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بعد  30عامًا على تأسيس ّ
تجمع "أم النور"

االسباب املؤدية اىل االدمان عىل املخدرات
عند الذكور واالناث معا.

املطران نجيم :إدمان القاصرين على املخدرات هو املشكلة

عند تأسيسه تج ّمع "ام النور" لعالج املدمنني عىل املخدرات قبل  30عاما ،كانت
لدى املطران غي نجيم رغبة يف احتضان من وقعوا يف براثن هذه اآلفة من
املقاتلني الذين شاركوا يف الحرب انذاك ،وتأمني عالجهم واعادة تأهيلهم مجانا.
لكن مع مرور الوقت مل تعد مشكلة تعاطي املخدرات محصورة بالشباب فقط،
بل باتت مشكلة القارصين ايضا
تزايدت نسبة املدمنني عىل املخدرات اىل
لتجمع "ام النور" القدرة
درجة مل تعد
ّ
عىل استقبال العدد الكبري من طلبات
الساعني اىل العالج .الالفت انه رغم بشاعة
هذا الواقع ،هناك تغري يف النظرة السلبية
اىل املدمن ،الن الناس باتوا خائفني عىل
انفسهم وعىل اوالدهم ،خصوصا بعد
ترسب املخدرات اىل داخل املدارس
والجامعات.
يف العودة اىل االسباب التي ادت بالشباب
اىل تعاطي املخدرات ،نجد اثار الحرب
متغلغلة فيها ،خصوصا وان اللبنانيني مل
يخرجوا من تداعياتها بشكل نهايئ.
"االمن العام" التقت املطران غي نجيم
وحاورته حول تفاصيل هذه التجربة
الصعبة:
■ ما الذي طرأ عىل مشكلة ادمان الشباب
تجمع
اللبناين عىل املخدرات ودور
ّ
"ام النور" بالنسبة اىل عالجهم واعادة
التجمع عام
تأهيلهم ،منذ تأسيس هذا
ّ
1989؟
□ االختالف يف هذا املجال هو يف ازدياد
عدد املدمنني عىل املخدرات مقارنة ببدايتنا
معهم عام  .1989كربت هذه املشكلة كثريا
وازداد الطلب عىل العالج يف "ام النور" من
البلديات يف املدن ويف محافظة عكار .لكن
ال قدرة لدينا عىل تلبية كل هذه الطلبات
بسبب كرثتها .اما العامل االخر الذي
تطور وبات مختلفا عن املايض كليا ،فهو
يف ادمان القارصين تحديدا ،من هم يف
السادسة عرشة من عمرهم وما دون .هذا

الوضع السيئ جعلنا نفكر جديا يف انشاء
مركز خاص بهم .نحن يف بداية تأسيس
تجمع "ام النور" كنا نستقبل الشباب
ّ
املقاتلني .لكن الخوف ،اليوم ،هو من
وصول املخدرات اىل املدارس والجامعات،
علام انها وصلت وال اعرف كيف وباي
وسيلة ،ما اوصل التالمذة والطالب اىل
تعاطيها .ما اعتربه اختالفا ،يف هذا املجال،
هو تبدل نظرة الناس اىل املدمن .بعدما
كانوا يرفضون مساعدتنا يف السابق
بالقول لنا "انهم يستحقون ما جرى لهم"،
اصبحت نظرتهم اىل املدمن مختلفة النهم
خائفون اليوم عىل انفسهم وعىل اوالدهم
من املجتمع ككل .مثة اشخاص يخافون
من املدمن بشكل عام ويتحاشونه ،وانا
استغرب ذلك النني اراه ضحية ،ضحية
الجو العام ،ان كان يف بحثه عن معنى
الحياة او يف التأثر بالتيارات الفكرية
العاملية التي تشتت االنسان يف النهاية.
البعض منهم مل يدرك معنى وجوده يف
الحياة ،والبعض االخر خرس اميانه .يف هذا
املجال اقول ،فكرة الله ضامن لكل انسان،
وال اعني يف هذه املسألة الجانب الديني،
بل الجانب االجتامعي ،مبعنى ان االنسان
ليس وحده يف الحياة .اما يف العودة اىل
اسباب لجوء الشباب اللبناين اىل تعاطي
املخدرات ،فعلينا ان ال ننىس سنوات
الحرب التي كانت حربا حقيقية ومل نخرج
من تداعياتها بشكل نهايئ.
■ كيف يتم استقبال املدمنني الذين
تجمع "ام النور"؟
يطلبون العالج يف ّ

