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يـعـد الـصـحـفي الـلـبـنـاني الـكـبـيـر
ـع الـصـحـفـي فـؤاد حـبـيـقـة من أ
الـــعـــرب. انه ال يـــكـف عن تـــأكـــيــد
احقية وجدارة مهنة الصحافة في
قـطــاعـات احلـيــاة اخملـتـلــفـة فـمن
دوره في زجـــهــا بــآفـــاق الــقــارات
الـثالث االسـيـويـة  – االفـريـقـيـة –
االوربـيـة الى حـملـهـا عـلى امواج
توسط الـى ولوج اعماق البحـر ا

اخلــــلــــيـج ثم الى تــــصــــدر
الدبلوماسـية كمفتاح

للحـوار ومجال
الطـــــــفـــــــاء
حـــــــــــرائـق
مــشــتــعــلــة
في مـنـاطق
الــــــــعـــــــــالم
كــافــة يــقف
حـــــبــــيـــــقــــة
لــــتــــلــــبــــيــــة
احلــــــــــاجـــــــــة
الــــــفــــــكــــــريــــــة
والعـلـميـة بإرادة
قـادرة وقلم مـقـتدر
على امتداد الساحة
العـربية والسـيما في
لــبـنـان والــعـراق الـذي
خاض معه جتربة ادارة

مــجـلـة (االسـبـوعـيـة) الـتي  سـبق
لي ان وصــفــتـهــا بـانــهــا مـطــبـوع
اسبوعي عابر للعواصم. وكل ذلك
بـفضل مـا عرفـناه من حـبيقـة بانه

لبناني الهوية عراقي الهوى.
هــنـا اجــرت (الـزمــان) مـعه حـوارا
في بـــيـــروت تـــنــاول اســـهـــامـــاته
الصحـفية النـوعية وبيـنها اصدار
مــجــلــة (صــوت الـدبــلــومــاســيـة)
وبـــــعض هـــــمــــوم وازمـــــات بالده

نطقة: وا
ـاذا مـجـلـة "صـوت الـدبـلـومـاسـيـة "  }
في زمن احتضار الصحافة الورقية ?
- "صـوت الـدبــلـومـاسـيــة " مـجـلـة
بــحــثــيــة مـســتــقــلــة ال تــنـافس إال
نـفـســهـا. لـيس في لــبـنـان (وال في
نطقة العربية) مجلة دبلوماسية ا

أربيل
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اجتماعية –اقتصادية  –أمنية  –
- اســتــراتــيــجــيــة تــعـالـج احلـدث
بـأبعـاده الـشامـلة بـروحـية الـبحث
ا نهجي الصارم الذي ال يتأثر  ا
تريده األنظمـة أو األطراف احمللية
عنى نحن عنية. بهذا ا والدولية ا
نـخــوض حتـديـا عــلى مـســتـويـ

س ا

ـــــــهــــــــني تـــــــوى ا
ـستقل. سـتوى الفـكري ا وا
ـغــامـرة" أن يـحــفـزنــا عـلى هــذه "ا
صـــــانــــعـي الــــقـــــرار في بـالدنــــا 
يـ أيـضا واجلـامـعيـ واألكـاد
يـحـتـاجـون إلى مـوقع  يـدلهـم على
احلــقـيــقـة  ونــحن نـتــطـوع لــهـذه

همة . ا
وعــلـى الــصــعــيــد الـــشــخــصي لي
جتـربــة مـعـروفــة في بـاريـس .لـقـد
أنــشــأت في ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن
الــفـــائت  بـــالـــتــعـــاون مع قـــصــر
اإلليزيه (في عهد فـرنسوا ميتران)
 وكـالـة أنـبـاء اوروبـية  –عـربـية –
إفـريقـيـة  بـالـتـنـسـيق مع مـنـظـمة
األونــسـكــو (أمــادو مــخـتــار مــبـو)
ـشـتـركة  في والـسـوق األوروبيـة ا
بروكسل  والـتجربة كـانت ناجحة
 لـكـنـهـا تـوقـفت بـعـد وصـول جاك
شيـراك إلى الرئـاسة . كـما أنـشأت
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لكون رصيدا كافيا من سي وهم 
عرفة واخلبرة واإلرادة . الثروة وا
ح في وأنـــا  –ولــــست وحـــدي  –أ

األفق إشارات إيجابية . 
ــكـن إخـــــراج لــبـــنــان من  { كـــيـــف 

أزماته ?
- مـنـذ أكـثـر من مـئـة سـنـة ولـبـنـان
مـحـكـوم بـتــحـالف بـشع بـ رجـال
الـــدين واإلقـــطـــاعــيـــ واصـــحــاب
الـثـروات الـضـخـمـة والـسـيـاسـيـ
الــــذين يــــتــــوارثــــون الــــســــلــــطــــة
ويــورثـونــهـا ألوالدهم وأحــفـادهم .
هــذه الـعــمـلـيــة تـتــكـرر فــصـوال في
حـمـايـة الـقـوى األمـنـيـة الـتي تـملك

شروع . حصتها من ا
ـكن أن نـصف به الـورشـة أقل مـا 
احلـاكمـة هو تـقاسم الـبلـد وثرواته

على حساب أبنائه.
 لبنـان ينتج سـنويا 33 ألف خريج
جـامعي يـهـاجر مـنهم 31 ألفـا على

األقل . 
والـــــــفــــــــقـــــــر

يـسـحق ثـلث الـلـبـنـانـيـ تـقـريـبا
والـنـازحون الـسـوريـون يشـكـلون
ثـــلـث ســـكــــان لـــبـــنــــان في هـــذه

