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مؤتمر

مكافحة املخدرات

التعاون والزراعات البديلة

 6دول
ش��ارك في مؤتمر «األدم��ان :صراع
بني الرغبة واإلرادة» اختصاصيون
وب � ��اح � �ث � ��ون م � � ��ن :ل � �ب � �ن� ��ان ،مصر،
اإلم � � � � � � � � ��ارات ،األردن ،فلسطني،
وإسبانيا .افتتح املؤتمر الدكتور
أح� �م ��د ع� �ي ��اش (رئ � �ي� ��س املؤتمر)
ّ
فتحدث عن سبل اكتشاف املدمن،
ث��م كانت م��داخ�لات لختصاصيني
ه ��م :خ��ال��د س �ي��اج��ي ع ��ن التجربة
املصرية ّفي اإلدم��ان ،محمد حيدر
ع ��ن ال �ق��ن��ب وال �ت �ج��رب��ة الذهانية
ف��ي إس �ب��ان �ي��ا ،دوري ال �ه��اش��م عن
م �س �ت �ش �ف��ى دار ال �ص �ل �ي��ب ،صالح
ع�ص�ف��ور ع��ن اإلدم � ��ان واملخيمات
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،روال ع� �ط ��وي عن
األم� � ��راض امل �ع��دي��ة ،ان� �ط ��وان سعد
ع��ن ال�ع�لاج��ات الحديثة ف��ي وزارة
ال�ص�ح��ة ،وال�ش�ي��خ ال�ق��اض��ي محمد
زراقط عن نظرة الدين إلى اإلدمان.
ُيذكر أن املؤتمر عقد بالتعاون مع
الجامعة اإلسالمية وجمعية أمان
ومؤسسة أمل التربوية ومستشفى
بهمن ومكتب الـ"."UNODC

مشكلة إنتاج املخدرات وإدمانها في لبنان تتفاقم بينما
املعالجات ما زالت مفقودة .تناول مؤتمر خاص حول اإلدمان
بعض العقبات التي تعترض العالج تخلله نقاش حول
الضابطة العدلية واقتراح زراعات بديلة
محمد نزال
املخدرات
وق��ف رئ�ي��س مكتب مكافحة
ً
العقيد عادل مشموشي يحاور مسؤوال
محليًا من حزب الله حول آفة املخدرات
في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.
ك� ��ان امل � �س� ��ؤول ال� �ح ��زب ��ي ع ��ات� �ب ��ًا ،فيما
ال�ع �ق �ي��د م�ت�م�ن�ي��ًا .ط �ل��ب األول حضورًا
أمنيًا أوسع ،بينما طالب الثاني بمزيد
م��ن ال �ت �ع��اون ال �ق��ائ��م ح��ال�ي��ًا ب�ي�ن مكتب
م�ك��اف�ح��ة امل �خ ��درات وامل��واط �ن�ي�ن .وبعد
ن �ح��و ث �ل��ث س��اع��ة م ��ن ال � �ح ��وار ،خلص
العقيد مشموشي وامل �س��ؤول الحزبي
إلى أن ال مصلحة ألحد ُّبتهميش صورة
املؤسسات الرسمية ،واتفق على مزيد
من التعاون في إطار معالجة املدمنني
ّ
واملروجني .حصل ذلك
ومالحقة التجار
ع�ل��ى ه��ام��ش م��ؤت�م��ر «اإلدم� � ��ان :صراع
ب�ي�ن ال��رغ �ب��ة واإلرادة» ال� ��ذي أق �ي��م في
فندق كراون بالزا ـــــ الحمرا ،بتنظيم من
الجمعية العربية لعلم اإلدمان.
ح�ض��ور امل �س��ؤول ال�ح��زب��ي إل��ى املؤتمر

