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في و واسعة و معمقة عمومية نقاشات سنوات عدة منذ  من بلدان العالم كثي�رت�شھد ال
ي الن��باتات الت�� اس��تعمال  بتقن��ين زراع��ة و م��رتبطةيعض��اح��ول مو أح��يان كثي��رة بلغ��ت ح��دتھا

صادرة عن اتفاقيات  بموجب على المستوى الدولي المحظورةتستخلص منھا أنواع المخدرات 
المعروف الق�نب الھندي نب�تة  جن�بة الك�وكا، و خ�شخاش ا2ف�يون، وم�ثل ، ھي�ئة ا2م�م الم�تحدة

 ب��ين ع��دة أقال��يم ش��مال ال��ب9د ا ت��توزع حق��ولھ الت��ينب��تة الك��يف باس��معل��ى الم��ستوى الوطن��ي 
  .ط9ق منطقة كتامةأشھرھا على ا:

  

 ل��دنخاص��ة م��ن ، غي��ر مب��ررھ��ذا ف��ي ال��وقت ال��ذي ي��شھد ف��يه المغ��رب ص��متا م��ريبا 

التي قامت  الكبرىالتاريخ�ية ضجة بال�رغم م�ن ال�، المج�تمع المدن�يھي�ئات الفاعل�ين ف�ي إط�ار 
في جميع مراحل تشكله و  ،، حيث اقتصر تدبير ھذا الملفح�ول حق�ول الق�نب الھ�ندي بال�شمال

عل�ى المؤس�سات الرس�مية ال�تابعة للدول�ة المغ�ربية و لھي�ئة ا2م�م المتحدة و للمنظمة  ،تفع�يله
بالنسبة لھذه ا2طراف أو الدول�ية لم�راقبة المخ�درات، و التي أفرزت نتائج غير مرضية سواء 

 الوض�ع ال�ذي يخضع بشكل مباشر لھذه التدخ9ت، مما تف�اقم أزم�ة، و ھ�و م�ا أدى إل�ى لغي�رھا
ن من ھذه المساحات يللمستفيد و من جھة ،ير سليم سواء بالنسبة للدولة أس�فر ع�ن وض�ع غ

  . من جھة أخرى المزروعة

  

 و بغ�ية الم�ساھمة ف�ي فتح نقاش جاد و عميق حول الموضوع على المستوى الوطني

تقنين زراعة القنب الھندي و  ال�بحث ع�ن الحل�ول الواقعية و الممكنة، و اعتقادا منا أن بھ�دف
 يمكن  الحلول التيأولوياتمن د يع، غ�راض نافع�ة و ف�ي بع�ض ا2حيان ضرورية اس�تعماله 2

  .امناقشتھ

  

 العموم���ي  نط���رح ھ���ذه الوث���يقة لل���نقاش كفعال���يات ف���ي إط���ار المج���تمع المدن���ي فإن���نا
حول أعم�ق أش�مل و  أفك�ار و ط�روحات إل�ى بل�ورة تل�ك الدينام�ية الھادف�ةكم�ساھمة ف�ي خل�ق 

  .الموضوع
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زراع��ة الق��نب الھ��ندي م��نذ الق��رن ال��سادس ع��شر  تاريخ��يا يةالمغ��ربالدول��ة  تع��رف
كتامة و منطقتي كل من بفقط دواوير خمسة  اقتصرت في مراحلھا ا2ولى على حيثمي9دي، ال

  ابتداء  ، لي�تم ال�سماح بھ�ا Jحق�ا ب�إذن من السلطان موJي الحسن ش�مال ال�ب9دف�ي بن�ي خال�د 

الدولت��ين و بع��د اح��ت9ل المغ��رب م��ن ط��رف ،  المنطقت��ينذات ف��ي  م��ي9دية1890نة س��م��ن 
ت�م تدع�يم زراع�ة القنب م�ي9دية  1912 س�نة بم�وجب معاھ�دة الحماي�ة ا:س�بانية و الفرن�سية

خاصة على مستوى التراب المغربي، الجديدة بالعديد من المناطق ـ ف�ي إط�ار قانوني ـ الھ�ندي 
  أساس��ا كان�ت م�وجھةوھ�ذه ال��زراعة  ، ا:س�بانيةاJح��ت9ل س�لطة ذ الم�تواجدة م�نھا تح��ت نف�و