رحلة. ا
طلوب ?  { ما هو ا

ـطـلــوب ثـورة شـعـبــيـة عـلى - ا
الـــطـــريــــقـــة الـــســـــــــــودانـــيـــة
واجلـزائـريـة تـقـــــــتـلع الـطـبـقة
احلـاكـمــة من جـذورهـا وتــعـيـد
صـــياغة الـــــــتركيبة اللبنانية
وتــــــعـــــــيــــــد الــــــوطـــــــــن إلى
... أصــحـــابه احلــقـــــــــيــقــيــ
ـــــــســــــــــــــألــــــة بـــــــاتـــــــت وا

مســــــألة وقت .
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يقـول اإلمام عـلي (األمـور إذا أقبـلت ال يعـرفهـا إال العـاقل وإذا أدبرت
عرفـها الـعاقل واجلـاهل) وها هي احلـرب قد أقـبلت أحـد خبراء وزارة
الـدفاع إنْ كـنـا سـنرد سـيـكـون ردنا في الـظل. لـكنَّ حـشد 120 ألف
جندي أمـريكي وتـراكم حامالت الطـائرات في مـياه اخللـيج لم يجرِ في
الــظل! عـســكـريـاً الــغـزو مـتــحـقق ســيـاسـيــاً مـؤجَّل إلى حــ فـرصـة
و(شـجاع إذا مـا أمـكـنتـني فـرصـة فإذا لم تـكن فـرصـة فجـبـانُ).  وقد
أدرك ذلك صدام حس مـتأخراً من مـصادره اخلارجيـة ال من حتليله
الـشخـصي وال من حـاشـيـته الفـارغـة اجلـوفاء في األيـام األخـيـرة قبل
حرب  2003وقال لـوسـائل اإلعالم ردَّاً على مـبـادرة اإلمارات الـعربـية
تـحدة: لـو كنتُ أعـلم أنَّهم لن يـدخلـوا بغـداد لتـركت العـراق لو كنتُ ا
ـنـحـتـهم كل الـنـفط وهم بـاألصل يـأخـذونه أعـلم أنـَّهم يـريـدون الـنــفط 

وبالسعر الذي يفرضونه! لكنهم سيدخلون بغداد ال محالة!
هل سـيـأخـذ الـبـنـتـاغـون فـرصـته ويـفـرض رأيهِ مـرةً أخـرى عـلى الـبـيت
األبــيض في جتــربــة بــرامــجـه اجلــديــدة في مــيــدان احلــرب الــســريَّــة
االستخبارية وااللكتـرونية لتعطيل مقـاومة السفن والرادارات اإليرانية
مـع خـطـط لـتــقــســيم وكالء وعــمالء إيــران وتـقــويض نــفــوذهم زعــزعـة

الداخل اإليراني.
ــحــو إيــران إذا جتــرأت عــلى مــهــاجــمــة أي شيء أوالً: تــرامب هــدد 

أمريكي.
ثـانـياً: 20 حـزيران 2019 مـنـظـومـة خرداد 3 الـصـاروخـيـة اإليـرانـية
قادرة على معاجلـة أهداف بارتفاع 27 كلم أسقطت طـائرة التجسس
الـعمالقـة غـلـوبـال هوك (MQ-RC) تُـحَـلق عـلى ارتـفاع 55 ألف قدم
ـسـافـة أكثـر من (12) ألف ميل طـول اجلـناحـ أربـع ولـيـومٍ كـامل 

متراً وارتفاع الـطائرة خمسـة أمتار تقريـبا وطول الطائرة  14,5متراً.
ثـالثـاً: إعالن تـرامب بـأنَّه سيـعـلن خبـراً خـطيـراً كـلهم تـوقـعوه سـيـلعن
احلـرب لـكـنه تـراجع فـهل يـدلُّ تـراجـعه عـلى أنَّ إيـران ربـحت اجلـولة
قبلة? األولى أم يدلُّ على أنَّ أمريكا لم تستكمل االستعدادات حلربها ا
ـحـو إيـران إذا جتـرأت عـلى مـهـاجـمة أي شـيء أمريـكي تـرامب هـدد 

مرة أخرى.
رابعـاً: جاء الـرد اإليـراني واضحـاً ومبـاشراً بـأنهـا ستـسقط أي طـائرة

أمريكية تخترق مجالها اجلوي.
خـامــسـاً: قـال تـرامب إنه مـســتـعـد لـلـحـوار مع إيــران وعـلـيـهم إخـبـاره

عندما يكونون مستعدين للتفاوض.
هـا تـعـرف أنَّ احلرب ا ألنـَّ ـاذا? ر سـادسـاً: إيران تـرفض الـتـفـاوض. 
ـا أنَّهـا تـعتـمـد وعود الـص وروسـيـا بتـقد صـارت واقع حال أو ر
مسـاعدات غـير مـحدودة إذا مـا تورطت أمـريكـا في احلرب حـيث أنَّها

رة. ة بأمريكا هذه ا لن تفوت فرصة إحلاق الهز
سادساً: ترامب الذي وعدَ ناخبـيه بأنَّه لن يتورط في حربٍ جديدة كما
وعدَ أنْ يـنسـحب من الـشرق األوسط يـقف عـلى احلافـة هل سيـخلف
ا ال تشـتهي السـفن وحتولت إيران إلى وعده? ماذا لـو جاءت الريـاح 
فيتنام جديدة? العاقل ال يدخلُ في صراعٍ ال يدري أين وكيف ينتهي? 
سابعاً: ماذا خسرت أمريكا بزوال نظام البعث في العراق? ماذا خسرَ

