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قضية

ّ
«الهيئة الصحية» تعيد «إحياء» املدمنني
في اليوم العاملي ملكافحة اإلدمان على املخدرات فتحت
ّ
ّ
اإلسالمية أبواب مركز إعادة التأهيل النفسي
الصحية
الهيئة
ّ
ّ
واملعنوي «إحياء» ألول مرة للعالم الخارجي .في محيط هادئ
ومعزول ،يعيش  11شابًا طموحهم بأن تكون لهم حياة
ّ
«عادية» عرفوا قيمتها بعدما خاضوا وحل اإلدمان
زينب مرعي
ب �ع��د  5س �ن ��وات م ��ن إدم � ��ان امل� �خ ��درات،
امل�ت��اج��رة ب�ه��ا واالح �ت �ي��ال ،اك�ت�ش��ف أه��ل
أح �م��د إدم� ��ان اب �ن �ه��م! ك ��ان اب ��ن ال��واح��دة
وال �ع �ش��ري��ن ال� ��ذي ل��م ي �ت��رك ي��وم��ًا م�ن��زل
أهله ف��ي ح� ّ�ي السلم ،يتعاطى الحبوب
امل� � �خ � � ّ�درة و«ال � �ك ��وك ��اي �ي�ن ح� � � ��رق» ،وف ��ي
ب�ع��ض األح �ي��ان ال�ه�ي��روي�ين والحشيش
ّ
إضافة إلى الكحول حتى أصبحت كلها
ّ
كـ«حبة مسكن» بالنسبة إليه ال غير ،أو
ّ
يتسلى ب��ه خ�لال النهار .أوق��ف ستّ
م��ا
م� ّ�رات ،خ��رج فيها بكفالة .وك��ان إذا نام،
ّ
يمتد سباته حتى  18ساعة متواصلة،
وعندما يستيقظ كان يحتاج إلى أربعة
أو خ�م�س��ة أي� ��ام أخ� ��رى ل �ي �ع��ود وي �ع��رف
ط �ع��م ال� �ن ��وم .ض ��اع م��ن وزن� ��ه م��ا ض��اع،
ّ
حتى وص��ل إل��ى  41كيلوغرامًا .ك��ل ذلك
بعد إل��ى م��ا ي�ج��ري مع
ول��م يفطن أه�ل��ه ّ
ّ
اب �ن �ه��م! ك��ان��وا ي �ظ��ن��ون أن مشكلته هي
كمشاكل الكثير م��ن امل��راه�ق�ين« ،ش� ّ
�وي��ة
كحول وسيكارة حشيشة».
ّ
ّ
النفسية
الصحة
ت�ق��ول مسؤولة دائ��رة
ّ
ّ
اإلسالمية» فاطمة
الصحية
في «الهيئة
ّ
فرج إن قرب األهل من أوالدهم يمكن أن
ّ
ّ
يشكل الرادع النحرافهم نحو املخدرات.
الثقة بني الطرفني ،وعطف األهل ،يمكن
أن يحمال االبن أو االبنة على االعتراف
ّ
ل �ه��م ب � ��أن أح� ��د أص ��دق ��ائ ��ه ع� ��رض ع�ل�ي��ه
ّ
ال�ي��وم أن ي�ش��ارك��ه زاده م��ن امل �خ��در .لكن
ب�ع��د وق ��وع ال�ك��ارث��ة واح �ت��راف اإلدم ��ان،
يصبح أمل العودة إلى الحياة الطبيعية
الوحيد هو في إعادة التأهيل.
أمس ،في اليوم العاملي ملكافحة اإلدمان
ّ
الصحية
على امل�خ��درات ،فتحت الهيئة
ّ
اإلسالمية ألول ّ
مرة أبواب مركز «إحياء»
إلع ��ادة ت��أه�ي��ل امل��دم�ن�ين ع�ل��ى امل �خ��درات
نفسيًا ومعنويًا .املركز الذي افتتح مع
ب��داي��ة ه��ذا ال �ع��ام ،ج��اء ب�ع��د رح�ل��ة عمل
طويلة كانت ق��د بدأتها «دار ال�ح��وراء»
م� ��ع امل ��دم � �ن �ي�ن ،ق� � � � ّ�ررت ب �ع ��ده ��ا ال �ه �ي �ئ��ة
االن �ت �ق ��ال إل� ��ى م ��راح ��ل ال� �ع�ل�اج ب��إن �ش��اء
ً
«مركز ّ
جويا الرعائي» في الجنوب أوال،
ّ
ح�ي��ث ي�خ�ض��ع امل��دم��ن ه �ن��اك مل��ا يسمى
ّ
املخدرة أو ،Detox
السحب اآلمن للمواد
وم ��ن ب�ع��ده��ا وف �ق��ط ف��ي ح ��ال ال�ح�ص��ول
ع�ل��ى م��واف�ق�ت��ه ال�ك��ام�ل��ة أي م��ن دون ّ
أي

