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اللجان  عن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة  نظمت 
اقتراح  درس  فة 

ّ
والمكل المشتركة  النيابية 

لالستخدام  القنب  بزراعة  المتعلق  القانون 
الطبي ورشة عمل، في قاعة مكتبة المجلس، 
في  الزراعة  كلية  في  االستاذ  قدم  حيث 
 
ً
 علميا

ً
االميركية محمد فران عرضا الجامعة 

والتربة  وانواعها  الزراعة  هذه  عن  مفّصاًل 
الصالحة لها ضمن االراضي اللبنانية ودورتها 

الزراعية واستخداماتها الطبية والصناعية.
ياسين  النائب  وادارها  الورشة  ترأس 
جابر الذي لفت الى »اّن الهدف من الورشة 
القنب  تشريع  موضوع  على  اإلضاءة  هو 

الهندي لالستعماالت الطبية«. 

فران
المتعلقة  الحقائق  لبعض  فران  شرح  ثم 
 الى انه نبتة سنوية تستغرق 

ً
بالقنب، الفتا

زرع عادة في بداية 
ُ
حوالى 4 الى 6 اشهر، وت

 7 الى   3 بين  ما  الى  وتحتاج  الربيع  فصل 
 مع الفترات 

ً
أيام لتنبت وهي متجاوبة جدا

المشمسة  البيئات  في  وتزدهر  الضوئية 
المفتوحة والتربة المصّرفة المياه.

الكيمائية  المواد  الى  فران  تطرق  ثم 
 Cannabinol Tetrahydro( في القنب وهي
THC( والتي تنتج غالبية التأثيرات النفسية 
 Cannabinol و   Cannabidiol( المخّدرة 
كبيرة  كميات  على  يحتوي  وكالهما   )CBD
تاثيرات  ولهما   )THC( من  كبير  بشكل 
مختلف  في  ومشّرعان  بهما  خاصة  مميزة 

البلدان.
بعد ذلك، عرض ألنواع القنب وهي القنب 

المزروع، القنب الهندي والقنب المتكتل ثم 
 
ً
مستعرضا االنواع  هذه  بين  مقارنة  اجرى 

اوراق القنب.
أنه   

ً
موضحا الزراعي  القنب  عن  وتحدث 

القنب  نبات  انواع  من  متنوعة  »مجموعة 
الذي يزرع خصيصا لالستخدامات الصناعية 
من  منخفض  على  يحتوي  وهو  لمشتقاته 
THC اي اقل من %0,3. اما القنب الهندي 
الفصول  مع  البارد  الطقس  مع  فيتالءم 
 THC القصيرة وتنتج عنه كمية كبيرة من الـ
ستخدم كمخدرات 

ُ
 ما ت

ً
وهذه الكميات غالبا

طبيه او للترفيه. اما القنب المتكتل فقال: 
اطراف  على  تنمو  ما   

ً
غالبا فصيلة  »إنه 

المتروكة  الزراعية  االراضي  في  او  الطرقات 
الثالث  النوع  بأنه   

ً
مبدئيا ويوصف  البور  او 

من القنب. ولفت الى اّن هذه النبته قيمتها 
االستخدام  او  االلياف  حيث  من  ضئيلة 
نضجها  وسرعة  اّن صالبتها   

ّ
اال الترفيهي 

لمربي  كبيرة  اهمية  ذات  هي  وبلوغها 
القنب«.

 من التوصيات:
ً
ثم اقترح عددا

البقاع  سهل  في  مركزية  وحدة  انشاء   •
تحت  المحصول  وبيع  الشتول  إلنتاج 

االشراف المباشر للدولة.
من  على  الطبي  القنب  شتول  توزيع   •
االزهار  واستالم  المزارعين  من  يرغب 
المجففة وتسويقها الى الخارج عبر القنوات 

المتخصصة في الوحدة المركزية.
القنب  زيت  الستخراج  مركز  انشاء   •
وذلك  الطلب  حسب  وتسويقه  وتوضيبه 

بالتنسيق مع الوحدة المركزية.

عرض علمي في مجلس النواب عن زراعة الحشيشة
• يمكن اإلبقاء على زراعة حشيشة الكيف 
الدولة  في مراكز متخصصة وتحت اشراف 
 THC مباشرة وبكميات مدروسة لما لمادة الـ
CBD من اهمية طبية في  الـ  مجتمعة مع 

محاربة امراض السرطان المختلفة.
اشكاله  بكافة  الخاص  القطاع  إشراك   •
باالضافة الى الجامعات ومراكز االبحاث في 

كافة مراحل االنتاج والتسويق.
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