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ختطط  أو  املدمنني املجهولني  زمالة  اجتامعات  عىل  جديداَ  كنت  إذا 
يف  حيدث  عام  قليالَ  تتعرف  أن  اجليد  من  فإنه  مرة،  ألول  للحضور 
هي  املنشور  هذا  يف  املتوفرة  العملومات  من  القصد  اجتامعاتنا. 
قد  التعايف،  ملشاركة  نجتمع  عندما  به  نقوم  ما  عن  مفهوم  اعطائك 
تكون الكلامت التي نستخدمها أو طريقة ترصفنا غري مألوفة لديك 
يف البداية لكننا نأمل بأن تساعدك هذه املعلومات يف احلصول عىل 
املدمنني  زمالة  يف  األول  اجتامعك  من  لالستفادة  ممكن  قدر  أقىص 
بمواظبتك  الراحة  من  بمزيد  الشعور  عىل  تساعدك  أو  املجهولني 
من  الكثري  وطرح  متأخراَ  البقاء  و  مبكراَ  احلضور  احلضور.  عىل 
عىل  احلصول  عىل  يساعدك  سوف  االجتامعات  وبعد  قبل  األسئلة 

أقىص استفادة من كل اجتامع حترضه.

يقدم كتاب النص األسايس لزمالة املدمنني املجهولني أفضل وصف 
ملعرفة من نحن وماذا نفعل: " املدمنني املجهولني هي زمالة أو مجعية 
املخدرات  أصبحت  ونساء  رجال  من  وتتكون  الربح  إىل  هتدف  ال 
مشكلة رئيسية بالنسبة هلم فنحن مدمنون نتعاىف ونجتمع باستمرار 
لنساعد بعضنا البعض كي نبقى ممتنعني". اخلطوات االثنتي عرشة 
واجتامعاتنا  للتعايف  برناجمنا  أساس  هي  املجهولني  املدمنني  لزمالة 
هي مكان مشاركت التعايف مع بعضنا البعض، لكن تطبيق برناجمنا 
 يشمل أكثر بكثري من جمرد حضور اجتامعات الزمالة حيث أن لد
األشخاص العديد من األسباب حلضور االجتامعات لكن الغرض 
املجهولني  املدمنني  زمالة  ألعضاء  مكان  توفري  هو  اجتامع  كل  من 
فابحث  مدمناَ  تكن  مل  إن  املدمنني.  من  غريهم  مع  التعايف  ملشاركة 
عن اجتامع مفتوح والذي يرحب بحضور غري املدمنني، أما إن كنت 
مدمنّ أو تعتقد بأنه قد تكون لديك مشكلة مع املخدرات، فنقرتح 
عليك حضور اجتامعاَ كل يوم ملدة تسعون يوماَ عىل األقل لتتمكن 

من التعرف عىل أعضاء زمالة املدمنني املجهولني وبرناجمنا.
للكثري  جيداَ  مصدراَ  أيضاَ  هي  املجهولني  املدمنني  زمالة  أدبيات 
(النص  كتاب  يف  البدء  يمكن  برناجمنا،  حول  املعلومات  من 
األسايس لزمالة املدمنني املجهولني) أو نرشاتنا املعلوماتية ومعظم 

صيغ االجتامع الفعالة تركز عىل اهلدف األسايس
و حتث األعضاء عىل املشاركة بطريقة تعرب عن التعايف.

 It Works: How and Why, Tradition Five
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  مقدمة عن اجتامعات زمالة املدمنني اجلهولني  ٣ 

االجتامعات توفر تلك النرشات باملجان يف حني تباع كتب الزمالة 
أو  للطلب  أيضاَ  متوفرة  أدبياتنا  من  الكثري  املجموعة.  بتكلفة  عموماَ 

القراءة عرب شبكة االنرتنت عىل موقعنا 

معلومات عامة تنطبق عىل اجتامعات
زمالة املدمنني املجهولني

وإنام  املستخدمة،  املخدرات  كميات  أو  أنواع  تعنينا  ال  نحن   
نركز عىل سبل تأثري مرض اإلدمان والتعايف عىل حياتنا.

