
السلوك املعيق والعنيف
تواجه املجموعات أحياناً بعض التحديات عند حماولتها املحافظة عىل مناخ يتمّ فيه 
تبادل التعايف بني املدمنني. وخياطب هذا الكتيب أحد هذه التحديات أال وهو  السلوك 
املعيق أو العنيف يف جمموعات زمالة املدمنني املجهولني. والغاية من املعلومات الواردة 
يف هذا الكتيب هي مساعدة املجموعات عىل القيام بمسؤوليتهم يف الرتحيب باألعضاء 
دون السامح أليّ شخص بتهديد سالمة أولئك احلارضين يف االجتامع. وفيام ييل بعض 
األمثلة عن أنواع املعوقات التي يمكن أن ترضّ بجوّ التعايف ضمن املجموعة، ويليها 

حلول عملية للمجموعات يف جهودها ملواجهة تلك التحديات.
إنتكست إحد  أعضائنا  مؤخراً بعد سنتني من االمتناع عن تعاطي املخدرات 
مؤخراً  املضايقة  ازدادت  وقد  االجتامعات،  سري  إعاقة  يف  تتسبب  وبدأت 
. بل وقد حتولت هذه العضو يف اآلونة األخرية لتصبح  ووصلت إىل وضعٍ مزرٍ
أكثر عنفاً وهتجمت لفظياً عىل عدة أشخاص وهددهتم بارتكاب عنف جسدي 

ضدهم.
األطفال  من  عدد  تواجد  مشكلة  بخصوص  أعضاء  عدة  مؤخراً  إيلّ  ه  توجّ
املزعجني يف اجتامعاتنا. ورغم أنني أتعاطف مع اآلباء الذين هم بحاجة إىل أن 
حيرضوا أوالدهم إىل االجتامعات، إال أن هذا أمرُ مزعج جداً للمجموعة وال 

يوجد من يريد التحدث عن ذلك.
 أحد املدمنني يف جمموعتنا كان دائامً يقاطع املتحدث يف االجتامع كام كان يقاطع 
حتى  التحدث  يف  ويستمر  مراراً  فيقف  إدمانه،  عن  يتحدث  الذي  الشخص 
 . هناية االجتامع. وأنا أعرف بأن موجهه حاول التحدث إليه ولكنه مل يعره باالً
وهكذا فإن جمموعتنا تشعر وكأن هذا الشخص قد استوىل عىل االجتامع برمته. 

فام العمل؟
ملواجهة  الزمالة  تنتهجها  التي  اإلجراءات  أفضل  بعض  التالية  االسرتاتيجيات  تعدّ 
السلوك املعيق أو العنيف. هنالك درجات خمتلفة للسلوك املعيق والكثري من التحديات 
التي تواجهها املجموعة ليست يف شدة تلك التي ذكرت أعاله. ويف معظم احلاالت، يمكن 
معاجلة املعوقات البسيطة من خالل اإلعداد اجليد لسكرتري املجموعة أوقائدها أو رئيس 
اجتامعها. أما هذا الكتيب فقد خصص لتلك املعوقات التي حتدث فعالً خالل االجتامع. 
أما السلوكيات التي حتدث خارج االجتامع مثل السلوكيات املزعجة أو السلوك الذي 
يستغل نقاط ضعف العضو فيمكن أيضاً أن تؤثر عىل مناخ التعايف يف االجتامع. وبالرغم 
من أن هذا الكتيب ال يتناول تلك املواضيع بشكل مبارش، إال أن قدرة املجموعة عىل 
إجراء مناقشات بناءة ال بدّ وأن تتيح للمجموعة مواجهة وحلّ أيّ حتديات قد تواجهها. 

