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بلدي

الحرب الالأخالقية على «الحـ
تشتهر زراعة الحشيش في
مناطق ّ
معينة تتوافر فيها صفات
االرتفاع والشمس مثل البقاع .هذه
الميزة التفاضلية للبنان ،التي يمكن
أن تنعش الريف اللبناني قضت عليها
سياسات الزراعة البديلة المطلوبة
من الخارج .علمًا أن المحاذير الصحية
الستخدام الحشيشة ضيئلة مقارنة
بالكحول والتبغ ،ومقارنة بما ينتج من
الحرب على زراعتها التي ال تطاول إال
الطبقات الفقيرة في المجتمع

عامر محسن
ّ
ّ
منذ سنوات قليلة ،شنت منظمات
لبنانية ،من بينها ّحركات يسارية،
حملة إعالمية تحذر من الحشيش
وم ـخ ــاط ــر ان ـت ـش ــاره ب ــن ال ـش ـبــاب.
النية خلف الحملة كانت نبيلةّ ،غير
أن ـهــا عــانــت مــن مـشـكـلـتــن؛ تتعلق
األول ـ ــى بـ ـ ّ
ـاالدعـ ــاءات الـطـبـيــة الـتــي
راف ـق ـت ـهــا ،املـشــابـهــة لـلــدعــايــة الـتــي
انـتـشــرت فــي أمـيــركــا األربـعـيـنـيــات
ل ـل ـت ـخــويــف م ــن امل ــاريـ ـج ــوان ــا ،مــن
ن ـ ــوع انـ ـه ــا س ـت ـص ـي ـبــك بــال ـج ـنــون
وتجعلك تقفز من النوافذ ،وتسبب
االن ـح ــراف والـجــريـمــةّ .أم ــا املشكلة
الكبرى ،فكانت في العقلية املركزية
ـ ال ـب ـيــروت ـيــة ال ـتــي جـعـلــت حــركــات
يـســاريــة ،تـ ّـدعــي االلـتـصــاق بهموم
ال ـش ـع ــب واملـ ـه ـ ّـمـ ـش ــن ،ت ـع ـمــل عـلــى
ً
مكافحة الحشيشة وتجريمها بدال
من املطالبة بتشريعها ورفــع املنع
عن زراعتها.
ً
امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ل ـ ـيـ ــس ت ـ ـف ـ ـص ـ ـيـ ــا ،فــا
ش ــيء يظهر تـجــاهــل – بــل احتقار
– ال ـنــاشــط املــدي ـنــي ملـصــائــر مـئــات
اآلالف مــن الفالحني فــي بـلــده ،كأن
ي ــدع ــم س ـي ــاس ــات وق ــوان ــن أف ـقــرت
أرجــاء واسعة من الريف اللبناني،
ّ
ّ
«أهم»
ّإما ألنه يركز على مواضيع
(ك ــرف ــض ال ـت ـمــديــد و»ال ـ ـثـ ــورة على
النظام الطائفي») ،أو بسبب مفهوم
ب ـ ــرج ـ ــوازي م ـح ــاف ــظ عـ ــن االخ ـ ــاق
وال ـ ـسـ ـ ّ
ـويـ ــة ،ال ض ـي ــر م ــن اع ـت ـم ــاده
والدفاع عنه ،ولكن ليس حني يكون
األم ـ ــر ع ـلــى ح ـس ــاب أض ـع ــف فـئــات
الشعب وأكثرها حرمانًا.
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ال تـ ــوجـ ــد دراس ـ ـ ـ ــات
واف ـ ـيـ ــة عـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـذري االج ـت ـم ــاع ــي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـ ـ ــذي ضـ ـ ــرب ق ــرى
ال ـب ـق ــاع وال ـه ــرم ــل إثـ ــر م ـنــع زراعـ ــة
الحشيشة في التسعينيات ،مثلما
ال توجد دراسات عن االزدهار الذي
أص ــاب املـنـطـقــة ،والتنمية املحلية
التي نتجت منه ،حــن كانت باقي
أرج ـ ـ ــاء ال ـب ـل ــد – ل ـل ـم ـفــارقــة – ت ـمـ ّـر
فــي أس ــوأ مــراحــل ال ـحــرب األهـلـيــة،
فتركت الدولة ّ املزارعني في حالهم.
من تاريخ القنب
ّ
فــي كتابه عــن تــاريــخ الـقــنــب ،يقول
مـ ــارتـ ــن ب ـ ــوث (نـ ـش ــر ايـ ـض ــا ك ـتــابــا
مـ ـع ــروف ــا عـ ــن األف ـ ـ ـيـ ـ ــون) أن نـبـتــة
الحشيشة هــي مــن أق ــدم الــزراعــات
ال ـ ـتـ ــي ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ـع ــات
الفصائل
اإلنـســانـيــة ،بــل إن إح ــدى
ّ
الـ ـ ـث ـ ــاث ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى الـ ـ ـي ـ ــوم ل ـل ـق ــن ــب،
«كانابيس ساتيفا» ،يعني اسمها

