
 الّتغلب على اإلدمان

من الممكن أن يصبح الناس مدمنين على األشياء ألسباب عديدة، ولكن ألغلبية األشخاص، اإلدمان هو طريقة آلية للتعامل مع 

أحداث ومواقف الحياة المؤلمة أو للوصول إلى شعور مؤقت بالترفيه وٕارضاء النفس. أغلب أنواع اإلدمان ستؤثر سلبًا على حياة 

 األشخاص وحياة اآلخرين من حولهم، وستؤدي إلى زيادة اعتمادهم على اإلدمان بشكل أكبر.هؤالء 

 هذه بعض أنواع اإلدمان الشائعة:

 المخدرات •

 الكحول •

 اإلفراط في األكل •

 مشاهدة الصور والفيديوهات اإلباحية •

 لعب القمار •

 اإلدمان على ألعاب الكمبيوتر •

طت فريسًة في فخ اإلدمان، فهذا الموضوع هو فرصة لك لتتحّرري من اإلدمان إلى إذا كنِت قد فقدت السيطرة على حياتك وسق

 األبد.

 كيف أعرف إذا كنت حقيقة مصابة باإلدمان؟

 هل تنّظمين حياتك حول األشياء التي تظّنين أنك مدمنة عليها؟

 هل يستحوذ اإلدمان على كل تفكيرك؟

حالي؟ وأنك يجب أن تعملي شيئًا بصدده حتى لو كنت ال ترغبين هل تشعرين أنك فقدت السيطرة بالكامل على وضعك ال

 في عمل ذلك؟

 هل أّثر إدمانك على عملك وعائلتك وعالقاتك االجتماعية ونومك وصحتك؟

 هل يعتقد األشخاص اآلخرون أنه توجد لديك مشكلة؟

دمان. فهمك لما هو اإلدمان وكيف يؤثر لو كان جوابك "نعم" ألي سؤال من هذه األسئلة فعلى األغلب أنت لديك مشكلة مع اإل

 على حياتك هو أول خطوة للتغلب عليه والتحرر منه. 

 

 أريد أن أعرف أكثر عن اإلدمان



  أربع حقائق عن اإلدمان

 اإلدمان مبني على الكذب .1
يريحك ويشبعك أّيًا كان نوع إدمانك (كحوليات، قمار، مخدرات، صور إباحية) فهو يعمل على إغرائك بإيهامك أنه سوف 

ويسدد احتياجاتك ورغباتك. قد يجلب لك اإلدمان الشعور بالراحة المؤقتة لكن نتائجه السلبية تبدأ بالتراكم، وتجلب الشعور 

 بالذنب واالكتئاب والقلق وتدمر العالقات وتفقدك السيطرة على حياتك وتحطمها.

 اإلدمان مبني على تعويضات ومكافآت ال يمكن التكهن بها .2

والشعور بالربح والفوز  -إمكانية أنك مرة ثانية ممكن أن تختبري هذا الشعوربالراحة عندما تشربين الحكوليات وتسكرين  بسبب

وتختبري الشعور باإلثارة  -وتختبري الشعوربالسعادة والراحة عندما تتعاطين المخدرات -بجائزة كبيرة عندما تلعبين القمار

كل هذه األسباب تجعلك ترجعين لطلب هذه األمور وفعلها أكثر. لكن في  - فالم اإلباحية والمتعة عندما تشاهدين الصور واأل

حقيقة األمر أنك غالبًا سوف تشعرين بالذنب والخزي أكثر من السعادة عندما تسعين إلشباع الرغبات التي هي مسيطرة عليك. 

نما تتجاهلين كل الحقيقة واألشياء الجيدة التي تجلب الحقيقة أنك تضيعين حياتك وأنت تالحقين أشياء وهمية وغير حقيقية بي

 لك السعادة.

 اإلدمان يرّكز على المشاعر والملذات في لحظة حدوثها فقط .3

سوف تحاولين أن تتجاهلي وتهربي من كل نتائج األشياء التي تفعلينها، وستحاولين أن تنسي مشاعر الخزي والذنب لدرجة أنه 

ا حاولوا أن يلفتوا انتباهك لحقيقة ما يحدث معك. أنت مقررة أن تعيشي في كذبة وخدعة ممكن أن تغضبي على اآلخرين إذ

 اللحظة الحاضرة.