ّ
واملتسربني من
معظمهم من الطبقة الوسطى
املدارس (مروان بو حيدر)

تشير اإلحصاءات إلى
ّأن  7ـ  %10من المدمنين
يتخطون إدمانهم نهائيًا
ّ

ضغط من األهلُ ،ينقل املدمن إلى مركز
«إحياء» في كيفون ،حيث يمضي فترة
ثالثة إلى ستة أشهر في إعادة التأهيل.

ف ��ي امل ��رك ��ز ،ع �ل��ى امل��دم �ن�ي�ن أن ي �ك��ون��وا
ّ
مستعدين للتعامل م��ع برنامج ص��ارم
ي�ب��دأ ف��ي الخامسة صباحًا م��ع الصالة
والدعاء ويجبرهم على إطفاء كل أضواء
امل��رك��ز وال�خ�ل��ود إل��ى ال�ن��وم ف��ي الحادية
ً
ع�ش��رة ل�ي�لا .ي�ق��ول م��دي��ر امل��رك��ز الطبيب
علي دروي ��ش إن ه��ذا البرنامج يحاول
إعادة النظام إلى حياتهم إلعادة دمجهم
ّ
في املجتمع .ويضيف أن حاالت اإلدمان
تكاثرت منذ حرب تموز  2006خصوصًا
ّ
ّ
املخدرة قبل ذلك
أن الحصول على املواد
كان أكثر صعوبة.
في «إحياء» يعيش  11شابًا« ،معظمهم
م��ن ال�ط�ب�ق��ة ال��وس �ط��ى وامل �ت �س� ّ�رب�ي�ن من
امل � � ��دارس» ت �ق��ول ف��اط �م��ة ف � ��رج .ي �ب��دون
م �ص� ّ�م �م�ي�ن ع �ل��ى ال � �ع� ��ودة إل � ��ى ال �ح �ي��اة
ال �ط �ب �ي �ع� ّ�ي��ة 11 .ش��اب��ًا ت �م�لأ أج �س��اده��م
ال ��وش ��وم ،ي �ح��اول امل��رك��ز إع��ادت �ه��م إل��ى
ط ��ري ��ق ال� �ل ��ه وال� �ص � ّ�ح ��ة ،ف �ت �م�لأ غ��رف�ه��م
ل� � ّ�وح� ��ات أدع � �ي� ��ة م� ��ن جّ �ه ��ة ورس� ��وم� ��ات
وق�ع��وه��ا بأسمائهم ،ن��ف��ذوه��ا ف��ي صف
الرسم من جهة أخ��رى .يشمل البرنامج
عالجًا نفسيًا ،ري��اض��ة ،إرش ��ادًا روحيًا،
ح �م �ل��ة ت�ث�ق�ي��ف ن �ف �س��ي ،ت�ن�ظ�ي��ف غ � ّ�رف،
وغ �ي ��ره ��ا م ��ن ال� �ن� �ش ��اط ��ات .ح �ت��ى أن �ه��م
زرعوا حديقة املركز بالخضار فصاروا
يقطفون ثمارها وي��أك�ل�ّ�ون منها .يقول
الدكتور علي درويش إنهم في «إحياء»
ّ
لكنهم في
يفعلون ك��ل ما هو ض��روري،
ّ
الوقت ذات��ه ال يرفعون سقف التوقعات
ّ
ّ
ب�م��ا أن اإلح� �ص ��اءات ال�ع��امل� ّ�ي��ة ت �ق��ول إن
ّ
 7إل��ى  %10م��ن م��دم�ن��ي امل �خ��درات فقط
ّ
ي �ت �خ��ط��ون إدم ��ان �ه ��م ن �ه��ائ �ي��ًا .بعضهم
أثار فوضى في املركز وتركه ،وبعضهم
أكمل الطريق حتى النهاية .خمسة ّ
ممن
غ� ��ادروا امل��رك��ز ال ي��زال��ون م�ص� ّ�ري��ن على
ّ
قرار االبتعاد عن املخدرات ،وإذا تخطوا
ف�ت��رة الخمس س�ن��وات م��ن دون ال�ع��ودة
إل��ى وح��ل اإلدم ��ان يكونون ق��د اج�ت��ازوا
مرحلة الخطر .يضيف دروي��ش« :يبقى
ّ
همنا ،إن لم ننجح في إنقاذهم كليًا من
ّ
ّ
امل �خ��درات أن نغير على األق ��ل سلوكهم
العنيف».
ً
ّ
عندما يحن ع�لاء ليال إل��ى امل�خ� ّ�در يبدأ
ب� �ت�ل�اوة ال � �ق� ��رآن أو ي� �ع � ّ�د ل �ن �ف �س��ه ك��أس
ش��اي أو يخرج إل��ى نزهة ف��ي الحديقة.
عالء التفت في التاسعة والعشرين من
عمره إلى ضرورة العالج عندما هجرته
زوج � �ت� ��ه .أب� ��و ع �ل��ي ق � � ّ�رر س� �ل ��وك ط��ري��ق
العالج بعد  20سنة من اإلدم��ان عندما
واجهته ابنته ،وه��ي في الرابعة عشرة
م��ن ع �م��ره��ا« .ش �ع��رت ف��ي ت �ل��ك اللحظة
بأنني أن��ا االب��ن ولست األب» يقول .أما
ما دفع املدمنني األصغر سنًا إلى توقيع
ورق��ة املوافقة على ش��روط ال��دخ��ول ّإلى
ّ
«تصرف الناس معهم كأنهم
املركز فكان
غير موجودين».