تعليمية  فصول  ليست  املجهولني  املدمنني  زمالة  اجتامعات   
نقد  أو  دروساَ  نلقي  ال  فنحن  مجاعية،  عالج  جلسات  أو 
الشخصية  نتجاربنا  يف  نتشارك  ببساطة  نحن  وإنام  استشارات 

مع اإلدمان والتعايف.
أو  عالجية  مراكز  العبادة،  دور  يف  االجتامعات  تعقد  ما  غالباَ   
غريها من املرافق األخر وذلك ألن تلك األماكن فيالغالب 
املدمنني  فزمالة  مقبولة،  بأسعار  ومتاحة  مالئمة  تكون  ما 
أو   أخر جمموعة  بأي  متصلة  أو  من  جزءاَ  ليست  املجهولني 

منظمة أو مؤسسة.
من  نطلب  فإننا  أعضائنا  لكافة  الشخصية  للمجهولية  احرتاماَ   
من  عن  التحدث  بعدم  اجتامعاتنا  حيرضون  الذين  األشخاص 

هم أعضاؤنا وبامذا يشاركون يف االجتامعات.
أو  عضوية  رسوم  املجهولني  املدمنني  زمالة  يف  توجد  ال   
وتوفري  االجتامعات  لعقد  مالية  تكلفة  هناك  لكن  مستحقات، 
تقديم  خالل  من  األسايس  هدفنا  لدعم   أخر خدمات 
املجموعة  لدعم  االجتامعات  يف  تطوعية  ملسامهات  أعضائنا 
من  ويطلب  رسالتنا،  محل  من  متكننا  التي  اجلهود  من  وغريها 
غري األعضاء عدم التربع لتتمكن زمالة املدمنني املجهولني من 

املحافظة بالكامل عىل دعمها الذايت.
يف  بام  املخدرات  أنواع  كافة  عن  االمتناع  مع  للتعايف  برناجمنا  يبدأ 
املدمنني  زمالة  اجتامعات  حلضور  يأيت  قد  أحياناّ  الكحول،  ذلك 
املجهولني أشخاص ال يزالون حتت تأثري املخدرات أو يف العوارض 
االنسحابية منها أو حتت تأثري عالج بديل عن املخدرات، وبغض 
لزمالة  اجتامع  أول  حضورك  عند  تعاطيته  قد  يكون  عام  النظر 
املدمنني املجهولني فأنت مرحب بك. يف كثري من األحيان أيضاَ قد 
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عىل  فنحثهم  املوصوفة  األدوية  حول  أسئلة  اجلدد  األعضاء  يطرح 
 In Times وكتيب  األسايس  النص  فيها  بام  الزمالة  أدبيات  قراءة 
زمالة  أسلوب  توضح  والتي  املرض)  أوقات  (يف   of Illness
الزمالة  ألعضاء  التحدث  أن  كام  التعايف،  يف  املجهولني  املدمنني 
الذين واجهوا حاالت مماثلة يساعد يف التعرف عىل ما نجح معهم. 
يف  املسائل  من  العديد  وغريه  ذلك  لفهم  حيوية  أداة  يعد  التوجيه 
التوجيه)،  حول  املعلومات  من  ملزيد   ١١ رقم  نرشة  (انظر  تعافينا 
حول  آراء  املجهولني  املدمنني  لزمالة  يوجد  وال  مهنيني  لسنا  نحن 
املسائل الطبية، إننا فقط يمكننا مشاركة جتاربنا الشخصية مع بعضنا 

البعض.

بعض األشياء التي قد تتوقع
أن تر أو جترب يف اجتامعاتنا

و  األشكال  بجميع  االجتامعات  تقام  املجهولني  املدمنني  زمالة  يف 
باختالف  خمتلف  بشكل  كثرية  أشياء  وتتم  النكهات،  و  األحجام 
املكان  يف  األسبوع  يوم  اختالف  بمجرد  حتى  أو  والدول  املناطق 
معظم  بني  املشرتكة  األمور  بعض  تبقى  ذلك  مع  فيه،  تعيش  الذي 

اجتامعات زمالة املدمنني املجهولني يف مجيع أنحاء العامل.
اجتامع  أو  مشاركة  إما  االجتامعات  صيغة  تكون  ما  عادة   
املشاركة  لألعضاء  يتاح  املشاركة  اجتامعات  يف  متحدث، 
أكثر  أو  لعضو  يتاح  املتحدث  اجتامعات  يف  أما  بالتناوب 

