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ملف

التشريع في مقابر اللجان:
راحت السكرة وإجت الفكرة!

ّ
«يتبجح» بها
على مدى سنوات طويلة ،كان مزارعو الحشيشة يخافون المجاهرة بزراعتها أو َبفوائدها التي
واليمونة،
السياسيون اليوم في تسويقهم لتشريعها .في البقاع الشمالي ،بين بوداي والكنيسة ودير األحمر
ْ
إلى مرجحين في الهرمل ،مساحات هي «األفضل» لزراعة هذه النبتة ،بحسب المزارعين« .هذه األرض ِخلقت
التشريع ،لكنهم ُيجمعون على ضرورة «أن ُيحصر
آراؤهم في
من «االعتزاز» .تتفاوت
للحشيشة» يقولونها بشيء ً
ّ
ّ
باألماكن التي تزرع الشتلة عادة» ،وعلى رفض «الكوتا» ألنها «ما بتوفي»

ّ
خضم الحماسة
في
للتشريع ،التي ظهرت فجأة،
طفا على السطح إقتراحا
قوانين ،هما أقرب الى أفكار
منهما إلى نصوص .وكان
مفترضًا أن يخضعا لنقاش في
اللجان النيابية ُ
المشتركة .لكن،
سرعان ما فترت الحماسة ،وبدا
أن أيًا من اإلقتراحين لن يسلك
طريقه الى التشريع .فاللجان
المشتركة التي عقدت نحو
أربعة إجتماعات ،منذ اشتعال
«فورة تشريع الحشيشة»،
لم تناقش األمر .والسبب،
كثيرة»،
«عقبات وحسابات ّ
ناهيك عن دراسات أكدت
أن سلبيات التشريع أكثر من
إيجابياتها .المشروع ،إذن ،بات
في «مقبرة» اللجان .وبعدما
«راحت السكرة وإجت الفكرة»،
قد تكون النتيجة سحبه من
التداول نهائيًا

المزارعون :نعم للتشريع ...ال لـ«الكوتا»!
إيلده الغصين
ح ـت ــى اآلن ،ال ي ـع ـل ــم ال ـق ـس ــم األك ـب ــر
م ــن م ــزارع ــي الـحـشـيـشــة ف ــي ال ـب ُـقــاع
أن «األغ ـ ـ ـ ــراض ال ـط ـ ّ ّـب ـي ــة» ال ـت ــي ف ـتــح
موضوع تشريع القنب الهندي «على
ّ
شرفها» تتطلب نبتة مختلفة عن تلك
التي اعـتــادوا زراعتها .يسرد رئيس
ب ـل ــدي ــة ال ـي ـم ــون ــة ط ـ ــال شـ ــريـ ــف ،مــا
يعرفه عن التشريع في أوروبا وكندا:
«هناك ّ
هجنوا النبتة ،بقيت بالشكل
ن ـف ـس ــه ،ل ـك ــن م ــن دون مـ ـ ــادة رب ــاع ــي
هـيــدرو كانابينول امل ـخـ ّـدر .وأنشئت
بـنــوك لـتــوزيــع ال ـب ــذور املـهـ ّـجـنــة على
املزارعني».
ّ
يشكل ّ
همًا أساسيًا
تهجني النبتة ال
ّ
أهمية
لـلـمــزارعــن الــذيــن ال يـعـيــرون
كـبـيــرة لتفاصيل مـشــاريــع الـقــوانــن.
ّ
ّ
والكميات.
همهم في مكان آخر :الكوتا
«ف ـ ـ ــرض ك ــوت ــا ع ـل ــى ال ـك ـم ـي ــات ال ـتــي
ّ
ّ
يمكن أن نسلمها للدولة يقلص من
أرباحنا» يستنتجون .يطالب شريف
«بــدراســة الـجــدوى االقتصادية لهذه
ال ــزراع ــة» ،راف ـضــا وض ــع «كــوتــا على
الكميات ،بل فتح املجال أمام املزارع،
ما دام ّ
ثمة من يتسلم اإلنتاج».

ّ
تخوف من سيناريو التبغ

تشريعها ،كما التبغ،
الحشيشة ،بعد
ّ
زراع ـ ــة مـضـمـ ّـونــة ت ــوف ــر ال ــدول ــة على
ّ
املزارعني مشاق تصديرها بتسلمها
مـنـهــم ب ــدل تــركـهــا الح ـت ـكــار الـتـجــار.

