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رقم اليوم

قضية

ّ
ّ
ّ
«كالسيكية» باهظة مثل الهيرويين والكوكايين.
تسمى «بدائل الفقراء» نظرًا إلى تدني أسعارها مقارنة بأصناف
ّ
ّ
تتعدى
المخدرة ،يدخل كثير من األطفال دوامة اإلدمان ،في سن ال
بـ  500ليرة فقط ،ثمن حبة «الفراولة»
أقرانهم في مدارس األغنياء .التقديرات ،في
الحادية عشرة ...ال فرق في ذلك بين أطفال أحياء الفقراء وبين
ّ
ّ
مستمر» و«تتخطى السبعين ألفًا»
غياب اإلحصاءات ،تؤكد أن نسب المتعاطين في «ازدياد

«طبخات» جديدة تستهدف «ذوي الدخل المحدود»

«الفراولة» أبو الفقير :اإلدمان بـ  500ليرة!
الحشيش والكوكايني والهيرويني،
بدأت تغزو السوق اللبناني منذ عام
 ،2008واستفحلت فــي  2014بسبب
«تأثيرات األزمة السورية».

خرق «التقاليد»!

الـتـطـ ّـور األخـطــر ال يكمن فــي ازديــاد
ش ــري ـح ــة امل ــراهـ ـق ــن مـ ــن امل ـت ـعــاطــن
فحسب ،وإنـمــا فــي «خ ــرق املتعارف
عليه مــن تقاليد فــي عــالــم اإلدم ــان».
مـ ـس ــؤول دائـ ـ ــرة م ـكــاف ـحــة املـ ـخ ــدرات
ف ــي «ال ـه ـي ـئــة الـصـحـيــة اإلســام ـيــة»
علي جابر يوضح أن التعاطي «كان
ّ
يـقـتـصــر ف ــي ك ــل مــرحـلــة م ــن مــراحــل
اإلدمان على نوع واحد من املخدرات.
فتكون الحشيشة غالبًا في املرحلة
األولــى ،تليها الحبوب املهدئة ،وقد
ينتهي املتعاطي فــي مــراحــل الحقة
إلــى تعاطي الكوكايني والفري بايز
والـهـيــرويــن» .هــذه هــي «التقاليد».
ّ
العملية اليوم لم تعد على هذا
لكن
النحو .إذ أن املتعاطي بــات يتناول
«تشكيلة من املواد املخدرة في الوقت
نـفـســه» ،ك ــ«ال ـف ــراول ــة» و«الـســالـفـيــا»

ُ
ّ
العام الماضي  777مروجًا
وقف
أ
ً
ّ
تبين أن كال ّ منهم يبيع بضاعته
إلى ما ال يقل عن مئة شخص
و«السيمو» و«الكبتاغون» وغيرها.
ولـهــذا تداعيات خطيرة ذات شقني:
تأثير سلبي على صـ ّـحــة املتعاطي،
والتسريع في بلوغه املراحل األخيرة
من اإلدمان.

حشيش و«فراولة»

داريو
كاستيليوس ــ
المكسيك

رحيل دندش
ال إحـ ـ ـص ـ ــاءات دق ـي ـق ــة ح ـ ــول م ـع ـ ّـدل
انـتـشــار امل ـخ ــدرات فــي لـبـنــان .يشير
ال ـت ـق ــري ــر ال ــوط ـن ــي األول ع ــن وض ــع
املخدرات ،الذي ّ
أعده املرصد الوطني

ُ
للمخدرات ونشر العام املاضي ،إلى
 11ألفًا و 152موقوفًا الستخدامهم
املـ ـخ ـ ّـدرات بــن عــامــي  2013و.2016
ب ــاملـ ـق ــارن ــة م ـ ــع  ،2011سـ ـ ّـجـ ــل ع ــام
 2016وحـ ـ ــده ارتـ ـف ــاع ــا خ ـط ـي ـرًا فــي
ّ
أع ـ ــداد امل ــوق ــوف ــن بـقـضــايــا متعلقة

ب ــامل ـخ ــدرات ،بـلـغــت نـسـبـتــه  233في
املئة تحت سن الـ  18عامًا« .املخدرات
مصادرتها
األكثر شيوعًا التي تمت
ّ
هي الكبتاغون والكوكايني والقنب
واإلك ـس ـت ــاس ــي» .ه ــذا ف ــي م ــا يتعلق
باملوقوفني .أما نسب املتعاطني فإنها

