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 التحّدي الكامن في العمل التربويّ  –ث تربوّي حول القنّبيحدإجراء 
 

 غبع استخدام المخدرات والكحول والتّ وحدة من  

 
 

 اء،أعضاء الطواقم التربويّة األعزّ 
 
 

. أعلن وزير العدل القنب في إسرائيل خدامة بحظر استلفحص السياسة المتعلق تقريرامؤخًرا  الطاقم الوزاري قدم

 القنب،حتى إذا تغير الوضع القانوني فيما يتعلق باستخدام    القنب. استخدامشرعنه لطبيق قانون ت مسار عن

على أساس أن الدماغ يستمر في التطور حتى منتصف  عاًما، 21حتى سن  لقنبفسيتم حظر بيع ا

 ة المدى.وتظهر الدراسات أن استخدام القنب في هذه المرحلة قد يكون له آثار ضارة طويل العشرينيات،

 

التربية والتوعية والعالج، بغية  تطبيق القانون حول يتمحَور-18سّن بَْعد  الذين لم يبلغوالقاصرين بالنسبة ل

ن أجل  تهحيازالقنّب أو  استخدام في أعقابة \شاب ت\طب  إذا ض   استخدامه.تقليص منع استخدام القنّب و م 

حدةمن ق بَل  يتّم توجيههفس، الستخدام الذاتيّ ا دمة في لتلقّي العالج التحقيق و   ستتمّ  .مراقبة سلوك األحداث خ 

. إذا عارض القاصر المنظومة في الحاالت التي يستوفي فيها المراهق الشروط جنائيّ  التوصية بعدم فتح ملفّ 

ب(، عدا القنّ أي رات األخرى )استخدام المخدّ  علىهذا ال يسري  .توجيهه نحو المسار الجنائيّ  ة، فسيتمّ العالجيّ 

 .راتاستخدام المخدّ شجيع على التّ التوزيع أو  وأ جار،وال يسري على: االتّ 

 

خطورة استخدام القنّب  بشأنتطبيق القانون نحو البالغين ال يغيّر الرسالة التربويّة في الذي أجري تغيير الإن 

إجراء حديث تربوّي مع الطالب مهّم في  ، نحن العاملين في التربية والتعليم، دور  يوجد لنا خالل جيل المراهقة.

 مواقف ترفض استخدام الموادّ  روالو  بَ أن ي  ونتيح لهم المصدر، حول الموضوع، حيث نزّودهم بمعلومات موثوقة 

 م القنّب.ااستخد االمتناع عن شّجعهم علىذات التأثير النفسّي، وت

 

ا إن م. هعلى استخدام اإلقدامأ بيتنبّ  بخطورة القنّ ا يعتقده الشخص حول مدى نتائج األبحاث أن م أظهرت

م على قد  أن ي   تاره، أيّ خيسيار الذي المراهق حول القنّب كماّدة خطيرة أو غير خطيرة سيؤثّر على الخَ  يعتقده

. في اآلونة األخيرة ام القنّبخطورة استخد حولن والمراهقفيما يعتقده هناك تدٍن مقلق تدخين القنّب أم ال. 

على استخدام القنّب، وازدياد  1قانونيّةالشرعيّة البشأن إضفاء  دورلحديث العاّم الذي يهذه الظاهرة مرتبطة با

ن ق    على صعيدالمخّدر ل البالغين، حيث يؤثّر هذا على كيفيّة التعامل مع بَ استخدام القنّب ألغراض اجتماعيّة م 

 المجتمع، ويتعلّق أيًضا بازدياد استخدامه ألغراض طبيّة.
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يجارة، مفّضل مقارنة بالسّ  هخطورة عن الكحول، وأن يقلّ وأنه ر "خفيف"، "القنّب هو مخدّ  أنّ ات اءعادّ هناك 

، وفيها تعميم، وال تستند إلى حقائق غير صحيحة . هذه االّدعاءاتستخدم ألغراض طبيّة"وأنه صحّي.. ألنه ي  

بالغين مقارنة مع تأثيره على علميّة، وال تميّز بين تأثير القنّب )الحشيش، الماريخوانا، الغراس( على ال

 . المراهقين

في تطبيق الذي أجري لم بشأن السماح باستخدام القنّب ألغراض طبيّة، والتغيير االسائد في العإن التوّجه العاّم 

