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ب إجراء جراء حديث ذي معنى مع البالغين، ال سي  الراهن إلى إالعصر  في يحتاج المراهقون ما وأن الواقع يصع 
 .ب بشكل خاصبشكل عام والقن  ذات التأثير النفسي حديث معهم بشأن تعاطي المواد 

ة مواقفهم اعتماًدا ر  بلو  بيئتهم المحيطة، و نللتعامل مع الرسائل التي يستقبلونها م   سيمنحهم هذا الحديث أدوات  
 .  ذلك عاتب  وت   ذات التأثير النفسياد استخدام الموالمصدر حول على معلومات دقيقة وموثوقة 

هذه عهم على االمتناع عن استخدام دهم بمعلومات موثوقة ورسائل تشج  ي الذي نواجهه هو: كيف سنزو  التحد  
أن نعرض عليهم الرسائل التي  كيف يمكن مختلفة أخرى؟ رسائل  المحيطة  فيه البيئة   المواد في الوقت الذي تبث  

بر أحياًنا رس عت  بق  ت  ل ت نا يائل "محافظة" وأن ن   باعتباراتهم عندما يختارون؟   على أهميتنا وص 
ر األحكام عليهم خالل  ن المهم أنرهم. م  هم أو نحذ  ظ  ع  ث معهم، ال أن ن  يحتاج المراهقون إلى أن نتحد   ال ن صد 
المواد حول هذه  ستخدام يتمحور الحديث بشأن ان المهم أن الواضحة. م   يةقيم الحديث، وأن نعتمد على رؤية

بة على ذلكالحدود والقانون والمسموح والممنوع أو األضرار و التمحور في  ل ن المفض  ، بل م  النتائج المترت 
 ر أو ذاك.القيمي للموضوع ال في المكانة القانونية لهذا المخد  -الجانب العاطفي

 
 
 

 1،2األهداف

  س( ومساعدة المراهقين على تشخيص )الغرا بالعديدة بشأن استخدام القن   "األصوات"استعراض
 إضعافها.  ن ضمنها األصوات التي تم  "األصوات" والمواقف العديدة التي في داخلهم، وم  

   ب. االستيضاح حول مواقف المراهقين ومفاهيمهم بشأن استخدام القن 

 ن المصادر المختلفة، كي اطالع المراهقين على أدوات لمعاينة المعلومات ى لهم تتسن   التي تصلهم م 
 مواجهة الرسائل والمعلومات التي يستقبلونها في الواقع الراهن.

 أنظر الملحق الثاني(.ب عليهم القن   تزويد المراهقين بمعلومات حول تأثير( 
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رت الورشة من ق ب ل مرشدات في ציר התמודדות במצבי סיכון.  -מפגש עם מגוון הקולות בהקשר לצריכת קנאביס  وِّ ط 

 الوحدة: إيريت ران، روتي توينة وأورلي أبينوعم.

2
ت بت الجمل في  هة لإلناث والذكور على حد  سواء. ك   صيغة المذك ر لكنها موج 

   13# 
     العديدة "األصوات"لقاء مع 

 استخدام القن ب حول

 وحدة منع استخدام املخدرات والكحول والتبغ
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 تحضيرات يجب أن يقوم بها المعلم قبل اللقاء

 ن كل بطاقة كي نسخ م   3-2وسط الغرفة. يجب أن يكون هناك م المعل ي أقواال سيضعهابطاقات تحو
 االختيار.ى للطالب يتسن  

 المرفقة. قراءة الملحقات 
 

 سير اللقاء
 تمهيد

ل القنب  الماريخوانا في السنوات األخيرة إلى موضوع "ساخن" يدور الحديث عنه كثيًرا. \الغراس\لقد تحو 
الحديث زمالئكم و اإلصغاء إلىب، وآراءكم وأفكاركم بشأن القن   عنالتعبير  خالل هذا الدرس نسيتسن ى لكم م  

 .معهم حول الموضوع
 

 ورشة
 

 (دقيقة 15) القسم األول
 يجلس الصف بشكل دائري.

 ع المعلم البطاقات التي تحوي األقوال على األرض )انظر الملحق(.يوز  
 ن يجلس مع زميل  ب، وأن القن  الخاص بشأ الن أفكاره وآراءه و"صوته"أن يختار جملتين تمث   على كل طالب

 .هااألسباب التي دفعته إلى اختيار شرحيوه على األقوال بإطالعإلجراء محادثة قصيرة، حيث يقوم 
 اختيارها. جمع المعلم األقوال التي لم يتم  ي

التي  البطاقاتن الطالب العودة إلى الجلوس في المجموعة الكاملة وإعادة يطلب المعلم م   في نهاية المحادثة
 تحدثوا عنها إلى وسط الغرفة.  
 (دقيقة 15) الحديث في المجموعة الكاملة

 ثتم أثناء المحادثةعن م ؟ ما التشابه الذي اكتشفتموه فيما بينكم؟ ما االختالف الذي اكتشفتموه فيما اذا تحد 
 معضلة؟  هل كان هناك اتفاق؟ هل واجهتم ؟بينكم لماذا كان مهًما في المحادثة؟ هل دار جدبينكم؟ 

 ما التشابه؟ ما االختالف؟ هنا؟ ماذا تالحظون في البطاقات التي اخترناها في الصف؟ الحظونماذا ت 
   لتم إليها في أعقاب الحديث؟ر التي توص  ب  ما هي االستنتاجات أو الع 

 ة؟صعوب اجهون؟ ما هي الصراعات؟ أين توما هي التخب طات التي تعتريكم 
 

 (دقائق 10) تزويد الطالب بمعلومات ومتابعة الحديث في المجموعة

   ب؟ماذا تعرفون عن القن 

 ن أين حصلتم على  هذه المعلومات؟ على ماذا تعتمد معلوماتكم؟ م 
 

ق الم   ألغراض أخرى. ي واستخدامهسبب طب   في أعقاب علم في البداية إلى الفرق بين استخدام القن بيتطر 

هذه  بشأن استخدام 2014صحة العالمية سنة ي أجرته منظمة الن البحث األخير الذالمعلم معطيات م   يستعرض
 قدم عليها الشباب:فات الخطرة التي ي  المواد والتصر  

   ب لدى المراهقين.هناك ارتفاع في استخدام القن 

  بوا صففي ال 3ن المراهقينم    8.5%أشار  5.4% مقابل األخيرةب خالل السنة القن   العاشر أنهم جر 
  (. 2014في سنة  11المراهقين العرب %)لقد كانت النسبة لدى  2011في سنة 

  في سنة  5.6%ب خالل الشهر األخير مقابل القن   وامأنهم استخد من المراهقين 10.2%أشار
2011 . 

