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مه هى المدمه ؟
متي يصح أن وصف إوساوا ما باإلدمان؟
أذا مان مه حقل أن تجسب ,فماذا تجسب ,وميف؟
إن غيسك جسب وخسج سليما وأوت تعسف عددا مه األصدقاء فعلىها
فلماذا وحسمل مه ان تفعل مثلهم ؟
العالمات المىرزة لإلدمان

اإلدمــان

اإلدمــان
اإلدمان واحذ  ,واألسثاب مخرلفح
تفاقمت في وطننا مؤخرا مشكمة اإلدمان بشكل لم نتوقعو منذ ربع قرن تحديدا ,فبلبد أن نعترف أن الدراسات
التي تحدد إحصاءاتيا حجم المشكمة ال يمكن االعتماد عمي نتائجيا .والبد أن نؤكد أن مشكمة اإلدمان تتزايد
عمي مستويين  -:مستوي التجريب والصدفة وىو يشير إلي التورط العابر الذي يمارسو صغار السن
والحرفيين و بعض من يمارس الترفيو المؤقت .وحجم ىذا المستوي كبير جدا رغم األرقام التي تعمن ندرتو
وىو ليس مستوي خطير تماما من حيث أثاره المدمرة ومشاكمو الصحية واالجتماعية واألخبلقية .ثم انو
المستوي الذي تتناولو اغمب األبحاث االنتشارية التي تتعامل مع الظاىرة بشكل سطحي حين تجمع الذين
تعاطوا المواد ولو مرة واحدة إلي الذين اعتادوا عمييا وأدمنوا تعاطييا حتى ال يمكنيم االستغناء عنيا وىذا
كمو يعطي المسئولين والناس أفكارا خاطئة ومضممة.
المستوي األول رغم قمة ضرره إال انو المصدر الخطير لكل رواد المستوي الثاني ,وىو مستوي اإلدمان
الحقيقي .ىذا المستوي مدمر  ,حيث يمكن التورط من ناحيتين :األولي االعتماد المنتظم الذي أصبح ييدد
الفرد والمجتمع نتيجة لئلعاقة الصحية واالجتماعية واإلنتاجية ,والناحية الثانية تشمل نوع التعاطي ومدي
سمومية المواد المتعاطاة وما يمكن ان يترتب عمييا من مضاعفات تصل إلي حد الموت.

مه هى المذمه ؟
التعريف الطبي لئلدمان يصف المدمن بأنو من أعتاد حتى أعتمد عمي مؤثر كيميائي طبيعي أو صناعي من
خارج جسده حتى أصبحت خبلياه ال تستغني عنو.

مري يصح أن وصف إوساوا ما تاإلدمان؟
أن المدمن ىو كل من تعود تناول مادة ما ,ليا أثر عمي الجياز العصبي ,ويعجز عن التوقف عن تناوليا,
ثم ترتب عن ذلك تغير في حالة الوعي ,مما يؤدي إلى إعاقة عن ممارسة واجبات الحياة العادية ,وخاصة
عن اإلنجاز في العمل .كما يترتب عميو أفساد العبلقات االجتماعية ,إضافة إلي حدوث مضاعفات تؤثر عمي
الصحة الجسدية أو النفسية أو االجتماعية.

أرا مان مه حقل أن ذجرب ,فمارا ذجرب ,وميف؟
اإلنسان يستحيل عميو أن يجرب كل شيء حتى يتعرف عميو  ,أو حتى يدرك حقيقتو وليس عمي اإلنسان ان
يكرر كل ما سبقو إليو غيره حتى لو كانت النتائج حاسمة ومؤكدة .فمثبل نحن نستعمل الكيرباء بعد أن
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اكتشفت وثبتت فائدتيا وال نجربيا من أول وجديد كمما ركبنا لمبة في مصباح ,وأيضا نحن نتجنب شرب
الماء المموث ,وال نجرب مدي ضرره كل مرة فقد ثبت بتجارب غيرنا انو مموث وىكذا .إذن التجربة الذاتية
جميمة ولكنيا ليست ضرورية وال ىي دائما سميمة وال بد من االستفادة من تجارب اآلخرين.

ولنه
وىناك حقائق أكيدة ال بد ان نضعيا في االعتبار مثبل " أن تتذوق في البداية غير أن تكرر التذوق"  ,ثم أن
المفعول الذي سوف يصمك من التجربة األولي ( ميما كان لذيذا ) ليس ىو الذي سيستمر معك في التجارب
البلحقة وكذلك بعد التعود .و ىل جربت كل شيء ولم يبق إمامك إال ىذا السم وأنت تعرف عنو كل ما
سمعت من أضرار ومخاطر .وأخيرا إذا جربت وفشمت أي لم تحصل عمي المذة التي سمعت عنيا أو حصمت
عمي فكرتيا فمن الذي يضمن ل ك النجاح ان تجرب الخروج من التجربة األولي ؟! أن التجربة ال تكون تجربة
إال إذا واصمت المحاولة ذىابا وايابا لكن المعروف عن تجربة ىذه المواد ان كثيرا منيا يحدث في" اتجاه
واحد".

