
وفي نهاية المطاف، ال 
 يتعلق األمر بصحة 

عائلتك فهم ال يهتمون 
بذلك، بل بكسب 
األموال الطائلة
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الفاعلّية - تختلف الماريجوانا اليوم عما1

لقد تعرضنا

سيصبح القّنب أكثر من مجرد كونه 
سيجارة مخدرة

المخدرات تسبب اإلدمان وهي ضارة؛
إنها تدمر حياة البشر

للخداع من قبل

كانت عليه، فقد أصبحت مخدرا أقوى بكثير  
3

باإلضافة إلى تدخين سيجارة ملفوفة )ونحن إذ 
نهدف في الوقت ذاته إلى ʺمستقبل خالي من 

التدخين بحلول عام 2025ʺ(، فإن هناك عدًدا 
هائًل من منتجات القنّب )على سبيل المثال، 

المأكول، والمركز، والحقن، والصبغات، 
والمستحضرات، والزبدة( سيجرى تسويقها في 
نهاية المطاف وبشكل كبير. مثل هذه المنتجات 

قد يتم تدخينها أو تناولها أو استنشاقها عبر 
سيجارة إلكترونية أو حتى استخدامها استخداًما 

موضعيًا. إن العديد من هذه المنتجات يمكن نقلها بسهولة كما يمكن إخفائها أو 
التستر عليها فوًرا فضًل عن كونها جذابة لألطفال.
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20 سببا للتصويت 

السؤال: 
هل تؤيد مشروع القانون 

المقترح لتقنين القنّب 
والسيطرة عليه؟

نعم

ال

ملحظة هامة: ʺيهدف مخطط القّنب الطبي، الذي يسري اعتباًرا من 
1 أبريل 2020 إلى زيادة الوصول إلى منتجات القّنب الطبية. القّنب 

الطبي غير مدرج في القانون المقترح الذي من المقرر التصويت عليه 
في االستفتاء.ʺ

– الموقع اإللكتروني الستفتاءات حكومة نيوزلندا

عندما يتحدث مناصرو العقاقير المخدرة عن 
الماريجوانا، فهم ال يشيرون إلى نسبة 2% من 
رباعي هيدرو كانابينول THC لعصر ʺحشيش 
وودستوكʺ. الفاعليّة - إن كمية رباعي هيدرو كانابينول THC )المادة 
الكيميائية ذات التأثير النفساني في القنّب( - في تزايد مستمر على مدار 

العقود القليلة الماضية. شم المخدرات ويتزايد الخطر مع تزايد مستويات 
رباعي هيدرو كانابينول THC في منتجات الماريجوانا المستهلكة عن 

طريق األكل، أو السيجارة اإللكترونية أو الشم. أشارت حكومة نيوزلندا 
بالفعل إلى أنها تريد السماح بنسبة 15% من مادة رباعي هيدرو كانابينول 

 THC في كولورادو، بلغ متوسط مادة رباعي هيدرو كانابينول .THC
لجميع الزهور المختبرة نسبة 19.6% في عام 2017، وبلغ للمنتجات 

المستخلصة المركزة نسبة 68.6%. ويمكن أن تكون معدالت الفاعليّة اآلن 
مرتفعة مثل 99.9%. لقد كان مجرد نباٍت في الماضي - ولكن اليوم لم يعد 

كذلك. فهو في األساس من العقاقير الطبية المختلفة وذات التأثير األقوى. 

أتتذكر شركات التبغ الكبرى؟ لقد كذبت 
شركات التبغ على أبناء نيوزلندا والعالم بشأن 
مخاطر التدخين ألكثر من قرن. فقد اعتمدت 

في تسويق منتجاتها على اإلدمان.  وكانت 
تستهدف األطفال بصورة متعمدة. حتى أنه قد 
توافر لديها أطباء يروجون لشرب السيجارة 

باعتبارها دواء. واليوم ندفع ثمن كل ذلك. 
إن الحديث المفروض علينا في الوقت الحالي 

تمليه كبرى شركات الماريجوانا، التي تنكر 
العلم القائم على األدلة، وتؤكد على الفوائد 
االقتصادية إليرادات الضرائب الضخمة 

وتتجاهل في الوقت ذاته األضرار الناجمة. 
لكن يجب أن نضع مصلحة الناس دائًما في 

الصدارة قبل األرباح. 

