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إجراء حديث تربوي حول القنب– التحدي الكامن في العمل التربوي
وحدة منع استخدام المخدرات والكحول وال ّتبغ21.3.19 ،

أعضاء الطواقم التربوية األعزاء،
إن استخدام المخدرات (ومن ضمنها القنب) محظور حسب القانون في دولة إسرائيل .1يع ّد استخدام
المخ ّدرات ،وحيازتها ،واال ّتجار بها ،وتوزيعها ،وزراعتها مخال ًفا للقانون.
ابتداء من  1.4.19ستسري الحتلنة التي أجريت في قانون "المخدرات الخطرة" .بموجب هذه الحتلنة ،سيتم
تطبيق القانون تجاه البالغين (الذين تجاوزوا سن  )18من خالل استخدام وسائل إجرائية ووسائل في المسار
الجنائي .تنصّ الحتلنة على ما يلي :إذا ضبط شخص في أعقاب حيازة الق ّنب أو استخدامه للمرّة األولى والثانية،
واستوفى ال ّشروط القانونيّة ،فسيت ّم إلزامه بدفع غرامة دون تسجيل المخالفة في السّج ّل الجنائ ّي .ابتداء من المرّ ة
الثالثة سيت ّم التعامل مع ذلك كمخالفة جنائ ّية ،حيث يجب استيفاء شروط معيّنة كي يت ّم إغالق الملفّ  .سيت ّم تقديم
الئحة ا ّتهام ابتداء من المرّة الرابعة.
بالنسبة للقاصرين الذين لم يبلغوا ب ْعد سن  -18يتمحور تطبيق القانون حول التربية والتوعية والعالج ،بغية
منع استخدام القنب وتقليص استخدامه .إذا ضبط\ت شاب\ة في أعقاب استخدام الق ّنب أو حيازته من أجل
االستخدام الذات ّي ،فسيت ّم توجيهه من قبل وحدة التحقيق لتلقّي العالج في خدمة مراقبة سلوك األحداث .ستت ّم
التوصية بعدم فتح ملفّ جنائ ّي في الحاالت التي يستوفي فيها المراهق الشروط .إذا عارض القاصر المنظومة
العالج ّية ،فسيت ّم توجيهه نحو المسار الجنائ ّي .هذا ال يسري على استخدام المخ ّدرات األخرى (أي عدا الق ّنب)،
وال يسري على :اال ّتجار ،أو التوزيع أو ال ّتشجيع على استخدام المخ ّدرات.
إن التغيير الذي أجري في تطبيق القانون نحو البالغين ال يغير الرسالة التربوية بشأن خطورة استخدام القنب
ي مع الطالب
خالل جيل المراهقة .يوجد لنا ،نحن العاملين في التربية والتعليم ،دور مه ّم في إجراء حديث تربو ّ
حول الموضوع ،حيث نزوّ دهم بمعلومات موثوقة المصدر ،ونتيح لهم أن يبلوروا مواقف ترفض استخدام الموادّ
ذات التأثير النفس ّي ،وتش ّجعهم على االمتناع عن استخدام الق ّنب.
أظهرت نتائج األبحاث أن ما يعتقده الشخص حول مدى خطورة القنب يتنبأ باإلقدام على استخدامه .إن ما
ّ
سيؤثر على الخيار الذي سيختاره ،أيّ أن يقدم على
يعتقده المراهق حول الق ّنب كمادّة خطيرة أو غير خطيرة
تدن مقلق فيما يعتقده المراهقون حول خطورة استخدام القنب في اآلونة األخيرة.
تدخين الق ّنب أم ال .هناك ٍ
 1لقد سمح استخدام الق ّنب في إسرائيل ألغراض طبيّة .ال يتمحور هذا الدرس حول الجانب الطبّي الستخدام الق ّنب.
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هذه الظاهرة مرتبطة بالحديث العا ّم الذي يدور بشأن إضفاء الشرعيّة القانونيّة 2على استخدام الق ّنب ،وازدياد
استخدام الق ّنب ألغراض اجتماعيّة من قبل البالغين ،حيث ّ
يؤثر هذا على كيفيّة التعامل مع المخدّر على صعيد
المجتمع ،ويتعلّق أيضًا بازدياد استخدامه ألغراض طب ّية.
هناك ا ّدعاءات أنّ "الق ّنب هو مخ ّدر "خفيف" ،وأنه يق ّل خطورة عن الكحول ،وأنه مفضّل مقارنة بال ّسيجارة،
وأنه صح ّي ..ألنه يستخدم ألغراض طبيّة" .هذه االدّعاءات غير صحيحة ،وفيها تعميم ،وال تستند إلى حقائق
علمية ،وال تميز بين تأثير القنب (الح شيش ،الماريخوانا ،الغراس) على البالغين مقارنة مع تأثيره على
المراهقين.
إن التو ّجه العا ّم السائد في العالم بشأن السماح باستخدام الق ّنب ألغراض طبيّة ،والتغيير الذي أجري في تطبيق
القانون نحو البالغين ،يخلقان واقعًا مع ّق ًدا ويبرزان الحاجة إلى إجراء حديث حول الموضوع مع المراهقين،
حيث نزوّ دهم بمعلومات محتلنة تساعدهم عند االختيار بشأن اإلقدام على استخدام الق ّنب أو االمتناع عن ذلك.
من المهّم أن ندرك أن الدول التي سمحت باستخدام الق ّنب ألغراض اجتماع ّية (كولورادو ،واشنطن ،أالسكا،
شمال كوريا ،األوروغواي ،كليفورنيا ،ماستشوستس ،نيفادا وكندا في اآلونة األخيرة) تحظر استخدام القنب
على من لم يبلغوا سن .21
نحن نوصيكم بج ْعل الحديث الذي يجري في المجتمع وفي وسائل اإلعالم حول حتلنة القانون بشأن البالغين
فرصة إلجراء محادثة حول الموضوع مع الطالب في الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر.
أهداف المحادثة:


