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تقـرير

اليمونة« :الحشيشة حرام» وأصوات زارعــي
ال شيء في
ّ
اليمونة أكبر من
الحرمان .الدولة نسيت
تلك البلدة البقاعية،
ونواب املنطقة
كذلك .انتفاضة أهلها
ليست دفاعًا عن زراعة
الحشيشة ،بل عن حقهم
في البقاء

أحمد محسن
في اليمونة يتضرعون للعذراء .يطرقون
رؤوس �ه��م على ج ��دران الكنيسة القديمة.
ّ
يصلون هكذا أحيانًا في «حضرة السيدة
م ��ري ��م» .أه ��ل ال �ي �م��ون��ة «ش �ي �ع��ة ال� �ع ��ذراء».
ي �ن��ذرون ن��ذوره��م ه �ن��اك م�ن��ذ  .1833وإذا
دخ� �ل ��وا ال �ك �ن �ي �س��ة دخ �ل��وه��ا ح �ف ��اة ألن�ه��م
ي ��دخ� �ل ��ون إل � ��ى «ب � �ي ��ت ال� � �ل � ��ه» .ي �ض �ي �ئ��ون
ّ
أسطورية
الشموع ويجلسون .تلك شموع
ً
ً
أتت لهم بالنجاة تارة والبقاء تارة أخرى.
ف��ي  1976حمت ط��اف�رًا م��ن ال ��درك ولطاملا
«أن �ق��ذت م��رض��ى» ع�ل��ى ام �ت��داد ق��رن�ين من
ال��زم��ن .الكنيسة م �ك� ّ�ون ح�ي��وي ف��ي ثقافة
ال �ي �م��ون �ي�ين ال �ش �ي �ع��ة .ع �ن��دم��ا ف �ت �ح��ت لنا
السيدة املحجبة ب��اب الكنيسة ،املؤتمنة
ع �ل��ى م �ف �ت��اح �ه��ا ،دخ �ل �ه��ا األوالد ال��ذي��ن
ي �ح �ب��ون م �ق��اع��ده��ا ال �خ �ش �ب� ّ�ي��ة ال ��وث �ي ��رة.
أخ� �ب ��رت� �ن ��ا ال � �س � �ي ��دة ال� �ق� �ص ��ص ال �ع �ت �ي �ق��ة

بابتسام ل��م يفارقها حتى غ��ادرن��ا .كيف
اع �ت��اد ال�ك�ب��ار ص��داق��ة الكنيسة وم��ن أي��ن
ي��دخ��ل ال�ض��وء وإل��ى أي��ن ي�خ��رج؟ ّ
رممتها
ّ
املطرانية قبل أع��وام قليلة ترميمًا طفيفًا،
ّ
ألن الحجر ك��ان رمليًا .وم��ا زال املؤمنون
ي �ق �ي �م��ون ف �ي �ه��ا ص� �ل ��وات األح� � ��د .ف ��ي دي��ر
األح�م��ر وال�ي�م��ون��ة ،القريتني ال�ت��وأم�ين ،ال
ي �ع��رف��ون م �ع �ن��ى ال �ح ��رب وال �ق �ت ��ال ،و«ك ��ل
ّ
م ��ا ت�س�م�ع��ون��ه ف ��ي اإلع �ل��ام ع ��ن م�س��ل�ح�ين
وقطاع طرق ظلم وافتراء» ،يقول املختار،
جمال شريف .ال شيء هناك في بالد الله
الواسعة إال السهول الرخوة.
آثار الورود التي نثرها أهل اليمونة على
جنود الجيش ما زال��ت في مكانها .يمكن
املشككني أن ي��روا بقاياها على الطرقات
الرئيسية امل� ّ
ّ
�ؤدي��ة إل��ى البلدة .هناك حيث
ق�ط�ع��وا ال�ط��ري��ق وج�ل�س��وا ق��رب سهولهم.
قبل أيام جاءت الجرارات لتجرف الحقول.
ه � ��م امل� �ت� �م� �س� �ك ��ون ب ��ال� �ح� �ق ��ول ن �ف �س �ه��ا ال

