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ة المخدراتـــھاوی  

-٢-  

ار والمحیطات، ــم البحـزر الذي یحكــوالج دّ ــدأ المــاذا كانت الحضارات یحكمھا مب
الخمسینات والستینات ومنتصف السبعینات من القرن المنصرم كان  دـان في عقــفلبن

ً ــي مرحلة مــف ّ حضاري نھضوي كاد یجعل منھ دولة ن دول العالم األول. ــم د
د بلغت سدرة منتھاھا حتى غدا لبنان المالذ ـر والنشر قـر والتعبیـة التفكیــحریكانت 
ً وجھوزیة لكل أصحاب الفكر في العالم العربي. كذلك كان لبنان ــاألكث ر أمنا وسالما
ً لرؤوس األموال التي حولھا الذھب األسود الى ذھب أصف مالذاً  بت رّ ر. والتي ھُ ـآمنا

ة فغدا لبنان واحة الفكر النھضوي الذي ینھد الى ــریة العسكرین األنظمة الدیكتاتوــم
رم حقوق اإلنسان ویساوي بین ــاء المجتمع المدني الذي یحتــالعلمانیة والعقالنیة وبن

ل والمرأة من جھة وواحة اإلستثمار اإلقتصادي والمالي من الجھة األخرى.ــالرج  

ون مزدھرة في لبنان حیث تقول ـواألفیة الحشیشة ــواء كانت زراعــذه األجــي ھــف
در ـــون وتــزرع بالحشیشة واألفیــات أن حوالي سبعین ألف دونم كانت تـاإلحصائی
ً الى اإلحصائیات ــة الصعبــن العملــالمالیین م ة. ولكن الالفت للنظر آنذاك وإستنادا

ً أن نسبة المدمنین عل اإلثنین في المئة. ى المخدرات لم تكن تتجاوز ــالرسمیة أیضا
ى الخارج ـون وأناس یسوقونھ الــرة أناس یزرعون الحشیش واألفیــكیف نفسر ظاھ

رة برأینا أن ـان علیھ. تفسیر ھذه الظاھــن تعاطیھ أو اإلدمــوس الجمیع مــى نفــوتأب
ً یملك رؤیــالمجتمع اللبناني ف ً متضامنا ً متماسكا ة ـي تلك المرحلة الذھبیة كان مجتمعا

ار المروءة بین أضلعھ. كانت األسرة خلیة إجتماعیة لھا ـة حضاریة تؤجج نــنھضوی
ّـسل ً ویتحركون كفریــم قیمھا وأفرادھا یتفاعلـ اة ـل وحیــق عمــون مع بعضھم إیجابیا

ة والمرئیة تحمكھا رؤیة لبنان ـل اإلعالم المكتوبــمتماسكین متضامنین. وكانت وسائ
وال. ــان وكذلك رؤوس األمــات واألتنیات واألدیــواللغ ل الحضاراتــد تفاعــبل

ن أجل جعل لبنان بورصة وبنك وجامعة ومنبر ـون مــون ویناضلــكان الجمیع یؤمن
ً ــالم العربي. فــدق وترجمان العــومستشفى وفن ي ظل ھذا الواقع النھضوي إجتماعیا

ً أنتجنا الكثیــوفكری ً وإقتصادیا در العملة الصعبة ـلعة للتسویق تر من المخدرات كســا
 ولكننا لم نستھلكھا ولم نبلل أرجلنا حتى بمیاھھا اآلسنة.
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درات لسنة ـن مكافحة المخــا الى التقریر األمیركي الذي نشر عــوم وإذا عدنــأما الی
ً وأن جھـد بلــلم یعان ــدنا أن لبنــلوج ٢٠٠٩ ً ینتج المخدرات خصوصا از مكتب ـــدا

المخدرات قد أتلف أكثر ھذه المزروعات الشیطانیة بھمة ال تعرف التعب أو مكافحة 
% ٢٧ان حتى بلغت بحدود ـي لبنــدرات زادت فـالمھادنة. ولكن نسبة إستھالك المخ

وكذلك تحولت من حشیشة الى مخدرات كیمیائیة روجت في األسواق بأسعار متدنیة 
ا أنھ كانت ھناك ـن لقلنـإذا كنا منطقییل ــن بالوصول إلیھا. بــى للمراھقیــسمحت حت

