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مشكلة المخدرات واإليدز المتفاقمة في لیبیا

 :الصورة

زھرة مولو/إيرين

دمر الصراع منازل وحیاة العديد من السكان

(طرابلس, 18 يونیو 2013 (إيرين

يقول األطباء في لیبیا أنھم يقومون بفحص عدد "متزايد" من المرضى الذين يعانون من مشاكل متعلقة

بالمخدرات ومخاطر مماثلة بسبب اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشرية، في حقبة ما بعد القذافي

 .التي تتمیز بمحدودية إنفاذ القانون وقدرة الحكومة

وقال عبد هللا فنیر، نائب مدير مستشفى قرقارش لألمراض النفسیة في طرابلس: "كل شھر يأتي إلینا

أناس أكثر يحتاجون إلى مساعدة". وأضاف أن "ھذا جزء من تداعیات الثورة؛ فمراقبة الحدود ضعیفة، مما

يسھل عمل تجار المخدرات، وھناك طلب إضافي كذلك. كما نزح مئات اآلالف من اللیبیین، أو أصیبوا

 ."بجراح أو عانوا من أحزان خالل االنتفاضة

ويقول األطباء في مصحة اإلرادة لعالج االدمان، وھي مركز العالج الوحید من نوعه في البالد، أن حاالت

اإلدمان األكثر شیوعاً التي يعالجونھا ھي إدمان الترامادول، (مسكن يحفز اطالق السیروتونین ويمكن أن

 .يسبب تشنجات) والھیروين

ولكن الحقن بالھروين قد يصحبه إصابة بفیروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. فقد وجد تقرير أصدرته كلیة

لیفربول للطب المداري وتم نشره في أبريل بناًء على البیانات التي تم جمعھا في طرابلس قبل

االنتفاضة أن 87 بالمائة من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في المدينة مصابون بفیروس نقص

المناعة البشرية. وھذا أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم، وبالمقارنة، تبلغ ھذه النسبة 2.6

 .بالمائة في تونس، و7.7 بالمائة في القاھرة
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وطالب جوزيف فالديز الذي شغل منصب مدير الدراسة في ھذا المشروع بالتصدي على الفور للوباء

 .المنتشر بین المجموعات التي تتعاطى المخدرات لدرء أزمة صحیة أوسع نطاقًا

وأضاف قائًال: "نتائجنا تظھر بوضوح تام أن ھناك وباء يتركز بین متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في

لیبیا. كما أنھا تظھر التقدم نحو وباء يتركز بین الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، على الرغم من

أننا لم نتمكن من إجراء استقصاء متعمق في ھذا األمر. كما تشیر النتائج التي توصلنا إلیھا إلى ارتفاع

مستويات اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشرية بین العامالت في مجال الجنس. وعندما تأخذ كل ھذا

 ."بعین االعتبار، يصبح األمر مقلقاً للغاية

وأشار أيضاً إلى أنه "غالباً ما يكون الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال متزوجین أيضًا، وكذلك أولئك

الذين بلجؤون إلى العاھرات وتعاطي المخدرات. تعتبر ھذه المجموعات وسائل لنقل العدوى إلى عامة

 ."السكان، وينبغي على لیبیا مواجھة ھذه المسألة اآلن، وإال ستواجه مشكلة كبیرة في المستقبل

كما أن الخدمات الصحیة محدودة. ففي مصحة اإلرادة، يتلقى اللیبیون الذين يعانون من مشاكل اإلدمان

دعماً للتخلص من إدمانھم بمساعدة علماء النفس وجرعات من المخدرات مصممة خصیصاً لھم. ولكن

ـ 40 مريضاً فقط  .ھذه العیادة ال تتسع سوى ل

إنھا تقدم خدمة جیدة ولكنھا أصغر بكثیر من أن تستطیع خدمة البلد بأكمله،" كما أوضحت علیاء"

شیبوب، رئیسة قسم التوعیة بفیروس نقص المناعة البشرية في البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز.