 التغلب على اإلدمان ممكن .4

في معظم األحيان يعتقد األشخاص المدمنون أنه من المستحيل التغلب على اإلدمان وهم سيبقون مدمنون طوال الحياة. لكن 

هذا غير صحيح إطالقًا. الجانب النفسي من اإلدمان هو الذي يكون عادة الجانب القوي والصعب وليس الجانب الكيميائي من 

اإلدمان فعليًا يكون حول الهروب من الواقع. مثًال إدمان الصور واألفالم اإلباحية اإلدمان. ممكن أن تندهشي إذا عرفت بأن 

ال يدور في المقام األول حول الجنس، لكنه ُيظهر ضيق دائرة تفكيرك واهتمامك. وعندما تكونين في حالة اإلثارة القصوى فهذا 

        ُيعميك عن رؤية أي شيء آخر ويجهز لك مكانًا للهروب من الواقع.    

  

 إدراكك وفهمك بأن اإلدمان مبني على كذب وفهمك لهذه األكاذيب هو أول خطوة لكسر قوة هذه القيود والتغلب عليها.

كان يوحّنا واحدًا من تالميذ المسيح وكتب في إنجيله عن حياة المسيح ما سبق وعلمهم إياه المسيح عن هذا الموضوع. الرب يسوع 

 علم تالميذه:



 تي إال ليسرق ويذبح وُيهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل""السارق ال يأ

 10: 10إنجيل يوحّنا 

 المسيح يريد لنا األفضل دائمًا.

 "إنكم إن ثّبتم في كالمي فبالحقيقة تكونون تالميذي، وتعرفون الحّق، والحّق يحرركم"  قال يسوع: 

  32 -  31:8إنجيل يوحّنا 

الثانية للتغلب والتحرر من اإلدمان هي استبدال األكاذيب بالحّق. عندما تبدأين في الصالة من أجل أن يظهر لك الحق الخطوة 

سوف تفهمين ما هي احتياجاتك الداخلية الحقيقية، وتسديد هذه االحتياجات بشكل صحيح وشرعي سوف يعطيك القدرة على غلب 

 وتحطيم قوة اإلدمان في حياتك.

 

 كتشف احتياجاتي الحقيقيةأريد أن أ

   



 احتياجات اإلنسان األساسية

على اعتبار أن القائمة التالية هي االحتياجات األساسية ألي إنسان، فأي من هذه النقاط التالية تعتبرين أنها احتياجاتك األساسية 

 التي تفتقدينها حاليًا في حياتك وتصارعين للحصول عليها؟

 الطعام والمأوى، األمان من اإلساءة والتعرض لألضرار، الراحة والطمأنينة  الشعور باالطمئنان واألمان

  الشعور باالحترام في وسط المجتمع وبين األصدقاء  أن يكون لإلنسان مكانة واعتبار

  الصداقة والمودة، الحب، العالقة الحميمة والضحك  أن يهتم اإلنسان باآلخرين وأن يهتم به اآلخرون

  الشعوربأنك قادر على التحكم بأمورك  األمور في حياتكاإلمساك بزمام 

  أن تكون جزءًا من المجتمع في نطاق واسع  االنتماء

  توسيع نطاق تفكيرك لتحقيق أهداف ذات معنى  اإلنجاز

  ُيكَتَسب من التعليم، العمل واإلنجاز  إيجاد معنى ومغزى للحياة

  وٕانصافأن تقوم بتقييم نفسك بعدل   قبول النفس والثقة بها

فهمك وتحديدك ألي من هذه االحتياجات المشروعة أنت تصارعين للوصول إليها والحصول عليها سوف يساعدك لمعرفة كيفية 

 تحقيقها بأفضل طريقة.

واحدة من األخطاء الشائعة التي نعملها جميعًا هي محاولتنا للوصول وتسديد احيتاجاتنا بأنفسنا باستقاللية عن اهللا. خلقنا اهللا 

وشّكلنا لتكون كل هذه االحتياجات ُمسددة بصورة طبيعية من خالل عالقتنا معه. نستطيع أن نجد الحب والغفران واألمان واالنتماء 

 والهدف لحياتنا من خالل قبولنا لدعوة اهللا لنا:

 "مّتى"، واحد من تالميذ المسيح يسجل دعوة اهللا لنا: 

األحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعّلموا مّني ألني وديع  ومتواضع القلب فتجدوا  "تعالوا إلّي يا جميع المتعبين والثقيلي