 مع المراهقين،حول الموضوع الحاجة إلى إجراء حديث  انزبر  ي  واقعًا معقًّدا و انخلقين نحو البالغين، ونلقاا

. أو االمتناع عن ذلك بشأن اإلقدام على استخدام القنّب عند االختيار نة تساعدهملَ ت  حَ بمعلومات م   همحيث نزّود

ن المّهم أن ندرك  ة )كولورادو، واشنطن، أالسكا، التي سمحت باستخدام القنّب ألغراض اجتماعيّ  أن الدولم 

 حظر استخدام القنّبتاآلونة األخيرة( األوروغواي، كليفورنيا، ماستشوستس، نيفادا وكندا في ، شمال كوريا

   .21سّن  وان لم يبلغمَ على 

 

البالغين  القانون بشأن حتلنةل الحديث الذي يجري في المجتمع وفي وسائل اإلعالم حول عْ نوصيكم بجَ نحن 

 الثاني عشر.  الصف جراء محادثة حول الموضوع مع الطالب في الصف الحادي عشر وإلفرصةً 

 

 ة:أهداف المحادث

  الحتلنة تطّرق تالقانون ) في تيَ جر  ي أ  تال حتلنةحول الالمصدر أن يّطلع األوالد على معلومات موثوقة

 على استخدام القنّب(.قانونيّة الشرعيّة الإلى إضفاء   تتطّرقإلى تطبيق القانون وال

   القنّب خالل  ر الكامنة في استخداماخطبحاث حول األاألن أن يّطلع الطالب على معلومات مستقاة م

 جيل المراهقة.

   ن خالل فَ لو  بَ أن ي في هذه  إليها ونم الركائز التي يستنده  ر الطالب مواقفهم بشأن تدخين القنّب م 

 حول الطريقة التي ينتهجونها في االختيار.  هم، ورفع وعيالمواقف

   دم اإلقدام على ع\اإلقدامالخيار الذي يختارونه بشأن حول العالقة بين محادثة الطالب  جريأن ي

 مع القوانين واألعراف االجتماعيّة. استخدام القنّب
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 ر المحادثةيْ سَ 

 

 تمهيد

 يشمل استخدام القنّب.، وهذا في دولة إسرائيل مخالفًا للقانونرات ي عَّد استخدام المخدّ 

ن أجل االستخدام الذاتّي مخالفة جنائيّ  وهو يدّخن السنوات األخيرة  خاللن تّم ضبطه . مَ ةت عّد حيازة القنّب م 

ذَت ضدّ القنّب أو في حوزته قنّب لالستخدام الذاتيّ   ذ قرار  خ  وعوقب. لقد ات   جنائيّ في المسار اله إجراءات ، ات خ 

 تطبيق القانون.   في تغيير إجراء قبل سنتين ينّص على 

ن ن األول ابتداء م   ة بشكل ة وجنائيّ ن خالل وسائل إجرائيّ م  نحو البالغين تطبيق القانون تّم سي، 2019، نيسانم 

 تؤّدي إلىات األولى مخالفات تغريميّة ال في المرّ مخالفة استخدام القنّب ، ست عتبر ه الحتلنةهذوفق . تدريجيّ 

  تقديم الئحة اتّهام.

تّم يسو المخالفة جنائيّةً ت عّد سن المّرة الثالثة بدفع غرامة ماليّة، وابتداء م   الشخص   لَزمالمّرة األولى والثانية سي   في

 يتّم تقديم الئحة اتّهام. سابعة ة الرّ ن المرّ ، وابتداء م  ن أجل إغالق الملفّ توجيه الشخص إلى إجراءات مشروطة م  

 القنّب ، وفي حالة استخداموقايةيتّم التمحور في التربية وال ،18سّن  دعْ ن لم يبلغوا بَ يالذبالنّسبة للقاصرين 

 العالج.  تلقّي ر فييتّم التمحو  

، يتّم توجيهه إلى حوزته قنّبفي هو يدّخن القنّب أو كان و 18سّن  دع  لم يبلغ بَ ة \اشابً  ط الشرطةبتضعندما 

حول  مراقبة سلوك األحداث ضابطَ  الشرطة   تبلغ .المناسبةشروط الإذا استوفى  عالج المشروط"مسار ال"

ا وتقديم التوصيات للشرطة حول \ا، ومتابعته\ة وعالجه\ء الشابمخّولة الستدعاالعالجيّة الجهة الفهو  ،المخالفة

 .، فسيّم توجيهه إلى المسار الجنائيّ إذا لم يتعاون القاصر مع البرنامج العالجيّ  كيفيّة التعامل مع الَحَدث.