إن غيرك جرب وخرج سليما وأود ذعرف عذدا مه األصذقاء فعلىها
فلمارا وحرمل مه ان ذفعل مثلهم ؟
 .1نحن ال نممك القدرة ان نحرم أحدا من ان يري بنفسو مدي الخطر الذي يحيط بو او ان يمحق بنفسو
أض اررا ال يعمم إال اهلل مداىا واألغمب انك لم تسأل ىؤالء الذين جربوا وتوقفوا لماذا توقفوا ,وخروجيم بسبلمة
من التجربة األولي ليس ضمانا لك ان تخرج بالسبلمة فالناس ليسوا مثل بعضيم البعض .ولو أن المسألة
ىي لذة ليس كمثميا لذة كما يدعي البعض اذن لماذا كف عنيا ىؤالء الذين دخموىا وخرجوا منيا سريعا
بالسبلمة.

العالمات المىرزة لإلدمان
قد يكون تغير العادات والسموك الشخصي عبلمة عمي بداية مبكرة لمتعاطي الحذر وعدم التسرع  ,فقد تكون
نفس ىذه التغيرات عبلمة عمي خبلف ذلك مثل الصعوبات الحياتية العابرة أو بدايات مبكرة لمشكبلت نفسية
أو اجتماعية أو صعوبات النمو أو خبلف ذلك من االضطرابات األخرى  .لذلك ننبو من البداية أن أيا مما
سيأتي ذكره مما يسمي إنذارات اإلدمان قد نقابمو كبداية لمرض أو انحراف آخر .فبلبد من الحذر والتأني قبل
التسرع في االستنتاجات المندفعة بغير روية .والخبلصة أن أي تغيير فجائي غير مألوف في الطباع أو
العبلقات أو السموك األخبلقي ينبغي أن يؤخذ بجد ولكن دون اإلسراع بالحكم أو األتيام.
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العبلمات:
يتباعد الشخص عن األسرة  ,ويفشل