لم يكن صدفة ،إذ بدا واضحًا أن غالبية
الحضور آتون من الضاحية الجنوبية
وم �ن��اط��ق ال �ج �ن��وب وال �ب �ق��اع .وبحسب
أحد الحاضرين ،فإن الضاحية والبقاع
ه �م��ا م ��ن أك �ث��ر امل �ن��اط��ق ال �ت��ي تفاقمت
فيها آفة املخدرات أخيرًا ،ولذلك فقد آن
األوان للتحرك وفعل شيء ،جديد نوعًا
ما ،على املستوى التوعوي.
في
ص�ح�ي��ح أن امل��ؤت �م��ر ك ��ان ت�ق�ل�يّ��دي��ًا ً
ب �ع��ض ن ��واح� �ي ��ه ،ب �ي��د أن� ��ه ت �م��ي��ز فعال
ب� �ط ��رح أف � �ك� ��ار م� �ه � ّ�م ��ة ،م� �ث ��ل موضوع
ّ
ال ��زراع ��ات ال �ب��دي �ل��ة ال �ت��ي ت �ح��دث عنها
البروفسور في الجامعة األميركية في
بيروت محمد ّ
فران.
ّ
منذ عقود ،ربما لم يمر وزير للزراعة إال
ّ
وتحدث عن موضوع الزراعات البديلة،
ُل �ك��ن م��ن دون أن ي�ت�ح�ق��ق ش ��يء منها.
تتلف باستمرار مساحات واس�ع��ة من
ّ
م ��زروع ��ات امل� ��واد امل� �خ ��درة ف��ي البقاع،
وتحصل بني الحني واآلخ��ر مواجهات
دام �ي��ة ب�ين ال �ق��وى األم�ن�ي��ة واملزارعني،
ّ
والسبب هو عدم تقديم أي بديل .تحدث

أمن الناس

ُ
ُ
هيكل عظمي لفتاة قتلت ثم أحرقت
بعلبك ــ رامح حمية
ُ
عثر عصر ي��وم أول من أم��س داخ��ل زريبة
م � ��واش ف ��ي ال� �س ��وق ال �ش �ع �ب��ي ف ��ي مدينة
ب�ع�ل�ب��ك ع �ل��ى ّرف� ��ات ه�ي�ك��ل ع �ظ �م��ي .وعلى
الفور ،بعد تبلغ مخفر بعلبك ،حضرت إلى
املكان دورية تابعة ملكتب األدلة الجنائية،
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى امل� ��دع� ��ي ال � �ع� ��ام ف� ��ي بعلبك
ال �ق��اض��ي ك �م��ال امل �ق ��داد .ون�ت�ي�ج��ة معاينة
الهيكل العظميّي�نّ من قبل الطبيب الشرعي
ع�ل��ي ح �ي��در ،ت�ب� أن ال��رف��ات ي�ع��ود لفتاة
في الخامسة والعشرين من العمر ،توفيت
بسبب تعرضها لضرب بآلة حديدية حادة
أص��اب�ت�ه��ا ب�ك�س��ر ف��ي ال�ج�م�ج�م��ة م��ن جهة
اليمني .وأش��ار حيدر إل��ى أن الجثة كانت
قد ّ
تعرضت للحرق بهدف إخفاء الجريمة،