 24% حيث أشار ،خطيًرا كما في السابقب يعتبرون القن  ال  النتائج أيًضا أن المراهقين لقد أظهرت 
 .  2011سنة في  14.8%مقابل منهم إلى ذلك 
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ن الوسط اليهودي )العلماني والمتدين( والوسط العربي نةشملت العي      طالًبا م 
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 أسئلة للنقاش في أعقاب استعراض المعطيات:

 حاولوا تفسير هذه النتائج . 

فاتهم:  ل تأثيرع المعلم الطالب على تأم  يشج   ، العادات االجتماعية ما يلي على أفكار المراهقين وتصر 
ها عبر وسائل اإلعالم، قانون عدم بث   الرسائل التي يتم  ث العام الذي يدور حول الموضوع، الحدي

ن يستخدم الغراس بشكل ذاتي  .   التجريم ل م 

  ما يناسب البالغين )أو قسًما منهم(،  ال يناسب املراهقين"، ما رأيكم في هذه الجملة؟" 

 ّ
 
 ؟  هم مختلفةأعماّر شخاص مختلفين،ل أبّ ن قّ ب مّ هل هناك فرق في استخدام القن

  ب؟
 
 ما العالقة بين جيل املراهقة واستخدام القن

 
ق المعلميت والمآرب المختلفة التي تقف وسائل اإلعالم والمصالح عبر  بث ها إلى الرسائل والمعلومات التي يتم   طر 

بالمخ  اهقين مقارنة مع البالغين بما يتعلقعلى المروتأثيراته ب استخدام القن   ق إلى أضرار، كما يتطر  وراءها
 .   واألداء الوظيفي

 
 رسائل مهمة يجب التأكيد عليها

 (االطالع على معلومات إضافيةاالستزادة و لملحق األول والثاني من أجليمكن قراءة ا)

  أي المواد التي تغي ر حالة الوعي، كالكحول والحشيش ) ذات التأثير النفسياستخدام المواد إن

وما إلى ذلك( موجود منذ األزل. لقد أقدم الناس على استخدام هذه المواد عبر التاريخ  والماريخونا
 ع و"األصوات" التي نسمعها عبري مواقفنا حول هذا الموضوع  ن المهم أن ن  مدفوعين بأسباب عديدة. م  

ما لينا وعلى ر فيها هذا عوالحديث العام الذي يدور حوله، وأن نفهم الطريقة التي يؤث   ،وسائل اإلعالم
 .   تارخن

   ب عات استخدامه وأخطارهالقن   تكون المعلومات التي نحصل عليها حول ن المهم أنم أثناء جيل  ب وت 
ن أجل ، دقيقة وموثوقة المصدرالمراهقة  اتخاذ قرارات  تدعم نهج حيث سنستعين بهذه المعلومات م 

ي و  . يقيمحياة صح 

   والمخدرات والتبغ خطًرا على الصحة بشكل عام، ال سيما اثناء جيل ل استخدام المواد كالكحول يشك
 :هذه الموادف المراهقة،

 تعرقل سيرورات المراهقة وتطوير "عضالت المواجهة"
 ر المخ في تطو  ب خلاًل تسب  
 ة في المهارات الحركي  ب خلاًل تسب  
 مي في األداء التعل  ب خلاًل تسب  
 في الذاكرة ب خلاًل تسب  
 في الدافعية ب خلاًل تسب  

 ةنفسي  خطر اإلصابة باضطرابات  نتزيد م  

 " رات بأن هناك مخد ؤدي إلى االعتقادي خفيفة" وأخرى "قوية"إن تصنيف المخدرات إلى مخدرات
ن المفضل االمتناع عنها. في الواقع، جميع المخدرات تندرج في أخرى م  مخدرات و يمكن استخدامها

ف ما يمكن أن يحصل إذا أقدمنا لذلك، علينا أن نعر .على المخر بشكل كبير إطار المواد التي تؤث  
ر يمكن أن في الحقيقة، يدور الحديث عن مخد   ؟"معنى كلمة "قوية ال نعرف ماعلى استخدامها. نحن 

م على استخدامه. ب أيسب   ن ي قد  إلى مركز الفطام بسبب استخدام مخدرات  ال فرق بين الدخولضراًرا لم 
، كما أن قلب أمه المتواجد هناكلولد "قوية" بالنسبة  لبسبب استخدام مخدرات  "خفيفة" وبين الدخول

 لها.    ينفطر، وأآلم المواجهة مبرحة ويصعب تحم   وأبيه

 ن يحتاجها، ة مسمواستخدام الماريخوانا ألسباب طبي   إن – استخدام الماريخوانا ألغراض طبية ح لم 

ب ر دولة إسرائيلتماًما كسائر العقاقير األخرى.  عت  ق باستخدام ن الدول الرائدة في العالم بما يتعل  م   ت 
 ة. الماريخوانا ألغراض طبي  

 
 :أحد األسئلة التاليةيمكن اختيار   (دقائق 5) لتلخيص اللقاء

   ؟في   هذه المعلومات ها اليوم؟ ماذا تثيرما هي المعلومات الجديدة التي تعلمت 
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 ه في نفسي اليوم..اكتشفت   ما أمر 
 ..برة، استنتاج، سؤال  أمر ما أصبح أكثر وضوًحا: ع 

 ..أمر ما أزعجني في الدرس 

  ب أو أخيكم األصغر منكم سًنا  ؟ بالقن   إليه حولرسالة  ن عليكم نقلإذا تعي  ماذا ستقولون لصديقكم المقر 

 
 

 
 

 
 
  -لحقاتم
 األقوال. ملحق يحتوي. 1
 ع في المعلومات.ملحق للتوس  . 2
 2014أسئلة وأجوبة"، سلطة مكافحة المخدرات والكحول،  -ملحق "مواجهة المقاومة للعالج النفسي. 3
 

