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النبتة التي قادت بفعل القانون 673 املئات اىل خلف القضبان، يرجح اليوم ان تصبح مرشعة الهداف طبية بحتة. عرض 
تقرير رشكة ماكينزي ترشيع زراعة الحشيشة كاحد الحلول الزمة لبنان االقتصادية. هل سيستطيع القانون ان يضمن عائداته 

االقتصادية من دون املخاطرة بفتح ابواب التهريب واالستهالك والتجارة غري املرشوعة؟ 

مشروع  قانون تشريع زراعة الحشيشة
بني اإلزدهار اإلقتصادي و"التحشيش" اإلجتماعي

عصام شلهوب 

إقتصاد

عراجي: تؤمن فرص
عمل وتدعم االسر
■ يطرح اليوم ترشيع الحشيشة لالستعامل 
الطبي. ما هي العوامل التي يجب ان تؤخذ 

يف االعتبار يف ترشيعها؟
البقاع  مناطق  يف  النبتة  هذه  انترشت   □
ايام  زراعتها  ومنت  والوسطى،  الشاملية 
بعد  انحرست  انها  غري  اللبنانية،  الحرب 
الشاملية.  املنطقة  يف  لتستقر  الحرب 
وايجابياتها.  سلبياتها  لها  الحشيشة  نبتة 
تظهر السلبيات من خالل ارتفاع معدالت 
تعاطي املخدر من الحشيشة والكبتاغون، 
وقد طاولت فئات الشباب وطالب املدارس 
القطاع  تدهور  ان  ويبدو  والجامعات. 
بشكل  يؤثر  اليوم  التقليدي  الزراعي 
مبارش عىل االوضاع املعيشية واالجتامعية 
للمزارعني. عدا شح املياه الناتجة من قلة 
وارتفاع  التصدير،  ووقف  املتساقطات، 
املستلزمات  وجميع  العاملة  اليد  كلفة 
الزراعية، يواجه هذا القطاع ايضا منافسة 
يفتقد  النه  بنا  املحيطة  الدول  من  كبرية 
املوضوع  ايجابيات  اما  الدولة.  دعم  اىل 
دور  الحشيشة  لزراعة  اقتصادية.   فهي 
كلفة  اىل  نظرا  االقتصاد  دعم  يف  بارز 
تحتاج  ال  انها  علام  جدا،  املتدنية  زراعتها 
االمطار  مياه  عىل  تعتمد  بل  الري  اىل 
دعم  عىل  عائداتها  تساعد  فيام  القليلة، 

االرس بشكل مهم.

مدخول  عن  تتحدث  ماكينزي  دراسة   ■
سنوي لهذه الزراعة يقدر بنحو مليار دوالر. 

هل هذا صحيح؟
□ صحيح. لكن دراسات اخرى تتحدث عن 
عليها  اطلق  من  هناك  الدوالرات.  مليارات 
فرص  تؤّمن  وهي  االخرض،  الذهب  اسم 
املوضوع  كبرية.  بطالة  تشهد  ملنطقة  عمل 
عندي ال يتعلق بالعائد املادي، بل بالخوف 
القانون،  تطبيق  من  الدولة  متكن  عدم  من 
خصوصا وانها اليوم يف حال من الضعف رمبا 

وضبطها،  الزراعة  هذه  مراقبة  تستطيع  ال 
او منع قيام سوق سوداء لها. مثة اقرتاحات 
املساحات  كتمديد  الشأن،  هذا  يف  عدة 
مؤسسة  اىل  االنتاج  وتسليم  املزروعة 
منعا  السوق  اسعار  تفوق  باسعار  الريجي 
لترسب هذه املادة اىل التجار، خصوصا وان 
الطائلة  االرباح  يجنون  الذين  هم  التجار 
معروفة  ارباحه  املزارع  املزارعني.  وليس 
التالعب  ميكنه  التاجر  ان  غري  ومحددة، 
باالسعار، حتى ان فرق السعر يقدر باربعة 
اضعاف. مثال ذلك اذا كان مثن الكيلوغرام 
التاجر  فان  دوالر،  الف  الواحد  الدونم  يف 
تبدأ  دنيا  حدود  يف  الخارج  اىل  بيعه  ميكنه 
الف   14 اىل  لتصل   دوالر  االف   8 من 
يف  التشدد  الدولة  عىل  وجب  لذلك  دوالر. 
املحصول  رشائها  طريق  من  املراقبة  عملية 
وتسويقه، وهي توفر املدخول الخاص بهذه 
النبتة، واال فان الترشيع والهدف االقتصادي 

