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يوافق يوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام اليوم 

العالمي لمكافحة المخدرات وهو التاريخ الذي اعتمدته األمم المتحدة 

لحث الدول على تكثيف أنشطتها وبرامجها في مجال التوعية بأضرار 

المخدرات ألجل إيصالها إلى كافة أفراد المجتمع.

التي  اآلفة  هذه  محاربة  علينا  يحتم  واإلنساني  الديني  واجبنا  إن 

المركز  كان  ولما   .. والمجتمع  األسرة  استقرار  على  كبيًرا  خطًرا  تشكل 

أن  إلى  يهدف  والذي  أجله  من  أسس  الذي  بدوره  للتأهيل  الوطني 

يكون المركز الرائد في عالج وتأهيل مرضى اإلدمان والمرجع اإلقليمي 

في نشر الوعي الصحي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وال يقف 

األمر عند هذه الحدود بل يتعداه إلى محاولة مخاطبة أوسع شريحة 

ممكنة من المجتمعات العربية.. لذا كان من الضروري أن ننتهز فرصة 

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في استكمال دورنا في نشر الوعي 

بأضرار المخدرات وما تسببه من أخطار على األفراد والمجتمعات .. 

من هنا جاءت أهمية هذا اإلصدار والذي يأتي مساهمة من المركز 

الوطني للتأهيل في التوعية بأهداف هذه المناسبة وهي التوعية 

بأضرار المخدرات، وهي خطوة هامة على طريق طويل بدأناه بكل قوة 

وعزم ونسير فيه بكل ثقة وأمل حتى نحقق هدفنا األسمى في تخليص 

وطننا العربي من هذه السموم التي تدمر شبابه ومستقبله.

وفقنا اهلل لما فيه الخير والسداد

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

"وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون"

�سدق اهلل العظيم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

"وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون"

�سدق اهلل العظيم

األستاذ عبد العزيز ناصر الريسي

رئيس مجلس إدارة املركز الوطني للتأهيل



فبعيد  املا�ضي  اأما  وم�ضتقبل،  وحا�ضر  ما�ضٍ  ذو  مو�ضوع  املخدرات  وتعاطي 

متجددة،  اأبعاده  وامل�ضتقبل  باأ�ضره،  العامل  ي�ضمل  مت�ضع  واحلا�ضر  يدرك،  مل 

ولي�ضت حمددة حتى الآن على الأقل.

اأغلب  اأن  على  النرتوبولوجية  والأبحاث  التاريخية  الدرا�ضات  وتدّل 

املجتمعات القدمية مل تخُل من اإ�ضارات اإىل تعاطي مادة اأو مواد ذات مفعول 

وم�ضر  وال�ضني  الهند  من  لكل  القدمية  احل�ضارات  يف  احلال  هو  كما  خمّدر، 

زالت  ما  التي  البدائية  والقبائل  املجتمعات  يف  احلال  هو  وكما  واليونان، 

تعي�ض يف اأفريقيا واأمريكا اجلنوبية.

اأنواع املخدرات

وبع�ضها  معروف،  بع�ضها  كثرية،  اأنواع  الإدمان،  ت�ضبب  التي  للمخدرات، 

الآخر  مل نكن على علم بخطورته، ومن هذه الأنواع ميكن اأن نعدد ما ياأتي:

ـ الكحوليات: وهي اخلمور املعروفة باأنواعها املختلفة.

ـ الأفيون وم�ضتقاته: وهو املادة املعروفة وكل ما ُي�ضّنع منها من عقاقري.

ـ القنب: وهو الع�ضبة املعروفة با�ضم »القنب الهندي« وتعاطيه منت�ضر ب�ضكل 

وا�ضع و)املن�ضطات مثل الأمفيتامني( .

ـ الكوكايني: ي�ضتخل�ض الكوكايني من نبات الكوكا، الذي عرف يف اأمريكا 

اجلهاز  على  تاأثريه  الإن�ضان  لحظ  وعندما  �ضنة،  األفي  من  اأكرث  منذ  اجلنوبية 

بن�ضبة  الغازية  وامل�ضروبات  الأدوية  من  عدد  يف  كمن�ضط  دخل 
ُ
اأ الع�ضبي 

�ضئيلة جدًا، دون اللتفات اإىل م�ضاره وت�ضّببه بالإدمان ثم مت منعه.

تلك  اأوراق  مب�ضغ  تعاطيه  ويتم  اخل�ضرة،  دائمة  �ضجرة  القات  القات:  ـ 

ال�ضجرة، وهو منت�ضر يف اليمن والقرن الأفريقي.

عقار  مثل  كيميائيًا،  امل�ضّنعة  املخدرات  من  جمموعة  وهي  املهلو�ضات:  ـ 

.)L.S.D( األ.اأ�ض.دي

)�ضجائر،  خمتلفة  و�ضائل  عرب  تعاطيه  يتّم  الذي  املعروف  التبغ  وهو   : التبغ  ـ 

نرجيلة، غليون..(، وي�ضبب الإدمان نظرًا لحتوائه مادة النيكوتني.

ـ النب وال�ضاي: وهما ي�ضببان الإدمان املخّفف نظرًا لحتوائهما على مادة 

.)Caffeine( الكفايني

اأ�ضرار تعاطي املخدرات

مطّولة  بحوث  اإىل  حتتاج  كثرية،  م�ضار  واإدمانها  املخدرات  لتعاطي  اإن 

الأ�ضرار،  تلك  باأهم  العجالة،  هذه  يف  نكتفي،  �ضوف  لذلك  بها،  للإحاطة 

وميكن اأن نق�ضمها اإىل ثلث فئات اأ�ضا�ضية: اأ�ضرار نف�ضية، اأ�ضرار بيولوجية، 

واأ�ضرار اجتماعية.

الفكر،  يف  ت�ضتتًا  واإدمانها  املخدرات  تعاطي  ي�ضبب  النف�ضية:  الأ�ضرار  ـ 

و�ضعفًا يف الرتكيز، واختلًل يف الذاكرة، وخا�ضة ا�ضتذكار الوقائع احلديثة، 

ويتولد عند املتعاطي اختلط يف الزمن، وقد ي�ضحب ذلك حدوث تغريات 

يدخل  وبالتايل  والهتمام،  املبادرة  وفقدان  ال�ضعور  تبّلد  نحو  ال�ضخ�ضية  يف 

ال�ضخ�ض يف حال من الإهمال وخا�ضة يف جمال الهندام والنظافة.

تـوؤدي  كـل تـلك الختــللت 

اأحـيانا اإىل الت�ضـبب يف اأمـرا�ض 

نف�ضيـة خطـرية، لعّل اأبرزها 

والف�ضــام  الكتئــاب 

عند الأ�ضخـا�ض ذوي 

ناحـية  مـن  القابلـية 

ال�ضتعداد اجليني.

اإدمان  يت�ضبب  الطبية:  الأ�ضرار  ـ 

مثل  اخلطرية  الأمرا�ض  من  العديد  يف  املخدرات 

الكبد  يف  وت�ضخًما  التهاًبا  ي�ضبب  كما  الوبائي،  الكبد  التهاب 

منها،  اجل�ضم  تخلي�ض  عن  الكبد  يعجز  التي  ال�ضموم  ب�ضبب  عمله  وتوقف 

خطورة  الأمرا�ض  باأ�ضد  الإ�ضابة  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  هي  املخدرات  اأن  كما 

من  احلوامل  املخدرات  مدمنات  تعاين  كما  والأمعاء،  الرئة  �ضرطانات  مثل 

والإجها�ض  والكبد  الرئتني  والتهاب  وال�ضكري  القلب،  ومر�ض  الدم  فقر 

العفوي، ويوؤدي تعاطي املخدرات اإىل الإ�ضابة مبر�ض الإيدز حيث اإن احلقن 

مدمن  اإىل  العدوى  تنقل  اأن  ميكن  بالإيدز  م�ضاب  �ضخ�ض  من  بالدم  امللوثة 

اآخر.