مفارقات «الحشيشة»
يبدأ موسم زراعة الحشيشة في نيسان
«التشارين» .بعد القطاف،
وينتهي في
ّ
تأتي املرحلة «األكثر دقة لتحويلها ّإلى
ّ
كيميائية» ،وهي مرحلة «تتطلب
بودرة
ّ
مخصصة لـهــا ،وتـكــالـيــف على
أمــاكــن
عكس زراعتها» .الشغل في الحشيشة
ّ
م ـت ـع ــب« ،الـ ـقـ ـط ــاف والـ ـ ـ ــدق وال ـت ـن ـظ ـيــف
والـتــوضـيــب للتصدير يـجــب أن تكون
على األص ــول» ،غير ذلــك «مــا بتزبط».
ً
«ال شــيء سـهــا» فــي عالم الحشيشة،
لكنها نبتة «مضمونة» برأي املزارعني،
تتماشى ّومناخ البقاع القاسي .يــراوح
سعر «الـهــقــة بــاب أول» بحسب تعبير
مــزارعــي الحشيشة «بــن  150ومئتي
دوالر ،وفق التاجر».
أما تعاطي ّ
املخدرات «اآلخذ باالزدياد»،
ّ
فمرده «إلى ّأن املراهقني يعانون البطالة
والفراغ ،ويشذون عن القاعدة» .والقاعدة
املقصودة هي أن «املزارع ال يتعاطى» .أما
ّ
«فيتبرأ» منها مزارعو
زراعة «األبيض»،
البقاع« .الكوكايني والهيرويني وسواهما
م ـ ــواد ال ت ـص ـنــع ه ـن ــا ،ب ــل ي ـس ـتــوردهــا
الـ ـت ـ ّـج ــار مـ ــن اإلكـ ـ ـ ـ ـ ــوادور وكــولــوم ـب ـيــا
وال ـبــرازيــل .ه ــذا ،ولـيــس الحشيشة ،ما
يتعاطاه الشباب».

لكن ذلــك ال يلغي الخشية مــن تكرار
ال ـس ـي ـنــاريــو نـفـســه الـ ــذي ي ـح ــدث في
زراع ــة الــدخــان .فما يتقاضاه مــزارع
التبغ عــن كــل رخصة (أذون زراع ــي)،
«ال يـ ـكـ ـف ــي لـ ـلـ ـعـ ـي ــش طـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـعـ ــام
ف ــي ان ـت ـظ ــار م ــوع ــد ت ـس ـل ـيــم اإلن ـت ــاج
إل ـ ــى ال ــريـ ـج ــي (إدارة ح ـص ــر ال ـت ـبــغ
والتنباك)» .وعلى هذا النحو ،ال يريد
مزارعو الحشيشة أن تلقى زراعتهم
لدى تشريعها املصير نفسه .مزارعو
ال ـت ـب ــغ ي ـع ــان ــون م ــن الـ ـت ــوزي ــع «غ ـيــر
ال ـ ـعـ ــادل» لـ ــأذونـ ــات ال ــزراعـ ـي ــة الـتــي
يـحـتـكــرهــا ال ـب ـعــض ،وي ـش ـكــون ســوء
األس ـ ـعـ ــار وتـ ـح ــدي ــد ح ـ ّـص ــة اإلنـ ـت ــاج
م ــن الـ ــدولـ ــة .امل ـق ــارن ــة ال ـت ــي يـعـقــدهــا
امل ــزارع ــون ،سببها أن كثيرين منهم
يزرعون الصنفني :التبغ والحشيشة،
ويزرعون أيضًا الخضار وغيرها من
األصناف التي ينتجها سهل البقاع.
ّ
ل ـك ــن ـهــا ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة زراع ـ ـ ـ ــات «غ ـيــر
ً
مضمونة» .ف ـ «دون ــم البطاطا ،مثال،
كلفة زراعته تبلغ نحو  1500دوالر»،
و«زراع ـ ـ ـ ــة م ـئ ــة دونـ ـ ــم م ـن ــه م ـخــاطــرة
كبيرة ،في ظل نقص املياه واألمراض
ال ـت ــي ت ـص ـيــب ال ـب ـط ــاط ،كــالـجـعـفـيــر،
ً
فضال عن مشاكل التصريف» .بينما
ب ــامل ـق ــارن ــة ،ك ـل ـفــة زراعـ ـ ــة «م ـئ ــة دون ــم
حشيشة تصل إلى عشرة آالف دوالر،
مع مردود مضمون بني عشرين و25
ألــف دوالر أو أكـثــر بحسب الـســوق»،
مـ ــن دون «أي م ـ ـخـ ــاطـ ــر» ،ألن ه ــذه
ال ــزراع ــة «ال تـصـيـبـهــا األمـ ـ ــراض وال
العطش» ،اللهم إال مخاطرة وحيدة:
ً
«مــاحـقــة الــدولــة» ،فـضــا عــن «الغنب
الالحق باملزارع الذي يجني القروش،
فيما يراكم التجار املاليني» ،بحسب
أبو حسن شريف.

