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11/09/2007 تحدثنا كثيرا وفي أغلب الأحيان عن مشكلة المخدرات والإدمان عليها وكل ما يتعلق بها وذلك من باب كل ما يتعلق بالمدمن نفسه وما هي الصعوبات التي يواجهها؟ وكيف يتصدى لأفكار التعاطي ليستطيع المضي قدما في مشوار التعافي وذلك ليلقى حياة جديدة بالكامل؟
واليوم نرى أنه من الواجب علينا أن نبين أيضا الصعاب التي يعيشها أهل المدمن، فهم بدورهم يعيشون معاناة لا تقل بأي شكل من الأشكال عن المعاناة التي يعيشها المدمنون أنفسهم. فأهالي المدمنون لديهم دور قوي في عملية التعافي من مرض الإدمان بل هم أيضا في حاجة إلى جلسات مطولة من العلاج والتوضيح في ما يخص مرض الإدمان، لأنهم هم ببساطة قد تأثروا كثيرا بذلك المرض.
فرحلتنا اليوم إذا ستكون في عالم أسرة المدمن وما هي معاناتهم الحقيقية مع ابنهم المدمن منذ بداية اكتشافهم بالمرض وصولا إلى عملية المخاض الصعب ألا وهو التعافي.
جرت العادة وفي أغلب الأحيان عندما يكتشف الأهل ان ابنهم يتعاطى المخدرات يكون قد مضى على تعاطي الابن للمخدرات فترة لا تقل عن السنتين في أحسن الأحوال.
وقبل الاكتشاف الحقيقي والتيقن من موضوع التعاطي تكون هناك شكوك في سلوكيات ابنهم وفي العادة لا تنحصر تلك الشكوك في التعاطي بل قد يشكون في ان ابنهم يعاني من ضغوط معينة أو يلاحظون نشاطا وحركة غير متعودين عليها، وتستمر تلك الشكوك شيئا فشيئا إلى أن تتجه تلك الشكوك بعد فترة من الوقت إلى تعاطي المخدرات.
الكثير من الأهالي حتى وإن وصلوا إلى مرحلة الشك في تعاطي ابنهم للمخدرات، فإنهم يرفضون تلك الفكرة رفضا تاما ولا يولونها حتى الاهتمام الكافي ويعطي نفسه نوعا من أنواع الاطمئنان لشكوكه تلك ويقول لنفسه من المستحيل أن يكون ابني مدمنا للمخدرات فقد أحسنت في تربيته وهم لا يعلمون بأنه لا دخل للتربية في موضوع الإدمان تماما، فهناك الكثير من الأهالي قد قاموا بتربية ابنائهم تربية جيدة فعلا ولكن ابناءهم قد توجهوا فعلا للمخدرات.
والذي يزيد من طمأنة الأهالي أن ابنهم لا يتعاطى المخدرات هو ذكاء المدمن الشديد والقدرة على تبرير الكثير من التصرفات المبهمة التي يقوم بها وهذا ما نسميه نحن المعالجين الإدمان بالدفاعات النفسية الخمسة وهي: الكذب، والانكار، والاسقاط، والتبرير، والمراوغة . فالمدمن يكون مبدعا جدا في عملية استخدام تلك الدفاعات بشكل جيد جدا ولديه القدرة أيضا على عمل مزيج أو خليط لتلك الدفاعات النفسية الخمس لينتج عنها أيضا صفات دفاعية جديدة يستخدمها في التأثير على أهله وأصدقائه وزملائه في العمل. مع العلم بأن الأهالي وبعد فترة من تعاطي ابنهم للمخدرات يكتسبون تلك الصفات أيضا وذلك للحفاظ على الصورة الجيدة لابنهم ولكي لا يكتشف احدا موضوعه.
الصدمة
في أغلب الأحيان لا يكتشف الأهالي أن ابنهم مدمن على المخدرات من واقع الشك، ففي العادة لا يعرف الأهالي بأن ابنهم هم مدمن للمخدرات عن طريق الشك به وأخذه إلى مختبر أو معالج إدمان لكي يقوم بفحصه، ولكن جرت العادة بأنهم وعن طريق المصادفة يرون ابنهم وهو يتعاطى المخدرات فعلا عن طريق دخولهم فرضا إلى حجرته وهو يتعاطى المخدرات، أو عن طريق رؤيتهم لابنهم وهو في حالة أوفردوز في الحمام مثلا أو في السيارة أمام المنزل أو عن طريق السلطات الأمنية.
وهنا يقع الأهل تحت تأثير الصدمة وينشل تفكيرهم في كيفية التصرف مع مثل ذلك الموقف. ولأن الأهالي يتمنون ان يكون ابنهم غير مدمن للمخدرات ولأن المدمن كما قلنا بارع في استخدام الدفاعات النفسية الخمسة، فإنه يستطيع أن يقنعهم بأنه غير مدمن على المخدرات وبأن هذه المرة هي الجرعة الأولى أو الثانية له ويزيد في إنكاره لمشكلة الإدمان بقوله: لو أنا فعلا متمرس في عملية التعاطي لما وصلت لمشكلة الأوفردوز ولكنني بما إني لا اتعاطى المخدرات بشكل دائم فقد وقعت في الأوفردوز.
أو يقوم المدمن بمحاولة تخفيف الأمر ويخبرهم بأنه يتعاطى الحشيش فقط ومن فترة وجيزة وبأن هذه هي المرة الأولى في تعاطيه للهيرويين. وكما قلنا لأن الأهل يتمنون ألا يكون ابنهم مدمن مخدرات، فإنهم يصدقون تلك التبريرات بل قد يوهمون أنفسهم بأنفسهم وبأنه لا توجد مشكلة حقيقية وبأنها ليست أكثر من مشكلة عابرة سرعان ما ستزول وتنسى.