  أقوال للبطاقات، "األصوات" العديدة -1ملحق 

ن يرغب في   ار ما يناسبه.  يختقوم باانسان، حيث ي كل   م بذلك. هذا اختيار يخص  ق  تدخين الغراس فلي   م 
 ".قوي ةمخدرات "هناك مخدرات "خفيفة" و 
 الجميع يستخدم القن ب. 
ن استخدام مخدرات "قويةاستخدام "الغرا   " أخرى.س" أفضل م 
ب أشياء كثيرة   هذا جيل المراهقة ونحن نريد أن نجر 
 هذا ليس قانونًيا في هذه الدولة 
 يمكن اإلدمان على ذلك  
 يمكن أن يتدهور األمر أكثر 
 اليأس واالكتئاب. مواجهة األمور، ويشمل هذا مواجهةتوجد طرائق أخرى ل 
 فسوف يقلقان جًدا. الحشيش\الغراس\ن أحياًنا الماريخواناأني أدخ  م والداي بل  ع  إذا  
 فلن يثير هذا قلقهما. الحشيش\الغراس\احياًنا الماريخوانا أني أدخنبم والداي ل  ع   إذا 
ي إلى احيث يمكن أن تر المخدرات على السلوك، تؤث     ب حماقات.ارتكؤد 
 تضخيم األمور دون حاجة لذلك. موجود في كل مكان. أنتم تقومون ب هذا 
 عليك أبًدا.هذه المواد ع معرفة تأثير تستطي أنت لن 
ن يدخن المخدرات    يواجه صعوبات عاطفية أو ضائقة ما. يبدو انه م 
 يخل  الغراس باألداء الوظيفي. 
 ت "الخفيفة" اإلدمان.ب المخدراال تسب   
 ب المخدرات "الخفيفة" اإلدمان.تسب   
  عيننا على التواصل مع بعضنا البعض وأن نشعر بأننا مًعا. ت   الحشيش )"الجوينت"(سيجارة  
 ة.نبات وهي مادة صحي  الن مستخلصة م  القن ب هي مادة طبيعية \ماريخواناال 
 .. يشرب...يدخنما الذي يمكن أن يحصل؟ الجميع  
 .دامها فلن يحصل لي أي مكروهباستخ أعرف كيف أحافظ على نفسي. حتى وإن قمت  أنا  
 .حالة اإلنسان تدهورب، فهذا يسب ب القن  \يجب عدم استخدام الماريخوانا 
 .يفعلما ن يستخدم هذه المواد فهو يدري م   
 ب خلال أو ضرًرا أبًدا.ب ال يسب  القن  \الماريخوانااستخدام  
 ي.ب صح  القن  \أن استخدام الماريخوانانتائج األبحاث تشير  
 فرحان، أما الكحول فيجعله عنيًفا.فيجعله اإلنسان  ب علىالقن  \يؤث ر الماريخوانا 
  الستمتاع. القن ب ليس الوسيلة ل\ين الماريخواناإن تدخ 
 ن استخدام الكحول، فأنت ال تسب ب الضرر ألي شخص آخر سواك.هذا أفضل م   
ن الصعب تغيير رأيلديه رأي واضح بشأن الغراس ف م ن   .هم 
 الغراس.\الماريخوانا تدخينيخوضون تجربة ما حولهم بشكل كبير، ولذلك هم \نم  يتأث ر المراهقون ب   
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 ب الضرر.ب ال يسب  القن  \الماريخوانا 
 .ب، ولذلك، هذا ليس خطيًراهناك أشخاص يساعدهم استخدام القن   
 ال أعتقد أن هذه مشكلة. الحشيش فلن أخبر أحًدا، \الغراس\اريخواناالمن كان صديقي يدخ   إن 
 فهذه مشكلته هو.فلن أخبر أحًدا،  الحشيش\الغراس\الماريخوانان كان صديقي يدخ   إن 
 ن الغراس هو "صبابة". اإلنسان الذي يدخ   
 .ي المخدرات إلى تدهور األشخاصيمكن أن تؤد   
 اإلدمان.ب إلى القن  \ي الماريخوانايؤد   
ن    فهذه مشكلته هو.الحشيش \الغراس\الماريخوانا نيدخ  م 
 اء ذلك. وال يحصل لهم أي مكروه جر   الحشيش\الغراس\الماريخوانا نونيدخ  أنا أعرف أشخاًصا  

 
 

ه الملحق الثاني:  معلومات نظرية للموج 
وحدة منع المخدرات والكحول والتبغ، الخدمات  -الجوانب األخرى للقصة" -"الكحول نمقتبس م   . أ

 النفسية االستشارية.
إلى "جيد" و "سيء" أو "سلبي" األصوات تصنيف  مع المراهقين عندما نتجنّب سيتم إجراء حديث جيد 

العالم. سيتيح هذا و"إيجابي". توجد لكل صوت إيجابيات وسلبيات، هذا صحيح بالنسبة لكل األمور في 

األمر الوصول إلى األصوات التي تشّجعهم على استخدام المخدرات والكحول والبحث عن طرائق بديلة 

 بعد أن أنصتنا إليها وتعّرفنا على عالمها. -يمكن أن تلبّي احتياجاتهم الدفينة الكامنة في هذه األصوات
االجتماعي  االنتماءفي األمان، وكحول عن رغبة مبطّنة شرب اليعبّر الصوت الذي يرغب في  

  ضلى. . يمكن تلبية هذه االحتياجات بطرائق بديلة ف  الَسكينة والهدوء الداخليو
ب ر  ن ضمنها الصوت الذي يريد ش  علينا أال نلغي أصواًتا، ألن كل صوت هو عالم قائم بحد ذاته، وم   

صوت ونقيضه، بل أن يتعّرف كل منهما على اآلخر، وأن  الكحول. يجب علينا أال نطمح إلى دمج كلّ 

يعيش أحدهما مع اآلخر بتعاون غير م دّمر. هذا التعاون يمكن أن يجعل المراهق يشّق مسالك حياته 

 .المختلفة والمتنوعة والمميزة
في لألسف توجد في داخلنا، نحن البالغين، أصوات مشابهة أيًضا، ولكنها ضع فَت مع مرور السنين ) 

...(. يمكن أن ي ثير اللقاء مع المراهقين هذه األصوات في داخلنا من جديد. إن وجود هذه بعض األحيان

األصوات في داخلنا يؤّكد شرعيتها وضرورة اإلنصات إليها، والتعّرف على الرغبات الدفينة الكامنة 

ت جيًدا، وان نتعّرف على الصوت الداخلي فينا الذي  يريد شرب الكحول وأن نفهمه فيها. علينا أن ن نص 

  .بشكل أعمق
سيساعدنا وعي نا للصوت الموجود في داخلنا على أن نبحث مع المراهق عن طريقة لالستجابة للصوت  

 الموجود في داخله، بواسطة استخدام وسائل أخرى جريئة، م ميّزة، ال تشّكل خطًرا عليه.