ميسم رزق

التشريع «حقل تجارب»
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــون ــة الـ ـبـ ـق ــاعـ ـي ــة ،تـنـعـكــس
ال ـش ـم ــس ع ـل ــى الـ ـب ــرك ــة ال ـص ـن ــاع ـ ّـي ــة
ال ـك ـب ـي ــرة ،مـ ـن ــذرة ال ــواص ـل ــن بــأنـهــم
ّ
أطــلــوا على الضيعة النائية .انتهى
امل ـ ـ ـ ـ ــزارع ـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد مـ ــوسـ ــم
الـ ـحـ ـشـ ـيـ ـش ــة ووضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوا املـ ـحـ ـص ــول
بانتظار بيعه .لكن «الـســوق جامد»
و«ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرزق» ي ـن ـت ـظ ــر ت ـص ــري ـف ــه و«ال
أحــد يـشـتــري» .هــذا الـعــام كما العام
املـ ــاضـ ــي ،ال ي ـع ـلــم املـ ـ ــزارعـ ـ ــون كـيــف
ّ
سيصرفون إنتاجهم .ينطلق رئيس
البلدية «أبو علي طالل» ،كما يناديه
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ،مـ ــن م ـ ـبـ ــدأ املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـلــى
التشريع «لكون الناس يزرعون هذه
النبتة منذ مئة سنة ،والدولة لم تجد
ً
ّ
والتحري
بديال سوى بالغات البحث
ّ
ّ
وم ــذك ــرات الـتــوقـيــف» .تـلــك امل ــذكــرات
تشكل الـهـ ّـم األول للناس هـنــاك .لــذا،
ال مـشـكـلــة ف ــي «ت ـج ــري ــب ال ـت ـشــريــع»
طـمـعــا ب ـ ـ «ع ـف ــو ع ـ ــام»« .ل ـي ــس لــديـنــا
ّ
منجرب» يقولون .فهم،
مــا نخسره،
ّ
عـلــى أي ح ــال« ،م ـس ـت ـمــرون» بــزراعــة
ال ـ ّح ـش ـي ـشــة ح ـت ــى «ل ـ ــو لـ ــم ت ـ ـشـ ـ ّـرع»،
ألنهم ،ببساطة« ،في بلد يخالف فيه
ّ
قانون السير والبناء وكل شيء ،فهل
ّ
تتوقف املسألة على هــذه الــزراعــة؟»،
يسأل أحــدهــم ،الفتًا إلــى «حسن ّ
نية
املزارعني» عندما أقدموا «على وقف
زراعـ ــة املـ ـخ ـ ّـدرات طــوعــا ع ــام ،»1992
ٍّ
ـأت ب ــه ال ــدول ــة.
ف ــي ان ـت ـظــار ح ــل ل ــم تـ ـ ِ

ّ
كل الزراعات البديلة لم تنفع وبقيت مشاريع بال خطط طويلة األمد (رامح حمية)

ّ
كل َّ الزراعات البديلة «لم تنفع» ،ولم
ُ
توفر مستلزماتها ،وبقيت مشاريع
بــا «خـطــط طــويـلــة األمـ ــد» .واألمـثـلــة
عــديــدة :زراع ــة الــزعـفــران ،والشمندر،
واألشجار املثمرة ،وسواها.
ّ
ي ـ ـشـ ــكـ ــل ال ـ ـت ـ ـشـ ــريـ ــع «ال ـ ـخـ ــرطـ ــوشـ ــة
األخيرة» بالنسبة إلى من يعتمدون
عـلــى زراعـ ــة امل ـم ـنــوعــات« .ال ـخــدمــات
مـ ـع ــدوم ــة ،وال ـ ـنـ ــاس ع ـل ــى وش ـ ــك أن
ي ـص ـي ــروا ت ـح ــت خ ــط ال ـف ـق ــر» ي ـقــول
أب ــو ح ـســن ،ويـشـكــو مــواســم الـتـفــاح
والـفــاصــولـيــاء والـبـطــاطــا فــي بلدته
الـ ـت ــي يـ ـف ــوق ارتـ ـف ــاعـ ـه ــا عـ ــن سـطــح
ّ
ال ـب ـحــر  1300مـ ـت ــر« ...ك ــل ــه بـيـصـقــع،
وحــدهــا الحشيشة تـقــاوم الجليد».
يتابع حاسمًا« :زرعنا الحشيشة كي
ال يستعبدنا أحد ،نحن مع التشريع
كي يعيش الناس بكرامة ،ويخلصوا
ّ
يجربوا خطوة
املطاليب ،عليهم أن
ّ
ويجربونا معها» .ال مشكلة
التشريع
ُّ
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـي ــه فـ ــي «تـ ـس ــل ــم شـتـلــة
أخرى» شرط أن تكون «شيء يحرز.
أمــا إذا ق ـ ّـرروا إعـطــاء نــا مليون ليرة
ّ
ّ
فليخيطوا بغير هاملسلة» .ال
للدونم
خــوف مــن التشريع «إذا أصبح بيد
ّ
الدولة وليس التاجر» ،األخير «حل

ال يريد مزارعو
الحشيشة أن يكون
مصيرهم بعد التشريع
كمزارعي التبغ

عندما غابت الــدولــة ،وعندما تعود
يغادر من تلقاء نفسه».

