
ما هو برنامج زمالة المدمنين المجهولين؟
املدمنني املجهولني هي زمالة أو مجعية ال هتدف إىل الربح وتتكون من رجال ونساء أصبحت 
املخدرات مشكلة رئيسية بالنسبة هلم فنحن مدمنون نتعاىف ونجتمع باستمرار لنساعد بعضنا 
البعض كي نبقى ممتنعني. إنه برنامج لالمتناع التام عن كافة أنواع املخدرات وعضويته ال 
تتطلب إال رشط واحد وهو الرغبة يف االمتناع عن التعاطي، نقرتح عليك أن تكون متفتحا 
ذهنياً وتعطي نفسك فرصة، برناجمنا عبارة عن جمموعة من املبادئ مكتوبة ببساطة شديدة 

نستطيع اتباعها يف حياتنا اليومية وأهم ما فيها هو أهنا تنجح.
ال توجد قيود عىل زمالة املدمنني املجهولني فنحن غري منتسبني ألية منظامت أخر وليس 
وال  شخص  ألي  وعوداً  نقدم  وال  تعهدات  نوقع  وال  مستحقات  أو  اشرتاك  رسوم  أية  لنا 
صلة لنا بأية جهة سياسية أو دينية أو بأجهزة تطبيق القانون وال نخضع للمراقبة. يستطيع 
أي شخص أن ينضم لنا بغض النظر عن عمره أو جنسه أو هويته اجلنسية أو عقيدته أو ديانته 

أو افتقاره إىل الدين.
ال هتمنا نوعية أو كمية املخدرات التي كنت تتعاطاها أو بمن كانت صالتك أو بام فعلته 
يف املايض أو بمد غناك أو فقرك لكننا هنتم فقط بام تريد أن تفعله بشأن مشكلتك وكيف 
نستطيع مساعدتك، فالعضو اجلديد هو أهم شخص يف أي اجتامع ألننا نستطيع االحتفاظ بام 
لدينا فقط بتقديمه لآلخرين، لقد تعلمنا من خربات جمموعتنا أن الذين يستمرون يف العودة 

إىل اجتامعاتنا بانتظام يظلون ممتنعني.
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لماذا نحن هنا؟
يكن  ومل  حياتنا  أمور  تسيري  باستطاعتنا  يكن  مل  املجهولني  املدمنني  زمالة  إىل  املجيء  قبل 
باستطاعتنا االستمتاع باحلياة كاآلخرين، كنا بحاجة إىل يشء خمتلف واعتقدنا أننا قد وجدناه 
يف املخدرات. وضعنا تعاطيها فوق مصلحة عائالتنا وزوجاتنا وأزواجنا وأطفالنا. كنا مُرصين 
عىل احلصول عىل املخدرات بأي ثمن وتسببنا يف أذ عظيم لكثري من الناس ولكننا آذينا 
أنفسنا أكثر من أي شخص آخر، وبعدم قدرتنا عىل تقبل مسؤولياتنا الشخصية كنا يف الواقع 

نخلق املشاكل ألنفسنا وبدا أننا غري قادرين عىل مواجهة احلياة برشوطها.
أننا  لدرجة  للحياة  ماكر  عدو  اإلدمان  ولكن  ببطء  ننتحر  كنا  بإدماننا  أننا  معظمنا  أدرك 
فقدنا القوة عىل فعل أي يشء حياله. انتهى األمر بالكثري منا إىل السجن أو طلب العالج من 
خالل الطب والدين والعالج النفيس ولكن أياً من هذه الطرق مل تكن كافية ملساعدتنا فقد 
كان مرضنا يطفو إىل السطح مرة أخر أو يستمر يف التفاقم حتى اليأس- طلبنا املساعدة 

من بعضنا البعض يف زمالة املدمنني املجهولني. 
عالج  له  ليس  مرضنا  وأن  مرىض  أنّنا  أدركنا  املجهولني  املدمنني  زمالة  إىل  املجيء  بعد 

