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 (Cannabis –القن ِّب )الحشيش 

 د. دمحم علً البار

 مدٌر مركز اخاللٌات الطب 

 جدة –المركز الطبً الدولً 

 مختصر البحث        

لٌافه فً صنع الحبال المتٌنة بٌنما أتتناول هذه الورلة " نبات المنب " الذي تستخدم     

لمعروفة بالكٌؾ والتً حداث الحالة المزاجٌة اإستخدم أوراله والممم الزهرٌة فً ت

عند كثٌر من  Euphoriaبالسعادة  ا  تحدث نوعا من الهلوسات الخفٌفة وشعور

 المستخدمٌن .

وٌستخدم الحشٌش بواسطة البلع وهً الطرٌمة المدٌمة منذ آالؾ السنٌن ، وٌزٌد         

م من الشهٌة للطعام . أما التدخٌن فهً طرٌمة أحدث أدخلها االوربٌون وعادة ما ٌت

التدخٌن بخلط الحشٌش )المارٌوانا ( بالتبػ . ولهذا فإن األضرار الصحٌة هً مجموع 

االضرار الصحٌة لكال المادتٌن ، وخاصة تلن التً تصٌب الجهاز التنفسً فالبرؼم من 

أن المادة الفعالة فً الحشٌش ) تتراهٌدر وكانٌبول ( تسبب توسعا فً الشعب الهوائٌة ، 

 هو الؽالب مما ٌؤدي الى ضٌك الشعب الهوائٌة .اال ان تأثٌر التبػ 

والحشٌش )المارٌوانا ، البنج ، الكٌؾ ، الجرٌفا ... الخ ( ٌسبب نوعا من        

( وٌسبب Euphoriaالجذل )من ( ، مع حالة Hallucinations)الهلوسات الخفٌفة 

ى النٌكوتٌن ( اال أن االعتماد علٌه أخؾ بكثٌر من االعتماد علDependenceاالعتماد)

فً التبػ ، واالعتماد على االمفٌتامٌن والكوكاٌٌن واالفٌون بمشتماته ) المورفٌن 

والهروٌٌن( والخمور . وٌمكن لالنسان ان ٌتركه بسهولة . واضراره الصحٌة أخؾَّ 

 بكثٌر من هذه المواد المذكورة .

و المادة الفعالة فٌه ولد نالشت هذه الورلة االبحاث الجدٌدة فً استخدام الحشٌش أ      

(THC ، أو المواد الحدٌثة المصنعة منه ، فً عالج بعض االمراض مثل االٌدز )

واالستعمال لرب نهاٌة الحٌاة بدال من المورفٌٌن ومشتماته ، وفً عالج التصلب 

 اللوحً ، والجلوكوما ) ارتفاع ضؽط العٌن ( ، وبعض حاالت السرطان .
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ونً المتشدد حٌال الحشٌش ٌواجه نمدا متزاٌدا . ولد أباحت ولهذا فإن المولؾ المان     

هولندا استخدامه فً حاالت معٌنّة . كما أن بعض الوالٌات فً الوالٌات المتحدة تدرس 

 إباحته فً هذه المجاالت .

 (Cannabis  -القنب )الحشيش 

دم ألٌافه لمنب نبات نشأ فً آسٌا الوسطى ثم انتشر فً بالد أخرى كثٌرة ، وتستخا     

فً صنع الحبال المتٌنة . أما األوراق المزهرة فتستخدم فً إحدث الحالة المزاجٌة 

 الخاصة المعروفة بالكٌؾ .

والمنب نبات حولً لوي الرائحة ذو سوق خشنة األلٌاؾ وزهرات صؽٌرة بدون       

راتنجٌة تبالت . وتفرز من الممم المزهرة من النبات المؤنث بصورة خاصة مادة 

تسبب نوعا من االنبساط عند تناولها . ولمد تناول االنسان ، منذ المدٌم ، هذه المادة 

وارتبط تناولها  ،  الراتنجٌة ، وخاصة فً آسٌا الوسطى لدى الشامانٌٌن ، وفً الهند

واستخدمه المؽول .. وانتشر استخدام الحشٌش فً العالم االسالمً  .. بالطموس الدٌنٌة

 .ووصول هوالكو الى بؽداد بعد الؽزو التتاري 

 أسماء الحشيشة :