بالحشيشة .وع�ل��ى ه��ذا األس ��اس ّ
رح�ب��وا
ب��ال�ج�ي��ش «ألن ��ه ق ��وة م � ��ؤازرة» وال �ق ��رار ال
يعود إليه ،ال بالجرارات و«املرتزقة» .يجب
أن يكون واضحًا منذ البداية أنهم ليسوا
«م �ت �م��ردي��ن» .م�ن��ذ  1991وال�ق�ص��ة تتكرر.
كان الجيش السوري «يؤازر» قوات التلف.
ف��ي  2008ل��م ي�ت�ل�ف��وا ح �ق��ول دي ��ر األح �م��ر
«ألن س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع زاره � ��ا» .دي��ر األح�م��ر
ّ
«محمية» ال�ق��وات .ولكن
صديقة اليمونة
ّ
هذا العام أمست القرية املارونية «خاصرة
«أحرقوا كل شيء فيها» يقول أحد
رخوة».
ّ
م��زارع�ي�ه��ا ،م�ع��ق�ب��ًا« ...أم��ا ف��ي ال�ق��رى حيث
ال�ت�ج��ار ال�ك�ب��ار واالرت �ب��اط��ات ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة
الكبيرة فشربوا الشاي مع التجار ونظموا
ّ
ّ
وصوروها» .وفي اليمونة،
مسرحية تلف
منتصف يوم السبت ،أطلق الجنود النار
على السكان.
اع�ت�ص��م رئ �ي��س ال �ب �ل� ّ
�دي��ة م�ع�ه��م ،وال�ف�ن��ان
معني شريف أيضًا .بدا األخير في صورة

م� �غ ��اي ��رة ل �ت �ل��ك ال� �ت ��ي ي �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا ع�ل��ى
شاشة التلفزيون وفي الحفالت« .أن��ا ابن
اليمونة ،ضد زراع��ة املخدرات ،ولكني مع
حق كل شعب في الدفاع عن رزقه» ،يقول.
زراعة الحشيشة ليست طقسًا مقدسًا .وال
ه��واي��ة .ي �ق��ول��ون إن «امل �خ �ب��ري��ن» ي �س� ّ�رون
إل��ى امل��زارع�ي�ن ك��ل ع��ام ب��االت�ك��ال ع�ل��ى الله
وزراع ��ة النبتة ال�س��اح��رة ،إذ «ال تلف هذا
ال �ع��ام» .تنتظر ال �ق��وى األم �ن� ّ�ي��ة «امل��وس��م»
وتنقض على املحاصيل .يتهم املزارعون
«م� �ك� �ت ��ب م� �ك ��اف� �ح ��ة امل� � � �خ � � ��درات امل� ��رك� ��زي
ّ
أجنبية»
بالتعامل م��ع «دول وم�ن�ظ�م��ات
ض� � ّ�ده� ��م .ت �ك �ل �ف��ة ال � �ج� ��رار ال� ��واح� ��د م�ئ�ت��ي
ّ
أميركي في اليوم .نتحدث عن مئة
دوالر
سائق وشهر من تخريب الحقول .ويقيم
األه��ال��ي ح�س��اب��ات غ�ي��ر دق�ي�ق��ة ع��ن تكلفة
امل�ح��روق��ات التي يستخدمها الجيش في
ّ
العملية ،إض��اف��ة إل��ى «م��ا يقبضه املكتب
ّ
ّ
من ممولي عمليات التلف املشبوهني ومن

يتفقد شتلة الحشيشة في منطقة اليمونة البقاعية (هيثم املوسوي)