أن ّ
يطلع األوالد على معلومات موثوقة المصدر حول الحتلنة التي أجريت في القانون (تتطرّق الحتلنة
إلى تطبيق القانون وال تتطرّق إلى إضفاء الشرع ّية القانونيّة على استخدام الق ّنب).



أن ّ
يطلع الطالب على معلومات مستقاة من األبحاث حول األخطار الكامنة في استخدام الق ّنب خالل
جيل المراهقة.



أن يبلور الطالب مواقفهم بشأن تدخين الق ّنب من خالل فهم الركائز التي يستندون إليها في هذه
المواقف ،ورفع وعيهم حول الطريقة التي ينتهجونها في االختيار.



أن يجري الطالب محادثة حول العالقة بين الخيار الذي يختارونه بشأن اإلقدام\عدم اإلقدام على
استخدام الق ّنب مع القوانين واألعراف االجتماع ّية.

 2לגליזציה
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س ْير المحادثة
تمهيد
يع ّد استخدام المخ ّدرات مخال ًفا للقانون في دولة إسرائيل ،وهذا يشمل استخدام الق ّنب.
تع ّد حيازة الق ّنب من أجل االستخدام الذات ّي مخالفة جنائ ّية .من ت ّم ضبطه خالل السنوات األخيرة وهو يد ّخن
الق ّنب أو في حوزته ق ّنب لالستخدام الذات ّي ،اتخذت ض ّده إجراءات في المسار الجنائ ّي وعوقب .لقد اتخذ قرار
قبل سنتين ينصّ على إجراء تغيير في تطبيق القانون.
ابتداء من األول من نيسان ،2019 ،سيت ّم تطبيق القانون نحو البالغين من خالل وسائل إجرائ ّية وجنائ ّية بشكل
تدريج ّي .وفق هذه الحتلنة ،ستعتبر مخالفة استخدام الق ّنب في الم ّرات األولى مخالفات تغريميّة ال تؤدّي إلى
تقديم الئحة ا ّتهام.
في الم ّرة األولى والثانية سيلزم الشخص بدفع غرامة ماليّة ،وابتداء من الم ّرة الثالثة ستع ّد المخالفة جنائي ًّة وسيت ّم
توجيه الشخص إلى إجراءات مشروطة من أجل إغالق الملفّ  ،وابتداء من الم ّرة ال ّرابعة سيت ّم تقديم الئحة ا ّتهام.
بالنسبة للقاصرين الذين لم يبلغوا ب ْعد سن  ،18يتم التمحور في التربية والوقاية ،وفي حالة استخدام القنب
يتم التمحور في تلقي العالج.
عندما تضبط الشرطة شا ًبا\ة لم يبلغ بعد سنّ  18وهو يد ّخن الق ّنب أو كان في حوزته ق ّنب ،يت ّم توجيهه إلى
"مسار العالج المشروط" إذا استوفى الشروط المناسبة .تبلغ الشرطة ضابط مراقبة سلوك األحداث حول
المخالفة ،فهو الجهة العالجيّة المخوّ لة الستدعاء الشاب\ة وعالجه\ا ،ومتابعته\ا وتقديم التوصيات للشرطة حول
كيفيّة التعامل مع الحدث .إذا لم يتعاون القاصر مع البرنامج العالج ّي ،فسي ّم توجيهه إلى المسار الجنائيّ .
هذا ال يسري على استخدام المخدرات األخرى (أي عدا القنب) وال على االتجار بالمخدرات ،أو توزيعها أو
التشجيع على استخدامها.
اليوم سنتعرّف معًا على القانون ،وطريقة تطبيقه الجديدة ،حيث سنف ّكر من جديد في معنى االختيار في سياق
اإلقدام على استخدام الق ّنب خالل جيل المراهقة.
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َمن مِنكم يستطيع أن يشرح لنا ما هو القنّب؟
الق ّنب هو نبات يستخرج منه مخ ّدر ذو تأثير نفس ّي .هناك عدّة أسماء لهذا المخدّر :ماريخوانا ،غراس ،حشيش
وغيرها .يستخدم المخ ّدر بواسطة التدخين أو االستنشاق أو التبخير أو األكل (بعد معالجته) ،ويستمرّ تأثيره
بضع ساعات .توجد الستخدام الق ّنب تأثيرات نفسيّة وجسد ّية كثيرة .يت ّم استخدامه في السنوات األخيرة ألغراض
طبيّة بغية ال ّتخفيف من األوجاع ،ال ّتهدئة ،ال ّتخفيف من الشعور بالغثيان وغيرها .الق ّنب ليس دواء ،وهناك
محاوالت في مجال األبحاث لتحويل أقسام من هذا النبات إلى دواء.

ما موقفكم حول تدخين القنّب؟
من المه ّم أن نتيح للطالب إمكانيّة التعبير عن مواقف وآراء متنوّ عة .إذا ت ّم التعبير عن مواقف متطرّفة حول
استخدام الق ّنب ،فمن المفضل دعوة الطالب إلى التعبير عن آراء إضافيّة.
من المه ّم أن نوضح خالل المحادثة أن استخدام الق ّنب من قبل الحاصلين على تصريح بذلك ألغراض طبيّة
يختلف من الناحية القانون ّية ومن ناحية تأثيره على من يستخدمه من أجل ال ّترويح عن النفس.