اسما ، وذلن تبعا للمنطمة التً ٌزرع أو  353للحشٌش أسماء كثٌرة بلؽت أكثر من      

 ٌستهلن فها وأشهر أسمائه :

وهً كلمة هندٌة تعنً الؽبار ، أو ؼبار الطلع ، وال  البنج ) بفتح الباء ( :  -1

ً الهند ، ولد عرؾ كذلن فً الحشٌش ٌعرؾ باسم البنج ف من  ٌزال نوع

نباتٌن مختلفٌن تماما  التارٌخ االسالمً . وكلمة البنج أطلمها المسلمون على

( Hyoseyamousأولهما : الحشٌش ، والثانً : نبات السكران ) الشٌكران ( )

، وكانا ٌستخدمان الحداث ؼٌبوبة لبل إجراء العملٌات الجراحٌة . وٌعرؾ فً 

 بنمو (. السودان باسم بانجو )

مادة الراتنجٌة المستخرجة من األوراق الصؽٌرة واألزهار الوهً الجانجا :   -2

فمط ، بٌنما اسم البنج ٌطلك على األوراق واألزهار مع السٌمان المزهرة وهذا 

االسم أٌضا ٌستخدم فً الهند . وٌستخدم أحٌانا اسم شاراس وذلن فً مناطك 

 الشرق األلصى وبعض مماطعات الهند .



3 

 

وهذا االسم ٌستخدم فً الوالٌات المتحدة والبالد الؽربٌة .. وهو ماريوانا : ال  -3

 ٌشمل الزهرات مع االوراق والسٌمان .

 وهو اسم منتشر فً المؽرب والجزائر .الكيف :   -4

وهو اسم مشتهر فً تونس ألن المنب ) الحشٌش ( ٌأتً من بالد التكروروي :   -5

 التكرور فً افرٌمٌا .

 ر وسورٌا ولبنان .فً مصالحشيش :   -6

 وهنان اسماء أخرى كثٌرة .

  

 كيمياء الحشيش :

( الحصول Mechoulam and Gaoniلمد استطاع الباحثان مٌشوالم وؼانوي )     

على المادة النمٌة من المادة الراتنجٌة المسببة لحصول الحالة المزاجٌة الخاصة 

المادة كٌمٌائٌا فً المعامل ، وأمكن فٌما بعد تحضٌر هذه  1964بالحشٌش ، وذلن سنة 

 (.THC)( Tetrahydrocannibol، وتدعى هذه المادة دلتاتٌتراهٌدروكانٌبول )

، ولكن هذه  1978مادة مشتمة من المنب حتى عام  43ولد أمكن استخالص         

 ( تتٌراهٌدروكانٌبول .THCالمواد جمٌعا ؼٌر مخدرة ما عدا مادة )
 

فئران بهذه المادة وجد أن هذه المادة تسبب انخفاضا فً وفً التجارب على ال        

السلون التلمائً مصحوبا بانخفاض فً التفاعل مع المؤثرات ، وكلما زادت الجرعة 

 كلما زاد هذا االنخفاض فً السلون التلمائً مع انخفاض فً درجة حرارة الجسم .

تمل فً  (Norepiphrineولد وجد أن مستوى مادة النورادرٌنالٌن)نوراٌبٌفرٌن)     

 Hydroxy 5( بٌنما ٌزداد إفراز مادة )THC) ةالدماغ باستعمال الحشٌش أو ماد

Tryptamine وتحدث نفس اآلثار لدى المردة وٌمل لدٌها الحافز للمٌام بأي عمل وتبدأ )

 المردة فً المعاناة من الهلوسات .

 

 اآلثار األقرباذينية للحشيش في اإلنسان : 

اطً الحشٌش عن طرٌك التدخٌن ، وهً الطرٌمة األكثر انتشارا ، كما ٌمكن تع      

ٌمكن تعاطٌه عن طرٌك الفم . وٌدخن الحشٌش مع التبػ فً النارجٌلة ، أو السجائر ، 

عتبر التدخٌن ألوى تأثٌرا من البلع فً مفعوله بثالثة أضعاؾ .. ٌأو الؽلٌون الخ ... و

فً بضع دلائك ، بٌنما تحدث اآلثار بعد  وذلن الن التدخٌن ٌصل مباشرة الى الدم

 د البلع .عنصؾ ساعة الى ساعة ب
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 وعند تناول الحشيش تحدث التأثيرات التالية :

ن ملتحمة العٌن ، وٌحدث جفاؾ فً الحلك والفم ، وٌشعر مّ تٌزداد نبض الملب وتح      

للطعام وخاصة  االنسان بالؽثٌان ، وٌمٌل إلى المًء مع شعور بالدوخة ، وتزداد الشهٌة

 الحلوٌات .