ّ
ف ــي «ازديـ ـ ـ ــاد م ـس ـت ـمـ ّـر» و«ت ـت ـخــطــى
الـ ـسـ ـبـ ـع ــن أل ـ ـ ـفـ ـ ــا» وفـ ـ ـ ــق ت ـ ـقـ ــديـ ــرات
متابعنيُ .
ويـعــزى االرتـفــاع املتنامي
فــي نسب املتعاطني ،خصوصًا بني
الشباب ،إلى ظهور أصناف جديدة،
م ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـ ــن تـ ـل ــك امل ـ ـعـ ــروفـ ــة م ـثــل

«ال ـت ـح ـ ّـدي ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه امل ـ ــدارس
ّ
التنمر ،واألجهزة الذكية،
اليوم ثالثة:
والـ ـحـ ـشـ ـيـ ـش ــة» ،وفـ ـ ــق رئ ـ ـيـ ــس قـســم
الـطــب النفسي فــي مستشفى أوتيل
ّ
دي ــو ســامــي ري ـشــا .وه ــذا مــا يــؤكــده
تـقــريــر املــرصــد الــوطـنــي ال ــذي أشــار
إلــى ارتـفــاع مـعـ ّـدل انتشار استخدام
املـ ـخ ــدرات ب ــن ط ــاب املـ ـ ــدارس (بــن
 13و 15سـنــة) مــن  3,5فــي املـئــة عام
 2005إلى  4,7في املئة عام  .2011لكن
األخ ـط ــر أن ال ــدراس ــات امل ـتــوفــرة عن
ّ
امل ـخ ــدرات ،عـلــى قــلـتـهــا« ،تفتقر إلــى
الدقة» بحسب جابر .وتكفي العودة،
فــي هــذا الـسـيــاق ،إلــى أرق ــام الشرطة
القضائية الـتــي «سـ ّـجـلــت عــام 2017
مروجًا ّ
توقيف ّ 777
تبي بالتحقيق
ً
مـعـهــم أن ك ــا مـنـهــم يـبـيــع بضاعته
ّ
إل ـ ــى م ــا ال يـ ـق ــل ع ــن م ـئ ــة ش ـخ ــص»!
غياب الدقة ينطبق أيضًا على عدد
الوفيات الناجمة عن التعاطي .فقد
س ـ ّـج ـل ــت أرق ـ ـ ــام وزارة ال ـص ـح ــة بــن
 2012و 19« ،2016حالة وفاة ناتجة
ع ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـب ــاش ــر ل ـل ـم ـخــدرات
ك ــالـ ـج ــرع ــة ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــدة أو االنـ ـقـ ـط ــاع
املـفــاجــئ عــن امل ـخ ــدر» .إال أن الــواقــع

 2,32مليار

الوصفة بـ  10دوالرات
تظهر تـبــاعــا أص ـنــاف جــديــدة مــن امل ـخ ــدرات بــأسـمــاء و«طـبـخــات»
مختلفة ،ومع كل اكتشاف لــدواء له مفعول شبيه باملخدرات يبدأ
الطلب عليه بني املراهقني والشباب .اكزاناكس ،فاليوم ،ريفوتريل،
ليكسوتانيل ،ديــازيـبــام ،بنزكسول ،ب ــازوالم ،بــراكــس ،تــرامــال…
تطول الئحة األدويــة التي حظرت وزارة الصحة صرفها من دون
ّ
ّ
وصفة ّ
العالجية .لكن
طبية تجنبًا الستخدامها لغير أغراضها
ً
الـحـصــول عليها لـيــس مـسـتـحـيــا ،س ــواء عـبــر وصـفــة طـبـيــب ،أو
صيدلي ّ
ّ
يهرب األدويــة .تؤكد صاحبة إحدى الصيدليات
بواسطة
أن «هناك أطباء معروفني يكتبون وصفات أدوية مقابل  10دوالرات
فقط» .وتروي لـ«األخبار» أن شبانًا كثرًا يقصدونها لشراء أدوية
أعصاب يكون غالبًا الهدف منها التعاطي« .في إحدى املرات ،قصد
ً
صيدليتي أحد الشبان مرتني حامال في كل مرة الوصفة نفسها
مــن الطبيب نفسه .اتصلت بالطبيب ،فأجابني :الغبي ذهــب إلى
الصيدلية نفسها؟»!

