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أخبار القضاء واألمن

مكافحة املخدرات
ّ
على ظهر جرار زراعي
(أرشيف)
ذل��ك ف��رق كبير ال ب��د مل�س��ؤول��ي ال��دول��ة أن
ينظروا إليها نظرة أكثر موضوعية!».
وت�ع�ت�ب��ر ال�ح�ش�ي�ش��ة م ��ن ال� ��زراع� ��ات التي
ال ت �ح �ت��اج ل�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ع �ن��اء ف��ي طريقة
زراع �ت �ه ��ا ،ح �ي��ث ت�ق�ت�ص��ر ب�ح�س��ب رأيهم
على كيلو من «القنبز» بسعر ألفي ليرة،
وع��دان�ي�ن م��ن امل �ي��اه ف �ق��ط ،م �ش��ددي��ن على
ع��دم حاجتها ألدوي ��ة وأس �م��دة وال حتى
لحماية م��ن احتكار ال�ت�ج��ار ،أو تصريف
اإلن �ت��اج ،ف��امل��زارع ينتهي عمله عند هذا
ال�ح��د ،ليأتي م��ن ب�ع��ده دور التاجر الذي
يتولى ّ
قصها ومعالجتها.
الحسرة على امل��وس��م ب��دت واض�ح��ة على
م�لام��ح وج ��وه م��زارع��ي الحشيشة الذين
أتلفت حقولهم أخيرًا ،فاملواسم جميعها
«راح��ت هيدي السنة» ،في إش��ارة إل��ى أن
غ��ال�ب�ي��ة ال ��زراع ��ات ال�ب�ق��اع�ي��ة ل �ه��ذا العام
أص�ي�ب��ت ب��ان�ت�ك��اس��ة ك�ب�ي��رة ج ��راء التغير
املناخي ،س��واء ف��ي القمح أو البطاطا أو

أتلفت القوى
األمنية حقول الحشيشة
من دون أية مواجهات
مع المزارعين

التي دفعته «م� ًج�ب�رًا» للعودة إل��ى زراعة
الحشيشة ،قائال« :مش أحلى ما بيع بيتي
وأرض��ي وأط�ل��ب م��ن ف�لان وع�ل�ت��ان ،فحني
ترجح كفة زراع��ة حشيشة الكيف بمعدل
ك��ل ع �ش��رة أط �ن��ان م��ن ال �ب �ط��اط��ا يقابلها
ث�ل�اث��ة أرب� � ��اع «ه� �ق ��ة» ال �ح �ش �ي �ش��ة (الهقة
عبارة عن ست أوقيات وربع أوقية) ،ففي

األش �ج��ار امل�ث�م��رة ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن م��ن كان
م��ن م��زارع��ي ال�ق�ن��ب ال �ه�ن��دي يستند إلى
زراعات أخرى كانت خسارته قاسية جدًا.
ّ
«بيعوض ال�ل��ه ..م��ارح نموت من الجوع..
ّ
رب ��ك ب �ي��س��ره��ا» ،ي �ق��ول «أب ��و ع �ل��ي» ،الذي
�ار إلى أنه سيواصل زراع��ة الحشيشة
أش� ُ
وإن أتلفت «ألنها ال��زراع��ة الوحيدة التي
يمكن االع�ت�م��اد ع�ل�ي�ه��ا» ،م��ؤك �دًا إصراره
ع�ل��ى «امل �غ��ام��رة» ب��زراع�ت�ه��ا م��وس�م��ًا بعد
م ��وس ��م ،م��وج �ه��ًا دع� ��وة إل ��ى ك ��ل مزارعي
ال �ب �ق��اع ب ��زراع ��ة ح�ش�ي�ش��ة ال �ك �ي��ف ،وذلك
لتوافر القناعة لديه بأن «الدولة ستبقى
تتجاهل امل��زارع�ين وتتغاضى ع��ن تأمني
البديل ،والدليل على ذل��ك م��رور  18سنة
وب �ع��دن��ا م�ح�ل�ن��ا ،ف�ل��و خ�ص�ص��ت األموال
التي صرفتها على حمالت اإلت�لاف لكان
برنامج ال��زراع��ات البديلة قد انتهى منذ
زمن».
أما عن مواجهة القوى األمنية ،فقد أكد أن
تلك الطريقة كانت للضغط فقط« ،ونحنا