 وال توجد أي تؽٌٌرات فً مستوى ضؽط الدم ، وال سرعة التنفس ، وال حدلة العٌن .   

أما اآلثار التً ٌحسها المتعاطً للحشٌش فتعتمد على شخصٌة المتعاطً وعلى        

المحٌط الذي ٌتناول فٌه الحشٌش . وأكثر هذه اآلثار شهرة هً الحالة الحالمة التً 

ٌعٌش فٌها الشخص وتكون فٌها األفكار ؼٌر مترابطة ، بل وؼٌر منطمٌة ... وتنطلك 

األفكار واألحالم فً خمائل وردٌة .. وٌتذكر الشخص أشٌاء تافهة لد نسٌها منذ زمن 

... وٌضطرب اإلحساس بالزمن بحٌث تصبح الثوانً دلائك والدلائك ساعات ... وتبدو 

ما وتبدو المسافات المصٌرة بعٌدة جدا .. ولد ٌرى األشٌاء الصؽٌرة كبٌرة جدا ، ك

الشخص حزمة من المش فٌحسبها أخشاب ؼابة ، وٌرى حفرة صؽٌرة فٌها للٌل من 

 الماء فٌحسبها بركة أو بئرا عمٌمة . 
 

( Hallucinationsوإذا زادت الجرعة للٌال تظهر على المتعاطً هلوسات )       

 وجود لها ، وٌرى أشباحا ، وٌتخاطب مع سمعٌة وبصرٌة بحٌث ٌسمع أصواتا ال

مخلولات خٌالٌة .. وتكون الرؤى والهلوسات خالبة وجمٌلة فً ؼالب االمر ، على 

عكس ما ٌحدث لدى مدمن الكحول والباربٌتورات ، عندما تكون الرؤى مفزعة مرعبة 

 تتداخل فٌها األفاعً بالعناكب مع أصوات مرعبة وأشباح لاتلة . 

ا ما تتؽٌر الحالة المزاجٌة وتنتاب المتعاطً نوبات من الضحن ألتفه سبب وكثٌر       

 دون سبب على االطالق ، وٌعمبها نوبات خوؾ شدٌد أو شعور بالتعاسة ؼامر. أو حتى
 

 23الحشٌش ، تحتوي على  ووتكفً سٌجارة ، أو سٌجارتان من المارٌوانا ، أ  

( وخاصة إذا Euphoria) مرحلة الجذل( للوصول الى THC)من المادة الفعالة ملٌجرام

كان الشخص مع رفمة ممارسٌن . أما عندما ٌكون المتعاطً وحٌدا فإنه ٌمٌل الى 

 النعاس والنوم .

وكثٌرا ما ٌتملن المتعاطً ، إذا زادت الكمٌة للٌال، شعور بالرعب والخوؾ       

ح بعٌدا عنه ، دق به . وٌشعر الشخص بأن جسمه أصبحالشدٌد ، وإحساس بأن الموت ٌ

ت من صخر ، أو صنعت من وأن رأسه مثملة ومنتفخة ، وأما أطرافه فٌبدو وكأنها لدَّ 

خرسانة مسلحة لفرط ثملها . ومن النادر أن ٌمٌل متعاطً الحشٌش إلى العنؾ إال إذا 
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كان هنان من ٌستؽل حالته المزاجٌة وٌدفعه إلى العنؾ دفعا . وعادة ما ٌكون متعاطً 

 ا رعدٌدا على عكس متناول الخمر الذي ٌتسم بالعنؾ والسلون اإلجرامً.الحشٌش جبان
 

ولد تنبّه الفمهاء إلى هذه الصفة وذكروا أن متعاطً الحشٌش جبان ذلٌل خانع فً      

 ؼالب أحواله ، بٌنما نرى متعاطً الخمر مشاكس مماتل ومثٌر للشؽب فً أؼلب أولاته.