ـ الأ�ضرار البيولوجية: ي�ضبب الإدمان تلفًا يف املخ، ما يوؤدي اإىل اختلل كبري 

يف اجلهاز احل�ضي احلركي عند املتعاطي. وي�ضبب الإدمان، كذلك، حال من 

ال�ضد النف�ضي للطعام، فيمتنع املدمن عن تناول وجباته الغذائية ب�ضكل منتظم، 

ما يوؤدي اإىل هزاله واإ�ضابته باأمرا�ض كثرية مرتبطة ب�ضوء التغذية.

ودّلت الدرا�ضات على وجود خلل ب�ضري عند املدمن، ما مينعه من ال�ضتجابة 

ال�ضريعة للموؤثرات الب�ضرية.

اإذ اأكدت  اإدمان الأم احلامل جلنينها،  اأهم الأ�ضرار ما يت�ضّبب به  ولعّل من 

الدرا�ضات اأن املراأة التي تدمن يغلب عليها الإهمال ال�ضحي، ما يكون له اآثار 

�ضلبية على اجلنني، فتزداد املخاطر يف اأثناء الولدة، وتكرث حالت الإجها�ض، 

امل�ضتقبل  يف  اإدمانه  واحتمال  الوليد  الطفل  عند  الت�ضوهات  ن�ضبة  وترتفع 

خا�ضة.

ـ الأ�ضرار الجتماعية: قد يكون املجتمع الإن�ضاين اأكرث املت�ضررين من جراء 

املدمرة،  الآفة  تلك  تداعيات  يح�ضد  الذي  فهو  باأنواعها،  املخدرات  اإدمان 

تهريب،  �ضلب،  )قتل،  املختلفة  اجلرائم  م�ضتوى  يف  ارتفاع  �ضكل  على  �ضواء 

الإنفاق  اأو  القاتلة،  ال�ضري  حوادث  عدد  تنامي  �ضكل  على  اأو  ع�ضابات...(، 

املايل الذي يتجاوز املليارات ويهدد اقت�ضادات دول كثرية، ويدمر عائلت 

عديدة.

ويبقى النـزف الأكرب يف الرثوة الب�ضرية، وخ�ضو�ضًا ال�ضبابية منها، اإذ ي�ضقط 

منها اأعداد كبرية ب�ضيف الإدمان.

...واأخريًا، نقول: اإن املخدر عدو لك... فاحذره.

مبحاربتها،  العاملي  الهتمام  ازداد  املتعددة،  وم�ضارها  املخّدرات  اأخطار  اإىل  نظرًا 

ال�ضباب،  وخ�ضو�ضًا  النا�ض،  توعية  بهدف  الكثرية  والندوات  املوؤمترات  واأقيمت 

اإىل تلك الآفة القاتلة، وكّر�ضت الأمم املتحدة يوم 6/26 من كل عام ليكون »اليوم 

العاملي ملحاربة املخدرات« لتحقيق تلك الغاية.
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فكم من اآباء واأمهات تبخرت اآمالهم وطموحاتهم عند اكت�ضاف اأن اأبناءهم 

اأ�ضبحوا فري�ضة لهذا الوح�ض -الذي ل يتجا�ضر اإل على �ضعاف النفو�ض-، 

فبعد حلظة اكت�ضاف احلقيقة يكون الطريق �ضعًبا ومليًئا بالأحلم والطموحات 

وهي  اأكبادهم،  فلذات  عن  الداء  هذا  ابتعاد  اإل  تتمنى  ل  التي  والآمال 

بالفعل لي�ضت بالرحلة ال�ضهلة فهي رحلة �ضاقة يتاأرجح فيها الإن�ضان بني الياأ�ض 

ملاذا   .. اجلميع  عليه  يجيب  اأن  لبد  الذي  ال�ضوؤال  ياأتي  هنا  ومن  والرجاء.. 

اأ�ضا�ضه الوهم؟!! وملاذا يحفر الإن�ضان بداخله  يعلق الإن�ضان م�ضريه ب�ضيء 

جحًرا لوح�ض من الوهم في�ضتد عود هذا الوح�ض ويدمر حياة الإن�ضان؟!!!!

لهبة  بزفرات  تفوح  التي  وال�ضدور  الدامعة  العيون  من  �ضاهدنا  وكم 

اأغلى ما ميلكون وهو »اإرثهم الذي يفاخرون به«  نتيجة لنك�ضار الأمل يف 

احل�ضرة  م�ضاعر  ترافقه  الذي  ال�ضياع  وراء  واجنرافهم  اأبنائهم  ل�ضياع  نتيجة 

واخلوف والقلق الدائم من امل�ضتقبل املجهول، فهذه امل�ضاعر تقطن يف �ضدور 

اأ�ضر ال�ضحايا الغارقني يف م�ضتنقع املخدرات.

والف�ضيلة  اخلري  وحمبي  اأقارب  من  معها  يتعاطف  ومن  الأ�ضر  هذه  ومعاناة 

ملكافحة  بامل�ضئولية  هائل  �ضعور  يوازيها  املتكافل  جمتمعنا  منهم  يخلو  ل  الذين 

هذا الوباء املدمر على كافة الأ�ضعدة. 

اإن التطوع ملكافحة هذا الوباء القاتل من كل فرد من اأفراد املجتمع مهما بلغ 

ا من �ضرفهم  اأفراد وجماعات واأي�ضً )ل يعرف اأحد حجم خطورة املخدرات اإل من يكابد معاناتها من 

اهلل عز وجل بالعمل على متابعة و�ضبط مرتكبيها وحما�ضرة اآثارها املدمرة.. ومع عدم ال�ضتهانة باجلرائم الأخرى اإل اأن 

ا يف ارتكاب جميع اجلرائم الأخرى، وحتمل املخدرات اأخطر واأ�ضرع جرمية يف حق الب�ضرية باأ�ضرها  املخدرات اأ�ضبحت �ضبًبا اأ�ضا�ضيًّ

األ وهي حتويل الآمال اإىل اآلم يف نفو�ض الآباء والأمهات، وب�ضببها يفقد املجتمع عنا�ضر كثرية من طاقاته، فهناك عنا�ضر هدامة وهم 

ممن وقعوا يف اأ�ضر هذا الداء اللعني، وعنا�ضر اأخرى بدًل من ال�ضتفادة بطاقاتها يف بناء املجتمع وتقدمه اأ�ضبح همها الأكرب هو الق�ضاء 

على هذه الآفة اللعينة التي تنه�ض يف جذور املجتمعات لتدمرها وجتعل منها خراًبا يحل مكان العمار (.

مقدار جهده وم�ضاركته �ضيمكننا بحول اهلل وقوته من قلب املعادلة يف نفو�ض 

الأ�ضر املكلومة، وعندها ن�ضتطيع اأن جنعل الأمل ينت�ضر على الأمل.