منه يذهب هباء.

يشملها  ان  ميكن  التي  الضوابط  هي  ما   ■
القانون وتضع املوضوع ضمن اطاره العلمي 

استغالله؟ ومتنع 
اقرتاح  مثة  بعد.  يوضع  مل  القانون  نص   □
انطوان  الدكتور  النائب  به  تقدم  قانون 
ستتقدم  والتحرير  التنمية  وكتلة  حبيش، 
قيد  يزال  ال  املوضوع  آخر.  قانون  باقرتاح 
النواب  غالبية  ان  علام  النظري،  الطرح 
االقتصادية.  لالسباب  الحشيشة  ترشيع  مع 
مبارشة  قبل  الضوابط  وضع  املطلوب 
الترشيع كام يجري يف كل بلدان العامل، مثل 
املتحدة  والواليات  وكندا  وفرنسا  بريطانيا 

االمريكية.

عاملية  ترشيعات  اعتامد  ميكن  هل   ■
لتطبيقها يف لبنان؟

ال  انه  الكربى  البلدان  تجارب  اظهرت   □

تشريع الحشيشة يسقط 
مذكرات التوقيف

رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي.

عىل  الرغم من الحامسة التي غمرت الرأي العام 
اللبناين حول املوضوع، تشري براهني مركز ترشيد 
السياسات الصحية العلمية يف الجامعة االمريكية 
اىل سلسلة ادلة، من شأنها وضع هذا املوضوع يف 
اطاره العلمي، وهو الضامن الوحيد الذي يحقق 
عن  "التحشيش"  ويبعد  االقتصادية  االهداف 

الئحة النتائج االجتامعية للقانون.
عن  الصادر  الرسيعة  االستجابة  مستند  بنّي 
رشّعت  عدة  دوال  ان  السياسات،  ترشيد  مركز 
اربعة  حدد  طبية.  الغراض  الحشيشة  استخدام 
هي  بزراعتها،  مرتبطة  دولية  ترشيعية   مناذج 
الحظر، والغاء الصفة الجرمية، وقوننة الحشيشة 
لالستعامالت الطبية واالستهالك الشخيص. اظهرت 
هذه النامذج نتائج مختلفة، متأثرة بعوامل عدة، 
مام يشري اىل ان اي منوذج مستورد قد ال يؤدي اىل 

النتائج املرجوة. 

االجتامعية،  السياسية،  اعتباراته  بلد  لكل 
بني  املتسق  غري  االرتباط  والزراعية.  االقتصادية 
ترشيع زراعة الحشيشة واالستهالك يشكل تحديا 

عند سن القانون.
يلفت املركز يف مستنده اىل ان لتفاصيل القانون 
اهمية وقيمة عاليتني. فعوامل كثرية يجب ان 
تؤخذ يف االعتبار مع ترشيع زراعة الحشيشة. 
الحالة اللبنانية تفرض تقييام مفصال للجوانب 
مثل  الحشيشة  باستخدام  املتعلقة  املختلفة 
معدل تعاطي الحشيشة، وعدد الحاالت الطبية 
الطبي،  الحشيشة  عالج  تتطلب  التي  ونوعها 
وحجم  بالحشيشة،  املرتبط  االجرام  ومعدل 
االنتاج.  ترصيف  وامكان  لها  املحلية  السوق 
الحشيشة  لزراعة  تنظيم  اي  ان يشمل  ينبغي 
الحكومية  الهيئات  االقل:  عىل  ابعاد  اربعة 
عىل  االرشاف  الرتاخيص،  اصدار  عن  املسؤولة 