م� ��ا م �ن �ق ��وص ع �ل ��ى أوالدن� � � � � ��ا» ،وحادثة
إط� �ل��اق ال� �ن ��ار م �ن��ذ ث�ل�اث ��ة أع� � � ��وام ،كانت
ب�ع��د ح��رب ت �م��وز ،وج ��اءت نتيجة توجه
الدولة مباشرة تجاه مزارعي الحشيشة،
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي كانت فيه األض ��رار التي
لحقت بهم قاسية ،والحديث ال��ذي جرى
ع��ن أن إط �ل�اق ال �ن��ار ح �ص��ل ن�ت�ي�ج��ة عدم
وجود الجيش مع القوى األمنية حينها،
هو كالم عار من الصحة« ،كلهم أوالدنا»،
واإلثبات أن الجيش لم يشارك في عملية
اإلتالف هذا العام ،وعلى الرغم من ذلك لم
يطلق أح��د طلقة واح��دة ب��ل ك��ان الجميع
متعاون ،وابتعدوا عن حقولهم.
ج �ع �ب��ة م ��زار ًع ��ي ال �ح �ش �ي �ش��ة ي �ب ��دو أنها
تحوي حلوال من املمكن االعتماد عليها
ً
ب��دي�ل�ا م��ن ال ��زراع ��ات ال�ب��دي�ل��ة وأكالفها،
فقد لفت «أب��و ع�ل��ي» إل��ى ف�ك��رة «تنظيم»
زراع� ��ة ال�ح�ش�ي�ش��ة وف ��ق رخ ��ص قانونية
بأسماء املزارعني الذين يبغون زراعتها.
ه��ي أش �ب��ه ب ��دراس ��ة ي�ش�ي��ر إل �ي �ه��ا ،وأبرز
م��ا ف�ي�ه��ا أن ال ��دول ��ة ت�س�ت�ل��م اإلن� �ت ��اج من
ّ
امل��زارع�ين كما ّف��ي زراع��ة التبغ وتصدره
إل ��ى دول م�ص��ن�ع��ة ل ��ه ،وإم ��ا ال�ع�م��ل على
تصنيعه محليًا كمخدر صيدلي ،ومن ثم
يمكن أن تستعمل س��اق النبتة بعد نزع
األوراق عنها ،ك�ن��وع م��ن «ال�ل�ي��ف املتني»
حيث يمكن استخدامه في صنع األلبسة.
هنا يتدخل محمد ليقول ساخرًا« :بكرا
إذا ص��ار ف��ي رخ��ص ب�ي��اخ��دوه��ا النواب
والوزراء وأقاربهم محاصصة ،ونحنا ما
بيطلعلنا شي».
عملية اإلت �ل�اف ل�ح�ق��ول ال�ح�ش�ي�ش��ة التي
تنفذها القوى األمنية دون أية مواجهات
ت� ��ذك� ��ر م � ��ع امل � � ��زارع� �ي ��ن ،ب �ح �س ��ب م � ��ا أكد
م �س��ؤول أم �ن��ي ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،وه ��ي كانت
محورين أساسيني ،األول في بوداي
على ُ
ح�ي��ث أت �ل��ف م��ا ي �ق��ارب  500دون� ��م ،وهي
ذات املساحة التي أتلفت في رأس بعلبك،
وجرود العاقورة ،أما املحور الثاني فكان
املساحات
ف��ي ج��رود الهرمل حيث كانت
ُ
األكبر ،وليصل عدد املساحات التي أتلفت
إلى  11ألف دونم.
أبو عبده (اسم مستعار) م��زارع حشيشة
ل��م ي�س�ت�غ��رب وج� ��ود م �س��اح��ات شاسعة
م � ��زروع � ��ة ب��ال �ح �ش �ي �ش��ة« ،ال� � �ن � ��اس بدها
ت�ت�ن�ف��س وت��رب��ي ع�ي��ال�ه��ا م��ا ف��ي ش��ي عم
يمشي» ،ويتابع« :وقت اللي بتوفر الدولة
زراعة منقدر نربح منها ،عهد مني إنسى
كيف بتنزرع الحشيشة» .القوى األمنية
ع�م�ل��ت ع �ل��ى أت�ل��اف م ��ا ي �ق ��ارب السبعني
دونمًا من حشيشة الكيف لـ«أبو عبده»،
لكنه أكد أن «كم دونم زمطوا» من عملية
التلف ألن�ه��م ل��م يعثروا عليها ،موضحًا
أن ما بقي «بيساعدوا على توفير بعض
متطلبات فصل الشتا» ،يقول ضاحكًا.