ّ
القنب في االستعمال ّ
الطبي حقيقية جدًا (هيثم الموسوي)
ميزات

ّ
بالالتينية «القنب امل ــزروع» ،ألنها
ّ
املهجنة؛
وصـلــت إلـيـنــا بنسختها
ب ـم ـع ـن ــى أن االنـ ـ ـس ـ ــان الـ ـق ــدي ــم قــد
ح ــرث ـه ــا وه ـ ّـج ـن ـه ــا آلالف ال ـس ـنــن
حـ ـت ــى ض ــاع ــت الـ ـ ـب ـ ــذرة األصـ ـلـ ـي ــة،
ّ
ّ
املؤصل
«البرية» ،ووصلنا الصنف
زراعيًا.
ّ
ش ــاع ــت زراعـ ـ ـ ــة الـ ـق ــن ــب فـ ــي ال ـق ــدم
ال ملـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ـ ــه املـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ّـدر فـ ـحـ ـس ــب،
ّ
واالركيولوجيا تظهر أن استهالك
القنب كان يدخل ايضًا في الطقوس
الدينية ،بل ألن النبتة تملك أهمية
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،فـ ـه ــي أح ـ ــد مـ ـص ــادر

يصعب أن تكون
البطاطا أو القمح
سلعة لبنان التنافسية
إلنماء الريف

صناعة القماش والكتان والحبال
وال ــزي ــوت .وه ـن ــاك نـظــريــة مــؤامــرة
شائعة بــن مــؤيــدي الحشيشة في
الــواليــات املـتـحــدة ،تــدعــي بــأن منع
زراع ـ ـ ــة ال ـق ـن ــب ف ــي ام ـي ــرك ــا ارت ـب ــط
ب ـن ـف ــوذ م ـص ــال ــح األخ ـ ـشـ ــاب ،ال ـتــي
أرادت إق ـصــاء الـقـنــب ك ـمــادة أولـيــة
منافسة في صنع الورق.
ن ـ ـ ـجـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
أيضًا اشارات كثيرة الى
واالسالمي
ّ
الحشيش والـقــنــب ،تظهر شيوعه
واستعماله الترويحي فــي بالدنا
عـبــر الـحـقـبــات؛ مــن كـتــابــات م ـ ّ
ـؤرخ
كالجبرتي (ي ــروي لـقــاءه ّبخطيب
مسجد في القاهرة ّ
تذرع بأنه «كان
م ـح ـش ـشــا» لـتـفـسـيــر عـ ــدم تــرك ـيــزه
خ ـ ــال ال ـخ ـط ـب ــة) إل ـ ــى فـ ـت ــاوى اب ــن
تيمية ،ناقش «شيخ االسالم» ّ
مادة
الـحـشـيــش وانـتـهــى ال ــى تحريمها
ف ــي أغ ـل ــب االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاالت ،وي ـب ــدو
مــن تعليله الـفـقـهــي أن ال ـنــاس في
عصره كانوا يستهلكون الحشيش
ّإما عبر إذابته في الشاي ،أو بأكله

