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 مقدمة 

سوسيولوجيا   حقل  ضمن  وتحديدا  السيا��ي،  االجتماع  علم  إطار   �� الدراسة  هذه  االنتخابات، تندرج 

ليوم   التشريعية  االنتخابات  ع��  وآثارها  الهندي  القنب  و�سو�ق  وصناعة  زراعة  تقن�ن  مسألة  أكتو�ر   7وتتناول 

 باملغرب موضوعا لها. وتأ�ي أهمية هذه الدراسة استنادا إ�� مجموعة من االعتبارات نذكر م��ا:  2016

الهندي باملغرب قليلة  أوال: �شهد واقع ا�حال ع�� أن البحوث   االقنب  ال�ي تباشر موضوع  السوسيولوجية 

جدا، أما آثار هذا املوضوع ع�� االنتخابات باملغرب، فقد �ش�ل هذه الدراسة السبق السوسيولو�� �� ذلك. من  

األخ��ة  اآلونة   �� السطح  ع��  طفا  الذي  السيا��ي  ا�جدل   �� الدخول  إ��  الدراسة  هذه  �س��  ال  املنطلق  هذا 

بل ب الظاهرة،  عليھ  ت�ون  أن  ينب��  ملا  جاهزة  وصفات  تقديم  الدراسة  تد�� هذه  كما ال  املوضوع،  خصوص هذا 

أ�ادي�ي، مما  ينفلت من �ل تدقيق عل�ي  إ�� موضوع  �� ضرورة لفت االنتباه سوسيولوجيا  يتحدد هدفها أساسا 

 ياسية الضيقة.يفتح الباب ع�� مصراعيھ أمام األح�ام اإليديولوجية واألخالقية والس

من  املطلب  ومعارضة هذا  جانب،  الهندي من  القنب  بتقن�ن  املطالبة  الدراسة مع موجة  ت��امن هذه  ثانيا: 

بأن  لكفيل  الدقيقة،  اإلحصائية  مسارا��ا   �� ووضعها  معاملها،  وتقن�ن  القضية  هذه  دراسة  فإن  لذا  آخر.  جانب 

 ا�حياد واملوضوعية. �ش�ل خطا ثالثا �� تناول هذا املوضوع، بقدر �اف من 

ثالثا: غالبا ما ينظر إ�� ظاهرة االنتخابات بالدول النامية ع�� أ��ا ظاهرة تتحكم ف��ا مجموعة من الشروط  

ال�ي تجعلها �عيد نفسها �� �ل دورة انتخابية، واملغرب ال يخرج عن دائرة هذه الدول. هذا األمر جعل مجموعة من 

ع ال جدوى منھ، أو أنھ مجرد "محاولة إلضفاء املصداقية ع�� ديموقراطية الباحث�ن يرون أن دراسة هذا املوضو 

. وا�حال أن ظاهرة االنتخابات باملغرب �ستد�� البحث العل�ي، حيث �ستوجب الفهم والتحليل معرفيا  1ش�لية"

ديمقرا  دستور�ة،  "ملكية  الرئيس  محوره  سيا��ي  نظام  ظل   �� الظاهرة  هذه  من  ا�جدوى  ملعرفة  طية ومن�جيا، 

  2برملانية واجتماعية"

 من خالل هذه االعتبارات الثالث يمكن اعتماد اإلش�الية اآلتية: 

 

 
مقار�ات لفهم أحمد بوجداد، "آليات تحليل نتائج االنتخابات: حول شروط التحليل العل�ي"، ضمن كتاب جما��: االستحقاقات االنتخابية باملغرب:    1

 . 2015االنتخابات ا�جماعية وا�جهو�ة للرا�ع من شتن�� 
املغر�ي    2 الدستور  العدل،"  وزارة  املغر�ية،  الشؤون  2011اململكة  بمدير�ة  ا�جنائية  السياسة  وأبحاث  الدراسات  مركز  إصدارات:  األول،  الفصل   "

  .16 ، ص:2011، شتن�� 19ا�جنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية، العدد 
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 إش�الية الدراسة  -1

ال �ع��ف الدولة املغر�ية رسميا بزراعة أو تصنيع أو �سو�ق نبتة القنب الهندي، وال �ستفيد من أي مردود  

امل من  �عت��ها  ذلك  من  أك��  بل  النبتة،  هذه  بخصوص  ا�جتمع،  مباشر  وسالمة  أمن  ��دد  ال�ي  ا�خط��ة  عضالت 

الهندي القنب  بمزار��  تمت��  املغر�ية  ال�جون  الزالت  "    لذلك  زالت  وال  �انت  املغر�ية  الدولة  �انت  و�ذا  وتجاره. 

قبيل   من  السلو�ات،  �عض  إزاء  تتسامح  أن  عل��ا  الواجب  من  �ان  فقد  وا�حذر،  ا�حيطة  من  أك��  بقدر  تتعامل 

الكي البالد، تقتات وتتشبث بطر�قة أو بأخرى   3ف، "زراعة    حيث نجد عشرات اآلالف من األسر املغر�ية �شمال 

 بنشاطها �� هذه الزراعة. 

مجال   �� الناشط�ن  ومختلف  الدولة  ب�ن  الثنائية  املواجهة  بتلك  مرتبطة  �عد  لم  اإلش�الية  أن  يبدو  لكن 

ة الفاعل�ن السياسي�ن، لذا من الضروري أن يخضع القنب الهندي، بل ستفرض نفسها ع�� متدخل�ن جدد، خاص

ا�جديد   املتدخل  السيا��ي -هذا  والتوظيف    -الفاعل  القضية سياسيا  هذه  عن  ي��تب  ما  لفهم  العلمية  للمساءلة 

تقن�ن  إ��  للدعوة  يمكن  فهل  لها.  ليوم    ا�حز�ي  التشريعية  االنتخابات  نتائج  ع��  آثارا  تخلف  أن  الهندي   7القنب 

 باملغرب؟   2016أكتو�ر 

يمكن   اآلتية: هل  الفرعية  التساؤالت  إ�� مجموعة من  تفكيك هذا اإلش�ال  السوسيولوجية  الدقة  تتطلب 

�شمال  زراعتھ  بمناطق  االنتخابية  ا�خر�طة  �غي��   �� حاسما  منعطفا  �ش�ل  أن  الهندي  القنب  تقن�ن  لقضية 

العملية االنتخابية هناك تحكمها عوامل أخرى، �ال أم أن  باب املغرب،  قبلية والوالءات والنفوذ؟ و�ذا سلمنا من 

، فما �� األحزاب املستفيدة من ذلك: 2016االف��اض أن هذه القضية ستحدث فارقا �� االنتخابات التشريعية لـ  

هل �� األحزاب الداعية إ�� تقن�ن القنب الهندي باعتبار ذلك رافدا للتنمية، أم �� األحزاب الداعية إ�� التخ�� عن  

 املق��ح باعتباره عائقا أمام التنمية؟هذا 

 فرضيات الدراسة  -2

 : 4لتفكيك اإلش�ال املطروح وأجرأتھ نق��ح الفرضية الرئيسة اآلتية 

 7نتوقع أن �ش�ل النقاش السيا��ي حول تقن�ن القنب الهندي تحوال �� نتائج االنتخابات التشريعية ليوم  

تح  2016أكتو�ر   وهو  النبتة.  هذه  زراعة  التقن�ن،  بمناطق  مق��ح  تتب�ى  ال�ي  األحزاب  مص�حة   �� يصب  قد  ول 

 
اللطيف حس�ي، منشورات وجهة نظر، سلسلة أطروحات   3 الشيخ، مراجعة عبد  بن  "، ترجمة محمد  العرش  املدافع عن  املغر�ي  الفالح   " لوفو،  ر��ي 

 .124، ص: 2011، الطبعة األو��، 2و�حوث جامعية، العدد 
لذلك سيتم التحقق من صالحية الفرضية ،  2016أكتو�ر    7اإلشارة إ�� أن هذه الدراسة قد بدأنا االشتغال عل��ا قبل االنتخابات التشريعية ليوم    تجدر  4

 الرئيسة من خالل نتائج هذه االنتخابات، ع�� أن �ش�ل البحث امليدا�ي مخت��ا للتحقق من الفرضيات ا�جزئية. 
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 ونقصد بذلك حز�ي األصالة واملعاصرة واالستقالل. وعن هذه الفرضية تتفرع الفرضيات ا�جزئية اآلتية: 

حول   نرجح - السيا��ي  بالنقاش  دراية  الهندي  القنب  زراعة  مناطق  ساكنة  أغلب  لدى  ي�ون  أن 

 مسألة تقن�ن القنب الهندي.