اخلليج بزوال نظام البعث في العراق? 
اللي في إيران? مـا هو الـبديل? ماذا سـتخـسر أمـريكـا إذا زال نظـام ا
اللي ســوف تـتـفـرَّغ إذا تـخــلـصت دول اخلـلــيج من تـهـديــدات نـظـام ا

. إلسرائيل وقضية فلسط
تـلك ترامب اسـتراتـيـجيـة إلنهـاء احلرب مع إيـران بسـرعة ثامـنـاً: هل 
ـتـلك خـطط إلدارة الـبالد بـعـد زوال كـمـا حـدث في غـزو الـعـراق? هل 
اللي أم سيغرق البالد في فوضى ثم يعود ويعترف بخطئه كما نظام ا

فعله سلفه بوش االبن?
تــاسـعــاً: طـهــران كـانت تــصـدر مــلـيـونــ ونـصف
مـلـيــون بـرمـيل من الـنــفــــــط اخلـام يـومـيـاً في
أيار 2019 صَدَّرَتْ (300) ألف برميل فقط
إلى مـتى سـوف تتـحـمل? وقـد صـرَّحت إيران
لـعـدة مـرات بـأنَّ احلـصـار االقـتـصـادي الذي

ثابة إعالن حرب. تفرضه أمريكا 
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مركز أبحاث متخصصا في شؤون
ــــتــــوسط يــــحــــمل اسـم "مــــركـــز ا
الـتـوقــعـات لـلـمــتـوسط " بـاشـراف
ادغـار بـيــزاني مـسـتـشــار مـيـتـران

للشؤون العربية واإلفريقية. 
وفـي مــواكــبــة هــذيـن الــنــشــاطــ
أطــلـقـت رسـالــة إخــبـاريــة خــاصـة
حتـت اسم "اخلـــلــيج مـن الــداخل "
ـستوى كانت تـوزع بالبـريد على ا
األوروبي. وفي عودتي إلى بيروت
تـعـاونت مع مـنـتدى سـفـراء لـبـنان
في إصـدار "اجمللـة الدبـلـوماسـية "
ـنـتـدى لــست سـنـوات ( يـوم كـان ا
في عـهـدة الــسـفـيــر فـؤاد الـتـرك) .
والـيـوم  أعــود إلى هـذه الـتــجـربـة
ــتــمــيــزة  أحــاول اسـتــكــمــالــهـا ا
وتطويرها رغم كل التحديات وأنا
ـسـتقـبل . أنـا أعرف مـطمـئن إلى ا
جمهـوري وجمهوري يـعرفني وأنا
مقتـنع بأن ما أقوم به يـلبي حاجة
حـقـيـقـيـة في لـبـنـان وعـلى امـتـداد

ساحة العربية .  ا
{ هـل إن الـــــــــعـــــــــرب
ـــــلـــــكـــــون
جتـــــــــربـــــــــة
دبـلـومـاسـية

ناجحة ? 
- إن
ــــــدرســـــة ا
الدبـلـوماس
ـصـرية يـة ا
مـــتــــمـــيـــزة
ــــــدرســــــة وا
اللـبـنانـية في
بـــــــــــــــــــــعــض
ـراحل كـانت ا
بــــــــــدورهــــــــــا

متألقة. 
لـــكـن الـــنـــظـــام
الــــعــــربـي الــــذي حــــكـم أو حتــــكم
ـنــطـقـة مـنـذ سـتـيـنـيـات ـصـيـر ا
الـقـرن الـفـائت كــان نـظـامـا ضـحال
وعـاجـزا عن اإلسـتـجـابـة حلـاجـات
ـنــطــقــة احلـقــيــقــيـة وتــطــلــعـات ا
شـعـوبهـا عـلى أكـثر من مـسـتوى 
ــسـتــوى الــدبـلــومـاسـي ضـمــنـا. ا
بـاخـتـصـار إن اإلداء الـدبـلـومـاسي
ــطــيــا في الــعـــالم الــعــربي كــان 
وعـاديــا جـدا  لــكن جتـربــة طـارق
عـزيز في الـعـراق الفتـة ومـتقـدمة .
الـــرجـل كـــان اســـتـــثــــنـــائـــيـــا رغم
الـظـروف القـاسـية الـتي واجـهته .

{ أنت لـبـنـاني الــهـويـة عـراقي الـهـوى
كيف ?

- أنــا مـؤمـن أن الــعـراق هــو قــلب
العرب احلقيقي.

إنه يــتــشـارك جــغــرافـيــا مع ســتـة

بــلـدان أربــعــة مـنــهـا عــربــيـة هي
الــكـــويت والــســـعــوديـــة وتــركـــيــا

وسوريا وايران واألردن. 
دى الـتـاريخي هـو ابن بابل وفي ا
وأشــور وأكـاد وسـومـرفـي مـنـطـقـة
عـــرفت احلـــضــــارات الـــفـــارســـيـــة
ووالـرومـانــيـة والـيـونــانـيـة. ثم أن
الـــــعـــــراق هـــــو مـــــوطـن اخلالفـــــة
ـعاصـرهو الـعبـاسـية وفي الـزمن ا
شــريك أســـاسي في صـــنع الــقــرار