ا أو رات، أو توزيعههذا ال يسري على استخدام المخدرات األخرى )أي عدا القنّب( وال على االتّجار بالمخدّ 

 شجيع على استخدامها.التّ 

 

في سياق  االختيار ن جديد في معنىاليوم سنتعّرف معًا على القانون، وطريقة تطبيقه الجديدة، حيث سنفّكر م  

 استخدام القنّب خالل جيل المراهقة.    اإلقدام على
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ب؟ِمنكم َمن 
ّ
ح لنا ما هو القن  يستطيع أن يشر

 
نالقنّب هو نبات ي ستخرَ  ذو تأثير نفسّي. هناك عّدة أسماء لهذا المخّدر: ماريخوانا، غراس، حشيش ر مخدّ  هج م 

يستمّر تأثيره )بعد معالجته(، و التدخين أو االستنشاق أو التبخير أو األكل بواسطةي ستخدم المخّدر  . وغيرها
دامه في السنوات األخيرة ألغراض بضع ساعات. توجد الستخدام القنّب تأثيرات نفسيّة وجسديّة كثيرة. يتّم استخ

ن الشعور بالغثيان وغيرها. القنّب ليس دواء، وهناك هدئة، التّ ن األوجاع، التّ خفيف م  طبيّة بغية التّ  خفيف م 
 ن هذا النبات إلى دواء.  محاوالت في مجال األبحاث لتحويل أقسام م  

 

 
 

ب؟
ّ
ن القن  ما موقفكم حول تدخي 

 
مكانيّة التعبير عن مواقف وآراء متنّوعة. إذا تّم التعبير عن مواقف متطّرفة حول إن المهّم أن نتيح للطالب م  

 ن المفَضل دعوة الطالب إلى التعبير عن آراء إضافيّة.استخدام القنّب، فم  
ن ق بَل الحاصلين على تصريح   ن المهّم أن نوضح خالل المحادثة أن استخدام القنّب م  ألغراض طبيّة بذلك  م 

 رويح عن النفس.ن أجل التّ ن ناحية تأثيره على َمن يستخدمه م  الناحية القانونيّة وم  ن يختلف م  
 

 

 
 

  ال حتلنةما رأيكم بال
   تأجري ت 

ن
ر  تعتقد ان التغيي   القانون، وهل ف

ّ
او يغي  بأفكار سيؤث

ب؟ والمجتمع سلوك األشخاصو 
ّ
 بشأن استخدام القن

 
ن المهّم أن نتيح للطالب  وتأثيرها، والعالقة بين  ف االجتماعيّةا، والتطّرق إلى األعرلرأين االتعبير ع حّريةم 

اإلقدام على القرار بشأن \ن المفّضل الحديث حول االعتبارات عند االختيار. م  القانون واألعراف االجتماعيّة
  يؤثّر على هذه االعتبارات؟ ما هي األمور التي نضعها بالحسبان؟ يذال ما-القنّباستخدام 
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ع ِفعل ذلك؟ ّ ن والقارصين. لماذا قرر الُمشر ن البالغي  ن القانون بي  ّ  يمي 
 
 

ن المفّضل أن نتيح للطالب حّرية التعبير عن الّرأي، يمكن أن نطرح أسئلة موّجهة، نحو:  هل هناك فرق بين م 
 استخدام القنّب ونحن صغار السّن مقابل استخدامه في سن البلوغ؟ 

  للقنّب خالل جيل المراهقة؟هل هناك تأثير خاصّ 
التطّور في المراهقون  د، ويستمرّ ع  ، حيث لم يكتمل التطّور بَ في التطّور جيل المراهقة هو مرحلة حّساسة

