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تقرير

الحشيشة يحميها القانون فمن يحمي مستهلكيها؟
موسيقى الريغي ،والزعيم االشتراكي،
ما الذي يجمع بوب مارلي بوليد جنبالط بباراك أوباما؟ فلنضع جانبًا الكاريزما التي يتمتع بها رائد ّ
والرئيس األميركي الديموقراطي ،الثالثة هم ،بشكل أو بآخر ،مع تشريع الحشيشة /الماريجوانا؛ لكل منهم رأيه ومقاربته حول مستقبل
هذه العشبة في المجتمعات ،ولكن قد يكون للعشبة رأي آخر ،عندما ّ
تتحول إلى سلعة شرعية مربحة
حسن شقراني
«سأدخن الحشيش حتى يصيبني
الـ ـعـ ـم ــى /سـ ــأدخـ ــن ال ـح ـش ـي ـش ــة مــع
ّ
أصدقائي /سندخن حتى النهاية»،
إن ـ ــه م ـط ـل ــع األغـ ـنـ ـي ــة األش ـ ـهـ ــر ح ــول
العشبة األشهر التي يغنيها مطرب
الريغي األشهر .غير أن الراحل بوب
مــارلــي لــم يكن مضطرًا إلــى الكتابة
املباشرة عن تعلقه بسيجارة الكيف
ل ـن ـعــرف مــوق ـفــه مـنـهــا واسـتـمـتــاعــه
بنكهتها وتأثيرها.
ف ـ ــي عـ ـ ـ ــام 1976مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـول امل ــوسـ ـيـ ـق ــي
الـ ـج ــام ــايـ ـك ــي جـ ـلـ ـس ــات ال ـت ـس ـج ـيــل
األول ـ ـ ـ ـ ــى ألل ـ ـ ـبـ ـ ــوم ُيـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـده ص ــديـ ـق ــه،
ب ـي ـتــر ت ـ ــوش ،ب ـع ـن ــوان «ش ـ ّـرع ــوه ــا»
( ،)Legalize itولـ ـك ــن س ــرع ــان مــا
ّ
تحول التمويل إلى استثمار يعول
ع ـل ـي ــه ك ـ ـبـ ــار الـ ـتـ ـج ــار لـ ـك ــي ت ــزده ــر
أعمالهم في املستقبل ،عندما تؤثر
أع ـ ـمـ ــال ف ـن ـي ــة كـ ـه ــذه فـ ــي ال ـس ـيــاســة
الـ ـع ــام ــة ـ ع ـب ــر ال ـض ـغ ــط ال ـش ـع ـب ــي ـ
ُ
وتـصـبــح العشبة مـشــروعــة ،ويجب
أن ت ـ ّ
ـؤم ــن ال ـس ــوق عــرضـهــا الـسـخــي
تلبية لطلبات متزايدة.
لم تتحول األغنية إلى قانون صديق
للعشبة ،وذرف مارلي دموعًا كثيرة
على صــديـقــه ،ال ــذي تـعـ ّـرض لضرب
مـ ـب ـ ّـرح أوصـ ـل ــه إلـ ــى ح ــد املـ ـ ــوت ،مــن
ع ـن ــاص ــر الـ ـش ــرط ــة ال ـح ــان ـق ــن عـلــى
تـجـيـيـشــه ل ـل ــرأي ال ـع ــام ض ـ ّـد آل ـيــات
القمع .ولكن بعد  40عامًا بدأ حلم
هــذيــن الـفـنــانــن ،وح ـلــم مـجـمــوعــات
ك ـب ـيــرة م ــن ه ــذا ال ـع ــال ــم ،بــالـتـحـقــق،
وإن تــدري ـج ـيــا .فــال ـت ـجــارب ال ــرائ ــدة
على صعيد التشريع ،وأبــرزهــا في
األوروغ ـ ـ ـ ــواي ب ـق ـي ــادة ال ــرئ ـي ــس ذي
األفكار التقدمية ،خوسيه موخيكا،
ّ
أضـ ـ ـح ـ ــت تـ ـ ــولـ ـ ــد صـ ـ ـ ــدى فـ ـ ــي ك ــاف ــة
األقــالـيــم .والــواليــات املـتـحــدة ،البلد
امل ـح ـتــذى ف ــي ال ـن ـمــوذج الــرأسـمــالــي
امل ـع ـت ـم ــد ،ف ـت ــح ب ـ ــاب الـ ـنـ ـق ــاش عـلــى
مـصــراعـيــه ،وص ـ ّـوت ــت ث ــاث والي ــات
مل ـص ـل ـحــة ال ـت ـش ــري ــع ،ومـ ــن املــرت ـقــب
أن ت ـس ـجــل واليـ ـ ــات أخ ـ ــرى ت ـج ــارب
مماثلة.