العربي . 
وكــلــنـا نــعــرف أن اإلنـتــلــجـنــســيـا
الــعـــراقــيــة مــتــقــدمــة  إلى جــانب
اإلنـــتـــلـــجـــنـــســـيـــا الـــلـــبـــنـــانـــيــة
والفـلسطـينـية والسـورية. واسجل
هنا موقـفا شخصـيا هو أن العراق
لم يـــســـاوم يــومـــا عـــلى أصـــالـــته
وهـويته في الـتعـامل مع اسـرائيل
وصمد في وجه كل اإلغراءات التي

أوصلتنا
 الــــيــــوم الى مــــشـــروع "صــــفــــقـــة
العـصر". أحـيي هنـا أيضـا الكويت
الــتي لـم تــشــارك بـــدورهــا  في أي

مشروع مشبوه.
{ لــبـنـان شــهـد في مـطـلـع أيـار الـفـائت
والدة "مـنتـدى الـتكـامل اإلقـلـيمي "  هل
ـنـتـدى أن يـلـمـلم شـتات يسـتـطـيع هـذا ا

اإلقليم ?
لـمة شتـات اإلقلـيم ليست مـهمة  -

نتدى.  ا
هـذا الـطـمـوح يــفـتـرض أن تـشـارك
فيه أطـراف اإلقلـيم األساسـية التي
تــنــتــمي إلى حــضــارة واحــدة هي
ــشـــرقــيـــة. مــا حـــفــز احلــضـــارة ا
مؤسسي "منتـدى التكامل اإلقليمي
ـانــهم الـعـمـيق عــلى إطالقه هـو ا
بـضـرورة انـبـعـاث احلـضـارة الـتي
تـعيـد جـمع أوصال تـركـيا والـعرب
وايــران واألكــراد حــول مــشـروع
ـنطـقة مـستـقـبلي واحـد يخـرج ا
ـــوت ـي من ا والـــنــــظـــام الــــعـــا
والــدمــار الــذي رتــبــته مــهــاهــدة
اذا وستـفالـيا مـنذ الـعام . 1684
اآلن ? ســعـد مــحــيــو الــذي أطـلق
ي الـفكـرة يـقول : إن الـنـظام الـعا
ـر بـتـحـوالت ضـخـمـة  والـعـالم
الــعـــربي كـــذلك يـــعــيـش مــرحـــلــة
شرق انتقـالية تـاريخية  واقـليم ا
ــتــوسـطـي يـشــهــد عـودة تــركــيـة ا
إيرانـية جـارفة إلى كـنف احلضارة

توسطية اإلسالمية .  ا
والـلـحظـة الـتـاريخـيـة توفـر فـرصة
حقيقية لتــــــــالقي العرب واألكراد
واألتــــراك واإليـــرانـــــــــــيــــ عـــلى

التالقي . 
ـــطــلـــوب بـــروز نـــخب تـــركـــيــة وا
إيرانـية كرديـة وعربـية تعـمل بقوة
ــتـاحـة عـلى اإلمــسـاك بـالــفـرصـة ا

بقـصد إعـادة بناء اإلقـليم . مـنتدى
الــتــكــامل اإلقــلــيــمي هــو الــبــدايـة

والورشة كبيرة جدا .
ــشـهــد الــعـراقي { كــيف تــنـظــر الى ا

اليوم وهل أنت متفائل ?
- العراق الذي نحب يعيش اليوم
عـلى وقع الـتـجـاذبـات اإلقـلـيـمـيـة
والـدولـيـة والتـمـزقـات الداخـلـية
الــتي اســمــهـا اآلخــر ســيــاسـات

احملاصصة . 
إذا ما استطاع الـعراقيون قوى
ســيــاســيــة وشــعـبــيــة وديــنــيـة
ومــــؤســــســـات الــــتــــحــــرر من
الـــتـــجـــاذبـــات والـــتـــبـــعـــيـــات
واإلنـــعــتـــاق مـن الـــتـــأثـــيــرات
اخلارجية وتوحيد توجهاتهم
الــوطـنـيـة فـإنـهم قـادرون عـلى
الــنـــهـــوض بــبـالدهم في زمن

قــــيـــا

فؤاد حبيقة

∫ UDI

لـم يكن الـــعراق يــعرف اخملدرات قبل
2003 كتعاط وجتارة.

بــعــد  2003 شــاع تــعــاطـي اخملـدرات
فـي العراق وصـارت تباع عـلى ارصفة
الــــشــــوارع.  ·أشــــارت إحــــصــــائــــيـــة
ـستشفى ابن رشد لألمراض النفسية
فـي بـغـداد وجـود ثالثــة مـدمـنـ عـلى
فيما اخملـدرات من ب كل عشرة افراد
تحدة ان من ب كل ذكـر تقرير اال ا
عـشرة اشخـاص اعمارهم ب 30- 18
يــدمـن ثالثـــة..وبــ كـل ثالثــة ســـنـــة 
مـنتسـب في القـوات االمنيـة يتعاطى

واحد منهم مادة مخدرة.
·إحــصــائـيــات الــعــيـادات اخلــارجــيـة
ــسـتـشـفـيـات احلـكـومـيـة في الـعـام بـا
دمن على  2009 تشير إلى أن عدد ا
ـؤثـرة الــكـحـول واحلــبـوب الــطـبـيــة ا
يرقد منهم في عقليا بلغ 2017 مصابا

ستشفيات نحو 320 شخصا. ا
  ·بـحسب إحـصائـية الـهيـئة الـوطنـية
ـدمـنـ ـكـافـحـة اخملـدرات فـإن عـدد ا
ـسـجلـ هو 16الـفـا بـينـهم أكـثر من ا
ألـف طــــــفل أعــــــمــــــارهـم بـــــ 14.10