متابعة

مشموشي :صناعة الهيرويني في لبنان أصبحت شبه منقرضة
ط��ال��ب رئ �ي��س م�ك�ت��ب م�ك��اف�ح��ة املخدرات
امل��رك��زي ال�ع�ق�ي��د ع ��ادل م�ش�م��وش��ي ،وضع
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وط �ن �ي��ة م ��وح ��دة ملكافحة
اإلدم � � � ��ان ،ع �ب��ر إن� �ش ��اء امل �ج �ل��س الوطني
مل �ك��اف �ح��ة امل � �خ ��درات ال � ��ذي ي ��رأس ��ه رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ،وي �ت��أل��ف م ��ن ع� ��دد من
ال � � � ��وزارات .وأم � ��ل م �ش �م��وش��ي ف ��ي مقابلة
أجراها أمس مع الوكالة الوطنية لإلعالم
«ت�ط��وي��ر هيكلية مكافحة امل �خ��درات لكي
تصبح متناغمة م��ع م��ا ه��و م�ل�ح��وظ في
ق��ان��ون امل �خ ��درات ،وأن ُي �ص��ار إل��ى إنشاء
م �ك��ات��ب ف��رع �ي��ة أو ن �ق ��اط م��راق �ب��ة ملكتب
م �ك��اف �ح��ة امل � �خ� ��درات ع �ل��ى ج �م �ي��ع منافذ
العبور الجوية ،البحرية والبرية» .وتحدث
عن ض��رورة تشديد املراقبة على الحدود
البرية والشواطئ البحرية.
ولفت مشموشي إلى عدم وجود مؤسسة
رس�م�ي��ة ل�ع�لاج امل��دم�ن�ين ورع��اي�ت�ه��م« ،مع
احترامي لكل مؤسسات املجتمع املدني،
فهي ال تفي بالغرض ،وبعضها ال يتمتع
باملؤهالت الكافية .واملطلوب وضع معايير
موضوعية لتقويم أي مؤسسة أو جمعية
تطلب ال�ت��رخ�ي��ص مل��زاول��ة ه��ذا النشاط».
ول� ��دى س��ؤال��ه ع��ن ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي تواجه
مكتب مكافحة املخدرات ،أجاب مشموشي

ال مؤسسة رسمية
لعالج المدمنين
ومؤسسات المجتمع
المدني ال تفي بالغرض

«ال يمكن الحديث عن سبب واحد يحد من
إمكانات أجهزة مكافحة امل�خ��درات عامة،
فالعقبات متداخلة ،واإلمكانات البشرية
وال �ل��وج �س �ت �ي��ة امل��وض��وع��ة مل �ك��اف �ح��ة هذه
اآلفة غير متناسبة مع حجم الظاهرة في
ومن أجل الحد من عرض املخدرات،
لبنانً .
يجب أوال أن نمنع إنتاجها ،أي زراعتها
وت� �ص� �ن� �ي� �ع� �ه ��ا» .ك � ��م ه � ��و ع� � ��دد متعاطي
امل � �خ ��درات ف ��ي ل �ب �ن��ان؟ أج� ��اب مشموشي
«ن �ح��ن ن �ق �ي��س ال �ظ��اه��رة ن�س �ب��ة إل ��ى عدد