متفرقات
شربل يدعو إلى مفرقعات «ذات طابع حضاري»
خالل لقاء في مكتبه ،أمس ،مع أصحاب محال املفرقعات ،نقل وزير
ّ
الداخلية والبلديات مروان شربل إلى هؤالء «انزعاج املواطنني من
استعمال املفرقعات بصورة عشوائية من دون أي ضوابط ،وما ّ
تسببه
من أصوات مدوية ومزعجة واقالق للراحة» ،مذكرًا إياهم بأنها «تمثل
خطرًا على السالمة العامة» ،مطالبًا بـ«حصر استخدام هذه األسهم
النارية واستيرادها بتلك التي ال تصدر أصوات انفجارات مرتفعة».
وتوصل املجتمعون إلى تأليف لجنة يشارك فيها محافظ مدينة بيروت
بالوكالة ناصيف قالوش ،ومدير اإلدارة ّاملشتركة في الوزارة العقيد
عبدو برباري ،إضافة إلى أصحاب املحال التجارية «ذات الصلة»،
لرفع االقتراحات بهدف ضبط اطالق هذه األلعاب ،وجعلها «ذات طابع
حضاري» .وإلى ذلك ،بحث شربل مع أصحاب محال ألعاب التسلية
الكهربائية و«الفيديو بوكر» في تنظيم هذه األلعاب على نحو «يخفف
من انتشارها ويحمي القاصرين واملواطنني ،عمومًا ،ملا تسببه من
أضرار مادية واجتماعية واقالق راحة» .وأخذ شربل ببعض املالحظات
التي عرضها املعنيون ،طالبًا منهم تسوية أوضاعهم خالل الفترة التي
أعطيت لهم ،حتى أواخر تشرين األول من العام الحالي ،بموجب القرار
رقم  ،697على أن يصار إلى اقفال املؤسسات املخالفة ّ
نهائيًا.

