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على الغالف
تفشي المخدرات ،تعاطيًا وترويجًا ،لم يعد حكرًا على البيئات المتحررة والمدينية .ولم تعد الفئات الريفية أو
نستيقظ على كارثة
الملتزمة دينيًا محصنة أمام هذه اآلفة« .عدد المدمنين مرعب واألرقام في تصاعد ،وقد
ّ
عظيمة جدًا» ،كما قال األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في تشرين األول الماضي ،محذرًا من أن ّهذا
الخطر ليس أقل أهمية من الخطر األمني ،و«هناك من يريد تدمير مجتمعنا وكل الخطوط الخلفية» .تفشي
الظاهرة وتسللها إلى األطراف ،فرضا النفير العام ضد «العدوان» الجديد

«في بيتنا مدمن»!

الجنوب في وجه «عدوان جديد»
آمال خليل
خـلــف ال ـق ـصــور الـفـخـمــة ،يــرســم بــال
حـلـمــه الـصـغـيــر ف ــوق ت ـلــة نــائ ـيــة في
م ـس ـت ـش ـفــى ج ــوي ــا ال ــرع ــائ ــي (ق ـض ــاء
صـ ـ ـ ــور) .ب ـع ــد أن ي ـن ـه ــي ع ــاج ــه مــن

اإلدم ـ ـ ــان ع ـلــى امل ـ ـخـ ــدرات ،سـيــؤســس
لبداية جديدة« .أنا مريض وضحية».
ي ـ ـعـ ـ ّـرف عـ ــن نـ ـفـ ـس ــه .يـ ـع ــي األسـ ـب ــاب
التي جعلته مدمنًا ،أو «مجرمًا» في
ُنظر الـبـعــض .فــي الثامنة مــن عمره،
قتلت والدته بطلق نــاري أمامه .فقد

القدرة على النطق .قبل وفاتها ،شهد
انـفـصــالـهــا ع ــن وال ـ ــده ث ــم زواج ـ ــه من
أخ ـ ــرى .مـعـهـمــا ع ــاش ب ــال وشقيقه
بعيدًا عن والــدتــه .في الثالثة عشرة،
ع ــرض عليه فـتــى فــي حـ ّـمــام املــدرســة
أن ّ
يجرب سيجارة حشيشة« .عملت

مـعــي عـجـيـبــة .خلتني أن ـطــق»! حفظ
ال ـف ـتــى «ف ـض ــل» الـحـشـيـشــة ،لـكـنــه لم
ي ـك ـت ــف بـ ـه ــا .ج ـ ـ ـ ّـرب أخ ــواتـ ـه ــا حـتــى
ال ـه ـي ــروي ــن و«ال ـ ـفـ ــراولـ ــة» بــأنــواع ـهــا
«األصلية واملـضــروبــة» .كما «تكتكت
ع ـل ــى الـ ـك ــوك (الـ ـك ــوك ــاي ــن) وج ــرب ــت

المواد
المخدرة تصل
«ديليفري»
إلى مكان
السكن ولو
في المناطق
النائية

رعاية فإحياء فمعافاة
مستشفى جويا الرعائي كان أساسًا
م ــركـ ـزًا ل ـل ـع ــاج ال ـف ـي ــزي ــائ ــي .إال أن
تفشي ظاهرة تعاطي املــواد املخدرة
وازديـ ــاد ح ــاالت اإلنـتـحــار والـجــرائــم
في القرىّ ،
حولت وجهة استخدامه.
أخيرًا ،نال املركز ترخيصًا حكوميًا
ك ـم ـس ـت ـش ـفــى لـ ــأمـ ــراض الـنـفـسـيــة
ومعالجة اإلدمــان .نــزالء القسمني ال
يلتقون ببعضهم علمًا أن اإلدم ــان
مصنف علميًا من ضمن األمــراض
النفسية.
املــدمــن الــذي يقصد الهيئة الصحية
االسالمية للعالج يتوجه إلى إحدى
ال ـع ـي ــادات ال ـخــارج ـيــة امل ـن ـت ـشــرة في
ص ــور وال ـن ـب ـط ـيــة وبـ ـي ــروت وبـعـلـبــك
ح ـيــث ت ـج ــرى امل ـق ــاب ــات الـتـقـيـيـمـيــة
لحالته .وفــق الــدكـتــور أحـمــد كحيل،
أح ــد امل ـســؤولــن فــي «حـمـلــة الــوقــايــة
مــن املـ ـخ ــدرات» ،ي ـحـ ّـول املــريــض إلــى
مستشفى جويا الرعائي للخضوع
ل ـل ـمــرح ـلــة األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـع ــاج ال ـتــي
ت ـت ـضـ ّـمــن :ال ـف ـط ــام وال ـس ـح ــب اآلم ــن
للسم مــن الـجـســم واإلن ـق ـطــاع الكلي
ع ــن املـ ـ ــواد امل ـ ـخـ ــدرة .هـ ــذا اإلن ـق ـطــاع