هّي ب  الفّص الجَ  الدماغ في التطّور ويكتمل نموّ  خالله. على سبيل المثال، يستمرّ  والنفسيّ  والعاطفيّ  الجسديّ 
تقريبًا )!(، لذلك، يكون المراهقون معّرضين  25 لقرارات وإدارة المشاعر( في سنّ )القسم المسؤول عن اتّخاذ ا

أو غبة في تقليد اآلخرين، االستطالع، أو الرّ  مدفوعين بحبّ مثال،  استخدام القنّبكفات خطرة، لإلقدام على تصرّ 
شّرع هذه . لقد أخذ الم  ونهايواجهجتماعيّة، أو لتلبية احتياجات معيّنة أو كمؤّشر لضائقة االتأثيرات البسبب 

ر تالنواحي بالحسبان، ولذلك يتّم ال استخدام  فيضلوع  التوعية والشرح في هذا الجيل، وإذا كان هناكحول محو 
   ن الرغبة في مساعدة المراهق.  يتّم التشديد على تلقّي العالج انطالقًا م  فسلقنّب ا

 
 ِمن المهّم أن نشير إلى ما يلي خالل المحادثة:

   ن ق  ل البالغين.بَ استخدام القنّب خالل جيل المراهقة ال يشبه استخدامه م 

  فقط. 21الدول التي تسمح باستخدام القنّب تسمح بذلك ل َمن تجاوز سّن 

 سبّب أضراًرااستخدام القنّب خالل جيل المراهقة يمكن أن ي: 
، والذاكرة والدافعيّة، داء التعليميّ ب خلال في تطّور المخ، والمهارات الحركيّة، واألب يسبّ القنّ  استخدام
 الذ هان(.صام، االكتئاب، القلق، )الف   ن خطر اإلصابة باضطراب نفسيّ ويزيد م  
مواجهة تجّنب القنّب يخّل بسيرورات المراهقة. يمكن أن يستخدم المراهق القنّب كي ي استخدام

الرفض  أون الفشل، كالخوف م   ،جارب التي يخوضهاالتّ  جّراءمن المشاعر المعقّدة التي تعتريه 
 ر، يمكن أن يكتفي المراهق بـ  "الحلّ فس. تحت تأثير المخدّ قة بالنّ الشكوك وعدم الثّ أو االجتماعي، 

والعثور على  ما حصلن مواجهة زيل األلم بشكل مؤقّت، وذلك بدال م  ي   ، حيث" والهدوء اآلنيّ الوهميّ 
  حّل وتطوير الطاقات والمناعة النفسيّة.  

ن خطر اإلدمان.غَ استخدام القنّب في الص    ر يزيد م 
ن المدرسة والضلوع في حوادث الّطرق.  هناك عالقة بين  استخدام القنّب والتسّرب م 
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 ما الذي 
ّ
ب حسب رأيكم؟ ما يدفع الش

ّ
ر عىل قرارهم أن  الذي بيبة إىل استخدام القن

ّ
يؤث

 ؟للقانون منة فيه ورغم أن هذا مخالفر الكااخطرغم أنهم يدركون األ  هيجّربو 
  

ذلك، حيث ال يضعون في دون أن يفّكروا مليًّا  القنّبالشبيبة أن يستخدموا  أبناء في أغلب األحيان، يختار
مهم يَ عات والنتائج المتوّقعة، ودون أن يستوضحوا مع أنفسهم مدى مالءمة هذه التصّرفات لق  ب  بالحسبان التّ 

 ونه.  و"الثمن" الذي سيدفع
 

قها يجّرب أبناء الشبيبة  ن أنهم يملكون معلومات حول األضرار الممكنة التي يمكن أن ي لح  القنّب على الرغم م 
بحّب االستطالع والرغبة في الخوض في  انمتعلّق واستخدامه لمرات قليلة مخّدرالبة تطّورهم. إن تجربلدماغ وبا

 "وتبنّي" العادات االجتماعية.  ةاالجتماعيّ  اتر خطير، والتأثيروغي تجارب جديدة، واالعتقاد أن هذا أمر عاديّ 
 

ن المهّم أن نعاين مع المراهقين األمور التي يستندون إليها عندما يختارون. يجب أن نتحّدث معهم عن "التأثير  م 
تّبعة أو ما الم   لعادةا تّبعونالجميع"، واالختيار الذي يقومون به عندما يكاالجتماعي" والحاجة إلى "أن يكونوا 