«سوق جامد ومواسم مضروبة»
ف ــي ديـ ــر األحـ ـم ــر ي ـش ـكــو املـ ــزارعـ ــون،
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــم ،م ـ ـ ــواس ـ ـ ــم «ان ـ ـ ـضـ ـ ــربـ ـ ــت»،
سـ ـ ــواء م ــوس ــم ال ـب ـط ــاط ــا أو ال ـخ ـيــار
أو الـبـصــل أو ال ـح ـبــوب أو الـعـنــب…
حتى الحشيشة «جــابــت سوقها من
سنتني» أما اليوم فـ«السوق جامد».
بعد الـحــرب فــي ســوريــا «لــم يعد من
طرق للتصدير» .يقول أحدهم« :لو أن
ّ
وتثبت
وزارة الــزراعــة تهتم بــاملــزارع

سعر كيلو البطاطا بخمسمئة ليرة
ً
مثال ،ملا كان أحد ليزرع الحشيشة»،
مضيفًا« :يعتقد البعض أن التشريع
سيجعله ي ــزرع ويـبـيــع الـكـمـيــة التي
تــريــدهــا» .أم ــا املـشـكـلــة األك ـبــر بــرأيــه،
ف ـف ــي «حـ ـص ــول ف ــائ ــض ف ــي اإلنـ ـت ــاج
ال تتسلمه ال ــدول ــة» ،وتــالـيــا «عــودتــه
لالستعمال الداخلي».
من جهتها ،تشير املزارعة الخمسينية
فــي الــديــر إل ــى أن ــه مـنــذ أرب ــع سـنــوات
ومـ ــواسـ ــم ال ـع ـن ــب «ال ت ـع ـط ــي» .رغ ــم
ذلـ ــك« ،ن ـه ـتـ ّـم بـهــا حـتــى عـ ــادت تنتج
ه ــذا الـ ـع ــام» .املـشـكـلــة ف ــي «االه ـت ـمــام
ّ
ّ
الكبير ال ــذي تتطلبه ك ــل املــزروعــات
الـبــديـلــة ال ـتــي يـقـتــرحــونـهــا» .العنب
واحــد من «الـبــدائــل» ،وقــد استحدثت
فــي الــديــر خ ـم ــارات لـصـنــاعــة النبيذ
ّ
ال ـف ــاخ ــر وتـ ـص ــدي ــره .كـ ــل املـحــاصـيــل
والبدائل «الخسارة فيها قبل الربح».
خصوصًا أنها ـ ـ على عكس الحشيشة
ّ
ّ ً
وعماال.
ـ ـ تتطلب أدوية وسمادًا
ّ
ّ
ّ
صيفي،
الشح في املياه في كل موسم
ّ
بسبب «ال ـت ـعــديــات» ي ــؤدي إل ــى تلف
امل ـ ـحـ ــاص ـ ـيـ ــل ،وال سـ ـ ّـي ـ ـمـ ــا الـ ـك ــرس ــن
ّ
والشعير والحبوب «كلو راح» .حتى
ال ـق ـمــح «ه ـ ِـل ــك» م ــن ال ـج ـف ــاف .امل ـنــاخ