ي صفوف الطبقات ــواد في المدارس والجامعات وفــذه المــق ھــشبكات تتعمد تسوی
ّـة تحطیم سلــرة بغیــالفقی و أخالقھا ـات التي رأسمالھا الحقیقي ھــم لتلك الطبقــم القیـ

قبلیة لحیاتھا وال أھداف ة والدة أجیال بكاملھا ال تملك رؤیة مستـومروءتھا وذلك بغی
ل. فتعیش في بؤرة عبثیة عدمیة في ـو أفضــتسعى للوصول إلیھا وإستنھاضھا لما ھ

ة المحرمات وإرتكاب الشذوذات والوقوف ــار إجتماعي مفكك یسمح لھا بإستباحــإط
د والعادات والثقافات. وربما یكون األمر بمثابة مؤامرة ــن التقالیــي مــموقف عدوان

د شخصیتھ الحضاریة وقیمھ المتجذرة في مجتمع ـان لكي یفقــي لبنــى اإلنسان فــعل
دأ اإلنتماء سواء إنتماء اإلنسان الى ــرة لضرب مبــره آالف السنوات. إنھا مؤامــعم

أو إنتماء اإلنسان الى حضارة لھا بصمتھا  ــى المجتمعاء اإلنسان الــاألرض أو إنتم
ى كل الحضارات.ــالخاصة بھا رغم إنفتاحھا عل  

الم الجنسیة ــج األفــة مع ترویــكان الھدف وراء ترویج المخدرات الرخیصة مترافق
ویزاوج بات بأن المخدر ینشط الطاقة الجنسیة اام الشبان والشـالخالعیة والشاذة وإیھ

ى السعادة ــة. وھذا منتھـــذة الرعشة الدماغیــذة الرعشة الجنسیة ولـــن، لــن لذتیــبی
ل أن الناس تفتقر الى المعرفة العلمیة ــة. ومن مصائبنا في ھذا الشرق الجاھــوالغبط

ن الحقائق البرھانیة. نعود ـموى ــام والخرافات وتصبح أقــفتنتشر اإلشاعات واألوھ
ً ضد المخدرات ـان ما قبــلنسأل السؤال الكبیر لماذا لبن ل الحرب األھلیة كان محصنا

ً للمخدرات. ولماذا لبنــرغم أنھ كان بل ً منتجا ً تجتاحھ المخدرات رغم ـان الیــدا وم بلدا
ً لھا. والجواب برأینا أن لبنــد منتجــأنھ لم یع ان األمس كانت تحكمھ الفلسفة الغائیة ــا
مسؤول إجتماعي  د وتعرفھ بأنھ كائن عاقل حرّ ة ھذا الوجوـر اإلنسان غایــالتي تعتب
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ھ بحریتھ المسؤولة ــھ ویحصن عقالنیتــھ بعقالنیتــرة. علیھ أن یحصن إنسانیتــبالفط
ً بناء مع اآلخرین. ى أرض المجتمع تفاعالً ــوالتي تتجسد عل إیجابیا  

ً ــل من ي تجعـة التــة العبثیـــھ الفلسفـــان تحكمــوم فلبنــأما الی ً مستھلكا اإلنسان كائنا
ي عدمیتھ وفي الالمعقول من الخرافات واألوھام ــة) غارق فــذة السریعــھ اللــغایت(

وس التي تفتقر الى جوھر الحقیقة ولو في حدھا األدنى. واألدھى من ذلك كلھ ــوالطق
ز أن ھذه الخرافات تتجلبب في بعض األحیان بجالبیب الفكر الدیني وذلك بعدم التمیی

د أكثرھا في عصر ــي ولــالتة الشعبیة ــن الثقافات الدینیــان وبیــر األدیــن جواھــبی
ً نقول أن مشكلة اإلدمان على ـاإلنحطاط الذي برأینا لم نخ رج منھ لألسف بعد. أخیرا
ً ولكنھا مشكلة ـان حالیــي لبنــر إلیھا فــة فقط كما ینظــالمخدرات لیست مشكلة أمنی ا

ى جھاز األمن بل یجب ـة ومعالجتھا یجب أن ال تقتصر علــإقتصادیة ثقافی إجتماعیة
 أن توضع خطة شمولیة تتشارك فیھا وزارة الثقافة ووزارة الشباب.

ـة ى أساس أنھا مشكلة إستراتیجیة ولیست مشكلــة المشكلة علــبإختصار یجب معالج
 أمنیـــة.
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