 قبل أن يتم حظرھا  ذات ال�نفوذ الفرن�سي  باق�ي م�ناطق المغ�ربكم�ا ف�ي   ل9س�تھ9ك المحل�ي 
 مع بلغت أوجھا، الحمايةذات  ف�ي ظ�ل  مت�باعدةعب�ر م�راحل زمن�يةعل�ى الم�ستوى الت�شريعي 

  . مي9دية1956 سنة استق9ل المغرب

  

، عب��ر مخ���تلف م��راحلھا، إل��ى خل���ق  و الحاس��مةد أدت ھ��ذه ال��سياسات الفجائ���يةو ق��
بسبب توت�رات عل�ى م�ستوى الم�ناطق المعن�ية مباشرة بزراعة القنب الھندي، ال مجم�وعة م�ن

ظ��ل أوض��اع اجتماع��ية و  تع��يش ف��يكان��ت ت��ي ال ساكنتھال�� الوح��يد رزقال��م��صدر ل تھدي��دھا
م الحماي���ة و الحك���ومات سياس���ات نظ���اي���سھا و تكر   س���اھمت ف���ي ت���شكلھا م���زرية،اقت���صادية
زراعة القنب الھندي في تغاضي عن  و ھ�و ما حذا بالدولة إلى البع�د اJس�تق9ل،لم�ا المتعاق�بة 

 و إن بكيفية محتشمة،  توسعهمناطقباقي مع محاربته في للغاية بمنطقة كتامة  نط�اق محدود
مم�ا انعك�س س�لبا عل�ى سياسة ، ائل حقيق�ية لھ�ذه ال�زراعة ب�دي�ة 2 ف�ي ظ�ل غ�ياب ذل�ك ت�مك�ل 

لتخرج عن  حق�ول الق�نب الھ�ندي ف�ي التوسع شيئا فشيئا أخ�ذت، ح�يث  ف�ي ھ�ذا المج�الالدول�ة
نبي ع الطلب ا2ج ارتفاتحت تأثيرإلى مناطق خارج تراب منطقة كتامة،  لت�صلال�سيطرة نط�اق 

حيث ، بشكل عام من انتكاسات المغربيما يشھده اJقتصاد   الق�نب الھ�ندي ورات�نجعل�ى م�ادة 
لتنتقل بعد  إقليم شفشاون بكامله من بكل زراعة خ�9ل الع�شرين س�نة الماضيةھ�ذه ال�انت�شرت 

  . تاوناتوالعرائش  وليم تطوان اق2 ذلك

  

 م�ن تدبي�رھا لھذا الملف  ف�ي م�راحل Jحق�ةالحك�ومات المغ�ربية المتعاق�بةو ق�د أخ�ذت 
 مع قرارات و  تامف�ي تم�اه بالمخ�درات تح�ت يافط�ة مكافح�ة اJتج�ار غي�ر الم�شروع  ـ ال�شائك

إل�ى محاول�ة الق�ضاء عل�ى ھ�ذه  ـ  ف�ي ھ�ذا ال�باب و اJتح�اد ا2وروب�يتوج�يھات ا2م�م الم�تحدة
 في كتامةب  حقولھا التقليديةوصوJ إلى  حديثاا2قاليم التي امتدت إليھاتدريج�يا بدءا بال�زراعة 

ت��ضرر ا2س��ر  إل��ى، نت��يجة حتم��ية ك، و ھ��و م��ا أدى ، ئ��صالھا م��ن الم��نطقة نھائ��يااستأف��ق 
تھا، ف��ي ظ��ل وض��عيتھا اJقت��صادية الم��ستفيدة م��ن حلق��ات زراع��ة الق��نب الھ��ندي و تف��اقم أزم��

 وكذا منم�ن جان�ب الدولة المغربية حقيق�ية ف�ي غ�ياب ت�ام ل�بدائل أص�9 اJجتماع�ية الم�زرية و

حدة  تزداد االتي ھي ا2زمة و ،المجالالم�وجھة ل�سياستھا ف�ي ھذا الدول�ية ا2ط�راف مخ�تلف 
 ھذه عل�ى ي�د عان�تھما الم�نطقة ب�رمتھاال�ذي وا:ق�صاء  شتھم�يال تك�ريس سياس�ةوطأتھ�ا م�ع 
السياسات الوطنية و جوھر و مضامين  حتى مم�ا يع�اكس ،  ةص�عدا2 مخ�تلفعل�ى الحك�ومات 