الفزعة
عندما يتيقن الأهل من أن ابنهم قد تعاطى المخدرات فعلا، فإنهم يقولون لأنفسهم بأن تلك المشكلة من السهل علاجها وبأن الموضوع بحاجة إلى القليل من الجهد والرقابة وتمضية بعض الوقت مع الابن كي لا يعود مرة أخرى للتعاطي، وبأن الموضوع لا يحتاج إلى اختصاصي في هذا المجال فسمعة العائلة وسمعة ابنهم نفسه لا تسمح بفضح الأمر، ولذلك يتكتمون على هذا الخبر ولا يشركون فيه احدا.
ويقوم أفراد الأسرة بحشد جميع طاقاتهم وبشكل مبالغ فيه لدرجة أنهم يصلون مع ابنهم المدمن إلى مبدأ نسميه في علم الإدمان بمبدأ التمكين وهو ان الأهل يمكنون المخدرات من ابنهم دون وعيهم بذلك.
ويكون ذلك عن طريق التكتم على موضوع التعاطي وبأنهم يخبرونه بأن تلك غلطة ويجب أن تنتهي وبأن الموضوع لا يحتاج إلى علاج بل بحاجة فقط أن تعي بأن المخدرات مضرة وبأن متعاطيها يصل إلى الموت، ناسين ان المدمن يعي تلك الأمور أكثر منهم بكثير وبأنه قد رأى الموت مرات عديدة وكل ذلك لم يكن كافيا له أو رادعا كي لا يتعاطى المخدرات مرة أخرى.
ويحاول الأهل بشتى الطرق باحتوائه ومجالسته بل وملاصقته ومراقبته كي لا يعود مرة أخرى للتعاطي، وبعد كل ذلك التعب والجهد الذي بذلوه يرجع المدمن للتعاطي من جديد- وهذا أمر طبيعي لأنه لم يتلق العلاج الصحيح- وهنا تقع الصدمة على الأهل ويكتشفون أنهم فعلا في مشكلة صعبة وان وقت الراحة قد ولى دون رجعة، وهنا يقوم الأهل بإلقاء اللوم على المدمن حيث (يعايرونه) بأنهم قد أعطوه من وقتهم وجهدهم وبأنه لم يقدر تلك الأمور ويزيد سخطهم على المدمن، مع العلم بأنهم قد ساهموا بشكل جيد في ما وصل اليه الأبن لأنهم ببساطة لم يعالجوا الموضوع بشكل صحيح، وهنا يتقبل الأهل فكرة وجود شخص مدمن في العائلة.
تقبل الواقع
وبعد ذلك كما قلنا يتقبل الأهل فكرة وجود المدمن في العائلة وهنا يزيد من انطواء العائلة على نفسها وتبدأ رحلة المعاناة في الحياة ككل. ويبدأ الانهيار يدخل في نفسياتهم شيئا فشيئا ويكون ذلك واضحا عليهم من خلال حالات السرحان والتفكير العميق الذي يحصل لهم سواء كان في العمل أو مع الأصدقاء أو حتى أثناء تناول الطعام. ومما يزيد من حالة الاكتئاب تلك هو قيام الأشخاص المقربين منهم بسؤالهم عن سبب حزنهم و انطوائهم وبأنهم يريدون المساعدة إذا ما تسنى لهم ذلك ويتكلمون ويتكلمون وكلما زادت محاولاتهم في معرفة الحقيقة زاد الوضع سوءا عند اهل المدمن وزادت الانطوائية حتى ولو كانوا وسط مجموعة كبيرة من الناس. وأنا شخصيا أتفهم السبب الحقيقي لعدم مشاركة الأهل في موضوع ابنهم المتعاطي مع احد من الأصدقاء، فنحن في مجتمع يعشق أن يوصم الناس بالعار والخزي، ومع وجود الأفكار المسبقة الخاطئة عن كلمة المدمن، فإنهم يخشون من مصارحة اصدقائهم بمشكلتهم الحقيقية، وذلك لكي يحافظوا على الصورة الجميلة لابنهم ولأنفسهم أيضا. 
وهنا تبدأ المحاولات اليائسة جدا في محاولة علاج ابنهم المدمن لانتشاله وانتشال انفسهم أيضا من وحل المخدرات، ويقومون بتقديم التنازلات لعلاج ابنهم وقد تكون تلك التنازلات هي تنازلات فكرية أو عقائدية كالذهاب إلى السحرة مثلا لظنهم بأن ابنهم مسحور أو كحبس المدمن في البيت أو حتى الاعتداء عليه بدنيا بالضرب وما شابه ذلك مع علمه بأن كل تلك الطرق لن تأتي بنتيجة ولكن وكما يقول المثل 'الغريق يتعلق بقشة'. في الحقيقة إن مطالب الأهل في تلك الفترة لعلاج ابنهم هي مطالب غير منطقية وشبه مستحيلة، حيث إنهم يودون أن يتعالج ابنهم ولكن من دون أن يفضحوا انفسهم أمام أي شخص كمعالج إدمان ولا يريدون أيضا أن يدخل ابنهم مصحة علاج إدمان لفترة طويلة حتى لا يلاحظ باقي أفراد الأسرة غياب ابنهم ولكي لا يطرحوا الأسئلة لما هو مسافر وفي أي دولة ولماذا طالت رحلته؟ في الحقيقة إن ما يقوم به الأهل في تلك الفترة هو التمني البحت وليس أكثر، حيث يتمنون لو تحصل معجزة ما تجعل من ابنهم يتوقف عن التعاطي.
ولكن مع فشل كل تلك المحاولات يتقبل الأهل لفكرة أخذه إلى شخص متخصص في هذا المجال.