 
 : مع المراهقالوالد \حسب رأي د. عوديد مبوراخ حول عالقة المعلم . ب

ينبغي للبالغ أن يدرك أن الصوت المركزي الذي يصد ر عنه هو الصوت نفسه الذي يثير المعارضة  

في داخله، تناقض "صوته" موجودة لدى المراهق. يجب أن يتعّرف البالغ على أصوات إضافية 

المتنازعة )داخل المعروف والمألوف، وأن يتوّجه بواسطتها إلى المراهق، وذلك كي يكشف األصوات 

 المراهق(: الصوت "الرافض" والصوت "النظامي"، وأن يتيح لهذه األصوات الحوار فيما بينها.
تدعم األقوال الجازمة َكـ "صحيح" و "غير صحيح" أو "هذه الحقيقة" و"هذا كذب" الرؤية الم تطّرفة  

لبالغ طريقًا لباقي األصوات التي تميّز المراهق، والتي تكون على نحو "أبيض" و "أسود". كي يشّق ا

ال لذاته ولألصوات المتنوعة الموجودة في داخله. الموجودة داخل المراهق، عليه أن يكون مرتاًحا ومتقبّ

األصوات العديدة والخاصة الموجودة التعّرف على  لغ بمثابة قدوة للمراهق، وسيتيح لههكذا، سيكون البا

 .في داخله
"قتالية" في بعض األحيان، حيث يكون الحديث بين األصوات بمثابة تكون أصوات المراهق متطّرفة و 

ّدة الصراع الداخلي، كما لقاء بين األعداء. هذا اللقاء مثير للمشاعر، مفاجئ وفيه تحّد، وهو يخفّ  ف من ح 

 يتيح التعبير عن أصوات إضافية كامنة في المراهق.انه 
ث مفاجئ دَ د، لكن الحديث بين األصوات هو حَ يجب أن ال ننسى أن التغيير هو سيرورة طويلة األم 

ختلف عن "الوعظ" الذي الهتمام بالنسبة للمراهقين، وهو يومثير للمشاعر، وي عتَبَر بمثابة تحّد مثير ل

 يعتمده البالغون عادة.
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 ن كتاب: "حوار المعلم والطالب"مقتبس م   . ت
ب ومعقّد وينطوي على ن أن يكون هناك لقاء! اللقاء بين البالغ والمراهق هو لقاء مركّ م   ال بدّ  جري حديث  لكي يَ 

ن المصاعب. ترتبط هذه المصاعب بعوامل كثيرة، منها ما يرتبط بالفرد )السيرورات التي يعيشها في الكثير م  

. هل سنعتبر الحديث مع ذاته( ومنها ما يرتبط بسيرورات اجتماعية. نحن نملك جميًعا حاجة لعالقة ذات أهمية

رغبة "عدم المعرفة" وحب االستطالع ون المراهق لقاًء بين شخصين؟.. هل سنستطيع "إجراء الحديث انطالقا م  

والمفاجأة؟. إنها دعوة إلجراء لقاء مع الطالب حيث نصغي لحاجاته، وأحالمه وصعوباته. التأكيد نصات في اإل

زة التي يمكن أن يثيرها، كالثقة بين إنسان وإنسان، واألحاسيس المميّهنا هو على اللقاء اإلنساني الذي يجري 

  واألمان والتقارب والدعم.."
 

 

منح شرعية قانونية  -(2014ن موقع سلطة مكافحة المخدرات والكحول )تموز، الملحق الثالث: مقتبس م  
 وأجوبة.أسئلة  -الستخدام القنب وعدم التجريم. مواجهة المقاومة للعالج النفسي

 
 استخدام الماريخوانا.." ت أحد أبًدا بسبب"لم يم   .1

أضراًرا قد  ي استخدام الماريخوانا إلى الموت، ولكن ال يجب أن نموت كي نقول أن هناكهذا صحيح، ال يؤد  
لدافعية االعصبي، ونسبة اإلدمان المرتفعة، واالنخفاض في \والذهني والجسدي حصلت، فالضرر النفسي

قاءض لحوادث الطرق مي، واالرتفاع في خطر التعر  والتحصيل العل  وما إلى ذلك، هي أسباب كافية تدفعنا الت 
 المخدر وتأثيراته.  

بحث علمي  ب ليس خطيًرا" )أو ( "مقابل كل  "هناك الكثير من األبحاث التي تشير إلى أن القن   .2
أخرى تشير إلى  أبحاثأستطيع أن أستشهد بخمسة  بتستشهدون به حول التأثيرات السلبية للقن  

 إيجابية".. تأثيرات  

حيث يمكن  ال سيما عند الحديث عن الشباب، أن أضراًرا جسيمة تحصل في أعقاب استخدام القن ب، ت الواقعثب  ي  
ْنح الشرعية ففي اآلونة األخيرة في كولورادو الشروع أحياًنا. لقد تم   أن يستحيل التعافي منها ي إجراءات م 

ها إدخال األوالد في ، ورغم ذلك، نالحظ ارتفاًعا في الحاالت التي يتم  خدام القن ب للبالغين فقطالقانونية الست
عالجية في اعقاب استخدام الماريخوانا. لقد زادت نسبة حوادث الطرق التي تحصل ال والبالغين إلى المراكز
 سنوات، وهناك المزيد.  ، حيث تضاعفت ثالث مرات خالل عشر تحت تأثير الماريخوانا
1.2324841-http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium 

http://www.themarker.com/wallstreet/1.2338179  

حياتهم" ) أو( " لقد  ب، وانظروا إلى ما قد حق قوه خاللهناك مشاهير وفنانون كبار استخدموا القن  " .3
كأوباما ووزراء في الحكومة، ولهذا، بالرغم  استخدم أشخاص ذوو تأثير في الرأي العام الماريخوانا

 " كأنه مشكلة يبدو أنه ليس كذلكن أنكم تحاولون إظهاره وم  

ب لهم ب، ولكن قسًما كبيًرا منهم يعترف بأنه لم يساعدهم، بل وسب  القن  كثيرون استخدام أشخاص ب لقد جر  
ح نه ال يريد أن تستخدم بأنه ال يستخدم الماريخوانا وبأرئيس الواليات المتحدة باراك أوباما  الضرر. لقد صر 
اء استخدام المخدر، ال سيما ضرر جسدي ونفسي جر   أيًضا. تشير جميع األبحاث إلى حصول بناته الماريخوانا

 ر المخ.   أثناء جيل المراهقة، حيث يحصل ضرر نهائي )ال يمكن التعافي منه( لتطو  
إلدمان على الماريخوانا، بينما االفطام "ملكيشواع" يتواجدون هناك بسبب  جدين في مركزن المتوام   18%إن 
 . 9%شير األبحاث إلى أن نسبة اإلدمان لدى البالغين هي ت

ن لن م  ستسب ب له الضرر ون جميع، ولكننا ال نستطيع التنبؤ بم  ب الضرر للهذا صحيح، فالماريخوانا ال تسب  
 ؟ زفةب له الضرر. هل تريدون المجاتسب  

سنة، كجنيس جوفلين، جيمي  27" )فنانون ماتوا في عمر 27نتدى الـ نحن نفترض انكم تعرفون عن "م  
انتقلوا الى استخدام ثم هندريكس، جيم موريسون، إيمي واينهاوس(، حيث بدأ غالبيتهم باستخدام الماريخوانا 

 الهيروئين والكوكائين والكراك وما إلى ذلك. 
 