توقّع منهميعتقدون  ما "المكسب" الذي  -ل أن نفّكر معًان المفضّ ، والرغبة في أن ال يكونوا "مختلفين". م  أنه م 
 ، وما "الثمن"؟  ما يتّبعه اآلخرون تّباعفي أعقاب ا حصل عليهن

 
ن المهّم أن نت أو أمر \دون أن هذا غير مضّر وتعتق حتى وإن كنتمانتهاك للقانون. كاستخدام القنّب  عامل معم 

 ، ما زال استخدام القنّب مخالفًا للقانون. ما معنى هذا بالنسبة لكم؟ عاديّ 
 

حصل ذلك: ما "المكسب" الذي يعلى م دإذا كان تدخين القنّب ال يتناسب مع ق يَم المراهق ويختار رغم ذلك أن يق
  ؟"وما "الثمن عليه

 
ن المهّم أن نؤّكد خالل المحادث ن الطبيب وبشكل م  م  ب، راقَ ة أن استخدام القنّب ألغراض طبيّة يتّم بتصريح م 

ن أجل الترويح عن النفس.  وهذا يختلف عن استخدامه م 
 

 

ن تطبيق القانون ِمن خالل  ن ة و إجرائيّ  وسائلما الفرق بي  عيّ بي  ة القانونّية عىل منح الشر
ب؟

ّ
 استخدام القن

 

ة يشير إلى تغيير في تطبيقه تجاه البالغين الذين يستخدمون القنّب اإلجرائيّ لوسائل ا يحويتطبيق القانون الذي 
انية. ي عّد استخدام القنّب أو حيازته في المّرة األولى ة األولى أو الثّ ألغراض اجتماعية عند قيامهم بذلك للمرّ 

 عقابها.أهام في الئحة اتّ تؤّدي إلى دفع غرامة، وال يتّم تقديم  ةنها مخالفأة، أي والثانية مخالفة إجرائيّ 
 ل استخدام القنّب قانونيًا.ع  ، تعني جَ وهي غير موجودة في إسرائيلقانونيّة، الشرعيّة المنح 

 فقط. 21قانونيّة الستخدام القنّب تسمح بذلك ِلَمن تجاوز سّن الشرعيّة الالدول التي منحت 

 
 

 

 

 

 

 



 دولة إسرائيل
 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة التربويّة
 القسم أ، الخدمات النفسيّة االستشاريّة
 قسم برامج المساعدة والوقاية

 

 
ّ
ب. ويتخّبط ب 21ماذا كنتم ستطلبون ِمن بالغ تجاَوز سن

ّ
شأن اإلقدام عىل استخدام القن

الذي يقود  سائقالجري لكم عملّية جراحّية، أو انتبهوا، يمكن أن يكون هذا البالغ َمن سيُ 
  الشارع

ن
 ؟السيارة بجواركم ف

 
كمستخدمي القنّب أو غير مستخدمي القنّب،  سنتيح للطالب التمعّن في القانون، الن المحادثة، في هذه المرحلة م  

 يتزايد فيه استخدام القنّب. اء في مجتمع  بل كأعض
 

 
 

 للتلخيص،

 ماذا شعرت  خالل المحادثة اليوم؟ 
 ن خالل المحادثة اليوم؟ماذا تعلّمت  م  

 
نحو الطالب على تقديره  عبّر عنن المحادثة، وأن ي  هذه المرحلة مِ  فيِمن المهم أن يقوم المعلّم بالتلخيص 

وأن يعبّر عن  ،أن يثقوا بأنفسهم وبقدرتهم على الحفاظ على أنفسهمعلى  هم، ويشّجعتهموصراح تهممشارك

 بشأن الخطر الكامن في استخدام القنّب خالل جيل المراهقة. جازمةرسالة واضحة و

 

 

 عيناي مفتوحتان لرؤية السماء"... 
 .ورؤية األشجار الخضراء االزرق، البحرلون لرؤية 

 
 ،كبارالشباب الو الصغار،األطفال 

 فال الطيبون واألطفال السيئونواألط
 أمي، ين ياتعرفهل 

 
 "الحياة هذه كلنا أبناء 

 
 شالوم حنوك

 
 

 