الإقناع
بعد اقتناع الأهل بأن كل محاولاتهم قد باءت بالفشل الذريع وأن ابنهم مازال يتعاطى المخدرات وأن الوضع بات أسوأ من قبل يتقبلون فكرة الذهاب إلى معالج الإدمان لشرح مشكلتهم له ويستشفون منه إذا ماكان هناك فعلا أمل في علاجه، وفي العادة يذهب اهل المدمن إلى المعالج لوحدهم ومن دون ابنهم المدمن ليتعرفوا على المعالج ويأخذون فكرة عن العلاج، مع ملاحظة أن الأهل يدخلون على معالج الإدمان ويضعونه في اختبار، فإما أن يقتنعوا به وبطريقة علاجه وإما يتركونه ولا يرجعون اليه مجددا، وهم بذلك لا يلامون فقد جربوا طرقا عدة ولم تكن احداها ناجحة مع العلم بأنهم ومن وجهة نظرهم يخاطرون بكشف حقيقة ابنهم وكأنهم يتعرون أمام شخص غريب من وجهة نظرهم، وهنا على المعالج الفطن أن يعطيهم الراحة و الاطمئنان والأمل بأنه يستطيع بالفعل تقديم المساعدة لهم وبأنهم سيحافظ على مجهوليتهم ومجهولية ابنهم المدمن وبأنه سيحفظ العهد بعدم استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
وعندما يقتنع الأهل بأن هذا المعالج قادر على تقديم المساعدة لابنهم يدخلون في تحد جديد وهو انه وفي الغالب قد يرفض الابن الذهاب إلى ذلك المعالج إما لاقتناعه بأنه سيظل مدمنا للأبد أو لأنه ببساطة لا يريد أن يترك المخدرات حتى الآن. ويحاول الأهل إقناعه بالذهاب معهم بكل الطرق بدءا بالترغيب وانتهاء بالترهيب، وعندما يخبرهم الابن بموافقته للذهاب إلى المعالج يقوم باختلاق الأعذار بأنه لا يستطيع الذهاب هذا اليوم لأنه مرتبط بعمل أو بموعد مهم وهكذا يحاول الفرار والتملص من كل المواعيد التي حددها الأهل مع المعالج.
وبعد معارك عدة و صولات و جولات يضطر المدمن إلى الذهاب للمعالج وهو غير راغب في ذلك، ولكن كي يخف الضغط عليه من قبل أهله، وهنا يجب على المعالج أن يعي أن ذلك المدمن لا يرغب فعلا بالعلاج وربما يكون ذلك لفقدانه الأمل في العلاج، وعلى المعالج أن يعرف كيف يكسب ذلك المدمن ويعطيه الأمل في العلاج والأهم من ذلك أن يتقبل المدمن لذلك المعالج وإلا لن يصل أي منهما لنتيجة.
ولكي يصل المعالج لذلك الهدف عليه القيام بأمور كثيرة ومن دون تصنع وأهمها هو أن يتحدث بلغة المدمن نفسه وألا يقوم بتقديم أي نصيحة له الا إذا طلبها المدمن منه صراحة، وأن يكون المعالج عالما تماما بمشاعره ومخاوفه ومدى حبه للمخدرات وألا يستهون المعالج بمشاعر الخوف وعدم الأمان إذا ما ترك المخدرات، وذلك حتى يقتنع المدمن بالعلاج.

الهاجس أمام تحدي مرحلة التأهيل

عندما يقتنع المدمن بالعلاج ودخوله للمصحة ومن بعدها بدأ مرحلة التأهيل وعندما يرجع المدمن إلى منزله ومجتمعه يكون المدمن وكما يقولون في حرب شرسة بين ما تعلمه في المصحة والتغيير الذي حدث له وبفكره ومفاهيمه وبين ما يراه الآن في محيطه، وفي تلك المرحلة يجب على الجميع أن يتكاتف كي يسهلوا من عملية اندماجه مرة أخرى. في هذه الفقرة أنا لا اريد التحدث عن ما يجب على المدمن عمله فقد تحدثنا في ذلك كثيرا في أعداد سابقة، ولكننا سنتحدث عن القلق والوضع الذي يعيشه اهل المدمن في تلك الفترة، فطول فترة وجود المدمن في المصحة، فإن الأهل يكونون وكأنهم في إجازة من المشاكل والخوف والقلق على ابنهم، لأنهم يعلمون بأن ابنهم في مكان آمن وبأنه يحظى بخدمة علاجية جيدة.
ولكن عندما يرجع ذلك المدمن إلى المنزل مرة أخرى يبدأ القلق والخوف عند الأهل بالتزايد بشكل كبير، وكلما حاول المدمن التعامل معهم بالطريقة الجديدة التي تعلمها في المصحة وبالمفاهيم الجيدة التي اكتسبها هناك يزيد خوف الأهل أكثر وأكثر، لأنهم تعودوا بأنه كلما رأوا شيئا جيدا من المدمن كانت المصيبة التي ستحدث أكبر فهم لديهم تجربة غنية في تلك الأمور، كما إنه من الصعب عليهم فهم التغيير الذي حصل له في تلك المصحة فهم مازالوا بنفس مفاهيمهم القديمة عن مرض الإدمان وهو اكتشف مفاهيم جديدة وبالتالي فإن التواصل معهم يكون صعبا، ولذلك يجب على الأهل في تلك الفترة أن يزيدوا من اتصالاتهم ولقاءاتهم مع المعالج حتى يستطيع أن يجيب عن تساؤلاتهم ويزيل مخاوفهم ويبين لهم الطريقة الجيدة في التعامل معه.
كل ما يريده الأهل في تلك الفترة هو أن يمتنع ابنهم عن التعاطي، ولكن ذلك الهدف غير كاف بالنسبة للمدمن فهو يريد الانطلاق بحياته الجديدة ويريد التعويض عما فاته طيلة سنوات التعاطي، وهنا على المعالج أن يكبح جماحه ويخبره بأنه عليه أن يضع الأولويات امامه ويرتبها ترتيبا جيدا وبأن التعافي دائما يأتي في المقام الأول.
ويجب هنا أن نوضح أمرا مهما جدا وهو ان الأهل وفي الفترة الأولى يشكون ابنهم بشكل كبير جدا، وذلك الشك يسبب لهم الكثير من القلق والاكتئاب لدرجة أنهم يصلون لقناعة بأنه سيتعاطى ولكن متى وأين فهم لا يعلمون. نحن نحاول بدورنا أن نخبرهم بأن تلك المخاوف مفهومة، ولكنها غير صحيحة، فإنه بالفعل هناك من احتمالية للانتكاسة ولكن هناك احتمال آخر أيضا هو انه لن ينتكس وسيستمر في طريقه.