نتوقع أن أغلب الناخب�ن الذين صوتوا �حزب األصالة واملعاصرة أو حزب االستقالل، �ان صو��م  -

 بدافع مسألة تقن�ن زراعة وصناعة و�سو�ق القنب الهندي.

لدى - ي�ون  أن  هذه   نف��ض  تقن�ن  مق��ح  عن  إيجا�ي  تمثل  الهندي  القنب  زراعة  مناطق  ساكنة 

 الزراعة وتصنيعها و�سو�قها.

 املن�ج والتقنيات املعتمدة -3

اعتمدنا ع�� املن�ج املقارن، وذلك لرصد التحول الذي نود توضيحھ �� الدراسة من خالل املقارنة ب�ن   لقد

لـ   التشريعية  االنتخابات  االنتخابات   2016نتائج  ونتائج  الهندي،  القنب  تقن�ن  مسألة  بروز  �عد  جاءت  ال�ي 

 ال�ي �انت سابقة عن هذه املسألة.  2011التشريعية لـ 

طب إ��  من  و�النظر  فالكيفية  والكمية،  الكيفية  التقنيت�ن  �لتا  ع��  اعتمدنا  فقد  املدروس،  املوضوع  يعة 

والتقاط   والسلو�ات  واألحداث  الوقائع  رصد  إ��  �س��   " تقنية  باعتبارها  باملشاركة  املالحظة  تقنية  اعتماد  خالل 

والتفصيل."  الدقة  من  يكفي  بما  واملستجدات  اعتمدن  5التغ��ات  فقد  الكمية  قصد أما  املوجهة  االستمارة  ع��  ا 

رصد أصوات الناخب�ن ال�ي �انت مرتبطة بدافع تقن�ن القنب الهندي، إضافة إ�� تقنية املقابلة املفتوحة أو ا�حرة 

أو قيادي�ن لوائح leaders  "6ال�ي �س��دف غالبا "أ�خاص متم��ين  بمقابلة وكالء  التقنية قمنا  ، فمن خالل هذه 

 لعملية االنتخابية بمجال الدراسة. األحزاب املشاركة �� ا

 مجال الدراسة   -4

جماعة  و��  املوجهة،  االستمارة  بملء  فيھ  قمنا  الذي  ا�جغرا��  ا�جال  الشرقية  احمد  ب�ي  جماعة  ش�لت 

  10000كيلوم��ا مر�عا، و�فوق عدد س�ا��ا    54.39تنت�ي إ�� قبيلة ب�ي أحمد، إقليم شفشاون، وتمتد ع�� مساحة  

ذه ا�جماعة انتشار زراعة القنب الهندي أواخر الثمانينات ع�� غرار با�� مناطق جبالة، خصوصا �سمة. وعرفت ه

 7قبيلة ب�ي أحمد

 أما املقابلة فتمت مع املر�ح�ن املنتم�ن للدائرة االنتخابية شفشاون. 

 
  .25، (بدون تار�خ) ص: 1لبحث السوسيولو��" دفاتر طالب علم االجتماع، سلسلة رقم عمار حمداش، "تقنيات ا  5
  37نفس املرجع، ص:   6
7: 42.  p Décembre 2003,»,  Enquete sur le cannabis 2003 ,Maroc « ONUDC et APDN  
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 عينة الدراسة  -5

 تم اختيار عينة الدراسة بالطر�قة القصدية وشملت: 

 .2016أكتو�ر  7صوتوا فعليا �� االنتخابات التشريعية ليوم  الذين  8الناخب�ن -

وكالء لوائح األحزاب املعنية (حزب العدالة والتنمية، حزب األصالة واملعاصرة، حزب االستقالل)   -

 بملف تقن�ن القنب الهندي بمنطقة البحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
العدد نفسھ من االستمارة املوجهة، إال أننا عند الشروع �� العمل  مبحوث، وأعددنا    50لقد �ان هدفنا عند تصميم الدراسة أن ت�ون العينة شاملة لـ    8

هما طابوه�ن  موضوع�ن  ب�ن  تجمع  دامت  ما  االستمارة  أسئلة  ع��  اإلجابة  املبحوث�ن  كب��  عدد  رفض   �� يتمثل  أساس،  �عائق  اصطدمنا  : امليدا�ي 

 حالة.  25حالة إ��   50السياسة والقنب الهندي، فتقلصت �سبة العينة املبحوثة من 
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 قراءة �� خيارات املدافع�ن واملعارض�ن لتقن�ن القنب الهندي الفصل األول: 

األح�ام  ت من  لسلسلة  مع�ن،  مجتمع  داخل  أو  ما  �شر�ة  جماعة   �� االجتماعية  الظواهر  مختلف  خضع 

السياق   �� هذا  / غ�� قانو�ي، حالل / حرام.  / مرفوض، قانو�ي  ثنائية: مقبول  الغالب ضمن   �� تتحدد  القيمية، 

ر، ومن زمن آلخر. ضمن هذا التحليل توصل علماء االجتماع إ�� �سبية املعاي�� االجتماعية واختالفها من مقام آلخ

ت��ز ظاهرة القنب الهندي با�جتمع املغر�ي كظاهرة مؤطرة �جموعة من السلو�ات وخاضعة �جموعة من األح�ام. 

فإذا �انت هذه الظاهرة ببعض ا�جتمعات ( هولندا، �عض الواليات �� الواليات املتحدة األمر�كية، األروغواي...) 

با�جتمع  مقبولة اجتماعيا،   �� نطاق األ�شطة غ�� الشرعية، فإ��ا  ��ا قانونيا، وال وجود ألي نص يدخلها  مع��فا 

ظه��   خصوصا  قانونية،  قانونيا(نصوص  مجرمة  ا�جتمع)،  (نظرة  اجتماعيا  مرفوضة  )،  1954أبر�ل    24املغر�ي 

 ومحرمة دينيا (آيات قرآنية وأحاديث نبو�ة).

الفص  �ستوجب  السوسيولو��  العمل  داخل إن  املتدوالة  واملعرفة  للمجتمع،  القيمية  األح�ام  مع  التام  ل 

مجال ا�حياة اليومية املش��كة، لكنھ عمل ال ينفي أو يحتقر هذه ا�حياة االجتماعية املش��كة، بل �شتغل عل��ا من  

وج عن  باملقابل  ليكشف  الوثوقية.  والن�عات  الرا�خة  واملعارف  األحادية  النظرة  عن  القناع  نزع  أنواع أجل  ود 

سياسية  اجتماعية  اقتصادية  عدة:  عوامل  ف��ا  تتداخل  ال�ي  واملعارف  واألح�ام  التمثالت  من  ومختلفة  متعددة 

 إيديولوجية. 

من هذا املنطلق سيتم �� هذا الفصل تقديم قراءة ��خيصية �� خيارات األحزاب الداعية إ�� تقن�ن زراعة  

 ، واألحزاب الرافضة لهذه الدعوة. 9وتصنيع و�سو�ق نبتة القنب الهندي أو "الكيف"

  

 
�عتمد    9 لفظ  فهو  املغرب،  مناطق  و�ا��  الهندي  القنب  زراعة  مناطق   �� شعبيا  املتداول  وهو  الهندي،  القنب  ملفهوم  مرادف  لفظ  هو  الكيف  �� لفظ 

وظف لفظ ا�جال ال�حا�� والسيا��ي أك�� من القنب الهندي، فح�ى مق��ح قانون حزب االستقالل الذي تقدم بھ فر�ق ا�حزب �� مجلس النواب، ي

  الكيف بدل القنب الهندي. لذلك سيتم اعتماد هذا اللفظ حينما ستقت��ي األمانة العلمية ذلك.
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I- مق��حات األحزاب الداعية إ�� التقن�ن 

 مق��ح قانون حزب االستقالل -1

بمق��ح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع    2013تقدم الفر�ق االستقال�� للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سنة  

عام   بتقديم  املق��ح  هذا  اس��الل  تم  الكيف.  عشبة  عشبة و�سو�ق  النتشار  وا�جغرا��  التار���  السياق  يحدد 

  �� الصادر  الشر�ف  الظه��  منذ  تكرست  ال�ي  الشمال،  مناطق  ببعض  �عديل    1917نون��    6الكيف  آخر  إ�� 

�� ا�حياة، و�� الفصل    20، هذا الدستور الذي ينص �� فصلھ  2011دستوري عرفھ املغرب سنة    31ع�� ا�حق 

املتاح الوسائل  �ل  �عبئة  الفصل  ع��  جانب  إ��  الشغل،   �� واملواطنات  املواطن�ن  �حق  الدولة   32ة  حمل  الذي 

 مسؤولية حماية ا�حقوق االجتماعية واالقتصادية لألسرة. 