«ال ي ـس ــاع ــد» .أمـ ــا الـحـشـيـشــة فـشــأن
آخـ ـ ــر! أفـ ـض ــل ن ــوع ـي ــة م ــن الـحـشـيــش
«ت ـص ـنــع ف ــي مـنـطـقـتـنــا ،ألن األرض
ل ـهــا» .ال تـهـتـ ّـم امل ــزارع ــة بــذكــر اسمها
«ي ـ ـ ــا ري ـ ـ ــت ب ـ ـيـ ــاخـ ــدونـ ــي شـ ـه ــر ع ـلــى
ّ
الحبس بلكي برتاح وبفضى صلي».
يـنـتـظــر املـ ــزارعـ ــون ب ـيــع مـحـصــولـهــم
م ــن ّ ال ـح ـش ـيــش ب ـع ــدم ــا «اش ـت ـغ ـل ــوه»
ووضـ ـ ـب ـ ــوه« .لـ ــم أكـ ــن م ــع ال ـت ـشــريــع»
ت ـق ــول امل ــزارع ــة ال ــدي ــري ــة ،ل ـكــن ال ـيــوم
ّ
«إذا فكرت في املوضوع أقــول :بلى».
ه ـ ـكـ ــذا أفـ ـ ـض ـ ــل« .ل ـن ـح ـس ــب أنـ ـ ــه مـثــل
«ال ــدخ ــان» (ال ـت ـبــغ) ه ـكــذا نـضـمــن أن
ثمة مــن يتسلم املحصول ،فــا نكون
تحت رحمة تجار الحشيشة» .أولئك
الـتـجــار ال يــراهــم امل ــزارع ــون «الـكـبــار
منهم ال نعرفهم ،ناس تحت يد ناس،
فـ ــا ي ـص ــل لـ ـلـ ـم ــزارع إال مـ ــن ال ـج ـمــل
ّ
تسلمت إدارة ّ
دينتو» .ال ّ
عامة
يهم إذا
في الدولة املحصول أو شركة أدويــة
ّ
خـ ّ
ـاص ــة «املـ ـه ــم م ــا ي ـض ــل بـ ـ ــاألرض».
ّ
تبقى الدولة بكل عالتها ،وبالرغم من
غيابها «أم ــا رحــومــا» .أمــا الحصول
عـلــى إذن ل ــزراع ــة الـحـشـيـشــة ،فيجب
ّ
ّ
أل يـقــل عــن « 20إلــى  25دون ـمــا ،هذه
الكمية يمكن أن تكفي عائلة».

فـ ـج ــأة صـ ـح ــا ال ـج ـم ـي ــع عـ ـل ــى «أهـ ـمـ ـي ــة»
الحشيشة .النبتة املــرذولــة ،والتي ُرذلــت
منطقة لبنانية بأكملها بسببها ،خرجت
ّ
املحرمات،
بـ«سحر ماكينزي» من دائــرة
وت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــت إلـ ـ ــى «مـ ـنـ ـج ــم» مـ ــن «ال ــذه ــب
األخ ـ ـضـ ــر» ،ت ـس ــاب ــق ال ـس ـي ــاس ـي ــون عـلــى
اإلشادة بـ«فوائدها» وضخامة عائداتها
عـلــى االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي امل ـن ـهــك .هـكــذا
تــوالــت االق ـتــراحــات .واح ــد قـ ّـدمـتــه «كتلة
الـتـحــريــر والـتـنـمـيــة» ،وث ــان قـ ّـدمــه نائب
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ع ــن بـعـلـبــك ّ -الـهــرمــل
أن ـط ــوان حـبـشــي ،وثــالــث يـتـحــضــر نــواب
لطرحه نيابة عــن شــركــات أدوي ــة تطمح
إلى حجز حصة لها في هذا السوق.
ّ
إال أن أعضاء في اللجان النيابية أكــدوا
ل ــ«األخ ـبــار» أن أيــا مــن هــذه املـشــاريــع لن
ً
يبصر النور« ،أوال لوجود عقبات داخلية
دفعت إلى اتخاذ قرار ضمني بسحب هذا
األمر من التداول» ،و«ثانيًا ألن الدراسات
تؤكد أن ال ظــروف مؤاتية لتنفيذها في
املناطق التي ُيمكن زراعــة القنب الهندي
فيها» .وأوضــح هؤالء أن كل االقتراحات
لم تلحظ الضوابط القانونية املطلوبة،
وبالتالي هناك خوف من تحول املجتمع
اللبناني إل ــى «مجتمع ت ـعــاط» ،فــي ظل
عدم قدرة الدولة على ضبط هذه الزراعة،
ومنع استغاللها من «الرؤوس الكبيرة».
أمــا تلزيم هــذا الـقـطــاع إلــى جهة واحــدة
أو حـصــره بهيئة مــا فيعني إف ــراغ هــذا
املشروع من جدواه االقتصادية ،إذا كانت
ً
موجودة فعال.

