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العالم

تحقيق

غزة :عقوبات قاسية لمتعاطي المخدرات ...وال مصـحات عالج
في حالة سياسية مثل التي
تعيشها غزة بفعل االنقسام
الداخلي والحصار اإلسرائيلي،
ال تجري معالجة القضايا
المجتمعية بصورة تناسب
الحاالت الخاصة التي تعاني
وسط إهمال رسمي وقصور
في دور المؤسسات الدولية
واألهلية ،من هؤالء الذين
يدمنون على المخدرات،
ويتزايد عددهم بصورة
ملحوظة عامًا بعد عام
غزة ــ أمنية أبو الخير
ف ــي إطـ ــار امل ـعــال ـجــة ال ـقــانــون ـيــة ألزم ــة
امل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدرات فـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ــزة ،أقـ ـ ـ ــر امل ـج ـل ــس
الـتـشــريـعــي ،ال ــذي ت ــدي ــره كـتـلــة حــركــة
«حماس» البرملانية ،في الخامس من
كانون األول  2013قانونًا جديدًا تحت
مـسـمــى ق ــان ــون «املـ ـخ ــدرات وامل ــؤث ــرات
الـعـقـلـيــة» .ورأى ال ـن ــواب الــذيــن أع ــدوا
ن ـ ـص ـ ــوص الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ب ـ ــرغ ـ ــم غـ ـي ــاب
النصاب ال ــازم لجلسات املجلس ،أن
هذا القانون «رادع وزاجــر» بما يكفي
ليقضي على آفة املخدرات في القطاع
ت ـمــام .عـلــى جــانــب آخ ــر ،رأى كـثـيــرون
أن الـ ـق ــان ــون «مـ ـجـ ـح ــف» ،ف ـه ــو حـ ـ ّـول
تعاطي املخدرات وعقار «الترامادول»
ب ــاألخ ــص م ــن جـنـحــة إل ــى ج ـنــايــة ،أي
من عقوبة تـتــراوح بالسجن من ثالث
س ـن ــوات إل ــى أح ـك ــام امل ــؤب ــد واإلع ـ ــدام.
لكن القانون املذكور ترك بابًا لخالص
املدمن وفق املادة ( )33التي تنص على
أن «الدعوى الجزائية ال تقام على من
ثبت إدمانه أو تعاطيه املــواد املخدرة
أو امل ــؤث ــرات الـعـقـلـيــة إذا طـلــب زوج ــه
أو أح ــد أص ــول ــه أو ف ــروع ــه أو املــرشــد
االجتماعي عالجه في أحــد املصحات
أو دور ال ـع ــاج» .هـنــا تــأتــي الحقيقة

ب ــال ـت ـع ـب ـي ــر ع ـ ــن أس ـ ـفـ ــه ال ـ ـشـ ــديـ ــد ألن
األجسام املنبثقة عن القانون املذكور
ُ
ل ــم ت ـفـ ّـعــل ،ب ــل ي ــرى أن الـسـجــن لـثــاث
س ـ ـن ـ ــوات وم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــوق لـ ـشـ ـخ ــص أل ـق ــي
ال ـق ـبــض عـلـيــه وم ـع ــه ح ـبــة ت ــرام ــادول
ّ
واح ــدة (عـقــار مسكن قــوي ل ــآالم) هو
«أم ـ ــر م ـج ـح ــف» .ل ـكــن ال ـغ ـن ــدور ي ــورد
عذرًا للمجلس التشريعي ،فـ«إقرار هذا
الـقــانــون داف ـعــه ردع وزج ــر املتعاطني
واملـتــاجــريــن بــامل ـخــدرات بـقـســوة حتى
ال ي ـعــودوا إلـيـهــا» ،مضيفًا« :الـقــانــون
امل ـ ـصـ ــري ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـط ـب ـقــا ق ـب ــل أن
يـشــرع ه ــذا الـقــانــون (ال ـقــانــون رق ــم 16
لسنة  )1962هو قانون قديم ال يواكب
ال ـع ـص ــر وال ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ع ـقــوبــات
صارمة لعقاقير حديثة ومنتشرة في
غزة ،كالترامادول».
ومــن املعلوم أن غــزة والضفة املحتلة
ك ــان ـت ــا ت ـع ـت ـم ــدان ن ـص ــوص ــا قــانــون ـيــة