  راحة لنفوسكم. ألن نيري هين وِحملي خفيف"

 30 - 28:11 إنجيل مّتى

تسديد االحتياجات المشروعة بطريقة صحيحة عادة يساعدنا على التخلص من اإلدمان. كونك استطعت أن تحددي البعض من 

 حيتاجاتك وأنك تستطيعين التفكير في كيفية تسديدها بطريقة أفضل يعني أنك جاهزة لتنتقلي للخطوة التالية.ا

  تعّلمي سّتة سلوكيات سوف تقودك إلى الشفاء



 سلوكيات تقودك للشفاء 6

وف تشعرين شعورًا تغيير السلوك يحتاج إلى وقت، لكن كل تغييرتقومين به مهما كان صغيرًا سوف يؤثر حاًال على سلوكك وس

أفضل تجاه نفسك وتجاه اآلخرين. رّكزي على التغيرات اإليجابية التي تحدث معك، وٕاذا تعّثرِت ورجعِت إلى سلوكك الماضي قّرري 

أن تسلكي في الطريقة الجديدة مرة ثانية. ال تفشلي استمري في المحاولة. كلما قررت أن تسلكي بطريقة صحيحة سوف تتحّررين 

 ري أنك لست بحاجة إلى عمل ذلك بقوتك، المسيح جاء ليحّررنا وهو سيحّررك إذا وضعِت ثقتك به. أكثر. تذك

 كيف تتصرفين عندما تتعرضين إلى تجربة:

فقط خذي عشرين ثانية من الوقت وفكري بهدوء. حاولي أن تغلقي عينيك  ُخذي َنَفسًا طويًال واذهبي إلى مكان آخر. .1

ووّجهي تركيزك على ما ستشعرين به فيما بعد لو سقطِت في التجربة. ركزي على التعب واالشمئزاز واإلحباط، فكري في 

تعّودي أن تعملي هذا  حقيقة التجربة ونتائجها وال تضعي تركيزك على الوعود الزائفة التى كنت تفكرين فيها من قبل.

التمرين كل مرة. في البداية ممكن أن تشعري بالصراع، والتجربة ممكن أن تكون قوية. لكن كلما اخترت أن تسلكي طريقًا 

 مختلفًا وصحيحًا سوف تفقد التجربة قوتها عليك بصورة أسرع من قبل.

شيء في مرة واحدة، حاولي أن توقفيه  إذا كان من الصعب عليك أن توقفي كل تحّرري من اإلدمان خطوة بخطوة. .2

بالتقليل التدريجي. ضعي حدودًا لنفسك. مثًال حددي يومين في األسبوع لن تنخرطي فيهما في ممارسة ما أنت مدمنة 

عليه، ثم قومي بزيادة يوم آخر بعد بضعة أسابيع وهكذا إلى أن تصبحي قادرة أن توقفيه طوال األسبوع وٕالى أن تتحّرري 

 . ممكن أيضًا أن تضعي وقتًا لتحّدي من إدمانك، مثًال أنا لن أدّخن اليوم لغاية ذهابي إلى النوم.منه كلياً 

جّهزي مذّكرة واكتبي فيها األفكارالتي تراود ذهنك، مثًال "لن تؤذيني إذا فعلتها هذه المرة"، كل واحد يفعل  حدي أفكارك. .3

ذه األكاذيب اكتبي جمل إيجابية عّما سوف تقررين أن تفعليه هذا"، "أنت تعرفين أنك تريدين ذلك". بجانب كل من ه

اآلن. مثًال: "كل واحد يفعل هذا "، "أنا أختار أن ال أفعل ذلك ألني أريد ابني أن يفتخر بي". اقرأي هذه الُجمل بصورة 

 دورية وباستمرار حتى ال تخدعك األفكار الكاذبة عندما تراودك في ذهنك .