ما رأيكم بالحتلنة التي أجريت في القانون ،وهل سيؤثّر هذا التغيير على سلوك األشخاص بشأن
استخدام القنِّب؟
من المه ّم أن نتيح للطالب حرّ ية التعبير عن الرأي ،والتطرّق إلى األعراف االجتماعيّة وتأثيرها ،والعالقة بين
القانون واألعراف االجتماع ّية .من المفضّل الحديث حول االعتبارات عند االختيار\القرار بشأن اإلقدام على
استخدام الق ّنب -ما الذي ّ
يؤثر على هذه االعتبارات؟ ما هي األمور التي نضعها بالحسبان؟
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شرع فعل ذلك؟
يميّز القانون بين البالغين والقاصرين .لماذا قرر المِ ّ
من المفضّل أن نتيح للطالب حرّية التعبير عن الرّ أي ،يمكن أن نطرح أسئلة مو ّجهة ،نحو :هل هناك فرق بين
استخدام القنب ونحن صغار السن مقابل استخدامه في سن البلوغ؟
هل هناك تأثير خاص للقنب خالل جيل المراهقة؟
جيل المراهقة هو مرحلة حسّاسة في التطوّ ر ،حيث لم يكتمل التطوّ ر بعد ،ويستم ّر المراهقون في التطوّ ر
ي والعاطف ّي والنفس ّي خالله .على سبيل المثال ،يستم ّر الدماغ في التطوّ ر ويكتمل نموّ الفصّ الجبهيّ
الجسد ّ
ّ
(القسم المسؤول عن اتخاذ القرارات وإدارة المشاعر) في سنّ  25تقريبًا ( !) ،لذلك ،يكون المراهقون معرّضين
لإلقدام على تص ّرفات خطرة ،كاستخدام الق ّنب مثال ،مدفوعين بحبّ االستطالع ،أو ال ّرغبة في تقليد اآلخرين ،أو
بسبب التأثيرات االجتماعيّة ،أو لتلبية احتياجات معيّنة أو كمؤ ّشر لضائقة يواجهونها .لقد أخذ المشرّع هذه
النواحي بالحسبان ،ولذلك يت ّم التمحور حول التوعية والشرح في هذا الجيل ،وإذا كان هناك ضلوع في استخدام
الق ّنب فسيت ّم التشديد على تلقّي العالج انطال ًقا من الرغبة في مساعدة المراهق.
من المهم أن نشير إلى ما يلي خالل المحادثة:
 استخدام الق ّنب خالل جيل المراهقة ال يشبه استخدامه من قبل البالغين.
 الدول التي تسمح باستخدام الق ّنب تسمح بذلك لمن تجاوز سنّ  21فقط.
 استخدام الق ّنب خالل جيل المراهقة يمكن أن يسبّب أضرارً ا:
استخدام الق ّنب يس ّبب خلال في تطوّ ر المخ ،والمهارات الحركيّة ،واألداء التعليم ّي ،والذاكرة والدافعيّة،
ويزيد من خطر اإلصابة باضطراب نفس ّي (الفصام ،االكتئاب ،القلق ،الذهان).
استخدام الق ّنب يخ ّل بسيرورات المراهقة .يمكن أن يستخدم المراهق الق ّنب كي يتج ّنب مواجهة
المشاعر المعقّدة التي تعتريه من جرّاء ال ّتجارب التي يخوضها ،كالخوف من الفشل ،أو الرفض