حافظة بغداد لوحدها
·بــحــسب آخــر إحــصــائــيــة لــلــهــيــئــة
ــــكــــافــــحـــة الــــوطــــنـــيــــة الــــعــــلــــيـــا 
هـنـاك أكـثـر من 7000 حـالـة اخملـدرات
مــــضـــيـــفـــة بـــان إدمـــان فـي الـــعـــراق
"احلـبـوب اخملـدرة أُسيء اسـتخـدامـها
من بـعض الـشـباب فـتـعـاطوهـا كـمواد
مـــخـــدرة رخـــيـــصــــة الـــثـــمن يـــســـهل
احلـصول علـيها". ·أعـلن العـميد جالل
امـــ بك مــديـــر مــكــافـــحــة اخملــدرات
ــديـريـة االسـايـش في الـسـلـيــمـانـيـة
اعــتــقــال (310) شـــخــصــا عــام 2016
واد اخملدرة واالجتار بـتهمة تعاطي ا
بـها مقـابل اعتقال (150) شـخصا عام
2015 صـدرت بحقـهم أحكام بـالسجن
فـيـمـا شـهـد عـام تـصل الى (15) عـامـا
2016 انـــخـــراط الـــنـــســـاء بـــتـــجـــارة

اخملدرات.

الـتـفـكك األسري الـذي يـبدأ بـعـدم قدرة
افـراد األسرة على حتـمل تقـلبات مزاج
ــتـعـاطي الـذي يـتــطـور الى الـشـجـار ا
والــعـدوان والــفـراق والــطالق اذا كـان
و تـاثـيــراته الـســلـبــيـة عـلى مــتـزوجــا
األطــفــال الـذيـن يـرحـل عـلــيــهم عـدوان
وامـتـداد  تـاثـيـراتـها األب واألم ايـضـا
فـضـال عن الــعـار الـى مـرحــلــة الــرشــد
االجــتـمـاعي وخـجل األسـرة من وجـود
مــدمن فـيــهـا. وعــلى صـعــيـد اجملــتـمع
يـــؤدي تــعــاطي اخملـــدرات الى ظــهــور
عـصابـات ومافـيات تـتاجـر باخملدرات
وتـــشــكل الــســبـب الــرئــيس في زيــادة
حـــوادث الـــقــتل والـــطـــرق والــســـرقــة
واالحــتــيـال وأخــتــطـاف اشــخـاص او
ــال اطـــفــال بــهــدف احلـــصــول عــلى ا
لـشراء اخملدرات التي يصـل فيها سعر
الـــغــرام الــواحـــد اكــثــر من خـــمــســ
دوالرا(الــكـرســتـال مــثال)..تــتـداخل مع
تــعـطل طــاقـات الـشــبـاب عـلى صــعـيـد
الـدولـة وتـورط بـعض افـراد اجـهـزتـها
ـــتـــاجــرة األمـــنـــيــة بـــالـــتــعـــاطي او ا
وانشـغـال اجـهزتـهـا الصـحـية في بـهـا
احلــــــد مـــــنــــــهــــــا ومـــــعــــــاجلـــــة اآلف
كن ان وهـدر اموال كـثـيـرة  ـدمـنـ ا
ـدارس وتــأمـ تــســتـثــمـر في بــنــاء ا
اخلـدمات العامة. على أن أخطر وأقبح
مــا حتـدثـه اخملـدرات انــهـا تــسـلب من
ــدمن ارادته وتــشلّ وعــيه..فــيــرتـكب ا
أبـــشع اجلـــرائم بـــقـــتل أحـــبــتـه. فــفي
قتل شـاب مدمن على اخملدرات الـعراق
وآخـــر قــــتل وآخـــر  قــــتـل جـــدتـه أمـه!
شـقـيـقه وشـقـيـقـته..والـسـبب أنه طـلب
مــــنــــهم مــــاال لــــشــــراء اخملــــدرات ولم

تـطـبـيق الـقـانون بـعـقـوبـات تـصل حد
وان ن يـــتـــاجــر بـــاخملــدرات األعـــدام 
وبالصريح تعاطي الكحول كان مباحا
فــــأن الـــــفــــضل يــــعـــــود الى الــــعــــرق
الــعــراقي..ألن من يــتــعــاطــاه ال تــكـون
لـديه حـاجـة الـى أي مـخـدر مـهـمـا كان
قـويا..فـيمـا الذي حـصل بعد  2003أن
ــفــهــومــهــا األمــني لـم تــعـد الــدولــة 

