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 استهالك املخدرات يف أوروبا حيفز زراعة القّنب يف املغرب
  

 

 مليون دوالر، يف حني يكسب املتاجرون بأوروبا منه                                214إن أرباح  املزارعني املغاربة  من زراعة القنب اهلندي  تقدر ب                                   
 . مليار دوالر      12

   
أبان البحث الدراسي األول حول زراعة القّنب اهلندي يف                              ) : الم يف األمم املتحدة      دائرة اإلع     (ديسمرب     / كانون األول      15فيينا،    

، على أن إنتاج هذه السنة من                     املعين باملخدرات واجلرمية            األمم املتحدة      مكتب    املغرب، واليت أُجرى بالتعاون بني املغرب و                      
كما بني       .  طنا   3 080ن يصل إنتاج احلشيش إىل                   طن، يف حني أنه من احملتمل أ                   47 000 بنحو      يقدر  القّنب اخلام يف املغرب          

 .أن  الدول األوروبية تعترب سوقا أوليا السترياد كال املادتني                           

 

وتستأثر واحدة من هذه األقاليم               . تتركز زراعة القّنب يف مخس أقاليم من املناطق الشمالية، على امتداد سلسلة الريف اجلبلية                                     
 يف املائة من اإلنتاج احملتمل للقنب اخلام، يليها إقليم  تاونات                                   43و  هذه الزراعة،       يف املائة من      50 مبا نسبته      – شفشاوين       –
 .، مث العرائش وتطوان         ) يف املائة    17(، واحلُسيمة      ) يف املائة    19(

 

2003وقد أعلن السيد أنطونيو ماريا كوستا، املدير التنفيذي للمكتب، عن نتائج البحث حول زراعة القّنب يف املغرب لعام                                                              

، يف مدينة الرباط اليوم، مؤكدا األبعاد العاملية إلنتاج القّنب يف املغرب، وما يتمخض عنه من جرائم دولية وخماطر صحية                                                          
 .يتعّرض هلا من املستهلكني            

  

لكن هذه املسألة جيب معاجلتها من                    . إن املغرب تصّرف بشجاعة وكشف مدى انتشار زراعة القنب                                 "وذكر السيد كوستا           
أما دور أوروبا فهو أن تركّز خاصة على التدابري الوقائية، وذلك باحلد من                                            . دابري  ختص الطلب والعرض معا              خالل اختاذ ت       

علما بأن القنب يسّبب أضرارا صحية إذ أن مكوناته الفعالة تسبب الذُهان الَزوري                                                 . استهالك القنب يف أوساط الشباب                 
 ".وقصور اإلدراك     ) البارانويا   (

 

 

 و االجتماعية وآالة اإلنعاش و التنمية االقتصادية      

 عماالت و أقاليم الشمال بالمملكة في          



 2

 

أصله القدمي العهد؛ والفقر يف منطقة كثيفة                    : بروز إنتاج القّنب يف مشايل املغرب إىل العوامل الثالثة التالية                          وعزا السيد كوستا          
 .السكان؛ وانتشار استهالك القنب يف أوروبا منذ السبعينات                               

 

االت وأقاليم الشمال             كما شدد السيد ادريس بنهيمة، املدير العام لوكالة اإلنعاش، والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف عم                                                
 .باململكة، على ُبعد هذه املشكل الدويل أيضا                       

 

إن حجم مساحة هذه الزراعة الذي كشف عنه التقرير هو دليل على األمهية الدولية اليت تتسم هبا هذه                                            "وقال السيد بنهيمة        
بتنميته، وعوامل انتشاره تفوق نطاق                       ولذا فإن بلدنا يعاين من نشاط ضاّر                        . كما إن سوق القّنب عاملية الطابع فعال                      . الظاهرة   

 ".السيطرة عليه       

 

هذا، وُيعترب إنتاج القنب يف املغرب، كما يف أحناء أخرى من العامل، نشاطا يشجعه الطلب ؛ فاملزارعون جينون عائدا إمجاليا                                                                     
لكن معظم هذه          . دوالر    مليار    12 مليون دوالر أمريكي؛ وأما إمجايل قيمة السوق من القنب املغريب فتقّدر بنحو                                     214قدره   

