاح.
(آمني مث آمني).
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ألطاف الرمحن بنّوي
أستاذ احلديث
جامعة إمداد العلوم اإلسالمية
درويش مسجد  ،صدر  ،بيشاور
مالحظة املؤلف:
قام السيد ألطاف الرمحن بإعداد هذا املضمون بعد مراجعة الكتاب والوقوف
على أبوابه الروحانية لكي يرفعه للمفيت محيد الرمحن جان صاحب للحصول
على التصريح الشرعي للطباعة بعد التأكد من أي مالحظة شرعية فيه.
أبو خليل د .حممد حممود رفيق
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حنمده ونصلي على رسوله الكرمي
إن الصحة من أعظم نعم هللا على عباده كما ورد يف احلديث عن عمرو بن
األودي قال قال رسول هللا صلى هللا لرجل وهو يعظه (اغتنم ُخساً قبل
ميمون ّ
ُخس  ،شبابك قبل هرمك  ،وصحتك قبل سقمك  ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك
قبل شغلك  ،وحياتك قبل موتك) رواه الرتمذي.
ويعترب اإلدمان من أخطر أنواع األمراض ألنه خيرج اإلنسان من زمرة اإلنسانية
وجيعله أدىن من احليوانات  ،لذا ما قام به األخ د .حممد حممود رفيق من إجناز
عظيم يف االهتمام باجلانب اإلصالحي مع العالج الطيب يستوجب للشكر
والتقدير  ،وتعترب مستشفى (الصراط املستقيم اإلسالمي) حلقة وتأليفه
(اإلدمان…مرض  ،العالج والشفاء) حلقة ثانية ضمن سلسلة هذه اجلهود ،
إنين أطلعت على بعض مواضيع هذا الكتاب بالتفصيل واتضح يل بأنه خال من
أي مالحظة شرعية باستثناء بعض التعديالت الطفيفة اليت قبلها املؤلف جزاه
هللا خرياً وجعلها يف موازين حسناته .

(آمني مث آمني)

خادم احلديث واإلفتاء
املفيت  /محيد هللا جان
اجلامعة األشرفية
الهور.
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مشاعر املرتجم:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري املرسلني وخامت
النبيني وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  ،أما بعد

:

فقد مت تعريب هذا الكتاب من اللغة األُردوية بعون من هللا سبحانه
وتعاىل الذي مكنين بقدرته العظيمة من إجناز هذه احملاولة املتواضعة  ،وتبليغ

رسالة املؤلف للقارئ العريب  ،ومهما كانت الرتمجة جيدة فإهنا تبقى دائماً أدىن
من النص احلقيقي ومطعمة بركاكة من لغة النص  ،ألن املرتجم يكون متقيداً يف
تعبريه بالنص احلقيقي  ،وخاصة إذا كانت الرتمجة ملوضوع علمي عريق مثل هذا
الكتاب  ،وأسأل هللا عز وجل العفو عن أي تقصري أو سهو بدى مين يف الرتمجة
أما الكتاب فإنه كتاباً علمياً مفيد للمرضى وأسرهم واملعاجلني خبصوص
مشكلة ومرض اإلدمان اليت مهدد جمتمعاتنا ،وميتاز بأنه أول كتاب خمتصر وشامل
جلميع اجلوانب املتعلقة باملوضوع ،ويهدف مضمونه توعية املرضى وأفراد اجملتمع
.

عن عواقب اإلدمان وكيفية الوقوع فيه ومن مث كيفية جتنبه مع حبث السبل العلمية
والنفسية والروحانية لعالجه وكيفية إقناع املريض لعدم الرجوع حنو ممارسته بعد
العالج .
ولكنين أعترب هذا الكتاب مفيد للشخص العادي يف اجملتمع مثلما هو
مفيد ملرضى اإلدمان وعائالمهم ومعاجلي اإلدمان  ،ففي احلقيقية تأثرت شخصياً
من هذا الكتاب ،واستفدت منه يف حيايت الشخصية وخاصة من موضوعاته
النفسية والروحانية ،حيث إن اإلنسان أحياناً يقع يف اضطرابات نفسية تسمم
مشاعره ببطيء وتعكر حياته وهو ال يشعر  ،وذلك بسبب دحول احلياة إىل
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حرب مادية وابتعادنا عن منهج احلياة السليمة ـ املنهج الذي أنعمنا به خالقنا
سبحانه وتعاىل (دين اإلسالم) ـ واالبتعاد عن تطبيق سنة املصطفى صلى هللا
عليه وسلم يف التعامل مع أمور احلياة اليومية  ،بل إن معظمنا يسعى اليوم يف
سباق احلياة لتحقيق شهواته النفسية واتباع هوى نفسه وإلتهى بزينة الدنيا ونسي
اهلدف احلقيقي الذي بعثنا خالقنا ألجله يف األرض
ولكن املؤلف أبو خليل د .حممد حممود رفيق بفضل ما أنعمه هللا من
علم وتعمق يف حكمته سرد هذه املشاكل بأسلوب سلس وحلل أسباهبا ووضح
.

سبل اخلروج منها والتمشي على دستور احلياة السلمية يف ضوء تعليمات خالقنا
بسنة نبيه املصطفى .
كما أنين مندهش من األسلوب الرائع الذي ابتكره الدكتور أبو خليل
يف وقاية املريض عن العوامل اليت تؤدي عودته مرة أخرى إىل ممارسة اإلدمان بعد
خروجه من مركز العالج  ،وذلك بتعويده أوالً على روتني يومي سليم يف مركز
العالج وإعطائه جرعة كافية من التوعية الصحيحة  ،ومن مث ربطه جبماعة التبليغ
يف مسجد احلي الذي يصلي فيه الصلوات اخلمس  ،حيث إذا غاب عنهم
ذهبوا إىل منزله لعيادته وتفقد أحواله  ،وهكذا يبقى املريض بعد اخلروج من مركز
العالج على صلة مع أهل اخلري ويف نفس الوقت يبقى منقطعاً عن جلساء السوء
والبيئة اليت دعته إىل ممارسة اإلدمان .
ويف النهاية أسأل هللا أن يتقبل من الدكتور أبو خليل جهوده الرامية إىل
خدمة اإلنسانية ودعوة الناس إىل سبيل احلق وينعمه مبزيد من التقدم والنجاح
يف الدنيا واآلخرة  ،ويغفر له ولوالديه ولسائر املسلمني .
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وباهلل التوفيق

،،،.

املرتجم  /عبد الرمحن حيات مدين
(ماجستري لغة عربية ودراسات إسالمية)

مكتب الصفا للبحوث واإلعالم والرتمجة
إسالم آباد  /باكستان
هاتف0092-3335134993 :
madnihayat@hotmail.com
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