( وهو Psychosisطً بما ٌعرؾ باسم الذهان )وعندما تزداد الجرعة ٌصاب المتعا   

( Schizophreniaنوع من الجنون . وتحدث حاالت شبٌهة بالفصام ) الشٌزوفرٌنٌا()

 بحٌث تزداد الهلوسة السمعٌة والبصرٌة مع فمدان البصٌرة .
      

وٌفمد المدمن اهتمامه بعمله وبمطعمه وملبسه ومسكنه ... وٌكون عادة لذر الهٌئة       

رث المالبس ، ثائر الشعر ، ؼائر العٌنٌن ، محتمن الملتحمة .. متلبد االحساس ، بلٌد  ،

 الذهن .

( من ناحٌة الهلوسة ، ولكنه ٌختلؾ عنه كونه ال L.S.Dوٌشبه الحشٌش عمار الـ )       

 (L.S.Dوبٌنما عمار الـ ) .Sympathatic N.S)ٌسبب تنبٌها للجهاز العصبً التعاطفً)

 نبٌهٌة نجد أن الحشٌش عمار مهدئ للجهاز العصبً . له خصائص ت

وٌتمٌز الحشٌش بأنه ٌسبب اعتمادا نفسٌا فمط ، وال ٌسبب اعتمادا جسدٌا ، كما      

ٌفعل األفٌون ومشتماته والكحول والباربٌتورات .. بل إن االعتماد النفسً ألل بكثٌر من 

 ألمفٌتامٌن ..االعتماد النفسً الذي ٌحدث لمتعاطً الكوكاٌٌن أو ا

ولذا فإنه من السهل جدا على متعاطً الحشٌش ان ٌملع عنه .. وإدمانه أخؾ من     

 إدمان النٌكوتٌن فً السجائر ومن إدمان المواد األخرى .
 

 األضرار الصحية األخرى للحشيش : 

( دلتا THCٌحتوي دخان الحشٌش على مواد كثٌرة باالضافة الى المادة الفعالة )      

اهٌدروكانٌبول .. ومن هذه المواد أكاسٌد النتروجٌن ، وأول أوكسٌد الكربون ) تتر

السام ، والمواد المسرطنة مثل مركبات البٌنزبارٌن ،  وجٌنالفحم ( ، وسٌانور الهٌدر

 والفٌنول ، والهٌدروكاربون ، والكرٌزول.

 

 الجهاز التنفسي :

اآلثار السامة لهاتٌن المادتٌن  بما أن الحشٌش ٌدخن عادة مخلوطا مع التبػ فإن    

سبب ضٌما فً ٌتتعاونان فً إحداث تأثٌراتها الضارة ... ولهذا نجد أن تدخٌن الحشٌش 

( تسبب توسعا فً الشعب الهوائٌة ، THCلشعب الهوائٌة ، بٌنما نجد أن المادة الفعالة )ا
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ث النزالت وتكون المحصلة النهائٌة لتدخٌن الحشٌش هً ضٌك الشعب الهوائٌة ، وحدو

 الشعبٌة المتكررة ، كما ٌحدث التهاب فً الجٌوب االنفٌة .
 

 الجهاز الدوري :

ٌسبب الحشٌش زٌادة فً سرعة النبض ، ولد ٌحس الشخص بالخفمان )وجٌب       

 الشخص بالدوخة بسبب حدوث انخفاض طفٌؾ فً ضؽط الدم . الملب ( . وٌشعر
 

 الجهاز الهضمي :

حشٌش الى زٌادة الشهٌة للطعام ، وخاصة الحلوٌات ، فً أول ٌؤدي تدخٌن ال         

األمر . وإذا تكرر التدخٌن ) مع التبػ ( فإن ذلن ٌؤدي إلى نمصان حامض المعدة      

( وإلى التهابات فً المعدة واالمعاء وتتدهور بالتدرٌج وظائؾ HCL) كلور الماء ( )

  الكبد .
 

 الجهاز العصبي : 

   المخٌة العلٌا فً المشرة نتٌجة تعاطً الحشٌش ، كما ٌتأثر المهاد تتأثر المناطك     

(Thalamus( ومنطمة تحت المهاد )Hypothalamus من الدماغ . وٌمكن تلخٌص )

 هذه اآلثار فٌما ٌلً :

نمص الممدرة على الحصول على المعرفة ، واضطراب فً األداء على المدى  -1

ضطراب فً األداء على المدى الطوٌل المصٌر .. وإذا كان هنان إدمان ٌحدث ا

 أٌضا .