 .األموال حتققها أنشطة شبكات االجتار غري املشروع املتواجدة يف أوروبا                                     

 

  75 يف املائة من إمجايل املضبوطات يف العامل، و                     57 ضبطت إسبانيا أكرب كميات من احلشيش، بلغت نسبتها                               ،2001ويف عام     
 يف    7أما املغرب فكان البلد الثالث يف تلك القائمة، إذ بلغت نسبة املضبوطات فيه                                     . يف املائة من إمجايل املضبوطات يف أوروبا                  
 .املائة من املضبوطات على النطاق العاملي                   

 

ذي يتعاطى له          إن عادات تعاطي املخدرات يف أوروبا تكمن يف وجود هذا النشاط غري القانوين، وال                                          "كما قال السيد كوستا             
وإنين ُألحيي عزم احلكومة املغربية للقضاء على هذا النوع من                                 . سكان الريف بدافع الفقر الذي ال يربر هذا النشاط                       

 ".الزراعات   

 

 يظهر زيادة خالل السنوات القليلة املاضية، وكثريا ما تكون على حساب أنشطة                                       2003إن حجم زراعة القّنب يف عام                 
ذا  النوع من الزراعات احملضورة يعّرض البيئة للخطر، حيث يفرط املزارعون يف استخدام األمسدة                                                كما إن ه     . زراعية أخرى      

 .واستغالل التربة؛ ويعمل على إتالف الغابة اليت متيز هذه املناطق مما يسبب يف احنراف التربة                                                    

 

 صورة واضحة عن زراعة القنب                  ال يقتصر على تقدمي           : "  يقول السيد بنهيمة           2003إن البحث حول القنب يف املغرب سنة                       
يف األقاليم الشمالية، بل يطرح أيضا حتديا يف معاجلة هذه املشكلة من خالل التنمية البديلة بالتعاون املستمر مع اجملتمع                                                                          

 ".الدويل 
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 :ومن مستخلصات البحث               

يف املائة من املساحة              10 هكتار يف األقاليم الشمالية اخلمس حيث ميثّل                         134 000زراعة القّنب تقّدر بنحو             ● 
 يف املائة من األراضي              1.5 يف املائة من مساحة األراضي الصاحلة للزراعة يف هذه املناطق و                                    27اإلمجالية، و      

 .الصاحلة للزراعة يف املغرب           

أي ما      ). مزرعة    96 000( يف املائة من القـرى              75  يشمل نسبة        2003إن إنتــاج  القّنب  يف عام                 ● 
 يف    6.5، و  ) مزرعة   147 000(ئة من جمموع عدد املزارع يف املناطق اليت خصها للبحث                                يف املا   66(يعادل     

 ). مزرعة   1 496 000(املائة من جمموع عدد املزارع يف املغرب                   

 يف املائة      2.5 شخص، أي ما نسبته             800 000، زهاء      ) مزرعة   96 000(يبلغ عدد السكان يف هذه املزارع،                ● 
 .2002 مليون نسمة يف عام             29.6ذي قُّدر بزهاء          من جمموع عدد سكان املغرب، ال                

 يف املائة منه على شكل حمّول إىل مسحوق، ومن                        34 يف املائة من إنتاج القنب على شكل خام، و                      66ُيباع     ● 
، وهذا ميثّل ما          2003 مليون دوالر تقريبا يف عام                214مث فقد متكّن املنتجون من حتقيق عائد إمجايل قدره                         

 . مليار دوالر أمريكي         37.3ائة من الناتج الداخلي اخلام يف املغرب، الذي ُيقّدر بنحو                             يف امل  0.57نسبته     

 دوالر، وهو ميثّل يف املتوسط حوايل نصف إمجايل                           2 200قُّدر متوسط دخل األسرة من القّنب اهلندي بنحو                        ● 
 .2003لكل أسرة من األسر اليت تنتج القّنب يف عام                         )  دوالرا   4 351(الدخل السنوي       
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