 من هذه املنطلقات جاء مق��ح هذا القانون �� أر�عة أبواب أساسية: 

�لها تصب �� بناء    2املادة  أهداف نطاق وتطبيق هذا القانون، و�� أهداف كما تحددها    الباب األول: تناول 

اقتصاد فال�� قوي �� مناطق زراعة الكيف، أما نطاق هذا القانون فهو �سمح للمناطق الشمالية وحدها املعروفة  

النشاطات  من  ل�حد  وا�حصاد  الزراعة  موسم  أيضا  ينظم  كما  النبتة،  هذه  بزراعة  ا�جال  هذا   �� بنشاطها 

 العشوائية. 

ل مخصصا  جاء  الثا�ي:  الكيف  الباب  لنبتة  واملوزع�ن  واملصنع�ن  للمنتج�ن  ال��اخيص  منح  معاي��  وضع 

ومشتقا��ا، سواء �انوا أ�خاصا طبيعي�ن أو قانوني�ن، كما يمنع ع�� هؤالء املتدخل�ن تحو�ل إنتاج عشبة الكيف 

 إ�� صناعة مضرة بال�حة والسالمة ا�جسدية لإل�سان.

" إحداث  بضرورة  املق��ح  يو��ي  الثالث:  "  الباب  الكيف  عشبة  و�سو�ق  وتوزيع  إلنتاج  الوطنية  الو�الة 

الدولة، وتو�ح فصول ومواد هذا  املا�� واإلداري خاضعة لوصاية  باالستقالل  تتمتع  باعتبارها مؤسسة عمومية 

 الباب شروط العضو�ة �� الو�الة وكيفية صرف �عو�ضات أعضا��ا، إضافة إ�� اختصاصا��ا وصالحيات رئيسها.

: �سلط الفصل األول من هذا الباب الضوء ع�� تحديد نظام املراقبة للمساحات ونوع البذور  الباب الرا�ع

واأل�خاص املرخص لهم من طرف محققي الو�الة. �� ح�ن ينص الفصل الثا�ي ع�� العقو�ات اإلدار�ة وا�جنائية 

ع و�سو�ق نبتة الكيف، أو  ال�ي ستطبق ع�� �ل �خص قانو�ي أو طبي�� لم يل��م بالقانون املنظم لزراعة وتصني

 10مارس إحدى هذه األ�شطة بدون ترخيص.

 
صنيع و�سو�ق  حميد شباط وآخرون (الفر�ق االستقال�� للوحدة والتعادلية، مجلس النواب، ال��ملان، اململكة املغر�ية)، "مق��ح قانون يتعلق بزراعة وت  10

 عشبة الكيف." تم االعتماد �� القراءة املوجزة ملق��ح حزب االستقالل ع�� نص املق��ح األص�� هذا بتصرف �سيط. 
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و�عليقا ع�� نص هذا املق��ح ومن خالل معطيات البحث امليدا�ي، ع�� وكيل الئحة حزب االستقالل الفائز 

الواقع  �غ��  أن  يمكن  ال�ي  األف�ار  من  فكرة   �� الكيف  تقن�ن  مسألة  أن  ع��  شفشاون،  بإقليم  ال��ملا�ي    باملقعد 

 �� للتنمية، ومن منطلق خ��تھ  الرافد األساس  أن �ش�ل لوحدها  الزراعة، وال يمكن  البئيس لس�ان مناطق هذه 

نبتة   م�ونات  �عض  صناع��ا  تتطلب  األدو�ة  �عض  هناك  أن  ع��  أكد  فقد  صيدليا،  باعتباره  الصيدلة  مجال 

اعة. إن بالد الكيف كما �سم��ا توجد خارج الكيف، إال أ��ا تبقى ضئيلة مقارنة مع حجم املنتوج السنوي لهذه الزر 

دائرة التنمية القرو�ة ال�ي �عرفها مناطق أخرى باملغرب، و�� �� نظره بالد من�و�ة تتطلب مقار�ة خاصة ومتدخل�ن 

 11ك��.

تمدنا املعطيات الواردة �� هذا التصر�ح بأن الرجل يتحدث بتحفظ عن مق��ح التقن�ن، حيث ال يراه �افيا  

اثن�ن: األول يرتبط باملشاركة ل�حديث ع  التنمية ببالد الكيف كما �سم��ا، وهو أمر يمكن تفس��ه من مدخل�ن  ن 

رئيس   بنك��ان  اإللھ  عبد  �ش�لت سيقودها  إن  ال�ي  ا�ح�ومة  املقبلة، هذه  ا�ح�ومة   �� االستقالل  املرتقبة �حزب 

ا مق��ح التقن�ن رفضا باتا �� وقت سابق. أما  ا�ح�ومة السابق واألم�ن العام �حزب العدالة والتنمية، اللذان رفض

�حزب االستقالل املنتمية إ�� مناطق زراعة القنب الهندي، وال�ي   12املدخل الثا�ي ف��تبط بمواقف النخب ا�جديدة 

املمكنة  ا�حلول  �عت��ه مجرد حل من  إذ  الفر�ق االستقال�� جملة وتفصيال،  قانون  تتوافق مع مق��ح  أ��ا ال  يبدو 

 هذه املناطق، وليس مق��حا �افيا لبناء اقتصاد فال�� قوي كما ينص ع�� ذلك مق��ح االستقاللي�ن. لتنمية

 13سياق مق��ح حزب األصالة واملعاصرة -2

ارتبطت مسألة تقن�ن القنب الهندي بحزب األصالة واملعاصرة أك�� من حزب االستقالل، و�رجع هذا األمر   

وضوع من قبل حزب األصالة واملعاصرة، فهذا ا�حزب لم يكتف بتقديم مق��ح قانون إ�� االهتمام امل��ايد ��ذا امل 

و�عده   املق��ح  هذا  إعداد  قبل  نظم  بل  فقط،  املستشار�ن  بمجلس  النبتة  هذه  و�سو�ق  وتصنيع  بزراعة  يتعلق 

األص فر�قا  نظمھ  الذي  الدرا��ي  باليوم  اس��لها  والدولية،  الوطنية  والندوات  اللقاءات  من  واملعاصرة سلسلة  الة 

بمجل��ي النواب واملستشار�ن (ال��ملان) حول موضوع " دور االستعماالت اإليجابية لنبتة الكيف �� خلق اقتصاد 

يوم   وذلك   " لقاء    2013دجن��    4بديل  تنظيم  �شفشاون  ل�حزب  اإلقليمية  العامة  األمانة  أعقبت  ذلك  و�عد   .

 
 20يوم    -الفائز بمقعد برملا�ي عن إقليم شفشاون    -�� إطار التحقق امليدا�ي مع وكيل الئحة حزب االستقالل السيد إسماعيل البقا��    حوار أجر�ناه  11

  .2016نون�� 
�ي أحمد إقليم نقصد السيد إسماعيل البقا�� الفائز بمقعد برملا�ي عن دائرة شفشاون للمرة األو�� �� مساره السيا��ي، وتنحدر أصولھ من قبيلة ب  12

 . 2009شفشاون، حيث يرأس جماعة واد م�حة التا�عة لنفس القبيلة منذ 
ـ ا�حسيمة، وأجر�نا عدة اتصاالت مع �عض برملا�ي حزب األصالة وا  13 ملعاصرة،  تجدر اإلشارة إ�� أننا قمنا بز�ارات متعددة �جلس جهة طنجة ـ تطوان 

قن�ن القنب الهندي الذي تقدم بھ ا�حزب �� مجلس املستشار�ن، فتعذر علينا ا�حصول ع�� نص ل�حصول ع�� ��خة من مق��ح القانون املتعلق بت

 املق��ح، لهذا السبب سنكتفي بتقديم قراءة �� السياق الذي أدى إ�� والدة هذا املق��ح والسياق الذي أعقبھ أيضا.
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، كما  2014  أبر�ل  5القنب الهندي " أطره قياديو ا�حزب يوم  تواص�� بمركز باب برد حول موضوع " تقن�ن زراعة  

أبر�ل من السنة نفسها مائدة مستديرة حول املوضوع نفسھ بمدينة شفشاون، وتوج هذان اليومان   6نظمت يوم  

الدراسيان بـ " إعالن شفشاون، الذي تبعھ عقد ندوة علمية �� ال��ملان بمشاركة خ��اء وأطباء ومختص�ن ملناقشة  

إ�� حشيش مخدر. من هذه امل الهندي غ�� تحو�لها  القنب  وضوع علميا والبحث عن االستعماالت املمكنة لزراعة 

املنطلقات العلمية وامليدانية تب�ى ا�حزب ملف التقن�ن، فتم البدء �� صياغة مق��ح القانون الذي تقدم بھ ا�حزب 

 14�� مجلس املستشار�ن." 