ضعؾ الذاكرة لألمور الحادثة بٌنما تبمى الذاكرة لألمور المدٌمة على ما هً   -2

 علٌه .

ٌضطرب االحساس بالزمن وبالمسافة . ولذا فإن لٌادة السٌارات والمركبات  -3

 بمخاطر حوادث الطرٌك . ةمحفوف

 السلون النكوصً وانعدام الدوافع والهروب من مواجهة المشاكل. -4
 

 الجهاز التناسلي :

رؼم أن الحشٌش لد استخدم ، وال ٌزال ، على وهم أنه ٌزٌد من المدرة الجنسٌة      

 )الباءة( إال أن األبحاث المستفٌضة لد أثبتت ما ٌلً :

ن ونمص انتاج الحٌوانات انخفاض فً هرمون الذكورة التستستروبالنسبة للذكور : 

 المنوٌة .
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 اضطراب الدورة الشهرٌة وتكرر حدوث الطمث .وبالنسبة لإلناث : 

وتعزى األوهام فً اطالة الجنس الى أن الشخص المتعاطً ٌفمد تمدٌره للزمان       

 فٌحسب الدلائك ساعات طواال .
 

 التعارض مع األدوية والعقاقير :

ػ .. وتتعاون هاتان المادتٌن فً إحداث األضرار عادة ما ٌدخن الحشٌش مع التب  -1

 مة ، وخاصة الجهاز التنفسً .الجسٌ

 تزداد اآلثار الضارة للخمر والحشٌش عند تعاطٌها معا . -2

لفالٌوم أو ا وتزداداآلثار الضارة للحشٌش والمواد المنومة مثل الباربٌتورات ، أ -3

 اللٌبٌرٌم ، عند تعاطٌهما معا .

 رار الصحٌة التً تصٌب االنسان عند تعاطٌه الحشٌش .وهكذا تتضح بعض االض

ومع هذا فإننا نمرر بكل ثمة أن أضرار الخمر وأضرار التبػ تفوق دون شن 

  أضرار الحشٌش أضعافا مضاعفة ...
 

 هل هناك استخدامات طبية عالجية للحشيش )القنب( ومشتقاته ؟

عالجٌة للحشٌش ، سوى ما لم ٌكن من المعروؾ فً المجال الطبً أي استخدامات     

كان عند المسلمٌن من استخدام للحشٌش ) المنب( الذي استخدم باسم البنج . كما أطلك 

( ، وكانا Hyoscyamousاسم البنج على نبات السكران ) الشٌكران ( الهاٌوسٌامس )

ٌستخدمانالحداث نوع من الؽٌبوبة لبل العملٌات الجراحٌة فً ذلن الزمان أما فً الطب 

حدٌث فلم ٌظهر أي استخدام طبً للحشٌش ) المنب ( حتى بعد ما لام الباحثان ال

( بالحصول على المادة الفعالة وهً Mechoulan and Gaoniمٌشوالم وجانوي )

ثم تَّم بعد ذلن  1964( عام Tetrahydrocannibol( )THCتتراهٌدروكانٌبول )

 تصنٌعها وتصنٌع مواد ممائلة .

نَّب لما ٌحتوٌه من مادة تتراهٌدروكانٌبول التً تسبب نوعا من ولد استخدم الم      

االحساس بالسعادة ، وعدم االهتمامفً حاالت مرض االٌدز وخاصة فً المراحل 

االخٌرة ، ولد تحسنت حالتهم النفسٌة ، كما ان شهٌتهم للطعام تحسنت كثٌرا ) سواء 

أو باستخدام المادة المصنعة كان ذلن باستخدام التدخٌن أو البلع للمنب المارٌوانا 

 ,Elizabeth Lutge, Andy Gray( ولد لامت الباحثات )Dronabinolدرونابٌنول )

Nandi Siegfried من جنوب افرٌمٌا بدراسة تأثٌر المنب المتعاطى بواسطة التدخٌن )

أو البلع أو المادة المصنعة درونابٌنول بواسة الفم على مرض االٌدز وتأثٌر ذلن على 
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المرضى وإطالة أمد الحٌاة شدة
1