الزراعة، االنتاج والتوزيع، التصدير والسعر.
ترشيع  محاولة  عند  وظيفة  القرار  الصحاب 
الحشيشة تستدعي ارشاكهم يف حوار علمي قائم 
عىل االدلة، يفتح االبواب للتطبيق السليم ويغلق 

شبابيك االتجار غري املرشوع.
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي 
ابدى تخوفه لـ"االمن العام" من عدم متكن الدولة 
من تطبيق القانون، خصوصا وانها اليوم يف حال 
من الضعف رمبا ال تستطيع مراقبة هذه الزراعة 
وضبطها، ومنع قيام السوق السوداء، واالستخدام 
ترشيد  مركز  رئيس  واعرب  للحشيشة.  الشخيص 
السياسات يف الجامعة االمريكية يف بريوت الدكتور 
يتعلق  ما  الجرديل عن مخاوف خطرية يف  فادي 
بالتطبيق الفعال للقانون وتنفيذه. واكد الحاجة 
اىل االطر القانونية والتنظيمية املناسبة للتخفيف 

من العواقب السلبية.

الحشيشة  لترشيع  عاملي موحد  اطار  يوجد 
مفصل  تقييم  اجراء  علينا  عدة.  السباب 
االستخدام،  نسبة  ومعرفة  الراهنة  للحال 
تختلف  واالنواع  ومنترشة  كبرية  انها  مع 
منترشة  الكبتاغون  حبة  الحشيشة.  عن 
من  الجرائم  ارتكبت  وقد  واسع  بشكل 
معرفة  يجب  كذلك  استخدامها.  جراء 
وانواع  الترصيف  وامكانات  السوق  حجم 
الطبي  العالج  تتطلب  التي  الطبية  الحاالت 

للحشيشة.

يف  اتخاذها  الواجب  االجراءات  هي  ما   ■
شأن الترشيع املتعلق بزراعة الحشيشة؟

عىل  العام  الرأي  اطالع  يجب  طبعا   □
عملية  ترافق  التي  السلبية  الطبية  النتائج 
تعاطي  الن  املخدر.  او  الحشيشة  تعاطي 
نفسية  امراض  اىل  غالبا  يؤدي  املادة  هذه 
كثرية، مثل االنفصام يف الشخصية واالنهيار 
واللثة  االلتهابات  ومشكالت  العصبي 

الرضوري  من  ان  اىل  اضافة  وغريها. 
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إقتصاد

لتحقيق  الخيارات  معرفة  عىل  العمل 
يف  املطلوبة،  واالقتصادية  الصحية  الفوائد 
مقابل اقل نسبة من العواقب عىل الصعيد 
االجتامعي،  وخصوصا  واالقتصادي  الصحي 
ومعرفة معدل الجرمية املرتبط بالتحشيش 
والتجارة  االنتاج  بآليات  والتحكم 
والرضائب واالستخدام حتى الشخيص منه. 
الضوابط  هذه  تطبق  ال  ان  الخوف  لكن 
حاليا.  الدولة  بوضع  تتعلق  السباب  عندنا 
زراعتها  الواجب  الكمية  معرفة  يجب  لذا 

وامكانات ترصيفها خارجيا.

■ ماذا عن حاجات مصانع االدوية املحلية؟
املحلية  االدوية  مصانع  تكون  ال  قد   □
عىل  تساعدها  التي  الكاملة  بالجهوزية 
معرفة  الرضوري  من  لذلك  التصنيع. 
التي  املنتجات  وفعالية  ونوعية  طبيعة 
مؤسسات  هناك  وتوزيعها.  انتاجها  ميكن 
ميكنها  الحشيشة  انتاج  اىل  تحتاج  دولية 
يف  واستعاملها  لبنان،  من  استريادها 
منتجاتها، خصوصا وان الحشيشة اللبنانية 
هذا  الدراسات  تؤكد  االنواع.  اجود  من 

وجودة  املتساقطات  مبعدل  املتعلق  االمر 
الليل  بني  الطقس  حاالت  واختالف  الرتبة 
حصادها  عملية  ان  اىل  اضافة  والنهار. 
تتم يدويا. كل ذلك ال مينع من ان تحدد 
واالنتاج  املزروعة  املساحات  الدولة 
الخارج  اىل  والتصدير  املحيل  والتوزيع 

وترشف عليها. 