مباشرة ،أو بطبخه في الطعام (اذ
ل ـ ّـم تـكــن ام ـيــركــا ق ــد اكـتـشـفــت بـعــد،
وملا يصل التبغ الى العالم القديم).
ّ
املطول الــذي أفرده
غير أن النقاش
اب ـ ــن ت ـي ـم ـيــة ف ــي ش ـ ــرح امل ــوض ــوع،
وتفصيله لعلل التحريم ،يظهران
أن امل ـس ــأل ــة ل ــم ت ـكــن م ـح ـســومــة أو
واضـحــة بالنسبة الــى الفقهاء في
أيامه.
لبنان والميزة التفاضلية
ح ـت ــى ن ـف ـهــم سـ ـ ّـر ال ـع ــاق ــة امل ـم ـيــزة
بـ ــن ل ـب ـن ــان والـ ـحـ ـشـ ـي ــش ،واملـ ـي ــزة
ّ
الـ ـتـ ـف ــاضـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـتـ ـم ــت ــع ب ـهــا
سـهــل ال ـب ـقــاع ومــرتـفـعــاتــه ف ــي هــذا
اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ـج ــدر ب ـن ــا أن ن ـع ــود ال ــى
ب ـع ــض أس ــاسـ ـي ــات ه ـ ــذه الـ ــزراعـ ــة.
ّ
بحسب مارتن بــوث ،فــإن «نوعية»
ال ـ ـح ـ ـش ـ ـيـ ــش؛ أي ،بـ ـمـ ـعـ ـن ــى آخـ ـ ــر،
تــركـيــز امل ــادة الـفــاعـلــة األســاسـيــة –
الـ«تيتراهايدروكانابينول»  -في
بعاملني
إناث النبتة ،ترتبط طرديًا
ّ
اث ـنــن :االرت ـف ــاع وال ـش ـمــس .الـقــنــب

يحتاج الى كميات كبيرة من األشعة
الشمسية خالل فترة نضجه حتى
ت ـك ـبــر ال ـن ـب ـتــة ب ـش ـك ـ ٍـل س ــري ــع ،كـمــا
ّ
أن نـمـ ّـو أجــزائـهــا التناسلية ،التي
تـحــوي امل ــادة الـفــاعـلــة ،يحتاج الى
األش ـع ــة م ــا ت ـحــت ال ـقــرمــزيــة ،الـتــي
ي ــزداد تــركـيــزهــا فــي الـشـمــس كلما
زاد االرتفاع.
ّ
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،فـ ـ ــإن الـ ـق ــن ــب عــالــي
ال ـجــودة يحتاج الــى أمــاكــن جبلية
شاهقة ،ولكنها ،في الوقت نفسه،
ح ـ ـ ـ ّـارة ومـ ـع ـ ّـرض ــة ل ـش ـمــس ح ــارق ــة
خ ــال ال ـص ـيــف ،وه ــو م ــا ي ـنــدر في
العالم .لهذا السبب ،تشتهر بزراعة
الـحـشـيــش مـنــاطــق مـعـ ّـيـنــة تـتــوافــر
ف ـي ـهــا ص ـف ــات االرت ـ ـفـ ــاع وال ـش ـمــس
م ـعــا ،كـجـبــال األط ـل ــس ف ــي امل ـغــرب،
وه ـض ــاب اف ـغــان ـس ـتــان  ...وال ـب ـقــاع
اللبناني.
هـ ـ ــذه «هـ ـب ــة جـ ـغ ــرافـ ـي ــة» ال يـمـكــن
اسـتـنـســاخـهــا أو ش ــراؤه ــا ب ــامل ــال،
بــل هــي تقتصر على أقاليم قليلة،
مـ ـح ــدودة ،ف ــي ال ـعــالــم (ي ـق ــول بــوث