الخلاصة

إن ما ذكرناه اليوم من مراحل وخطوات قد يقرأها الشخص في عشر دقائق على أكثر وجه ولكن تلك المراحل ما هي ألا عن رحلة شديدة العذاب بالنسبة لأهل المدمن وقد تستغرق تلك الرحلة سنوات طويلة ومريرة جدا، وتلك الرحلة لا تحسب بالأشهر أو بالأيام حتى بل إنها وبالنسبة لهم تحسب بالدقائق والثواني. إنها بالفعل رحلة مضنية جدا.
حاولنا أن نركز اليوم على جانب آخر من جوانب عالم الإدمان ألا وهي الأسرة التي عانت ونعاني الكثير لكي يصل ابنهم إلى بر الأمان وكل ما استطيع أن اقول لهم بأنني اتفهم جيدا تلك المعاناة وذلك الألم وتلك النظرات التي تحاولون دائما اخفاءها حتى لأقرب الناس منكم. وشكرا لكم لكل ما قمتم وتقومون به.

إعداد:ميثم بدر الأستاد
(استشاري علاج الإدمان)
مما لا يثير الشك أن عالم الإدمان هو عالم خفي وسري. قد تكون الظاهرة علنية.. ولكن ماذا يدور داخلها من أمور، وكيف تدار، وكيف يتم التعامل معها، وما أسبابها؟.. فهي بالتأكيد أمور غير واضحة المعالم وخفية.
لذلك قررت 'القبس' ان تفتح الباب على مصراعيه لوضع هذه الظاهرة تحت المجهر، لتكشف خبايا هذا العالم السري، وتصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة السائدة عن الإدمان والمدمنين، وسوف يكون هذا الملف مفتوحا حتى إشعار آخر.
نحن نعلم أننا قد نكون فتحنا صدورنا للكثير من المعارك والتحديات.. ولكن يبقى للحقيقة ثمن.
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mental discussion.htm
الإدمان مشكلة اجتماعية خطيرة من المشاكل التي تواجه المجتمع المصري خصوصاً في الفترة الأخيرة وذلك بعد تواجد المخدرات بصورها المختلفة من مخدرات تقليدية (التي لها أصل نباتي مثل الحشيش والبانجو) والمخدرات المصنعة التي يؤدي استعمالها إلي سرعة ظهور علامات الإدمان من النواحي الجسمانية والنواحي النفسية لأن المخدرات المصنعة يكون تركيز المواد المخدرة بها بنسبة عالية مما يؤدي إلي الإدمان بسرعة أكبر وتكون آثارها التدميرية علي الجهاز العصبي أسرع من المخدرات الطبيعية
وللإدمان أسباب عديدة منها أسباب نفسية وأسباب جسمانية حيث تؤدي الأمراض الجسمانية التي تسبب الألم الشديد المتكرر مثل المرض الكلوي وبعض الكسور إلي إدمان المسكنات مثل المورفين إذا ما استمر الإنسان في استعمالها بإفراط وبدون أشراف طبي دقيق من الطبيب المعالج .
وهناك أيضاً أسباب نفسية وعقلية للإدمان مثل القلق النفسي وأمراض الاكتئاب والفصام التي تؤدي إلي هروب الإنسان إلي الإدمان كذلك فإن اضطراب الشخصية يعتبر من العوامل التي تؤدي إلي الإدمان حيث تتصف شخصية المدمن بالاعتماد علي الغير والرغبة في تحقيق ما يريده فوراً وعدم القدرة علي تحمل أعبـاء الحياة البسيطة وعدم القدرة علي التعبير عن الغضب والقلق والتوتر .
وعلاج الإدمان يعتمد علي رغبة المدمن في الشفاء والالتزام بالبرنامج العلاجي ويستطيع الطبيب التنبؤ بنجاح علاج المدمن 000 فكلما بدأ الشخص في تعاطي المخدرات في سن مبكرة كلما زادت احتمالات الفشـل وانتكاس المرض مرة أخرى .
ومن العوامل التي تؤدي إلي سرعة الانتكاس بعد العلاج هي اضطراب الأسرة وعدم الاستقرار الاجتماعي وعدم الاستقرار في عمل محدد والظروف الاقتصادية السيئة والعجز عن تكوين صداقـات جديدة والإصابة بالأمراض النفسية أو العقلية المزمنة .
وفي أقسام الإدمان في المستشفيات يقابل الطبيب النفسي الكثير من النماذج - المرضية التي أدمنت المخدرات ومن خلال عملي في هذه الأقسام لاحظت أن هناك عامل مشترك بين المرضي ويجمع الكل عليه حيث يؤكد أغلب المرضي أنهم ليسـوا بمدمنين بالمعني المعروف عن الإدمان وأن لديهم القدرة علي التوقف عن الإدمان في أي لحظة 000 وأن الأسرة لم تستطيع أن تفهمه وأنهم لو تركوه في حالة لكان قد توقف عن الإدمان .
وبسؤال المدمن عن معني الإدمان فأنه يشير إلي ذلك الشخص الذي لا يستطيع التوقف عن التعاطي والذي يتعاطى المخدرات بصفة دائمة ولا يستطيع القيام بأي عمل والذي تظهر عليه علامات الانسحاب إذا توقف عن التعاطي ولكنه يشير إلي أنه استطاع التوقف عن التعاطي لمدة يوم أو يومين وان لديه القدرة علي الامتناع ولكنه يرجع للإدمان بسبب ظروف خاصة .
