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ملف

الحشيشة من الممنوعات إلى «المــسموحات» :التشريع ليس نزهة
في المواسم األخيرة،
ابتكر أهالي بلدة اليمونة
مساحات جديدة لزراعة
الحشيشة .لم يعد «جنى»
العمر محصورًا في األراضي
التي كانوا يملكونها أو
«يضمنونها» للزراعة .مع
الوقت ،استحالت أسطح
منازلهم «مساكب» حشيشة.
حدث ذلك ،يوم صارت الدولة
ّ
تشن حمالت التلف حرصًا
على «شرعيتها» .كانوا
ّ
يعولون على تلك السطوح
ّ
لتعوض لهم ،ولو بنسبة
ضئيلة ،ما كان يمكن أن
يخسروه .هكذا ،حموا
زراعتهم التي جعلتهم
«طفارًا» لوقت طويل .ليس
ناس بالد اليمونة وحدهم
من امتهنوا هذا «الكار».
ثمة كثر غيرهم من البقاع،
كما لبنان الشمالي ،لجأوا
إلى زراعة الحشيشة التي
ّ
تخطت بزراعتها ما يزرعونه
من القمح! الحشيشة،
بالنسبة لزارعيها ،هي الرزق
«المبارك» .القمح يأتي
بعدها ،فالمردود الذي يمكن
أن يأتيهم منه ال يقاس بما
تأتيهم به الحشيشة .ثمة
ميزة أخرى للحشيشة :نبتة
بال متطلبات ،ولذلك ّ
سموها
«المبروكة» .قاصد سهل
منطقة البقاع وسهول
لبنان الشمالي ،يمكن أن يرى،
واقعًا ،كيف صار القمح في
مرتبة أدنى ...وكيف تصير
الحشيشة ،موسمًا بعد آخر،
النبتة التي ال بديل عنها .لم
ّ
المزارعون عاداتهم،
ر
يغي
ّ
حتى في عز حمالت التلف...
ولن ّ
يغيروا .لكن يبدو أن
«الدولة» تتجه اليوم لتغيير
عادتها

المساحات المزروعة تتجاوز بأضعاف الحاجة الفعلية لإلستخدامات الصيدالنية (أ ف ب)

راجانا حمية
منذ منتصف العام املاضي والدولة
مـ ـشـ ـغ ــول ــة ،ب ــأج ـه ــزتـ ـه ــا كـ ــافـ ــة ،فــي
ك ـي ـف ـي ــة سـ ــن قـ ــوانـ ــن ت ـس ـق ــط صـفــة
«م ـم ـن ــوع ــة» ع ــن زراع ـ ــة الـحـشـيـشــة.
فــي تـمــوز املــاضــي ،أخ ــذت «قـضـ ّـيــة»
الحشيشة حيزًا واسعًا من النقاش،
بعد صدور تقرير «ماكينزي» الذي
اع ـت ـب ــر أن إض ـ ـفـ ــاء ال ـش ــرع ـي ــة عـلــى
زراع ـ ـ ــة ال ـق ـن ــب ال ـه ـن ــدي  -ألغ ـ ــراض
ط ـب ـيــة  -سـ ـت ـ ّ
ـدر م ــا يـ ـق ــارب «م ـل ـيــار
دوالر إل ــى خــزي ـنــة ال ــدول ــة» .ه ـكــذا،
اسـتـحــالــت القضية املـثـيــرة للجدل،
مـ ـ ــع ت ـ ـقـ ــريـ ــر ش ـ ــرك ـ ــة اإلسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
األمـيــركـيــة ،قضية مـحــوريــة وب ــدأت
«ت ـ ـت ـ ـسـ ــاقـ ــط» م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـ ـقـ ــوانـ ــن
لـتـشــريــع الـحـشـيـشــة لــإسـتـعـمــاالت
الطبية ...مدفوعة باملليار املفترض.
لـكــن ،هــل تـكـفــي تـلــك «االس ـت ـشــارة»،
وتــالـيــا ،ال ـهــدف امل ـغــري الـقــائــم على
ف ـ ـكـ ــرة ت ـن ـم ـي ــة ب ـع ـل ـب ــك  -الـ ـه ــرم ــل،
لـتـشــريــع الـحـشـيـشــة؟ وه ــل أجــريــت
دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات ع ـل ـم ـي ــة ملـ ـع ــرف ــة م ـ ــا إذا
ك ــان ال ـن ــوع املـ ـ ــزروع م ــن ال ـق ـنــب في
سـ ـه ــول الـ ـبـ ـق ــاع ولـ ـبـ ـن ــان ال ـش ـمــالــي
يحتوي على «املــادة الفعالة» CBD
 )(cannabidiolلـتـطـبـيــق الـتـشــريــع
لإلنتاج الطبي؟
ث ـم ــة ش ـب ــه إجـ ـم ــاع ع ـل ــى «ال ـح ـي ــرة»
ّ
يتخبط فيها أع ـضــاء اللجنة
الـتــي
ّ
النيابية الفرعية التي شكلت لدرس
اق ـتــراح قــانــون تنظيم زراع ــة القنب
الـ ـهـ ـن ــدي ح ـ ــول ن ـ ــوع ن ـب ـت ــة ال ـق ـن ــب،
امل ـ ـف ـ ـيـ ــدة طـ ـبـ ـي ــا :ه ـ ــل ن ـع ـي ــد زراع ـ ـ ــة
ال ـن ــوع امل ــوج ــود ف ــي ب ــادن ــا أم أنـنــا
ـوع آخ ـ ــر؟ ت ـن ـبــع هــذه
ف ــي ح ــاج ــة لـ ـن ـ ٍ
الـ ـحـ ـي ــرة مـ ــن دراس ـ ـ ـ ــات «م ـي ــدان ـي ــة»