وان  محالت بـيع الكحول  مـوجودة
فضال  عن عـظم احملـافـظـات غـلـقـهـا 
ـــــــثـــــــلـي احـــــــزاب االسالم دعـــــــوة 
ـــان الــعـــراقي الـــســـيـــاسي في الـــبـــر
وقـــيـــام بـــعض بـــتـــحـــر الـــكـــحـــول
ــلــيــشـيــات بــحــرق عـدد مـن مـحالت ا
بـيعهـا السيمـا في البصـرة. وتتلخص
االســـبــاب الـــعــراقـــيــة اجلـــديــدة بــان
حـكومات احملاصصة بعد 2003 كانت
مـنتجـة لالزمات عبـر سبع عـشرة سنة
وال يـوجد ـصاحلـها ومـنـشغـلة فـقط 
هـــنـــالك حـــزب فـي الـــســـلـــطـــة يـــقــدّم
ـــصــلــحــة الـــعــامــة عــلـى مــصــاحله ا
اخلـاصة.وطبيـعي أن حاال كهذا يؤدي
الى نـشـوء حـاالت اجـتـمـاعـيـة سـلـبـية
تــتـطـور بــتـوالي األزمــات الى ظـواهـر
كـان أخـطرهـا تـضاعف حـاالت الطالق
واالنــــتـــــحــــار وتــــعــــاطي اخملــــدرات.
كـان تفشي واقـتصـاديا وسـيكـولوجـيا
الــبــطــالــة بـ الــشــبــاب بــشــكل غــيـر
وتــوالي اخلـيــبـات أحـد أهم مــسـبـوق
األســبـاب الـتي دفـعـت الـشـبـاب الـذين
عنى من يـشعرون بالضـياع وانعدام ا
احلــــيــــاة واألكـــتــــئـــاب واخلــــوف من
ـــســـتـــقـــبـل الى تـــعـــاطي اخملـــدرات ا
فـضـال عن عـدم ــؤثــرات الــعـقــلــيــة وا

وجـــود مــــعـــاجلـــات واقـــعـــيـــة
وصـحيـة وعلـميـة من احلكـومة
ــفـارقـات..ان االحتــاديـة. ومن ا
احلــكـومـة في الــعـراق هي بـيـد
وان احـزاب األسـالم السـيـاسي
الـدين الـذي تـدعـو الى تـطـبـيقه
فـــيـــمــا واقع يـــحـــرّم اخملــدرات
احلــال انـهـا صــارت في زمـنـهـا
مــشـاعـه ولم تـكن مــوجـودة في
زمن احلـكم العـلماني!.والـثانية
األقـبح يشـخصّهـا مركـز الفرات
لــلــدراســات بـأن" االشــكــالــيـات
ـــــــســـــــــــــيــــــــــــاســـــــــــــيــــــــــــة الـــــ
اسـتـغـلـتـهـا قوى والـدسـتـوريـة
ســيــاســيــة مــتــنــفــذة لــتــعــزيـز
ـالية..وأن انـخفاض مـواردها ا
اســـــعــــار الــــنـــــفط عــــام 2014
وحـاجـتـهـا لـتمـويل نـشـاطـاتـها
عـبر جلانها االقتصادية في ظل
تــوسع  نــشــاطــهــا الــســيــاسي

واالعـالمي الـــذي يــــتـــطــــلب تــــمـــويال

يـشـكّل الشـبـاب الغـالبـيـة العـظمى من
ــؤثــرات ــتـــعــاطــ لــلــمــخــدرات وا ا
الـعقـليـة بكـردستـان إذ بلـغت نسـبتهم
يـنـتمي 38 وقـوفـ مـن ا ـئـة ©  (91 بـا

ئة  منهم ألسر فقيرة. با
ضــبط 16 مــلــيــون حـبــة مــخـدرات 
ادخـالـها الى الـعـراق عن طريـق ميـناء
و ايــقـاف شــحـنـة الــبـصــرة الـدولي
حــقـائب مــدرسـيــة مـحــشـوة بــحـبـوب
مـخـدرة من نـوع (الـكـبـتـاجـون)  يصل
سعرها الى 500 مليون دينار عراقي.
 ·تــشـيــر تـقــاريـر الــشـرطــة بـأن رجـال
عـصابات تسلـيب السيارات هم األكثر
في تـعـاطي احلـبـوب.. يـستـخـدمـونـها
فـي تــخــديــر ضــحــايــاهم من ســائــقي

السيارات احلديثة.
ـراجـعـ من مـدمـني اخملدرات ·عـدد ا
ــــســـتـــشـــفى احلـــســـ واحلـــبـــوب 
ـديـنــة الـنـاصـريـة يـصل الـتــعـلـيـمي 
وكثير منهم أسبوعيا إلى 25 شـخصا
ألن تـعاطي ـستـشفـيات ال يـراجـعون ا
ــــثـل عــــارا بــــاجملــــتــــمع اخملــــدرات 
الــــعــــراقي. ·رجــــحت االحــــصــــائــــيـــة
ـــــتـــــحـــــدة ان الـــــصــــــادرة عن اال ا
الــسـنــوات الــعـشــر الـقــادمــة سـتــفـتك
بـالشاب العـراقي في حال بقي الوضع
عـلى ما هـو عليه.  تـتفق هـذه اجلهات
ــعـظم الــرســمـيــة وشـبـه الـرســمـيــة 
والــدولـيـة ايــضـا عـلى ان احملــافـظـات
وان كانت اخملـدرات شاعت في العراق
وعدم هـنالك مبـالغة في بـعض النسب
تاجر ال تعاطي وا دقـة تعود الى ان ا
يــكـــشف عن نــفــسـه خــوفــا من الــعــار
ـؤكـدة الـتي االجـتـمـاعي. واحلـقـيـقـة ا
نـــخــرج بـــهـــا ان حــجم اخملـــدرات قــد
اصــبح ظـاهـرة خــطـيـرة مــنـتـشـرة في
جــــمـــيع احملــــافـــظــــات تـــتــــصـــدرهـــا

وكربالء! ذي قار بغداد  البصرة
»U³Ý_«

غير أن أهم تـتنوع األسـباب وتتـداخل
ســبـــبــ بــ مــا كــان ومــا حــصل أن
الـــدولـــة قـــبل 2003 كـــانـت قــويـــة في