. معروف لكنه مع ذلك يمكن حمارصته عند حدٍ ما وعندئذ يكون التعايف ممكناً

لماذا نحن هنا؟
يكن  ومل  حياتنا  أمور  تسيري  باستطاعتنا  يكن  مل  املجهولني  املدمنني  زمالة  إىل  املجيء  قبل 
باستطاعتنا االستمتاع باحلياة كاآلخرين، كنا بحاجة إىل يشء خمتلف واعتقدنا أننا قد وجدناه 
يف املخدرات. وضعنا تعاطيها فوق مصلحة عائالتنا وزوجاتنا وأزواجنا وأطفالنا. كنا مُرصين 
عىل احلصول عىل املخدرات بأي ثمن وتسببنا يف أذ عظيم لكثري من الناس ولكننا آذينا 
أنفسنا أكثر من أي شخص آخر، وبعدم قدرتنا عىل تقبل مسؤولياتنا الشخصية كنا يف الواقع 

نخلق املشاكل ألنفسنا وبدا أننا غري قادرين عىل مواجهة احلياة برشوطها.
أننا  لدرجة  للحياة  ماكر  عدو  اإلدمان  ولكن  ببطء  ننتحر  كنا  بإدماننا  أننا  معظمنا  أدرك 
فقدنا القوة عىل فعل أي يشء حياله. انتهى األمر بالكثري منا إىل السجن أو طلب العالج من 
خالل الطب والدين والعالج النفيس ولكن أياً من هذه الطرق مل تكن كافية ملساعدتنا فقد 
كان مرضنا يطفو إىل السطح مرة أخر أو يستمر يف التفاقم حتى اليأس- طلبنا املساعدة 

من بعضنا البعض يف زمالة املدمنني املجهولني. 
عالج  له  ليس  مرضنا  وأن  مرىض  أنّنا  أدركنا  املجهولني  املدمنني  زمالة  إىل  املجيء  بعد 

. معروف لكنه مع ذلك يمكن حمارصته عند حدٍ ما وعندئذ يكون التعايف ممكناً

من، ماذا، كيف وملاذا ؟ (الكتيب التعريفي رقم ١)
© 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc., PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, USA
Arabic    2/15

من، ماذا، كيف وملاذا ؟ (الكتيب التعريفي رقم ١)
© 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc., PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, USA
Arabic    2/15



  

(اقلب الصفحة) (اقلب الصفحة)

كيف ينجح البرنامج؟
الختاذ  مستعد  إذاً  فأنت  عليه  للحصول  اجلهد  بذل  وتنوي  لك  نقدمه  ما  تريد  كنت  إذا 

خطوات معينة، فإليك املبادئ التي مكنتنا من التعايف.
اعرتفنا أننا بال قوة جتاه إدماننا، وأن حياتنا أصبحت غري قابلة لإلدارة.  .١  

توصلنا إىل اإليامن بأن قوة أعظم منا باستطاعتها أن تعيدنا إىل الصواب.  .٢  
اختذنا قراراً بتوكيل إرادتنا وحياتنا لعناية اهللا عىل قدر فهمنا.  .٣  

قمنا بعمل جرد أخالقي متفحص وبال خوف ألنفسنا.  .٤  
اعرتفنا هللا وألنفسنا ولشخص آخر بطبيعة أخطائنا احلقيقية.  .٥  
كنا مستعدين متاماً ألن يزيل اهللا كل هذه العيوب الشخصية.  .٦  

سألناه بتواضع أن خيلصنا من نقائصنا الشخصية.  .٧  
قمنا بعمل قائمة بكل األشخاص الذين آذيناهم، وأصبحت لدينا نية تقديم   .٨  

. إصالحات هلم مجيعاً
قدمنا إصالحات مبارشة هلؤالء األشخاص كلام أمكن ذلك، إال إذا كان ذلك قد   .٩  

يرض هبم أو باآلخرين.
. واصلنا عمل اجلرد الشخيص ألنفسنا، وعندما أخطأنا اعرتفنا بذلك فوراً  .١٠  

سعينا من خالل الدعاء والتأمل إىل حتسني صلتنا الواعية باهللا عىل قدر فهمنا داعني   .١١  
فقط أن يمنحنا املعرفة ملشيئته لنا والقوة عىل تنفيذها.

بتحقق صحوة روحانية لدينا نتيجة لتطبيق هذه اخلطوات، حاولنا محل هذه الرسالة   .١٢  
للمدمنني وممارسة هذه املبادئ يف مجيع شؤوننا.

يبدو هذا وكأنه أمر كبري وال نستطيع القيام به دفعةً واحدة، إننا مل نصبح مدمنني يف يوم 
واحد فتذكر إذاً "خذ األمور ببساطة". 