فإهنم  املعيق  املوقف  يواجهوا  أن  الزمالة  أعضاء  حياول  عندما  األحيان  بعض  ويف 
يتسببون بموقف أكثر رضراً من املوقف األول. ولذلك فإننا نقدم بعض االقرتاحات 
التي يمكن أن يقوم هبا بعض األعضاء يف املجموعة من أجل املحافظة عىل جوّ التعايف 

يف االجتامع، وبدون أن  متنحهم  احلق بمامرسة أية سلطة عىل األعضاء اآلخرين. 
واالحرتام  الدقيقة  واملعلومات  اهلادئة  واملناقشة  املتفتح  والذهن  العام  "احلس 
ن املجموعة من التعامل بكفاءة  املتبادل والتعايف الشخيص السليم كلها أمور متكّ

عالية مع أيّ يشء يعرتض طريقها". 
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   مناقشة اموعة

أول يشء يمكن أن تقوم به املجموعة هو مناقشة املوقف يف اجتامع عمل املجموعة. 
فهذه املناقشات يمكن أن تساعد املجموعة يف وضع خطة للتعامل مع السلوك املعيق 
د من سيكون مسؤوالً عن التعامل مع بعض املواقف املعيقة يف املجموعة. كام أن  وحتدّ
 املناقشة املفتوحة والرصحية يف املجموعة يمكن أن توضح بعض احللول املهمة األخر
وتساعد أعضاء املجموعة عىل الشعور بأمان أكثر وبوحدة أكرب. كام أن املجموعة غالباً 
ما متر يف مواقف معيقة بسيطة مثل تكلّم األعضاء أثناء االجتامعات أو وجود أطفال 
يف االجتامع دون مراقبة ذوهيم هلم. وليس بالرضورة أن تنهي املناقشة هذه املعوقات 

ولكنها يمكن أن تساعد املجموعة يف الشعور بأهنا أكثر سيطرة عىل املوقف. 

   دور قائد االجتماع
الرتكيز  إعادة  يف  يساعد  أن  املجموعة  سكرتري  أو  االجتامع  قائد  أو  رئيس  بإمكان 
ملدير  متاماً  املناسب  من  إنه  املعيق.  بالسلوك  املتسبب  مقاطعة  خالل  من  االجتامع  إىل 
اسرتاحة  بإعطاء  االجتامع  يف  التعايف  جو  عىل  الرتكيز  إعادة  يف  يساعد  أن  املجموعة 
مدهتا مخس دقائق أو الطلب من املجموعة مشاركته الصالة أو الوقوف دقيقة صمت. 
وقد ننسى أحياناً احرتامنا للمجموعة أثناء حماولتنا احرتام حقوق الفرد. ومع احرتامنا 
من  جو  خلق  من  املجموعة  يمنع  أن  فرد  أليّ  نسمح  أال  ينبغي  اآلخرين،  لألعضاء 

التعايف. 

   موضوع االجتماع

جو  مناقشة  عىل  ز  يركّ التعايف  اجتامع  جتعل  أن  وهو  للمجموعة  آخر  خيار  هناك 
التعايف يف املجموعة. وربام حتاول هذه املناقشة توعية املجموعة باملبادئ الروحية التي 
تطبّق عىل جو التعايف (مثل الوحدة أو محل الرسالة). وال بد للمجموعات التي جترب 
ز بدالً من ذلك عىل املبادئ وجوّ  هذه الطريقة أن تتجنب مناقشة السلوك الفردي وتركّ

التعايف يف املجموعة. 

   مناقشة جلنة خدمات املنطقة

يمكن أن تفكر املجموعة يف نقل املشكلة إىل اجتامع جلنة خدمات املنطقة عىل أمل 
أن املناقشة هناك يمكن أن تؤدي إىل وعي أكرب للمشكلة وإىل احتامل العثورعىل حلول 

هلا من  خالل أعامل  جمموعات أخر يف املنطقة. 