يوجد  فل  ذلك،  على  دليل  خري  الع�ضر  اآفة  هي  املخدرات  اأن  مقولة  ولعل 

جرمية  جراء  الإن�ضاين  املجتمع  يدفعها  التي  الق�ضرية  ال�ضريبة  من  اأ�ضعب 

تعاطي واإدمان املخدرات، وتلك ال�ضريبة هي الأرواح الإن�ضانية التي تزهق 

اأكرث من  متّثل  امل�ضروعة  الُع�ضال، و�ضناعة املخدرات غري  الداء  ب�ضبب هذا 

العاملية، وتظهر تقارير الأمم املتحدة واجلهات  التجارة  8 % من قيمة جمموع 

فقد  باأ�ضره  العامل  يغطي  واإدمانها  املخدرات  انت�ضار  اأن  املتخ�ض�ضة  الر�ضمية 

جل انت�ضارها يف 170  بلًدا واإقليًما. �ضُ

 وال�ضتهلك غري امل�ضروع للمخدرات ازداد يف ال�ضنوات الأخرية يف جميع 

واأنه  ت�ضاعد  يف  ال�ضتهلك  هذا  اأن  تبني  موؤ�ضرات  عدة  وهناك  العامل  اأنحاء 

 200 من  اأكرث  املخدرات  اإدمان  من  ويعاين   . خطرية  عاملية  ظاهرة  اأ�ضبح 

على  املبا�ضرة  اآثارها  عند  املخدرات  اأزمة  تقف  ول  العامل،  يف  �ضخ�ض  مليون 

تلحق  فهى  والدول،  املجتمعات  اإىل  تداعياتها  متتد  واإمنا  واأ�ضرهم،  املدمنني 

الفرد  م�ضتوى  على  متوالية  كوارث  وتوؤدي اإىل  بالإن�ضان  بالغة  اأ�ضراًرا 

والديون،  والقمار  والقتل  وال�ضطو  والرتويج  ال�ضرقة  جرائم  مثل  واملجتمع 

لذلك فهي اآفة َمر�ضية ذات اأبعاد تربوية واجتماعية وثقافية ونف�ضية.
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يتعاطون  العامل  �ضكان  من   %3 فاإن  املتحدة  الأمم  اإح�ضائيات  ح�ضب 

العامل  يف  مدمن  مليون   200 من   اأكرث  هناك  اأنه  اأي  الإدمانية  املواد 

غالبيتهم يتعاطون مادة احل�ضي�ض )162( مليوًنا يليهم 40 مليوًنا يتعاطون 

الهريوين  ومثلهم  الكوكايني  يتعاطون  مليوًنا   14 و  الأمفيتامينات 

املعرفة  يف  كبرًيا  تطوًرا  املا�ضي  القرن  من  الأخرية  العقود  و�ضهدت 

الع�ضبي  اجلهاز  على  والكحول  املخدرات  اأثر  عن  الطبية  الإن�ضانية 

للإن�ضان. 

من  اإنه  حيث  التطور  ذلك  ملمح  لأهم  ا  ملخ�ضً املقال  هذا  يف  نتناول 

واملزاج  والإدراك  الوعي  على  توؤثر  الإدمانية  املواد  اأن  املعروف 

والتفكري لدى املتعاطي، ومعروف اأن مر�ض الإدمان مر�ض مزمن وله 

للبع�ض  ميكن  ملاذا  نعرف  ل  ولزلنا  معقدة  وبيولوجية  وراثية  اأ�ضباب 

التحكم لأعوام طويلة يف تعاطيهم بينما يفقد اآخرون ال�ضيطرة يف وقت 

وجيز وينتهون اإىل الإدمان.

على  الإدمانية  املواد  تاأثري  لكيفية  العلمي  الفهم  يوؤدي  اأن  ويوؤمل 

وظائف املخ اإىل اإزالة الكثري من الغمو�ض عن اأ�ضباب الإدمان والتقليل 

اآفاق  اكت�ضاف  اإىل  ا  اأي�ضً الفهم  ويوؤدي  باملر�ض  املرتبطة  الو�ضمة  من 

علجية جديدة. 

ت�شخي�ص الإدمان :

منظمة  ح�ضب  الإدمان  لت�ضخي�ض  ال�ضريرية   باملقايي�ض  اإيجاز  يف  التذكري  املفيد  من 

ال�ضحة العاملية الوارد يف الت�ضنيف العا�ضر للأمرا�ض حيث اإنه يجب اأن تتوافر 3 من 

ال�ضروط التالية للت�ضخي�ض:

 - ال�ضيطرة  وفقدان  التحكم  �ضعوبة   - الإدمانية  املادة  تعاطي  يف  القهرية  )الرغبة 

 - الأ�ضا�ضية  والواجبات  الهوايات  اإهمال   - التحمل   - الن�ضحابية  الأعرا�ض 

ال�ضتمرار يف التعاطي رغم الوعي بوجود اأ�ضرار ناجتة عن ذلك (.

اأو  ال�ضريري  بالتقييم  �ضواء  ب�ضورة علمية  اأعله  قيا�ض الأعرا�ض  و�ضار من املمكن 

fMRI والذي ميّكن  الوظيفي  املغناطي�ضي  بالرنني  الت�ضوير  التقنيات احلديثة مثل 

يف  الدم  وتدفق  الأك�ضجني  فيها  يتابع  املخ  يف  حمددة  كيميائية  عمليات  متابعة  من 

نوع  وهو   PET الـ  تقنية  من  اأو  اجللوكوز  مادة  اأي�ض  وكذلك  الدماغ  �ضرايني 

فنتابع  الإدمانية  باملادة  ترتبط  م�ضعة  طبيعة  ذات  مادة  حقن  فيه  يتم  اآخر  ت�ضوير 

الدورة الدموية وتوزيعها يف املخ وتتلون املناطق اخلامدة باللونني الأزرق/ الأخ�ضر 

والأماكن الن�ضطة باللونني الأحمر/ الأ�ضفر وميكن بالتايل قيا�ض و�ضول اأي مادة اإىل 

تلك املناطق ومن املمكن ت�ضوير اأثر جمرد التفكري يف املادة اأو يف ظروف تعاطيها اأو 

حتى عملية ال�ضتياق لهذه املادة.

اجلهاز الع�شبي املركزي:

لبد اأن نتعرف على مناطق املخ الت�ضريحية والوظيفية قبل اأن ندخل يف �ضرح اخللل 

الوظيفي الذي ينتج عن تعاطي املخدرات.

 املناطق اخللفية يف املخ HIND BRAIN يرتكز فيها جهاز التحكم يف النب�ض 

والتنف�ض واليقظة  )وهي بالطبع اأ�ضا�ضية للحياة(. 

MID BRAIN فهي التي حتتوي على نظام يتكون من  بينما املناطق الو�ضطى 

جزاأين:

 Primitive اجلزء الأول وهو ما ي�ضمى بالدماغ البدائي اأو دماغ الزواحف -

املردود   دائرة  على  يحتوي  الذي  و   Brain or Reptile Brain
 Nucleus الـ   هما  هامتني  بوحدتني  واملحددة     Reward System
 Ventral Tegmental Area الـ  -و   accumbens NAc
ال�ضرورية  بالوظائف  وتخت�ض  احليوانات   �ضائر  مع  فيها  ن�ضرتك  التي  VTAوهي 

للحياة من اأكل و�ضرب وجن�ض .

- اأما اجلزء الثاين فيتمثل يف اجلهاز الطريف Limbic system  والذي ي�ضمل 

د. �أحمد يو�سف علي

��ست�ساري طب نف�سي

ع�سو �لكلية �مللكية �لربيطانية

�ملدير �لطبي 

�ملركز �لوطني للتاأهيل

�أبو ظبي - �لإمار�ت �لعربية
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مراكز اللذة واملتعة  والرغبات والتعلم وذاكرة النفعالت العاطفية   

.Amygdala
على  فتحتوي   FORE BRAIN( املخ  من  الأمامية  املناطق  اأما   

النظام التنفيذي.

ومن املهم اأن نفهم اأن هذه الأنظمة تعمل يف ان�ضجام كوحدة واحدة 

اأثر املادة الإدمانية مبجرد التفكري  اإذ يبداأ  ولي�ضت كوحدات منف�ضلة 

الناجت  ال�ضلوكي  والأثر  بتعاطيها  مروًرا  روؤيتها  عند  ال�ضتثارة  اأو  فيها 

عن ذلك. 