كام كاردو ــ
كندا

م� ّ
�رج�ح��ًا أن ت�ك��ون ال��وف��اة ق��د حصلت منذ
ق ��راب ��ة خ�م�س��ة أش �ه ��ر .ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات بدأت
الجريمة التي حصلت،
لكشف مالبسات ّ
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت��ول��ت ف�ي��ه ب�ل��دي��ة بعلبك
دف ��ن ج�ث��ة ال �ف �ت��اة ب��أم��ر م��ن ُ امل��دع��ي العام
ال �ق��اض��ي امل � �ق� ��داد ،ب �ع��دم��ا أخ� � ��ذت خصل
شعر منها بهدف إج��راء فحص الحمض
ال� �ن ��ووي ( )DNAمل �ح��اول��ة ت �ح��دي��د هوية
الفتاة القتيلة .تجدر اإلشارة إلى أن القوى
األم �ن �ي��ة ب� ��دأت االس �ت �ق �ص��اء وال �ب �ح��ث في
أرشيف البالغات املقدمة في فصائل قوى
األم� ��ن ال��داخ �ل��ي م �ن��ذ ن �ح��و خ�م�س��ة أشهر
ل�ل�ت�ث� ّ�ب��ت م��ن وج ��ود ب�ل�اغ ع��ن ف �ق��دان فتاة
أو م��ا ق��د ُيساعد ف��ي تحديد هوية الفتاة
القتيلة .يشار إلى أن هذه الغرفة ّ
تعرضت
لحريق منذ نحو شهر تقريبًا.

ّ
فران في املؤتمر عن نبتة العصفر ،وهي
نبتة زي�ت�ي��ة يمكن أن ت��زرع ف��ي البقاع
وفي لبنان عمومًا وتكون زراعة بديلة
ناجحة ومربحة .فهي نبتة لالستهالك
البشري وتحمل مواصفات عالية أقرب
إل��ى زي��ت ال��زي�ت��ون ،إذ «يمكن املباشرة
بزراعتها ب��دل االس�ت�م��رار ف��ي استيراد

ّ
زيت الصويا من الخارج ،وهذا ما يوفر
على الدولة عشرات ماليني الدوالرات».
زراع� ��ات أخ ��رى أش ��ار إل�ي�ه��ا ف� � ّ�ران ،مثل
ال �ش �ع �ي��ر امل� �ق ��اوم ل �ل �ج �ف� ّ�اف والزراعات
البقولية ،إضافة إلى القنب الصناعي.
ه��ذا ّ األخ �ي��ر ،وإن ك��ان يشبه ف��ي شكله
ال � �ق ��ن ��ب ال � �ه � �ن ��دي (ح� �ش� �ي� �ش ��ة الكيف)

جريمة
ما قل
ودل
يواصل عميد في الجيش اللبناني
تشييد بناء في حي املساكن،
مستفيدًا من عاصفة مخالفات
البناء؛ فقد ارتفع املنزل بطبقاته
األربع إلى جانب سلسلة من املحال
والشقق التي بناها أفراد من عائلته.
ُ
يحكى أن األمر ليس جديدًا؛ فقد
عرف منذ سنوات بأنه يسير على
النهج ذاته ،مستفيدًا من صداقة
تربطه باملدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي كان
قد تخرج معه في الدفعة ذاتها
من الكلية الحربية .تلك الصداقة
سمحت له بأن يسرح من دون حسيب
بتغطية من قوى األمن .في اإلطار
ذاته ،يستفيد أحد تجار مواد البناء
من صلة القربى التي تربطه باملدعي
العام في الجنوب ،ليفلت من
املساءلة والتوقيف على
حواجز التفتيش.