وفقًا لكل الدراسات العلمية بدون استثناء، بما في ذلك تقرير منظمة 
الصحة العالمية )WHO( لعام 2016 ودراسة األكاديمية الوطنية للعلوم 

لعام 2017، فإن الماريجوانا ضارة، وتسبب اإلدمان - رغم الكلم 
المنمق الذي يروجه صناع الماريجوانا. هناك ارتباطات مباشرة بين 

تكرار استخدام الماريجوانا وزيادة فاعليّة مادة رباعي هيدرو كانابينول 
THC مع تطور مشاكل الصحة العقلية )الذُهان، واالكتئاب، والقلق، 

واالنتحار، وإعادة تشكيل المادة الدماغية، واإلدمان(. كذلك تم اكتشاف 
ارتباطات مع تلف الرئة والمضاعفات الخطيرة في القلب واألوعية 

الدموية )ارتفاع ضغط الدم، واحتشاء عضلة القلب، واعتلل عضلة 
القلب، واضطراب نبض القلب، والسكتة الدماغية، والنوبة القلبية(. 

كما ارتبط أيًضا تعاطي 
الماريجوانا المزمن لدى 

المراهقين بضعف اإلدراك 
وانخفاض القدرة على األداء 
الجيد في العمل أو المدرسة.

)بل( على حشيش القنَّب في 2020

فهو ليس الحشيش 
الذي يعرفه أجدادك



 اإلدمان هو ما 
 تريده بالضبط 

شركات الماريجوانا 
الكبرى

المخدرات
منطقة حرة
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ورد في التشريع الذي سيتولى اإلشراف على تقنين 
القنّب األحكام التالية:

يصل حد الشراء والحيازة لكلشخص إلى 40   ●
سيجارة حشيش... في اليوم الواحد!

يمكن زراعة القنّب واستهلكه في المنزل، لذلك   ●
سيتعرض األطفال مباشرة لتعاطي المخدرات. وحيث إننا نتطلع إلى

ʺمستقبل خالي من التدخين بحلول 2025ʺ - إال أنه ال بأس بسيجارة 
الحشيش أو المأكول منها في المنزل مشفوعة ʺبالمشاركة االجتماعيةʺ 

مع المتعاطين اآلخرين. 
سيسمح بالمخدرات عن طريق الفم واالستنشاق. تستهدف المخدرات   ●

عن طريق الفم الشباب وتشجع الناس على استخدام القنّب الذي لم يكن 
ليحصلوا عليه بخلف ذلك. إن عقار الماريجوانا المتبخر سواء تم شمه  

أو لمسه يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 70% من مادة رباعي 
هيدرو كانابينول THC أكثر من الماريجوانا النباتية.

عندما تكون الفاعليّة محدودة )15% للزهور في القانون المقترح(، فإن   ●
هذا ببساطة سيعزز وضع السوق السوداء والعصابات التي سوف تقدم 

للمستخدمين منتجات تحتوي على نسبة عالية من رباعي هيدرو كانابينول.
لم ترد تشريعات محددة حول تدابير السلمة على الطرق أو السلمة   ●

في مكان العمل أو المخاطر الصحية لألمهات الحوامل.
تُستخدم مصطلحات مثل ʺالتعليمʺ وʺالوقايةʺ فقط في سياق منع الضرر   ●

من االستخدام أو االستهالك - المفرط ، وال يُذكر التعليم إال في سياق 
معالجة تعاطي القّنب الضار، وتعزيز االستخدام المسؤول. تم تجاهل 

فكرة ʺخالي من المخدراتʺ. 
مثل هذا األمر ال يبدو على أنه ʺمكافحةʺ.
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حتى 40 
سيجارة حشيش 
 لكل شخص ...
في اليوم الواحد

ستضعف الرسائل المروجة الستخدام الماريجوانا 
 أو تلغي تأثير رسائل ʺعدم التدخينʺ ورسائل 

ʺاالعتناء بصحتك العقليةʺ. هل تقول للناس إن 
تدخين ما يصل إلى 30 - 40 سيجارة حشيش في 

اليوم أمر ال بأس به وفي الوقت نفسه تهدف إلى 
ʺمستقبل خالي من التدخين بحلول 2025ʺ؟ تسمح بتعاطي الماريجوانا- بما 
لها من أثر سلبي معروف على الصحة العقلية - بينما تحاول في الوقت نفسه 
تقليل معدالت االنتحار؟ إن نفاق أولئك الذين يريدون تقنين القنّب أمر مذهل.