دفـــعــــهــــا الى االمــــعــــان في كــــبــــيــــرا
اسـتـغلت الـسـلـوكيـات غـيـر القـانـونيـة
قـــوتــهـــا وقــدراتــهـــا في مـــوضــوعــات
االجتــــــــار بـــــــالــــــــسـالح واخملـــــــدرات
والــــــتـــــــهــــــريـب..". ويــــــؤكــــــد جتــــــار
تفـاقم ظاهـرة تهـريب العرق ومـهربـون
ـسـتــوردة من الـعـراق إلى واخلــمـور ا
إيـــران مـــقــابـل تــهـــريـب احلــشـــيـــشــة
وأن واحلـبـوب اخملـدرة مـنـهـا لـلـعـراق
تــخــلــخل االســتــقــرار الـســيــاسي دفع
الـقوى الـسياسـية الى  ما هـو مشروع
و غــيـر مـشـروع في حتــصـيل مـكـاسب
ـنــافـذ من بــيــنـهــا سـيــطــرتـهــا عــلى ا
ــارســتــهــا االســتــيــراد احلــدوديــة و
وتوريط مـسؤول عراقي والـتصدير
بـــاشـــراكــهـم واعــطـــائـــهم نـــســـبــا من
االربــاح..لــهــدف ســيــاسـي ايــضــا هـو
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ــتــعــاطي بــالــهــزال بــســبب يــصــاب ا
فــقــدانـه لــشــهــيــة الــطــعــام وتــعــرضه
لـالصـــــابـــــة بــــــاألمـــــراض لــــــضـــــعف
واضـــطـــراب بــــاألعـــصـــاب مــــنـــاعـــتـه
واجلهاز الهظمي والتنفسي وفقر الدم
وانـفجار في الـشراي وفـقدان الذاكرة
خ وتـــآكـل اخلاليـــا الـــعــــصـــبـــيـــة بـــا
والـصـرع والـهـلوسـة وضـعف الـنـشاط
واألصــابـة بـالــعـقم واجنـاب اجلــنـسي
.وقـد يـصاب بـالذبـحة اطـفـال مشـوه
الــــــصـــــدريــــــة والـــــتــــــدرن الـــــرئـــــوي
والـسرطان..ويبدو متعاطيها الذي هو
في الــثالثــ من الــعــمــر كـمــا لــو كـان
. وعـلى صعـيد األسرة بـعمـر اخلمـس
فــأن اخملـدرات تـعـدّ من اخـطـر اسـبـاب

يــعـطـوه.وتــشـيـر الــدراسـات الـعــربـيـة
ــــدمـن عــــلى واألجـــــنــــبـــــيــــة الـى ان ا
اخملـدرات اذا استنـفد وسائل الـتحايل
والـسرقة والـنشل فأنه يـقتل أعز ناسه
ـة اذا رفــضــوا اعــطـاءه مــاال. واجلــر
األقــــبح..ان مــــتـــعــــاطي اخملـــدرات اذا
وصل حـالة األدمان عـليهـا فأنه يرتكب
فـــاحــشــة الـــزنــا بــاحملـــارم.تــؤكــد ذلك
حــيث دراســـات ســعــوديــة ومـــصــريــة
ـديــريـة افــادت الـلــجـنــة الــوطـنــيـة بــا
ــــكــــافــــحـــة اخملــــدرات في الــــعــــامـــة 
الـسعـودية أن " اخملـدرات تسـلب الفرد
ارادتـه وتدفعه لغشـيان محارمه". وفي
يـشيـر استشـاري الطب الـنفسي مـصر
الـدكتور جمال فـرويز ان اسباب تكرار
ـصري يأتي زنـا احملارم في اجملـتمع ا
نـــــتــــيـــــجـــــة "تــــعـــــاطي األشـــــخــــاص
اخملـــــدرات..الســــــيـــــمـــــا احلــــــشـــــيش

واألبتريل.."
يـؤيــده الـدكـتـور هـاشم بـحـري أسـتـاذ
الـطب النـفسي بـجامعـة األزهر" إن زنا
احملــارم يـرجع لــعـدة أســبـاب اهــمـهـا:
والــوازع الـــديــني غـــيــاب الـــضــمــيـــر
لـكن والــعـادات والـتــقـالــيـد الـعــائـلــيـة
الــســـبب الــرئــيس فـي الــلــجــوء لــزنــا
احملـارم وعملـيات القتل والـسرقة هو
ــئـة تــعـاطي اخملـدرات بـنـسـبـة 99 بـا
بـينـما النـسبة ضـئيلـة جدًا في مرضى

األمراض العقلية".
امـا في العـراق..فاحلـال موجـود ايضا

لكنه مسكوت عنه ألسباب تعرفونها.
 احللول.

تـتـعدد احلـلول لـكـننـا نـدعو الى تـبني
حلّ واحـد يتـمثل بـوضع استـراتيـجية
عــلـمـيه تـنـفـذ عــلى مـراحل يـسـهم في
ـيـون بــعـلم الـنـفس صــيـاغـتـهــا أكـاد
ـثــلـون عن و واالجــتـمــاع والـتــربـيــة
والـهـيـئات مـجـلـسي الـنـواب والـوزراء
وقانونيون كافـحة اخملدرات ـعنية  ا
شــاركــوا بـــكــتــابــة قــانــون مــكــافــحــة
اخملــــدرات رقم (50) لــــســــنــــة (2017)
يــــــرفع الـى مـــــجــــــــــــــلس الــــــنـــــواب
لــلـمـصـادقــة عـلـيــهـا ويـلــزم احلـكـومـة

بتنفيذها ..
تـحدة بان وبـدونه يصح تـوقع اال ا
اخملـدرات ستفتك بالشباب العراقي ان
بـــقي احلــال كـــمــا هـــو..ويــبـــقى قــاتل
األحــبــة ومــرتـكب الــزنــا بــاحملـارم في

العراق..مسكوت عنه!.
{ نـص الـورقــــــــة الـتي افـتــتــــــــحـنـا بـهـا
مؤتمـر منـظمة اجلـوهرة (من اجل مـجــــتمع
خـال من اخملـدرات) والـنـــــدوة الـعـلـمـية في
ــــــــلــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــقــى رضــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــ
مخاطرها اسبـابها علوان(اخملـدرات:حجمها

..واحللول).