ّ
حتى لبنان ،البلد الذي كان يتعاطى
م ــع م ــواس ــم ال ـك ـيــف ب ـع ـقــدة نـقــص/
ّ
ت ـخــلــف ط ـ ّـورت ـه ــا ال ــدول ــة الـطــائـفـيــة
الـتــي أهملت أطــرافـهــا الغنية بهذه
العشبة الثمينة ،أضـحــى يتعاطى
م ــع هـ ـكـ ـت ــارات األع ـ ـشـ ــاب امل ــزروع ــة
ب ـق ــاع ــا بـ ـن ــوع مـ ــن ال ــواقـ ـعـ ـي ــة .ه ــذه
ُالسنة ،وللعام الثاني على التوالي،
أعـفــي املــوســم مــن اإلت ــاف ،وت ــوازى
ذلك مع ارتفاع األصوات السياسية
الـفــاعـلــة ،على رأسـهــا صــوت رئيس
ال ـحــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ،وليد
ج ـن ـبــاط ،بــالــدعــوة ،عـبــر تـغــريــدات
عـلــى مــوقــع «تــوي ـتــر» ،إل ــى الـسـمــاح
ب ــزارع ــة الـحـشـيـشــة وامل ـت ــاج ــرة بها
لتأمني «دخل الئق ألهل البقاع».
نعمّ ،
تؤمن زراعة الحشيشة مداخيل
محترمة للمزارعني وللتجار الذين
يـشـتـغـلــون ب ـه ــا ،ت ـمــامــا ك ـمــا تـ ّ
ـؤمــن
هــي الـشـعــور بــالـنـشــوة الـفـكــريــة في
الرؤوس التي تشتغل بها .هي جزء
م ــن ال ـت ـجــارة ال ـعــامل ـيــة ل ـل ـم ـخــدرات/
املمنوعات ،التي ّ
يؤدي حمل بضعة
غـ ــرامـ ــات ف ـق ــط م ـن ـه ــا إل ـ ــى لـ ـي ــال أو
أشهر في سجون بائسة.
ّ
بحسب بيانات هيئة األمم املتحدة
ّ
لـ ـل ــدواء ،امل ـن ـش ــورة ع ــام  ،2014ف ــإن
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  %5م ـ ــن س ـ ـكـ ــان ال ـع ــال ــم
استهلكوا أحد أنــواع املخدرات مرة
واحــدة فــي الحد األدنــى خــال فترة
الـ ـع ــام املـ ـنـ ـص ــرم .تـ ـب ــرز الـحـشـيـشــة
على رأس الالئحة بعدد مستهلكني

ّ
تؤمن زراعة الحشيشة مداخيل محترمة للمزارعين وللتجار الذين يشتغلون بها (مروان طحطح)

يقارب  200مليون.
هــذا الطلب املتزايد يخلق دينامية
ف ــي الـ ـس ــوق .ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ً
مثال ،يتراجع سعر الحشيشة على
نحو سريع ،ليعكس مستوى توسع
الطلب على هذا املنتج ورواجه؛ بني
ع ــام ــي  2010و 2013ت ــراج ــع سـعــر
الـغــرام الــواحــد قــرابــة  ،%18ويهوي
بسرعة صوب  10دوالرات.