املشاركة لفرتة زمنية أطول.
عن  التعريف  اجلدد  األعضاء  و  الزوار  من  يطلب  الغالب  يف   
أنفسهم بأسامئهم  األوىل، ويرحب عادة باألعضاء اجلدد بعناق 

أو مصافحة وميدالية ترحيبية.
الهناء  دائرة  يف  التجمع  عىل  األعضاء  اعتاد  األماكن  معظم  يف   
تسمع  قد  الزمالة،  أدبيات  من  قراءة  أو  قصري  بدعاء  االجتامع 
 . أدعية يف أجتامعات، لكن دعائنا يف برناجمنا روحانياَ وليس دينياَ
حضور  ورقة  توقيع  أو  عالمة  بوضع  تقوم  جمموعات  هناك   
مع  األدب  بدواعي  التزامان  أحياناَ  املحكمة  بطاقات  أو 
املجموعات  بعض  لكن  ذلك  يطلبون  الذين  األشخاص 
فمن  األمر  لزم  إذا  بذلك،  القايم  عدم  خيتارون  األعضاء  و 
األفضل سؤال املجموعة كيفية التعامل مع ذلك قبل البدء يف 

االجتامع.
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املدمنني  زمالة  اجتامعات  جداول  املجموعات  معظم  توفر   
املجهولني املحلية األخر و عناوينها.

حول املشاركة
ملدمن  العالجية  "القيمة  عىل  املجهولني  املدمنني  زمالة  تعتمد   
يف  املشاركة  عدم  األعضاء  غري  من  فيطلب  اآلخر"،  يساعد 
بمشاركة  يسمح  قد  املجموعات  بعض  يف  أنه  إال  االجتامعات 

قصرية احتفاالت التعايف واملناسبات اخلاصة بالزمالة.
يطلب من األعضاء عادةَ املشاركة ملرة واحدة فقط لكل اجتامع   
يطلب  االجتامعات  من  العديد  يف  كام  الوقت،  لضيق  اعتباراَ 

وضع حد ملدة مشاركة األعضاء بخمسة دقائق أو أقل.
حيث األعضاء أيضاَ عىل جتنب "احلديث املتبادل" وهو مايعني   
األعضاء  عىل  الرد  من  بدالَ  اخلاصة  بخرباتنا  نشارك  أننا 
بعد  أو  قبل  املحادثات  تبادل  لألفراد  ويمكن  اآلخرين. 

االجتامعات.
املشاركة  عن  االمتناع  األعضاء  من  تطلب  املجموعات  بعض   
وأساليب  املخدرات  أوصاف  عن  الواضحة  بالتفاصيل 
استخدامها يف االجتامعات، والرتكيز بدالَ من ذلك عىل كيفية 

تأثري اإلدمان والتعايف علينا.
لكنه    ، االستامع  عىل  الرتكيز  عموماَ  اجلدد  األعضاء  يشجع   

مرحب يف حتدثهم أثناء اجلزء اخلاص باملشاركة يف االجتامع.
ذوي  من  األعضاء  مع  واالرتباط  التشابه  أوجه  عىل  للتعرف   
اخلربة الذين يمكنهم أن تتصل الذين قد جعل الرعاة جيدة أو 

األصدقاء، أو تقديم التوجيه وغريها من أشكال الدعم.

إن الكثريين منا ينحرص إدراكهم هللا، ألنه جيسد تلك 
القوة التي تعيننا عىل االمتناع عن التعاطي. لك احلق 

يف مفهومك عن اهللا حسب معتقداتك بال قيود.
اخلطوة الثالثة، النص األسايس
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تعزيز أجواء التعايف يف اجتامعاتنا
املسائل  بعض  لتناول  اختيارها  كيفية  يف  املجموعات  ختتلف  قد 
اجتامع  كل  عىل  لالطالع  نشجعكم  نحن  باالجتامع.  املتعلقة 
ذلك  يف  متوقع  هو  ما  عن  أفضل  فكرة  عىل  للحصول  بأنفسكم 