مركز الخيام :لبنان قنبلة من العنف
نظم «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» ،اعتصامًا أمام وزارة
العدل ،أمس ،ملناسبة السادس والعشرين من حزيران ،اليوم العاملي
ملساندة ضحايا التعذيب ،شارك فيه أهالي معتقلني في السجون
السورية واإلسرائيلية ،وأهالي سجناء في سجن رومية ،ومدافعون
عن حقوق اإلنسان .وأشار األمني العام للمركز محمد صفا إلى أن
«لبنان بات قنبلة من العنف في األسرة واملجتمع» ،مطالبًا وزير العدل
بـ«تشكيل اآللية الوقائية ملنع التعذيب ،التزامًا بتوقيع لبنان البروتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب في كانون األول من عام ،2008
حيث تأخر لبنان ثالث سنوات عن تشكيلها ،وأن تكون هذه اآللية
الوقائية هيئة مستقلة وغير مندمجة في الخطة الوطنية لحقوق
اإلنسان ،املزمع إعالنها في املجلس النيابي» .كذلك ،دعا إلى «تعديل
املادة  401من قانون العقوبات لتشديد العقاب ملرتكبي التعذيب،
إضافة إلى تجريم التعذيب في القوانني اللبنانية ،وسحب التحفظات
عن املادتني  20و 21من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب لجهة
الشكاوى ،وتجريم العنف األسري» .بدورها ،دعت السيدة فاطمة عبد
الله إلى «إيالء قضية املعتقلني في السجون السورية األولوية» ،مشيرة
إلى أن «شقيقها علي موسى عبد الله ،وكثيرين غيره معتقلون في
السجون السورية منذ السبعينيات والثمانينيات ،وال جالء ملصيرهم».

نقابة املستشفيات تريد الدخول في «الخطة ّ
األمنية»
استنكرت نقابة املستشفيات في لبنان في بيان لها ،حادثة مستشفى
سيدة لبنان ـ ـ ـ جونية أمس ،حيث عثر على متفجرات في املرأب
التابع له .وأبدت النقابة تخوفها وقلقها من محاوالت االعتداء على
املستشفيات ،متمنية على القوى األمنية «تأمني الحماية الالزمة
للمستشفيات في هذه الظروف الدقيقة ،وأن تكون مشمولة بالخطة
األمنية املخطط لها خالل هذه الفترة» ،وأملت «إبقاء القطاع بمنأى عن
أي اعتداءات ليتمكن من تأدية مهماته اإلنسانية».

الكويت تقدم  500ألف دوالر لدار العجزة
ّ
وقع رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي في الكويت عبد اللطيف الحمد مع مستشفى
دار العجزة اإلسالمية ،عقد تفاهم بني املستشفى والصندوق بمبلغ
 150,000دينار كويتي ،أي ما يساوي  500,000دوالر أميركي
لـ«تأهيل بعض أقسام املستشفى الطبية وغير الطبية ،التي تتضمن
اإلدارات التمريضية التابعة لقسم الطب العقلي والنفسي ،واملدخل
الرئيسي للمستشفى ،إضافة الى تجهيز قسمي املختبر واملطبخ».
ويبلغ عدد املقيمني في املستشفى نحو  700شخص.

تعاون بحثي لبناني ــ إيطالي

www.transparency-lebanon.org

أطلق املجلس الوطني للبحوث العلمية واملركز اإليطالي للبحوث العلمية
«اإلعالن الثاني  »2012لقبول مشاريع بحوث مشتركة بني باحثني من
لبنان وإيطاليا ،بهدف تنمية عالقات التعاون البحثي بني املؤسسات
اللبنانية واإليطالية .ويستقبل املجلس املشاريع املشتركة حتى
 ،2012/10/1ومدة املشروع سنتان ،من  2013/1/1حتى ،2014/12/31
كما أن «املشاريع التي تتضمن شراكة واضحة بني باحثني من لبنان
وإيطاليا في املجاالت البحثية والعلمية هي علوم البحار وإدارة وتطوير
املوارد الطبيعية».
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