وهاب
«ثوار» الحشيشة :انت القائد يا ّ

ّ
ف��ي م�ك��ان م�ط��ل م��ن ج��رود السلسلة الغربية ،ثمة ع�ي��ون ت��رق��ب م��ن بعيد،
مهمتها التدخل ملنع عملية إت�لاف الحشيشة .بني أي��دي ه��ؤالء أسلحة من
العيار الثقيل Bkc .وه��اون هنا و M18وق��اذف آر بي جي هناك .جمع بني
هؤالء «تحالف عائلي» ،اليمونة وب��وداي ودار الواسعة ،وبعض الشبان من
ع��ائ�لات بعلبك ـــ الهرمل« .أن نموت بكرامة صيفًا ونحن ن� ً�داف��ع ع��ن لقمة
عيشنا وعيش أوالدن��ا أش��رف لنا م��ن أن نموت وأوالدن ��ا ذال م��ن الصقيع
وال �ب��رد ش �ت� ً�اء» ،ي�ق��ول أح��د «ال �ث��وار امل��داف�ع�ين ع��ن الحشيشة» ل �ـ«األخ �ب��ار»،
متوجهًا بالسؤال إلى مسؤولي الدولة اللبنانية جميعًا «والسيد حسن نصر
الله» :هل الحشيشة مضرة أكثر من اللحوم الفاسدة واألدوي��ة املغشوشة
التي تباع لنا وتعطى ألوالدنا؟ هل الحشيشة مضرة كما مياه اليمونة امللوثة
منذ سنوات وال من يسأل؟» .إطاللة بسيطة على تحركات أمنية ،ليعود من
بعدها ويؤكد «أننا لسنا مشاعًا ألحد ،ال لرئيس مكتب املخدرات املركزي
العقيد عادل مشموشي ،وال لغيره .نحن لسنا تجار مخدرات وال حرامية.
نحنا م��زارع�ين حشيشة ع�ل��ى راس ال�س�ط��ح ،ونبيعها ف��ي غ��ال��ب األوق ��ات
خضيرًا في الحقول للتجار .الضربات التي سبق ووجهت للقوى األمنية
التي تتلف الحشيشة انتهت ،وفيما لو لم يفوا بوعودهم بالتعويض ،واإلقدام
مجددًا على اإلت�لاف ستكون هناك «أع�م��ال نوعية في املواجهة وسيكون
الوضع أخطر من السابق ...واملفاجأة حلوة» .إال أن الالفت أن املسلحني أثنوا
على «القائد وئام وهاب» لكونه «صاحب املوقف اإليجابي الوحيد تجاهنا،
وسترفع صوره في كل القرى البقاعية قريبًا».
رامح...

وعود شربل ترفع االعتصام
حمية
رامح ّ

ّ
«عم نموت ونموت ...خلينا نموت بكرامة
ك ��رم ��ال رزق� �ن ��ا أش ��رف �ل �ن ��ا ...ب��دك��م ت�ت�ل�ف��وا
ال�ح�ش�ي�ش��ة م � � ّ�روا ع �ل��ى أج� �س ��ادن ��ا» .ه��ذه
إح��دى ال�ع�ب��ارات التي صرخت بها ّ
زهية
ش��ري��ف ف��ي وج ��ه ق ��وة إت�ل�اف الحشيشة.
ت �م �س��ك ب � �ي ��دي اب �ن �ت �ي �ه ��ا .ت� �ت� �ق ��دم ب�ض��ع
خطوات عن خيمة االعتصام التي نصبها
أه��ال��ي ب�ل��دة اليمونة ملنع ال�ق��وى األمنية
م��ن ال �ش��روع ف��ي ع�م�ل�ي��ة اإلت �ل��افّ ،
لتعبر
م�ج��ددًا باستياء ع��ارم ع��ن إه�م��ال ال��دول��ة
للبلدة وتخليها عن شعبها .تقول ّ
زهية:
«ه �ي��ك دول ��ة م��ا إل �ه��ا ح��ق ت�ت�ل��ف أرزاق �ن��ا.
ّ
أوالدي الثالثة ما كانوا تيتموا لو كان في
مستوصف باليمونة يسعف والدهم ابن
 39عامًا ،ال��ذي توفي أثناء نقله إلى بلدة
دير األحمر نتيجة أزمة قلبية».
ع �ب��ارات زه� ّ�ي��ة ،أشعلت حماسة عشرات
ال �ن �س��وة امل� �ش ��ارك ��ات ف ��ي ال� �ي ��وم ال �ث��ان��ي
م��ن االع �ت �ص��ام ،ل�ي�ك�ل��ن ال �ش �ت��ائ��م ل�ل��دول��ة
وم�س��ؤول�ي�ه��ا ال��ذي��ن «ت �خ �ل��وا ع��ن أهلهم
ون ��اس� �ه ��م» .وب��ال �ف �ع��ل ت �م �ك��ن االع �ت �ص��ام
السلمي ي��وم السبت ،وال��ذي نفذه سائر

