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يف تعاون هو االول من نوعه يف لبنان، اقامت جمعية سعادة السامء التي اسسها 
االب مجدي عالوي دورات تدريبية مشرتكة مع مركز ترميم لعالج املدمنني عىل 
املخدرات والكحول يف مرص، خرجت بخالصة ادت اىل تغيري يف فريق عمل قرية 
االنسان ملعالجة املدمنني وتأهيلهم اقتناعا بنظرية تقيض بتبديل مواقع املسؤولني 

كل ست سنوات

دورات تدريبية مشتركة بني لبنان ومصر
حول عالج املدمنني على املخدرات

يعرتف االب مجدي عالوي بأن ما قام به اخريا 
من خالل اقامة دورات تدريبية مشرتكة مع 
املخدرات  عىل  املدمنني  لعالج  ترميم  مركز 

تربية

به  قام  ما  اهم  من  هو  مرص،  يف  والكحول 
نظره،  يف  فاملرصيون،  سنوات.  مدى  عىل 
الستعادة  املدمنني  عىل  العمل  يف  بارعون 

خاض  القناعة،  هذه  من  بانفسهم.  ثقتهم 
تجربة تبادل الخربات بني فريقي عمل قرية 
الدكتور  اسسه  الذي  ترميم  ومركز  االنسان 
مفيد زيك الذي وجد اختالفا يف اسلوب عالج 

املدمن بني مرص ولبنان.
ماذا جرى يف هذه الدورات؟ اىل اي مواضيع 
اسئلة اجاب عنها  نتج منها؟  تطرقت وماذا 
مع   حوار  يف  زيك  والدكتور  عالوي  االب 

"االمن العام".

االب عالوي: نجاح الدورات
اوصلنا الى تغيير فريق العمل

مع  السامء  سعادة  جمعية  اقامت   ■
مركز ترميم لعالج املدمنني عىل املخدرات 
حول  تدريبية  دورات  مرص  يف  والكحول 
جديدة،  برامج  عرب  املدمن  عالج  كيفية 

ماذا اكتسبتم من هذا التعاون؟
□ اقمنا هذه الدورات سعيا وراء التطور. 
قبل سبع سنوات خضع شخصان من فريق 
العمل يف قرية االنسان لعالج املدمنني عىل 
تدريبية  لدورة  تأهيلهم  بغية  املخدرات 
االدمان  من  الحرية  مركز  يف  مرص  يف 
اىل  عودتهم  بعد  وااليدز.  املخدرات  عىل 
يف  كبري  بتغيري  املربيان  هذان  قام  لبنان، 
طريقة عالج املدمن من خالل ما اكتسبوه 
اىل  جديد  برنامج  باضافة  وذلك  مرص،  يف 
برامجنا العالجية املعتمدة يف قرية االنسان  
هذا  اهمية   .Twelve Steps اسم  يحمل 
تكمن  املرصيون،  فيه  برع  الذي  الربنامج 
فرتة عالجه،  املدمن يف  تأثريه عىل  قوة  يف 
ما  بنفسه.  ثقته  اعادة  مسألة  يف  خصوصا 
اهمية  من  التدريبية  الدورات  اكتسبته 
االتجاه  كيفية  يف  يكمن  املجال  هذا  يف 
داخله  يف  الحوافز  خلق  عرب  املدمن،  نحو 
وتأمني الحامية له ليتقبل عالجه من اجل 
جديد.  من  ولد  كأنه  املجتمع  اىل  عودته 

بدأ  التدريبية  الدورات  لهذه  التحضري 
اىل  توجهنا  بعد  املايض،  العام  اواخر  يف 
املؤسسات الرسمية والعاملني مع املدمنني 
النفسيني  واملعالجني  املخدرات  عىل 
لنطرح  لبنان،  يف  االجتامعيني  واملساعدين 
تدريبية  دورات  اقامة  من  االفادة  اهمية 

مع العاملني يف هذا املجال يف مرص. 

مؤسس جمعية سعادة السامء االب مجدي عالوي.