ّ
بحسب التقرير األمـمــي نفسه ،فــإن
البلد األول في استهالك الحشيشة
هـ ــو إيـ ـسـ ـلـ ـن ــدا؛ ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
االت ـج ــار بــالـحـشـيـشــة ُواسـتـهــاكـهــا
ُي ـع ــدان جــريـمــة إال أن خ ـمــس شعب
ه ــذا ال ـب ـلــد األوروبـ ـ ــي يــدخ ـن ـهــا .في
ّ
املرتبة الثانية تحل زامبيا بنسبة
 %18تـقــريـبــا ث ــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تليها إيطاليا ونيوزيلندا.
غـيــر أن مـعــدل اسـتـهــاك الحشيشة
ف ــي ب ـلــد مـ ــا ،ال ي ـف ــرض ب ــال ـض ــرورة
مـ ـك ــانـ ـت ــه عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـنـ ـق ــاش
الـعــاملــي حــول هــذه العشبة وأفقها.
ُ
ً
مـثــا ،األوروغ ـ ــواي الـتــي تـعــد البلد
األول الذي ّ
حرر استهالك الحشيشة
مـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،وأض ـ ـحـ ــى ت ـجــربــة
اجـتـمــاعـيــة وصـحـيــة قــائـمــة ،ليست
م ــن ب ــن الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ـش ــرة األوائـ ـ ــل
لناحية معدل االستهالك.
ّ
كــل النقاش حــول التشريع وآلياته
ض ـ ـ ـ ـ ــروري وج ـ ـم ـ ـيـ ــل ،ولـ ـ ـك ـ ــن ب ــرغ ــم
أهـمـيـتــه ،ه ـنــاك أسـئـلــة مـهـ ّـمــة حــول
اإلطار الذي ستتموضع فيه تجارة
املــاريـجــوانــا ومـسـتــوى الـلـيــونــة في
توسيعه ،وكذلك حول االنعكاسات
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ــراهـ ـ ـق ـ ــن وعـ ـ ـل ـ ــى األنـ ـظـ ـم ــة
ً
الصحية برمتها ،تبقى بعيدة عن
النقاش الحقيقي.
يركز أستاذ الصحة العامة في كلية
ال ـط ــب ف ــي ج ــام ـع ــة «يـ ـ ــال» (،)Yale
س ــام ــوي ــل ويـ ـلـ ـكـ ـنـ ـس ــون ،فـ ــي م ـق ــال
نشره أخيرًا في صحيفة «واشنطن
ب ــوس ــت» ع ـلــى ف ـكــرة مـهـمــة ف ــي هــذا
اإلط ـ ـ ـ ـ ــار .ي ـ ـقـ ــول إن «امل ـ ـ ـسـ ـ ــار ال ـ ــذي
تمضي عليه تجارة املاريجوانا في
الــواليــات املـتـحــدة حاليًا يشبه إلى
حــدود كبيرة مسيرة صناعة التبغ
خــال الـقــرن الـعـشــريــن؛ تـطـ ّـور األمــر

ســري ـعــا ل ـس ـي ـجــارة ال ـت ـبــغ وبـحـلــول
منتصف القرن العشرين كان نصف
الـ ـب ــالـ ـغ ــن فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
ي ــدخـ ـن ــون ،وإذا م ـض ــت الـحـشـيـشــة
ع ـل ــى املـ ـس ــار ن ـف ـســه فـ ــإن املـسـتـقـبــل
س ـي ـش ـت ـع ــل بـ ــال ـ ـكـ ــاش فـ ـ ــي جـ ـي ــوب
تجارها».