  . و الھشاشة و عدم اJستقرارمحاربة الفقرالمعلن عنھا في إطار العديدة الدولية 

   

منصفة و ذات فعالية لھذا الملف يمكن أن توصف بكونھا  معالجة ةأيفإن  ة،م�م�ن ثو 
 عب��ر ت�نطلقم�ن ط��رف الدول�ة المغ��ربية و مخ�تلف ش��ركائھا عل�ى الم��ستوى الدول�ي، يج��ب أن 
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م�بادئ وث�وابت حقوق ديمق�راطية ف�ي إط�ار م�ن احت�رام الحدي�ثة و ا2ساس�ية الم�داخل ال تحدي�د
مؤسسة على خلق اقتصاد بديل و ناجع�ة بديل�ة عموم�ية س�ة سيارس�م مع�الم ا:ن�سان الكف�يلة ب

 في دعم فرص فعالبشكل  يكف�ل الح�دود الدنيا للعيش الكريم و يسھم قاب�ل لل�نمو و اJس�تدامة،
 ن الحل��ول الك9س��يكية الم��توارثة و بع��يدا ك��ل ال��بعد ع��،ال��نمو اJقت��صادي و الرق��ي اJجتماع��ي

في استيعاب إشكالية  الذري�عت�ي أثب�تت ف�شلھا المح�ضة، و المن�ية ا2 المؤط�رة ض�من المقارب�ة
   .على مدى عقود طويلة من الزمنبالمغرب زراعة القنب الھندي 

  

الزراعات دول�ية حول ف�ي ذات ال�سياق ت�م الت�رويج عل�ى نط�اق واس�ع :س�تراتيجية و 
 1969ي9ند سنة ا تم إنجازھا في عدد من بلدان العالم من ضمنھا الت س�بق أنال�بديلة، و الت�ي

 و الت��ي تق��وم فل��سفتھا عل��ى أس��اس تع��ويض ،1981 و البي��رو س��نة 1970و ت��ركيا س��نة 
تك�ون مداخيلھا مساوية أو تفوق المداخيل المحصل عليھا من م�شروعة الم�زارعين ب�زراعات 

أكد تقرير المنظمة الدولية لمراقبة ل�ذلك و كنت�يجة  ،ال�زراعة غي�ر الم�شروعة الت�ي ي�تعاطونھا
 ضيقة ا2فق و غير فعالة بالنسبة للنتائج عل�ى أن ھ�ذه ا:س�تراتيجية، 2005المخ�درات س�نة 

و  ،يمغربالشمال الالم�رجوة منھا، كما تم استخ9صھا من تجربتي سھل بقاع لبنان و الريف ب
تغيير ھذه ا:ستراتيجية لتصبح سياسة الزراعة البديلة جزءا من سياسة ھو ما أدى Jحقا إلى 

  . التي عرفت بدورھا العديد من المشاكل و الحواجز تقوم على التنمية البديلةأعمق و أشمل

    

عل���ى توج���يه ل���ى تنف���يذ سياس���ة ال��زراعات ال���بديلة، إض��افة إو تق��وم التنم���ية ال���بديلة 
 إلى المناطق موضوع التدخل في اتجاه إحداث البنيات التحتية و محاربة التھميش تاJستثمارا

 التي Jقت العديد من ا:ستراتيجية و ھي إقتصادي الوطني، -سيوو إدماجھ�ا ف�ي الن�سيج السو
  عك��سالع��راقيل و المع��يقات جعل��ت الم��راھنة عل��ى التنم��ية ال��بديلة تك��ون عل��ى الم��دى البع��يد،

 أوضحو قد  ذ صبره في تحصيل النتائج،انفعبر باستمرار عن انتظارات المجتمع الدولي الذي 

 أدت  و أخ�رى جغرافية و إيكولوجيةاقت�صادية-وس�يوش�روطا سالتقري�ر س�الف الذك�ر عل�ى أن 
ني��ين يعي��شون عل��ى الھ��امش إل��ى إض��عاف ھ��ذه ال��سياسة، ح��يث أك��د عل��ى أن الم��زارعين المع

طيرھم و دعم على تأ سات مجتمع مدني قادرةود مؤسJھتمامات دولھم و كذا عدم وجبالنسبة 
ك��د عل��ى أن وج��ود ھ��ذه كم��ا أتفاوض��ھم م��ع المؤس��سات و الم��نظمات العموم��ية و الخاص��ة، 