مرتبطة بالدستور املصري أو األردني
وكذلك البريطاني ،وكلها تبعات لحكم
هــذه الــدول في القطاع والضفة .ولكن
م ــن يـتـصـفــح ال ـق ــان ــون ال ـجــديــد بــدقــة،
يكتشف أنه يمكن العفو عن الجناة في

الصادمة ،فقطاع غزة ال يحتوي على
م ـص ـح ــات أو دور عـ ـ ــاج ل ـل ـمــدم ـنــن
واملتعاطني.
وحـتــى األج ـســام الحكومية الـتــي كان
يجب أن تشكل بموجب هــذا القانون،
ُ
لــم تـفـعــل حـتــى اآلن ،أي أن ــه لــم ُيطبق
مــن ال ـقــانــون إال ال ـع ـقــاب ال ــذي يعامل
مـتـعــاطــي وم ــدم ــن املـ ـخ ــدرات أو عـقــار
الترامادول كمجرم يوضع في السجن
لسنوات طويلة ،وليس كمريض يجب
أن ُيعالج ويؤهل.
عدة حاالت ـ منها إدخاله إلى مصحة
وكـ ـ ـ ــان مـ ــن امل ـ ـف ـ ــروض ط ـب ـق ــا ل ـل ـم ــادة
ُ
ـ ـ م ــع أن ذل ــك يــأتــي ضـمــن ال ـح ــزم غير
الــراب ـعــة مــن ال ـقــانــون نـفـســه أن تشكل
ً
املفعلة .مثال ،املــادة ( )43تعفي كل من
لجنة ملتابعة شؤون املؤثرات العقلية
ب ــادر مــن الـجـنــاة إلــى إب ــاغ السلطات
وامل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات بـ ــرئـ ــاسـ ــة وك ـ ـيـ ــل وزارة
العامة عن الجريمة قبل بدء ارتكابها،
الصحة ووكيل وزارة العدل ،باإلضافة
كـ ـم ــا ي ـ ـجـ ــوز ل ـل ـم ـح ـك ـمــة اإلع ـ ـف ـ ــاء مــن
إلــى وك ــاء وزارات األوق ــاف والتعليم
العقوبة إذا وصل اإلبالغ بعد ارتكاب
وال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة وش ـ ــؤون امل ــرأة
الجريمة وقبل مباشرة التحقيق فيها،
وال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة ،وحـتــى وزارة
الــزراعــة و«اإلن ـتــربــول» ،وأخـيـرًا املدير
الـ ـع ــام مل ـك ــاف ـح ــة امل ـ ـ ـخـ ـ ـ
ـدرات .وح ـ ــددت قطاع غزة ال يحتوي على مصحات أو دور عالج للمدمنين والمتعاطين (آي بي ايه)
ُ
مهمة هذه اللجنة ـ التي لم تشكل بعد
ـ ـ بــوضــع ال ـضــوابــط الـعــامــة السـتـيــراد
وت ـ ـصـ ــديـ ــر وإنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج وصـ ـ ـن ـ ــع املـ ـ ـ ــواد
امل ـخــدرة وامل ــؤث ــرات العقلية واالتـجــار
بها ،بــاإلضــافــة إلــى التوصية بإنشاء
مـ ـصـ ـح ــات خـ ــاصـ ــة لـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـع ــاج
(الـ ـطـ ـب ــي والـ ـنـ ـفـ ـس ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي)
للمدمنني.
أي ـضــا ،لــم تـطـبــق املـ ــادة رق ــم ( )6الـتــي
ت ـ ــوص ـ ــي ب ـ ــإنـ ـ ـش ـ ــاء ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق خـ ــاص
مل ـكــاف ـحــة وعـ ــاج اإلدم ـ ــان وال ـت ـعــاطــي
يـسـمــى «ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي ملكافحة
املـ ـخ ــدرات وامل ــؤث ــرات الـعـقـلـيــة» ،ومــن
ب ــن اخ ـت ـصــاصــات ال ـص ـنــدوق تمويل
مـصـحــات ودور ع ــاج وتــأهـيــل .كذلك
ن ـصــت امل ـ ــادة ( )7ع ـلــى تـشـكـيــل لجنة
ت ـس ـمــى «ل ـج ـنــة اإلشـ ـ ــراف وال ــرع ــاي ــة»
برئاسة قاض في محكمة االستئناف
وعـضــويــة ممثلني عــن كــل مــن النيابة
ال ـعــامــة وال ـل ـج ـنــة الــوط ـن ـيــة ووزارت ـ ــي
الصحة والداخلية ،وتختص بمتابعة
املتعاطني التي تأمر املحكمة بإيداعهم
ً
في مصحات بــدال من عقوبة السجن،
ُ
وهذه اللجنة أيضًا لم تشكل بعد.
ّ
ي ـعــقــب امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ــدي ــوان الـفـتــوى
والـتـشــريــع فــي غ ــزة يـعـقــوب الـغـنــدور،