وهنا يظهر أن لدي تلك الفئة من الشباب نوع من أنواع التشوه الإدراكى عن مشكلة الإدمان لأن الإدمان حسب تعريف منظمة الصحة العالمية هو حالة من التسمم الدوري أو المزمن الضار بالفرد والمجتمع وينشأ بسبب الاستعمال المتكرر للعقار الطبيعي أو المصنع ويتصف بقدرته علي إحداث رغبة أو حاجة ملحة لا يمكن قهرها أو مقاومتها للاستمرار علي تناول العقار والسعي الجاد للحصول عليه بأية وسيلة ممكنة ، لتجنب الآثار المزعجة المزمنة علي عدم توفره ، كما يتصف بالميل نحو زيادة كمية الجرعة ، ويسبب حالة من الاعتماد النفسي أو العضوي علـي العقار ، وقد يدمن المتعاطي أكثر من مادة واحدة " .
ومن مناقشة هذا التعريف مع المرضي المدمنين ومناقشة كيف أن الاعتماد علي المواد الكيميائية والمخدرات استمر معهم مدة من الزمن وأنهم لم يستطيعوا التوقف عن التعاطي أكثر من عدة أيام وبعدها رجعوا للتعاطي مرة أخرى 000 وأن هناك أنواع من المخدرات تؤدي إلي الاعتماد النفسي أكثر من الاعتماد العضوي وبذلك فأنهم وقعوا في دائرة الإدمان .
وكما ينكر الكثير من الشباب أنهم مدمنين فإن أكثر الأسر تنكر أنها مسئولة عن وقوع أبنائها في دائرة الإدمان حيث بينت الدراسات أن 97 % من المدمنين ينتمون إلي أسر مفككة أو منهارة بسبب الطلاق أو الهجر .
ويؤثر إهمال الآباء لأبنائهم وعدم اهتمامهم بمشاكلهم وبمستقبلهم وعـدم إظهار المحبة لهم وتركهم يفعلون ما يشاءون دون توجيه أو مساعدة بحيث يضيع الأبناء في بحر الحياة المتلاطم 000كل ذلك يؤثر علي الأبناء وعلي نفسيتهم وشخصيتهم بشكل سلبي خاصة لا يجد الابن من يلجأ إليه عند الضرورة فيقبـل علي المخدرات كملاذ يخدر له أحاسيسه القلقة تجاه واقعة المرير .
ويمكـن تقسيـم الأسـر التـي يمكن أن يكـون أبناؤهـا من المدمنين إلي 4 أنواع من الأسر :
1- الأسرة التي تتصف فيها علاقة الأب مع الأم بالعدوانية فالأب فيها يشتم ويعتدي علي زوجته أمام الأبناء ، في حين تكون الأم متقلبة الأطوار ، قليلة الالتزام بتعاليم الدين . كذلك فإن الأم العدوانية التي تشتم وتوبخ زوجها وهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً تجاهها تؤثر علي الأبناء تأثيراً نفسياً سلبياً .
2- الأسرة التي لا تتحمل الأم مسئوليتها كاملة كأم ، مع ضعف ارتباطها بالدين والتزامها بتعاليمها مع وجود خصومة أو نفور بين الأب وأبناؤه .
3- الأسرة التي تتصارع مع الآخرين حول القيم الأخلاقية والحضارية والدينية (يمكن أن يكون هؤلاء الآخرون هم الجد أو العم أو الجيران مثلاً) ، مع تهرب الأب من مسئوليته الأسرية .
4- الأسرة التي تتصارع مع الآخرين (ربما الأقارب) مع وجود حب وكره لهؤلاء الآخرين في نفس الوقت ، مع انحراف الأم وتهربها من مسئوليتها .
وخلاصة القول أن الاضطراب الأسري من العوامل الهامة التي تؤدي إلي انزلاق الأبناء إلي دوامة الإدمان .
****
ومن الحالات المؤلمة التي أدت الخلافات الأسرية إلي انتكاسها عدة مرات ورجوعها للإدمان حالة شاب من أسرة ثرية وقع في مشكلة الإدمان علي الهيروين وحضر مع الأسرة للعلاج بالقسم الداخلي للمستشفي .
وعند دخول أي مريض للعلاج من الإدمان يتم عمل استمارة بحث حالة لبيـان حالة كل مريض علي حدة ويتم منها تحديد العقاقير التي تناولها وطرق التعاطي هل عن طريق الفم أم عن طريق البلع أو عن طريق الحقن 000 كذلك يتـم عمل فحص نفسي لبحث المشاكل التي واجهت المريض وأدت إلي دخوله في مشكلة الإدمان ويتم تحديد المشاكل الشخصية والمشاكل الأسرية والمشاكل الاجتماعية ومشاكل البيئة التي تحيط به .
ثم يلي ذلك تفتيش المريض تفتيش ذاتي ويتم كذلك تفتيش ملابسه وأغراضه المختلفة للتأكد من عدم وجود أى مواد مخدرة معه قبل دخوله إلي قسم الإدمان .
وفي أثناء الكشف شددت الأم بإصرار علي أهمية متابعة الابن وأنها تعلم بـأن المستشفيات النفسية يباع فيها المخدرات للمرضي وأنها تعبت من علاج أبنها وأنها عرضته للعلاج في عدة مستشفيات من قبل ولم يجدي معه أي علاج ووعدها الفريـق العلاجي بأنهم سـوف يبذلـون أقصى مجهـود مـع الابن للتغلب علي هذه المشكلـة .
ومر الأسبوع الأول في العلاج المكثف للتخلص من الآثار العضوية للإدمان، وجاء يوم التحليل 000 وكانت مفاجأة حيث أظهرت التحاليل بأن الابن مازال يتعاطى المخدرات 000 ومما زاد الطين بلة ظهور أنواع أخرى من المخدرات في جسم المريض لم يكن يتعاطها قبل دخوله للمستشفي .
وكانت المقابلة الثانية للأسرة مع الفريق العلاجي مقابلة عاصفة انفجرت فيهـا الأم وأخذت توجه اللوم والإهانات للفريق العلاجي علي تقصيرهم في حق ابنها وأنهم لم يكونوا علي قدر المسئولية وأنها تفكر في علاج ابنها بالخارج لأنها يأست من العلاج في مصر 000 بينما ظل الأب في حالة صمت تصل إلي درجة اللامبالاة وترك المناقشة كلها للأم بدون تدخل .