ال�زراعات ف�ي م�ناطق جبل�ية و وع�رة يجعل إحداث بنيات تحتية لتحقيق ا2ھداف المرجوة من 
ا:س�تراتيجية أم�را ص�عبا إل�ى جان�ب أن ھ�شاشة البن�ية ا:يكولوج�ية لھ�ذه الم�ناطق ب�سبب تلك 

  . الزراعات تجعل سياسة الزراعة البديلة محدودة النتائج

  

طروحات   منذ سنوات التي انطلقت عبر العالماشات العمومية النقھك�ذا، تولدت عن و 
غير المشروعة، عبر منحھا ضرورة الحفاظ على ھذه المزروعات تنحو في اتجاه مقترحات و 

 في إطار لھا وف�ق ب�رامج وطن�ية و دول�ية سيماص�فة ال�شرعية القانون�ية، لي�تم توج�يه اس�تعما
 الشأن كما ھوي المجالين الطبي و الصناعي،  ف، خاص�ة م�ع تط�ور اس�تعمالھاالتنم�ية الب�شرية

  .وأنواع أخرى ، بالنسبة للقنب الھندي

  

����� ���1� �1��.�� 2(�)�*(�  

  

اع�تماد اJتفاق�ية الوح�يدة ـ ف�ي إط�ار ھي�ئة ا2م�م الم�تحدة  ـت�م عل�ى الم�ستوى الدول�ي 
 العقاقير ت، بھدف جعل استعما1972J ب�صيغتھا المعدل�ة بب�رتوكول 1961للمخ�درات ل�سنة 

ا2غراض الطبية مختلف  على ةمقتصر، المدرجة في الجدولين ا2ول و الثاني للھيئة المخدرة 
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 م���نع ت���سريبھا و إس���اءة وب���صفة عام���ة لOغ���راض الم���شروعة ك���ذلك و العلم���ية و تواف���رھا 
، و في ذات اJتجاه دعت كل من ھيئة  البشريةيةمن و رفاھ بأتمسقد غراض  ف�ي أاس�تعمالھا

إل�ى ض�رورة ض�مان توافر ا2خي�رة  الم�تحدة و م�نظمة م�راقبة المخ�درات عب�ر تقاري�رھا ا2م�م
ل��JPم الح��ادة و الم��زمنة الت��ي يعان��ي م��نھا ح��د لمستخل��صة م��ن ھ��ذه العقاقي��ر لوض��ع ا2دوي��ة ا

الم9ي�ين من المرضى عبر العالم و بخاصة من جراء الوJدة و العمليات الجراحية و الصدمات 
  .يدز و السرطانو أمراض مثل ا:

  

 مجموعةلنب�تة القنب الھندي أن الحدي�ثة ب�رية تالمخق�د أثب�تت العدي�د م�ن الدراس�ات و 

  عنھاتعبر التي  إلى حد بعيد للفلسفةم�ن الخ�صائص و الممي�زات التي تجعلھا مستجيبةكبي�رة 

 لعلمي الطبي و اباJستعمالس�واء ف�يما يتعلق ،  ب�صيغتھا المعدل�ةاJتفاق�ية الوح�يدة للمخ�درات

فم�ن جھ�ة ف�إن اJس�تعماJت الطبية لنبتة القنب ال�صناعي، ف�يما ي�تعلق بالمج�ال  أو ب�شكل ع�ام
 إل�ى ح�د كبي�ر ح�يث ت�ستخلص منھا مجموعة من ال�راھن ال�وقت  ف�يأخ�ذت ت�تطور ق�د الھ�ندي

ال�شديدة خ�صوصا لدى المرضى المصابين ح�د م�ن اJQم خاص�ة للا2دوي�ة و الع9ج�ات الفعال�ة 
بمجم�وعة من و ذل�ك إل�ى جان�ب ع9ج�ات أخ�رى، الم�ناعة المكت�سبة أو ال�سرطان ب�داء فق�دان 
 الت�ي تب�نت بشكل J رجعة فيه دعم و تطوير ھذا اJستعمال، من ضمنھا  الم�تقدمةبل�دان الع�الم

من الوJيات كبي�رة مجم�وعة ك�ذا  و  و بلج�يكاھول�نداإس�بانيا و ب�ريطانيا و ك�ندا و سوي�سرا و 
  .ا2مريكية

  

 و ذات ناجحةأخرى ، فإن لنبتة القنب الھندي استعماJت اJس�تعمال الطبيى إض�افة إل�
تعود و التي ،  يصعب حصرھا عددياةن الصناعيالمياديكثي�ر من ف�ي و ممي�زات خاص�ة  فعال�ية