ه إلى العضو    التوجّ
ظروف  فإن  مبارش،  بشكل  املعيق  الشخص  إىل  تتوجه  أن  املجموعة  قرار  حال  يف 
كل موقف سوف حتدد أفضل طريقة للقيام بذلك. ويف بعض املواقف ربام يكون من 
احلكمة أن يقوم عضوّ بمناقشة املوقف مع الشخص املعيق بطريقة حمببة وودودة تنمّ عن 
الصدق والتعاطف والتفهم. وجيب أن نحذر من تعريض أيّ فرد إىل اخلطر عند حماولتنا 
مواجهة املشكلة. ومن األفضل يف مواقف أخر أن يقوم اثنان أو ثالثة من األعضاء 
االجتامع،  إىل  طريقه  يف  وهو  املعيق  العضو  بلقاء  املجموعة  يف  واملستقرين  الناضجني 
وهؤالء األعضاء يمكن أن يساعدوا الفرد عىل فهم ما يطلب منه أو منها، وبأن ذلك 
السلوك العنيف الذي بدر منه غري مقبول. واحلل اآلخر هو اإلبقاء عىل سري االجتامع 
بينام يقوم أعضاء آخرون من املجموعة بمرافقة ذلك الفرد إىل خارج االجتامع. وليس 
ه إىل الشخص ختويفه أو ممارسة سلطة معينة عليه، إنام هو ملنعه من  اهلدف من التوجّ
إعاقة سري االجتامع. وبإمكان أعضاء املجموعة أن خيربوا العضو املعيق بأنه يمكن أن 
يبقى يف االجتامع يف حال توقفه عن إعاقة سري االجتامع، وإال فسوف يطلب منه املغادرة 
أسلوب  استخدام  أن  عىل   أخر مرة  ونؤكد  االجتامع.  مقاطعة  يف  استمراره  حال  يف 
ينمّ عن الصدق والتعاطف والتفهم ال بدّ وأن يساعدنا يف القيام هبذا األمر. كام جيب 
بذل الكثري من االنتباه من أجل املحافظة عىل سالمة األعضاء وجتنب تصعيد املوقف. 
وجيب أن تتوقع املجموعات أن مثل هذا التدخل ربام توجب تكراره أكثر من مرة أو 
مرتني. وعىل أية حال إذا استمرت املجموعة يف مواجهة املوقف بحبّ وبحزم، فال بدّ 

أن يكون هنالك فرصة أكرب يف أن حيرتم ذلك الشخص رغبة احلارضين يف االجتامع.
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   تعليق االجتماع مؤقتاً
يتطلب األمر يف بعض احلاالت تعليق االجتامع لفرتة مؤقتة عندما يشكل السلوك 
ملوعد  تأجيله  أو  مؤقتاً  االجتامع  إيقاف  أي  املجموعة،  عىل  خطراً  العنيف   أو  املعيق 
االجتامع التايل. والغاية من هذه الطريقة هي مواجهة املشكلة وضامن أن يبقى االجتامع 

مكاناً آمناً وحمبباً لألعضاء. 

   حماية مصلحة اموعة

أخرياً، يف حالة إرصار العضوعىل العنف أوهتديد اجتامع الزمالة وفشل كل الطرق 
السابقة معه، جاز للمجموعة أن تستدعي الرشطة، ألن سالمة مجيع املدمنني احلارضين 
يف االجتامع أمرٌ جوهري ومطلبٌ أسايس جيب املحافظة عليه. وبالرغم من أننا نحاول 
أن نحرتم حقّ كل فرد باملجهولية، إال أن إقدام الشخص عىل السلوك العنيف يفقده 
موضع  الشخصية  السالمة  تكون  عندما  مناسب  أمر  الرشطة  واستدعاء  احلق.  هذا 

هتديد. 
إن الغاية من هذه االقرتاحات هي مساعدة املجموعات عىل حتقيق جوٍ من التعايف 
الصالحية  املجموعات  إعطاء  املعلومات  هذه  من  الغاية  وليست  عليه.  واملحافظة 
وحدتنا  عىل  منصب   تركيزنا  عىل  فاملحافظة  الزمالة.  يف  آخرين  أعضاء  عىل  للسيطرة 

وهدفنا األويل ال بدّ وأن يساعدنا عىل حلّ أيّ مشكالت أو حتديات حمتملة. 
بّة وتوجيهها، فريشدنا  "كلام اجتمعنا سوياً، التمسنا وجود القوة العظمى املُحٍ

هذا التوجيه يف أفعالنا مجيعها." 
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