الدعم الروحي هو
االقوى تأثيرا على املدمن 

في عالجه

عالج  اسلوب  يف  ينحرص  التغيري  هل   ■
املدمن عىل املخدرات؟

قرية  يف  العمل  فريق  التغيري  طاول   □
ما  تقييم  بعملية  القيام  بعد  االنسان 
يف  للمربني  اجريت  التي  االمتحانات  بعد 
الهرمية  فتغريت  التدريبية،  الدورات  اثناء 
اختيار  فهو  الجديد  اما  العمل.  فريق  يف 
مربني  ليكونوا  حديثا  متعافني  مدمنني 
لهم.  مساعدا  اصبح  السابق  املريب  فيام 
االنسان  قرية  عمل  فريق  يف  التغيري  هذا 
نتج من قناعة بنظرية مستوحاة من عمل 
الكنيسة والدولة من ناحية رضورة تبديل 
بغية  سنوات  ست  كل  املسؤولني  مواقع 
املجال  يف  االفساح  وعدم  الروتني  كرس 
العمل.  يف  الشخصية  العالقات  الستغالل 
عالج  يف  اساسية  ركيزة  التغيري  شمل  كام 
مبدة  سابقا  مرتبطة  كانت  التي  املدمن 
تحدد بـ 16 شهرا ملرحلة التأهيل وشهرين 
العمل يف  املجتمع من خالل  لالنخراط يف 
الخريية  املؤسسات  احدى  او يف  البلديات 
بفرتة  يحدد  ال  التأهيل  بأن  اقتناعنا  بعد 

زمنية.

عىل  الشباب  ادمان  نسبة  ازدادت  هل   ■
يبلغ  وكم  االخرية،  السنوات  يف  املخدرات 

عددهم يف  قرية االنسان حاليا؟
السبب  لهذا  ارتفعت.  النسبة  نعم   □
يف  جديدا  مركزا  السامء  سعادة  افتتحت 
الذين  املتعاطني  الستقبال  الدورة  منطقة 
الفخ النتشالهم قبل  وقعوا حديثا يف هذا 
مبساعدة  وذلك  االدمان،  اىل  وصولهم 
اجتامعيني  ومساعدين  نفسيني  معالجني 

ومعالج فيزيايئ وبرعاية روحية مني.

■ اي دعم هو االقوى يف عالج املدمن عىل 
املخدرات، النفيس، املعنوي ام الروحي؟

اىل  اضافة  االقوى،  هو  طبعا  الروحي   □
الحيوانات  تربية  ويف  االرض  يف  العمل 
تلقته  دعم  اىل  هنا  ساشري  والرياضة. 
جمعية سعادة السامء من املديرية العامة 
تقريبا  سنوات  اربع  قبل  العام  لالمن 
قرية  اىل  عنارصها  احد  ارسال  يف  متثل 

مجانا  يعمل  ريايض  كمدرب  االنسان 

املقال

التملص منه  او  او تخطيه  القدرة عىل تغيري واقعه  عندما ال ميتلك االنسان 
لينجو  يحتملها   ال  مشاعر  من  الهرب  عىل  تساعده  وسيلة  اي  اىل  سيلجأ 
بازدياد  تعاطيها  نسبة  تعلو  التي  املخدرات  بتعاطي  ذلك  كان  ولو  بنفسه، 

غرق االنسان يف هذا البرئ بحثا عن راحة هي اشبه باالمل املفقود لديه. 
كل مدمن عىل املخدرات له اسبابه الوجيهة لتعاطيه هذا السم، كأنه بهذا 
الخاص،  وضعه  بانفراج  املرهون  واملؤجل،  البطيء  موته  عن   يعلن  اللجوء 
هذا ان اىت. انه الخروج من الحياة التي بطبيعتها  تهوى التحدي ومقارعتها 