أب�ن��اء اليمونة عند م��داخ��ل البلدة لجهة
دير األحمر وعيناتا ،وعند دار الواسعة
م ��ن ال �ج �ه��ة ال� �ش ��رق� �ي ��ة ،م ��ن ّم �ن��ع ال �ق��وى
األمنية من إت�لاف حقول القنب الهندي.
ل �ح �ظ��ات االن� �ت� �ظ ��ار ك ��ان ��ت ط��وي �ل��ة ع�ل��ى
ك�ل�ا ال� �ط ��رف�ي�ن ،ال� �ق ��وى األم �ن �ي ��ة وأه ��ال ��ي
اليمونة .أط�ف��ال ون�س��وة وشيب اليمونة
وش �ب��اب �ه��ا ح � �ض ��روا .م �ن �ه��م م ��ن اف �ت��رش
ال � �ط� ��رق� ��ات ،وآخ � � � ��رون ت� �ف� �ي ��أوا ب��أش �ج��ار
السنديان ال��وارف��ة .ك��ذل��ك األم��ر بالنسبة
إل ��ى ع�ن��اص��ر ق ��وة اإلت�ل��اف ال��ذي��ن ع ��ززوا
إثر مواجهات يوم الجمعة املاضي بفرقة
من ف��وج املجوقل .فمنهم من وق��ف قبالة
املعتصمني ،وم��ن ن��ام ت�ح��ت ش�ج��رة هنا
أو آل�ي��ة ه �ن��اك ،فيما ان�ت�ش��ر ال �ب��اق��ون في
األحراج املطلة على اليمونة.
اليوم الثاني لالعتصام كان بني حناياه
«أم � � ��ل» س �ي �ح �م �ل��ه ل �ه��م وزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
وال�ب�ل��دي��ات م ��روان ش��رب��ل ،ق��د يساعدهم
ف ��ي م �ع��ال �ج��ة امل �ش �ك �ل��ة .امل �ع �ت �ص �م��ون م��ن
ب �ل��دات ال �ي �م��ون��ة ودي� ��ر األح �م��ر وع�ي�ن��ات��ا
وبوداي ودار الواسعة وغيرها من القرى
ال �ب �ق��اع �ي��ة ،ح �م �ل��وا رزم� ��ة م �ط��ال��ب تتعلق
ب��زراع��ة الحشيشية واإلن �م��اء إل��ى «وزي��ر