هناك يشء واحد أكثر من أي يشء آخر سوف هيزمنا يف تعافينا، الالمباالة باملبادئ الروحانية 
أو عدم حتملها. وهناك ثالثة ال غنى لنا عنها، هي األمانة والتفتح الذهني والنية، وبالتحيل 

هبذه املبادئ فنحن عىل الطريق الصحيح.
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نحن نشعر بأن أسلوبنا يف التعامل مع مرض اإلدمان واقعي متاماً، فمساعدة مدمن ملدمن 
ا. نحن نشعر بأن طريقتنا عملية، ألن املدمن هو األقدر  آخر هلا قيمة عالجية ال مثيل هلا إطالقً
عىل فهم ومساعدة مدمن آخر. نحن نؤمن بأننا كلام سارعنا ملواجهة مشاكلنا داخل جمتمعنا 
وىف حياتنا اليومية، سارعنا بأن نصبح أعضاء مقبولني ومسؤولني ومنتجني يف هذا املجتمع.

إن الطريقة الوحيدة التي حتول دون العودة إىل اإلدمان النشط هي أال نتعاطى تلك اجلرعة 
األوىل من املخدر. فإذا كنت مثلنا فأنت تعرف أن "جرعة واحدة هي أكثر من الالزم وآالف 
." ونؤكد بشدة عىل ذلك ألننا نعرف أننا عندما نتعاطى املخدرات بأي  اجلرعات ال تُشبعِ أبداً

شكل من األشكال أو نستبدل نوعاً بآخر فإننا نطلق العنان إلدماننا من جديد.
واالعتقاد بأن اخلمر خمتلف عن باقي املخدرات قد تسبَّب يف انتكاس الكثري من املدمنني، 
فقبل جميئنا إىل زمالة املدمنني املجهولني نظر العديد منا للخمر نظرة خمتلفة ولكننا ال نستطيع 
أن نتحمل مغالطة أنفسنا بخصوص هذه النقطة، فاخلمر خمدر ونحن أناس نعاين من مرض 

اإلدمان ويتحتم علينا االمتناع عن كافة أنواع املخدرات لنتعاىف.
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التقاليد االثنا عشر لزمالة المدمنين المجهولين
ية الفرد عن  نحن نحتفظ بام لدينا فقط باليقظة واحلذر الشديدين، ومتاماً كام تتحقق حرّ

ية املجموعة تنبع من تقاليدنا. طريق اخلطوات االثنتي عرشة، كذلك فإن حرّ
ومادامت الروابط التي تربطنا معاً أقو من تلك التي يمكن أن تفرقنا فسيصبح كل يشء 

عىل ما يرام.
إن مصلحتنا املشرتكة جيب أن تأيت يف املقدمة؛ والتعايف الشخيص يعتمد عىل وحدة   .١  

زمالة املدمنني املجهولني.
لتحقيق هدف جمموعتنا ال توجد سو سلطة مطلقة واحدة: إله عطوف، علينا أن   .٢  

نسعى ليكون ضمري جمموعتنا موافقاً ملشيئته وما قادتنا إال خدم مؤمتنون وهم ال 
حيكمون.

مطلب العضوية الوحيد هو الرغبة يف االمتناع عن التعاطي.  .٣  
جيب عىل كل جمموعة أن تكون مستقلة بذاهتا إال يف األمور التي تؤثر عىل جمموعات   .٤  

أخر أو زمالة املدمنني املجهولني ككل.
كل جمموعة ليس هلا سو هدف أسايس واحد هو محل الرسالة للمدمن الذي ما   .٥  

زال يعاين.
ل أو تعري اسم  ال جيوز أبداً ألي جمموعة من زمالة املدمنني املجهولني أن تؤيِّد أو متوِّ  .٦  

الزمالة ألي مرفق ذي نشاط مشابه أو مرشوع خارجي لكي ال يتسبب املال أو 
املمتلكات أو اجلاه يف حتويلنا عن هدفنا األسايس.

جيب عىل كل جمموعة من زمالة املدمنني املجهولني أن تدعم نفسها ذاتياً بالكامل وأن   .٧  
ترفض املسامهات اخلارجية.

زمالة املدمنني املجهولني جيب أن تبقى لألبد غري مهنية ولكن مراكز خدمتنا قد   .٨  
توظف عاملة متخصصة.

