
الخدم الموثوق بهم في المجموعة 
األدوار والمسؤوليات

تعّد اخلدمة جزءًا مهاًم من التعايف يف زمالة املدمنني املجهولني. فمعظمنا ما كان ليجد 
التعايف لوال عمل األعضاء الذين سبقونا إىل الزمالة. واآلن وقد تعافينا من اإلدمان 
النشط يمكننا نحن أيضًا أن نخدم الزمالة. فاخلدمة يف زمالة املدمنني املجهولني تبدأ 
يف املجموعات التي حتمل رسالة التعايف مبارشة إىل املدمنني الذين ال يزالون يعانون. 
املجموعة" "كتيب  أن  كام  املجموعة.  الوظائف يف خدمة  بعض  الورقة   وتصف هذه 

 The Group Booklet يعّد مصدرًا آخر مساعدًا ملجموعات الزمالة.
فيها  يستطيع  التي  االجتامعات  عقد  هي  الزمالة  ملجموعات  الرئيسية  والوظيفة 
اخلدم  عىل  جمموعة  كل  قوة  وتعتمد  بينهم.  فيام  التعايف  رسالة  يتبادلوا  أن  املدمنون 
الذين تثق هبم يف محل الرسالة وعىل األعضاء املنتظمني فيها. ويضع اخلدم املوثوق هبم 
األساس ملناخ التعايف. كام أن األعضاء الذين حيرضون االجتامعات بانتظام ويتبادلون 
فالعمل  األساس.  هذا  ترسيخ  يف  أيضًا  يسهمون  بينهم  فيام  للتعايف  قوية  رسائل 
يؤدهيا  التي  الوظائف  بينام  أخرى  إىل  من جمموعة  خيتلف  اجتامعاتنا  لعقد  الرضوري 

اخلدم املوثوق هبم تتشابه يف أماكن كثرية.

الوظائف وليس الشكل

اخلدمة  ومواد  العامة  املامرسات  إىل  تستند  اقرتاحات  عن  عبارة  األوصاف  هذه 
يف  حرة  جمموعة  وكل  خمتلفة  بطرق  األشياء  تفعل  ما  غالبا  فاملجموعات  املوجودة. 
وضع وظائف أخرى لتتقاسم العمل فيام بينها أو لتنفذ مهام غري مذكورة يف هذه الورقة 
وغالبًا ما ختتار املجموعات األعضاء ملهام حمددة مثل مسؤول الرتتيبات أو التنظيف أو 
املتحدث باسم املجموعة أو مسؤول الكتيبات أو معّد القهوة. وهذه الوظائف تعتمد 
للوافدين  الوظائف طرقًا مثالية  عىل حجم واحتياجات املجموعة. وتعّد بعض هذه 
اجلدد من أجل إرشاكهم يف الزمالة. ويمكن لكل جمموعة أن تبحث عن طرق بناءة 
خلدمة  تكون  الرئييس،  هدفنا  عىل  نرّكز  وعندما  للتعايف.  وجذاب  دافئ  جو  إلجياد 

املجموعة آثار عميقة عىل حياة الكثري من املدمنني. 

سكرتير المجموعة

يلعب سكرتري املجموعة دورًا رئيسيًا يف انعقاد االجتامعات، ويكون عادة مسؤول 
االرتباط بني املجموعة واملكان املخصص لالجتامع. وهذا يعني بأنه مسؤول عن فتح 
وإغالق مكان االجتامع يف املواعيد املحددة قبل وبعد كل اجتامع، والتعاون مع أمني 
صندوق املجموعة للتأكد من دفع اإلجيار يف الوقت املحدد. كام أن السكرتري مسؤول 
مع  التعاون  عليه  أن  يعني  مما  املجموعة،  لدى  املطلوبة  واملواد  الكتيبات  توافر  عن 

مندوب خدمة املجموعة أو أمني الصندوق فيها من أجل رشاء الكتيبات من جلنة خدمة 
املنطقة أو مكتب خدمة الزمالة. 