 اذايًئا إلى هذه الدرجة..." )أو( "لمواشنطن أن هذا ليس س\كولورادو\"لقد أدركوا في امستردام .4
 في البالد؟" دا والواليات المتحدة ويحظرونهيسمحون بذلك في هولن

http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2324841
http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2324841
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2338179
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2338179
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األروغواي، فقط في الستخدام البالغين قانونية كوريا الشمالية وشرعية  هناك شرعية قانونية الستخدام القن ب في
أن نكون ككوريا  ال نود   نادو. بطبيعة الحال، نحباإلضافة إلى واليتين في الواليات المتحدة: واشنطن وكولور

عليها بضع شهور فقط، وال توجد طريقة  ، فيدور الحديث عن تجربة قد مر  األخرى األماكن الشمالية، أما عن
هناك في باقي دول العالم.  انونقلل ر استخدام الماريخوانا مخالًفاب  عت  ي   عاتها السلبية.ب  لمعرفة نتائجها اإليجابية وت  

 قديم الشخص للمحاكمة بسبب االستخدامت ج فيها سياسة عدم التجريم )ال يتم  ه  نت  ت   التي في العالم ماكنبعض األ
 ن العقاب.   بدال م   هذا مخالًفا للقانون، حيث يتم  غالًبا توجيه المتعاطين إلى أطر عالجيةالذاتي( ولكن ما زال 

أمًرا مخالًفا ما زالت تعتبره كهولندا مثال )رغم انها  ،الماريخوانااستخدام بفي الدول التي سمحت لقد أدركوا 
ن خارجها، ولذلك م   نها تجتذب أشخاًصا غير مرغوبينوْ ب على السكان فيها وك  عات استخدام القن  ب  ت   للقانون(

هولندا بيعها حظرت حكومة . لقد في اآلونة األخيرة عوا بوضع تقييدات على بيع الماريخوانا واستخدامهار  ش  
 600من  تقليص عددهامتًرا عن المدارس، و 250، وتم إبعاد هذه المقاهي ة بذلكفي المقاهي المختص   للسي اح

ن تلك التي تم  ريح بفتح مقاه اح تصمن  ، كما لم ت  200مقهى إلى    إغالقها.    جديدة بدال م 
 مني.. لقد أروني بحًثا علمًيا أظهر ، ماذا تريدونطبي يساعد.. ولذلك ال بأس في استخدامه"القنب ال .5

 .أن الماريخوانا قل صت حجم أورام سرطانية!" 

ن يحتاج لذلك فقط، تماًما كسائر العقاقير األخرى. هناك أعراض م  ة ل  ح باستخدام الماريخوانا ألغراض طبي  سم  ي  
ضة للسماح باستخدامها الستخدامها حيث تختلف االعتباراتجانبية   المرض. ب عند اإلصابة المؤيدة والمعار 

ب ر دولة إسرائيل  عت  ة، ولكن من المهم ق باستخدام الماريخوانا ألغراض طبي  ن الدول الرائدة في العالم بما يتعل  م  ت 
ألغراض  االستخدامة والحاالت التي يتم فيها ألغراض طبي   فيها االستخدام أن نقوم بالتمييز بين الحاالت التي يتم  

 أخرى.
، ولكن ةاستخدام المورفين على نطاق واسع مع المرضى الذي يحتاجون إليه ألغراض طبي   م، يتم  كما هو معلو

 قانونية!  لمنح استخدام مخدر المورفين شرعية ر سبًبا كافًياعتب  هذا ال ي  
يجب انتهاج  ة على نطاق أوسع، ولكنماريخوانا ألغراض طبي  ستخدام النحن نؤيد منح التصريحات ال

 . الصحيحإلى الشخص وصول الماريخوانا كي نضمن ي ذلك فالمسؤولية 
ب الضرر لمن يستخدمها دون يحتاجها ويمكن أن تسب   ون تأثير الماريخوانا جيًدا على الشخص الذييمكن أن يك
ا كما ي، تمامً ن يحتاجها لسبب طب  يجب الحرص على وصولها إلى م   ي، تماًما كمادة الريتالين. لذلك؛سبب طب  

 ر مع الريتالين. األم يتم  
ن أجل إن جعل التصريحات التي تتيح استخدام الماريخوانا ألغراض طبي   ها شرعيًة قانونيًة تسريع منحة وسيلًة م 

ن يحتاجها ألسباب طبي  ي إلى يمكن أن يؤد  عامًة   ة عليها. عدم حصول م 
ة الماريخوانا إن جعل  " .6  شرعيًة قانونيًة عامةً ألغراض طبية وسيلًة من أجل تسريع منحها المعد 

ام يساعدهم استخد . هناك أشخاص إلى الحاق الضرر بمن يحتاجها ألغراض طبية سيؤد ي
أن  ماذا يضيركم ، إًذا(ضى الذين يعانون م ن أمراض فتاكةهنا المر الماريخوانا جًدا )ال أقصد

 "؟يستخدموها

ن أمراض ن يعانون م  ة ل  منح الماريخوانا الطبي   ال يتم   اكة فقطم  ْوف  . م  فت  الطبي ة يحصل عليها، الشروط  ن يست 
في الماضي وال تعارض في  مكافحة المخدرات والكحول سلطةها، ال يحصل عليها! لم تعارض ن ال يستوفوم  

ن يستوفي الشروط.ي  استخدام الماريخوانا ألغراض طبالحاضر   ة لم 
 استخدام المخدرات؟"يسمحون بشرب الكحول وفق القانون، ويمنعون  اذا"لم .7

ة من الناحية إباحة استخدام مادة خطيرة معين   ريخوانا في متناول اليد كالكحول. إن  ااصبحت الم نا إنْ ح  يْ و  
   أي المادتين أسوأ!! ممنوع أن يتمحور الجدل في السؤال:ال يبيح استخدام مادة خطيرة أخرى.  القانونية
 ب الموت"..ب، بل وتسب  ن القن  ر ضرًرا م  أكب فالسجائريسمح القانون باستخدام السجائر؟  اذا"لم .8