من الند للند، ال بالهرب، طبعا، بل باملواجهة.
اذا متَعنا يف تفاصيل حياة املدمنني عىل املخدرات للوقوف عند االسباب التي 
دفعتهم اىل تعاطيها، سنجد يف ذواتهم اجزاء مدمرة بفعل مبارش من اآلخر، 
رمبا منذ الطفولة التي مل تغادرهم قساوة احداثها حتى مرحلة الشباب، او 
املرحلة  عادة، هذه  ترافق،  امل  بخيبات  املراهقة واصطدامهم  رمبا، يف سن 
من العمر. من املهم جدا يف هذه القضية معرفة ماهية املشكلة التي يعاين 
الحياة  بعيشه  تخترص  والتي  االدمان  اىل  وصوله  قبل  ما  حتى  املدمن  منها 
لهذا  البعض.  عند  بالوالدة  يأيت  داخيل  تكوين  مسألة  انها  فقط.  مبشاعره 
مدمنني،  ليكونوا  بتكوينهم،  مهيئني،  اشخاص  بوجود  االطباء  يعرتف  السبب 
مع االعرتاف  ايضا بوجود اطباع ادمانية عند بعض الناس. اما ما يقال عن 
الفضول لدى الشباب باعتباره مدخال لغرقهم يف االدمان فاالمر ليس صحيحا 
اىل هذه الدرجة الن املسألة هنا ال تحمل  معها االسباب املؤدية اىل االدمان 

كمرض يف ذاته. 
مهام اختلفت االسباب بني انسان وآخر ستبقى قضية االدمان عىل املخدرات 
قضية كل زمن، ولن ينتهي طرحها يف يوم من االيام باعتبارها مالزمة لوجود 

االنسان عىل االرض.
صحيح، هذا الواقع فظيع بقساوته ان تعاملنا معه بهذه النظرة كونه يعكس 
يف  املرض  هذا  تفيش  بعد  العالج  سوى  لها  واضحة  حلول  ال  انسانية  مآس 
جسم االنسان.  لكن يف حال توقفنا عند التساوي بني املدمن عىل املخدرات 
واحد سنجد هذه  االثنني يف سجن  بوضع  قتل  يرتكب جرمية  الذي  واملجرم 
الحقيقة اكرث فظاعة من االوىل، النها، يف هذا التساوي، ستجعل من املدمن 
ال  عنفية   اعامل  ارتكاب  نحو  يستحقه  ال  عقاب  من  غضبه  يحركه  مجرما 

يعرف اين ستنفجر ويف وجه َمن.
الزمن.  بفعل  املتحجر  العادل  غري  القانون  هذا  مع  القانون  رجال  كل  ليس 
ففي كل قضية يتولونها دفاعا عن مدمن عىل املخدرات يتمنون عىل وسائل 
اىل  الحاجة  امس  يف  هو  انسان  حق  يف  العقوبة  هذه  مخاطر  طرح  االعالم 
رعاية صحية ونفسية النقاذه من تدمري نفسه. مع هذا الحرص هناك خوف 
من تحَول املدمن ما بعد خروجه من السجن اىل مدَمر لآلخر انتقاما لنفسه.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

قضّية لن ينتهي طرحها
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خطة  وضع  اجل  من  ينجز  وكيف  التقييم 
خاصة  عالج  خطة  مدمن  فلكل  له.  عالجية 
وقد  واسبابه.  االدماين  وضعه  يفرضها  به 
تطرقنا يف الدورات التدريبية بجزئيها النظري 
التي اختتمت بتوزيع جوائز عىل  والتطبيقي 
مدرب  كل  نشاط  بحسب  فيها  املشاركني 
خصوصا  اخرى،  ادمانات  عن  التحدث  اىل 
والنظريات  جذوره  ذاته،  يف  كمرض  االدمان 
التي  املعايري  التي تعرف عنه من اجل وضع 
مدارس  هناك  املشكلة.  نوعية  لنا  تحدد 
اكرث  اىل  رمبا  املدمن  وسيحتاج  عدة،  عالجية 

من اسلوب عالجي واحد ما قبل التأهيل.