، ولارن الباحثون المنّب والمادة المصنعة بمواد ؼفل 

(Placebo وجمعوا سبع دراسات نشرت فً هذا الباب . ولد أكدت الدراسة ، زٌادة ، )

الشهٌة للطعام وزٌادة الوزن وزٌادة تكون الدهون فً أجسام مرضى االٌدز الذٌن 

مًء والؽثٌان ، وتحسنت الحالة النفسٌة والذاكرة تعاطوا المنب ، كما انخفض حدوث ال

واالداء للذٌن تعاطوا المنب ومشتماته ، ولكن التحسن لم ٌكن كبٌرا وال مستمرا . وكان 

( أفضل من تعاطً المنّب )المارٌوانا( Dronabinolالتحسن بالنسبة لمادة درونابٌنول )

نطاق أوسع ولمدة أطول . ولد  بالتدخٌن أو البلع . وتحتاج هذه الدراسه أن تمام على

وجد الباحثون ان استخدام المنّب ٌخفض ضؽط العٌن وبالتالً ٌمكن ان ٌكون هذا 

االستخدام مفٌدا للمصابٌن بالجلوكوما . ولد بحث هذا الموضوع داول بارن وشٌفالً 

23112بارن من مومباي بالهند ونشرت البحث مجلة طب العٌون الهندٌة 
 . 

بالمئة من المرضى ٌستخدمون الطب البدٌل لعالج  5الباحثون أن ولد وجد        

مرض الجلوكوما . ووجدوا أن المنّب والكحول كالهما ٌخفض ضؽط العٌن بدرجة 

. وبما أن األدوٌة المتوفرة حالٌا لعالج الجلوكوما فعاله ، مم من الزئبك(  2-1طفٌفة )

ة منه . وخاصة ان استخدام الكحول فإن استخدام المنّب أو الكحول لهذا الؽرض ال فائد

أو المنّب له أعراض جانبٌة ونفسٌة كبٌرة . وال ٌوجد ما ٌبرر استخدامهما أو أحدهما 

 لهذا الؽرض . 
 

( ومادة كانبٌدول THCوتم استخدام مادة تتراهٌدروكانٌبول )     

(Cannabidiol()CBD ًعلى شكل بخاخ فً الفم للتخفٌؾ من شدة التصلب ف )

( ، وٌعانً كثٌر من هؤالء Multiple Sclerosisالتصلب اللوٌحً المتعدد )مرضى 

المرضى من شدة التصلب الذي ال ٌستجٌب للمرخٌات . ولد وجد الباحثون أن اعطاء 

هذا البخاخ المكون من نسبة متساوٌة من مشتمات المنّب الفعالة فً الفم ٌؤدي الى 

وهً نسبة جٌّدة تفوق المواد المرخٌة بالمئة أو تزٌد ،  33انخفاض التصلب بنسبة 

عند استخدامها وجد الباحثون تحسنا فً خالل بضعة أٌام . واستمر اآلخرى . و

االستعمال لمدة شهر وفً مجموعة أخرى لمدة ثالثة أشهر . وكانت األؼراض الجانبٌة 

طفٌفة متمثلة بالدوخة واحساس بالتعب والذي عادة ما ٌختفً بعد بضعة أٌام من 

صلة االستعمال ولم تحتج أي حالة الٌماؾ لعالج . وهذا االستعمال أصبح ممررا فً موا

( ، وال ٌستجٌب Spasticityألمانٌا وبرٌطانٌا للحاالت التً تعانً من تصلب )  
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للمرخٌات االلرباذٌنٌة ، وبذلن تعتبر هذه المادة الفعالة فً المنّب ذات فائدة طبٌة فً 

(Multiple Sclerosisمتعدد )مجال عالج التصلب الوٌحً ال
3 . 

 وفً دراسة نشرتها مجلة الفارموكولوجٌا االكلٌنكٌة االوربٌة      

(European J Clin Pharmacil( )2313)
4

، عن مدى استخدام المنّب ومشتماته فً 

 المجال الطبً فً هولندا جاء ما ٌلً : 

مذ فٌها وصفة طبٌة لكل الحاالت التً ت 2313و  2333تمت الدراسة فٌما بٌن     

مرٌضا . ولد أن هؤالء  5543شملت المنّب أو أحد مشتماته ، ولد تم التعرؾ على 

المرضى تلموا وصفات طبٌة بأدوٌة نفسٌة أو مسكنات فً خالل الستة االشهر التً 

 سبمت العالج بالمنّب ومشتماته .