 ربعة آJف سنة حول لما يناھز أرجعف السنين، حيث وجدت شواھد تQامنھا إلى  أصول كثير

لتمتد بعد و الحبال و ا2شرعة،  الن�سيجم�وعة م�ن الم�واد م�ثل مجت�صنيع اس�تعمال أل�يافه ف�ي 
مجال في أيضا  ااستخدامھ يتم كما، ھايماثلو ا2قم�شة و م�ا ذل�ك ل�صناعة الم9ب�س و ا2حذي�ة 

إلى جانب  الطيور و أع9ف خاصة بالحيوانات إع�دادك�ذا ف�ي و الغذائ�ية و  ال�صناعات الورق�ية
 فيبشكل واسع كما تستخدم نبتة القنب الھندي  التجميل، ال�صناعات المرتبطة بمواد النظافة و

  .و مواد أخرىميدان البناء كعازل حراري و في صناعة ا:سمنت 

  

باستغ9لھا تسمح لنا يمكن أن إن لنب�تة الق�نب الھ�ندي العديد من المزايا و ا:يجابيات، 
لق و إبداع العديد خسبيل  في ، وذلكم�ن ال�شرعية القانونيةف�ي إط�ار و مق�بول  ب�شكل إيجاب�ي

المف��يدة و ال��نافعة، و اس��تثمارھا ف��ي خل��ق اقت��صاد ب��ديل ب��دون زراع��ة بديل��ة م��ن اJس��تعماJت 
 خاصة مع ما يشھده ھذا المجال ، على مستوى الشمال المغربيبم�ناطق زراع�ة الق�نب الھندي

تعماJته  و التشريعات المرتبطة باسبريةتتعززه كل يوم النتائج المخمن تقدم واضح و ملموس 
 و الت�ي يمك�ن أن تكف�ل ل�نا حل�وJ أكث�ر واقع�ية لمع�ضلة ال�زراعات غير بع�دد م�ن بل�دان الع�الم،

  .ات المتبعة لحد اQن فشلت في التصدي لھا كافة السياسالمشروعة و التي

  

2-��-�-�-�  

  

في إطار خلق دينامية على مستوى ملف تقنين زراعة القنب الھندي بالمغرب، فإننا نقترح 
 ب��نھج ت��شاركي م��ع مخ��تلف م��وعة م��ن الخط��وات و التدابي��ر الممك��ن اJنخ��راط ف��ي تفع��يلھامج

الرسمية  المؤسسات س�واء عل�ى المستوى الوطني أو الدولي إلى جانبالمتدخل�ين و الفاعل�ين 
  :و الدولية ، و التي نجملھا فيما يليمنھا الوطنية 
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   ر تعزي��ز و تطوي��ر  ف��ي إط��ان��دوات علم��ية و سياس��ية ح��ول الموض��وعسل��سلة تنظ��يم
  .النقاش في جو من الديمقراطية و احترام اQراء

تعزي�ز التواص�ل م�ع التنظ�يمات الحزبية و الجمعوية و العرفية المدافعة عن اJستعمال  �
، ف��ي إط��ار اJس��تفادة م��ن  عل��ى الم��ستوى الدول��ي الطب��ي و ال��صناعي للق��نب الھ��ندي

  .طرائق ترافعھا
موض��وع ف�ي أف��ق توح��يد ال��رؤى و ال��تدخ9ت ب��ين ت�شكيل من��تدى وطن��ي للتفكي��ر ف��ي ال �

 .مختلف الفاعلين
ط��رح الموض��وع لل���نقاش العموم��ي عب���ر مخ��تلف الوس��ائل الممك���نة، و م��ن ض���منھا  �

 .الوسائط ا:ع9مية
  

3	-)-4	-�-��  ) ��	��� �567��(  
 

  الناظور -الطاھر التوفالي -1
  طنجة -بوبكر الخمليشي -2
  تطوان -لحبيب حاجي -3
 جدة و-محمد الشامي -4
  الرباط-ناصر ھمو أزدايب -5
   إسبانيا-خالد بلقايدي -6
  الناظور -ھشام بنيشي -7
  الناظور -شكيب الخياري  -8

  

 و إرسالھا إلى المرجو التوقيع باستعمال الحروف ال9تينية
cannabis.maroc@yahoo.fr  
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