اقتراح «التنمية والتحرير»

االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح امل ـ ـق ـ ـ ّـدم مـ ــن «كـ ـتـ ـل ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
وال ـت ـح ــري ــر» ،بـحـســب ع ــدد م ــن ال ـن ــواب،
«م ـج ـمــوعــة أف ـك ــار أك ـث ــر م ــن ك ــون ــه نـ ّـصــا
قانونيًا .املالحظات حوله كثيرة ،واألخذ
بها ّكلها يعني نسفه» .وهو ّ
ينص ّعلى
إن ـش ــاء ال ـه ـي ـئــة ال ـنــاظ ـمــة ل ــزراع ــة الـقــنــب
ّ
الـ ـهـ ـن ــدي ،ال ـت ــي س ـت ـت ـمــتــع بــالـشـخـصـيــة
املعنوية واالسـتـقــالــن املــالــي واإلداري،
وكــافــة الحقوق الــازمــة مثل حــق التملك
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــرف واملـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــاة واإلق ـ ـ ـ ـ ـ ــراض

واالستقراض وقبول الهبات .ومن أهداف
ال ـه ـي ـئ ــة :ت ـن ـظ ـيــم أن ـش ـط ــة زراع ـ ـ ــة الـقـنــب
وحصاده ومعالجته وتخزينه وتوزيعه
وبيعه ،اقتراح إجراءات للحد من املخاطر
واألض ـ ـ ــرار املــرت ـب ـطــة بــاس ـت ـخــدام الـقـنــب
وفقًا للسياسات التي تحددها الحكومة،
تقديم املشورة للقطاعني العام والخاص،
وضــع االسـتــراتـيـجـيــات الـتــي مــن شأنها
زيادة الوعي بمخاطر االستهالك املسيء.
وه ـنــاك صــاحـ ّـيــات إضــافـيــة (عـمــانـيــة)
للهيئة امل ــذك ــورة ،ه ــي :مـنــح التراخيص
وإنشاء سجل خاص لتسجيل الطلبات،
وض ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ،ع ـقــد
اتفاقيات مع املؤسسات العامة والخاصة
املحلية والــدول ـيــة ،وض ــع تـقــريــر سنوي
ترفعه إلى وزير الوصاية (وزير الزراعة)،
وإجـ ــراء الـتـحـقـيـقــات ال ــازم ــة ملــراقـبــة كل
مـ ــراحـ ــل ال ـ ــزراع ـ ــة والـ ـحـ ـص ــاد واإلن ـ ـتـ ــاج
والتخزين والتوزيع والتوريد.
يؤكد عضو الكتلة النائب محمد خواجة
أن «ال ـف ـكــرة األســاس ـيــة ال ـتــي ق ــام عليها
االق ـت ــراح هــي إن ـشــاء هـيـئــة مـشــرفــة على
هذا القطاع مع كثير من الضوابط ،تمامًا
كما في الريجي» .وعلى رغم املالحظات
ح ـ ــول االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ،إال أن أح ـ ـ ـ ـدًا ،بـحـســب
خ ــواج ــة ،ال ُي ـم ـكــن أن ُيـ ـع ــارض أسـبــابــه
ّ
املوجبة« ،فلبنان َ
ليس أول بلد يتجه إلى
تـشــريــع ه ــذه ال ــزراع ــة .هـنــاك دول كبيرة
م ـثــل أملــان ـيــا وك ـن ــدا وال ــوالي ــات املـتـحــدة
سـبــق أن شـ ّـرعـتـهــا الس ـت ـخــدامــات طبية
ّ
وصـنــاعـيــة» .وي ـشـ ّـدد عـلــى أن إق ــرار هــذا
املشروع «واحــد من الخطوات التي يريد
الرئيس نبيه ّبري أن ّ
يحسن من خاللها
ُ
وضــع منطقة البقاع .ال يريد للمزارعني
أن يبقوا تحت ضغط التهديد املستمر.
ّ
سيحسن من
لذا ،فإن تنظيم هذه الزراعة
الواقع االقتصادي في منطقتهم».
أهم ما في هذا االقتراح ،بحسب خواجة،
ه ــو «وج ـ ـ ــود ه ـي ـئــة م ـش ــرف ــة ،ل ـه ــا طــابــع
اح ـت ـكــاري ،سـتـكــون هــي امل ـخــولــة إعـطــاء
ال ـت ــراخ ـي ــص وت ـش ــدي ــد ال ـع ـق ــوب ــات عـلــى
املخالفني واملتفلتني ،تمامًا كما الريجي».
وه ــذا األم ــر «سـتـقــرره الحـقــا الهيئة عبر
مجموعة من الخبراء واملهندسني .وفي
ستستكمله
كل األحوال ،هذا مسار طويل
ِ
الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ـ ــي مـ ـ ــا بـ ـع ــد عـ ـب ــر إصـ ـ ـ ــدار
املراسيم».
مـصــادر نيابية تــأخــذ على االق ـتــراح أنه
ُ
«مستنسخ مــن نـ ّـص إدارة حـصــر التبغ
والتنباك» .فالهيئة الناظمة التي ينص
عـلـيـهــا إلدارة ال ـق ـط ــاع ت ـح ـمــل «روح ـي ــة
ّ
الــري ـجــي» ك ـ ــإدارة ُمـسـتـقــلــة بـصــاحـيــات
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،ت ــرتـ ـب ــط ش ـك ـل ـي ــا ب ــوزي ــر
الزراعة .وتلفت املصادر إلى أن االقتراح
يحمل «نفسًا تجاريًا» في اآللية املتبعة
ِ
مــن ال ــزراع ــة مـ ــرورًا بالتصنيع وانـتـهــاء
بــالـتـســويــق ،ويـتـعــاطــى مــع ه ــذا الـقـطــاع
ً
كــأحــد مـصــادر تمويل الــدولــة .فـبــدال من
إع ـطــاء حــوافــز ل ـل ـمــزارعــن ،نـ ِـجــد تــدابـيــر
وش ــروط ــا وع ـقــوبــات وض ــواب ــط ،فـيـمــا ال
نرى في املقابل أين ُ
تكمن مصلحة املزارع،
وال تخصيص قسم من اإليرادات لتطوير
املنطقة» .كما أن ثـ ّـمــة جانبًا آخــر شديد