المنّب أو مشتماته ) وتعتبر هولندا وكندا من أوائل البلدان التً سمحت باستخدام      

( فمد سمحت كندا باستخدام Cannabidiol( وكانبٌدول )THCتتراهٌدروكاٌنبول )

، ولد وافت بعد ذلن  2333وسمحت هولندا به عام  2331المنّب فً مجال الطبً عام 

اسرائٌل وتشٌكٌا على هذا االستخدام . واالتجاه لوي اآلن فً الوالٌات المتحدة حٌث 

والٌة ومماطعة كولومبٌا . كما إن اٌطالٌا وألمانٌا وفنلندا تستورد  17تمت إباحته فً 

 المنّب من هولندا وذلن لالستخدام الطبً .

 Oftice of)  وتشرؾ االدارة الصحٌة فً هولندا على االستخدام الطبً للمنّب     

medicinal Cannabis، وٌستخدم المنّب فً الحاالت المزمنة مثل حاالت االٌدز ، ) 

( ، Multiple Sclerosis وحاالت السرطان ومرض التصلب اللوٌحً المتعدد )

 والجلوكوما التً لم تستجٌب للعالج الطبً .

وٌزرع المنّب تحت اشراؾ الدولة وتستخدم الممم المزهرة لشجرة المنّب ) االنثى (      

ً وتجمع كل خمسة جرامات فً وعاء خاص . وٌنصح المرضى باستخدامه كشاي مؽل

أو بؽلٌه فً الماء واستنشاق البخار المتطاٌر منه . وٌتم التوزٌع عبر الصٌدلٌات 

المختصة بواسطة وصفات طبٌة للمرضى . ولد وجد الباحثون أن النساء أكثر استخداما 

سنة وٌشمل  55%(والمعدل الوسطى لالعمال هو 4267%( من الرجال )5668)

ٌوما  244ة االستخدام للذكور سنة : ومعدل مد 93الى سن  14مرضى من سن 

 جرام . 5682جرام و  3665ٌوما . ومعدل االستعمال الٌومً ما بٌن  258ولالناث 

وكان المنب أو مشتماته من ضمن األدوٌة التً تعطى للمرٌض ، ولم ٌكن هو         

الدواء الوحٌد ، ورؼم أن عدد المستخدمٌن للمنّب أو مشتماته كان ألؾ شخص فً السنة 

، اال ان االعداد الجدٌدة انخفضت الى خمسمائة فرد فً السنة  2334و  2333عام  فً
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 1333و  833وكان المجموع الكلً للمستخدمٌن للمنّب فً السنة ٌتراوح ما بٌن 

شخص . أي بنسبة خمسة الى ثمانٌة من كل مائة ألؾ من سكان هولندا . ومع هذا 

الوصفات الطبٌة ، ولكن ألؼراض  فهنان من ٌستخدم المنّب من مصادر أخرى ؼٌر

 طبٌة أٌضا .

وتذكر االحصائٌات ان خمسة الى ثمانٌة من كل مائة ألؾ فً هولندا ٌستخدمون        

المنّب بوصفة طبٌة ، بٌنما العدد فً كندا هو خمسة وثالثٌن من كل مائة الؾ ، وفً 

 اسرائٌل ثمانٌن من كل مائة ألؾ .

      

، American College of Physiciansة االمرٌكٌة لألطباء وفً تمرٌر الكلٌ       

 بعنوان تأٌٌد االبحاث فً مجال التداوي بالمارٌوانا  2338الصادر عام 

Supporting Research into the Therapeutic Role of Marijuana 

Executive Summary5
 جاء ما ٌلً : الخالصة التنفٌذٌة   

اء البرامج التً تتبع نظاما صارما فً تمٌٌم االبحاث تؤٌد الكلٌة االمرٌكٌة لالطب -1

فً الحاالت التً ثبت  -. أالعلمٌة المتعلمة بالفوائد الطبٌة ) العالجٌة ( للمارٌوانا 

فٌها فوائد المارٌوانا العالجٌة وذلن لتمرٌر الجرعة المناسبة ووسٌلة التعاطً    

المارٌوانا بالعمالٌر االخرى  ممارنة -) بالفم ، بالتنفس ، بالحمن ...الخ ( ، ب

 المتوفرة فً عالج تلن الحالة المرضٌة .