«ي ـ ـ ـعـ ـ ــود هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـمـ ــو ال ـ ـهـ ــائـ ــل فــي

ّ
مهمة بشأن اإلطار الذي
أسئلة
ستتموضع فيه تجارة الماريجوانا
ومستوى الليونة في توسيعه
اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ال ـ ـت ـ ـبـ ــغ إل ـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة
مـ ــن االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات ال ـن ــاج ـح ــة»
ّ
ُي ـع ــل ــق ال ـط ـب ـيــب« .أدت ال ـت ـغ ـي ـيــرات
ف ـ ــي ت ــرك ـي ـب ــة ال ـ ـس ـ ـي ـ ـجـ ــارة ،إض ــاف ــة
إلــى امل ــواد الكيميائية ،إلــى تطوير
نـ ـكـ ـهـ ـتـ ـه ــا وقـ ـ ــدرت ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ج ـع ــل
املستهلك مدمنًا ،وتــوازى هذا األمر
م ــع اع ـت ـمــاد ال ـت ـق ـن ـيــات الـتــرويـجـيــة
العدائية لتوزع قاعدة املستهلكني».
ومن أبرز االستراتيجيات على هذا

الـصـعـيــد ،كــانــت تـقــديــم األط ـبــاء في
اإلع ــان ــات لـ ـ «ط ـمــأنــة» املستهلكني
م ـ ــن أن اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك الـ ـتـ ـب ــغ ال ي ـضــر
بالصحة.
وهنا تبرز قضية «»Marley Natural
(أي «نـ ـكـ ـه ــة مـ ــارلـ ــي ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة»)
وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ــاركـ ـ ــة مـ ـس ـ ّـجـ ـل ــة مل ـص ـل ـحــة
ُ
املاكينة التجارية التي تشغل اسم
ُ
ّ
املوسيقي الشهير ،والتي ستسوق
ع ـبــرهــا ح ـش ـي ـشــة ال ـك ـيــف املـصـنـعــة
فـ ــي ف ــان ـك ــوف ــر ال ـك ـن ــدي ــة فـ ــي بـعــض
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ال ـت ــي شــرعـتـهــا.
ّ
تتحول الــدعــوات النقية التي
هكذا
كــان ُيطلقها بــوب مارلي للتشريع،
إلــى ماكينة وقحة لتحقيق األربــاح
يديرها ورثته بعد أكثر من  30عامًا
على وفاته.
ّ
يؤكد هذا السلوك التجاري املنطق
ال ــرأس ـم ــال ــي ال ـص ــرف ف ــي الـتـعــاطــي
مع هذا املنتج وتسويقه .إنه سلوك
ّ
يحول مارلي إلــى «رجــل املارلبورو
ف ــي ع ــال ــم امل ــاريـ ـج ــوان ــا» ع ـل ــى ح ــدّ
تعبير إيان تومسون ،صاحب كتاب
«حكايات من جامايكا املعاصرة».
ووفقًا ملنطق البزنس ،فإن التوليفة

«نكهة مارلي» ممنوعة قي جامايكا!
العالقة التاريخية ملجتمعات معينة مع الحشيشة ـ والوجوه الثقافية لهذه
ً
العالقة ـ ال تعني بالضرورة تشريع استهالك العشبة .مثال ،في جامايكا
ُ
التي تعد العاشرة عامليًا لناحية معدل االستهالك ـ وهو ُيقارب  %10في
الجزيرة ـ ال تزال الحشيشة خارجة على القانون؛ وهذه قضية غريبة،
بحسب املنتقدين .فأهل البلد الكاريبي يستعملون العشبة في مأكوالتهم،
يغلونها للشرب يدمجونها مع مكونات طيبة لصنع الحلويات ،وطبعًا
يدخنونها لالستمتاع .واألهم هو أن املاركة العاملية االولى التي ستؤدي
ًَ
دورا أساسيًا على األرجح في تسويق الحشيشية عامليًا ،أي «نكهة
مارلي» ،عصبها األصلي جامايكي بامتياز .حاليًا ينتظر أبناء الجزيرة
سي ّ
قرارًا مهمًا من السلطات على هذا الصعيد ،وباالنتظار ُ
غض النظر عن
حامل الحشيشة بكمية تصل إلى غرامني.