دوالر

اللبناني المتوقعة
قيمة مبيعات ســوق الــدواء ّ
لعام  ،2022وفق تقديرات مؤشر  BMIالعالمي
حول األدوية والرعاية الصحية (business monitor
 .)internationalوكانت مبيعات األدوية قد ارتفعت
من  1,82مليار دوالر عام  2017إلى  1,91مليار عام
 ّ2018بزيادة نسبتها .%4.9
ُ
وتشكل كلفة ســوق الــدواء في لبنان نحو %3,5

من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي ،وهي النسبة
األعلى في الشرق األوسط ،والسابعة في العالم.
ّ
وتوقع المؤشر أن يصل اإلنفاق على الرعاية الصحية
في لبنان ،بحلول عام  ،2022إلى  5.10مليارات دوالر،
في مقابل نحو  4.14مليارات عام  ،2017و 4,32مليار
عام .2018
(تصوير هيثم الموسوي)

أسعار ّ
خاصة في متناول الفقراء
بــن مجتمع املـتـعــاطــن يـمـكــن ال ـحـصــول عـلــى «الئ ـحــة األس ـعــار»
ّ
الخاصة بــاملــواد املـخـ ّـدرة األكثر انتشارًا .على سبيل املـثــال ،تباع
ّ
ّ
ثــاث حبات من الكبتاغون بـ  3.5دوالر .الحبة الــواحــدة من هذه
املادة كفيلة بجعل املتعاطي مستيقظًا ملدة  72ساعة .أما السالفيا
املنتشرة حديثًا (سالفيا ديفينوروم) ،أو نبتة «ماريا الراعية» كما
ّ
املكسيكيون ،فقد جــرى ضبطها للمرة األولــى في لبنان
يعرفها
ّ
ّ
كافية «لـلــف»  20سيجارة من السالفيا
ة
كمي
وتباع
.2016
عــام
ّ
بقيمة  30دوالرًا ،فيما تتمثل تأثيراتها بالهلوسة الشديدة التي
ّ
تمتد إلى نحو  20دقيقة وفقدان الذاكرة املؤقت .وأكثر ما يشجع
عليها أنه «ال يمكن اكتشافها بالفحص الطبي».
تقرير

أنــه ،العـتـبــارات اجتماعية وعائلية،
غــالـبــا مــا تـسـ ّـجــل الــوفـيــات الناجمة
عن التعاطي كحوادث «قضاء وقدر
وذبحات قلبية».
«ج ـ ــربـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ــا بـ ـتـ ـعـ ـم ــل ش ـ ـ ـ ــي» ه ــي
ال ـع ـبــارة امل ـف ـتــاح إل ــى عــالــم اإلدمـ ــان.
وألن الحشيشة ليست فــي املتناول
دائمًا ،إما لصعوبة الحصول عليها
أو ل ـع ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى دفـ ــع ثـمـنـهــا،
ّ
يلجأ التجار إلى «طبخات» جديدة
مستهدفني «ذوي الدخل املـحــدود»،
ومن بينهم الطالبّ .
فحبة «الفراولة»
التي تنتشر كثيرًا بني صغار السن
حــال ـيــا ت ـب ــاع ب ـ ــ 500ل ـي ــرة ف ـق ــط! كما
راج ــت الــ«ســالـفـيــا» ،أو الــ«سـيـســي»
ُ
ّ
ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ،بـ ـسـ ـع ــر مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدن ،مــع
خــاصـيــة «م ـم ـيــزة» .إذ ال تظهر آثــار
لها في حال إخضاع املدمن لفحص
ط ـ ـبـ ــي .هـ ـ ـك ـ ــذا ،بـ ــأقـ ــل م ـ ــن دوالريـ ـ ـ ــن
يــوم ـيــا ،يــدخــل ّه ــؤالء عــالــم اإلدم ــان
باملهدئات واملنشطات واملهلوسات
ّ
ومسكنات اآلالم ،مدفوعني بأسباب
ع ــدة ت ـت ــراوح بــن ال ـف ـضــول وال ـفــراغ
والبحث عن تحقيق الــذات ومجاراة
ال ـك ـب ــار وال ـ ـهـ ــروب م ــن امل ـش ــاك ــل إلــى
تحسني القدرات الجنسية.
تـعــزو م ـصــادر متابعة ل ـ «األخ ـبــار»
االرتـ ـف ــاع امل ـل ـحــوظ ف ــي األرقـ ـ ــام إلّــى
«ارت ـ ـيـ ــاح امل ـت ـع ــاط ــي إلـ ــى فـ ـك ــرة أن ــه
لــن يـتـعـ ّـرض للتوقيف عـلــى اعتبار
أنـ ـ ــه م ــري ــض ولـ ـي ــس مـ ـج ــرم ــا ،وق ــد
يـ ـج ــد املـ ــدمـ ــن فـ ــي مـ ــراكـ ــز ال ـت ــأه ـي ــل
ّ
وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات ف ـ ــرص ـ ــة ل ـي ـن ــظ ــف
جـسـمــه لـفـتــرة ثــم ي ـعــود بـعــدهــا إلــى
اإلدم ـ ـ ــان م ـس ـت ـع ـي ـدًا الـ ـل ــذة األولـ ـ ــى».
ولهذا يموت كثيرون ،وفق املصادر،
ب ـس ـبــب الـ ـ ــ«أوف ـ ــر دوز» ،خـصــوصــا
«أن املدمن املعتاد على كمية ّ
معينة