نتا االنتخابات  ئو�عد  ع�� ج  رئيسا  واملعاصرة  األصالة  �حزب  العام  باألم�ن  جاءت  ال�ي  وا�جهو�ة  ا�جماعية 

مع  و�شراكة  العمري،  إلياس  السيد  رئيسها  بقيادة  ا�جهة  هذه  مجلس  نظم  ا�حسيمة،  تطوان  طنجة  جهة 

درات "  �ونفدرالية جمعية ص��اجة الر�ف للتنمية وجمعية محار�ة السيدا ندوة دولية حول موضوع " الكيف وا�خ 

الندوة مشاركة مؤسسات وطنية (ح�ومية وغ�� ح�ومية)،    2016مارس    18/19يومي   ا�جهة. وعرفت هذه  بمقر 

بوليفيا،   إسبانيا،  �ولومبيا،  (هولندا،  مختلفة  جنسيات  من  ا�جال   �� ميداني�ن  و�شطاء  خ��اء  إ��  إضافة 

 . 15األروغواي، سويسرا، كرواتيا، الواليات املتحدة األمر�كية)

� هذا اإلطار اعت�� األم�ن العام �حزب األصالة واملعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان ا�حسيمة السيد إلياس �

العمري أن آفة ا�خدرات ليست ذات طا�ع وط�ي صرف، بقدر ما �� آفة دولية، مثلها مثل اإلرهاب، ال وطن وال دين 

ان غ�� ا�خدرات ك(الطب والبناء والنسيج ومواد وال لون لها. ومادة الكيف �ستعمل �� خمس�ن مادة نافعة لإل�س 

التجميل...). فكيف �عدم مادة صا�حة لإل�سان �حيا وتنمو�ا، بل األك�� من ذلك كيف �عاقب ساكنة تزرع نبتة 

 16نافعة وال �عاقب من يقوم بتحو�لها إ�� مخدر يقتل اإل�سان. 

 

 

 

 

 
يوم    14 أجر�ناها  ال�ي  امليدانية  املقابلة  نص  من  األ   25/11/2016مقتطف  توفيق مع  السيد  �شفشاون،  واملعاصرة  األصالة  �حزب  اإلقلي�ي  العام  م�ن 

 امليمو�ي وكيل الئحة ا�حزب ال�ي فازت بمقعد برملا�ي عن دائرة شفشاون. 
 www.crtta.ma :بالغ �حفي "ندوة حول الكيف وا�خدرات بطنجة"، و برنامج الندوة الدولية املنشوران بموقع جهة طنجة تطوان ا�حسيمة15
 2016مارس    18مقتطف من ال�لمة االفتتاحية لفعاليات الندوة العلمية حول موضوع " الكيف وا�خدرات " ال�ي ألقاها السيد إلياس العمري يوم    16

 بمقر مجلس جهة طنجة تطوان ا�حسيمة بمدينة طنجة.
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II- افض�ن للتقن�ن افع الر  دو

 18ترفض مق��حات املعارضة  17ا�حكومة  -1

لقد رفضت ا�ح�ومة املغر�ية مق��حات قوان�ن حزب االستقالل واألصالة واملعاصرة املرتبط�ن بتقن�ن نبتة  

ا�ح�ومة:   رئيس  السيد  تاله  كما  الرفض  نص  وهذا  ال��ملان،  مؤسسة  داخل  من  الرفض  هذا  وجاء  الكيف، 

مكن أن �ش�ل حال لهذه اإلش�الية، كما أن ال��و�ج لتقن�ن هذه "ا�ح�ومة تؤكد أن تقن�ن زراعة القنب الهندي ال ي

الزراعة أو االدعاء لتوف�� حماية أل�حا��ا خارج القانون، هو فقط من قبيل بيع الوهم للس�ان املعني�ن، والس�� 

مل الدولية  وال��اما��ا  املغر�ية  للدولة  الثابتة  املواقف  مع  تن�جم  وزائلة، ال  تحقيق م�اسب ضيقة  �افحة هذه إ�� 

 .19الزراعة. ونحن سنبحث مع أهل هذه املناطق ع�� حلول رسمية تتبناها الدولة خارج إطار التقن�ن"

ذلك  قبل  أعلن  قد  ا�ح�ومة  رئيس  ما   و�ان  �ل   �� الهندي  القنب  زراعة  مناطق  س�ان  مع  يتعاطف  أنھ 

جال األم�ي ليشمل ا�جال السيا��ي، �سوؤهم و�قع عل��م من ظلم، وتأسف ل�ون اب��از هؤالء الناس انتقل من ا�

الدولة  سياسة  ألن  الزراعة،  هذه  تقن�ن  لوهم  اإلصغاء  عدم  مفادها  الس�ان  لهؤالء  وا�حة  رسالة  بذلك  موجها 

 املغر�ية لم تتغ�� �� هذا ا�جال.

 بالغ حزب العدالة والتنمية  -2

مشاركة عدد من ا�خ��اء و�رملاني�ن من  ب  2016أبر�ل    2عقدت األمانة العامة �حزب العدالة والتنمية بتار�خ  

ا�حلول املمكنة   للبحث عن  الهندي ورشة دراسية  القنب  تقن�ن زراعة  املعنية بملف  �� األقاليم الشمالية  ا�حزب 

 : 20لهذه اإلش�الية، و�ناء ع�� ذلك تؤكد األمانة العامة ل�حزب ما ي�� 

ع��   - تقوم  الكيف  آلفة  وا�حقيقية  ا�جادة  للمناطق املعا�جة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

 املعنية ��ذه الزراعة. 

 رفض �ل مقار�ة تروم رفع التجر�م عن زراعة الكيف وترو�جھ.  -

طلب داخ�� أو   مزاعم االستعمال الط�ي لهذه الزراعة مجرد �سو�ق للوهم، ألن ذلك ليس محط -

 خار��. 

 
 ).2011( نقصد ح�ومة عبد اإللھ بنك��ان ال�ي �ش�لت �عد االنتخابات التشريعية 17
املعارض�ن �ح�ومة عبد   -الذي ا��حب من ا�ح�ومة �عد انتخاب حميد شباط أمينا عاما ل�حزب    –نقصد حزب األصالة واملعاصرة وحزب االستقالل    18

 ).2011اإللھ بنك��ان ال�ي �ش�لت �عد االنتخابات التشريعية (
ال��ملان، كما يو�ح الشر�ط املنشور ع�� موقع    بالغ ا�ح�ومة هذا، تاله السيد رئيس ا�ح�ومة مباشرة من الورقة   19  www.youtube.comداخل قبة 

 تحت رابط "بنك��ان: تقن�ن زراعة الكيف مجرد وهم". 
 .2016أبر�ل   6بتار�خ  fpdبصيغة  www.pjd.comنص البالغ منشور بموقع حزب العدالة والتنمية  20

http://www.youtube.com/
http://www.pjd.com/
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سينعك - ذلك  ألن  الزراعة  هذه  عن  التجر�م  رفع  من  املواطن�ن  التحذير  مص�حة  ع��  سلبا  س 

 وسمعة املغرب وال��اماتھ الدولية. 

�� إطار التحقق من مدى تب�ي مرش�� حزب العدالة والتنمية باألقاليم الشمالية املعنية ��ذه الزراعة، بالغ 

م شفشاون األمانة العامة ل�حزب واقتناعهم بھ، طرحنا �� إطار البحث امليدا�ي مع السيد وكيل الئحة ا�حزب بإقلي

 السؤال التا��: أنتم تنتمون ملنطقة ب�ي رز�ن املعروفة بزراعة القنب الهندي، فما رأيكم بتقن�ن هذه الزراعة؟ 

 وذلك لألسباب اآلتية:   "إن تقن�ن هذه الزراعة أمر غ�� ممكن 

رفض الساكنة لفكرة التقن�ن، ألن ذلك سيؤدي إ�� توسيع مجال زراعة هذه النبتة من جهة، كما  -

 مداخيل هذه الزراعة �عد التقن�ن ست�ون ضعيفة جدا أل��ا ليست محط طلب.أن 

فكرة التقن�ن تتطلب اعتمادات مالية كب��ة لشراء ا�حصول وتجه�� البنية التحتية، والدولة ليس  -

 بمقدورها توف�� هذه االعتمادات. 

و�سو� - النبتة  هذه  �حار�ة  الدولية  االتفاقيات  من  مجموعة  ع��  صادق  يمكنھ املغرب  وال  قها، 

 21اليوم أن يخل بال��اماتھ الدولية تلك." 