واالعتماد على الرعاية االجتماعية، وزيادة 
خطر األعراض الذهانية، واالكتئاب الحاد، 

وزيادة خطر حوادث السيارات، وتعاطي التبغ، 
والتعاطي غير المشروع للعقاقير المخدرة، 
وضعف الجهاز التنفسي.  المراهقون الذين 

يبدأون تدخين القنّب يوميًا  قبل سن 17 عاًما 
أكثر عرضة للنتحار سبع مرات. ارتبط 

استخدام القنّب المنتظم أو الكثير بزيادة خطر 
االستخدام غير المشروع للعقاقير المخدرة، أو 

تعاطي عقاقير أخرى غير مشروعة أو االعتماد 
عليها، واستخدام مجموعة متنوعة من العقاقير 

األخرى غير المشروعة. انجذاب المراهقون إلى أحدث أشكال االستهلك 
المتمثلة في المأكوالت وتدخين السيجارة اإللكترونية.

بينما تساهم عدم الشرعية في إغراء بعض 
األشخاص، فإن معظم الناس ال يحبون االنخراط في 
السلوك اإلجرامي أو مع تجار المخدرات. للقوانين 
والرسائل الصارمة اثر واضح. إن الهدف النهائي 
 من حملة مكافحة التدخين، على سبيل المثال، ليس 

ʺتقليلʺ معدل التدخين أو ʺاالعتدالʺ فيه وإنما 
اإلقلع عنه، إلى جانب فهم واقعي للجهد 

المطلوب للوصول إلى هذه الغاية، مع العديد من 
االستراتيجيات ومساهمة وكاالت الدعم في هذه الرحلة. وتشير األرقام إلى 

نجاح هذا الهدف بأغلبية ساحقة.

أظهرت دراسة الصحة والتنمية في كريستتشيرش )CHDS( أن 
استخدام القنّب كان مرتبًطا بازدياد مخاطر عدد من النتائج السلبية، 

بما في ذلك: التأخر الدراسي )ترك المدرسة(، والبطالة اللحقة، 

إن مصطلح ʺالحرب على المخدراتʺ )الذي 
صاغته وسائل اإلعلم ألول مرة منذ أكثر 
من مائة عام( قد عفا عليه الزمن  ويؤطر 
بشكل خاطئ الطريقة التي يجب أن نتبعها 
لمعالجة اآلثار الضارة لتعاطي المخدرات 

وعواقبه بشكل صحيح. يجب علينا دعم نهج 
متوازن في سياسة المخدرات معني بالصحة 

العامة والسلمة العامة مع االسترشاد 
بالعلوم واألدلة وليس بدعاة المخدرات. إذا خسرنا الحرب ضد المخدرات، 

فإننا سنخسر أيًضا ʺحروبناʺ ضد السرقة، وتجاوز السرعة، واالحتيال، 
واالغتصاب، والقتل، والحرق عمًدا، وركن السيارات في األماكن غير 
القانونية. وال يمكن كسب سوى عدد قليل من هذه ʺالحروبʺ، إن وجد. 
وكما تقول بيرثا ك. مادراس، دكتورة، وأستاذة علم النفس األحيائي في 

قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد: ʺهذه ليست حربًا على 
المخدرات: إننا ندافع عن عقولنا - فهي منبع إنسانيتناʺ. 

صوت بال - حان وقت التحلي بالحكمة 

إنهم يطلقون عليه ʺمكافحة القّنبʺ -

إن تقنين القّنب مع تعزيز 

حكم القانون: الوضع

إن األمر ليس حرًبا على العقاقير 

أطفالنا بحاجة إلى األمل وليس
العقاقير المخدرة

الصحة في الوقت ذاته يعد نفاًقا

غير القانوني يحول دون استخدام

المخدرة – بل دفاًعا عن عقولنا

الناس له

فهل تسميه أنت كذلك؟



يمكن أن تخدعنا صورة 
مدخن الماريجوانا وهو 
جالس في وضع هادئ 

مسترخ

إن توفير مكان عمل 
آمن وصحي وخالي 

من المخدرات هو 
مسؤولية الجميع

 يستخدم طلب 
 الجامعات األمريكية 

القنّب بأعلى المعدالت 
منذ 35 عاًما

يستند جزء من الذريعة ʺالصحيةʺ إلى خرافة مفادها أن مستخدمي 
الماريجوانا البسطاء يملؤن السجون. ولكن في السنوات الثلث الماضية، 