 حول السجائر منوعة. حالًيا، تعمل الدولة ضد اإلعالناتة المسموحة والمبشأن المواد المضر   راهن   هناك وضع  
ح ق الضرر، لفي أن السجائر ت   عها للقاصرين حظًرا تاًما. ال شك  يْ حظر ب  والكحول بغية تقليص استخدامها، كما ت

ة وفق القانون ال ياسب وال جدل في ذلك، ولكن السماح  ة أخرى.بيح استخدام مواد مضر  تخدام مادة مضر 
 حظر الكحول والسجائر وفق القانون أيًضا؟" ال يتم   اذا"لم .9

السماح باستخدام الكحول والسجائر طيلة سنوات طويلة، والوضع الراهن  واجتماعية ودينية، تم   ألسباب تاريخية
ن األضرار التي تسب بهاالعمل على تقليص استخدام ال يتيح جعلها غير قانونية. ولهذا، يتم   بدال من  ها والحد  م 

في   20الـلمتحدة في سنوات حظرها في إطار القانون.  لقد كانت هناك محاولة لحظر الكحول في الواليات ا
انون، ونحن ال نريد أن الق فشلت، حيث لم يستطع السكان تطبيق إطار "قانون التجفيف"، ولكن هذه المحاولة

 مع الكحول.  نا كما وصل بنا الحال مع الماريخوا ناحاليصل 
، وال يوجد أي تأثير لذلك على سلوكهم" يستخدمون الماريخوانا "لدي الكثير من األصدقاء الذين .10

يستخدمونها ، أنا  .. أنتم ال تدركون كمية األشخاص الذينأنتم ال تفهمون ما الذي يجريأو( ")
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هم ال يعانون من على ما يرام، وانا، وهم محامين وقضاة وأطباء يستخدمون الماريخشخصًيا أعرف 
 "علة أو مشكلةأي 

ق ق في حياته ما كان يمكن  هل حعلى ما يرام"!! أنتم ال تعرفون ما يجري في داخل اإلنسان، هل هو مدمن؟ هم "
 لو انه لم يستخدم الماريخوانا؟ أن يحق قه

ون أن أنتم ال تود  ون أكثر. سيتضرراألشخاص الذين ن شخص إلى آخر، وال يمكن معرفة م   يختلف الضرر
بدن سم   واتكون  أكبر ضرر. يتك 

حيث سيدركون انهم ال يستطيعون ذلك، ف، خذون القرار بالتوق  أحياًنا، سيشعر األشخاص بحجم الضرر عندما يت  
 ذلك. الحظوا لوا إلى مدمنين دون أن يفقد تحو  

ن الجدير ذكره أنه   ضرر أكبر.يه باستخدام المخدرات أصغر، كان خطر حصول الكلما كان العمر الذي نبدأ فم 
طيع ؟، يست18"فلنقترض أن القن ب مضر  للشباب، ل َم ال تتيحون استخدامه لمن تجاوز سن الـ .11

ل مسؤولية أعمالهم"  ....البالغون تحم 

ة للبالغين أيًضا. القن   ن الناحية القانونية، ولكن نسبة ب هو مادة مضر  الشباب ال يستطيعون شراء الكحول م 
 مستخدمي الكحول لدى الشباب مرتفعة جًدا. 

ط للكحولهو ش ْرب 15%  ألغراض اجتماعية، وحوالي حول لدى الشباب هون شرب الكم   %50  فر  أكثر  -م 
 ن البالغين الذين يستطيعون الحصول على الكحول بسهولة.  م  

باإلضافة إلى ذلك، إن أحد العوامل التي تؤدي إلى االرتفاع في استخدام الماريخوانا من قبل الشباب هو 
إن البالغين الذين   قدوة للشباب. يكون البالغون ذوو األهميةانكشافهم على بالغين يستخدمونها. ولذلك، يجب أن 

مون على استخدام الماريخوانا أحياًنا ينقلون رسالة خطيرة جًدا للشباب ال سيما وانهم معرضون لإلصابة  ي قد 
ف هو بمثابة استهتار على الصعيد االجتماعي والعام. إن منح البالغين شرعية  بسهولة، ناهيك عن أن هذا التصر 

 اب نحو استخدامه أكثر وسيجعله في متناول اليد.ب سيجذب الشبقانونية الستخدام القن  
"لقد سمعناكم في السابق تقولون انكم ال تريدون أن يعالجكم أو يعالج أبنكم طبيٌب يستخدم  .12

 المخدرات.. ولكن ال بأس أن يقوم بذلك طبيب يشرب الكحول، أليس كذلك؟"
ا كما ال نرغب في أن يكونوا تحت تأثير نحن لسنا معنيين بأطباء أو طيارين أو معلمين يشربون الكحول تمامً 

المخدرات. إن عدم وجود قانون يمنع شرب الكحول ال ي عتب ر سبًبا للسماح باستخدام الماريخوانا. تجدر اإلشارة 
لين  إلى أن هناك قوانين خاصة لألشخاص الذين يعملون كطيارين وسائقين في المواصالت العامة ومشغ 

وما إلى ذلك(، كما أن هناك تعليمات تمنع استخدام مواد تسب ب الخطر في حاالت لألجهزة ثقيلة )كالرافعات 
 معي نة.  
 ن نبات في الطبيعة"، فهي مستخرجة م  ة"هذه مادة طبيعي .13

 هو ينمو في الطبيعة أيًضا! إن أفضلة!! هناك فطر يسبب الهذيان وومضر  وماذا في ذلك؟ إنها مادة طبيعية، 
ْونها  طبيعية في الماضي، ناهيك عن أن السموم الطبيعية متوف رة بكثرة اآلن. إن دت عبارة عن مواكان ومالسم ك 

ن تأثير الماريخوانا اآلن هو أقوى بكثير م   ةخدمخوانا المستثير الماريكما أن تأ، هو أمر مشكوك فيه مادة طبيعية
 سبعينات! مت في الستينات والخد  قد أو اثنين أو تلك التي است  ت قبل ع  م  خد  التي است  

، ومنها ما قد تضاعف بنسبة كبيرة. على خوانا منذ سنوات الستينالة في الماريلقد تضاعف تركيز المادة الفع  
في الحشيش يمكن أن  5-3%  أو 1%  المادة الفعالة في الماريخوانا هينسبة ن أن تكون سبيل المثال، بدال م  

في الغراس الهندي.  30%  الة في الحشيش ومادة الفع  ن الم   20% منها في الماريخوانا اآلن و10-8%  نجد
 .20-18%  أشخاص ال يحتاجونه إلى ب الطبي والذي ي مكن أن يستخدمهالة في القن  تصل نسبة المادة الفع  