  

 
يوم    21 امليدا�ي  البحث  إطار   �� أجر�ناه  من حوار  ��   2016نون��    25مقتطف  ال�ي فشلت  والتنمية  العدالة  حزب  الئحة  وكيل  أيثونة  أحمد  السيد  مع 

  ا�حصول ع�� مقعد برملا�ي بإقليم شفشاون.
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 الفصل الثا�ي: نتائج الدراسة 

I- قراءة �� نتائج االنتخابات 

 باألقاليم الشمالية اآلتية: شفشاون، وزان، ا�حسيمة. 2011نوفم��   25): نتائج االنتخابات التشريعية ليوم 1ا�جدول رقم (

 الهيئة السياسية  املر�ح اسم  الدائرة االنتخابية 

 أحمد أيثونة  - شفشاون 

 محمد سعدون  -

 جمال استيتو -

 ال��يد الطا�� -

 حزب العدالة والتنمية -

 حزب ا�حركة الشعبية  -

 حزب اليسار األخضر املغر�ي -

والعدالة   حزب - ا�حر�ة 

 االجتماعية. 

 وزان

 

عبدا�حليم   -

 عالوي 

 محمد حجو��  -

عبدالعز�ز  -

 لشهب 

 حزب العدالة والتنمية -

 األصالة واملعاصرة حزب  -

 حزب االستقالل  -

 محمد بودرا  - ا�حسيمة 

الدين   - نور 

 مضيان

 محمد األعرج  -

ا�حق  - عبد 

 أمغار 

 حزب األصالة واملعاصرة  -

 حزب االستقالل  -

 حزب ا�حركة الشعبية  -

االش��ا�ي   - االتحاد  حزب 

 للقوات الشعبية

 .pdfبصيغة  www.assdae.comاملصدر: النتائج منشورة بموقع 

  

http://www.assdae.com/
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معقل زراعة   -بأقاليم الشمال  2011نوفم��    25من خالل القراءة األولية لنتائج االنتخابات التشريعية ليوم  

الهندي وتقديم حزب االستقالل   -القنب  املغر�ية،  السياسية  الساحة   �� الهندي  القنب  تقن�ن  بروز مسألة  وقبل 

األ  حزب  وتقديم  النواب،  بمجلس  الهندي  القنب  تقن�ن  قانون  بمجلس  مق��ح  املق��ح  نفس  واملعاصرة  صالة 

حز�ي  فشل  و�املقابل  شفشاون،  بدائرة  االنتخابات  لهذه  والتنمية  العدالة  تصدر  بامللموس  يتب�ن  املستشار�ن، 

األصالة واملعاصرة واالستقالل �� ا�حصول ع�� مقعد ��ذه الدائرة. كما منحت دائرة وزان كذلك الصدارة �حزب 

ج الذي  والتنمية  دائرة العدالة   �� أما  ثالثا.  االستقالل  حزب  حل  بينما  واملعاصرة،  األصالة  بحزب  متبوعا  اء 

حزب  فيما �جز  االستقالل،  بحزب  متبوعا  واملعاصرة  األصالة  حزب  االنتخابات تصدر  نتائج  ا�حسيمة ف�جلت 

 العدالة والتنمية �� ا�حصول ع�� مقعد ��ذه الدائرة. 

 باألقاليم الشمالية اآلتية: شفشاون، وزان، ا�حسيمة. 2016أكتو�ر   07تشريعية ليوم ): نتائج االنتخابات ال2ا�جدول رقم (

 الهيئة السياسية اسم املر�ح  الدائرة االنتخابية

 عبد الرحمن العمري  - شفشاون 

 توفيق امليمو�ي -

 إسماعيل البقا��  -

 عبد هللا العليوي  -

 حزب ا�حركة الشعبية  -

 حزب األصالة واملعاصرة  -

 االستقالل  حزب -

 حزب االتحاد الدستوري  -

 وزان

 

 وئام ا�حر��ي -

 عبد العز�ز لشهب  -

 محمد أحو�ط  -

 حزب األصالة واملعاصرة  -

 حزب االستقالل  -

للقوات  - االش��ا�ي  االتحاد  حزب 

 الشعبية 

 محمد ا�حمو�ي - ا�حسيمة 

 محمد الزراد  -

 محمد األعرج  -

 نور الدين مضيان -

 حزب األصالة واملعاصرة  -

 واملعاصرة حزب األصالة   -

 حزب ا�حركة الشعبية  -

 حزب االستقالل  -

 www. Elections.maاملصدر: اململكة املغر�ية، وزارة الداخلية ع�� موقع 

رقم   ا�جدول   �� الواردة  املعطيات  التشريعية    2تمدنا  االنتخابات  بنتائج  الشمالية    2016ا�خاص  باألقاليم 

بمؤشرات تدل ع�� وجود تحول قوي �� ا�خر�طة االنتخابية لهذه األقاليم،  ال�ي �عت�� معقل زراعة القنب الهندي،  
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واألحزاب   الهندي  القنب  تقن�ن  عن  املدافعة  األحزاب  ب�ن  ا�حتدم  الصراع  عنھ  أسفر  ما  التحول  ��ذا  ونقصد 

املعنيان   واالستقالل  واملعاصرة  األصالة  حز�ي  انتصار  إ��  أدى  الصراع  هذا  التقن�ن.  لهذا  عن  املعارضة  بالدفاع 

 تقن�ن القنب الهندي ع�� حزب العدالة والتنمية املعارض الوحيد لهذا املق��ح. 

لـ   التشريعية  االنتخابات   �� األو��  املرتبة  يتبوأ  والتنمية  العدالة  حزب  �ان  شفشاون    2011�عدما  بإقلي�ي 

) رقم  ا�جدول  يو�ح  كما  مقعد1ووزان  ع��  ا�حصول   �� ولو  ا�حزب  هذا  فشل  نالحظ  املقاعد   )،  ب�ن  من  واحد 

السبعة ا�خصصة لهذين اإلقليم�ن. وهو تراجع تثبت �حة الفرضية األساسية املرشدة لهذه الدراسة، خصوصا 

بإقليم شفشاون،    2011أن حز�ي األصالة واملعاصرة واالستقالل الغائب�ن عن قائمة األحزاب الناجحة �� انتخابات  

��ذا اإلق م��ما ع�� مقعد  أك�� من  حصل �ل واحد  بل  بدائرة وزان،  ا�حز�ان معا ع�� مقعد��ما  ليم، كما حافظ 

ذلك تصدرا الالئحة هناك، وتجدر اإلشارة إ�� أن " �سبة انتشار ثقافة القنب الهندي ��ذين اإلقليم�ن تمثل �سبة 

أما �� دائرة ).  2016، األمر الذي خلف ا�ع�اسات وا�حة ع�� نتائج هذه االنتخابات (22من النسبة العامة "  62%

التشريعية  االنتخابات   �� ا�حال  هو  كما  مقعد  أي  ع��  ا�حصول  والتنمية  العدالة  حزب  �ستطع  فلم  ا�حسيمة 

هذا 2011 �ل  واحدا.  مقعدا  االستقالل  وحزب  مقعدين  يحصد  أن  واملعاصرة  األصالة  استطاع  باملقابل  لكن   ،

األو��   بالدرجة  واملعاصرة  األصالة  حزب  حققھ  الذي  تفس��ه التقدم  يمكن  الثانية،  بالدرجة  االستقالل  حزب  ثم 

كما تو�ح معطيات البحث   -إضافة إ�� عوامل أخرى   –بتجاوب ساكنة مناطق القنب الهندي مع مق��ح التقن�ن  

 امليدا�ي من خالل املقابلة ال�ي أجر�ت مع وكيل الئحة حزب العدالة والتنمية الذي صرح بالقول التا��:

الكيف دور هام �� نتائج االنتخابات التشريعية األخ��ة بإقليم شفشاون، خصوصا أنھ "�عم، لقد �ان مللف  

وظف بطر�قة أخرى، إذ أعطت السلطة اإلقليمية �عليمات إ�� القواد بضرب حصار ع�� حزب العدالة والتنمية 

هم السنوي اتجھ �ش�ى الطرق، م��ا: تخو�ف الساكنة بحرما��م من زراع��م املعيشية (الكيف)، وخشية ع�� دخل

الناس إ�� التصو�ت ع�� أحزاب دون أخرى، ناهيك ع�� أن هذا ا�حصار شمل مراق�ي حزب العدالة والتنمية يوم 

معدل   من  رز�ن  ب�ي  جماعة   �� فمثال  االلتحاق   25االق��اع،  فقط  مراقب�ن  ثالثة  استطاع  تصو�ت  مكتب 

 .23بم�ات��م" 

 

 

 
22 ONUDC et APDN, Maroc « Enquete sur le cannabis 2004 », Mai 2005, p :7. 

نون��   25السيد أحمد أيثونة يوم    2016أكتو�ر    7مقتطف من ا�حوار الذي أجر�ناه مع وكيل الئحة حزب العدالة والتنمية بإقليم شفشاون النتخابات    23

2016. 