زمالة املدمنني املجهولني هبذا املفهوم ال ينبغي أبداً أن تكون منظمة ولكننا قد ننشئ   .٩  
جمالس خدمة أو جلان تكون مسؤولة مبارشة نحو من ختدمهم.

زمالة املدمنني املجهولني ليس هلا رأي يف القضايا اخلارجية؛ لذلك ال ينبغي أبداً أن   .١٠ 
جير اسم الزمالة يف أي جدل علني.

إن سياستنا يف العالقات العامة قائمة عىل اجلذب بدالً من الرتويج؛ فنحتاج دائامً أن   .١١ 
نحافظ عىل املجهولية الشخصية عىل مستو الصحافة واإلذاعة واألفالم.

التقاليد االثنا عشر لزمالة المدمنين المجهولين
ية الفرد عن  نحن نحتفظ بام لدينا فقط باليقظة واحلذر الشديدين، ومتاماً كام تتحقق حرّ

ية املجموعة تنبع من تقاليدنا. طريق اخلطوات االثنتي عرشة، كذلك فإن حرّ
ومادامت الروابط التي تربطنا معاً أقو من تلك التي يمكن أن تفرقنا فسيصبح كل يشء 

عىل ما يرام.
إن مصلحتنا املشرتكة جيب أن تأيت يف املقدمة؛ والتعايف الشخيص يعتمد عىل وحدة   .١  

زمالة املدمنني املجهولني.
لتحقيق هدف جمموعتنا ال توجد سو سلطة مطلقة واحدة: إله عطوف، علينا أن   .٢  

نسعى ليكون ضمري جمموعتنا موافقاً ملشيئته وما قادتنا إال خدم مؤمتنون وهم ال 
حيكمون.

مطلب العضوية الوحيد هو الرغبة يف االمتناع عن التعاطي.  .٣  
جيب عىل كل جمموعة أن تكون مستقلة بذاهتا إال يف األمور التي تؤثر عىل جمموعات   .٤  

أخر أو زمالة املدمنني املجهولني ككل.
كل جمموعة ليس هلا سو هدف أسايس واحد هو محل الرسالة للمدمن الذي ما   .٥  

زال يعاين.
ل أو تعري اسم  ال جيوز أبداً ألي جمموعة من زمالة املدمنني املجهولني أن تؤيِّد أو متوِّ  .٦  

الزمالة ألي مرفق ذي نشاط مشابه أو مرشوع خارجي لكي ال يتسبب املال أو 
املمتلكات أو اجلاه يف حتويلنا عن هدفنا األسايس.

جيب عىل كل جمموعة من زمالة املدمنني املجهولني أن تدعم نفسها ذاتياً بالكامل وأن   .٧  
ترفض املسامهات اخلارجية.

زمالة املدمنني املجهولني جيب أن تبقى لألبد غري مهنية ولكن مراكز خدمتنا قد   .٨  
توظف عاملة متخصصة.

زمالة املدمنني املجهولني هبذا املفهوم ال ينبغي أبداً أن تكون منظمة ولكننا قد ننشئ   .٩  
جمالس خدمة أو جلان تكون مسؤولة مبارشة نحو من ختدمهم.

زمالة املدمنني املجهولني ليس هلا رأي يف القضايا اخلارجية؛ لذلك ال ينبغي أبداً أن   .١٠ 
جير اسم الزمالة يف أي جدل علني.

إن سياستنا يف العالقات العامة قائمة عىل اجلذب بدالً من الرتويج؛ فنحتاج دائامً أن   .١١ 
نحافظ عىل املجهولية الشخصية عىل مستو الصحافة واإلذاعة واألفالم.

(اقلب الصفحة) (اقلب الصفحة)
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املجهولية هي األساس الروحاين لكل تقاليدنا، فلنتذكر دائامً وأبداً أن نقدم املبادئ   .١٢ 
عىل الشخصيات.