األعضاء  وعىل  االجتامع  شكل  عىل  اجتامع  أّي  يف  التعايف  جّو  يعتمد  ما  وغالبًا 
األماكن،  بعض  ويف  فيه.  والتحدث  االجتامع  وترؤس  لقيادة  اختيارهم  تّم  الذين 
اجتامع  كل  يف  والرئيس  واملتحدث  االجتامع  مدير  تسمية  برتتيبات  السكرتري  يقوم 
بينهام  فيام  يتعاونان  ما  السكرتري ومندوب خدمة املجموعة غالبًا  أن  للمجموعة. كام 
للتخطيط الجتامعات عمل املجموعة أو إلجرائها. ويف هذ احلاالت يمكن للسكرتري 

إما أن يدّون املالحظات خالل االجتامع أو أن يقود مناقشات املجموعة. 

أمين صندوق المجموعة
كام  املجموعة.  أعضاء  هبا  يساهم  التي  باألموال  املجموعة  صندوق  أمني  حيتفظ 
يتضمن عمله حفظ السجالت ودفع مصاريف املجموعة )ثمن الكتيبات واإلجيارات 
عمل  اجتامعات  خالل  للمجموعة  املايل  النشاط  عن  التقارير  وتقديم  وغريها( 
اخلدمة.  من  أخرى  ملستويات  الالزمة  املسامهات  استالم  أو  وإرسال  املجموعة، 
وبإمكان أمني الصندوق أن يلعب دورًا مهاًم يف رفع مستوى الوعي يف املجموعة حول 
أن تبحث  الصندوق، جيب عليها  املجموعة ألمني  اختيار  الذايت. وعند  الدعم  أمهية 
املالية  القدرة عىل حتمل املسؤولية  عن أعضاء تثق هبم وجديرين هبذا العمل ولدهيم 
ولدهيم املعرفة واملهارات الالزمة إلدارة الشؤون املالية. كام ينبغي عىل املجموعة أن 
تبحث عن أمني صندوق لديه الرغبة واملقدرة عىل مساعدة األعضاء عىل فهم املسؤولية 

التي يتقاسموهنا يف متويل خدمات الزمالة. 
ويقوم أمني الصندوق بتقديم معلومات دقيقة إىل املجموعة يف اجتامعات العمل 
ملساعدة األعضاء عىل اختاذ قرارات مالية سليمة. ويضمن هذا اخلادم املوثوق به أن يتّم 
إنفاق أموال املجموعة بام ينسجم مع التقاليد واملفاهيم ووفقًا لضمري املجموعة. كام أن 
"كتيب أمني صندوق املجموعة" Group Treasurer’s Workbook يمكن أن يساعد يف 
تبسيط عملية حفظ ومسك السجالت والدفاتر. فبعض املجموعات خرست أموااًل 
أغلب  يمكن جتنبه يف  ما  االستعامل والرسقة، وهذا  املباالة وسوء  لعدم  نتيجة  طائلة 

األحيان باختيار أعضاء لدهيم مهارات تنظيمية جيدة وبرنامج تعاٍف كفء. 

مدير أو رئيس االجتماع
املدير أو الرئيس هو عضو يف الزمالة يوّجه اجتامع التعايف وفقا ملخطط االجتامع. 
وغالبًا ما يكون املدير شخصًا خمتلفًا يف كل أسبوع أو شهر عن سابقه، وغالبًا ما حيدد 
هذا املدير االجتاه العام الذي يتخذه االجتامع. وبعض املجموعات تدعو أعضاءَا من 
جمموعات أخرى لقيادة جمموعاهتم. ويساعد أسلوب املدير يف إجياد جّو إجيايب للتعايف، 
ما قد يشمل احلفاظ عىل النظام داخل االجتامع. كام أن املعاملة اللطيفة واهلدوء هلام أثر 

واحلزم  احلب  بني  جيمع  أن  يستطيع  الذي  واملدير  التعايف.  جّو  عىل  املحافظة  يف  كبري 
يمكنه أن حيافظ عىل تركيز االجتامع عىل محل رسالة التعايف. 