  2016ا�ع�اسات مق��ح قانون تقن�ن القنب الهندي ع�� االنتخابات التشريعية 

 بمناطق زراعتھ
 -مقار�ة سوسيولوجية-

 

 

 

15 

II- نتائج البحث امليدا�ي 

 وث�ن بزراعة وتجارة القنب الهندي املبح عالقة  -1

خصصنا السؤال األول والثا�ي من االستمارة املوجهة ملعرفة عالقة العينة املبحوثة بزراعة القنب الهندي أو  

وتفاديا لإلحراج الذي قد �ش�لھ السؤال املباشر ��ذا ا�خصوص   "،"ا�حشيش  االتجار �� مستخلص هذه الزراعة

ة تماما مثل: " هل يتم التضييق عليك أثناء زراعتك للقنب الهندي، أو متاجرتك �� طرحنا السؤال�ن بصيغة مغاير 

 "ا�حشيش"، أم أنك ال تتعاطى هذه األ�شطة؟" 

 ): توزيع املبحوث�ن حسب عالق��م بزراعة القنب الهندي أو االتجار �� مستخلصها "ا�حشيش".3ول رقم ( دج

 النسبة املئو�ة  التكرار املواقف

 %48 12 التضييق�عم يتم 

 %8 02 ال يتم التضييق

 %44 11 ال أزاول هذه األ�شطة 

تتعاطى لزراعة القنب الهندي أو تتاجر �� مستخلصها أو تجمع    %56يتب�ن من خالل هذا ا�جدول أن �سبة  

�سبة   صرحت  ح�ن   �� مجموع   %44بي��ما،  �سبة  تراجع  ع��  يؤشر  األمر  هذا  األ�شطة،  هذه  تزاول  ال  بأ��ا 

املناطق األ من  واحدة   �� "ا�حشيش"   �� االتجار  أو  الهندي،  القنب  زراعة  مجال   �� ينشطون  الذين  �خاص 

النشيطة �� هذا ا�جال بإقليم شفشاون، خصوصا أن هناك دراسة أنجز��ا األمم املتحدة �شراكة مع و�الة تنمية 

  . 24"  %94بإقليم شفشاون تتحدد �� أثبتت أن " �سبة مزار�� القنب الهندي  2003و��عاش أقاليم الشمال سنة 

 قياس مدى معرفة الساكنة بمق��ح تقن�ن القنب الهندي ومقتضياتھ  -2

ال�ي شملها البحث إحدى القضايا   العينة  البداية ع��   �� �� إطار التحقق من الفرضيات ا�جزئية، اق��حنا 

األخ��ة، و�تعلق األمر بموقف �عض األحزاب السياسية الرائجة �� الساحة السياسية املغر�ية �� السنوات الثالثة  

 من قضية تقن�ن القنب الهندي ومدى دراية املبحوث�ن ��ذه املواقف، فجاءت النتائج ع�� الش�ل التا��:

  

 
24: 20 p Décembre 2003,»,  Enquete sur le cannabis 2003 « , MarocAPDNONUDC et   
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 ): توزيع العينة حسب دراي��م باألحزاب املدافعة عن مق��ح تقن�ن القنب الهندي4جدول رقم ( 

أن هناك أح �علم  ا�جواب السؤال: هل  إذا �ان  الهندي؟  القنب  تقن�ن  تدافع عن  زابا 

 بنعم، فما اسم هذه األحزاب؟ 

 النسبة املئو�ة  التكرار املوقف

 �عم:  

 حزب األصالة واملعاصرة 

 وحزب االستقالل. 

10 40% 

 %16 4 �عم: حزب األصالة واملعاصرة 

 %44 11 ال

 ): توزيع العينة حسب دراي��م باألحزاب املعارضة ملق��ح تقن�ن القنب الهندي. 5جدول رقم ( 

�ان  إذا  الهندي؟  القنب  تقن�ن  مق��ح  �عارض  أحزابا  هناك  أن  �علم  هل  السؤال: 

 ا�جواب بنعم، فما اسم هذه األحزاب؟ 

 النسبة املئو�ة  التكرار املوقف

 �عم:  

 حزب العدالة والتنمية

13 

 

52% 

 �عم:  

 بنك��ان

2 8% 

 %40 10 ال

لها دراية باألحزاب السياسية ال�ي تتب�ى مق��ح تقن�ن   %40) يت�ح أن �سبة  5) و(4من خالل ا�جدول�ن رقم (

�سبة  أن  غ��  واالستقالل،  واملعاصرة  األصالة  بحز�ي  األمر  و�تعلق  الهندي،  القنب  نبتة  و�سو�ق  وصناعة  زراعة 

أن �سبة    16% �� ح�ن  �� هذا اإلطار دون حزب االستقالل،  بتوجھ حزب األصالة واملعاصرة  املتبقية    %44�علم 

له (ليس  رقم  ا�جدول  بنتائج  النسبة  هذه  قارنا  و�ذا  املوضوع.  هذا  عن  معلومة  أد�ى  دراية 5ا  مدى  يخص  الذي   (

�سبة   أن  نجد  التقن�ن،  مق��ح  �عارض  ال�ي  باألحزاب  �عارض    %60املبحوث�ن  الذي  السيا��ي  بالتوجھ  علم  لها 

تبقية حصرت املعارض�ن �� �خص  امل  %8باسم حزب العدالة والتنمية، بينما    %  52التقن�ن، حيث صرحت �سبة  
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 تجهل هذا املوضوع.  %40وليس مؤسسة ا�حزب. باملقابل نجد  25بنك��ان

من العينة املشاركة �� البحث باعتبارها فئة لها إملام بالنقاش السيا��ي   %60و  %56إن سيادة �سبة ما ب�ن  

امللف   ��ذا  املعنية  األحزاب  ع�� قدرة  لدليل مهم  األخ��ة،  السنوات   �� الهندي  القنب  تقن�ن  حول ملف   –الدائر 

�عرف زراعة هذه ع�� خلق نقاش عمومي حول هذا املوضوع �� واحدة من املناطق القرو�ة ال�ي    -تأييدا ومعارضة  

الهواتف  النسبة أمرا ممكنا لوال ر�ط هذه املناطق �شبكة األن��نيت وانتشار  النبتة، ولم يكن ا�حصول ع�� هذه 

الذكية �� أوساط الشباب خصوصا، األمر الذي مكن مجموعة هامة من الس�ان من الولوج إ�� مواقع التواصل 

 ��ة وكب��ة حول هذا امللف. االجتما�� واملواقع االلك��ونية والتقاط �ل صغ

اقف املبحوث�ن من التقن�ن -3  االتجاه العام ملو

أو حزب  الذين صوتوا �حزب األصالة واملعاصرة  الناخب�ن  القائلة أن أغلب  الفرضية ا�جزئية  ألجل اختبار 

يرت األول  اآلتي�ن:  السؤال�ن  املبحوث�ن  ع��  طرحنا  الهندي،  القنب  تقن�ن  بدافع  صوتوا  بقناعة  االستقالل،  بط 

مق��ح  لنتائج  املبحوث�ن  تمثالت  رصد  إ��  ف��مي  الثا�ي  أما  املفضل،  مر�حهم  اختيار  ودوافع  السياسية  الناخب�ن 

 التقن�ن ع�� منطق��م �� حالة املصادقة ع�� هذا املق��ح.