المشاريع المطروحة
تحول المزارعين من
مالكين ألراضيهم إلى
ّ
مجرد موظفين ما يزيد
فقرهم
دراسات «البحوث
العلمية» أظهرت أن
الحشيشة اللبنانية
تصلح لإلستهالك أكثر
منها لإلستعمال الطبي

أج ــري ــت س ــاب ـق ــا ،وم ـن ـهــا م ــا ق ــام بــه
املجلس الوطني للبحوث العلمية،
ح ــول ن ــوع ال ـق ـنــب ال ـه ـنــدي املـ ــزروع
فــي السهول اللبنانية وال ــذي يفيد
ل ــإسـ ـتـ ـه ــاك ال ـ ـب ـ ـشـ ــري أك ـ ـثـ ــر م ـنــه
لــإس ـت ـع ـمــال ال ـط ـبــي ،خ ـصــوصــا أن
«املــادة الفعالة» املــوجــودة فيه دون
املـ ـسـ ـت ــوى املـ ـطـ ـل ــوب الن ـ ـتـ ــاج «زيـ ــت
الحشيشة».
وب ـع ـي ـدًا ع ـمــا ق ــد ت ـخــرج ب ــه الـلـجـنــة
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ـن ــه نـ ـق ــاش ــاتـ ـه ــا ،ي ـم ـكــن
الـحــديــث عــن «سـيـنــاريــوهــن» اثنني
القرار قانون تشريع القنب الهندي:
السيناريو األول املتعلق بالتشريع
ع ـلــى أسـ ــاس ال ـن ــوع امل ـ ــزروع حــالـيــا
سـ ـ ـ ـ ـ ــواء ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــي او
لـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي .فـ ـ ــي مــا
يـتـعـلــق بــاالس ـت ـخــدام ال ـط ـبــي ،تـبــرز
إش ـكــال ـيــة أن امل ـس ــاح ــات امل ــزروع ــة،
الـ ـي ــوم ،ت ـت ـج ــاوز أضـ ـع ــاف ال ـحــاجــة
الفعلية لإلستخدامات الصيدالنية،
مــا يفرض على الــدولــة تحديد هذه
امل ـســاحــات إل ــى «ح ــدوده ــا الــدنـيــا»،
بـحـســب أح ــد ال ـخ ـب ــراء .وهـ ــذا دون ــه
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ٍـد ،فـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ال ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــا» مــن
األراضــي لن ترضي املزارعني الذين
ال مورد آخر لهم.
أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـتـ ـش ــري ــع
لــاس ـت ـهــاك ال ـش ـخ ـصــي ،ف ــا يمكن
اإلعـ ـت ــداد ب ـن ـجــاح ب ـعــض ال ـت ـجــارب
ـدد م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان املـ ـتـ ـق ــدم ــة،
ف ـ ــي عـ ـ ـ ـ ٍ
كـ ـنـ ـم ــوذج ل ـت ـط ـب ـي ـق ـهــا ف ـ ــي ل ـب ـن ــان.
وبـحـســب مــركــز تــرشـيــد السياسات
( )K2Pفي كلية العلوم الصحية في
الجامعة األميركية ،فإن أي نموذج
مستورد «قــد ال يــؤدي إلــى النتائج
املـ ـ ــرجـ ـ ــوة ،خـ ـص ــوص ــا أن لـ ـك ــل بـلــد
اعتباراته السياسية واالجتماعية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،أض ــف
إل ــى ذل ــك أن االرتـ ـب ــاط غ ـيــر املـتـســق
بـ ـ ــن ت ـ ـشـ ــريـ ــع زراعـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـح ـش ـي ـش ــة
ّ
ّ
تحديًا عند سن
واالستهالك يشكل
القانون».
جوني صيقلي ،الذي أجرى تجارب
ـواع مختلفة من
زراع ـيــة لخمسة أن ـ ٍ
الحشيشة عام  ،2008يبدي حماسة
ملــا فعلته دول متقدمة شرعت هذه
ال ـن ـب ـت ــة ل ــإسـ ـتـ ـه ــاك ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
االستخدامات الطبية ،إال أنه يخاف
من «النموذج اللبناني» ،خصوصًا
أن تشريعًا كهذا يفترض نوعًا من
«املــأس ـســة» ،أي تشكيل لـجــان عمل
مــن الــدولــة والـقـطــاع الـخــاص «وهــو
ما يثبت فشله دائمًا هنا .ما في شي
بـيـصـيــر بـلـبـنــان م ـتــل دول تــان ـيــة».
ولـ ـك ــي يـ ـح ــدث فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان «شـ ـ ــي»،
فهذا يستوجب وضع آلية واضحة
وإج ـ ــراء دراس ـ ــة جـ ــدوى اقـتـصــاديــة
واض ـحــة عـلــى صـعـيــد وط ـنــي .وهــو
مـ ــا يـ ـط ــرح ــه بـ ـشـ ـك ـ ٍـل دائ ـ ـ ـ ــم ،رئ ـي ــس
املجلس الــوطـنــي للبحوث العلمية
م ـعــن ح ـم ــزة ،إذ ي ــرب ــط أي تـشــريــع

