نعم للبدائل!
ال للتقنين.
ال ينبغي إجبارنا على االختيار الباطل بين محاربة المخدرات أو تقنينها .أظهر تقييم البحوث المتوفرة
وجود عدد من السياسات  -المبنية على األدلة التي تحافظ على صحة وسالمة المستخدمين وذويهم
والمجتمع بشكل أشمل .لقد حل تقنين الكحوليات والتبع ككارثة عالمية على الصحة العامة – لماذا نسلك
نفس الطريق من خالل تقنين عقاقير إدمانية إضافية؟ لقد حان الوقت لنبذ االنقسامات الثنائية الباطلة
وتبني نهجا أكثر ذكاء.
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سياسة المخدرات المبنية على األدلة والمسؤولية المشتركة والصحة العامة
والسالمة العامة ال تعني أننا يجب أن نرضخ إما إلى "محاربة المخدرات" أو
إلى تقنينها
ثمة طرق منطقية تتعلق بسياسة المخدرات ،وهي طرق مبنية على العلوم ذائعة الصيت
ومبادئ الصحة والسالمة العامة ،التي ترفض كل من التقنين والمنع.

التقنين سيؤدي إلى زيادة إدمان
أمرا
المخدرات ،ويجعل من استخدامها ً
طبيع ًيا ويزيد من ثراء الشركات
الكبيرة من خالل تسويقها
تستخدم المواد المخدرة القانونية لدينا بشكل أكبر من المواد
المخدرة غير القانونية ،حيث إنها متوفرة ويسهل الوصول
إليها .ووفقا لتقديرات األمم المتحدة ومنظمة الصحة
العالمية ،تبلغ نسبة استخدام الكحوليات والتبغ من سكان
العالم  %04و %22على التوالي ،بينما تستخدم المواد
المخدرة غير القانونية من قبل  %0فقط  .وتعد الكحوليات
والتبغ السببين الرئيسيين للوفيات واألمراض في العالم،1
وفي أمريكا الالتينية يعد الكحول أحد عوامل الخطورة
الرئيسية .2إننا نعلم أيضا أن سعر المواد المخدرة القانونية
سينخفض انخفاضا حادا ،مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه.
والشركات التي لديها استعداد للربح من اإلدمان ستشجع
دون أدنى شك هذه الزيادة في الطلب .على سبيل المثال ،قد
صرح رئيس قسم االستراتيجيات السابق في شركة
مايكروسوفت أنه يرغب في "جني ماليين تفوق ما تجنيه
مايكرسوفت" بالماريجوانا ،وأنه ينوي إنشاء "ستاربكس
للماريجوانا" .3وقد جمعت المجموعات القابضة الخاصة
والممولون ماليين الدوالرات في بداية العمل في هذا
المجال ،وذلك لتشجيع الشركات التي ستبيع الماريجوانا
والسلع المرتبطة بالماريجوانا.

يتم بالفعل تسويق األطعمة والحلويات التي تحتوي على
الماريجوانا لألطفال ،وهي مسؤولة عن تزايد عدد مرات
الذهاب إلى المستشفى ألسباب تتعلق بالماريجوانا .0إن
المنتجات الغذائية التي تحتوي على الماريجوانا والتي تحمل
أسماء مثل" "Ring Potsو" "Pot Tartsمستوحاة من
سكاكر وحلويات األطفال الشائعة مثل ""Ring Pops
و" ."Pop Tartsبل إن هناك أدلة على تحقيق مصالح من
قبل كبرى شركات التبغ بدخول مجال الماريجوانا.