وأضافت قائلة: "إننا نتعامل مع الكثیر من المدمنین الذين يحتاجون إلى ھذا النوع من العالج، ولكن من

 ."الصعب جداً تأمین مكان لھم. وفي الوقت الحالي، ال توجد طريقة لتوفیر عالج لھم جمیعًا

 ندرة البیانات

وتسبب ندرة البیانات مشاكل كبیرة ألولئك الذين يحاولون محاربة مشكلة المخدرات في لیبیا. وفي ھذا

السیاق، قال نبیل أبو عامر، منسق مشاريع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في

 ."لیبیا: "في ظل نظام القذافي، تم تجاھل مشكلة المخدرات في لیبیا إلى حد كبیر

وأضاف: "لقد بدأنا اآلن من الصفر في محاولة لجمع سجالت المستشفیات وبیانات من السجون، ولكن

حتى اآلن، تعتبر السیطرة على الوضع ضرباً من المستحیل. لیست لدينا فكرة عن عدد متعاطي

المخدرات بالحقن ھناك. يمكن أن يتراوح العدد بین بضعة آالف وعشرات اآلالف لكننا ال نعرف العدد

 ."بالضبط

ومن الصعب الحصول على بیانات موثوق بھا عن فیروس نقص المناعة البشرية. ووفقاً لألرقام الرسمیة،

تم تسجیل حوالي 12,000 مصاب بفیروس نقص المناعة البشرية، ولكن لیلى عقیل، رئیسة التخطیط

 .االستراتیجي في البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز، تقول أن ھذا الرقم أقل بكثیر من الواقع

وأضافت أن "الكثیر من المصابین بفیروس نقص المناعة البشرية ال يسعون للعالج الطبي وال يتصلون

 ."بالمسؤولین أو األطباء. وھذا يعني أن األرقام الرسمیة لیست سوى غیض من فیض كبیر جدًا

ويرجع سبب عدم وجود بیانات جزئیاً إلى نقص األموال. ويقول فالديز يجب توجیه مزيد من المال إلى برامج
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في ظل نظام القذافي، تم
تجاهل مشكلة المخدرات
في ليبيا إلى حد كبير

.مكافحة اإلدمان واإليدز في لیبیا

وأضاف أنه "على الحكومة اللیبیة والجھات المانحة الدولیة

توفیر المزيد من المال لبرامج الحد من الضرر والتعلیم، فضًال

عن البحوث. نحن بحاجة إلى أن ندرس تأثیر الحرب وانتشار

 ."فیروس نقص المناعة البشرية بشكل عام في البالد

وقال أيضًا: "من المحتمل أن تنتشر اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشرية خالل الثورة؛ فالناس

ينتشرون عندما تبدأ الحرب، وبالتالي ينشرون العدوى أيضًا. وفي كثیر من األحیان، يزداد نشاط الدعارة

والعمل في مجال الجنس خالل الحروب. كما يحدث العنف الجنسي ضد النساء والشباب ومن الطبیعي

 ."أن نرى زيادة في األمراض المنقولة جنسیاً التي تخرج عن السیطرة

 مواجھة المشكلة

وفي معرض ردھا على التقرير الذي أعدته كلیة لیفربول للطب المداري، قالت الحكومة اللیبیة أنھا

ستتعامل مع وباء فیروس نقص المناعة البشرية بین متعاطي المخدرات باعتباره مسألة ذات أولوية

 .وطنیة، ولكنھا، حتى اآلن لم تفعل شیئًا، حسبما ذكر فنیر

وأوضح فنیر أنه "ال يوجد حتى اآلن برنامج لتبادل اإلبر وأطباؤنا يفتقرون إلى الخبرة وإلى األدوية

المناسبة. في الواقع، لم يتم تنفیذ أي من التوصیات الواردة في التقرير. أعتقد أن معدل اإلصابة بفیروس