وبعد فترة من الزمن هدأت الأم بعد أن وعدها الفريق العلاجي بأنهم سوف يضعون الابن تحت المراقبة اللصيقة وأنهم سوف يبذلون الجهد لحل هذه المشكلة .
وتم عزل المريض في جناح خاص بالمستشفي ومنعت عنه الزيارة إلا للأقارب من الدرجة الأولى (الأب والأم والأخوة) وكانت الزيارة تتم في حضور أحد أفراد الفريق العلاجي
وبعد أسبوع تم عمل التحليل الثاني للمريض وكانت النتيجة محبطة للفريق العلاجي حيث أظهرت التحاليل أن المريض مازال يتعاطى المخدرات بالرغم من العزل الكامل .
وبدأت الشكوك تتجه ناحية الأسرة 000واتفق الفريق العلاجي علي منع الزيارة عن المريض حتى تظهر التحاليل تحسن حالته 000 وتم منع دخول أي أطعمة من خارج المستشفي كما تم تفتيش ملابس المريض بكل دقة
وبعد يومين حضرت الأم للمستشفي وكانت في حالة من الثورة 000وعند مقابلتها للأخصائي النفسي رفضت الخطة العلاجية الموضوعة لأبنها وعللت ذلك بأن المستشفي قد تحول إلي سجن وكيف يتم منعها من زيارة ابنها وأنها تخشى أن يكون ابنها قد تعرض للتعذيب أو الإصابة بسبب عزله عن المرضي الآخرين 000 وكيف نمنع عنه الطعـام الخارجي الذي تحضره خصيصاً من أفخر المطاعم وتعطيه طعام المستشفي الذي يستسغه ولا يقبل عليه 0000 وأصرت الأم إصرارا شديداً علي إدخال الطعام للمريض كما أصرت علي إدخال شريط فيديو أحضرته معها لتسلية المريض أثناء فترة علاجه بالمستشفي .
وكان لابد من موقف وسط لتهدئة الأم القلقة علي أبنها000 فتم رفض إدخال الطعام وسمح بدخول شريط الفيديو للمريض00 وهنا هدأت الأم وتبدل حالها من الثورة إلي السكينة وأخذت تشرح للأخصائي أنها أم ويجب مراعاة عاطفة الأمومة في تلك المواقف 000 وأنها قلقة علي أبنها وانصرفت بعد أن أبدت بعض عبارات الاعتذار لإدارة المستشفي .
وهنا بدأ الشك يدخل في روع الأخصائى النفسي 000 كيف انقلب حال الأم من الثورة إلي السكينة والهدوء بمجرد دخول شريط فيديو لأبنها 000 وأسرع الفريق العلاجي لإحضار شريط الفيديو قبل وصوله للمريض في حجرته بقسم الإدمان وكانت مفاجأة حيث اتضح من التفتيش الدقيق أن الأم قد أخفت الهيروين للابن ما بين شريط الفيديو والغلاف الخارجي له .
وهنا تم استدعاء الأم قبل انصرافها بسيارتها من موقف السيارات المواجهة للمستشفي 000 وانهارت الأم .
وتم استدعاء الأب علي عجل حيث تمت المواجهة في حضور الفريق العلاجي واعترفت الأم بتفاصيل المشكلة .
لقد كان الأب وهو رجل ثري ، يقضي أغلب الوقت في العمل الخارجي وكان كثير السفر للدول الخارجية لمتابعة أعماله ولم يكن يهتم بشئون الأسرة وكان يلقي الحمل كله علي الأم في إدارة شئون الأسرة . وبدأ الأب يبتعد عن الأسرة شيئـاً فشىء والأم تحاول جاهدة بأن تجذبه إليها حتى تعود الأسرة لسابق عهدها ولكنها فشلت في ذلك وبدأ الجفاء يسود العلاقة بين الزوج والزوجة .
وبعد فترة نما إلي علمها بأن الزوج بدأ يتعلق بسكرتيرته وأنه يقضي معها أوقات طويلـة في العمل ... بل وهي تسافر معه في بعض الأسفار خارج البلد وأن الأب علي وشك الزواج من السكرتيرة .
وفي أحد الأيام رجع الابن من الجامعة وهو في حالة إعياء شديدة ، مع عدم القدرة علي التركيز والتوازن00 وتم عرضه علي طبيب الأسرة الذي نصح بنقله إلي المستشفي بصفة عاجلة 000 كما تم استدعاء الأب الذي حضر علي عجل لمساعـدة أبنه الوحيد 00ونقله بسيارته إلي المستشفي وظل بجواره لمدة 3 أيام وألغي جميع أعماله ورفض الرد علي جميع المكالمات من الشركة حتى اطمأن علي أحـوال أبنه الجسمانية .
وبدأت العلاقة العاطفية بين الأب والأم تعود إلي سابق عهدها خلال وجوده في المستشفي وبدأ يظهر مشاعر الود والحنان نحو الأسرة 000 وبعد أن اطمأن علي الابن طلب من الزوجة أن تظل مع الابن حتى ينهي بعض الأعمال بالشركة علي أن يعود في المساء لمتابعة حالة ابنه .
وأثناء غياب الأب حضر الطبيب المعالج وطلب مقابلة الأب ليشرح له الوضع الصحي لأبنه 000 وعندما علم بغياب الأب اطلع الأم علي نتائج التحاليل الطبية للابن وكانت مفاجأة للأم حيث اتضح أن مرض الابن كان بسبب الإدمان علي الهيروين وأن التحاليل أظهرت بما لا يدع مجال للشك بأن الابن قد وقع في مشكلة الإدمان وهنا طلبت الأم من الطبيب المعالج بأنها سوف تتولى موضوع إبـلاغ الأب عن المشكلة بطريقتها الخاصة حتى لا يصدم ويؤدي ذلك إلي انهياره.