في الحفاظ عمي العبلقات الطيبة باآلخرين ,
كما يحدث عند التغيب عن تجمعات األسرة ,
أو رفض الدعوات أو عدم المشاركة في
المناسبات  ,أو التوقف عن زيارة أو مقابمة
األقارب  .وتتزايد عزلتو بعد ما كان مختمطا
اجتماعيا ويصبح أقل تعاونا وأكثر تجيما
واكتئابا وبعدا  ,وينزوي كمن يخفي سرا يخشي
ظيوره واطبلع اآلخرين عميو  .وقد يحدث العكس فتبدو عميو انطبلقو اجتماعية وجرأة غير مألوفة
بعد أن كان متحفظا خجوال .
وقد يمكن العثور عمي أشياء غير مألوفة مثل ممعقة أو حقنو فارغة أو والعة أو أنابيب صغيرة أو
أوراق قصدير  ,أو بقايا الموا د المتعاطاة كزجاجات وعمب الدواء أو حبوب مجيولة أو كبسوالت أو
أدوات التعاطي  ,كاألمواس ولفافات السموفان والمبلعق الصغيرة مع عبلمات لستخينيا الذابة المواد
االدمانية .
تتزايد عصبية وتوتر الشخص عما قبل ويصبح سيل األستثارة نزاعا لمعدوانية ,يعاني من حساسية
زائدة وغير قابل لمتكين بسموكو.
المراوغة والكذب :يحيا المتعاطي عالما تتزايد فيو خصوصيتو وتقل فيو المشاركة مع أفراد األسرة,
ويخفي سموكو المتدىور بسمسمة من األكاذيب تبدو صعبة عميو في بدايتيا ولكنيا تزداد سيولة
ويسرا مع الوقت .وتتدني أخبلقيات الشخص فيصبح قادرا عمي التبلعب والغش والكذب بعد أن كان
صادقا يستحي من الكذب.
تغير االىتمامات واألصدقاء  :يتخمي الشخص تدريجيا عن أصدقائو من الممتزمين الجادين  ,ويأتي
بنوعية جديدة من أصدقاء التعاطي وتتغير عاداتو ولغتو وأخبلقو لتبلئم ىذا التغير  ,فيصبح أقل
حياء  ,ويستخدم ألفاظا بذيئة ما كان ليستخدميا من قبل .وقد يغير في مظيره أو طريقة لبسو,
وينشغل بأصدقائو الجدد إلي حد نسيان المناسبات العائمية اليامة كأعياد الميبلد وغيرىا ,أو يختمق
الحجج الواىية لمتغيب عنيا ,ويقضي وقت أطول خارج المنزل بعيدا عن رقابة األسرة .وتختمف
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مواعيد الخروج والعودة المعتادة من المنزل  ,وتتزايد فترات التأخر والسير بالخارج بغير تبرير
واضح أو مقبول.
اضطراب في النشاط اليومي ,مع عدم االىتمام باألنشطة اليومية التي كان يحرص من قبل
عمييا.
نقص االىتمام بالذات  ,واإلىمال في المظير الخارجي .
التمارض.
عدم اإلحساس بالمتعة التي كانت موجودة من قبل خاصة بالنسبة لؤلشياء البسيطة .
العجز عن مراعاة حدود المياقة ,مع عدم القدرة عمي ضبط النفس ,وتخطي الحدود التي
كانت تميز شخصيتو بشكل أصيل من قبل.
التشويش  ,والخمط بين األولويات  ,والشعور بثقل المسئوليات التي كانت من قبل عميو
ىينة.
عدم القدرة عمي التخطيط الجيد .
التردد والحيرة وعدم القدرة عمي اتخاذ قرار.
كثرة الشكوى  ,مع اإلشفاق عمي الذات .
المبالغة في تقديم حجم المشاكل التي مضت.
اإلسراف في أنفاق المال كما تختل ميزانية مصروفاتو نتيجة لذلك ,فيبدأ في االستدانة أو
تأجيل رد الدين أو تختفي أشياء من المنزل.
اضطراب الطعام ,إما في صورة فقدان الشيية لمطعام ,أو في نوبات شراىة قصيرة األمد.
فقد البصيرة  ,وازاحة المسئولية دوما عمي اآلخرين بطريقة كبش الفداء .
الشعور الدائم بالتعب واإلرىاق وعدم الراحة.
الخوف والقمق والعصب ية بدون سبب واضح أو نتيجة ألشياء لم تكن تسبب القمق والخوف
والعصبية من قبل.
فقدان األيمان باهلل وبالقيم العميا.
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اضطراب النوم وعدم أخذ قسط كافي منو نتيجة لمنوم المتقطع غير المشبع ,بما يجعمو يبدو
في الصباح مرىقا كأنما لم ينم من قبل .يختمف نظام نومو وصحيانو فيفرط في النوم أو السير أو
يقمب الميل نيار وبالعكس.
فقدان السيطرة عمي النفس والسموك ,كالصياح أو الصراخ أو قذف األشياء أو المبالغة في
عقاب األطفال.
التذبذب أو التقمب المزاجي بين حالة وأخري كالبيجة والحزن .
المبالغة االنفعالية كأن يبدي حزنا أو بيجة زائدة ال تتناسب مع الموقف .وقد يحدث العكس
فيصبح الشخص أقل حساسية في التعامل العاطفي مع من حولو أي يصبح أقرب لمتبمد غير ما كان
سابقا.
المجوء المستمر لمتبرير كأن يبرر عزلتو عن اآلخرين بمشاغل الدراسة والعمل ,كما يبررىا
لنفسو بعدم وجود من يفيمو أو ييتم بو.
ضيق األ فق والتشبث بالرأي  ,مع العجز عن رؤية وجيات النظر األخرى .
يتبع مبدأ " ال أبالي" مع ما يصحب ذلك من تدىور في نظرتو لمقيم وتقديره لآلخرين
ولمذات.
تكثر الشكاوي والمصادمات مع من حولو حتى لو كانوا من غير األىل  ,مثبل مع أصدقائو
أو زمبلئو في العمل أو معارفو.
ت نخفض الكفاءة في العمل أو الدراسة ,ويتغيب عن الدراسة أو العمل أكثر من ذي قبل,
حتى لو كان ىذا التغيب بأذن ,وتقل درجة مبادراتو وتحممو لممسئولية.