افع اختيار مر�حهم املفضل 6جدول رقم (   ) توزيع العينة املبحوثة حسب دو

 مر�حك املفضل؟ السؤال: ملاذا صوت ع�� 

 النسبة املئو�ة  التكرار املواقف

 %28 7 انتماؤه القب��

 %16 4 انتماؤه ا�حز�ي

 %20 5 دفاع حز�ھ عن تقن�ن القنب الهندي

 آخر 

 مص�حة ا�جماعة -

 تبعا لزو��  -

 تبعا للمستشار ا�جما�� ملدشرنا -

 

1 

3 

5 

 

4% 

12% 

20% 

البحث   نتائج  أن  ا�جدول  هذا  خالل  من  الثا�ي  يبدو  الدافع  �ان  الهندي  القنب  تقن�ن  أن  أكدت  امليدا�ي 

 
ا  25 (املقصود:  السابقة  ا�ح�ومة  رئيس  بنك��ان  عبداللھ  االنتخابات 2011لسيد   �� وطنيا  األو��  باملرتبة  الفائز  والتنمية  العدالة  �حزب  العام  واألم�ن   (

  ) والذي �لفھ العاهل املغر�ي �عد فوز حز�ھ باملرتبة األو�� بتشكيل ا�ح�ومة.2016التشريعية (
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من    %56) الذي ��جل �سبة  4، واملالحظ أن قراءة هذه النسبة �� ظل نتائج ا�جدول رقم (%20للتصو�ت بنسبة  

بأن  لكفيل  التقن�ن،  مللف  واملعاصرة  واألصالة  االستقالل  حز�ي  بتأييد  إملام  لها  فئة  باعتبارها  املبحوثة  العينة 

�عطينا استنتاجا وا�حا مفاده: أن ما يقرب من ثلث العينة املشاركة �� البحث قد صوتت �ش�ل مباشر ع�� حزب 

األصالة واملعاصرة أو االستقالل، مما �ع�ي أن من ب�ن أسباب فوز األصالة واملعاصرة وحزب االستقالل بمقعد ل�ل 

تناع الناخب�ن بملف تقن�ن القنب الهندي من جهة، واحد م��ما �� إقليم مجال هذه الدراسة (شفشاون) مرده اق

�� ا�حملة االنتخابية لهذين ا�حز��ن من جهة أخرى، والسبب   -�ش�ل مباشر أو غ�� مباشر    –وحضور هذا امللف  

نفسھ يمكن اعتباره من ب�ن أهم األسباب ال�ي جعلت حزب العدالة والتنمية يفشل �� ا�حصول ع�� مقعد برملا�ي 

اإلق هذا  لسنة  ��  التشريعية  االنتخابات   �� األو��  املرتبة  تبوأ  �عدما  (  2011ليم  رقم  ا�جدول  يؤكد  وهذا  1كما   .(

 املتبقية قد صوتت ضد هذه األحزاب، بل توزعت دوافعها ع�� الش�ل التا��: %80االستنتاج ال �ع�ي أن �سبة  

 . %28االنتماء القب�� للمر�ح:   -

ا�جما��   - باملستشار  الناخب�ن  أحمد ارتباط  ب�ي   " القرو�ة  ا�جماعة   �� مدشرهم  يمثل  الذي 

 . %20الشرقية ": 

 . %16االنتماء ا�حز�ي للمر�ح:   -

 .%12ارتباط الناخبات بتوجهات أزواجهن:  -

 . %4تحقيق مص�حة ا�جماعة:  -

ال�ي صوتت �ش�ل مباشر ع�� ا�حز��ن املدافع�ن عن ملف تقن�ن القنب الهندي    %20إذن باستثناء �سبة  

قائمة   األحزاب  جميع  فرص  تبقى  واملعاصرة  واألصالة  االستقالل  واألصالة    –وهما  االستقالل  حز�ا  ف��ا  بما 

�سبة    –واملعاصرة   من  األصوات  �عض  ع��  ا�حصول  ص  80%��  أيضا  النتائج  هذه  �عطينا  كما  ورة  املتبقية. 

ا�جما�� الذي يمثل املدشر   (املستشارمن املبحوث�ن صوتوا تبعا لدوافع �خص آخر    %32وا�حة ع�� أن �سبة  

 وليس انطالقا من قناعا��م ال�خصية. الزوج)أو 

اقفهم من آثار تقن�ن القنب الهندي ع�� منطق��م. ):7ا�جدول رقم (  توزيع املبحوث�ن حسب مو

 الكيف فما �� ا�ع�اساتھ ع�� املنطقة �� نظرك؟ السؤال: إذا تم تقن�ن 

 النسبة املئو�ة  التكرار املواقف

 %76 19 إيجابية 

 %24 6 سلبية
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اإليجابية   النظرة  �سبة  بلغت  املبحوث�ن  منطقة  ع��  الهندي  القنب  تقن�ن  ا�ع�اسات  ملوقف  طرحنا  عند 

يبقى  76% موقف  وهو  الهندي،  القنب  تقن�ن  بمق��ح  ترحب  أو  تتفق  املبحوث�ن  أغلبية  أن  ع��  يدل  ما  وهو   ،

املناطق   �� الهندي، وجعلھ محصورا  القنب  املبحوث�ن �عدم توسع مجال زراعة  أغلب  مشروطا كما ع�� عن ذلك 

الساكن برغبة  أيضا  تفس��ها  يمكن  �سبة  و��  الزراعة.  هذه  بمزاولة  واالب��از املعروفة  ا�خوف  من  التخلص   �� ة 

نتائج ا�جدول رقم (  �� ). أما ما يجعل �سبة  1الذي تتعرض لھ الساكنة من قبل السلطات ا�حلية كما جاء ذلك 

التقن�ن نظرة سلبية، فذلك يمكن تفس��ه  24% إ�� مسألة  التقن�ن ال �ش�ل إغراء حقيقيا �جميع    تنظر  بأن حل 

لهذه الزراعة بطر�قة أخرى، كما ع��    ي، بل األمر ال �عدو أن ي�ون مجرد محار�ةس�ان مناطق زراعة القنب الهند

عن ذلك مجموعة من املبحوث�ن حينما تجاذبنا معهم أطراف ا�حديث، كما ��جل من خالل املالحظة باملشاركة 

لم ال�ي  النبتة  هذه  بزوال  هللا  و�دعون  يتمنون  الهندي  القنب  مجال   �� الناشط�ن  من  مجموعة  ع��    أن  تنعكس 

 واقعهم إال با�خوف وا�جهل والفقر معا.

 ): توزيع �سبة املصوت�ن بدافع تقن�ن القنب الهندي حسب ا�جنس والسن واملستوى التعلي�ي واملهنة.8ا�جدول رقم (

 %20�سبة املصوت�ن بدافع تقن�ن القنب الهندي �� 

 اإلناث الذ�ور  ا�جنس 

 النسبة املائو�ة  التكرار  النسبة املائو�ة  التكرار 

2 8% 2 8% 

 سنة فما فوق  61 سنة  60 -45 سنة  45-31 سنة  30 -18 السن

النسبة  التكرار 

 املائو�ة

النسبة  التكرار 

 املائو�ة

النسبة  التكرار 

 املائو�ة

 النسبة املئو�ة  التكرار 

1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 

املستوى 

 التعلي�ي

 عا��  ثانوي  ابتدائي  املسيد  بدون 

نبسة  تكرار 

 مائو�ة

�سبة  تكرار 

 مائو�ة

 �سبة تكرار 

 مائو�ة

�سبة  تكرار 

 مائو�ة

�سبة  تكرار 

 مائو�ة

2 8% 0 0 0 0 1 4% 1 4% 

 موظف ر�ة بيت  عمل حر  املهنة

 �سبة مائو�ة تكرار  �سبة مئاو�ة تكرار  �سبة مائو�ة تكرار 

1 4% 2 8% 1 4% 

من املبحوث�ن الذين صوتوا بدافع تقن�ن زراعة القنب    %20)، أن �سبة  8(�ستنتج من خالل ا�جدول رقم  

الهندي، لم تتأثر بمتغ��ات ا�جنس أو السن أو املستوى التعلي�ي أو امل�ي، إذ نالحظ أن �سبة الذ�ور تتساوى مع  

بنسبة   ع��  %8اإلناث  ناهيك  التوجھ،  هذا   �� حضور  لها  املبحوثة  العمر�ة  الفئات  �ل  أن  كما  املستوى  ،  أن 

وجام�� بالنسبة نفسها أيضا. هذا إ�� جانب   %4إ�� ثانوي بنسبة    %8التعلي�ي تأرجح ما ب�ن غ�� متمدرس بنسبة  

�شتغل أعمال حرة، �� ح�ن �سبة   %4أن متغ�� املهنة بدوره لم يكن حاسما، حيث توزعت النسبة املبحوثة ب�ن  
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 من املوظف�ن، والنسبة نفسها من الفالح�ن. %4�شتغلن ر�ات بيوت، بينما �سبة  8%

بدافع  التصو�ت  إ��  الناخب�ن  توجھ   �� حاسما  دورا  تلعب  لم  املتغ��ات  هذه  أن  تب�ن  امل�جلة  النتائج  هذه 

و  والعمر�ة  ا�جنسية  فوارقها  بمختلف  الساكنة  أن  ع��  صورة  �عطي  توجھ  وهو  الهندي،  القنب  التعليمية تقن�ن 

واملهنية، يحكمها الو�� ا�جم�� �� تمثلها ألهمية القنب الهندي باملنطقة، لذلك اتجهوا للتصو�ت ع�� األحزاب ال�ي 