امل� ��وق� ��وف �ي�ن ،وق � ��د وص � ��ل إل � ��ى م� ��ا يقارب
ث�ل�اث��ة آالف م ��وق ��وف ب�ي�ن م��دم��ن وتاجر،
ولكن حتى التجار أو املروجون غالبًا ما
يتعاطون املخدرات ،ونادرًا ما نجد تاجرًا
ال يتعاطى .وبالحديث عن عدد املتعاطني
ي �م �ك��ن م �ض��اع �ف��ة ه� ��ذا ال ��رق ��م إل� ��ى خمسة
أو س �ت��ة أض � �ع� ��اف ،ورب � �م ��ا أك � �ث� ��ر» .وعن
املستويات العمرية «املتعاطون دون الـ18
سنة نسبتهم دون ال �ـ 5في املئة ،والفئات
ما بني  18و 25سنة أكثر من  30في املئة،
وهناك ما بني  25و 35سنة ،وما فوق 35
س �ن��ة» .ي �ت��اب��ع م�ش�م��وش��ي «ال� �ي ��وم زراعة
الهيرويني أصبحت ف��ي مرحلة انقراض،
بحيث زرعت كميات قليلة جدًا لم تتجاوز
م�س��اح�ت�ه��ا  40دون �م��ًا .ووص �ل��ت مساحة
األراض� ��ي امل ��زروع ��ة حشيشة إل ��ى حوالى
عشرة آالف وخمسمئة دونم أتلفناها إلى
اآلن .ال يمكن أن تعتبر أن ه�ن��اك صناعة
مخدرات في لبنان .ربما في املاضي كانوا
ي�ص�ن�ع��ون ال �ه �ي��روي�ين ،وال �ي ��وم أصبحت
ه��ذه ال�ص�ن��اع��ة ش�ب��ه م�ن�ق��رض��ة ،وتقتصر
العملية على التحويل ُ من بودرة إلى باز».
ّ
ّأم ّا الحبوب املخدرة فتستورد من الخارج
ألن تصنيعها يستوجب خبرة.
(االخبار ،وطنية)

اإلعدام ملتعاملني مع إسرائيل
أص��درت املحكمة العسكرية ال��دائ�م��ة ،برئاسة
ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن ن ��زار خ�ل�ي��ل (ال� �ص ��ورة) ،الحكم
ال��راب��ع ب��اإلع��دام ف��ي ج��رم ال�ت�ع��ام��ل م��ع العدو.
وقضى الحكم ب��إن��زال عقوبة اإلع��دام ف��ي حق
ّ
والفار من وجه
املتهم أسامة محمد علي بري،
ال�ع��دال��ة أن�ط��وان سليم عتمة ف��ي ج��رم التعامل
مع العدو وإعطائه معلومات عن مواقع «حزب
الله» والجيش اللبناني ،أدت في عام  2006إلى
تدمير امل��واق��ع واالت �ص��ال ب��أن�ط��وان عتمة الذي
ات�ص��ل ب��ال�ع��دو واس�ت�خ�ب��ارات��ه وإع�ط��ائ��ه م�ع�ل��وم��ات مل�ع��اون�ت��ه ع�ل��ى فوز
قواته ودخول بالده ،واستمر التعاون معه الى حني إلقاء القبض عليه
وتوقيفه بتاريخ .2009/11/30

وفاة سجينة تعاني ّ
تشمعًا في الكبد
ّ
توفيت السجينة البرازيلية كالديس سيليتينوا ( 53ع��ام��ًا) ،وه��ي من
نزالء سجن طرابلس في سجن مستشفى الرهبان في زغرتا ،بعدما
ّ
التشمع في الكبد.
خضعت للمعالجة لكونها تعاني مرض