 ولكنكم تمنحونها  ألي شخص" ،"مادة الريتالين أسوأ .14

ىهذا ليس صحيًحا!  . هذا صحيح أن وإجراء فحص طب يى وصفة طب ية الريتالين فقط بعد الحصول عل ي عط 
 عند منح تماًما ما يمكن أن يحصلوخطير. هذا  ن يستخدمونه دون وصفة طبية، ولكن هذا مضر  هناك م  

 .دون حاجة لذلك والد والشباباأل ، حيث يمكن أن يستخدمهااستخدام الماريخوانا شرعية قانونية
 ..." رعةيزول بسشعوًرا خفيًفا بالنشوة ثم  يمنح"تأثير القنب  .15

أحياًنا يزول التأثير بسرعة، وفي أحيان أخرى يزول ببطء، وانت لن تستطيع التنبؤ بما سيحصل أبًدا، كما أنك 
 اشعورً أسيكون ؟ كروشعيكون س ي ستعاني منها بعد االستخدام، ماذالن تستطيع التنبؤ باألعراض الجانبية الت

صحيح أن تأثيرها يمكن أن يكون خفيًفا، ولكن هناك حاالت أيًضا يكون فيها  . هذا؟بنشوة خفيفة أم اكتئاب شديد
مر هذا التأثير أشد خطورة. يمكن أن يكون التأثير خفيًفا في المرة األولى أو الثانية أو الثالثة، ولكن ربما لن يست

 إلى المرة الحادية عشرة!"
ر ل ستخداماالن أضرار باإلضافة إلى ذلك، قسم م   ة وال تظهر أثناء ة وعصبي  هي أضرار نفسي   لمخدرالمتكر 

 الشعور بالنشوة. 
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بوا الماريخوانا، إذً  8"واحد من بين  .16 بالنسبة  جميعهم مخالفون للقانون ،اأشخاص في إسرائيل جر 
 لكم؟"

ن هو المخالف لل يبت   نعرفه يتمحور فيما هو خطير. إن  قانون أو غير المخالف للقانون. ماالقانون بشأن م 
. نحن ال نريد إقناعكم بالعدول عن تدخينها بسبب القانون فقط، بل بسبب دخين الماريخوانا خطير ومضر  ت

 الضرر الذي يرمي القانون إلى حمايتكم منه. 
 ." بعد اآلن َمن يستخدم الماريخوانا سيستخدم مخدرات أخرى"ال يستخدمون االدعاء بأن  .17

ن يستخدمون مخدرات أخرى، ولكن غالبية م   وامالماريخوانا  لن يستخدمي ن مستخد  م   . قسم  كبير  هذا صحيح
تعاطي أصغر، كان خطر فيه بال المخدرات األخرى استخدموا  المريخوانا أوال. كلما كان العمر الذي بدأت  

 دمان أكبر، ومن هنا، فإن الطريق الستخدام مخدرات أخرى قصيرة. اإل
ش   -"عدم التجريم .18  يشون"ع اآلخرين يعودَ  ع 

، بل يشمل أيًضا حماية سالمتهم فحسب للسكان المالئمة العيشظروف  على توفير ال يقتصر واجب الدولة
الخوذة عند قيادة الدراجة  مثال، أو وضع انتم ملزمون بوضع حزام األمان في السيارة وصحتهم. لهذا السبب

ات أيًضا، إلى الحفاظ عليكم من أضرار المخدرالنارية. هذا هو نفس السبب الذي يدفع الدولة الدراجة الهوائية و
ن الشباب فأنتم  يخوانا. رأكثر عرضة لألخطار الكامنة في الما ال سيما اليافعين منكم م 

 
 "قون الضرر باآلخرين؟لح  "ما يضيركم ما يفعله الناس بأجسادهم طالما هم ال ي   .19
م الناس على إيذاء ن المهم بالنأوال، م   نفسهم. باإلضافة إلى اكتراثنا لهم، هناك الجانب القيمي: أسبة لنا أن ال ي قد 

العيش فيها؟ كيف نريد أن يكون السكان فيها؟. هناك الجانب االقتصادي أيًضا، فالدولة  ما هي الدولة التي نود  
ن سيتحم    . جميعنا سندفع الثمن!! لنفسه األذى ن سب بنفقات عالج م  في نهاية المطاف ل هي م 
أن  ق األذى بمحيطك القريب، وبعائلتك، وبقدرتك علىلح  أنت ت  وعندما تؤذي نفسك،  من ا في فراغ،ال يعيش أي 

 . تكون إنساًنا مبدًعا وما إلى ذلك

خطار التعاطي، وسيقوم الشخص بالقرار وفق إرادته، ال "يجب أن تتمحور التربية في َتب عات وأ .20
 تحاولوا المنع"

إلضافة إلى التربية والتوعية والشرح، هناك حاجة بالردع والمنع، والقانون ن أجل التربية، ولكن بام  نحن هنا 
نم   الحد  سيرورة م في ذلك. إن سه  ي    التوعية والتربية والمنع والردع.  :ن عدة نواحم   ةن أضرار الماريخوانا مكو 

( יצוציותסמי פ"مخدرات األكشاك" ) تم  منح الشرعية القانونية للقن ب فلن يستخدم الشباب"إذا  .21
 .وهي أخطر وأسوأ"

بر مخدرات األكشاك مشكلة تعمل س صحيًحا بالضرورةاالفتراض بأن مخدرات األكشاك أخطر وأسوأ لي عت  . ت 
بشكل نهائي. د عْ ص منها ب  لم تتخل   في تقليصها، ولكن تْ الدولة على مواجهتها بواسطة شتى الوسائل، وقد نجح  

هو تقليص  ب.  الهدفتماًما كاإلتجار بالقن   األكشاك مخالف للقانون،يجب أن نتذك ر أن االتجار بمخدرات 
 الماريخوانا ومخدرات األكشاك جميعها.استخدام المواد الخطرة ك

 "  "قوية"ال يدور الحديث هنا عن مخدرات " .22
م قد  ي  ن جسيمة لم   اعن مخدر يمكن أن يسبب أضرارً  نحن ال نعرف ما معنى "قوية"؟ في الحقيقة،  يدور الحديث

ال فرق بين الدخول إلى مركز الفطام بسبب استخدام مخدرات "خفيفة" وبين الدخول بسبب على استخدامه. 
ينفطر، وأآلم المواجهة مبرحة  استخدام مخدرات "قوية" بالنسبة  للولد المتواجد هناك، كما أن قلب أمه وأبيه