ما هي األوقات الخطيرة لك؟ هل ُتقبلين على األشياء التي أنت مدمنة عليها أكثر  لى اإلدمان.اعرفي كل ما يحّفزك ع .4

عندما تكونين تعبانة؟ وحيدة؟ مضغوطة؟ عندما تشعرين بالرفض؟ تشعرين بالضجر والملل؟ اعملي خطة لما ستفعليه في 

دخني سيجارة بعد العشاء في المساء، تعّودي هذه األوقات والتي ال تتضمن عمل ما تدمنين عليه. مثًال لو أردت أن ت

على شيء جديد واذهبي للمشي لمسافة قصيرة، أو اكتبي شيئًا عن حياتك في مذكراتك أو اقرأي شعرًا أو رواية. اعملي 

أي شيء آخر تحبين أن تفعليه. فكري في األوقات التي كان من الممكن أن تستسلمي فيها لإلدمان ولكنك لم تفعلي ذلك، 

هو الشيء المختلف في هذه األوقات الذي سوف يساعدك على النجاح في المستقبل؟ كيف شعرت عندما لم تستسلمي  ما

لإلدمان؟ ربطك لمشاعرك اإليجابية بعدم استسالمك سوف يساعدك في اختياراتك المرة القادمة. بعض أنواع اإلدمان 

 من الحياة (خاصة إذا كان إدمان المخدرات والكحوليات). يتطلب تغيير دائرة العالقات والصداقات لتتجنبي هذا النمط

ماذا كنت ستفعلين بالوقت وبالمبالغ التي أنفقتيها على إدمانك؟ ممارسة الرياضة  اهتمي بأشياء ذات فائدة ومتعة أكثر. .5

إدمانك وقلقك أو أي أنشطة رياضية أخرى ممكن أن تكون بديًال جديدًا لإلدمان. وبدًال من تضييع وقتك بالتفكير في 

 وشعورك بالذنب، ابدأي بالتركيز على األمور المفيدة التي تريدين فعلها وابدأي في عملها.



يدخل هؤالء المتورطين في عالقات عاطفية والتي يحدث فيها  جّهزي نفسك للتعامل مع الجمل المحفزة على اإلدمان. .6

العالقة ثم يتذكرون بعض األوقات التي سارت فيها األمور في الكثير من التعدي في دائرة مفرغة، فنراهم يقرروا أن ينهوا 

عالقتهم على نحو جيد، فيعتقدون أن المستقبل سيكون أفضل ويعودون للعالقة نفسها مرة أخرى فيجدون أنفسهم كما 

الممكن أن  سبق، ُيعتدى عليهم مرة أخرى وتتكرر هذه الدائرة المغلقة دائمًا. يحدث هذا األمر مع اإلدمان أيضًا. فمن

تفكري "أنا بخير اآلن، أستطيع أن أسيطر على األمر". تذكري دائمًا أنه بالرغم من الفائدة المؤقتة التي يعطيها لك 

اإلدمان إّال أّن الواقع أنه يسرق وقتك وحياتك. وتأكدي أن التدخين، الشراهة في األكل، مشاهدة الصور واألفالم اإلباحية، 

صالحك ولن يريحيك على المدى البعيد. لذلك عندما تسمعين صوتًا يهمس في ذهنك "سيكون القمار، إلخ .. ليس في 

األمر على ما يرام هذه المرة" أو "سوف أفعلها هذه المرة فقط"، تذكري أنك قد جهزتي نفسك للتعامل مع هذه اللحظة وهذا 

 اإلغراء بشكل مختلف. 

عند وجود األصدقاء واألسرة في حياتك ومساعدتهم لك. ففي التعامل مع بعض  النجاح في التغلب على اإلدمان يكون أفضل كثيراً 

أنواع اإلدمان مثل تعاطي المخدرات ُيعتبر االنتماء لمجموعة عامًال أساسيًا للشفاء، ومن الممكن أن تتعرفي على مجموعات دعم 

قريبة من مكان إقامتك. شاركي مع اآلخرين  متخصصة على اإلنترنت (انظري إلى الرابط باألسفل)، حتى ولو لم تجدي مجموعة

 ما تحاولين أن تفعليه، ومن الممكن أيضًا أن تشاركي معنا بشكل سري وسوف نصّلي من أجلك.

 روابط سوف تفيدك: 

AA (Alcoholics Anonymous) Middle East: http://www.e-aa.org/links/links.php?ID=22 

NA (Narcotic Anonymous): http://www.na.org/meetingsearch/ 

  

 "فاخضعوا هللا. قاوموا إبليس فيهرب منكم"

 7:4رسالة يعقوب 

 :تواصلي معنا

   
 :201280050726+   

 :9613134822+  

 :khalil-maarifa 

info@maarifa.orgEmail:  

www.maarifa.org 