بزراعة  القانون  يسمح  ان  ميكن  هل   ■
الحشيشة الطبية يف كل املناطق اللبنانية؟

□ عندما جرى الحديث عن السامح بزراعة 
من  االعرتاض  تم  الشاملية،  البقاع  مناطق 
يعاين  ما  ان  باعتبار  االوسط،  البقاع  اهايل 
املزارع  منه  يعاين  الشامل  يف  املزارع  منه 
يسمح  فلامذا  واحدة،  واملشكلة  الوسط  يف 

شامال ومينع وسطا؟

اللبنانية، اي تلك  ■ ماذا عن بقية املناطق 
التي تزرع الدخان؟

نبدأ  ان  ميكن  تجريبية  اوىل  كمرحلة   □
من البقاع. اذا اىت املردود جيدا، ميكن ان 
اخرى،  مناطق  يف  الزراعة  الدولة  تعمم 

يف  كبرية  الدولة  مسؤولية  وان  خصوصا 
هذا املجال.

هذه  لكن  النبتة.  جودة  عن  تحدثت   ■
كيف  السجن.  اىل  الكثريين  ادخلت  النبتة 

ميكن ابعاد شبح استغاللها؟
□ ميكن ان يكون مفعولها جيدا كاسقاط مذكرات 

التوقيف يف حق مجموعة كبرية من املواطنني.

العمل  يجرّم  اليوم  قانونا  مثة  لكن   ■
بالحشيشة، فامذا سيحل به؟

القانون الجديد، ما  □ سيلغى ويحل محله 
عىل  منها  عدة  مشكالت  حل  عىل  يساعد 

سبيل املثال مذكرات التوقيف.

■ هل ميكن ان يكون الترشيع لهذا الهدف 
فقط؟

غري  االتجار  منع  به  املقصود  ال.  طبعا   □
املرشوع. اما مساعدة املزارعني فأمر مطلوب. 
ومستمر،  دائم  بشكل  التاجر  معاقبة  يجب 
اما املواطن فيمكن االخذ باالسباب التخفيفية 

نظرا اىل الوضع االجتامعي الذي يعيشه.

الجردلي: ليس للحشيشة اللبنانية
مواصفات االستخدام الطبي

يستند  ان  ميكن  التي  العنارص  هي  ما   ■
اليها موضوع ترشيع الحشيشة من اجل ان 
تعطي النتائج االقتصادية املطلوبة كام ورد 

يف دراسة ماكينزي؟
حصاد  يجرّم   673 رقمه  قانون  لدينا   □
يتعلق  ما  وكل  وتجارتها،  وانتاجها  الحشيشة 
لهذا  تطبيق  سوء  هناك  لكن  مبوضوعها. 
الحشيشة  زراعة  استمرار  والدليل  القانون، 
الشباب  من  محليا  واستعاملها  بها  واالتجار 
وتصديرها اىل الخارج. لذا مثة عالمة استفهام. 
اذا كان القانون املوجود حاليا غري مطبق، فام 

السباب  الحشيشة  ترشيع  تم  اذا  الحال  هي 
طبية؟

■ كيف ترى الوضع؟
□ وضعنا يف مركز ترشيد السياسات يف الجامعة 
االمريكية يف بريوت ما يعرف بـ"مستند رسيع 
يف  القرار  اصحاب  اىل  سلمناه  االستجابة" 
لبنان من رؤساء ووزراء ونواب. هذا املستند 
العلمي ال يقول بالترشيع او عدمه، بل ينص 
عىل جملة اعتبارات اعتمدت عامليا من الدول 

التي رشّعت الحشيشة السباب طبية.