□ لدينا مكتب استقبال يف منطقة زوق
مكايل ،وسنفتتح قريبا مركزين جديدين يف
بريوت ويف طرابلس .اما كيف يأيت املدمن
الينا؟ فمع اهله او برفقة صديق له اقنعه
برضورة العالج واعادة التأهيل .لحظة
استقباله يف املكتب املتخصص يستشف
املسؤولون فيه مدى استعداده للعالج،
لكن يف حال مل يكن مستعدا كفاية يتوىل
احد املسؤولني يف املكتب مساعدته عىل
تقبل فكرة العالج واعادة التأهيل واقناعه
بها .ال احد يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار
اال املدمن نفسه ،واي مساعدة له هي
القناعه برضورة امليض يف هذه الخطوة .يف
مكتب االستقبال يحاول املسؤولون معرفة
مايض املدمن واالسباب التي اوصلته اىل
تعاطي املخدرات ،علام ان من رشوط
تجمع "ام النور"
استقبال املدمن يف
ّ
دخوله اىل احد املستشفيات للمعالجة
الطبية قبل عالجه واعادة تأهيله يف
التجمع .اما وضعنا هذا الرشط الذي مل
ّ
يكن متبعا من قبل ،فسببه االوجاع التي
تصيب املدمن اثر توقفه عن تعاطي
املخدرات ،وهي اوجاع ال تحتمل اطالقا،
وفيها خطورة عىل حياته كاحتامل اصابته
بذبحة قلبية.
■ عىل ماذا تعتمدون يف اعادة تأهيل
املدمن؟
تجمع "ام
□ من يريد اعادة التأهيل يف ّ
النور" ،يجب ان ينظر اىل ذاته اوال يك يعي
ويسأل عن مكانته يف الحياة ودوره فيها،
واىل اين هو ذاهب وكيف يف حاله هذه؟
التجمع باربع مراحل:
متر اعادة التأهيل يف
ّ
املرحلة االوىل هي االصعب وتصل مدتها
اىل ثالثة اشهر تقريبا.
املرحلة الثانية تبدأ مع بدء احساس املدمن
بالتعايف ،بتسليمه مسؤولية صغرية بهدف
اكتشاف نفسه .هذه املسؤولية تدخل

■ اي منطقة يف لبنان تشهد ارتفاعا يف
عدد املدمنني؟
□ كنت اعتقد ان النسبة االعىل من
املدمنني عىل املخدرات هي يف املدن،
لكنني اكتشفت اخريا ان املخدرات وصلت
اىل مناطق ريفية ،واخرى بعيدة جدا من
العاصمة.

رئيس تج ّمع "ام النور" لعالج املدمنني عىل املخدرات املطران غي نجيم.

يف اطار ما يسمى "الوحدات" التي تضم
العمل يف الزراعة وااللكرتونيات واللغات.
اما الجديد يف هذا املجال فهو العمل يف
الصناعة الذي سنبدأ به قريبا بالتعاون
مع رئيس جمعية الصناعيني فادي الجميل
ومبرافقة روحية منه يرشدنا من خاللها
اىل الصناعات املطلوبة يف لبنان .يف هذه
املرحلة يهتم املدمن مبدمن اخر دخل
التجمع.
حديثا اىل
ّ
يف املرحلة الثالثة من اعادة تأهيله يصبح
املدمن مسؤوال عن مجموعة مدمنني ،عىل
ان يتوىل يف املقابل مسؤولية معينة يف
بيئته.
يف املرحلة الرابعة واالخرية يبدأ انخراط
املدمن يف املجتمع عىل مدى يومني يف
االسبوع ،كمرحلة اوىل ،عىل ان يعود
مجددا اىل "ام النور" استعدادا النخراطه
الكيل يف املجتمع.
■ عىل ماذا يلتقي املدمنون يف فرتة اعادة
التأهيل؟
□ يف البداية يشعرون بالخوف من
بعضهم البعض ،لكن مع الوقت ،وبعد
تبادل االحاديث ،برصاحة يكتشف كل

عالج املدمنني على
املخدرات وتأهيلهم في
"ام النور" مجاني
استقبلنا في  30عاما
 7االف مدمن كانوا من
املقاتلني

واحد منهم االخر ،فيجدون ان لديهم
اشياء كثرية مشرتكة.
تجمع "ام النور" عالج
■ من مهامت ّ
الفتيات املدمنات ،هل اسباب االدمان
هي نفسها عند االناث والذكور؟
□ هناك اختالف يف بعض النواحي .الفتاة
تتعرض لالغراء اكرث من الشاب ،وهي
بطبعها حساسة ،علام ان مشكالتها يف
مجتمعنا تفوق بكثري مشكالت الرجل.
من ناحية ثانية هناك تقارب بالنسبة اىل

■ اي حاالت يستقبل مركز الدكوانة التابع
للتجمع؟
ّ
□ يستقبل حاالت االدمان غري الحادة التي
تتطلب جلسات عالجية مرتني او ثالث مرات
يف االسبوع .اضافة اىل حاالت اخرى تحتاج اىل
عالج نفيس عرب لقاءات جامعية او فردية .من
يقصد مركزنا يف الدكوانة هم طالب الجامعة
او رب العائلة الذي ال يستطيع احد منهم
ترك دراسته او عمله او عائلته ،فيلجأون اىل
العالج املوقت .ضمن هذا االطار ،تتواصل
الجامعات معنا من اجل ارسال اشخاص
ملرافقتهم يف حالتهم االدمانية.
■ كم نزيال يستقبل "ام النور" حاليا
وكم تصل الكلفة املادية للمدمن يف فرتة
عالجه؟
□ يستقبل نحو  70مدمنا يف كل مرحلة .اما
الكلفة املادية للعالج فتصل اىل  1500دوالر
شهريا وليس اقل .علام ان عالج املدمنني
التجمع مجانيان.
واعادة تأهيلهم يف
ّ
■ كم مدمن يستقبل منذ تأسيسه؟
□ وصل عددهم اىل حواىل  7االف مدمن
يف فرتة  30سنة تقريبا.
■ ماذا اعطتكم التجربة مع هؤالء
املدمنني ،وماذا تقولون عنها االن؟
□ انا معجب جدا بهم ،النهم يستعيدون
رغبتهم يف الحياة التي سيمشون فيها
بعد العالج ،وان كانوا سيتعبون من اجل
ان يصلوا.
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