امل ـط ـلــوبــة لـتـحـقـيــق ال ـن ـجــاح ليست
صعبة :حـ ّـدد منتج يتمتع بالقدرة
ع ـ ـلـ ــى زرع اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام
الـعـصـبــي ملـسـتـهـلـكــه؛ ط ـ ّـور ّ تقنيات
اإلن ـ ـتـ ــاج والـ ـتـ ـس ــوي ــق ،وخ ــف ــف إل ــى
أق ـصــى ح ـ ّـد االن ـع ـكــاســات املحتملة
على الصحة.
ال ـيــوم ُيـمـكــن اسـتـهــاك املــاريـجــوانــا
بطريقة التبخير ال الحرق لجعلها
أك ـ ـثـ ــر صـ ـحـ ـي ــة ،كـ ــذلـ ــك فـ ـ ــإن أنـ ـم ــاط
الـ ـصـ ـن ــاع ــة ت ـص ـب ــح أكـ ـث ــر ابـ ـتـ ـك ــارًا:
املـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّـون األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـف ــز
السعادة في استهالك املادة أضحى
أع ـلــى بـكـثـيــر م ـمــا كــانــت عـلـيــه قبل
عقود عديدة.
إذًا ،ال شـ ـ ّـك أن ال ـت ـعــاطــي الــرس ـمــي
مــع الـحـشـيـشــة يـحـتــاج إل ــى مـقــاربــة
مختلفة ،تحمل على متنها أفـكــارا
ت ـق ــدم ـي ــة فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـب ـل ــدان
التي تربطها عالقة وطيدة مع كنز
الـطـبـيـعــة ه ــذا ،وت ـحــدي ـدًا فــي بـلــدان
منتجة ومستهلكة في آن واحد مثل
لبنان ،ولكن في الوقت نفسه ،ال بد
من التذكير بأنه مع التشريع تأتي
املسؤولية واألسئلة الكبيرة.
ال ُيمكن الهروب من الخطأ في هذا
املـجــال ،ولـكــن هـنــاك تـجــارب عديدة
ُ
ت ـط ـب ــق ف ــي ال ـع ــال ــم ح ــال ـي ــا ،أب ــرزه ــا
فــي األوروغ ـ ــواي ،يجب أن تدرسها
بــاقــي املـجـتـمـعــاتُ .يـمـكــن الـتـ ّ
ـوصــل
ً
مـثــا إلــى أن الــدولــة هــي الـتــي يجب
أن تكون الالعب الوحيد في تسويق
ال ـح ـش ـي ـش ــة ب ـع ــد ت ـش ــري ـع ـه ــا وذلـ ــك
الحـتــواء مخاطر الــدوافــع التجارية
ـ أي ت ـع ـظ ـي ــم األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح وت ـق ـل ـي ــص
األك ـ ــاف ،وبــال ـتــالــي الـنــوعـيــة ـ لــدى
ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص لتحفيز
االستهالك ،وبالتالي اإلدمان.
ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة ح ـ ــول طـبـيـعــة
امل ـج ـت ـمــع ب ـعــد ت ـشــريــع الـحـشـيـشــة.
ق ــد ي ـك ــون األم ـ ــر ق ــد بـ ــدأ ف ــي لـبـنــان
ب ـت ـغــريــدة لــول ـيــد ج ـن ـبــاط ،غ ـيــر أن
امل ـضــي قــدمــا ص ــوب مـجـتـمــع يـغـ ّـرد
جماعيًا ،ولكن ليس عبر «تويتر»،
ي ـح ـتــاج إلـ ــى ب ـحــث جـ ــدي أب ـع ــد مــن
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى إث ـ ـ ــارة م ـت ـعــة ال ـت ـجــار
واملستهلكني.