وقررت الأم إخراج أبنها من المستشفي بعد تحسن أحواله الطبية وبعد أن أعطت التعهد للطبيب المعالج بأن يتم عرضه علي الطبيب النفسي لمتابعة علاج حالة الإدمان 000 ويظل الابن فترة اسبوع في حالة من التحسن وفرحت الأم بكل التغيرات التي حدثت للأسرة 000 لقد عاد أبنها إلي صحته مرة أخرى 000 كما عاد الزوج إلي عقله وأسرته مرة أخرى 000
ولكن لا تجرى الرياح بما تشتهيه السفن 000 فقد بدأ الزوج يقضي وقت أطول خارج المنزل وبعد مدة أصبح لا يأتـي إلا للنوم ويقضي أغلب الأوقات خارج المنزل وبدأ الشجار والجفاء يعود للأسرة مرة أخرى 000
وفي نفس الوقت بدأ الابن يخرج من المنزل ويقضي الساعات الطوال ويعود في المساء في حالة من عدم التوازن ويهرب من المناقشة ويفضل العزلة 000 وبدأ يفقد وزنه وضعفت شهيته 000 لقد عاد للإدمان مرة أخرى وكان لا بد من المواجهة 000 وبعد مناقشات طويلة واتهامات متبادلة بين الأب والأم والابن أدرك الجميع بأن الوضع يستدعي دخول الابن مصحة لعلاج الإدمان لمساعدته في اجتياز الأزمة الطبية والنفسية التي يعاني منها .
ومع مرض الابن ودخوله المستشفي بدأ الأب يفيق من غفوته وبدأ يقترب من الأسرة مرة أخرى 000 وبدأ بعض الود والدفء يعود إلي العلاقة الزوجية .
إن مرض الابن هو مفتاح عودة العلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة 000 وفي رجوع الأب إلي أبنه 000 وبدأ الابن يستغل مرضه حتى يرجع الأب إلي الأسرة وبدأ يستغل الأم في الحصول علي العقار المخدر لكي يهرب من نفسه ومن مشاكله الأسرية 000 وفي نفس الوقت بدأت الأم في استغلال مرض الابن في الوصول إلي زوجها مرة أخرى 000 وكان لا بد من استمرار مرض الابن 000 واستمرت الأم في قتل أبنها بالسم البطىء 000
وهنا كان لا بد من وقفة مع هذه الأسرة 000 لقد أخطأ الجميع في علاج هـذه المشكلة الأسرية ... لقد أخطأ الأب حين ترك مسئوليته الأساسية وهي رعاية أسرته والقيام بإدارة شئون الأسرة 000 لقد ترك شئون الأبناء والزوجة وجرى وراء مصالحه الخاصة ونسي أن أسرته هي المصلحة الأساسية والأولي في حياته 000 لقد غاب دوره كقدوة أمام أبنه وجرى وراء نزواته
وفي نفس الوقت فإن الأم أخطأت خطئاً شديداً حين ساعدت الابن في الاستمرار علي تعاطي المخدر من أجل جذب اهتمام الأب للأسرة 000 وحين واجهها الطبيب المعالج بأن عملها هذا يتنافى مع عاطفة الأمومة التي تخص علي الحفاظ علي الأبناء وحمايتهم ورعايتهم والتضحية في سبيل إسعادهم بررت موقفها هذا بأنها تحب أبنها لدرجة كبيرة 000 وأنها تخشى عليه من الآلام الجسمانية الرهيبة التي تحدث له أثناء فترات انسحاب المخدر من الجسم لدرجة أنها تخشى عليه من الموت في أثناء تلك الفترات 000 وأنها لذلك تسرب له المخدر بكميات بسيطة حتى لا يتألم وحتى يستطيع عبور هذه المرحلة بدون تعرضه للخطر .
كذلك أخطأ الفريق المعالج حين نظر إلي مشكلة الإدمان من الناحية العضويـة (العلاجية الدوائية) فقط وأهمل العوامل الأسرية التي تؤدي غالباً إلي الإدمان والتي تؤدي كذلك لاستمرار انتكاس المريض بعد تحسنه وخروجه من المستشفي .
إن تغيير أجواء العلاقات الأسرية وعدم انعكاس الخلافات بين الأب والأم وأفراد الأسرة الآخرين علي العلاقة مع الناقهين من الإدمان يجعلهم يدركون مدى مـا تبذله الأسرة بصدق أثناء هذه الفترة ويتيح الفرصة لبناء علاقة جديدة وفهم متطلبات فترة النقاهة لهذا الفرد من أفراد الأسرة
إن فترة النقاهة من الإدمان تتطلب اجتماعات مع الأسرة وذلك لأن اجتماع الأسرة مع الفريق العلاجي يعطي الناقهين من الإدمان الإحساس بالثقة في رغبة الأسرة في مساعدته .
إن تلك المشاركة توطد أواصر الثقة والصداقة والمحبة داخل الأسرة وتساعد علي تحقيق أماني وأهداف أساسية داخل تلك الأسرة 00ويجب أن تشمل هذه الاجتماعات علي نقد ذاتي 000 ذلك أن النقد سوف يجيب علي أسئلة محددة مثل 000 هل يمكنهم أن يكونوا شيئاً جديداً أم إنهم سوف يظلون نفس الأسرة السابقة بمشاكلها القديمة ؟ 000 وهل هم يتهربون من المشكلة بدلاً من البحث عن حل ؟ 000هل هـم يوجهون الاتهامات لبعضهم البعض بدون سبب؟ 000 كيف يمكن الانتهاء من مظاهر الإسراف في التعلق العاطفي أو القهر الأسرى؟ 0
إن بعض الأسر قد تحتاج للعلاج الأسري نتيجة لوجود اضطراب في ديناميات هذه الأسر 000 غير أن الكثير من الأسر قد يحتاجون فقط إلي إعادة تشكيل علاقاتهم مع أفراد أسرهم .