 10حوادث إطالق نار في يومني
ّ
سجلت تقارير أمنية ص��ادرة أخيرًا في  ،15و 16من الشهر الحالي
عشر عمليات إط�لاق نار في مناطق مختلفة ًمن لبنان .ففي فالوغا
ّ
ّادعى أمام مخفر حمانا مورداس ط .أن مجهوال أطلق النار في الهواء
ُ َ
عدنان ش.
أمام منزله ولم يصب أحد ب��أذى .وألسباب مجهولة أطلق ُ
ع� ّ�دة أع�ي��رة ن��اري��ة ب��ات�ج��اه م�ن��زل زي�ن��ب ع .ف��ي ب�ل��دة م�ش�غ��رة ،فأصيب
م��ن ج��راء ذل��ك زوج�ه��ا علي بشظايا م��ن داخ��ل ب��اط��ون ح��ائ��ط املنزل.
وبسبب خالفات عائلية سابقة ّ
تطور اإلشكال بني علي خ .وشقيقه
ّ
حسن م��ن ج� ّ�ه��ة ،وش�ه�لا ش .م��ن ج��ه��ة ث��ان�ي��ة ،إل��ى تشابك وتضارب
ب��األي��دي إل��ى أن أطلق علي ع� ّ�دة أعيرة نارية في ال�ه��واء وف� ّ�ر إل��ى ّ
جهة
مجهولة .ه��ذا اإلش�ك��ال وق��ع ف��ي ب�ل��دة ك�ف��رزب��دّ ،أم��ا ف��ي مدينة بعلبك،
ّ
فتطور اإلشكال وانتهى بإطالق النار بسبب خالفات
حي ضو القمر،
ّ
مادية ،حيث أطلق علي ص .عدة أعيرة نارية من سالح حربي باتجاه
منزل حرب ص .وف� ّ�ر بعدها إلى ّ
جهة مجهولة .إشكال آخر وقع في
ال�ص��وي��ري ّأدى بالعريف ف��ي الجيش خالد ص .إل��ى إط�لاق ال�ن��ار من
سالح حربي باتجاه منزل الجنديني في الجيش سامي وسامر ص.
ولم يقتصر األمر على ذلك ّ
الحد بعدما أطلق خالد النار على منزل والده
حسني أيضًا وذلك بسبب خالفات عائلية سابقة .وفي بلدة السعيدة
ولخالفات عائلية سابقة أيضًا ،حصل إشكال بني الجندي في الجيش
حسن م .واملعاون في شرطة مجلس النواب عقيد مّ .
تطور إلى إقدام
األول على إط�لاق النار من سالح حربي من نوع «كالشنيكوف» في
الهواء ولم يصب أحد ب��أذى .كما حصل إشكال بني أشخاص من آل
جهة ،وآخرين من آل أ .من ّ
ف .من ّ
جهة ثانية ،أقدم خالله مجهول على
إطالق ّ
عدة أعيرة نارية من سالح حربي ،وذلك في منطقة قبعيت ،ولم
ُيصب أحد بأذى.

 3جرحى إثر طعن بسكاكني
ُ
استخدمت األسلحة في اإلشكاالت السابقة ،وعندما ال يتوافر السالح
الحربي تكون السكاكني البديل األول .فيوم ال�س��ادس عشر من شهر
آب ّ
سجلت تقارير أمنية ص ��ادرة ث�لاث��ة خ�لاف��ات ّأدت إل��ى ج��رح ثالثة
أش�خ��اص ب�ج��روح .ففي مدينة ص�ي��دا ،وبسبب خ�لاف��ات م��ادي��ة حصل
خ�لاف وت�ض��ارب ب�ين محمد ن .ويحيى أ .أق��دم على أث��ره األخ�ي��ر على
بسكني ع��ن ُب�ع��د ف��أص��اب��ه ف��ي كتفه اليمنى م��ن الخلف
ض��رب محمد
ُ
ُبجرح بسيط ،وقد نقل إلى أحد املستشفيات حيث خضع للعالج .كذلك
أحضر إلى مستشفى الخير في املنية رامح ع .إثر إصابته ّ
بعدة طعنات
ُ
سكني في جسمه من جانب مصباح ق .ونقل محمد ع .إلى املستشفى
اإلسالمي في طرابلس إثر إصابته بطعنة سكني في يده اليسرىُ ،نتيجة
إشكال بينه وبني شخص مجهول ّ
الهوية في منطقة الزاهرية ،ولم تعرف
األسباب.

خالف وانتحال صفة أمنية
شهر مجهول على منت سيارة من نوع «هامر» مسدسًا حربيًا بوجه
سعد ز .وحسني ع .على منت سيارة من ن��وع «كيا ري��و» ،وذل��ك بسبب
خ�لاف على أفضلية امل��رور ،كما انتحل املجهول صفة أمنية ،وف� ّ�ر إلى
ّ
جهة مجهولة.

مصرع سوداني في حادث سير على طريق ضبيه
صدمت سيارة مرسيدس مجهولة باقي املواصفات صباح أمس حسن
الصديق ،وهو من التابعية السودانية ،ما ّأدى إلى مصرعه على الفور،
وذل ��ك ع�ل��ى امل�س�ل��ك ال�ش��رق��ي ألوت��وس �ت��راد ب �ي��روت ـــــ ج��ون�ي��ه ف��ي محلة
ضبيه.
(األخبار)