الع�ضبية  اخلليا  هي  الع�ضبي  اجلهاز  لن�ضيج  الرئي�ضية  الوحدات 

كهرو-  باإ�ضارات  بينها  التخاطب  يتم  اإذ    )Neurons(

من  الكهربائية  الإ�ضارة  فتمر  الع�ضبية  النهايات  اإىل  ت�ضل  كيميائية 

الع�ضبي  بالناقل  ت�ضمى  كيميائية   مادة  اإفراز  ويتم  لأخرى  خلية 

واأخرى  خلية  كل  بني  الفجوة  يف   Neurotransmitter
التالية  املواد  اإحدى  اإفراز  يف  منها  كٌلّ  وتتخ�ض�ض   Synapse
Dopamine،   Serotonin ، Noradrenalineوالـ 
 Endogenous واأخرًيا    Glutamate والـ   GABA

.Opioids
وي�ضبه هذا النظام املفتاح والقفل فل ميكن اأن يعمل ناقل ع�ضبي على 

�ضرنى  كما  النظام  هذا  اأهمية  وتنبع  تخ�ض�ضية  فكلها  اأخرى  �ضبكة 

لحًقا يف اأن املواد الإدمانية ميكن اأن تقلد اأثر هذه املركبات اأو اأن تلغي 

ت�ضمى  معيقة  كانت  فاإذا  منها،  التخل�ض  �ضرعة  يف  تتحكم  اأن  اأو  اأثرها 

Antagonist  واإذا �ضهلت اأو قلدت عمل الناقل الع�ضبي ت�ضمى 
التايل:- اإىل  املخدرة  املواد  اأثر  ويق�ضم   Agonist

املواد  اأو  واملذيبات  كالفاليوم  املهدئة  والعقاقري  الكحول  مثل:  املثبطة 

الطيارة.

املن�ضطة مثل: النيكوتني والكوكايني والأمفيتامني والكابتجون.

.PCP اأو الـ LSD املهلو�ضة مثل: الـ

املخدرة: احل�ضي�ض .

اآثار املواد الإدمانية على النواقل الع�صبية:

اأثر  من  ويقلل  مثبط(  )وهو   GABA الـ  اأثر  من  يزيد  الكحول 

مركب  يف  فيوؤثر  املخ  يف  من�ضط  اأو  مثري  وهو   Glutamate الـ 

.Dopamine الدوبامني

مناطق  يف  الدوبامني  �ضبكة  على  مبا�ضرة  تعمل  والأفيونات  الهريوين 

املخ الو�ضطى.

ا  احل�ضي�ض: لديه م�ضتقبلت خا�ضة and CB2 CB1  ويعمل اأي�ضً

على الدوبامني.

الكوكايني مينع ا�ضرتجاع الدوبامني اإىل اخللية فيزيد تركيزه يف الفجوة 

الع�ضبية وبالتايل تزيد من اآثاره.

الأمفيتامني يزيد من اإفراز مركب الدوبامني ويعيق ا�ضرتجاعه داخل 

اخلليا.

ذاكرة  يف  الأوىل  التعاطي  جتربة  ت�ضجيل  يتم  اأن  ا  نظرًيّ املمكن  ومن 

العواطف وت�ضجل كذلك الرغبة يف تكرارها ورمبا تكون هذه الذاكرة 

املكان،   ( بتعاطيها  املحيطة  بالظروف  ب�ضدة  ربطها  يتم  اأن  لدرجة  قوية 

التي  املثريات  من  املحيطة  والظروف  املادة  فت�ضبح  الأ�ضخا�ض...( 

ميكن  ل  قهرية  ال�ضلوكيات  هذه  فت�ضبح  ال�ضيطرة  لفقدان  توؤدي 

التحكم فيها .

للتعاطي  اأولوية  يعطي  لأن  املدمن  املري�ض  تدفع  عوامل  عدة  وهناك 

ترك  اأو  التوقف  اإمكانية  باأ�ضرته وبعمله وحياته وتفقده  اهتمامه  تفوق 

فحينما  والتعلم  التعود  عملية  اإىل  يرجع  الإدمان  واأ�ضا�ض  املخدر. 

اإىل جتربة خمدر مثل الهريوين مثًل يحدث  يتعر�ض اجلهاز الع�ضبي 

مثل   فقط  باملادة  ولي�ض  باملتعاطي  املحيطة  بالظروف  ارتباط 

البحث  يجعل  مما  املحيطة(  والبيئة  التعاطي  واأدوات  الأ�ضدقاء، 

ا ويجعل من  اأمًرا قهرًيّ اأثر املخدر  الناجتة عن  الن�ضوة واملكافاأة  عن 

تكرار الفعل اأمًرا موؤكًدا.

للمخ اأنظمة تطورت لتوجيه ال�ضلوك نحو اأهداف مهمة للحياة فتعمل 

مرتبطة  لإ�ضارات  ا�ضتجابة  معينة  دوائر  ت�ضغيل  على  الأنظمة  تلك 

بالأكل وال�ضرب واجلن�ض كلها �ضرورية ل�ضتمرارية احلياة . وحتدث 

الأجهزة  تلك  مفاتيح  على  املخدرات  ت�ضتويل  حني  الكربى  اخلدعة 

للبقاء  �ضرورية  باأنها  املخ  فتوهم  الكيميائية  ال�ضفرة  نف�ض  وت�ضتخدم 

على قيد احلياة بل اإن تاأثريها م�ضاعف لتاأكيد حدوث نتائج قوية توؤكد 

توا�ضل �ضلوك التعاطي.

ونعلم مما �ضبق اأن هذه الأنظمة توجد يف مناطق اإدارة الرغبة والدافع 

يف املخ. ونفهم مما �ضبق اأن لكل خمدر دائرة اأو �ضبكة تخ�ض�ضية يف املخ 

   Mesolimbic system ويجمعها اأنها تعمل يف منطقه ت�ضمى

 Limbicاأو املتعوي  باجلهاز  ي�ضمى  ما  داخل  نظامان  وبها 

system  الأول هو VTA  وهو مهم يف اإدارة العواطف والتفكري 
 Nucleus الـ  هو  والثاين  والتنفيذ،  التخطيط  ثم  ومن  والذاكرة 

accumbens  وهي نواة الدوافع والرغبات وتقرر قيمة الإ�ضارة 
الع�ضبية للمخ ومدى اأهميتها، فاإذا مت تعاطي خمدر تنخدع النواة  لإفراز 

كمية كبرية من مركب الدوبامني وهو العملة التي تتخاطب بها �ضبكة 

تهم  )املخدر(  الإ�ضارة  لهذه  ق�ضوى  اأولوية  هناك  اأن  املخ  فيفهم  املخ 

احلياة ب�ضكل عام.  

فعل  رد  ويكون  والرتباط  الإ�ضارة  تقوى  التعاطي  تكرار  مع  بالطبع 

ا حتى الإنهاك واأحياًنا الوفاة. اجلهاز الع�ضبي م�ضتمًرّ
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ثبت علميا اأن املخدرات ت�رض باملتعاطي 

تبعا  خطورته  درجة  وتختلف  وعقله 

وو�سيلة  امل�ستعمل  العقار  خل�سائ�ص 

املتعاطي  ل�سخ�سية  وتبعا  تعاطيه 

وللبيئة التي يجري فيها التعاطي وثبت 

والهريوين  الكوكايني  اأن  اأي�سا  علميا 

يف  تعترب  التي  املواد  من  والأمفيتامينات 

واإن  الوَفيات  يف  �سببا  الأحيان  من  كثري 

تقرير الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات 

يقدر عدد الوفيات املرتبطة باملخدرات بني 

طريق  عن  للمخدرات  ومتعاٍط  متناول 

احلقن بحوايل 200 األف حالة �سنويا 

على  يوؤثر  التعاطي  اأن  واملعروف 

الناحية اجل�سمية واجل�سدية وعن طريق احلقن 

اخلطرية  الأمرا�ص  انت�سار  اإىل  يوؤدي  امللوثة 

وتعاطيها  الوبائي«  الكبد  »التهاب  مثل 

الإنتاجية للفرد وبالتايل يوؤثر  القدرة  ي�سعف 

والعقل  املعتل  البدن  لأن  املجتمع  على  ذلك 

املختل والنف�سية املري�سة ل ميكن اأن يوؤدي �ساحبها 

عمله على اأكمل وجه وخا�سة اأن الأعمار من 15 : 35 

�سنة هي من املتعاطني وهذا هو �سن اخلروج اإىل العمل يف 

�ستى جمالته فنجد اأن التعاطي يوؤثر على ال�سباب كاأفراد 

عمل  على  احل�سول  يف  واإحباطهم  منتجني 

1993م تقول:  لهم، فهناك درا�سة عام 

تعاطي املخدرات قبل التوظيف يرتبط 

اإيجابيا بالتغيب عن العمل والطرد من 

تريد  التي  الوظائف  وخا�سة  اخلدمة 

ذاكرة فورية ومهارات حركية.