االجتامع. األساسيات التالية شائعة يف العديد من االجتامعات.
لألعضاء  قصري  فاصل  هناك  يكون  االجتامعات  بعض  يف   
واستخدام  املرطبات  عىل  واحلصول  املحادثات  الجراء 
عىل  الحتتوي  التي  االجتامعات  ويف  التدخني.  أو  املرحاض 

اسرتاحة، فإننا عادة ننتظر إىل مابعد االجتامع.
نحن ال نسمح بوجود املخدرات أو أدوات تعاطيها يف أي  من   

اجتامعات زمالة املدمنني املجهولني.
مزعج  سلوك  أو  هتديدات  أو  مضايقات  أي  بشدة  نمنع  نحن   
اجلنسية،  املضايقات  يشمل  وهذا  اجتامعاتنا.  وبعد  وأثناء  قبل 
هبا.  مرحب  غري  أوالدينية  واملالية  الرومانسية  اغواءات  أو 
املدمنني  زمالة  يف  التعايف  لتبادل  هي  لدينا  االجتامعات 
خماوفك  شارك  هتديد  أو  بمضايقة  تشعر  كنت  إذا  املجهولني. 

مع قائد االجتامع أو أي من اخلدم املؤمتنون يف االجتامع.
نطلب من املتأخرين فاحلضور إجياد مقعد هبدوء وجتنب تشتيت   

احلضور.
وإهلاء  جداَ،  املنخفض  اهلمس  حتى  اجلانبية  األحاديث  نمنع   

اآلخرين.
املكاملات اهلاتفية والرسائل النصية  تشتت انتباه اآلخرين لذلك   
املحمولة  هواتفهم  إسكات  أو  إغالق  األعضاء  من  نطلب 

واألجهزة اإللكرتونية األخر أثناء االجتامعات.
يف كثري من األماكن عادة ما يكون العناق هو حتية زمالة املدمنني   
املجهولني املشرتكة. فإن كنت غري مرتاح للعناق  فال ترتدد يف 

قول ذلك وسوف يتفهمك معظم أعضاء حول ذلك.
اجتامعاتنا قد ختتلف اختالفاَ كبرياَ يف احلجم والنمط، فبعضها صغري 
واملصطلحات  املامرسات  ومدوي.  كبري  اآلخر  والبعض  ومحيم  
املستخدمة يف اجتامعاتنا أيضاَ ختتلف اختالفاَ كبرياَ من مكان إىل آخر 
لكن األهم من ذلك هز أن اجتامعاتنا هي حيث نتشارك خربتنا والقوة 

واألمل، فإذا كنت مدمن، استمر يف العودة ومشاركة التعايف معنا!
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بعض مصطلحات
زمالة املدمنني املجهولني املفيدة

 مدمن- املصطلح الذي نستخدمه لإلشارة إىل أنفسنا ألننا نر
اإلدمان نفسه عىل أنه مشكلة، بدال من استخدام خمدر معني

النص األسايس - الكتاب الذي حيتوي عىل أفكارنا 
األساسية، بعنوان زمالة املدمنني املجهولني

اجتامع مغلق - اجتامع فقط للمدمنني، أو أولئك الذين 
يعتقدون أهنم قد يكون لدهيم مشكلة مع املخدرات

املجموعة - أعضاء يعقدون اجتامعاَ أو أكثر لزمالة املدمنني 
(The Group ،انظر نرشة رقم ٢) املجهولني بانتظام

القوة العظمى - أي قوة حمبة التي تساعد العضو البقاء ممتنعاَ 
ويسعى للتعايف

IPs - النرشات املعلوماتية حول زمالةاملدمنني املجهواين

األعضاء اجلدد - أعضاء وافدين جدد يف زمالة املدمنني 
املجهولني

اجتامع مفتوح - اجتامع يرحب بحضور أي شخص، بام يف 
ذلك املهتمني الغري املدمنني

االنتكاس - العودة لفرتة قصرية أو ممتده إىل تعاطي املخدرات
املشاركة - تقديم اخلربة الشخصية يف اإلدمان و التعايف

املوجه - عضو من ذوي اخلربة الذي يقدم التوجيه والدعم من 
خالل اخلطوات االثنتي عرشة (انظر منشور رقم ١١، التوجيه)

اخلدم املؤمتنون - أعضاء لدهيم منصب خدمي يف زمالة 
املدمنني املجهولني
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