ُحكم على 16 شخًصا فقط بالسجن أو االحتجاز المنزلي بسبب جرائم 
حيازة القنّب، وقد تأثرت هذه األحكام ʺبسجل جرائمهم السابقةʺ. تظهر 

الدراسات الدولية أن السبب في سجن معظم هؤالء األشخاص يرجع إلى 
جرائم تتعلق بالمخدرات، أي الجرائم المرتكبة أثناء تعاطي المخدرات 

)القتل، السطو المسلح، السرقة، االعتداء، إساءة معاملة األطفال، وما إلى 
ذلك( أو الجرائم المرتكبة من أجل الحصول على المخدرات. يجب إعطاء 

األولوية للسلمة والصحة العامة. 

أدى تقنين الماريجوانا إلى مخاوف كبيرة 
بشأن األمهات الحوامل اللتي يتعاطين 
المخدرات، وفشل المزيد من األطفال 

حديثي الوالدة في اختبارات المخدرات. 
يحذر األطباء من أن آثار الماريجوانا 
على الجنين قد تشمل انخفاض معدل 

المواليد ومشاكل النمو. كشفت دراسة 
حديثة أُجريت على نصف مليون امرأة أن 

تعاطي الماريجوانا تضاعف بين الحوامل في الفترة ما بين عامي 2002 
و2017، وهو أمر شائع للغاية في األشهر الثلثة األولى. يرجع السبب 
في ذلك إلى زيادة قبول تعاطي القنّب وانخفاض معدل إدراك األضرار 

المرتبطة بالقنّب. 

SayNopeToDope.nz للحصول على النسخة اإللكترونية من هذا الكتيب، يرجى زيارة

يمكن أن تعاني نسبة معينة من األشخاص 
الذين يستخدمون الماريجوانا من الذهان 

وقد يصبحوا عدوانيين. في عام 2018، 
اكتشف الباحثون في جامعتي أوهايو 
وتينيسي أن تعاطي الماريجوانا كان 

مرتبًطا بالعنف النفسي والجسدي والجنسي. 
أظهرت دراسة أجرتها جامعة فلوريدا في 
عام 2011 أن الفئة الشائعة بين متعاطي 

الماريجوانا في مرحلة المراهقة كانوا أكثر 
مرتين في احتمالية أن يصبحوا ضحايا 

للعنف المنزلي.  في عام 2018، أفادت 
تكساس أن الماريجوانا كانت المادة األكثر 

استخداًما المرتبطة بإساءة معاملة األطفال والوفيات الناجمة عن اإلهمال - 
وهي نتيجة مماثلة ألريزونا في عام 2017.

يحاول بعض دعاة المخدرات القول بأن تقنين 
الماريجوانا لن يؤدي إلى زيادة التعاطي. هذا 

أبعد ما يكون عن الحقيقة. ارتفعت النسبة 
المئوية للشباب البالغين )الذين تتراوح 

أعمارهم بين 18 و25 عاًما( الذين أبلغوا 
الشهر الماضي عن تعاطي الماريجوانا بمعدل 

أعلى في الدول ʺالقانونيةʺ مقارنة بالدول غير القانونية. ال يزال تعاطي 
المخدرات الشهر الماضي في جميع الواليات القضائية حيث السماح قانونيًا 

بتعاطي الماريجوانا الترفيهية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 
و17 عاًما أعلى من المتوسط القومي.

تعد الماريجوانا هي المادة األكثر شيوًعا في 
معظم قطاعات الصناعة في الواليات المتحدة 

االمريكية. دائًما ما توضح الدراسات أن 
متعاطي الماريجوانا يظهرون مستويات من 

االلتزام في العمل أقل بكثير من زملئهم غير 
المتعاطين، وفي كثير من األحيان يغيب هؤالء عن العمل.  إذا تم تقنين 
الماريجوانا في نيوزلندا، فما وضع التكاليف اإلضافية للقوى العاملة في 

حاالت التغيب عن العمل والحوادث والرعاية الصحية والتدريب اإلضافي 
في مكان العمل وأقساط التأمين؟ ال تساعد المخدرات على النجاح في أي 

مكان عمل.

