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رئيس جمعية جاد ـ شبيبة ضد املخدرات:
األمن العام أول مؤسسة أمنية دعمت رسالتنا

جمعية جاد  -شبيبة ضد املخدرات اسستها عام  1981مجموعة من املتطوعني ،ابرزهم االب الراحل بنوا سكر ورئيسها
الحايل جوزف الحواط .هدفها االسايس مكافحة آفة املخدرات .لكنه توسع ليشمل مكافحة آفات اجتامعية اخرى او السعي
اىل الحد منها كالكحول ،التدخني ،القامر ،اىل مساعدة مرىض االيدز والحامية من مخاطر االنرتنت وغريها
نجحت جمعية جاد ـ وهي مؤسسة ال تبغي
الربح  -حتى االن يف معالجة االف حاالت االدمان
مبختلف انواعه ،من خالل فريق متخصص من
املتطوعني ،وبفضل دعم املشجعني لها اىل جانب
ما تجنيه من نشاطاتها االجتامعية التمويلية.
كام بفضل الدعم املعنوي والعمالين املقدم من
املؤسسات الخاصة وكذلك الرسمية ،السيام
املديرية العامة لالمن العام التي كانت اول
مؤسسة امنية تبادر اىل تقديم الدعم لها ،وفق ما
اكد رئيسها جوزف الحواط.
ما ابرز االفات االجتامعية التي تكافحها ،وباي
وسائل؟ هل ينحرص نشاطها ضمن االرايض
اللبنانية فقط؟ اي عقبات تواجهها؟ كيف ميكن
للمهتمني التواصل معها؟ اي تعاون بينها وبني
املديرية العامة لالمن العام؟
"االمن العام" حملت هذه االسئلة اىل حبوب يف
قضاء جبيل ،حيث املقر الرئييس للجمعية ،وكان
حوار مع رئيسها.
■ ما هي مجمل االفات االجتامعية التي تسعون
اىل مكافحتها او الحد من انتشارها؟
□ يوم اسسنا جاد  -شبيبة ضد املخدرات عام
 1981كان هدفنا االسايس واالوحد مكافحة
ظاهرة االدمان عىل املخدرات .مع مرور الوقت،
وبفعل تزايد خربتنا يف هذا املجال من جهة ،ويف
ظل تقصري مؤسسات الدولة يف احتضان الكثري من
امللفات االنسانية من جهة اخرى ،وجدنا ان من
الرضوري توسيع نشاطنا ليشمل ملفات انسانية
 اجتامعية اخرى .وهكذا كان .يف االستنتاجاصبحنا اليوم نعنى ،اىل مكافحة افة املخدرات
بكل انواعها ،مبوضوع مكافحة او الحد من ادمان
الكحول ،السجائر ،الرنجيلة ،املنشطات ،الحامية
من مخاطر الكمبيوتر واالنرتنت (السيام املخدرات
الرقمية) ،عبدة الشياطني ،مساعدة مرىض االيدز.

رئيس جمعية جاد  -شبيبة ضد املخدرات جوزف الحواط.

كام اسسنا اخريا وحدة تعنى مبعالجة ادمان
العاب القامر.
■ هل يغطي نشاطكم كل االرايض اللبنانية؟
□ ال بل اكرث من ذلك .نشاطنا يشمل لبنان
ومختلف الدول العربية ،اضافة اىل كل دول االتحاد
االورويب .مركزنا الرئييس موجود يف بلدة حبوب يف
جبيل ،وقمنا بانشاء مركز ثقايف متخصص للتوعية
والتدريب من اخطار املؤثرات العقلية بالقرب
منه ،وهو يتضمن معرضا ومتحفا ومكتبة وصالة
عرض .كام لدينا مركز اخر يف املانيا حائز ترخيص
من محكمة شتاوفن يف جنوب املانيا .اضافة اىل
مئات املندوبني املنترشين يف لبنان والدول العربية
وكل دول االتحاد االورويب.
■ وفق اي آلية تبدأ متابعتكم حاالت االدمان؟
□ عالقتنا مع املدمن تبدأ عرب اطر عدة ،ابرزها:

• من خالل القضاء املختص الذي يحيل الينا
املدمنني بهدف اخضاعهم للعالج الالزم واعطائهم
افادة بذلك.
• عرب مختلف الوزارات واالدارات واالجهزة التي
نتعاون معها ،ومن ابرزها نذكر وزارة الصحة
العامة ،مكتب مكافحة املخدرات يف قوى االمن
الداخيل ،شعبة مكافحة املخدرات يف الجامرك،
ومع االمن العام كضابطة عدلية ذات اختصاص
نوعي عام يشمل مالحقة كل انواع الجرائم من
دون استثناء ،وسواها يف لبنان .كذلك عرب مختلف
الوزارات واالجهزة االمنية يف الدول االخرى التي
ننشط فيها .يتم كل ذلك يف ارشاف القضاء
املختص.
• من خالل منظامت وهيئات وجمعيات املجتمع
املدين التي نتعاون معها.
• عرب التواصل املبارش معنا من املدمن الراغب يف
التخلص من حالة االدمان ،او من ذويه او اقاربه
او اصدقائه الراغبني يف مساعدته ،طاملا ان صاحب
العالقة ال ميانع يف ذلك ،النه ال ميكن اجبار اي
شخص عىل عالج يرفضه.
■ ما هي وسائل التواصل معكم ،املتاحة امام
املهتمني او الذين لديهم حاالت توجب العالج؟
□ هناك عدد من وسائل االتصال والتواصل،
ابرزها:
• الحضور اىل املركز الرئييس الكائن يف بلدة حبوب
يف جبيل.
• عرب االتصال ليال ونهارا عىل الخط الساخن
 ،03.749484اضافة اىل رمز االتصال 00961
للمتصلني من خارج لبنان.
• تلفاكس( 09.942856 :مع اضافة رمز االتصال
 00961للمتصلني من خارج لبنان).
• الربيد االلكرتوينjaddrogue@gmail.com :
• الصفحة االلكرتونيةwww.jadint.com :

• حساب تويرتjadint :
• حساب فايسبوكJ.A.D :
■ هل تعتمدون طرق العالج الداخيل ،اي اقامة
املدمن عندكم ،ام طرق العالج العيادي ،مبعنى
معاينته يف العيادة ومن ثم متابعته وهو يف منزله؟
□ كنا يف السابق نعتمد االسلوبني معا ،وفق طبيعة
كل حالة .لكن ما تجدر االشارة اليه ان معظم دول
العامل ،العريب والغريب ،بدأت منذ سنوات تستغني
كليا عن طرق العالج الداخيل كونها اثبتت فشلها
الكبري مقارنة بالعالج العيادي الذي يقوم عىل
مواكبة املتعاطي او املدمن ضمن بيئته ومجتمعه،
مبا يساعده اكرث فاكرث عىل تخطي حالة االدمان،
السيام بعد ارشاد اهله واملحيطني به اىل طرق
التعامل معه ،وبخاصة لناحية اشعاره بدرجات
عالية من العاطفة واملحبة والتفهم ،ما ينعكس
عليه ايجابا .بناء عىل هذا الواقع ،اوقفنا طرق
العالج الداخيل واعتمدنا طرق العالج العيادي.
لهذه الغاية انشأنا عيادة خاصة يف جبيل ،قرب
مستشفى سيدة مارتني تضم  22شخصا متخصصني
يف املجاالت الطبية والنفسية واالجتامعية وسواها
ملعاينة ومتابعة كل الحاالت التي تقارب 350
حالة تتابعها "جاد" سنويا يف لبنان.
■ اي وسائل تعتمدونها لنرش التوعية؟
□ وسائل كثرية .ابرزها انجاز محارضات مكثفة