زراعة ّ
مخدرات!
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن ن ــواب ــا يـتـحـضــرون لـتـقــديــم اق ـت ــراح ق ــان ــون جــديــد
«للترخيص لزراعات تستعمل في صناعة الدواء حصرًا» .هذا االقتراح،
بحسب املعطيات ،تـجــاري بامتياز ،وأعـ ّـدتــه شــركــات دواء محلية تريد
ّ
املشرعة،
االستفادة من املشروع .خطورته أنه يريد توسيع بيكار النباتات
إذ ّ
ينص في أحد مــواده على «ترخيص زراعــة خشخاش األفيون ونبتة
الكوكا ،وسائر النباتات التي تنتج منها مخدرات» .على أن تنشأ «هيئة
خاصة لإلشراف والرقابة على زراعة املخدرات» .يهدف النص في روحيته
إلى منح شركات الدواء ،في حال حصولها على التراخيص« ،حق استيراد
البذور واستيالد الشتول وبيعها وزرعها وحصاد املحصول ومعالجته
وتحويله وتخزينه وبيعه وتصنيفه» .وبحسب االق ـتــراح نفسه ،تضم
الشركات إلى ملفها خريطة عن العقار أو العقارات التي تعهدت بشراء
محصولها!

األهـمـيــة ،يرتبط باملخاطر االجتماعية،
نتيجة تـشــريــع ه ــذه ال ــزراع ــة ،فــي مــا لو
لــم ُتضبط بالشكل الصحيح ،أو لــم ّ
يتم
وض ــع ض ـمــانــات ل ـعــدم اسـتـخــدامـهــا في
غير طبية ،ما قد ينعكس تزايدًا
أغراض ُ
في أعداد املدمنني واملتعاطني.

حزب الله ال يؤيد؟
امل ــوق ــف ،بـحـســب م ـصــادر مـطـلـعــة ،أقــرب
إلى السلبي الرتباط األمر بروادع دينية
واج ـت ـمــاع ـيــة ،وب ـم ـحــاذيــر سـيــاسـيــة لها

اقتراح «التنمية والتحرير»
يقضي بإنشاء هيئة
مشرفة تدير القطاع
تحمل روحية الـ«الريجي»
ِ

عالقة بالعقوبات املفروضة من الخارج،
ً
فضال عن عدم الثقة بــإدارة سليمة لهذه
الزراعة تبقيها في إطارها السليم.
أم ـ ـ ــا ب ـق ـي ــة الـ ـكـ ـت ــل الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ف ـ ــا ي ـ ــزال
املــوضــوع قيد ال ــدرس لــديـهــا ،وإن كانت
ت ـت ـجــه «فـ ــي امل ـ ـبـ ــدأ» إلـ ــى ت ــأيـ ـي ــده .كـتـلــة
«املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» طـ ــرحـ ــت األم ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي أح ــد
اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا ،وتـ ـح ــدث ال ـن ــائ ــب ه ــادي
حبيش عن ّ
«جو إيجابي» ،وعن «االتفاق
عـلــى درس االقـ ـت ــراح ووض ــع مــاحـظــات
ّ
عـلـيــه» .كــذلــك فعل تكتل «لـبـنــان الـقــوي»
ّ
الـ ــذي شــكــل لـجـنــة خــاصــة لـلـتــدقـيــق في
االقـ ـت ــراح ووضـ ــع مــاح ـظــات ـهــا ،بحسب
الـنــائــب روجـيــه ع ــازار .الـنــائــب الكتائبي
إل ـيـ َـاس حـنـكــش أش ــار إل ــى أن «االق ـت ــراح
ُي ـن ــاق ــش م ـنــذ ف ـت ــرة ف ــي الـ ـح ــزب وه ـنــاك

ّ
كبار ّ
اقتراح حبشي ُيمكن ّ
المخدرات من ترخيص شركات لزراعة الحشيشة! (أ ف ب)
تجار

ن ـقــاط سـنـطــالــب بـتـعــديـلـهــا» ،أهـمـهــا أن
«الهيئة التي ّ
نص عليها االقتراح يجب
أن تخضع لوزارة الصحة ال الزراعة».