العوامل  �سمن  يدخل  املخدرات  فتعاطي 

امليول  وحترك  وتك�سف  توقظ  التي 

الإجرامية وذلك بعد اأن يهدئ املخدر 

التي  النف�سية  القوة  من  ويقلل 

200 �ألف حالة وفاة 
�سنويًّا ب�سبب �لتعاطي
200 �ألف حالة وفاة 
�سنويًّا ب�سبب �لتعاطي

تت�سدى للجرمية داخل الإن�سان �سواء كانت غريزة �سامية اأو خوفا 

من عقوبة اأو خوفا من الله.

ال�سخ�ص ج�سارة وبعد  ت�سود  الإجرامية  العوامل  ت�سود  وعندما 

�سيء من الرتدد يدخل ال�سخ�ص يف مرحلة الت�سميم التي مير منها 

اجلن�ص،  العنف،  يف  يتمثل  والذي  الإجرامي  العمل  اإىل  ب�سهولة 

ال�رضقات وغريها.

�إح�صائيات عامة

انت�سار  اأن  الر�سمية  واجلهات  املتحدة  الأمم  تقارير  اأظهرت  وقد 

يف  انت�ساره  �سجل  فقد  كله  العامل  يغطي  واإدمانها  املخدرات 

القارة الأمريكية، واحل�سي�ص  170  بلدا واإقليما: الكوكايني يف 

واأوروبا، ويزرع احل�سي�ص وينتج  اآ�سيا  والأفيون واملن�سطات يف 

يف اأفغان�ستان وباك�ستان وميامنار، وبكميات اأقل بكثري يف م�رض 

الالتينية  اأمريكا  يف  وينتج  الكوكايني  ويزرع  وتركيا،  واملغرب 

وبخا�سة يف كولومبيا. وتقدر امل�سبوطات من املخدرات بـ 20 

- 30% من الكميات التي توزع يف الأ�سواق، وهذا موؤ�رض على 

مدى جناح جهود مكافحة املخدرات.

وي�سري التقرير العاملي ملكافحة املخدرات اإىل اأن معظم املتعاطني 

ال�سباب  هوؤلء  من  �سنة، وكثري   34-25 �سن  من  الذكور  من 

يرف�سون العالج خوفا من ال�سجن.

من  هم  املدمنني  من   %33 ن�سبة  اأن  نف�سها  الدرا�سة  واأظهرت 

حملة  من  و%16  اجلامعية  الإجازات  وحملة  اجلامعات  طالب 

يف  التكميلي  امل�ستوى  بلغوا  ممن  و%29  الثانوية  ال�سهادات 

تعلمهم، و18% بلغوا املرحلة البتدائية و4% فقط من الأميني. 

واأن 60% من هوؤلء بداأوا فى تعاطي املواد املخدرة للمرة الأوىل 

كانت  الأرقام  وهذه  �سنة،   14 اإىل   10 بني  ترتاوح  اأعمار  يف 

الإ�سرتاتيجية  »نحو  بعنوان  مدار بحث وتداول يف ور�سة عمل 

القدي�ص  جامعة  نظمتها  املخدرات«  من  الن�صء  لوقاية  الوطنية 

يو�سف بالتعاون مع املجل�ص الأعلى للطفولة يف لبنان.

�ملخدر�ت م�صكلة عاملية

اأي�سا  عاملية  م�سكلة  املخدرات  وتعاطي  اإنتاج  ظاهرة  وت�سكل 
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حيث يكاد ل يخلو جمتمع اإن�ساين من اآثارها املبا�رضة اأو غري 

ملكافحة  واملحلية  الدولية  الإجراءات  تكلف  كما  املبا�رضة. 

املدمنني  وعالج  باأ�رضارها  والتوعية  املخدرات  انت�سار 

املخدرات  جتارة  ومتثل  �سنويا.  دولر  مليار   120 حوايل 

8% من جمموع التجارة العاملية، وي�سري تقرير الأمم املتحدة 

يتم  مبا  مقارنة  امل�سبوطة  الكمية  اأن  اإىل  املخدرات  ب�ساأن 

تهريبه ت�سكل ن�سبة �سئيلة فعلى �سبيل املثال ل تزيد كمية 

الهريوين امل�سبوطة عن 10% فقط من الكمية املهربة، كما 

ل تزيد يف الكوكايني عن 30%. وتختلف كمية ال�ستهالك 

املنبهات  ا�ستهالك  كمية  زادت  فقد  اآخر،  اإىل  �سنف  من 

خالل عقد الت�سعينيات ع�رضة اأ�سعاف عما كانت عليه يف 

الأفيونات  ا�ستهالك  ن�سب  ا�ستقرت  حني  يف  الثمانينيات، 

خالل ال�سنوات الثالث الأخرية. ويحاول هذا التقرير تقدمي 

وال�ستهالك  الإنتاج  حجم  عن  اأولية  واإح�سائيات  اأرقام 

الأمم  تقرير مكتب  بناًء على  العامل  باملخدرات يف  والجتار 

املتحدة ملكافحة املخدرات �سهد اإنتاج الكوكايني يف الفرتة 

ما بني 1993/92 - 1999 انخفا�سًا يناهز 20% عما 

هائاًل  �سعوداً  �سهدت  التي  الثمانينيات  يف  عليه  كانت 

العاملي غري  اإنتاجه  بلغ  املخدر، وقد  اإنتاج وت�سنيع هذا  يف 

م�ساحة  تعر�ست  كما   ،1999 عام  طنًا   765 امل�رضوع 

الأر�ص املزروعة به اإىل التقل�ص عام 1999 بن�سبة %14 

عما كانت عليه عام 1990.

اإىل  اإنتاجه  انخف�ص  اإذ  الأفيون،  يف  جنده  نف�سه  والأمر 

طن   5800 مقابل  2000يف  عام  �سنويا  4.800 طن 

عام 1999. وتقل�ست امل�ساحات املزروعة به عام 1999 

بن�سبة 17% عما كانت عليه عام 1990.

 134 اأبلغ  فقد  عاملية،  ظاهرة  اأي�سا  هو  العقاقري  تعاطي 

املخدرات  بتعاطي  تتعلق  م�سكلة  وجود  عن  واإقليما  بلدا 

اأن القنب هو العقار الأكرث ا�ستخدامًا  يف الت�سعينات. ومع 

خطورة  الأ�سد  العقارين  والكوكاين  الهريوين  يزال  فما 

اأما من الناحية الإقليمية فالعقاقري الرئي�سية التي  وتعقيداً. 

اأوروبا واآ�سيا واأ�سرتاليا،  تتطلب عالجا هي الأفيونيات يف 

واملن�سطات  واجلنوبية،  ال�سمالية  اأمريكا  يف  والكوكاين 

يف  والقنب  اآ�سيا،  �رضق  وجنوب  �رضق  يف  الأمفيتامينية 

اإفريقيا.

املخدرات  ملكافحة  املتحدة  الأمم  مكتب  تقديرات  وح�سب 

الذين  الأ�سخا�ص  عدد  بلغ  »الأودي�سي�سيب«  اجلرمية  ومنع 

ا�ستهلكوا عقاقري غري م�رضوعة عامليا فى اأواخر الت�سعينات 

البالغ  الأ�سخا�ص  من   %4.2 اأي  �سخ�ص،  مليون   180

مليونًا   144 ي�سمل  الرقم  وهذا  فاأكرث.  �سنة   15 عمرهم 

املن�سطات  يتعاطون  مليونًا   29 القنب،  ي�ستخدمون 

 13.5 الكوكايني،  يتعاطون  مليونًا   14 الأمفيتامينية، 

يتعاطون  ماليني  ت�سعة  منهم  الأفيونيات  يتعاطون  مليونا 

الهريوين. وب�سبب ا�ستعمال عقاقري متعددة معا ل يتطابق 

املقدر  العاملي  الإجمايل  الرقم  مع  املنفردة  الأرقام  جمموع 

والبالغ 180 مليونا.