قانوني بإجراء دراسة جدوى .دون
ذلك ،ال مستقبل للحشيشة بلبنان،
إال ب ــوض ــع آلـ ـي ــات دق ـي ـق ــة لـتـشــريــع
استعماالتها.
ف ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو اآلخـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي مــن
ّ
نوع
املفترض أن يشرع على أســاس ٍ
«ب ــدي ــل» ،وه ــو م ــا ج ــرى ط ــرح ــه في
الـلـجـنــة ال ـفــرع ـيــة ،ف ـهــذا أي ـضــا دون ــه
ّ
تـ ـح ــدي ــات .الـ ـتـ ـح ــدي األول ي ـت ـعــلــق
بــال ـك ـل ـفــة امل ــرت ـف ـع ــة ل ـل ـن ــوع ال ـجــديــد
مقارنة بـ«الال كلفة» ،نسبيًا ،للنوع
املـ ـ ـ ــزروع ح ــال ـي ــا .ويـ ـج ــري ال ـحــديــث
نوع من
حاليًا عن إمكانية استيراد ٍ
البذور الصالحة لإلستخدام الطبي،

بـقـيـمــة « 5ي ــورو ل ـل ـبــذرة ال ــواح ــدة»،
وهي كلفة عالية جدًا.

نقاش الزراعات البديلة
لـ ـك ــن ،ال ـك ـل ـف ــة الـ ـع ــالـ ـي ــة ،وإن كــانــت
ستخلق أزم ــة كـبـيــرة ،ليست نهاية
ّ
فمجرد الحديث عن البدائل
املطاف،
يـعـيــد فـتــح الـنـقــاش ح ــول ال ــزراع ــات
الـ ـب ــديـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي لـ ــم ت ـث ـب ــت ن ـج ــاح ــا،
خـصــوصــا أن ـهــا أك ـثــر كـلـفــة مــن نــوع
الـحـشـيـشــة املـ ــزروع ــة وت ـح ـت ــاج إلــى
اهـ ـتـ ـم ــام ب ـ ـ ــاألرض «وق ـل ـب ـه ــا» عـقــب
كــل موسم أو بضعة مــواســم إلراحــة
األرض ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا ال يـ ـ ـح ـ ــدث مــع

الـحـشـيـشــة .ويـمـكــن اإلسـتـعــانــة هنا
بــالـبــدائــل ال ـتــي طــرحــت ول ــم تنجح،
ومنها دوار الشمس التي لم تستقم
س ــوى ع ــام واح ــد وزراع ـ ــة الـشـمـنــدر
الـسـكــري الـتــي لــم تــربــح معها سوى
عــائـلــة واحـ ــدة كــانــت ق ــد ع ـمــدت إلــى
ش ــراء الـشـمـنــدر مــن ال ـنــاس بأسعار
زهيدة وتحويله إلى سكر من خالل
مـعـمـلـهــا وبـيـعــه إل ــى ال ــدول ــة بـسـعـ ٍـر
يفوق ما كانت تدفعه األخـيــرة على
السكر املستورد!
ثالث العقبات هو تحويل املزارعني
م ــن م ــاك ــن ألراض ـي ـه ــم إلـ ــى م ـجـ ّـرد
موظفني ،وهو النموذج الهجني الذي