التفاوض والحوار» كما أطلقوا عليه.
ح� �ن ��ان ش� ��ري� ��ف ،إح � � ��دى امل � �ش� ��ارك� ��ات ف��ي
االع �ت �ص��ام ،ان �ت �ق��دت س�ي��اس��ة «ت�ط�ن�ي��ش»
الدولة عن أوضاع الناس املعيشية ،مشيرة
إلى عدم وجود مستشفى في اليمونة «ما
يضطرنا إل��ى قطع عشرات الكيلومترات
ملعالجة أوالدنا» .تضيف« :كمان ال وجود
مل��درس��ة أو م�ح�ط��ة م �ح��روق��ات ت��وف��ر لنا
ً
شتاء».
مازوت التدفئة
ي �ت��دخ��ل م� �ش ��رف ش ��ري ��ف ل �ي��ؤك��د وج ��ود
«ف ��راغ» ب�ين ال��دول��ة وال �ن��اس ،أوج��دت��ه من
خ�ل�ال إه�م��ال�ه��ا مل�ن�ط�ق��ة ب�ع�ل�ب��ك ـ�ـ�ـ ال�ه��رم��ل
بأكملها ،موضحًا أن مزارعي الحشيشة
ال �ت ��زم ��وا ق � ��رار ح �ظ��ر زراع� � ��ة امل �م �ن��وع��ات،
وأخ � � � ��ذوا ي� ��زرع� ��ون ال �ش �م �ن��در ال �س �ك��ري،
«لنفاجأ بإقدام الدولة على إقفال املعمل
وعدم دعم الزراعة ،على أساس أن البديل
ق� ��ادم ،ل�ك��ن ي �ب��دو أن �ه��ا ط�ب�خ��ة ب�ح��ص لن
تنضج أبدًا» يقول شريف.
ولعل أكثر ما استفز أبناء البلدة «الكالم
ال��ذي ص��در بالفم امل�لآن عن رئيس مكتب
امل � � �خ� � ��درات امل� � ��رك� � ��زي ،م � ��ن أن� � ��ه س �ي �ت �ل��ف
الحشيشة بالقوة ولو سقط ضحايا».
م��ن جهته ،رئ�ي��س بلدية اليمونة محمد

شريف أكد لـ«األخبار» أن ما يحصل في
ال�ي�م��ون��ة ن��اج��م ع��ن «ت��راك �م��ات م��ن الظلم
وال �ق �ه��ر» ب �ح��ق أب �ن ��اء ال �ب �ل��دة ع �ل��ى م��دى
السنوات املاضية ،والذين لجأ قسم منهم
إل ��ى زراع� ��ة ال�ح�ش�ي�ش��ة ب�ع��دم��ا أي �ق �ن��وا أن
ال��دول��ة تخلت عنهم .ملفات ع��دي��دة تقدم
بها رئيس البلدية إل��ى ال ��وزارات املعنية
ل��دع��م امل ��زارع�ي�ن وزراع ��ات� �ه ��م ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة،
ل�ك�ن��ه ي��ؤك��د ع ��دم ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ب�ج��دي��ة
ح�ت��ى ال �ي��وم .وم ��ن ه ��ذه امل �ش��اري��ع إن�ش��اء
ب � � ��راد ل �ح �ف��ظ إن � �ت� ��اج ال� �ت� �ف ��اح أو م�ع�م��ل
لتصنيع ال �خ��ل ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى مشاريع
ق�ن��وات لجر مياه ال��ري إل��ى سهل البلدة،
وم �ش��روع إق��ام��ة ب��رك م��ائ�ي��ة ل�ج�م��ع مياه

الشتاء في كل من «ح��رش مانع» و«شير
ال��دب��ة» و«الحريقة» و«ش�ي��ر األح�م��ر» .كل
ه ��ذه امل �ش��اري��ع «ل ��و ن �ف��ذت ل�ك��ان��ت رف�ع��ت
أع�ب��اء كبيرة ع��ن م��زارع��ي ال�ت�ف��اح والتبغ
وغيرهم».
ويرى شريف أن «دفاع األهالي املستميت»
ع��ن الحشيشة م��ا ه��و إال «م�ح��اول��ة منهم
للخروج من املوسم بمازوت الشتاء وقسط
امل� � ��دارس ال��واق �ع��ة خ� ��ارج ال �ي �م��ون��ة» ،في
الوقت الذي استغرب فيه قدوم الجرافات
إل��ى اليمونة «م��ن دون أي واس�ط��ة» ،رغم
أننا «م��ا خلينا واس�ط��ة ف��ي ال��دول��ة العام
املاضي ،بس كرمال إرس��ال جرافة واحدة
لنا لجرف الثلوج التي عزلتنا عن القرى