أسرج المذمه :إيامم والرجسس  ,ودور المحقق
 إذا شككت أن ابنك ( أو بنتك ) يتعاطى شيئا فاألفضل ان تقترب منو أكثر وتسمح لو ان يحادثك أكثر
مما اعتدت من قبل.
 إذا زاد ابتعاده عنك فبل تيأس واعمم انو يحتاجك أكثر عمي الرغم من أنو يحاول ان يبتعد أكثر.
 يمكن ان تستعين بالمنطق في تفسير سموكو أكثر من االستعانة باألساليب التي تشبو األساليب
البوليسية ,مثبل  :تبلحظ انو لم يعد ينفق مصروفو كما اعتاد  ,أو انو يطمب نقودا كثيرة عمي غير عادتو
لمذكرات دراسية جديدة.
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 إذا زاد الشك فبل تحاول ان تحصل عمي المعمومات من ورائو إال إذا جاءتك وحدىا من صديق لو محب
ومخمص وفي ىذه الحال يستحسن ان تصارحو مباشرة .
 ال تنزعج بشكل يعوق اقترابك وخاصة في البداية ألن كثيرا من البدايات ال تكتمل.
 ليس معني ىذا أن تيمل البدايات ولكن إذا اكتشفت انو بدأ السير في ىذا الطريق فعميك ان تشعر أن
المسألة تحتاج منك إلي مزيد من الوقت والجيد.
 أن الموقف التجسسي يفسد العبلقة ميما كانت مبرراتو وىو موقف بوليسي أساسا والمواجية الطبية
ميما كانت مؤلمة  ,أو جاءت نتيجتيا فاشمة فيي أفضل في النياية.
 أن اإلصرار عمي فحص الدم كوسيمة أولي لمتيقن من التعاطي ىو نوع من التجسس عمي الدم وىو
تجسس قبيح عمي الشخص بشكل أو بأخر ويستحسن ترك ىذا القرار لمطبيب وعدم التيديد بو طول
الوقت.
 ال ينبغي أن تستعمل " الذىاب إلي الطبيب " باعتباره تيديدا بل لتكن المسألة “استشارة " بالمعني
الحقيقي لبلستشارة وال خاب من استشار.

ملماخ هادئح للمذمه
أصعب األمور أن نخاطب المتورط بالكممات ومع ذلك فنحن نأمل ان تصمو كمماتنا ىذه بما تحممو من
مشاعر وأمال فبل يدركيا كمجرد نصائح وارشادات.
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أنك تخدع نفسك.
عدوك الحقيقي ىو اإلدمان -ليس األسرة أو العمل.
التحكم اآلن أفضل – بعد ذلك -قد يكون الوقت متأخرا.
أنك تفقد احترامك لدى الجميع وتعطي لمكل ذكريات مؤلمة عنك.
عمينا أن نبدأ الخطوة األولى.
حياة جديدة ممكنة بدون إدمان :فييا قدرة عمى المواجية دون ىروب أو إحباط وفييا
مواجية المشاكل وحميا.
إياك واليأس من العبلج منذ البداية :ال يوجد شيء اسمو " ال فائدة ".
إياك وتصور أن "اإلرادة " ىي مجرد ان تعمن قرارك  ,أو ان تحسن نيتك .
إياك ان تطمئن إلعبلن قرار العبلج  ,فاإلرادة سوف تكتشفيا من خبلل ممارسة وأتباع
تعميمات العبلج وليس من خبلل وعودك لنفسك بالعبلج وحماسك في التعيدات.
ليس معني أنو ال يوجد ضمان لعدم النكسة ,انو ال يوجد ضمان لمشفاء.
العبلج الحقيقي يبدأ بالتوقف عن التعاطي ولكن ليس فقط مجرد التوقف.
إن مزاعم العبلج السريع وبدون ألم ىي نوع من اال تجار بمخاوفك من أعراض االنسحاب
وأيضا ىي استغبلل ألمالك في سرعة التخمص من الورطة .ال تخدعك السرعة وال اإلعبلنات فاألمر جد
وورطتك حقيقية فكن يقظا فنحن نحتاج نفسك الطويل وشرف وذكاء إنسانيتك طول الوقت.

لنه لى مىد مذمىا..يجة أن ذعرف األذي:
أوال :يجب أن نؤكد عمى عكس الشائع من اليأس والتعجيز بشأن عبلج اإلدمان ,أن لئلدمان عبلجا ولكن ال
بد من تحمل احتمال النكسة ثم االستمرار لمدة كافية.
ثانيا :أن مجرد االنقطاع عن المخدر ليس ىو العبلج ولكنو البداية.
ثالثا :أن المدمن ال يحتاج إلي من يقول لو ىذا مضر وكفي وانما يحتاج ألي بديل يحقق لو ما كان يتصوره
سيتحقق بالمخدر ,فيحققو بدون مخدر.
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رابعا :البد أن نفيم أن المدمن يحتاج إلي صحبة ظريفة شريفة  ,بدال من الصحبة الذاىمة الغائبة ,وأنو
يحتاج إلي تحريك وعيو ويحتاج إلي اإلبداع الذي ىو وعي فائق  ,وأخيرا فأنو يحتاج الن يحترم وجوده وال
يختفي وراء غيامة المخدر.
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