�إح�صائيات عن �خلمر و�ملخدر�ت

وكالة  فرن�سي  حكومي  م�سئول  اأبلغ 

الكحولية  امل�رضوبات  اأن  لالأنباء:  رويرت 

حوادث  من   )%  40( وراء  ال�سبب  هي 

اآلف  اأي خم�سة   ، فرن�سا  �سنويا يف  املرور 

�سحية . 

املخدرات،  مكافحة  جلنة  تقرير  يف  ورد   ((

عام  منذ  �سنويا  تفقد  املتحدة  الوليات  اأن 

عن  يزيد  ما   )1983( عام  اإىل   )1979(

وحده،  الإنتاج  قطاع  يف  دولر  27مليار 

يف  )الفاقد(  حجم  التقديرات  هذه  وتت�سمن 

الإنتاج ال�سائع، ب�سبب نق�ص قدرة العاملني على 

ب�سبب  لهم،  )املفرت�سة(  املعدلت  ح�سب  الإنتاج، 

الغياب  نتيجة:  الفرد  وخدمات  اإنتاج  معدل  �سعف 

واجلرائم  والختال�سات..  وال�رضقات   .. والإهمال   ..

نتيجة  وكلها  الن�سباط،  وعدم   .. الأخرى 

لتعاطي هوؤلء الأفراد املخدرات على اختالف 

اأنواعها(( 

بني  للمقارنة   ... خطرية  اإح�سائية  يف   -

وغريها  املتحدة،  للوليات  الإنتاج  معدلت 

لنا  تت�سح  الكربى،  ال�سناعية  الدول  من 

الذي  لالنحدار  مقيا�سا  تعترب  التي  ال�سورة 

هوت اإليه الإ�سرتاتيجية ال�ساملة للمجتمع 

11



الأمريكي بالن�سبة لباقي املجتمعات : 

البالغني  1- فقد كانت ن�سبة املدخنني للح�سي�ص )املارجوانا( من 

من �سن )18 – 25 �سنة 1962( ل تتجاوز )4%( من مقدار 

املجتمع ، فبلغت )64 % عام 1982( .

2- وبالن�سبة ملن يتعاطون الكوكايني يف املدة نف�سها زادت من 

 )26( عن  اأعمارهم  زادت  ملن  مليونا   )22( اإىل  مليون  ن�سف 

�سنة.

القطاعات،  كل  يف  الأمريكي  الإنتاج  يف  الزيادة  وكانت   -3

بينما   ،)%39 مبعدل   1981  –  1967( عام  بني  عامة  ب�سفة 

 )%209( نف�سها  للفرتة  باليابان  الإنتاج  يف  الزيادة  ن�سبة  بلغت 

، وهذا   )%57( )90%( للفرتة نف�سها. ويف بريطانيا  ويف فرن�سا 

يبني بو�سوح الفوارق بني معدل اأمريكا، ومعدل اليابان، التي 

املتحدة يف  للوليات  احلقيقي  املناف�ص  فعال  تعترب 

املجال القت�سادي العاملي .... رغم كل ما حتظى به 

الوليات املتحدة من تفوق علمي كبري .

))كما ورد يف الإح�ساءات الأمريكية اأن )32%( من حجم القوى 

بخالف  )وهذا  املختلفة،  املخدرات  تتعاطى  الأمريكية،  العاملة 

والكوكايني،  الهريوين،  جتارة  حجم  واأن  اخلمر(،  يعاقرون  من 

بخالف  وهذا  دولر،  مليون   )90000( على  تزيد  واحل�سي�ص 

يف  العمال  واإهمال  وغياب،  تراخي،  عن  الناجتة  اخل�سائر  حجم 

اإنتاجهم وخدماتهم(( 

 .... اأمريكيني، يوجد طبيب يدمن اخلمر  اأطباء  - ))بني كل ع�رضة 

املتحدة،  الوليات  يف  طبيب  اآلف  اأربعة  عن  يقل  ل  ما  وهناك 

اإىل  املخدرات  من  اأخرى  واأنواعا  والأفيون  الكوكايني  يتعاطون 

املوؤمتر  عنها  ك�سف  التي  املوؤملة  احلقيقة  هي  هذه   ... الإدمان  حد 

ال�ساد�ص لالحتاد الطبي الأمريكي(( .

ماليني  ع�رضة  من  اأكرث  هناك  وحدها  املتحدة  الوليات  ))يف   -

مدمن على �رضب الكحول(( 

ال�ستعمال  هي  تلك  كبرية،  مع�سلة  الياباين  البولي�ص  يواجه   -

البيوت، والرجال  املتزايد للعقاقري املخدرة بني الأحداث، وربات 

العاديني . وي�ستفاد من التقرير ال�سنوي لوكالة البولي�ص القومي، 

اأن عدد ربات البيوت اللواتي تعاطني املخدرات، قد اأ�سبح ثالثة 

اأ�سعافه خالل ال�سنوات الثماين املا�سية .

- ))عدد مدمني الكوكايني يف الوليات املتحدة الأمريكية، ي�سل 

اإىل ع�رضة ماليني مدمن(( 

- )) يعتقد اأن هناك حوايل )10( ماليني مدمن للخمر يف الوليات 

املتحدة وهم م�سئولون عن اأكرث من ) 20 ( األف حالة وفاة ، نتيجة 

املقبو�ص  ن�سف  تقريبا  ي�سكلون  وهم  عام،  كل  املرور  حوادث 

عليهم، امل�ستبه يف ارتكابهم جرائم العنف .... وهناك كذلك )25( 

األف حالة قتل وانتحار ب�سبب �سوء ا�ستخدام الكحول(( .
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الف�صاد يغزو �صيدليات الإنرتنت

مكافحة املخدرات عرب الإنرتنت يف موؤمتر بتون�س

الإ�سرتاتيجيات  التون�سية  العا�سمة  يف  يناق�سون  عرب  خرباء 

اجلديدة ملكافحة تهريب املخدرات ل �سيما عرب الإنرتنت.

ي�ستمر  اجتماعا  تون�ص  يف  الأربعاء  عرب  خرباء  بداأ   - تون�ص 

العرب  الداخلية  وزراء  ملجل�ص  العامة  الأمانة  تنظمه  يومني 

خم�س�سا ملناق�سة الإ�سرتاتيجيات اجلديدة ملكافحة املخدرات 

خ�سو�سا عرب الإنرتنت.

وقالت الأمانة العامة اأن اخلرباء �سيبحثون الأ�ساليب اجلديدة 

الإنرتنت  �سبكة  عرب  �سيما  ل  املخدرات  وترويج  لتهريب 

ب�رضورة  ال�سباب  واإ�سعار  املدمنني  تاأهيل  اإعادة  وكيفية 

البقاء مبناأى عن هذه ال�سموم     . 

العرب  الداخلية  وزراء  ملجل�ص  العام  الأمني  اأ�سار  و 

اأن  اإىل  الجتماع  افتتاح  يف  كومان  علي  بن  حممد 

اأداة هامة يف يد ع�سابات  اأ�سبحت  الإنرتنت  »�سبكة 

املخدرات«.

ولفت اإىل اأن »درا�سة حديثة ملنظمة ال�سحة العاملية 

تفيد باأن حوايل 90% من �سيدليات الإنرتنت تقدم 

عقاقري خمدرة من دون و�سفة طبية وين�سحب الأمر ذاته على ما 

يعرف بـ)اأطباء الإنرتنت( داعيا اإىل �رضورة اإيجاد الو�سائل التقنية 

والقانونية لتعطيل مثل هذه املواقع.

اأن ظاهرة املخدرات ازدادت خطورتها بفعل  و�سدد كومان على 

من  قلقه  عن  معربا  الإرهاب  جرمية  وبني  بينها  الوثيق  الرتباط 

دور اأموال املخدرات يف متويل الع�سابات الإرهابية.