ّ
حول القانون األخير
في  2013المتعاطي من
مرتكب جنحة إلى جناية

وأيضًا يجوز لها تخفيف العقوبة إذا
ّ
سهل الجاني عمل السلطات املختصة
أثناء التحقيق أو املحاكمة.
فــي هــذا الـصــدد ،يؤكد رئيس جمعية
«الــرعــايــة الــاح ـقــة لـلـسـجـنــاء» ســامــح
حـمــدان ،أن مــراكــز اإلص ــاح والتأهيل
فــي غــزة ال تحتوي على أي محاوالت
عــاجـيــة لـلــذيــن يــوق ـفــون عـلــى خلفية
تـعــاطــي ال ـت ــرام ــادول ،ذاكـ ـرًا أن ــه يوجد
 285م ــوق ــوف ــا ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ـعــاطــي
املخدرات و 222للترامادول ،وجمعيهم
ي ـت ـع ــرض ــون ألعـ ـ ـ ــراض «االنـ ـسـ ـح ــاب»
فور دخولهم السجن ،فيبدأون بإيذاء
أنفسهم ومحاوالت االنتحار املتكررة.
وق ــال ح ـم ــدان« :املـشـكـلــة أن ــه ال يــوجــد
فـ ــي كـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع مـ ـ ـح ـ ــاوالت عــاج ـيــة
تتصف بالشمولية ،بل كلها محاوالت
جزئية ...كان هناك جمعية في مدينة
ج ـبــال ـيــا ت ـع ـت ـمــد الـ ـع ــاج ال ـ ـجـ ــاف ،أي

الجزائر

«تغييرات الرئاسة» :من مواجهة التحديات إلى صراع األجنحة
الجزائر ــ آدم الصابري
ب ـ ــدأت ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـج ــزائ ــر بـمـعــرفــة
تغييرات متسارعة ،من شأنها دفــع املعارضة إلى
إحياء انتقاداتها لعملية إعادة انتخاب الرئيس عبد
الـعــزيــز بوتفليقة ،لعهدة رئــاسـيــة رابـعــة (نيسان/
أبريل  ،)2014كذلك من شأنها تركيز االهتمام العام
على ما يجري في هرم السلطة الجزائرية تحضيرًا
للمرحلة املقبلة.
وبـعــد إج ــراء تعديلني حكوميني فــي م ــدة قصيرة
(ن ـ ـحـ ــو س ـب ـع ــن يـ ــومـ ــا ،كـ ـ ــان آخ ــرهـ ـم ــا األس ـ ـبـ ــوع