حقوق األشخاص في الشعور 
بالسلمة على الطريق يفوق 

حق تدخين الحشيش. إذا احتوى 
الجهاز المناعي للشخص على مادة 

 ،THC رباعي هيدرو كانابينول
فإننا ال نريد تواجد مثل هؤالء 
على الطريق حتى ال يتعرض 

السائقين اآلخرين والعائلت للخطر. بما أن الماريجوانا الترفيهية تم تقنينها 
في كولورادو، فإن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق المرتبطة بالماريجوانا 
زادت بنسبة 151%، وتضاعفت في والية واشنطن. قام ربع الكنديين الذين 

تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاًما بالقيادة بعد تعاطي القنّب أو سافروا 
مع أشخاص فعلوا ذلك، وقد أظهرت دراسة استقصائية في كولورادو في 

عام 2018 أن نسبة 69% من متعاطي الماريجوانا تولوا القيادة تحت تأثير 
الماريجوانا في العام الماضي واعترف 27% من هؤالء بالقيادة في هذه 

الحالة بشكل يومي تقريبًا. كشفت دراسة نيوزلندية أن متعاطي الماريجوانا 
بصورة اعتيادية يتعرضون لحوالي 10 أضعاف خطر اإلصابة بحادث سيارة 

أو الوفاة مقارنة باألشخاص غير المتعاطين أو غير المنتظمين.
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واقع األمر - سيساهم تقنين عدم حبس أي شخص بسبب تدخين 

يؤثر تعاطي العقاقير المخدرة في مكان

إن القيادة تحت تأثير الحشيش 

تتعرض األمهات الحوامل واألجنة 

العالقة بين القّنب واالعتداء  

القّنب في زيادة التعاطيسيجارة حشيش

العمل على سالمة الجميع

ستعرض الجميع للخطر

داخل الرحم للخطر

على األطفال / العنف األسري



ترغب مجموعة هيلين 
كلرك التابعة لألمم المتحدة 
)GCDP( في إنهاء تجريم 

جميع أشكال تعاطي المخدرات

 األمر كله 
يتعلق بالمال

هناك عدد هائل من األدلة في 
المناطق التي تم فيها إضفاء 

الطابع الشرعي على الماريجوانا 
يتعلق بمدى تضليل االدعاء الذي 
يشير إلى قدرة التقنين على إنهاء 

السوق السوداء. 29% فقط 
من المتعاطين في كندا يشترون 

جميع منتجاتهم بشكل قانوني. تتكيف الجماعات اإلجرامية 
والعصابات مع البيئات السياسية واالقتصادية المتغيرة؛ 
ألن هدفها النهائي ليس مخالفة القانون وإنما االستغلل 

التجاري للطبيعة البشرية واالستفادة منها. ليس من المتوقع أن يشهد التقنين 
انخفاًضا في أي نشاط إجرامي مرتبط به، وإذا خضع القنّب لتنظيمات 
صارمة، فسيؤدي ذلك إلى دفع متعاطي المخدرات إلى السوق السوداء 

بمنتجاته الرخيصة وذات الفاعليّة األقوى، وتوفير غطاء ʺقانونيʺ للتجار 
في المجتمع. 

لقد بدأ للتو التعرف على التأثيرات 
الكاملة لصناعة القنّب على البيئة 

الطبيعية.  تحدث هذه التأثيرات حتى 
 في ظل ما يسمى بالبيئة ʺالمنظمةʺ، 

حيث إن الكميات الهائلة من الماء 
والكهرباء اللزمة لتشغيل مزارع 

الماريجوانا تضر بالبيئة. إن زراعة 
الماريجوانا مستهلكة للطاقة بكثافة بنسبة تعادل أربع مرات أكثر من النفط 

هل تريد المزيد من النسخ؟ لطلب المزيد لمجموعتك.....