يجب انشاء مؤسسة ملراقبة 
زراعة الحشيشة

رئيس مركز ترشيد السياسات يف الجامعة االمريكية 
الدكتور فادي الجرديل.

ميكن  وهل  االعتبارات  هذه  هي  ما   ■
تطبيقها عىل لبنان؟

وصحية  اقتصادية  فوائد  مثة  علميا   □
الحشيشة  بزراعة  السامح  خالل  من 
التي  االمراض  لكن  طبية.  السباب 
الطبية  الحشيشة  عرب  معالجتها  ميكن 
الجزم  حدود  اىل  يصل  ومل  محدودة 
تطويرها.  عىل  اليوم  ويعمل  بقدرتها، 
مثة اكرث من 100 دولة يف العامل رّشعت 
االول  الشق  هذا  الطبي.  الحشيشة 
الثاين  الشق  اما  الدراسات.  بينته  الذي 

تطبيق  سوء  ان  فاظهر  الدراسات  من 
مخاطر  اىل  يؤدي  ان  ميكن  الترشيع 

كبرية عىل مجتمعنا يف لبنان.

■ كيف ميكن ابعاد هذا الخطر؟
□ يفرض القانون التشدد يف تطبيقه خصوصا 
ال  لبنان  اليوم يف  تزرع  التي  الحشيشة  وان 
تحمل مواصفات استيفاء رشوط االستخدام 
هذا  تلف  يعني  هذا  الطبي.  املجال  يف 
رشوط  تستويف  التي  النبتة  واعتامد  النوع 
تعمل  ان  الدولة  عىل  الطبي.  االستخدام 
ترشيع  عىل  وليس  الزراعة،  ترشيع  عىل 
التعاطي. لذا املطلوب ضبط االطار القانوين 
غري  والتعاطي  التهريب  ملنع  الزراعة  لهذه 

الرشعي.

■ من سيتوىل املراقبة ويفرض القانون؟
مؤسسة  انشاء  الترشيع  يلحظ  ان  يجب   □
واستيفائها  النبتة  هذه  زراعة  ملراقبة 
الرشوط الصحيحة، اضافة اىل معايري الجودة 
التي ستحدد نوعها. كام يجب ان يحدد من 
سيقوم بالتسعري منعا الي استغالل ملوضوع 
اىل  السعر  رفع  الدولة  واجب  من  السعر. 
اقىص الحدود منعا لدخول التجار ومنافسة 
بيع  اىل  املزارع  عندها  فيضطر  الدولة، 
من  انطالقا  رشعية.  غري  بطريقة  املحصول 
ينبغي  املجال،  هذا  يف  عدة  دول  خربات 
موضوع  يف  واضحة  وسياسات  قواعد  وضع 
حصاد الحشيشة والتصنيع والتجهيز، ووضع 
بالتجزئة،  البيع  ونقاط  الفارقة  العالمات 
والكمية  والتسويق،  والتصدير  والتوزيع 
املنتجة ووسائل االستخدام. كل هذه البنود 
يجب ان توضع ضمن اطار قانوين يف لبنان. 
لذا فان اللجنة التي ستكلف ضبط املوضوع 

يجب العمل عليها بدقة.