اثارت حادثة االعتـداء على سفارة البـحرين ردود فعل مسـتنكرة لهذا
التصـرف األهوج الذي احرج  مـؤسسات الدولـة و احلكومة الـعراقية

برمتها .
فـاجيء للقضـية الفلسـطينية .. وال ادري .. من اين جاء  هذا احلب ا
من الذين حاصروا وشـــــردوا االخوة الفلسطيني في ما مضى في
مـنـطـقـة الـبـلـديـات وغـيــرهـا . . النـريـد هـنـا ان نـبـرأ سـاحـة الـبـحـرين
شبـوه الذي يسعى الى تـصفية الـقضية ؤتـمر ا وقبولـها استضـافة ا
الفلسطيـنية لصالح الصهيـونية.. لكن هذا متروك لـلجهد الدبلوماسي

لوزارة اخلارجية العراقية .
حلسن احلظ .. فان التـحرك السريع وباداء مـهني متميـز للسيد وزير
ــوقف بـعـد ســلـسـلـة من الـداخـلــيـة  يـاســ الـيـاسـري  .. قــد أنـقـذ ا
ـا  جــعل  االمــور  تــعـود الى ــدروســة   االجـراءات الــشــجـاعــة وا

نصابها و وضعها الطبيعي .
الول مـرة .. اشـعـر ان هـنـاك  قـبـوال شـعـبـيـا طـيـبـا  الجـراءات وزارة
ألـداخـلـيـة مـع رضـا  لـتـولي الـفــريق يـاسـ الـيــاسـري مـنـصب وزيـر
الـداخـلـيـة .. واعـتـقـد ان هـيبـة الـدولـة تـبـدأ من الـشـارع  ومن مـكـانة
رارة  ان ـواطنـ  ..لـكن ولالسف واقـولهـا  وزارة الـداخلـيـة عنـد ا
هيبـة الدولة الـعراقيـة ما زالت  تمر بـاسوأ  حاالتـها .. ويكـفي مراقبة
ـرور  وتكـرار  حوادث االعـتداء عـليهم واطـن ضـد شرطة ا سلـوك ا
.. وحاالت السب والشتم اجملـاني التي حتصل على الـفضائيات ضد
مؤسسـات الدولة ..وحتـى االعتداءات على مـوظفي امانـة بغداد الذين
يـقـومـون بـواجـبـاتـهم  .. تـشـكل جــمـيـعـهـا حـالـة من االنـفالت االمـني

برر  . واالخالقي غير ا
شـخـصـيـا .. افـرح  كــثـيـرا عـنـدمـا اشـهــد حـاالت مـتـمـيـزة في االداء
ـوظف حـكـومي الــوظـيـفي .. سـواء كــان لـوزيـر او مـديـر .. او  حــتى 
بدرجة خفير .. النـنا ولالسف الشديد ومنذ سـن ..لم نعد نشهد اال
زيـد من اخلراب على مـستوى االداء زيـد من احلاالت السـلبيـة  وا ا
ــســؤولــيـة  .. واالدهـى واالمـر  ان وســائل الــوظــيـفـي والـشــعــور بــا
ـلـتويـة ..تـعرض وبـشـكل مـتواصل مـشـاهد االعالم ولـقـصد اإلثـارة ا

بادرات الوطنية . مؤذية  تسبب لنا االحباط وتقلل من ا
ـفرحة للسيد الـوزير اجلديد ..فان أمامه شجعة وا بعد هذه البـداية ا
مهام كبـيرة و جسيمـة.. منها تنظـيف البيت الداخـلي لوزارة  عميقة 
كـبـرت  وتـضخـمت  وتـرهـلت .. وبـدت عـاجـزة في احلد مـن فوضى
ـسلحـة التي ال تعـترف حتى الشارع .. و مـن تصرفات  اجلـماعات ا
بوجـود  الـدولـة .. سـيـارات مـضلـلـة وأسـلـحـة ثـقيـلـة غـيـر مـرخـصة 
وهـويات ولـوحات تـسجـيل خاصـة  .. امـا االستـعراضـات العـسكـرية

في شارع فلسط وغيره  فأصبحت عادية ومتواترة .
سالت بعض االصدقاء من كبار  ضباط جيشنا .. وشرطتنا  الوطنية

عن شــخـصــيــة الـســيــد يـاســ الــيـاســري ..فــكـان
اجلواب :

ــيـدانـيـة ـتــلك اخلـبـرة ا انـه ابن الـداخـلــيـة .. 
والقـانونـيـة .. وله مواقف شـجاعـة في مسـيرته
الوظيفية . . ترى هل يحق لنا ان نفرح ونبتهج
.. ام ان الـطريق الـطـويل ..قـد تواجـهه مـطـبات

قاتلة  .?
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بيروت

قاسم حس صالح في ندوة ببغداد عن اخملدرات