اقتراح حبشي

ّ
اقتراح القانون املقدم من النائب
بحسب
ّ
حبشي ،يحق للشركات املرخص لها أن
تـتـعــاقــد م ــع امل ــزارع ــن الــراغ ـبــن بــزراعــة
الحشيشة وفقًا لشروط تحدد بمرسوم
ي ـصــدر ع ــن مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـن ـ ً
ـاء على
اقتراح من وزير الصحة .ووفق االقتراح،
ُي ـع ـت ـبــر ال ـع ـقــد ب ـم ـثــابــة إجـ ـ ــازة ل ـل ـمــزارع
يـخــولــه زراعـ ــة الـحـشـيـشــة وب ـيــع إنـتــاجــه
حصرًا للشركة املتعاقدة معه .وتتعاقد
الشركات املرخص لها مع املزارعني وفق
شـ ــروط م ـح ــددة ب ـمــوجــب دف ـتــر ش ــروط.
بعد توقيع العقد واعتبار املــزارع مجازًا
ب ـ ــال ـ ــزراع ـ ــة ،ي ـس ـت ـل ــم الـ ـشـ ـت ــول امل ــؤص ـل ــة
واملرقمة من الشركة ،وفق جدول تحدده
مـسـبـقــا نـسـبــة إل ــى امل ـس ــاح ــات الــزراع ـيــة
املسموح زراعتها واملحددة في كل عقد.
فــي اتـصــال مــع «األخ ـب ــار» اعتبر حبشي
أن «تلزيم القطاع لجهة معينة سيطيح
بـ ـج ــدوى املـ ـ ـش ـ ــروع» ،م ـع ــارض ــا ف ـك ــرة أن
«تنشأ هيئة جــديــدة ،مــا دام هناك دائــرة
ق ــائ ـم ــة ،ه ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ـخـ ــدرات ف ــي وزارة
ال ـص ـح ــة ،ال ـت ــي ُي ـم ـكــن تـكـلـيـفـهــا ُمــراق ـبــة
زراع ــة الحشيشة .وتكون مهمتها ضبط
اإلنتاج ومنع تسرب الحشيشة إلى أيدي
املــواط ـنــن ،وذل ــك مــن خ ــال فــريــق خـبــراء
ومهندسني زراعـيــن ومــراقـبــن يكشفون
على الحقول املزروعة التي تكون كل شركة
م ــرخ ــص ل ـهــا ق ــد ص ــرح ــت عـنـهــا سـنــويــا
قـبــل بــدايــة كــل مــوســم زراع ـ ــي» .وف ــق هــذا
االقتراحُ ،يحصر دور الشركة املرخص لها
في شراء املنتجات من املزارعني املرخص
ل ـهــم زراع ـ ــة ال ـق ـنــب ب ـمــوجــب ع ـقــد مــوقــع
معها .وبناء على هذه الشروط ،يتعرض
للمالحقة والعقوبة كل مزارع غير متعاقد
مع شركة مرخص لها ،يقدم على استغالل
أو تشغيل أرضه أو زراعة أو بيع أو توزيع
أو اإلتجار أو تعاطي نبتة القنب بصورة
مخالفة للقانون.
ّ
وي ــؤخ ــذ ع ـلــى هـ ــذا االق ـ ـتـ ــراح أن ـ ــه ُيـمـكــن
أن يسمح لبعض كـ ّـبــار تـ ّـجــار امل ـخـ ّـدرات
الناشطني ،أو من ينتدبونهم كواجهات
«ن ـظ ـي ـفــة» عــدل ـيــا ،أن يــؤس ـســوا شــركــات
تحصل على الترخيص الالزم ،ثم يباشر
امل ــزارع ــون العمل ملصلحتهم ،وبالتالي
نكون أمام شرعنة لواقع «مافيوي» أو ما
ً
ُيشبه ذلــك .فضال عن نزعة الخصخصة
ُ
ال ـت ــي ،ف ــي بـلــد كـلـبـنــان ،ي ــرج ــح أن تــرفــع
يد الــدولــة عن هــذا القطاع الــذي يحتاج،
وألس ـب ــاب اق ـت ـصـ ّ
ـاديــة وص ـحـ ّّـيــة وأمـنـيــة
ّ
واجتماعية ،إلــى حـضــور مكثف للدولة
ال العكس.