مندوب خدمة المجموعة

يعّد مندوب خدمة املجموعة ممثاًل للمجموعة يف اجتامعات جلنة خدمات املنطقة. 
وهذا اخلادم املوثوق به جيب أن حيرض اجتامعات جلنة خدمة املنطقة بانتظام من أجل 
تقديم تقرير عن وضع املجموعة والتحديات التي تواجهها املجموعة أو النجاحات 
التي حتققها، مما يساعد املجموعة عىل تأسيس عالقة دعم متبادل مع بقية جمموعات 
يف  االرتباط  مسؤول  املجموعة  خدمة  مندوب  ويعّد  املنطقة.  يف  املوجودة  الزمالة 
املجموعة  وخماوف  أفكار  وينقل  اخلدمة  مواقع  بقية  مع  بالتنسيق  يقوم  إذ  املجموعة 
إىل هيئات اخلدمة املحلية ويساعد عىل إبقاء املجموعة عىل اطالع باألعامل التي جتري 
بإيصال صوت  يقوم  أنه  كام  والعامل.  املنطقة واإلقليم  اخلدمة يف  عىل مجيع مستويات 

املجموعة إىل الزمالة ككل. 

اإلرشاد واالستمرارية والوظائف البديلة

بني  الوظائف  بتدوير  تقوم  فإهنا  وحيويتها  نشاطها  عىل  املجموعات  حتافظ  حتى 
أو مستويات  أدوارًا خمتلفة  املوثوق هبم عىل فرتات منتظمة من خالل منحهم  اخلدم 
البديلة  والوظائف  وظيفة.  كل  يف  عملهم  فرتات  تنتهي  عندما  اخلدمة  من  أخرى 
مسؤولياهتم.  يتولوا  أن  قبل  األدوار  تعلم  عىل  األعضاء  تساعد  اخلدمة  لوظائف 
ويعمل البدالء مع نظرائهم لفهم الوظيفة املنوطة هبم بطريقة أفضل. كام أهنم حيّلون 
حمل نظرائهم يف حال غياهبم، مما يساعد املجموعة عىل رفع مستوى املهارات القيادية 
لدى األعضاء الذين مل يكونوا ليشغلوا وظائف اخلدمة لوال هذه الطريقة، وهذا يسمح 

لألعضاء بتعلم وظائفهم مقدمًا. 

كلما كبر أعضاؤنا، كبرت المجموعة
كّل جمموعة يف الزمالة تعّد مسؤولة عن أحد اخلطوط الرئيسية يف مساعينا حلمل 
التعايف إىل املدمن الذي ال يزال يعاين وهو: اجتامع زمالة املدمنني املجهولني.  رسالة 
وكونك عضواً وختدم املجموعة فأنت تقوم بدوٍر مهٍم يف نمو واستمرارية زمالة املدمنني 
املجهولني ككل. وعندما نلتزم بالتزاٍم ما جتاه جمموعتنا، فإننا نتحمل مسؤولية شخصية 
عن اهلدف األويل للزمالة. كام أن الوافد اجلديد الذي نرحب به اليوم يف الزمالة يمكن 
أن يساعد أعدادًا ال حتىص من املدمنني. إننا نحمل رسالة التعايف ونساعد املدمنني عىل 
أن جيدوا مالذًا هلم يف الزمالة، وإن اخلدمة التي نؤدهيا حتقق نتائج أبعد مما نتخيله. وإذ 
نخدم ونكرب سويًا، تصبح جمموعتنا أشبه بالبيت الذي يشعر فيه األعضاء باألمان وهذا 

الشعور قد يكون هو ما جيذب الوافدين اجلدد فيجعلهم يعودون إلينا جمددًا. 
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