اهمية  وما  املدارس  هذه  توزع  كيف   ■
التقائها يف عالج املدمنني عىل املخدرات؟

وتكمن  مدارس،   10 اىل  عددها  يصل   □
عالجية  تطبق خطة  انها  يف  هي  اهميتها 
املدمن  معالجة  مثال،  يجوز،  فال  واحدة. 
التحليلية  املدرسة  باعتامد  املخدرات  عىل 
يف  السلويك  املعريف  اسلوب  الن  فقط، 
املدمن  حياة  كبريا يف  فرقا  يحدث  العالج 
يف مرحلة التأهيل من خالل نظرية الثواب 
الدورات  يف  اتبعناها  التي  والعقاب 
تغيري  يف  كثريا  ستساهم  كونها  التدريبية 
فيه.  النظر  اعادة  يف  او  املدمن  سلوك 
اضافة اىل ما ذكرت، هناك مدرسة مهارات 
العمل،  لفريقي  اعتمدناها  التي  الحياة 
وترميم   االنسان  قرية  يف   املربني،   او 
الكتساب  حاليا  االدمان  من  املتعافني 
عىل  كالتأكيد  الحياة،  يف  كثرية  مهارات 
الحقوق وادارة الغضب ووضع حدود بني 
االشخاص. فاملدمن ال ميتلك هذه املهارات 
عندما  لكن  املخدرات،  تعاطيه  بسبب 
الذي  االسلوب  عىل  سيتعرف  سيكتسبها 
افضل  بطريقة  الحياة   يعيش   سيجعله 
تعاطي  اىل  حاجة  يف  بأنه  معها  يشعر  ال 
املخدرات يك يبدل مشاعره بشكل يريحه.

الروحي  البعد  الرتكيز عىل  ايضا  هناك   ■
والصالة يف عالج املدمنني عىل املخدرات، 

هال حدثتنا عن هذا الجانب؟

مكان  من  آت  املخدرات  عىل  املدمن   □
شبه ميت روحيا، نظرته اىل الله واىل نفسه 
خاطئة اىل حد يعترب معه انه معاقب من 
ربه بوصوله اىل االدمان ومن املستحيل ان 
يقبل به كانسان. هذه املعتقدات الخاطئة 
تتبدل بدخول املدمنني اىل الحياة الروحية 
تثبيت  عىل  العالج،  فرتة  يف  نحرص،  التي 
برنامج  خالل  من  فيها  الشباب  هؤالء 
اعتمده مركز  ترميم  يف عمله مع املدمنني 
باسم Twelve Steps املرتكز عىل مبادىء 
روحية  ترميم  جامعة  مركز  ففي  روحية. 
تعمل عىل تنفيذه وذلك من خالل اختيار 
نص من االنجيل لكل يوم يف السنة، فلدينا 
يف  اختيارها  يتم  نصا   365 روزنامتنا  يف 

مطلع كل سنة. يبدأ املدمن يومه مع هذا 
الربنامج بجلسات تأمل وخلوة مع النفس 
ابعاده  لرشح  االنجيل  من  نص  وبقراءة 
موجهة  املدمن  يعتربها  التي  والرسالة 
اليه يف ذاك النهار. من خالل عيش الحياة 
قناعة  اىل  املدمنون  وصل  يوميا  الروحية 
بهذه  يجاهرون  فاخذوا  يحبهم،  الله  بأن 
الروحي  العمل  جلسة.  كل  يف  الحقيقة 

يزيل الخوف ليحل مكانه الحب.

■ هل وجدت اختالفا يف طريقة معالجة 
املدمنني عىل املخدرات بني قرية االنسان 

ومركز ترميم؟
هذا  يف  مختلفة  واحدة  مسألة  هناك   □
املتابعة  هي  ولبنان،  مرص  بني  العالج 
املستمرة ما بعد التعايف. فاملدمن املتعايف 
يف حاجة اىل احرتام العجز الذي يف داخله، 
اىل  او  الشارع  اىل  للعودة  تركه  يجوز  فال 
امكنة قد تعرضه اىل االدمان مجددا. لذا، 
العالجي وضع  املكان  عن  املسؤولني  عىل 
برامج انشطة خاصة للمدمن يك يشعر ان 

رعايته مستمرة.
د.م.

مؤسس مركز ترميم  لعالج املدمنني عىل املخدرات والكحول يف مرص الدكتور مفيد زيك.

املتعافي  املدمن 
في حاجة الى احترام العجز 

الذي يكمن في داخله

من الدورة التدريبية.