يتسبب بمضاعفات جسدية منها
نــوبــات (نـفـضــات بتعبير املــدمـنــن)
وآالم مبرحة يتوالها الـكــادر الطبي
امل ـج ـهــز ب ـق ـســم ال ـ ـطـ ــوارئ وال ـع ـنــايــة
املركزة .يقيم املدمن في املستشفى
بــن أسـبــوعــن وثــاثــة أســابـيــع كحد
أق ـص ــى ،يـحـظــى خــال ـهــا بـعــاجــات
طبية ورعــايــة تمريضية وعــاجــات
نـ ـفـ ـسـ ـي ــة مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة وخ ـ ــدم ـ ــات
استجمامية كالسباحة والــريــاضــة
وألعاب التسلية والترفيه والسينما...
ثــم ُينقل إلــى مركز «إحـيــاء» (افتتح
عـ ـ ـ ــام  )2012فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـغـ ــرب
للخضوع للمرحلة الثانية من العالج:
الـتــأهـيــل والـتـمـهـيــد إلع ــادة اإلنــدمــاج
في املجتمع لفترة ال تقل عن تسعة
أشـ ـه ــر .ي ــوض ــح ك ـح ـيــل أن ال ـع ــاج
النفسي يركز على األسباب التي أدت
إلى اإلدمــان« .في كثير من األحيان،
ال يكون اإلدمان هدفًا ،بل تغطية على
املشكلة األساس التي تكون نفسية،
منها ره ــاب اجتماعي أو صــدمــة أو
مشاكل أسرية أو اضطرابات نفسية
وغيرها .فيما يؤدي اإلدمــان أحيانًا

أخرى إلى مرض نفسي».
ف ــي سـ ــوق الـ ـغ ــرب (قـ ـض ــاء عــال ـيــه)
وس ــط ف ــي غ ــاب ــة م ـتــرام ـيــة ،يخضع
املريض لنظام حياة .دورة نومه تعاد
إل ــى طـبـيـعـتـهــا ب ـعــد أن ك ــان يسهر
ً
ليال وينام نهارًا .يشارك في أنشطة
زراع ـيــة وريــاضـيــة وحــرفـيــة .عندما
ي ـتــم دورة الـ ـع ــاج ،يـس ـتـمــر الـعـمــل
اإلج ـت ـم ــاع ــي ف ــي ال ـه ـي ـئــة بـمـتــابـعـتــه
فــي منزله ضمن برنامج «معافاة».
يشارك في جلسات استماع فردية
وج ـم ــاع ـي ــة وفـ ــي أن ـش ـط ــة تــرفـيـهـيــة
ً
وتـعـبـيــريــة وم ـســرح ـيــة ،ف ـضــا عن
م ـســاعــدتــه ف ــي مـتــابـعــة دراسـ ـت ــه أو

ع ـم ـلــه ووض ـ ــع هـ ــدف ن ـصــب عينيه
واإلبتعاد عن الفراغ وتعزيز عالقته
بالدين.
ي ـق ــر ك ـح ـيــل ب ـ ــأن «ال ـب ـع ــض يــزحــط
(يـ ـ ـع ـ ــود ل ـ ـ ــإدم ـ ـ ــان) ألن ـ ـهـ ــم ج ـل ـب ــوا
غصبًا عنهم بضغط مــن عائالتهم
وه ــم غـيــر مـقـتـنـعــن ،ال سـيـمــا ذوي
األعـ ـم ــار ال ـص ـغ ـي ــرة» .مـنـعــا لـتـفــاقــم
أوضــاع ـهــم ،اسـتـعــرض كحيل خطة
مواجهة تشمل كافة شرائح املجتمع
وتستهدف مساعدة املدمن من قبل
املحيط على الشفاء من جهة والوقاية
م ــن تـسـجـيــل إص ــاب ــات ج ــدي ــدة من
ج ـهــة أخ ـ ــرى .ه ــدف «ح ـم ـلــة الــوقــايــة
مــن امل ـخــدرات» تشمل رفــع مستوى
املعارف عن املواد املخدرة بني العامة،
ورفـ ــع مـسـتــوى رص ــد املــدم ـنــن في
حال تغير سلوك األفــراد املعتاد من
الشكل إلــى الـنــوم واألك ــل ،وحضانة
املــريــض ودع ـمــه وتــوجـيـهــه وتوجيه
األهــل .في هذا اإلطــار ،أنجزت الهيئة
ت ـ ــدري ـ ــب  300م ـن ـش ــط اج ـت ـم ــاع ــي
مهمتهم تحقيق ه ــذه األه ـ ــداف في
البلدات.