قرار  اتخاذ  قبل  الدولة  واجبات  هي  ما   ■
الترشيع؟

□ هناك حواجز تطبيقية عىل الدولة القيام 
باالمور  وتتعلق  الترشيع،  وضع  قبل  بها 

النبيل  الهدف  يتحول  ال  حتى  التنظيمية. 
زيادة  كمثل  للقانون،  ضارة  تأثريات  اىل 
الناتجة  الوعي بني الشباب يف شأن االرضار 
من تعاطي الحشيشة، وتثقيف املجتمع يف 
وآليات  الحشيشة  ترشيع  بهدف  يتعلق  ما 
اجراء  كذلك  االيرادات.  واستخدام  التنفيذ 
ومعدل  الحشيشة،  تعاطي  لنسب  تقييم 
الحاالت  نوع  بها، وتحديد  املرتبط  الجرمية 
بالحشيشة  العالج  تتطلب  التي  الطبية 
وامكان  السوق  حجم  ومعرفة  الطبية، 
واملواقف  التصورات  ووضع  الترصيف، 
لدى مختلف االطراف املعنيني. لذلك يجب 
والصحاب  للمواطن  توعية  عملية  اجراء 
الهدف  عىل  املوافقة  الجميع  وعىل  القرار، 
من الترشيع الذي ال يزال غامضا حتى االن. 
وضامن  للترشيع  اطار  وضع  ينبغي  كام 
واساليب  التنظيمية  االجراءات  توافر 
الفعال  التنفيذ  لتسهيل  والتقييم  الرصد 
وضعه  يتشابه  ال  وحتى  الحشيشة،  لقانون 
تتمكن  مل  التي  التدخني  منع  قانون  بوضع 
املهم  التنفيذ.  موضع  وضعه  من  الدولة 
وتأدية  تطبيقه  بل  القانون،  وضع  ليس 
نتيجته  كانت  وهل  منه  املطلوبة  الوظيفة 
الحكومة  قدرة  معرفة  من  بد  ال  جيدة. 
يف  خصوصا  القانون،  وتنفيذ  االرشاف  عىل 
اىل  التنظيم  ضعف  فيه  يؤدي  قد  مجال 
عواقب صحية واجتامعية. لذا، ضمن اطار 
الهيئات  تحدد  ان  يجب  الحشيشة،  ترشيع 
الرتاخيص  اصدار  مسؤولية  الحكومية 
والتوزيع  واالنتاج  الزراعة  عىل  واالرشاف 
لها،  التنظيمية  االطر  ووضع  والتصدير 
وفعاليتها،  ونوعيتها  املنتجات  وطبيعة 
السوق  لتجنب  االسعار  تنظيم  آلية  ووضع 
نحن  االستهالك.  وزيادة  القانونية  غري 
السياسة.  هذه  مثل  اىل  نفتقد  لبنان  يف 
خزانة  اىل  فقط  لتدخل  تجبى  فالرضائب 
اي  وتخفيف  رصد  ايضا  يجب  الدولة. 
مع  للقانون،  مقصودة  غري  ضارة  تأثريات 
التمني االخذ يف االعتبار معلومات املستند 
االمريكية،  الجامعة  اصدرته  الذي  العلمي 

والدرس  املناقشات  املرشوع  يأخذ  وان 
عملية  قبل  التنظيمية  االطر  ووضع  الالزم 

الترشيع.

التجريم  القانون  يلغي  ان  ميكن  هل   ■
االسايس رقم 637؟

انتاج،  او  حصاد  مينع  الحايل  القانون   □
غري  مخدرة  مواد  احتواء  او  تجارة،  او 
مرشوعة. لكن املادة 12 من القانون شملت 
للزراعة  خاصة  تراخيص  الصدار  استثناءات 
االكادميية  للمؤسسات  الوزراء  مجلس  من 
العلمي.  البحث  الغراض  العامة  او 
موضوع  يف  متبعة  عاملية  سياسات  هناك 
الدولة  ان  علام  الحظر  وهي  الحشيشة، 
اليوم تلغي قانون الحظر لتنتقل اىل ترشيع 
الغاء  سياسة  هناك  كذلك  الطبية.  االغراض 
سياسة  اىل  اضافة  التعاطي،  اي  التجريم 
للحشيشة  الشخيص  االستخدام  ترشيع 
بكمية  لكن  حاليا،  كندا  يف  الحال  هي  كام 
قانون  ستلغي  الدولة  مدروسة.  ونوعية 
الغراض  الترشيع  قانون  يف  لتدخل  الحظر 
التعاطي  عىل  الحظر  موضوع  لكن  طبية. 

يجب ان يظل ساري املفعول.