قبل الديتوكس ،أي تنظيف الجسم
م ــن ال ـس ـم ــوم ،س ـي ـعــود ب ـعــد عملية
ّ
الكمية نفسها
التنظيف إلــى تناول
مما ّ
يؤدي إلى خسارته حياته».
م ـحــاولــة اإلفـ ــات م ــن الـنـفــق تصبح
ّ
أك ـث ــر ص ـعــوبــة م ــع ال ـت ــوغ ــل داخ ـل ــه،
وي ـص ـب ــح ال ـ ـخـ ــاص ق ـب ــل «ال ـج ــرع ــة
ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــدة» أع ـ ـجـ ــوبـ ــة .حـ ـس ــن (اسـ ــم
م ـس ـت ـع ــار) ي ـخ ـضــع ح ــال ـي ــا ل ـل ـعــاج
ف ــي م ــرك ــز «إحـ ـي ــاء» ال ـت ــاب ــع للهيئة
ال ـص ـح ـي ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة .ب ـ ــدأ «رح ـل ــة
اإلدم ــان» بحبوب ّ
مهدئة هــربــا «من
ال ـض ـغ ــوط ــات» جـ ــراء عـمـلــه مـمــرضــا
في أحد املستشفيات .اعتاد الحبوب
ّ
املهدئة إلى أن نصحه زميل له بحبة
«ترامال» .بعدها صار يطلب ما هو
أفعل« :الـفــراولــة» التي تحتوي على
ّ
مسكن «ترامادول» .بعدها «تفاقمت
حالتي إلى أن انتقلت إلى السيمو»،
وه ـ ـ ــو دواء س ـ ـعـ ــال يـ ـحـ ـت ــوي ع ـلــى
مادتي الكوديني واملورفني ،لينتهي
متعاطيًا الكوكايني والهيرويني.
هـ ــال (اس ـ ــم م ـس ـت ـعــار) ب ـ ــدأ ،أي ـضــا،
الــرح ـلــة ب ــ«حـ ّـبــة دواء» بـعــد إصــابــة
فــي قــدمــه أب ـطــأت أداءه خ ــال عمله
ً
نـ ــادال فــي مـلـهــى لـيـلــي .ع ــرض عليه
ُ
أح ــده ــم «ح ـبــة دواء ش ـع ــرت بعدها
بأني سوبرمان ،فصرت أعمل حتى
ال ـخــام ـســة ف ـج ـرًا م ــن دون إح ـســاس
بالنعاس أو التعب» .فهم أن املسألة
ّ
«فيها مخدرات» ،وظل يعتقد «أنني
ص ــاح ــب إرادة وب ــإم ـك ــان ــي ال ـتــوقــف
عـ ــن ت ـعــاط ـي ـهــا س ــاع ــة أش ـ ـ ـ ــاء» .لـكــن
الـتــراجــع «فــي غــايــة الـصـعــوبــة» .هي
امل ــرة الثانية الـتــي يـعــود فيها هالل
إلــى مركز «إحـيــاء» ،وربما لن تكون
األخيرة.

ّ
ّ
ّ
يبحثون عمن شغلهم
عمال مصروفون ّ

دعوى ــ «حزورة» أمام
مجلس العمل التحكيمي!