ودعا الدول العربية اإىل منح اهتمام اأكرب لل�سقني التقني والعلمي 

يف املجال الأمني وتاأمني املوؤهالت الب�رضية واملعدات واملعطيات 

ال�رضورية لوقف تبيي�ص الأموال«.

كما دعا الهيئات الجتماعية والدينية واملجتمع املدين اإىل القيام 

الفئة  باعتبارها  ال�سباب  �سفوف  يف  �ساملة  توعية  بحمالت 

الأكرث تعر�سا لهذه الظاهرة.

واأ�سار كومان اإىل موؤ�رضات اإيجابية �سجلت يف مكافحة الإدمان 

املخدرات ل  احلرب على  النت�سار يف  العربية لكن  املنطقة  يف 

يزال بعيد املنال.

�سبط  من  العربي  العامل  يف  املخدرات  مكافحة  اأجهزة  ومتكنت 

 2003 عامي  بني  ما  خمدرات  جرمية  األف   220 قرابة 

و2005.

الداخلية  لوزراء  ال�سنوي  املوؤمتر  اإىل  تو�سياتهم  اخلرباء  و�سريفع 

العرب املقرر يف كانون الثاين/يناير 2009 يف تون�ص.

املوؤمتر الدويل ملكافحة املخدرات والإرهاب باململكة العربية ال�سعودية

    يف املوؤمتر الدويل ملكافحة الإرهاب الذي نظمته اململكة يف عام 

احلرمني  خادم  ورعاه  الريا�ص  مدينة  يف  عقد  والذي  1425هـ 

ال�رضيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - حيث األقى 

من  اململكة  حققته  وما  املوؤمتر  انعقاد  مبنا�سبة  كلمة  الله،  ،حفظه 

احلرمني يف  خادم  فقد ربط  الإرهاب  ملمو�ص يف مكافحة  جناح 

بثالث  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  الإرهاب  �سبكة  اأن  كلمته  جممل 

�سبكات عاملية اأخرى هي �سبكة تهريب الأ�سلحة، و�سبكة تهريب 

املخدرات و�سبكة غ�سل الأموال ومن هناك فاإنه من ال�سعب اأن 

مواجهة  احلرب  ت�ستمل  مل  ما  الإرهاب،  �سد  حربنا  يف  ننت�رض 

ال�سبكات الإجرامية الثالث وياأتي حديث خادم  حا�سمة مع هذه 

احلرمني ال�رضيفني اإىل املوؤمتر تاأكيداً باأن ق�سية املخدرات مرتبطة 

واجلرمية  الأموال  وغ�سل  الإرهابية  بالعمليات  وثيقًا  ارتباطًا 

جمال  يف  اأجريت  التي  الدرا�سات  اأغلب  اأ�سارت  كما  املنظمة، 

مكافحة املخدرات اإىل اأن ظاهرة الإجرام يف الجتار غري امل�رضوع 
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يف املخدرات وتعاطيها وترويجها جزء من مكونات الظاهرة. 

العرب  الداخلية  العام ملجل�ص وزراء  الأمني  ل�سان  وقد جاء على 

احلادي  العربي  املوؤمتر  افتتاح  يف  كومان  علي  حممد  الدكتور 

تون�ص  يف  املنعقد  املخدرات  مكافحة  اأجهزة  لروؤ�ساء  والع�رضين 

حيث قال »اإن ما ي�ساعف من خطورة جتارة املخدرات اأن الأموال 

خمتلف  لتمويل  م�سدر  اأهم  ت�سكل  التجارة  هذه  من  املتاأتية 

التحالف  اإطار  يف  الإرهاب  مقدمتها  ويف  الإجرامية  التنظيمات 

ال�رضير بني هذه املنظمات«. 

من ذلك جند اأن هناك عالقة وطيدة بني جتارة املخدرات والإرهاب 

الدويل فالإرهابيون يعتمدون على املخدرات كم�سدر متويل لهم 

والرتويج  التهريب  عمليات  يف  التهريب  ع�سابات  وت�ستخدم 

غري  الجتار  جرائم  مرتكبي  فاإن  �سك  ول  املخدرات«  »جتار 

تنظيمًا  الإرهابيني  املجرمني  اأعتى  من  املخدرات  يف  امل�رضوع 

بدين  يوؤمنون  ل  ماًل  واأوفرهم  بط�سًا  واأ�رض�سهم  دهاء  واأكرثهم 

وهدفهم الوحيد تدمري الطاقات وك�سب املال. 

وتهريب  اإنتاج  جمال  يف  تعمل  التي  الإجرامية  املنظمات  اإن 

املخدرات ا�ستفادت اإىل اأق�سى مدى من تقدم علوم التقنية وعلم 

واإدارتها  تنظيمها  دقة  من  ا  وجلًيّ وا�سحًا  ذلك  وظهر  الإدارة.. 

وعالقة التعاون ال�رضية القائمة بني منظمات الجتار للكوكايني 

والهريوين يف العديد من الدول، ورغم اأن هذه املنظمات تتباين 

تباينًا �سديداً فاإنها تتقا�سم �سمات عديدة متكنهم من الو�سول اإىل 

غاياتهم. 

اإن الأموال املتاأتية من جتارة املخدرات ت�سكل اأهم م�سدر لتمويل 

خمتلف التنظيمات الإجرامية ويف مقدمتها الإرهاب. 

باأن  املخدرات  الدولية ملراقبة  الهيئة  ال�سادر من  التقرير  ويوؤكد 

من  اأكرث  اإىل  2006م  عام  يف  و�سل  املخدرات  جتارة  حجم 

اقت�سادًيّا  التجارة  هذه  اأ�رضار  عن  ناهيك  دولر  800مليار 

ا. ا واجتماعًيّ واأمنًيّ

يف تقرير الهيئة الدولية يف املوؤمتر العاملي

 ملراقبة املخدرات – اليابان - :

ال�سفة القانونية للمخدرات ت�سليل لل�سعوب!! 

-  اأرباح املخدرات ل�سالح البلدان املروجة فقط. 

-  اأفيون اأفغان�ستان ي�سعل احلرب الأهلية. 

- اأمريكا اأكرب دولة يف العامل لتعاطي املخدرات. 

- 300 األف قر�ص من عقار الأك�ستا�سي يف �سبطية اأوروبية. 

-  ح�سي�ص القنب من ثالثة لفائف ي�ساوي �رضر 20 �سيجارة. 

 اأثبتت مراقبة احلكومات للمخدرات اأنها ل تخدم 

اأي�سا  بل تخدم  ال�سحة والأمن فح�سب،  م�سلحة 

للنمو  قابل  اقت�ساد  بناء  يف  املتمثلة  امل�سلحة 

هو  املخدرات  مراقبة  عن  والتخلي  وال�ستدامة، 

الجتماعي  دولنا  بتقدم  اللتزام  عن  التخلي  مثل 

والقت�سادي. 

اإميافو رئي�ص الهيئة  هذا ما جاء يف تقرير د. فيليب 

الدولية ملراقبة املخدرات يف املوؤمتر الدويل ال�سنوي 

لزراعة  ما  تناول  حيث  اليابان،  يف  اأقيم  الذي 

املخدرات والجتار وتعاطيها بطريقة غري م�رضوعة 

من تاأثري على التنمية القت�سادية اإجمال، فالرتكيز 

عن�رض  لأنها  منا�سب  القت�سادية  التنمية  على 

حا�سم للتنمية امل�ستدامة والتنمية الب�رضية، كما اأن 

الن�سبة ال�ساحقة من الأرباح الناجتة عن الجتار غري 

امل�رضوع باملخدرات ل تكون يف البلدان التي جتري 

فيها زراعة حما�سيل املخدرات غري امل�رضوعة 

املنتجات  بيع  فيها  يتم  التي  البلدان  يف  بل 

اجلاهزة وتعاطيها بطريقة غري م�رضوعة. 
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اإىل  القنب  ح�سي�ص  على  القانونية  ال�سفة  اإ�سفاء  دعاة  ويجنح 

يوؤثر  القنب  ح�سي�ص  تعاطي  اأن  بيد  �سار.  غري  كعقار  ت�سويره 

على املخ، كما اأن تعاطيه غري امل�رضوع يرتبط بالنوبة القلبية يف 

حالة بع�ص ال�سبان، وميكن اأن ي�سبب اأمرا�ص الرئة ومنها �رضطان 

الرئة. وقد اأظهرت درا�سة قامت بها موؤ�س�سة بريطانية موؤخرا اأن 

تدخني ثالث لفائف من ح�سي�ص القنب ي�سبب يف ال�سعب الهوائية 

الأ�رضار نف�سها التي ي�سببها تدخني ع�رضين �سيجارة من التبغ. 