 ( .THCتشجع الكلٌة عدم تدخٌن المارٌوانا والمادة الفعالة تتراهٌدروكاٌنبول )  -2

تؤٌد الكلٌة الخطوات التً تدعو الحكومة الفٌدرالٌة للسماح باجراء البحوث  -3

 العلمٌة حول المنّب .

النظر واألدلة التً جعلت المشّرع االمرٌكً ٌصنع تدعو الكلٌة الى معاودة  -4

المنّب فً الجدول االول ) أي األخطر ( فً لائمة المواد الممنوعة والمسببة 

 لالدمان .

تدعو الكلٌة بموة الى اعفاء الباحثٌن والذٌن تجً علٌهم االبحاث من المالحمة  -5

 المانونٌة التً تجّرم استخدام المنّب .

 

االمراض التٌلم ٌثبت فٌها جدوى المنّب ومشتماته فً العالج الطبً وذكرت الكلٌة بعض 

مثل الجلوكوما حٌث ان العمالٌر الموجودو ال تزال أفضل من المنّب وأعراضها الجانبٌة 

ألل ، ثم ذكرت الفوائد التً حصل علٌها نسبة من المرضى الذٌن ٌعانون من التصلب 
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 Spinal Cordصابات النخاع الشوكً ( واMultiple Sclerosisاللوٌحً المتعدد )

injuries (وآالم االصابات والحوادث األخرى ، وحاالت االٌدزHIV/AIDS )

 المصحوبة بالتهاب االعصاب الطرفً المتعلك باالحساس 

HIV associated sensory Neuropathy 

ته وطالبت باجراء المزٌد من االبحاث العلمٌة حول الفوائد العالجٌة للمنّب ومشتما

 وممارنتها بالعمالٌر المتوفرة حالٌا .

 

 الموقف القانوني :

ٌعتبر استخدام المارٌوانا مخالفا للمانون فً الوالٌات المتحدة ومعظم بلدان العالم .     

ولكن العموبات تختلؾ من بلد الى آخر ، بل وفً نفس البلد من والٌة الى أخرى كما 

حٌث تختلؾ الموانٌن فً شدرتها ، وفً اعتبار  ٌحدث فً الوالٌات المتحدة واسترالٌا ،

حٌازة المارٌوانا جرٌمة ) تعالب بؽرامة كبٌرة مع أو بدون سجن ( أو جنحة ) مخالفة ( 

دوالرا . وهذه العموبة المخففة لمن فً  53تعالب بؽرامة ال تزٌد فً الؽالب عن 

 حٌازته ألل من خمسٌن جراما من المارٌوانا .

لتمارٌر المتعلمة باالستخدام الطبً للمنّب ومشتماته فإن بعض الدول لد ومع انتشار ا     

( وسمحت باالستخدام 2333( وهولندا )2331سمحت بهذا االستخدام مثل كندا )عام 

العالجً أٌضا ألمانٌا وبرٌطانٌا وتشٌكٌا واسرائٌل . وبعض الوالٌات فً الوالٌات 

ى كافة االصعدة من االنسان العادي الى المتحدة التً ال ٌزال الجدل فٌها محتدما عل

 أجهزة االعالم الى الدوائر الطبٌة الى الكونجرس ورجال المانون .

International J of drug Policy6ولد جاء فً المجلة الدولٌة لساسة العمالٌر      
  

ملٌون شخص  174فً الوالٌات المتحدة كان  2313أن عدد المتعاطٌن للمارٌوانا عام 

عاما وهذه الشرائح  34-26عاما وسن  25-18عاما وسن  17الى  12داء من سن ابت

الثالث تشكل ؼالبٌة المستخدمٌن كما لررته إدارة خدمات الصحة العملٌة وسؤ استخدام 

 . 2311المواد عام 

وال ٌزال الجدل محتدما فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة حول االستخدام الطبً     

نا بٌن المؤٌدٌن الجراء االبحاث العلمٌة اوال ومن ثم االستخدام الطبً العالجً للمارٌوا

   ، وبٌن المعارضٌن لذلن .
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