زكي: املدمن يحتاج
الى متابعة مستمرة بعد التعافي

دورات  اقامة  بهدف  لبنان  قصدت   ■
حول  السامء  سعادة  جمعية  يف  تدريبية 
كيفية عالج املدمنني عىل املخدرات، ملاذا 

قررت القيام بهذه الخطوة؟
□ عرفت االب مجدي عالوي من اعامله 
منذ  اىل مرص  اخبارها  تصلني  كانت  التي 
مدة طويلة. تزامن ذلك مع وجود اصدقاء 
فاقرتحوا  به،  شخصية  معرفة  عىل  يل 
باب  من  معه  ما  بعمل  القيام  عيل 

جمعنا.  الذي  املجال  يف  الخربات  تبادل 
فرحب  الفكرة  عليه  عارضا  به  اتصلت 
خالل  من  معا  العمل  عىل  واتفقنا  بها، 
يف  العمل  لفريقي  تدريبية  دورات  اقامة 
املستوحاة  وترميم  االنسان  قرية  مركزي  
لتكون  االنسان،  ترميم  عملية  من  فكرته 
فريق  كل  الكتساب  بابا  الدورات  هذه 
التعاون  هذا  اهمية  االخر.  الفريق  خربة 
بني  الخربات  تبادل  يف  متثل  حصل  الذي 

فريقي العمل يف املركزين، فخرجنا بعدها 
بخالصات مختلفة عن السابق.

الدورات  اليها  تطرقت  مواضيع  اي   ■
التدريبية، وما فائدة ما طرح؟

□ تولت طبيبة من مركز ترميم  رشح ماهية 
عىل  وركزت  والنفسية،  العقلية  االمراض 
من  االيت  املدمن  لحياة  تقييم  وضع  كيفية 
هذا  يف  املتبع  االسلوب  تحديد  مع  الشارع، 

ان  علام  املخدرات.  عىل  املدمنني  مع 
املدمن  عالج  يف  مهمة  الدعم  انواع  كل 
وتأهيله، خصوصا تدريبه عىل تعلم مهنة. 
وقد افسحنا املجال امامهم لتعلم الصيانة 
يف  والعمل  الشعر  وتصفيف  الكهربائية 
ورش البناء واستصالح االرايض الزراعية يف 

قراهم. 

■ اىل اين ستتجه يف عملك االنساين؟
يف  موجوعا  انسانا  هناك  ان  طاملا   □
ابدا  اتركه  ولن  جانبه  اىل  سابقى  العامل، 
التي  االنتقادات  كل  من  الرغم  عىل 
انشاء  املستقبلية هي  مشاريعي  اتلقاها. 
وآخر  قريبا  مرص  يف  للمدمنات  مركز 
االنحراف  اىل  وصولهم  قبل  للمتسولني 
يف  املدمنني  لعالج  مركز  مع  واالدمان، 
ارمينيا. وساسعى مع الدولة التونسية اىل 
نسبة  بعد تفيش  فيها  انشاء مركز مامثل 
مواطنيها.  بني  املخدرات  عىل  االدمان 
افتتحت  املايض،  االول  ترشين   16 يف 
مرشوعا جديدا هو فندق ترانسفري االول 
يف  املرشدين  يستقبل  العامل  يف  نوعه  من 
ايام  لتمضية  والنساء،  االطفال  الشوارع، 
مأوى  اىل  ارسالهم  قبل  للراحة  فيه  عدة 
او اىل مستشفى او اىل ميتم او اىل مركز 

من  االول  هو  اخر،  مرشوع  مثة  للعالج. 
نوعه يف لبنان، انشأته من اجل مساعدة 
لديهم  قدرة  ال  الذين  الفقراء  املدمنني 
عىل دفع كلفة عالج تنظيف جسمهم من 
قرية  يف   بتأهيلهم  البدء  قبل  املخدرات 
اسم  كناية عن بيت حمل  االنسان، وهو 
القديس رشبل يستقبل مجانا من هم يف 

حاجة اىل هذا العالج مدة 15 او 20 يوما 
هذه  االنسان.  قرية  يف  استقبالهم  قبل 
عمل  فرص  ايجاد  يف  ساهمت  املشاريع 
اجتامعيا  املرفوضني  السابقني  للمدمنني 
يف  للعمل  قبولهم  عدم  ناحية  من 
سجلهم  الن  والخاصة،  العامة  املؤسسات 

العديل غري نظيف.