تباعا يف املدارس والجامعات ،ويف املؤسسات
االمنية ،والجمعيات ،وعرب مختلف الوسائل
االعالمية املرئية واملسموعة وسواها .كام اصدرنا
مجلة شهرية هي "ارشاد" تعنى باالرشاد والتوعية
ويتم توزيعها بشكل واسع االنتشار ،كذلك نصدر
نرشة اسبوعية .لدينا موقع الكرتوين وحسابات
فايسبوك وتويرت .من حني اىل اخر ،نوزع مجانا
مناشري وملصقات توعوية .استطرادا ،نقيم معارض
متنقلة تتضمن ادوات خاصة للتوعية والتدريب.
اضافة اىل مكتبة متنقلة متخصصة بالتوعية عىل
مخاطر االدمان بكل انواعه.
■ ما ابرز الصعوبات التي تواجهكم؟
□ الصعوبات عدة من ابرزها:
• غياب اي مساعدة مالية من الوزارات املعنية يف
الدولة عىل الرغم من املراجعات الكثرية.
• اقدام عدد كبري من االشخاص عىل
ارتكاب افعال احتيالية تتمثل يف محاولة
جمع تربعات من املواطنني ،بوسائل شتى،
مستخدمني اسم جمعيتنا .علام اننا ال نقوم
بطلب اي مساعدة او تربع من اي كان ،ال من
خالل الزيارات او االتصاالت ،وال باي طريقة
اخرى .وقد تقدمنا بدعاوى قضائية ضد كل
من علمنا بقيامه بذلك .انا ادعو املواطنني
عرب منربكم االعالمي اىل عدم التجاوب مع اي
طلب مساعدة من هذا النوع.

مناقشة آفة املخدرات ومكافحتها يف ندوة "جاد" يف املديرية العامة لالمن العام.

■ اذا ،كيف تؤمنون التمويل الالزم للقيام
بنشاطاتكم وتغطية مصاريفكم؟
□ عرب مساعدات يقدمها الكثريون من
االشخاص الخريين .كل من يرغب يف ذلك
مستقبال ميكنه التواصل معنا مبارشة لتزويده
ارقام حساباتنا املرصفية ،وعرب النشاطات
االجتامعية التمويلية التي نقوم بها .ما
تجدر االشارة اليه ان جميع املنتمني اىل جاد
متطوعون ال يتقاضون لرية واحدة يف مقابل
املهامت االنسانية التي يقومون بها.
■ كيف تحدد اطر التعاون بينكم واملديرية
العامة لالمن العام؟
□ اقولها برصاحة ،املديرية العامة لالمن
العام اول مؤسسة امنية قدمت لنا الدعم
والتعاون الكاملني خدمة لقضايانا االنسانية.
منذ ما يقارب السنوات الخمس زرت املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،محاوال
طرح فكرة تعاون االمن العام معنا يف مواجهة
الحاالت الجرمية واالنسانية التي تصادفنا،
ففاجئني بقوله" :لن نتعاون معكم فقط بل
سنضع كل امكانات االمن العام يف خدمة
قضاياكم االنسانية ،وكل القضايا االنسانية اينام
وجدت" .ثم كلف فورا ضباطا من املديرية
التعاون والتنسيق معنا يف كل ما يخدم
مكافحة املخدرات وبقية االفات االجتامعية
التي نكافحها .بفضل هذا التعاون متكنا من
تحقيق انجازات كبرية .ما تجدر االشارة اليه اننا
منذ ما يقارب سنة ونصف سنة بدأنا ،بالتعاون
مع املديرية ،العمل عىل تدريب مجموعة
مؤلفة من 200ضابط وعنرص من االمن العام
عىل تفاصيل كل املؤثرات العقلية وانواعها
ومخاطرها ،والطرق العلمية ملعالجة مدمنيها،
او مكافحة تهريبها ،وسواها من التفاصيل.
هذه املجموعة التي يرشف عليها الرائد فادي
عويدات ستتوىل مستقبال مهامت تدريب
كل العسكريني وتثقيفهم ضمن املديرية يف
املجاالت التي ذكرناها ،مبا يساهم يف رفع
مستوى معارفهم من جهة اوىل ،ويف نرش تلك
الثقافة يف بيئاتهم االجتامعية من جهة ثانية،
وكذلك نرشها عىل صعيد اوسع من خالل
املحارضات التي يلقيها ضباط االمن العام يف
عدد من املدارس واملعاهد والجامعات.
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