االجتماعي ،أو الشكوك وعدم ال ّثقة بال ّنفس .تحت تأثير المخ ّدر ،يمكن أن يكتفي المراهق بـ "الح ّل
الوهم ّي" والهدوء اآلن ّي ،حيث يزيل األلم بشكل مؤقّت ،وذلك بدال من مواجهة ما حصل والعثور على
ح ّل وتطوير الطاقات والمناعة النفسيّة.
استخدام الق ّنب في الصغر يزيد من خطر اإلدمان.
هناك عالقة بين استخدام الق ّنب والتس ّرب من المدرسة والضلوع في حوادث ّ
الطرق.
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يجربوه
ما الذي يدفع ال ِّ
شبيبة إلى استخدام القنِّب حسب رأيكم؟ ما الذي يؤثّر على قرارهم أن ّ
رغم أنهم يدركون األخطار الكامنة فيه ورغم أن هذا مخالف للقانون؟
في أغلب األحيان ،يختار أبناء الشبيبة أن يستخدموا الق ّنب دون أن يف ّكروا مل ًّيا في ذلك ،حيث ال يضعون
بالحسبان ال ّتبعات والنتائج المتوقّعة ،ودون أن يستوضحوا مع أنفسهم مدى مالءمة هذه التصرّفات لقيمهم
و"الثمن" الذي سيدفعونه.
يج ّرب أبناء الشبيبة الق ّنب على الرغم من أنهم يملكون معلومات حول األضرار الممكنة التي يمكن أن يلحقها
بالدماغ وبتطوّ رهم .إن تجربة المخدّر لمرات قليلة واستخدامه متعلّقان بحبّ االستطالع والرغبة في الخوض في
ي وغير خطير ،والتأثيرات االجتماع ّية "وتب ّني" العادات االجتماعية.
تجارب جديدة ،واالعتقاد أن هذا أمر عاد ّ
من المه ّم أن نعاين مع المراهقين األمور التي يستندون إليها عندما يختارون .يجب أن نتحدّث معهم عن "التأثير
االجتماعي" والحاجة إلى "أن يكونوا كالجميع" ،واالختيار الذي يقومون به عندما ي ّتبعون العادة الم ّتبعة أو ما
ضل أن نف ّكر معً ا -ما "المكسب" الذي
يعتقدون أنه متوقّع منهم ،والرغبة في أن ال يكونوا "مختلفين" .من المف ّ
نحصل عليه في أعقاب ا ّتباع ما ي ّتبعه اآلخرون ،وما "الثمن"؟
من المه ّم أن نتعامل مع استخدام الق ّنب كانتهاك للقانون .حتى وإن كنتم تعتقدون أن هذا غير مض ّر و\أو أمر
ي ،ما زال استخدام الق ّنب مخال ًفا للقانون .ما معنى هذا بالنسب ة لكم؟
عاد ّ
إذا كان تدخين الق ّنب ال يتناسب مع قيم المراهق ويختار رغم ذلك أن يقدم على ذلك :ما "المكسب" الذي يحصل
عليه وما "الثمن"؟
من المه ّم أن نؤ ّكد خالل المحادثة أن استخدام الق ّنب ألغراض طبيّة يت ّم بتصريح من الطبيب وبشكل مراقب،
وهذا يختلف عن استخدامه من أجل الترويح عن النفس.