خالل  من  املعلومات  نلتقط  ونحن  الوقت.  مرور  مع  ببطء  يأيت  التقاليد  هذه  فهم  إن 
التحدث إىل األعضاء وزيارة املجموعات املختلفة. وغالباً ما حيدث ذلك بعد االندماج يف 
اخلدمة حتى يقول أحدهم أن "التعايف الشخيص يعتمد عىل وحدة زمالة املدمنني املجهولني" 

وأن هذه الوحدة تعتمد عىل مد حسن اتباعنا لتقاليدنا.
إن التقاليد االثنا عرش لزمالة املدمنني املجهولني غري قابلة للتفاوض. وهي اإلرشادات التي 
حتافظ عىل حياة الزمالة وحريتها. وباتباع هذه اإلرشادات يف تعاملنا مع اآلخرين واملجتمع 
ككل، نتفاد العديد من املشاكل. وال يعني هذا أن تقاليدنا متحو كل املشاكل. إذ يظل من 
الواجب علينا مواجهتها كلام ظهرت: مشاكل االتصال واختالف اآلراء واخلالفات الداخلية 
واملشاكل مع األفراد واملجموعات خارج الزمالة. ومع ذلك، عندما نُطبِّق هذه املبادئ فنحن 

نتفاد بعضاً من هذه املآزق.
التي  الصعبة  خرباهتم  أدت  وقد  سبقونا.  من  واجهها  التي  تلك  تشبه  مشكالتنا  معظم 
اكتسبوها إىل ميالد هذه التقاليد. وقد أثبتت جتاربنا أن هذه املبادئ صاحلة اليوم متاماً كام كانت 
وقت صياغة هذه التقاليد. إن تقاليدنا حتمينا من أي قوة داخلية أو خارجية قد تدمرنا. فهي 
يف واقع األمر الرابطة التي تربطنا ببعض، وال يمكن أن تنجح هذه التقاليد إال من خالل 

الفهم والتطبيق.

املجهولية هي األساس الروحاين لكل تقاليدنا، فلنتذكر دائامً وأبداً أن نقدم املبادئ   .١٢ 
عىل الشخصيات.

خالل  من  املعلومات  نلتقط  ونحن  الوقت.  مرور  مع  ببطء  يأيت  التقاليد  هذه  فهم  إن 
التحدث إىل األعضاء وزيارة املجموعات املختلفة. وغالباً ما حيدث ذلك بعد االندماج يف 
اخلدمة حتى يقول أحدهم أن "التعايف الشخيص يعتمد عىل وحدة زمالة املدمنني املجهولني" 

وأن هذه الوحدة تعتمد عىل مد حسن اتباعنا لتقاليدنا.
إن التقاليد االثنا عرش لزمالة املدمنني املجهولني غري قابلة للتفاوض. وهي اإلرشادات التي 
حتافظ عىل حياة الزمالة وحريتها. وباتباع هذه اإلرشادات يف تعاملنا مع اآلخرين واملجتمع 
ككل، نتفاد العديد من املشاكل. وال يعني هذا أن تقاليدنا متحو كل املشاكل. إذ يظل من 
الواجب علينا مواجهتها كلام ظهرت: مشاكل االتصال واختالف اآلراء واخلالفات الداخلية 
واملشاكل مع األفراد واملجموعات خارج الزمالة. ومع ذلك، عندما نُطبِّق هذه املبادئ فنحن 

نتفاد بعضاً من هذه املآزق.
التي  الصعبة  خرباهتم  أدت  وقد  سبقونا.  من  واجهها  التي  تلك  تشبه  مشكالتنا  معظم 
اكتسبوها إىل ميالد هذه التقاليد. وقد أثبتت جتاربنا أن هذه املبادئ صاحلة اليوم متاماً كام كانت 
وقت صياغة هذه التقاليد. إن تقاليدنا حتمينا من أي قوة داخلية أو خارجية قد تدمرنا. فهي 
يف واقع األمر الرابطة التي تربطنا ببعض، وال يمكن أن تنجح هذه التقاليد إال من خالل 

الفهم والتطبيق.
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من هو المدمن؟
معظمنا ال حيتاج للتفكري مرتني يف هذا السؤال. فنحن نعلم! إن حياتنا وتفكرينا متركزا 
رات بشكل أو بآخر، يف احلصول عليها وتعاطيها ويف إجياد الطرق والوسائل  بالكامل يف املخدّ
للحصول عىل املزيد، فقد عشنا لنتعاطى وتعاطينا لنعيش. بمنتهى البساطة املدمن هو "رجل 
رات عىل حياته، فنحن أناس يف قبضة مرض متفاقم هناياته ال تتغري:  أو امرأة" تسيطر املخدّ

السجون أو املصحات أو املوت.