تدافع عن تقن�ن زراعة وصناعة و�سو�ق هذه النبتة، علما أن �سبة ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي تصل إ��  

 26من ساكنة املغرب. %6�سبة 

 واستنتاجاتخالصات 

تركيبية   خالصة  إ��  الوصول  يمكن  الدراسة،  لهذه  واملرشدة  املؤطرة  والفرضيات  اإلش�االت  من  انطالقا 

 �ستنتج بموج��ا ما ي��:

أثبت الفصل الثا�ي أن موضوع القنب الهندي قد أصبح محط نقاش سيا��ي "عمومي" �عدما �ان  -

من جانب آخر فقد أسفر هذا النقاش عن وجود يدخل �� نطاق املوضوعات املس�وت ع��ا " طابو". أما  

تقن�ن   مق��ح  عن  تدافع  ال�ي  واالستقالل،  واملعاصرة  األصالة  حز�ي   �� متمثلة  األو��  سياسية،  قطبية 

وصناعة و�سو�ق هذه النبتة، أما الثانية ف��فض مق��ح التقن�ن وتتمثل �� حزب العدالة والتنمية، فيما  

 وت عن هذا املوضوع. فضلت با�� األحزاب مواصلة الس�

نتائج االنتخابات التشريعية ليوم   - باملغرب، عن صالحية �سبة كب��ة   2016أكتو�ر  7لقد أسفرت 

من الفرضية الرئيسية ال�ي مؤداها أن دخول ملف القنب الهندي إ�� النقاش السيا��ي والتوظيف ا�حز�ي  

وت�  النبتة،  هذه  زراعة  مناطق   �� االنتخابات  هذه  ع��  سينعكس  حزب لھ،  حصول   �� الصالحية  هذه  �ز 

االستقالل  حزب  حصل  كما  وزان.  ا�حسيمة، شفشاون،  أقاليم:   �� مقاعد  أر�عة  ع��  واملعاصرة  األصالة 

ع�� ثالثة مقاعد، �� ح�ن خرج حزب العدالة والتنمية املعارض ملق��ح تقن�ن القنب الهندي بصفر مقعد  

 مقعد.  24بـ  2011اقات �شريعية من هذه األقاليم، رغم تقدمھ وطنيا عن آخر استحق

لقد أثبتت معطيات البحث امليدا�ي �حة �سبة كب��ة من الفرضية ا�جزئية األو�� ال�ي �عت�� أن  -

حيث   النبتة،  هذه  تقن�ن  مسألة  حول  السيا��ي  با�جدل  دراية  لها  الهندي  القنب  زراعة  مناطق  ساكنة 

 . %60وصلت �سبة املبحوث�ن الذين لهم دراية ��ذا املوضوع 

ثانية   - جزئية  كفرضية  اق��حنا  الرئيسية    –لقد  بالفرضية  القنب   –ارتباطا  تقن�ن  موضوع  أن 

 
26 ONUDC et APDN, Maroc « Enquete sur le cannabis 2005 », Janvier 2007, p :7 
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لكن  واالستقالل.  واملعاصرة  األصالة  حز�ي  ع��  للتصو�ت  الناخب�ن  عند  أساسيا  دافعا  ش�ل  الهندي 

�� �سبة ، و %20الواقع امليدا�ي يثبت محدودية و�سبية هذه الفرضية، حيث لم تتجاوز �سبة املصوت�ن  

عرفت   ال�ي  ا�جماعة  هذه  واحدة،  قرو�ة  جماعة   �� البحث  مجال  �حصر  نظرا  للتعميم  قابلة  غ��  تبقى 

،  %28، مما أعطى لدافع االنتماء القب�� �سبة  27قيادة أحد أبنا��ا لالئحة حزب ج��ة القوى الديموقراطية

 . %20والتصو�ت تبعا للمستشار ا�جما�� عن املدشر �سبة  

معط ت��ز  بنسبة  كما  الثالثة  الفرضية  �حة  أيضا  امليدا�ي  البحث  تقن�ن  %76يات  بأن  ترى  �سبة  و��   ،

 القنب الهندي سينعكس ع�� منطق��م إيجابا �� مختلف ا�جاالت. 

�� ا�جتمع  بأحد املوضوعات املس�وت ع��ا  الدراسة قد حاولت اإلحاطة  أن هذه  �عت��  ا�ختم،  ع�� سبيل 

نظر   �� تتطلب  وال�ي  ع��  املغر�ي،  االقتصار  بدل  وتخصصھ،  موقعھ  من  �ل  حولها،  عمومي  نقاش  فتح  اليوم  نا 

نقاش سيا��ي ضيق قد ي�ون عابرا. لذلك فنحن ال ند�� ��ذه الدراسة الوصول إ�� تفس�� دقيق وفهم �اف لهذا 

وال والبيولوجية  اإل�سانية  العلوم  مختلف   �� والباحث�ن  املهتم�ن  إ��  دعوة  �ش�ل  ما  بقدر  وح�ى  املوضوع،  طبية 

 السياسية للتدخل �� دراسة هذا املوضوع، بمنا�ج وأساليب أك�� دقة وموضوعية.  

  

 
والذي قاد الئحة حزب ج��ة القوى    -مجال هذا البحث    –الرحمان املثيوي املنت�ي ملدشر تلنداود جماعة ب�ي أحمد الشرقية    نقصد بذلك السيد عبد  27

  الديمقراطية بإقليم شفشاون ال�ي فشلت �� ا�حصول ع�� مقعد برملا�ي.
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 املراجع املعتمدة 

 باللغة العر�ية 

، ترجمة محمد بن الشيخ، مراجعة عبد اللطيف "الفالح املغر�ي املدافع عن العرش"ر��ي لوفو،   -

 .2011، الطبعة األو��، 2جامعية، العدد حس�ي، منشورات وجهة نظر، سلسلة أطروحات و�حوث 

حمداش،   - السوسيولو��"عمار  البحث  رقم    "تقنيات  سلسلة  االجتماع،  علم  طالب  ،  1دفاتر 

 (بدون تار�خ).

 الكتب ا�جماعية وا�جالت ا�حكمة 

"االستحقاقات االنتخابية باملغرب: مقار�ات لفهم االنتخابات ا�جماعية  مجموعة من املؤلف�ن،   -

شتن��   من  للرا�ع  مغارب  "2015وا�جهو�ة  مركز  املرابط،  مصطفى  تقديم  مقتدر،  رشيد  إشراف   ،

 . 2016، الر�اط، 1، ط، 1للدراسات �� االجتماع اإل�سا�ي، سلسلة الكتب ا�جماعية، العدد: 

 الوثائق الدستور�ة

العدل،   - وزارة  املغر�ية،  املغر�ي  اململكة  الدر "2011"الدستور  مركز  إصدارات:  وأبحاث ،  اسات 

 .2011، شتن��  19السياسة ا�جنائية بمدير�ة الشؤون ا�جنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية، العدد 

 مق��حات قوان�ن و�الغات

والتعادلية،   - للوحدة  االستقال��  الفر�ق  النواب،  ال��ملان، مجلس  املغر�ية،  قانون اململكة  "مق��ح 

 لكيف".يتعلق بتقن�ن زراعة وتصنيع و�سو�ق عشبة ا

بموقع  - منشور  البالغ  نص  الكيف)،  تقن�ن  (يخص  بالغ  العامة،  األمانة  والتنمية،  العدالة  حزب 

 .2016أبر�ل  2بتار�خ  pdfبصيغة  www.pjd.comا�حزب 

بمجلس  - ا�ح�ومة  رئيس  السيد  تاله  الذي  الكيف  تقن�ن  إ��  الدعوة  بخصوص  ا�ح�ومة  بالغ 

تحت رابط "بنك��ان: "تقن�ن الكيف    www.youtube.comالنواب، شر�ط تالوة هذا البالغ منشور بموقع  

 مجرد وهم". 

بطنجة   - الدولية  الندوة  يخص  �حفي  وا�خدرات""الك بالغ  جهة يف  موقع  ع��  منشور  البالغ   ،

 www.crtta.ma طنجة تطوان ا�حسيمة، 
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اقع االلك��ونية  املو

- www.assdae.com 

- www.crtta.ma 

- www.elections.ma 

- www.pjd.com 

- www.youtube.com 
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- ONUDC et APDN, Maroc « Enquete sur le cannabis 2003 », Décembre 2003. 

- ONUDC et APDN, Maroc « Enquete sur le cannabis 2004 », Mai 2005. 
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-  P. Pascon et M. Ennaji, « Les Paysans sans terre au Maroc », Première édition, 

(Casablanca, Les Editions Toubkal, 1986). 
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