آلن
ب ا

اطل
 <<البريد اإللكتروني: 

admin@saynopetodope.org.nz
رقم الهاتف: 2426 261 09
بدون تكلفة لكن التبرع لحملة التصويت بال 
اختياري )وموضع تقدير(

SayNopeToDope.nz - التصويت بال

يجادل دعاة الماريجوانا بأن التقنين سيزيد 
من ʺالعدالة االجتماعيةʺ، ولكن إذا كانت 

هناك قضايا الظلم والعنصرية النظامية، فإن 
تجربة الواليات المتحدة تظهر أن التقنين ال 
يعالج جذور هذه المشكلت ولكنه يزيد من 
تفاقمها عن طريق زيادة الترويج لتعاطي 

المخدرات والعواقب االجتماعية السلبية المصاحبة لها في المجتمعات 
المحلية المحرومة. ال تزال هناك تفاوتات في تعاطي المخدرات ومعدالت 

الجرائم الجنائية بين مختلف المجموعات العرقية ومجموعات الدخل في 
الواليات المتحدة التي أضفت الطابع القانوني على الماريجوانا. حيث 

أظهرت الواليات التي شرعت الماريجوانا، ازدياد تعاطي الماريجوانا 
بين شباب األقليات بشكل أكبر بكثير مقارنة بأقرانهم القوقازيين. في اتجاه 

مماثل لتحديد منافذ المشروبات الكحولية وأماكن ماكينات القمار البوكر 
في نيو زيلندا، تمثل األقليات والمجموعات ذات الدخل المنخفض الهدف 

الذي تسعى إليه كبرى شركات الماريجوانا لنشر تعاطي المخدرات وإساءة 
استخدامها.  أظهرت أبحاث جامعة ملبورن أن تعاطي القنّب يوميًا يزيد 

بشكل كبير من احتمالية تشريد الشخص.

أو الفحم.  نظًرا ألنه لم تخف حدة السوق السوداء للماريجوانا في الواليات 
المتحدة التي سمحت بها قانونيًا، فقد استمرت حاالت إساءة استخدام 

األراضي العامة وتدهورها بسبب الزراعة غير القانونية. كشف تحقيق 
أُجري مؤخًرا في سان دييجو أن ما يقرب من 30% من عينات الماريجوانا 
التي تم شراؤها من تجار التجزئة المرخصين في جنوب كاليفورنيا خضعت 

للختبارات المعملية وجاءت نتيجتها إيجابية للمبيدات الحشرية.

يسارع مؤيدو المخدرات وصناعة الماريجوانا إلى المبالغة في تقدير مبالغ 
كبيرة من اإليرادات من مبيعات الماريجوانا، ولكنهم يقللون من التكاليف 

المجتمعية للتقنين. تشمل التكاليف االجتماعية التي لم يشر إليها مؤيدو 
المخدرات أو قللوا من قيمتها: زيادة تعاطي المخدرات األخرى، وزيادة 

تعاطي الماريجوانا بين الطلب دون السن القانونية، وتلف الممتلكات 
واألضرار االقتصادية األخرى، والسيطرة على انتشار السوق السوداء، 

الُسكر في األماكن العامة، والوفيات الناجمة عن حوادث المرور، واألعباء 
المالية األخرى.  كما ينتج عن التقنين تكاليف إدارية وتنفيذية، مشابهة 

للقوانين التنظيمية المتعلقة بالكحول. تظهر لنا بالفعل تجربتنا مع الكحول 
والتبغ أن اإليرادات الضريبية من مبيعات الماريجوانا أقل بكثير من التكاليف.

إذا استمعنا إلى دعاة المخدرات على 
الصعيد الدولي، سترى رغبتهم في 

إضفاء الطابع الشرعي ليس فقط 
على القنّب وإنما على جميع أشكال 

المخدرات - الكوكايين، والهيروين، 
والميثامفيتامين حتى أن مؤسسة 
المخدرات تدعو إلى عدم تجريم 

جميع أشكال المخدرات. إن تقنين 
العقاقير المخدرة ليس نهاية األمر 

فما هو إال مجرد البداية.
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الظلم االجتماعي

الوعود بشأن ارتفاع الضرائب المفاجئة 

استمرار السوق السوداء 

إضفاء الطابع الشرعي على الماريجوانا 

لن يكون تقنين القّنب في 

المفاجئة أمر مبالغ فيه 

)واالنخراط مع العصابات(

ليس إال البداية

صالح الكوكب

بشكل كبير  