مــاجـيــك م ـشــروم (ح ـبــوب مـهـلــوســة)،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــدت م ـ ــن ت ـ ــزوي ـ ــر وص ـ ـفـ ــات
ألطـبــاء بــدل  10آالف لـيــرة بمساعدة
صيدالنيني ألشتري حبوبًا مهدئة».
وعندما كان ينقطع من أحد األنــواع،
ك ــان يـسـتـعــن بـصــديــق ي ـت ـبــادل معه
«ال ـخ ـب ــرات» حـتــى «ص ــرت مــوســوعــة
كيميائية» .تابع دراسته وتخصص
ف ـ ــي ع ـ ـلـ ــوم الـ ـك ــومـ ـبـ ـي ــوت ــر وت ـ ـ ـ ــزوج.
ف ـشــل ف ــي إي ـج ــاد فــرص ــة ع ـمــل ضمن
اختصاصه ألن سجله العدلي «وسخ
رغم أن معي شهادة قد الحيط» .ظل
ً
ً
ع ــاط ــا ع ــن ال ـع ـمــل ط ــوي ــا وأخ ـف ـقــت
زوج ـتــه بــاالنـجــاب فــوصــل ال ــى ذروة
التعاطي .بني هذا وذاك ،دخل السجن
ثالث سنوات بتهمة التعاطي .هناك
«أتـقـنــت اللعبة وص ــرت مـ ّ
ـروجــا على
أي ــدي السجناء املـخـضــرمــن .لتأمني
مـسـتـلــزمــاتــي ،اشـتـغـلــت وسـيـطــا بني
ال ـ ـت ـ ـجـ ــار خـ ـ ـ ــارج الـ ـسـ ـج ــن والـ ـتـ ـج ــار
املـحـلـيــن حـتــى ت ــدب ــرت امل ــال الـكــافــي
ألدفـ ـ ــع الـ ـغ ــرام ــة امل ـت ــوج ـب ــة وأتـ ـع ــاب
م ـحــام ـي ـتــي وخ ــرج ــت م ــن ال ـس ـج ــن».
خارج السجن ،باع بعض أثاث منزل
عائلته عندما كــان وال ــده يقطع عنه
املال ليشتري املواد املخدرة« .وصلت
إلـ ــى ح ــاف ــة الـ ـي ــأس م ـ ــرات وقـ ـ ــررت أن
أت ـع ــال ــج .م ـك ـثــت أشـ ـهـ ـرًا ب ــن مــراحــل
ال ـعــاج وظـنـنــت أن ــي خــرجــت إنسانًا
ج ـ ــديـ ـ ـدًا .ل ـك ـن ـن ــي ض ـع ـف ــت عـ ـن ــد أول
م ـن ـع ـطــف ،خ ـصــوصــا أن امل ـج ـت ـمــع ال
يحتضن التائب عن اإلدمان».
خلفية وسيم ،زميل بالل في مستشفى
جــويــا الــرعــائــي ،أقــل تعقيدًا .هــي املــرة
األولى التي يحاول فيها الزوج واألب
ل ـثــاثــة اط ـف ــال ( 37ع ــام ــا) ال ـع ــاج من
اإلدم ـ ــان .بـعــد  13عــامــا مــن الـتـعــاطــي،
تعب مــن التستر واتـخــذ ق ــراره« :أريــد
أن أش ـف ــى ق ـبــل أن أن ـف ـض ــح» .الـضـيــق
املادي لألسرة لم يدفعه إلى املخدرات.
«لــم أع ــان مــن مـشــاكــل أســريــة أو فــراغ.
درست اإلخــراج والتمثيل .إنما بلشت
هـيــك ب ـت ـنــاول ال ـك ـحــول وال ـح ـبــوب مع
أصدقائي في الجامعة .قالوا ليّ :
جرب
شو فيها» .ثم تطور األمر إلى الحبوب
املخدرة واملهلوسة« .صــارت تعطيني
قـ ــوة ألع ـم ــل س ــاع ــات أط ـ ــول وتـقـضــي
على الخجل والـتــردد فــي التعامل مع
الناس وتنسيني املشاكل» .بعد الزواج
واإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاب« ،ب ـ ــت أنـ ـ ـ ــزوي وأت ـع ــاط ــى
ً
فــي الـســر خـجــا مما أفـعـلــه .املـخــدرات
تـعـطـيـنــي قـ ــوة .لـكــن ف ــي ح ــال تــأخــرت
عــن موعد تناولها كانت تدمرني فال
أستطيع الوقوف على قدمي».
ّ
تفشي الظاهرة وتسللها إلى األطراف،
واختراقها البيئات املحافظة والقرى
الصغيرة ،كل ذلــك فــرض النفير العام
ضد «الـعــدوان» الجديد .قبل سنوات،
ك ــان اإلرت ـب ــاك ي ــازم مــديــر املستشفى
الــدكـتــور فــادي األط ــرش أثـنــاء تقديمه
محاضرات توعية حــول املـخــدرات في
ال ـقــرى الـجـنــوبـيــة امل ـحــافـظــة« .الـقـصــة
كـ ــانـ ــت بـ ـعـ ـي ــدة ع ـ ـنـ ــا ،لـ ـك ــن ال ـت ــوع ـي ــة
اإلحتياطية واجـبــة» كــان يقول .إال أن
ت ـجــرب ـتــه ف ــي إدارة مـسـتـشـفــى جــويــا
ال ــرع ــائ ــي ،مـنــذ أرب ــع س ـن ــوات ،جعلته