يقتل مواطنًا ويجرح آخرين
آمال خليل
ّ
في حمأة انفالت األمن وتشتت النظام منذ
منتصف ش�ه��ر آذار امل�ن�ص��رم ف��ي منطقة
الزهراني العالقة في دوام��ة التعدي على
األم�ل�اك ال �ع��ام��ة ،وق�ع��ت ج��ري�م��ة ق�ت��ل على
ه��ام��ش ان�ش�غ��ال ال�ج�م�ي��ع ب�خ��رق القانون
ال � ��ذي ت � ��ورط ف �ي��ه أي �ض��ًا َم� ��ن ي �ف �ت��رض أن
يفرضوه ويجعلوا ُ منه أمرًا واقعًا.
ب �ح��رك��ة س��ري �ع��ة ،أن �ه �ي��ت ح �ي��اة املواطن
علي عبد ال�ل��ه م��روة (م��وال�ي��د  )1955عند
السابعة والنصف م��ن مساء ي��وم السبت
املاضي عند مدخل البستان ال��ذي يملكه
ف ��ي ب �ل��دت��ه ال� ��زراري� ��ة (ق �ض ��اء الزهراني).
ال�ت�ق��ري��ر األم �ن��ي ح��ول ال�ح��ادث��ة يفيد بأن
اب��ن ال�ب�ل��دة رض��ا م( .م��وال�ي��د  )1961أطلق
ال�ن��ار عليه م��ن بندقية صيد ف ��أرداه فورًا
ب��رص��اص��ة أص��اب �ت��ه ف��ي وج �ه��ه بمحاذاة
أنفه .وفي محيط مكان الحادث الواقع في
وادي البلدة على ضفاف نهر الليطاني،
سمع عدد من الشبان صوت إط�لاق النار
فهرعوا باتجاهه ليشاهدوا املشتبه فيه
ي��رك��ض مختبئًا ب�ين ال�ب�س��ات�ين .وبحسب
التقرير األمني ،س��ارع ه��ؤالء إل��ى اللحاق
ب��ه لكنه أبعدهم ب��إط�لاق ال�ن��ار عليهم من
ال�ب�ن��دق�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ب �ح��وزت��ه ،فأصاب
ث�ل ُ�اث ��ة م �ن �ه��م ،أح ��ده ��م أص� �ي ��ب ف ��ي عينه
وأدخل إلى املستشفى للمعالجة.
امل�ص��اب��ون وم��ن ك��ان��وا يرافقونهم أبلغوا
القوى األمنية التي حضرت منها قوة بإمرة

رئيس مخفر الزرارية املؤهل عبد قعفراني
ودهمت البساتني بحثًا عن املشتبه فيه.
ول��دى اق�ت��راب القوة منه ،باغتهم بإطالق
ال�ن��ار عليهم ف��أص��اب قعفراني ف��ي وجهه
إصابات طفيفة .عندها ،وصلت إلى املكان
قوة من فصيلة عدلون بإمرة الرائد قاسم
بشروش ،وتمكنت من إلقاء القبض عليه.
ول ��دى التحقيق م�ع��ه ،ت�ب�ين أن��ه مهندس،
أص �ي ��ب إث� ��ر ع� � ��دوان ت �م ��وز باضطرابات
نفسية وعصبية بسبب التدمير الذي طال
منزله من القصف اإلسرائيلي على البلدة،
وتفاقمت حالته بعد هجر زوجته األجنبية
ل��ه ،فبقي وح�ي�دًا وانتقل للعيش ف��ي أحد
املغاور في وادي الزرارية .وأفاد أقاربه بأن
حالة املشتبه فيه استدعت وضعه لفترة
ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى دي� ��ر ال �ص �ل �ي��ب لألمراض
النفسية والعصبية ،قبل أن ي�خ��رج منه.
ع��اي��ن ع��دد م��ن ال�ع�ن��اص��ر األم�ن�ي��ة املغارة
التي يقيم فيها بحثًا ع��ن أدوي��ة أعصاب
وم� �ه ��دئ ��ات ق ��د ت �ك ��ون أوص �ل �ت��ه إل� ��ى تلك
الحالة .أما عن سبب قتله الضحية ،فأفيد
ب�ح�س��ب ال�ت�ق��ري��ر األم �ن��ي ،أن��ه أط�ل��ق النار
عليه بعد مشادة كالمية حصلت بينهما
إثر سؤال املشتبه فيه للضحية عن سبب
وجوده في املكان .يذكر أن الضحية متأهل
وله عدد من األوالد مغتربون في أفريقيا.
وكانت قاضية التحقيق في الجنوب روال
عثمان قد تفقدت مكان الجريمة وعاينت
ال�ج�ث��ة ال �ت��ي نقلها ال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر إلى
أحد مستشفيات املنطقة.