يمكن أن يهبط سعر الماريجوانا القانونية في
5
السوق بنسبة %08

عند كل
انخفاض
بنسبة
%08
في األسعار

يزيد االستهالك
6
بنسبة %5

تشكل جميع المخدرات ،حتى الماريجوانا ،مشكلة للصحة العامة ولها عواقب
وخيمة على العديد من األشخاص
يصرح المجتمع العلمي على نحو ال لبس فيه أن إدمان المخدرات مشكلة صحية عامة ويخلف عواقب وخيمة على الفرد،
واألسرة ،والجماعة ،والقوى العاملة والمجتمع بشكل عام .على سبيل المثال ،أصدرت الجمعية الطبية األمريكية مؤخرا
قرارا ينص على أن الماريجوانا "مادة مخدرة خطيرة و...مصدر قلق على الصحة العامة...يجب عدم تقنين [بيعها] ".وقد
خلص مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ،ومنظمة الصحة العالمية ،والعديد من الجهات األخرى الموقرة
أيضا إلى أن المواد المخدرة  -ومنها الماريجوانا  -تسبب اإلدمان وتؤثر بشكل حاد على الشباب والفئات المستهدفة.
وأخيرا ،من المعروف جيدا أنه في الغالب ما تكون أية إيرادات ضريبية يتم تحصيلها من مبيعات المواد المخدرة القانونية
متناهية الصغر عند مقارنتها بالتكاليف االجتماعية التي يتم تكبدها جراء االستخدام المتزايد للمخدرات .في مقابل كل دوالر
يتم تحصيله من اإليرادات الضريبية على الكحوليات والتبغ ،يخسر المجتمع  08دوالرت من التكاليف االجتماعية،
بسبب الحوادث التي تلحق األضرار بالصحة .7وكذلك ،لم يستطع اليانصيب وغيره من أشكال المقامرة األخرى حل
المشاكل المتعلقة بموازنتنا.

يتحول فرد واحد من أصل
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وقد يؤدي استخدامها بشكل كبير إلى
انخفاض معدل الذكاء  0 – 6نقاط
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لن يؤدي التقنين إلى تحسين األمن أو كبح نشاط المنظمات اإلجرامية
أظهر تقرير مؤسسة راند لعام  2414أن جماعات اإلتجار بالمخدرات المكسيسكية تتلقى جزءا صغيرا فقط من إيراداتها
من اإلتجار بالماريجوانا ،حيث تبين أن األموال الضخمة تجنيها المنظمات اإلجرامية في صفقات أخرى غير مشروعة
مثل اإلتجار بالبشر ،والخطف ،واالبتزاز ،والقرصنة ،ومواد مخدرة أخرى غير مشروعة .12إننا نعلم أنه انطالقا من
صناعة التعدين وغيرها من الصناعات ،تتمكن الجهات الفاعلة غير المشروعة من الوصول بسهولة إلى ما يطلق عليها
اسم الصناعات المشروعة .ولن ينجم عن تقنين المخدرات سوى مساعدة اتحادات تجار المخدرات؛ حيث تمنحهم غطاء
قانونيا وشرعيا ألنشطتهم ،في حين استمرارهم في تحسين أرباحهم مع زيادة الطلب عليها.

لدينا بدائل أفضل – دعونا نوفر الفرصة لتجربتها

على النحو المبين في التقرير األخير الصادر عن منظمة الواليات األمريكية – مشكلة المخدرات في األمريكتين ،ثمة عدة
تدابير إصالحية أمنية ،ووقائية ،وعالجية ،وتنفيذية ،يمكن للدول إجراؤها للحد من أضرار ا
كال من المخدرات وسياستها.
على سبيل المثال ،أحرزت الجهود المجتمعية المنصبة على الوقاية نجا احا كبي ارا في تقليل استخدام المخدرات بشكل ملحوظ.
حققت برامج العالج في أماكن الرعاية الصحية أو حتى في أماكن العدالة (مثل محاكم عالج اإلدمان) رقما قياسيا كذلك في
تقليل المشاكل المرتبطة بالمخدرات بشكل ملحوظ .ينبغي أيضا أن نركز على إمكانية السياسات غير المتعلقة بالمخدرات
في تخفيف العواقب المرتبطة بها مثل سياسات اإلسكان والتعليم والرعاية الصحية .كما ينبغي كذلك النظر في البرامج التي
تعالج المشاكل الجذرية مثل الفساد واألمن والفقر.

"ليكن واضحا أنه ال يوجد من يدافع عن أي موقف ،سواء كان التقنين أو التنظيم أو
المحاربة بأي ثمن .ما يتعين علينا القيام به هو استخدام دراسات جادة ومدروسة
بعناية...للبحث عن حلول أفضل".
 -خوسيه ميغيل انسولزا ،األمين العام لمنظمة الواليات األمريكية

مقابل كل
دوالر واحد
يتم استثماره في الجهود
الوقائية
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