نقص المناعة البشرية آخذ في االرتفاع بین متعاطي المخدرات بالحقن بسبب ھذا التقاعس، حتى بعد

 ."زيادة عدد مدمني المخدرات

وذكر فنیر أنه سیكون لتفاقم األزمة آثار وخیمة على المجتمع ككل. "فاألمر يزداد إلى درجة تھدد

االستقرار الوطني. إن تجارة المخدرات تغذي عنف المیلیشیات، وكل ھذا يقوض الثقة في السیاسیین

 ."اللیبیین، وينبغي عدم التقلیل من تأثیر ھذا األمر

من جانبه، رفض مصطفى جبريل، وھو عضو مستقل في المؤتمر الوطني العام اللیبي وعضو لجنة

الصحة في البرلمان، فكرة أن مكافحة إدمان المخدرات ينبغي أن تكون من األولويات التي تركز علیھا

 .الحكومة

وقال أن "وزارة الصحة تركز على مواجھة األزمات. ھناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى عناية في

 ."لیبیا، ولھذا فإن عالج مدمني المخدرات لیس من األولويات

وتجدر اإلشارة إلى أن وصمة العار االجتماعیة التي تحیط بفیروس نقص المناعة البشرية وتعاطي

المخدرات ھي جزء كبیر من المشكلة، وفقاً اللیساندرا مارتینو، أخصائیة فیروس نقص المناعة البشرية

 .التي تعمل في لیبیا منذ عام 2005

وأضافت قائلة: "ترتبط اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشرية بشكل وثیق جداً بالرذائل، مثل ممارسة

الجنس العرضي، والشذوذ الجنسي وتعاطي المخدرات: وكلھا أشیاء غیر مقبولة في الثقافة اللیبیة.

وھذا يعني بالنسبة للیبیین أن فیروس نقص المناعة البشرية وتعاطي المخدرات لیسا من المجاالت

 ."المرغوبة التي يمكن إجراء الحمالت من أجلھا أو العمل فیھا
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 الثورة وإعادة التأھیل

وتدعم روايات متعاطي المخدرات والعاملین في مجال التوعیة التقارير الواردة من قبل األطباء والتي

تشیر إلى أن مشاكل المخدرات في لیبیا تزداد سوءًا. ويقول صالح، وھو مدمن ھیروين يتعافى في

 .مصحة اإلرادة في بنغازي، أن الحصول على الھیروين أصبح سھالً على نحو متزايد بعد االنتفاضة

لقد أصبح موجوداً في كل مكان بعد الثورة. لقد توقفت عن تعاطي الھیروين في عام 2008، ولكنني"

بدأت أتعاطاه مرة أخرى بعد التحرير. حاربت في الخطوط األمامیة، وحصلت على مكافأة كبیرة مثل غیري

من المقاتلین. بدأ الكثیر من أصدقائي يتعاطونه، ونظراً المتالكي أمواالً إضافیة، كان من الصعب علي

 ."االبتعاد عنه

وقالت بلقیس بوظھر، أخصائیة الصحة العامة في البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز: "نحن نعلم أن التوزيع

أكبر اآلن. عندما نذھب إلى المدارس االبتدائیة، يكون من الواضح جداً أن العديد من األطفال يتعاطون

 ."بالفعل عقاقیر مثل الترامادول والحشیش. لم يكن ھذا ھو الوضع السائد قبل الثورة

ويعد نقص التوعیة بأضرار المخدرات أحد العوامل التي ساھمت في انتشار تعاطي المخدرات في لیبیا،

 .وفقاً لفنیر

وأضاف أن "عامة الناس لم يكونوا على دراية بمخاطر المخدرات خالل عھد القذافي، لكن الوضع ال

يتحسن اآلن. وفوضى الثورة تعني انھیار العديد من برامج التوعیة والتعلیم القائمة، ولم يعاد تشغیل إال

 ."القلیل منھا
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