 .لهاويصعب تحم  
أن هناك مخدرات يمكن ب ليس صحيًحا ويؤدي إلى االعتقاد" تصنيف إلى مخدر "خفيف" ومخدر "قوي"إن ال

ر ن المفضل االمتناع عنها. في الواقع، تندرج جميع المخدرات في مجموعة المواد التي تؤث  وأخرى م   استخدامها
 . معرفة ما يمكن أن يحصل إذا قمنا باستخدامهاالمخ. لذلك، يجب على بشكل كبير 

التي تقوم   مةن التركيز في العصابات الكبيرة المنظ  سطاء بدال م  "تقوم الدولة بمالحقة الناس الب .23
 "إنتاج المخدرات ب

رغم أن مادة الماريخوانا ليست طة، في التجار، والشرور نشاطات سلطات القانون، ال سيما نشاطات تتمح
 ا.  مين قليلة جدً المستخد   م ضد  قد  قانونية، كمية لوائح االتهام التي ت  

نه وسيرغبون فيه أكثر. إن ممنوًعا، سيبحث الناس عللقانون أو  أمر ما مخالًفا"عندما يكون  .24
 بشأنه" الناس حماسةى ستتدن  ف منحناه شرعية قانونية

مخالفة  بعون القانون ويحافظون عليه ويمتنعون عن القيام بأمور  هذه االدعاءات ليست صحيحة، فغالبية الناس يت  
ر الذي الحديث المتحر  خدامها. لقد أدى وفق القانون لزاد نطاق است االماريخوانا مسموحً للقانون. لو كان استخدام 

ن اإلحساس بخطورتهاإلى  يهدف إلى تشريع استخدامها  في دول   ذلك إلى ارتفاع  عدد مستخدميها أدىف، التقليل م 
 أخرى في العالم، ال سيما لدى الشباب.
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 ة قانونية، أو ال يرفضون ذلك على أقل تقدير"ب شرعيمنح القن  يريدون  "غالبية الناس .25

. من استخدام القن ب شرعية قانونيةدون منح ال يؤي   فغالبية الناس إلى نتائج قاطعة،تشير استطالعات الرأي 
 أغلبية الناس إذا ارادلبية. أغلهم إلى د، ولكن هذا ال يحو  الواضح أن هناك "أصواًتا مرتفعة" في الجانب المؤي  

  لبية في الكنيست تقوم بتغيير القوانين الموجودة بهذا الشأن. أغذلك، فسوف يظهر هذا من خالل 
ن ثلثي 2014األخير )االستطالع  لقد أظهرت نتائج  بالقن   الدولة ال يؤي دون منح استخدام سكان( أن أكثر م 
ن م   34% و 21-18ألجيال ن الشباب في ام   28% ،17-12ن الشباب في األجيال م   81%) شرعية قانونية

ن م   28% ن الشباب اليافعين،م   19%د ذلك حوالي ربع السكان فقط )(، بينما يؤي  40-22البالغين في األجيال 
 ن البالغين(.م   34% الشباب و

في كولورادو وواشنطن قبل إجراء تجارب على سكان  قانونية شرعيةاستخدام القنب علينا أن ننتظر نتائج منح 
 الدولة. 

ب ليس قانونًيا ومن السهل عليكم "االختباء" وراء "كل ادعاءاتكم سارية المفعول اآلن ألن القن   .26
 سنة، ماذا ستقولون حينها؟" 15-10شرعية قانونية بعد استخدام القن ب ح القانون. سوف ي منَ 

ا سيؤدى  إلى ضرر مستخدميه، مم ن عددزيد م  حويل استخدامه إلى أمر قانوني سيوت موقفنا هو أن القنب مضر  
 لمجتمع. عة لمستخدميه ولر موقفنا بشان األضرار المتوق  على صعيد المجتمع بأسره. الحالة القانونية لن تغي  

 بفضلها"ي ابدعت  نالقول ا ، يمكن"(الجوينتالحشيش )"قته دون سيجارة ق ما حق  ما كنت سأحق  " .27

ن يقول أنه لم أسهم في إبداعهم، وهناك م   ن يقول أنهم  ، هناك تختلف اآلراء بين الفنانين بشأن استخدام القن ب
ب لهم أضراًرا. نحن نعرف جميًعا فنانين الحق استخدام المخدرات بهم ن يقول انه سب  تأثير، وهناك م   أي   يكن له
ن ، وهناك م  لدى مستخدميه "حالة الوعي" )مثال جيم موريسون، الفيس بريسلي وغيرهم(. يغي ر المخدراألذى 
ن المفضل م   ن هذا هو البرهان بالضبط على أنه مدمن.، ولكي بدعأن يقوم بتغيير حالة الوعي لديه كي  يجب

نجازات بسبب استخدام قوا إن الفنانين الذي حق  هناك الكثير م  دون اللجوء إلى تغيير حالة الوعي. اإلبداع 
يشك ل ق بالمخدر التعل  ب لهم الضرر أكثر مما أفادهم. إن أن استخدامها سب  بالمخدرات ولكنهم اعترفوا الحًقا 

 خطًرا. 
لحديث هنا عن مستهلكي مخدرات وحياتنا عادية، ال يدور اون، ولدينا عائالت ونعمل "نحن بالغ .28

 قين بها"متعل   أشخاص وعن "قوية"
أثبتت األبحاث فعال أن بوها، وقد مواد خطرة يمنح شرعية للشباب كي يجر  هذه المواد ي في اعتبار إن التدن  

للشباب. تشير  مواد. يجب أن يكون البالغ قدوةال نتيجة انخفاض الشعور بخطورة هذه نسبة االستخدام ارتفعت
ألبنائكم واضحة الحدود البوضع  استخدام األبناء للمخدرات يتدن ى عندما يقوم أولياء األمور األبحاث أن

 .    ويكونون بمثابة قدوة لهم
 (-and-education-leadership-together/commentary-http://www.drugfree.org/join

development-youth-positive-to-approach-new-a/ ) 

ون العالج في مراكز ن يتلق  م  م   20%حوالي  ن البيئة المحيطة.في الرسائل التي يستقبلها الشباب م  تكم ن المشكلة 
 قهم بالماريخوانا.هناك بسبب تعل   ، يتواجدون25-15هيل في األجيال التأ

ينقلون رسالة خطيرة ، يقومون بتدخين الماريخوانا أو أنهم دخنوها في الماضيبأنهم إن المشاهير الذين يفخرون 
ن ارة، خصوًصا ل  يد أن الماريخوانا خطيْ ال بأس في تدخينها، ب   للشباب مفادها أن ن يستخدمها م  لشباب، وممنوع م 

 .  شرعية الستخدامهاإجراء حديث يمنح 
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