وعندما ما نبحث المشاكل التي تحدث أثناء فترة النقاهة من الإدمان في الأسرة نجدها كالآتي: 
1 - عدم الثقة : تثير تصرفات المدمن عادة معاني لا تثيرها نفس التصرفات إذا صدرت من شخص آخر موثوق فيه.. ومن المستحيل في هذه الفترة من النقاهة أن تخفي الأسرة عدم اطمئنانها من بعض التصرفات التي قد تحدث.. فمثلا في حالة طلب المال عند نفاذ ماله قد تشك الأسرة بأنه عاد إلى التعاطي .. أو عندما يغلق على نفسه الباب لمدة طويلة، أو عندما يتأخر في العودة للمنزل مساءً. 
2 - الحماية الزائدة تحدث في بعض الأسر القلقة من حيث أنهم يعاملون الناقهين من الإدمان بتدليل خوفا علىهم وتصل هذه المعاملة أحيانا إلى حد عدم تحميلهم مسئولية.. وقد يكون هذا السلوك امتدادا لسلوك مماثل قديم قد يكون هو السبب في إدمانه منذ البداية ومسببا لاستمراره. 
3 - توقعات غير منطقية من الأسرة بعض الأسر في فترة النقاهة تريد نسيان الماضي وتعتبر أن المشكلة قد انتهت وأن العلاج كان ناجحا شافيا أدي إلى زوال المشكلة إلى الأبد.. ومن هنا قد تهمل الأسرة الاهتمام بمتطلبات فترة النقاهة وما تحتاجه هذه الفترة من دعم من الأسر.. وقد تنظر الأسرة إلى عودة المدمن للإدمان مرة أخري بنظرة شديدة الألم أو قد ينكرون ذلك مع إهمالهم للمريض. 
4 - معايرة المدمنين أشياء كثيرة تثير الأسرة ضد المدمن وتدفعها للتخوف منه، منها ارتكابه لجرائم أو تصرفات مخلة بالأصول والآداب الاجتماعية أثناء فترة إدمانه. 
وقد تعايره الأسرة بهذه الأشياء إذا لم يتحول بعد شفائه إلى الطاعة العمياء لهم كقولهم له : من الذي صرف على بيتك وأنت مدمن .. أسمع الكلام أنت تريد أن تضيع الدنيا مثلما أضعتها من قبل .. وكم تحملنا فضائحك وهكذا !!. 
5 - قد يشكل شفاء المدمن خطرا على أحد أفراد الأسرة قد يعاني فرد آخر من أفراد الأسرة من الإدمان فتشكل توبة المدمن وشفاؤه من التعاطي إحساسه بالخطر .. أو قد يكون أحد أفراد الأسرة قد بدأ يحظي باهتمام الأب والأم ويخشي مشاركة أخيه الذي هجر الإدمان اهتمام الأسرة. ولإحساسهم بالتهديد فإن أولئك الأفراد قد يسببون المشاكل لأقاربهم من الناقهين من الإدمان. 
6 - قصور العلاقات بين الأسرة والمجتمع يحدث نتيجة لطول إدمان المدمن وما يسببه من عار على الأسرة أن تنقطع علاقتها بالأصدقاء والجيران والأهل أو أن تكون أصلا منقطعة وضئيلة، ومن هنا يكون القصور فيما يحتاجه الناقهون من الإدمان من التمتع بممارسة علاقات اجتماعية وتكوين صداقات جديدة وتوفر الأصدقاء والأقارب الموثوق فيهم. 
كل تلك الظروف قد تشكل انعكاسات سلبية على شفاء المدمن بادعاء عدم وجود الدعم الكافي له أثناء فترة النقاهة،وهروبه من تحمل مسئولية نفسه، ذلك أن هذه السلبيات هي جزء من المشاكل طويلة المدى التي أدت جزئيا إلى حدوث مشكلة الإدمان والتي يجب أن تؤثر علىها متطلبات فترة النقاهة فتغيرها للأحسن. 
ومن المفهوم والمتوقع أن يحدث هذا التغير تدريجيا، وعلى سبيل المثال فأن طريقة النقاش داخل الأسرة يجب أن تتغير إلى البعد عن الانفعال وتعلم النقاش المبني على المنطق وبناء جسور جديدة من العلاقات المتقاربة، وقضاء أطول وقت مع الناقهين من الإدمان مع تجنب ما قد يحدث نتيجة لطول فترات القرب من ملل وتوتر إن تغيير أجواء العلاقات داخل الأسرة ووجود دوافع الاهتمام منها وعدم انعكاس الخلافات بين الأب والأم وأفراد الأسرة على العلاقة مع الناقهين يجعلهم يدركون مدي ما تبذله الأسرة بصدق أثناء هذه الفترة مما يدفعهم إلى مراجعة ذلك السلوك المعادي المستمر ويتيح الفرصة لبناء علاقة جديدة وفهم متطلبات فترة النقاهة لهذا الفرد المحبوب بين أفراد الأسرة. 
إن فترة النقاهة من الإدمان تتطلب اجتماعات مع الأسرة أو مع أسر الناقهين في جماعات وتشتمل هذه الاجتماعات على بعض أفراد الأسرة وذلك أن اجتماع الأسرة مع المعالجين يعطي للناقهين الإحساس والثقة في رغبة الأسرة في مساعدته إن تلك المشاركة توطد من أواصر الثقة والصداقة والمحبة داخل الأسرة وتساعد على تحقيق أماني وأهداف أساسية داخل تلك الأسرة ويجب أن تشتمل هذه الاجتماعات على نقد ذاتي.. ذلك النقد الذي سوف يجيب عن أسئلة محدودة كما أن بعض الأسر قد تحتاج للعلاج الأسري نتيجة لوجود اضطراب في ديناميات هذه الأسر غير أن كثيرا من هذه الأسر يحتاجون فقط إلى إعادة تشكيل لعلاقاتهم مع أفراد أسرهم.