ما الفرق بين تطبيق القانون مِن خالل وسائل إجرائيِّة وبين منح الشرعيِّة القانونيِّة على
استخدام القنّب؟
تطبيق القانون الذي يحوي الوسائل اإلجرائ ّية يشير إلى تغيير في تطبيقه تجاه البالغين الذين يستخدمون الق ّنب
ألغراض اجتماعية عند قيامهم بذلك للم ّرة األولى أو ّ
الثانية .يع ّد استخدام الق ّنب أو حيازته في الم ّرة األولى
ّ
والثانية مخالفة إجرائ ّية ،أي أنها مخالفة تؤدّي إلى دفع غرامة ،وال يت ّم تقديم الئحة اتهام في أعقابها.
منح الشرعيّة القانونيّة ،وهي غير موجودة في إسرائيل ،تعني جعل استخدام الق ّنب قانونيًا.
الدول التي منحت الشرعية القانونية الستخدام القنب تسمح بذلك لمن تجاوز سن  21فقط.
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دولة إسرائيل

وزارة التربية والتعليم

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

تجاوز سنِّ  21ويتخ ّبط بشأن اإلقدام على استخدام القنّب .انتبهوا،
َِ
ماذا كنتم ستطلبون مِن بالغ
يمكن أن يكون هذا البالغ َمن سيِجري لكم عمل ّية جراح ّية ،أو السائق الذي يقود السيارة بجواركم
في الشارع؟
في هذه المرحلة من المحادثة ،سنتيح للطالب التمعّن في القانون ،ال كمستخدمي الق ّنب أو غير مستخدمي الق ّنب،
بل كأعضاء في مجتمع يتزايد فيه استخدام الق ّنب.

للتلخيص،
ماذا شعرت خالل المحادثة اليوم؟
ماذا تعلّمت من خالل المحادثة اليوم؟
من المهم أن يقوم المعلم بالتلخيص في هذه المرحلة من المحادثة ،وأن يعبر عن تقديره نحو الطالب على
مشاركتهم وصراحتهم ،ويشجعهم على أن يثقوا بأنفسهم وبقدرتهم على الحفاظ على أنفسهم ،وأن يعبر عن
رسالة واضحة وجازمة بشأن الخطر الكامن في استخدام القنب خالل جيل المراهقة.
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