من هو المدمن؟
معظمنا ال حيتاج للتفكري مرتني يف هذا السؤال. فنحن نعلم! إن حياتنا وتفكرينا متركزا 
رات بشكل أو بآخر، يف احلصول عليها وتعاطيها ويف إجياد الطرق والوسائل  بالكامل يف املخدّ
للحصول عىل املزيد، فقد عشنا لنتعاطى وتعاطينا لنعيش. بمنتهى البساطة املدمن هو "رجل 
رات عىل حياته، فنحن أناس يف قبضة مرض متفاقم هناياته ال تتغري:  أو امرأة" تسيطر املخدّ

السجون أو املصحات أو املوت.

١ IP من، ماذا، كيف وملاذا من



لليوم فقط
قل لنفسك:

سيرتكز تفكريي عىل التعايف، أعيش وأستمتع باحلياة دون تعاطي املخدرات. لليوم فقط 
سيكون لدي ثقة بعضو يف زمالة املدمنني املجهولني، عضو يؤمن يب ويودّ  لليوم فقط 

. مساعديت يف تعايفّّ
سيكون لدي برنامج وسأحاول االلتزام به قدر استطاعتي. لليوم فقط 

ومن خالل برنامج زمالة املدمنني املجهولني سأحاول أن أجد لنفيس رؤية  لليوم فقط 
أفضل حليايت.

لن أخاف وسترتكز أفكاري عىل زمالئي اجلدد، أولئك الذين ال يتعاطون  لليوم فقط 
املخدرات ووجدوا أسلوباً جديداً للحياة. وطاملا أتَّبع هذا السبيل فليس لدي 

ما أخشاه.

لليوم فقط
قل لنفسك:

سيرتكز تفكريي عىل التعايف، أعيش وأستمتع باحلياة دون تعاطي املخدرات. لليوم فقط 
سيكون لدي ثقة بعضو يف زمالة املدمنني املجهولني، عضو يؤمن يب ويودّ  لليوم فقط 

. مساعديت يف تعايفّّ
سيكون لدي برنامج وسأحاول االلتزام به قدر استطاعتي. لليوم فقط 

ومن خالل برنامج زمالة املدمنني املجهولني سأحاول أن أجد لنفيس رؤية  لليوم فقط 
أفضل حليايت.

لن أخاف وسترتكز أفكاري عىل زمالئي اجلدد، أولئك الذين ال يتعاطون  لليوم فقط 
املخدرات ووجدوا أسلوباً جديداً للحياة. وطاملا أتَّبع هذا السبيل فليس لدي 

ما أخشاه.
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نحن بالفعل نتعافى
عندما نكتشف يف هناية الطريق أننا ال نستطيع بعد اآلن أن نحيا كبرش سواء باملخدرات 
ا نفس املأزق. ماذا بقي أمامنا لنفعله؟ ويربز أمامنا هذا االختيار: إما  أو بدوهنا، نواجه مجيعً
أو  املوت -  أو  ات  املصحّ أو  السجون  مريرة -  لنهايات  لنصل  نستطيع  ما  بكل  نستمر  أن 
تَح هذا االختيار األخري إال للقليل من املدمنني،  نجد أسلوباً جديداً للحياة. يف املايض مل يُ
ل مرة يف التاريخ يثبت أسلوب بسيط نفسه يف حياة الكثري  واملدمنون اليوم أوفر حظاً، فألوّ
ف باسم  من املدمنني، وهو متاح لنا مجيعاً، إنه برنامج بسيط وروحاين ولكنه ليس ديني، يُعرَ

"زمالة املدمنني املجهولني".

نحن بالفعل نتعافى
عندما نكتشف يف هناية الطريق أننا ال نستطيع بعد اآلن أن نحيا كبرش سواء باملخدرات 
ا نفس املأزق. ماذا بقي أمامنا لنفعله؟ ويربز أمامنا هذا االختيار: إما  أو بدوهنا، نواجه مجيعً
أو  املوت -  أو  ات  املصحّ أو  السجون  مريرة -  لنهايات  لنصل  نستطيع  ما  بكل  نستمر  أن 
تَح هذا االختيار األخري إال للقليل من املدمنني،  نجد أسلوباً جديداً للحياة. يف املايض مل يُ
ل مرة يف التاريخ يثبت أسلوب بسيط نفسه يف حياة الكثري  واملدمنون اليوم أوفر حظاً، فألوّ
ف باسم  من املدمنني، وهو متاح لنا مجيعاً، إنه برنامج بسيط وروحاين ولكنه ليس ديني، يُعرَ

"زمالة املدمنني املجهولني".
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