كشفت مصادر عن أنه
جرت أمس تنحية أربعة عقداء
من رئاسة الجمهورية
امل ــاض ــي) ،ووس ــط اس ـت ـمــرار ال ـت ـعــديــات ف ــي سلك
ال ــوالة (املـحــافـظــن) ،وصـلــت ،يــوم الجمعة املــاضــي،
التغييرات إلى مستوى إقالة شخصيات عسكرية
وأمنية رفيعة في جهازي املخابرات وأمن الرئاسة.
وشـمـلــت الـتـغـيـيــرات قــائــد مــديــريــة األم ــن الــداخـلــي
(جهاز مكافحة التجسس) ،اللواء علي بن داود (في
ً
منصبه منذ أيلول ّ )2013
وعي بدال منه العقيد عبد
الـعــزيــز ،ومـســؤول مديرية األمــن الــرئــاســي ،العميد
جمال مجدوب (في منصبه منذ نحو عشرة أعوام)،

ً
وعـ ّـن بــدال منه العقيد ناصر حبشي ،إضــافــة إلى
قائد الحرس الجمهوري ،اللواء أحمد موالي ملياني
ً
(في منصبه منذ ّ )2010
وعي بدال منه الفريق بن
علي بن علي.
وكـشــف مـصــدر ل ــ«األخ ـبــار» أن الـعـقـيــديــن ،ناصر
حبشي وعبد العزيز ،كانا قد رافقا الرئيس بوتفليقة
في رحلة عالجه في «مستشفى فال دوغالس» في
فرنسا عام  .2013وفيما نفى مصدر أمني مقرب
من الرئاسة أن تكون تنحية مسؤول مديرية األمن
الــرئــاســي سببها «ال ـت ـه ــاون» كـمــا ّروج ،ق ــال إنها
ّ
«تعود إلى ظروفه الصحية» ،وحذر في الوقت نفسه
من «تأويل التغييرات بسلبية»،
واس ـ ـت ـ ـمـ ــر ،أمـ ـ ـ ــس ،م ـس ـل ـس ــل ت ـغ ـي ـي ــر املـ ـس ــؤول ــن
العسكريني ،إذ علمت «األخبار» من مصادر أمنية
رفـيـعــة أن ــه ج ــرت «تنحية أرب ـعــة ع ـقــداء مــن رئــاســة
الجمهورية» في ظروف يكتنفها الغموض والتستر.
كذلك ّ
نصب ،أمس ،نائب وزير الدفاع الفريق أحمد
قايد صالح ،الفريق بن علي بن علي ،قائدًا جديدًا
ل ـل ـحــرس ال ـج ـم ـه ــوري ،وقـ ــال أمـ ــام قـ ـي ــادات وأفـ ــراد
الحرس« :يجب عليكم من اآلن أن تعترفوا بقائدكم
هذا ،الفريق بن علي بن علي ،الحاضر أمامكم ،وأن
تـطـيـعــوه فــي كــل مــا يــأمــركــم بــه ملصلحة الـخــدمــة،
تـنـفـيـذًا ل ـل ـقــواعــد الـعـسـكــريــة وم ـس ــاي ــرة لـلـقــوانــن،
وشرف القوات املسلحة الجزائرية».
ّ
وقــد تذكر التغييرات الحالية بما جــرى في أيلول/
سـبـتـمـبــر  2013ف ــي إطـ ـ ــار إع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة دائـ ــرة
االستخبارات واألمن ،في البالد ،لكن ،راهنًا ،انقسم