سيزيد فقر هؤالء.
مـ ــاذا ع ــن ال ـس ـعــر؟ يـمـكــن وض ــع هــذا
ال ـســؤال أيـضــا فــي إط ــار الـتـحــديــات،
فاللحظة الـتــي سـتـشـ ّـرع فيها نبتة
ال ـق ـن ــب الـ ـهـ ـن ــدي س ـي ـه ـبــط س ـعــرهــا
إل ــى مــا دون مــا هــو ال ـيــوم حـتــى في
ان ـخ ـفــاضــه .فـفــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
وبعد عمليات التلف وأزم ــة املعابر
مــع ســوريــا ،انخفضت قيمة مــا كان
يعطيه دونم (املروي) إلى حدود 150
دوالرًا بعدما كان يتراوح ما بني 800
و 1000دوالر.
ل ـي ــس الـ ـق ــان ــون م ـ ـجـ ـ ّـرد نـ ــزهـ ــة .ثـمــة
م ـش ــاك ــل بــال ـج ـم ـلــة ت ـت ـع ـلــق بـمـنـطــق

الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق وكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـت ــه .وال ت ـع ـنــي
اإلستشارات واملاليني التي تضعها
كأرباح معيارًا للتشريع كيفما اتفق.
ال ـح ــاج ــة ه ـنــا إلـ ــى دراسـ ـ ــة مـفـصـلــة،
س ـي ـكــون م ــن ضـمـنـهــا ت ـحــديــد عــائــد
املـ ــزارع ،خصوصًا أنــه سينتج فقط
امل ـ ـ ــادة االول ـ ـيـ ــة وهـ ـ ــذه ت ـح ـمــل أدن ــى
س ـع ــر ف ــي دورة اإلن ـ ـتـ ــاج ،وتـخـمــن
القيمة املضافة عند تحويل السلعة
ّ
مسوق ،أضف إلى
األولية إلى منتج
ذلــك الكلفة الـتــي تستوجبها إقامة
املصانع وفتح أسواق جديدة.»...
ثمة أكـثــر ،ففي دراس ــة «اإلستجابة
الـ ـس ــريـ ـع ــة» ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا م ــرك ــز

تــرشـيــد ال ـس ـيــاســات ،ثـمــة تــأكـيــد أن
«ال ـحــالــة الـلـبـنــانـيــة ت ـفــرض تقييمًا
ً
للجوانب املختلفة املتعلقة
مفصال
ّ
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ــق ـ ـنـ ــب ،مـ ـث ــل م ـع ــدل
اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـق ـن ــب وع ـ ـ ــدد الـ ـح ــاالت
الطبية ونوعها التي تتطلب عالج
الـ ـقـ ـن ــب الـ ـطـ ـب ــي وم ـ ـع ـ ــدل اإلج ـ ـ ـ ــرام
املــرت ـبــط بــالـحـشـيــش وح ـج ــم ســوق
القنب املحلي وإمكانية التصدير».
ك ـم ــا ي ـن ـب ـغــي أن ي ـش ـمــل أي تـنـظـيــم
لزراعة الحشيشة أربعة أبعاد على
األقل« :أنواع املنظمات املسموح لها
بـتـقــديــم الـ ــدواء واألطـ ــر التنظيمية
التي تعمل بموجبها تلك املنظمات

وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـكــن
تــوزيـعـهــا والـسـعــر» .كــل هــذه األدلــة
وال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـع ـل ـم ـيــة قـ ــد تــوضــع
ّ
على املـحــك فــي ظــل غـيــاب التطبيق
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح وامل ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة،
وألص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار وظـ ـيـ ـف ــة ع ـنــد
محاولة تشريع الحشيش تستدعي
إش ــراكـ ـه ــم «فـ ــي ح ـ ــوار ع ـل ـمــي قــائــم
على األدلة» يفتح األبواب للتطبيق
السليم ويغلق شبابيك اإلتجار غير
الـشــرعــي .أم ــا ،مــا هــو غـيــر ذل ــك ،فال
ي ـع ــدو ك ــون ــه «م ـح ــاول ــة ل ـن ــزع صفة
الالشرعية عن منطقة كبيرة تشكل
 %25من لبنان».
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