راجانا حمية
بحسب املادة األولى من قانون العمل اللبناني ،فإن ّ
«رب
العمل» هو «كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم
ب ــأي صـفــة كــانــت أج ـي ـرًا مــا فــي م ـشــروع صـنــاعــي أو
تجاري أو زراعي ( .»)...أما بحسب «العرف» اللبناني،
ّ
«يضيع» العمال «رب العمل» وال يعرفوا ،ال
فيحدث أن
ً
هم وال القانون ،إليه سبيال!
ه ــذه ه ــي ،بــالـضـبــط ،حـيـثـيــات دعـ ــوى مــرفــوعــة أم ــام
مجلس العمل التحكيمي منذ عــام  ،2014ولــم تجد
طريقها إلى الحل بعد ،لسبب «بسيط» ،هو ّأن أحدًا ال
يعرف «رب العمل» الذي ُرفعت الدعوى ضده!
القصة بدأت قبل سنوات في إحدى الحفريات العائدة
ملشروع استثماري خــاص في بـيــروت .بعد مباشرة
الحفر ،ظهرت مكتشفات أثرية ،فأوقفت املديرية العامة
لآلثار في وزارة الثقافة العمل ،على أن ترسل فريقًا
مــن األثــريــن للكشف على الحفرية ورفــع تقرير عن
قيمة املكتشفات .على أســاس ذلــك ،استعانت الدولة
اللبنانية باملعهد الفرنسي للشرق األدنــى ،وهو هيئة
علمية فرنسية ،لتسمية خبير أثري ...وهكذا كان .إذ
ّ
سمى املعهد خبيرة معتمدة كلفتها الدولة اإلشــراف
على الحفرية وتشكيل فريق العمل وإدارت ــه ،على أن
ّ
تتحمل الشركة ،صاحبة العقار ،التكاليف .بعد فترة
من العمل ،صرفت الخبيرة العاملني تحت إشرافها،
فرفع ستة منهم (ص ــاروا أربـعــة فــي مــا بعد) دعــوى
صرف أمام مجلس العمل التحكيمي عام  ،2014ولم
بت بها حتى اآلن لعدم القدرة على حل ّ
ُي ّ
«حزورة» من

ّ
هو ّ
«رب العمل» الــذي شغل هــؤالء :الــدولــة أم الشركة
صاحبة العقار؛ الخبيرة األثــريــة أم املعهد الفرنسي
الذي ّ
سماها؟
ّ
ّ
العمل التحكيمي،
املــدعــون ادع ــوا بــدايــة ،أمــام مجلس ّ
على الشركة مالكة العقار ،لكونها املكلفة من الدولة
تسديد تكاليف الحفر وأجور الفريق .بعد ذلك ،طلبوا
إدخــال الــدولــة اللبنانية في الــدعــوى ُ ،لكونها هي التي
ّ
كلفت الخبيرة التي شغلتهم .الحقًا ،أدخل في الدعوى
ُاملعهد الفرنسي للشرق األدنى الذي سمى الخبيرة ،ثم
أدخلت الخبيرة نفسها .مع ذلك ،لم تصل الدعوى حتى
شاف حول من هو «رب العمل».
اآلن إلى جواب
ٍ
يعيد أحد املحامني املتابعني للملف سبب «الضياع» إلى
سببني :أولهما أن الدعوى «سلكت مسارًا قانونيًا خاطئًا
بسبب ع ــدم دراي ــة الـعــامـلــن بــال ـقــوانــن» .وه ــذه ليست
مشكلة الـعــامـلــن ،إذ يـحــدث أن يضيع الـعــامــل فــي من
«يسوقه» ،خصوصًا في ظل هذه «الخلطة» .وثانيهما
آلية التعاقد في الدولة ،وتحديدًا في املديرية العامة لآلثار
وتعاطيها مع املكتشفات األثرية وآلية تكليف الخبراء
األث ــري ــن .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ه ـنــاك نــوعــان مــن التعاقد
مع الــدولــة :إمــا أن يكون األجير موظفًا يتقاضى راتبه
م ـبــاشــرة ،أو مـتـعــاقـدًا بـمــوجــب عـقــد جـمــاعــي خــاضــع
للوساطة والتحكيم .لكن ،في الدعوى « -ال ـحـ ّـزورة» ،ال
هذه وال تلك .ما فعلته الدولة هنا أنها استنجدت بـ«طرف
ثالث» ،أي «شي قريب من مشاريع الخصخصة» .وهنا،
تعتبر الدولة نفسها في حل من أي التزام مع األجــراء
«املتروكني ملن كلفتهم الدولة القيام بأعمالها» ،من دون
أن تلزمهم الوفاء بالتزاماتها!