املتابعون بصورة جذرية بني موقفني .فنقلت جريدة
«الخبر» املحلية عن رئيس الكتلة البرملانية لـ«جبهة
ال ـت ـحــريــر ال ــوط ـن ــي» (ال ـح ــاك ـم ــة) ،مـحـمــد جـمـيـعــي،
وصفه التغييرات بـ«العادية» ،مضيفًا ّأن ما جرى
يندرج «ضمن صالحيات الرئيس باعتباره وزيرًا
لـلــدفــاع ...الحركة التي ّ
مست قـيــادات فــي املؤسسة
العسكرية تهدف إلــى خلق الحيوية وإعـطــاء نفس
جديد لهذا القطاع» ،بينما رأت أطــراف معارضة ّأن
ما جــرى يشير إلــى اشـتــداد «صــراع األجنحة» في
أعلى هرم السلطة ،بما يوحي بدخول البالد مرحلة
جديدة ،وســط تنامي التخوف من العودة إلــى عقد
التسعينيات.
وتــرى أط ــراف فــي املعارضة الجزائرية أن اإلقــاالت
ال ـتــي أق ــدم عليها الــرئـيــس بوتفليقة م ـ ّ
ـرده ــا «إلــى
الـصــراع الــدائــر بــن أجنحة السلطة ،وبــاألخــص بني
رئاسة الجمهورية بقيادة شقيق الرئيس ،السعيد
بوتفليقة ،وجهاز املخابرات بقيادة الجنرال ،محمد
مــديــن (ال ـج ـن ــرال ت ــوف ـي ــق) ،ب ـخ ـصــوص التحضير
ملــرحـلــة مــا بـعــد بــوتـفـلـيـقــة» .وي ـقــول مـصــدر إن ما
يحدث من تغييرات «يؤكد أن ساعة الحسم اقتربت،
خاصة مع عودة مدير ديوان الرئاسة ،أحمد أويحيى،
إل ــى الــواج ـهــة الـسـيــاسـيــة ،وس ــط تـضــاعــف نـشــاط
الوزير األول ،عبد املالك سالل ،وهما الشخصيتان
املنتظر تنافسهما على كرسي الرئاسة بدعم من
َ
املتنازعني».
من جهة أخرى ،يرى عسكري سابق ،في حديث إلى
«األخـبــار» ،أن التغييرات «تندرج في إطــار مسايرة

ال ـت ـطــورات الـتــي تعرفها ال ـبــاد داخـلـيــا وخــارجـيــا،
خاصة مــع عــودة النشاط اإلرهــابــي بـقــوة» ،مشيرًا
في الوقت نفسه إلى نقطة مهمة هي «التخوفات التي
تتملك السلطة مــن احتمال تـحــرك الـشــارع بسبب
اإلج ـ ـ ــراءات االق ـت ـصــاديــة الـتـقـشـفـيــة ال ـتــي أعلنتها
الحكومة جراء تدهور أسعار النفط وتهاوي سعر
العملة الوطنية».
وفـتـحــت الـتـغـيـيــرات الـحــالـيــة أبـ ــواب امل ـخ ــاوف ،على
اعـتـبــار أن ه ــذه األج ـه ــزة كــانــت تــابـعــة لـلـمـخــابــرات
الجزائرية ،قبل أن ّ
يحولها الرئيس بوتفليقة (في
 )2013إلى قيادة األركــان في املؤسسة العسكرية
ب ـق ـيــادة نــائــب وزيـ ــر ال ــدف ــاع ،ال ـفــريــق قــايــد صــالــح،
ً
فضال عن أنها جاءت بعد حديث جرى تداوله ّإبان
عيد الفطر عــن وق ــوع مـنــاوشــات أم ــام مقر رئاسة
الـجـمـهــوريــة فــي منطقة زرالـ ــدة (غ ــرب الـعــاصـمــة)،
وصـلــت بالبعض إل ــى الـحــديــث عــن ّأن مــا وق ــع هو
«محاولة انقالب».
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ــه عـشـيــة ع ـيــد ال ـف ـطــر امل ــاض ــي،
وقع إطــاق نار أمــام مقر إقامة الرئيس بوتفليقة،
أرجعته مـصــادر قريبة مــن الحكومة إلــى «شجار
وق ــع ب ــن ع ـنــاصــر األمـ ــن ال ــرئ ــاس ــي بـسـبــب عطلة
ال ـع ـيــد ،حـيـنـمــا رف ــض امل ـس ــؤول مـنــح أح ــد األف ــراد
املكلفني بالحراسة عطلة ،قبل أن يحتدم التجاذب
بني الطرفني ويصل إلى حد إطالق النار من طرف
العنصر األمني ،تعبيرًا عن رفضه» ،فيما تحدثت
جهات من املعارضة عن أن «إطالق الرصاص كان
صوب شقيق الرئيس».