ويفح�ص التقرير تاأثري اإنتاج الهريوين والكوكايني غري امل�رضوع 

لنجاح  املخدرات �رضورية  مراقبة  اأن  وي�ستنتج  القت�ساد،  على 

ما  بلد  الأجل يف  الطويلة  القت�سادية  التنمية  اأن  التنمية. ويبني 
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امل�رضوعة توؤدي اإىل عدم ا�ستقرار اقت�ساد البلد والدولة واملجتمع 

بكامله. 

امل�رضوع  غري  الجتار  عن  الناجتة  الأرباح  معظم  اأن  حني  ويف 

الأثر  فاإن  املتقدمة،  البلدان  يف  جهات  جتنيها  باملخدرات 

القت�سادي اأكرب بكثري يف البلدان النامية، حيث ميثل الجتار غري 

امل�رضوع باملخدرات ن�سبة اأكرب من القت�ساد. وعلى �سبيل املثال 

فاإن اإنتاج املخدرات والجتار بها بطريقة غري م�رضوعة ي�سكالن 

ن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل ترتاوح بني 10 و15 يف 

املائة يف اأفغان�ستان وميامنار، وبني 2 و3 يف املائة يف كولومبيا 

املتحدة  الوليات  ال�سعبية، ويف  الدميقراطية  وجمهورية لو�ص 

املائة  يف   0.4 امل�رضوعة  غري  املخدرات  من  الأرباح  ن�سبة  تبلغ 

من الناجت املحلي الإجمايل مع اأن عدد من يتعاطون املخدرات يف 

الوليات املتحدة اأكرب مما يف اأي بلد اآخر. 

غري  املخدرات  جتارة  توؤدي  اأن  ميكن  كيف  التقرير  ويظهر 

التي  اأفغان�ستان  ذلك  ومثال  البلد،  ا�ستقرار  عدم  اإىل  امل�رضوعة 

�ساعدت زيادة اإنتاج الأفيون ال�سخمة بها يف اأوائل الت�سعينيات 

النمو  انخفا�ص  اإىل  الأدلة  وت�سري  الأهلية.  احلرب  اإلهاب  على 

بلدان جماوران  �سهد  املعي�سة، يف حني  وم�ستويات  القت�سادي 

يف  اإيجابيا  اقت�ساديا  ا  منًوّ واإيران،  باك�ستان  هما  لأفغان�ستان، 

زراعة  من  للحد  نتيجة  ال�سواء  على  والت�سعينات  الثمانينات 

خ�سخا�ص الأفيون فيهما بقدر كبري اأو الق�ساء عليها. 

)زراعة املخدرات( 

اإفريقيا خا�سة يف املغرب،  التقرير زراعة املخدرات يف  ويتناول 

كما يزداد تعاطي الكوكايني تقريبا يف جميع البلدان يف اإفريقيا 

وقد  اإفريقيا.  وجنوب  نيجرييا  يف  وخا�سة  والغربية،  اجلنوبية 

اإىل  بالكوكاكيني  الجتار  من  اإفريقيا  جنوب  يف  حتول  حدث 

الجتار بالكراك. ويجري ا�ستخدام الأجزاء اجلنوبية والغربية من 

اإفريقيا لت�سليم الكوكايني املنقول من اأمريكا اجلنوبية اإىل اأوروبا 

واأمريكا ال�سمالية. 

اأما تعاطي الهريوين فال يزال حمدودا اأ�سا�سا يف املناطق احل�رضية 

تعاطي  يف  زيادة  هناك  باأن  تقارير  وتفيد  القارة،  من  الكبرية 

ال�رضقية  الأجزاء  يف  البلدان  معظم  ويف  م�رض  يف  الهريوين 

واجلنوبية من اإفريقيا. 

الهريوين والأك�ستا�سي  الأمريكية زادت �سبطيات  القارة  ويف 

على  والكاريبي  الو�سطى  اأمريكا  منطقة  يف  الن�سوة(  )عقار 

ح�سي�ص  ي�سمل  املنطقة  يف  باملخدرات  الجتار  اأن  من  الرغم 

القنب والكوكايني غالبا، وت�سري تقديرات ال�سلطات يف جامايكا 

واململكة املتحدة اإىل اأن نحو 10 يف املائة من امل�سافرين بالطائرة 

من جامايكا اإىل اململكة املتحدة يقومون بتهريب خمدرات. ويف 

كولومبيا وبريو يجري ربط م�سكلة املخدرات على نحو متزايد 

بالق�سايا ال�سيا�سية وق�سايا الأمن الوطني، فاجلماعات امل�ساركة 

كولومبيا  يف  الع�سكرية  �سبه  واجلماعات  الع�سابات  حرب  يف 

بتبادل  وتقوم  تنتجها،  التي  املعامل  وعلى  باملخدرات  الجتار  عملية  على  ت�سيطر 

املخدرات غري امل�رضوعة مقابل الأ�سلحة. 

ويف اآ�سيا اأ�سبحت ال�سني البلد الرئي�سي ومنطقة العبور ل�سحنات الهريوين، و�سهدت 

زيادة كبرية يف �سبطيات الهريوين اأثناء ال�سنوات اخلم�ص الأخرية. وقد عززت بع�ص 

بلدان غربي اآ�سيا، مبا فيها الأردن واإيران وكازاخ�ستان، مرافقها لعالج مدمني املخدرات 

بلدان  معظم  يف  كافية  غري  املرافق  هذه  مثل  ولكن  جديد،  من  املجتمع  يف  ودجمهم 

املنطقة. 

تفاقم ظاهرة املخدرات يف اجلزائر 

 موؤمتر اجلزائر ال�سنوي ملكافحة املخدرات

يعقد اجلزائريون موؤمترا يوم 27 يونيو من كل عام  ملناق�سة �سبل الوقاية من املخدرات 

تطرق  املوؤمتر  وخالل  وتهريبها.  املخدرات  ا�ستخدام  ل�سوء  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

ا�ستخدام املخدرات  امل�ساكل من  م�سوؤولون وممثلون عن هيئات املجتمع املدين لتزايد 

واإنتاجها يف اجلزائر.

ومن جهة اأخرى عرف تعاطي املخدرات يف اجلزائر ارتفاعا مذهال يف ال�سنوات الأخرية.

غرب  الواقعة  بال�رضاقة  اجلزائية  املحاكم  على  مطروحة  ق�سية   17 اأ�سل  من  فمثال 

املخدرات  با�ستهالك  مت�سلة  ق�سايا   10 هناك  الواحد  اليوم  خالل  العا�سمة  اجلزائر 

املخدرات  وكميات  الأمن  وكالة  تلقتها  التي  احلالت  عدد  زاد  وقد  فيها.  والجتار 

املحجوزة يف ال�سنوات الأخرية. 

وزعم ا�ستطالع للراأي ن�رضه املركز الوطني للدرا�سات وحتليل ال�سكان والتنمية يوم 

املوؤمتر اأن الدر�سات التي اأجريت اإىل حد الآن حول ا�ستخدام املخدرات وتهريبها ل متثل 

)ال�رضطة  الإح�سائيات  قانون  اإىل  وبالإ�سارة  كذلك.  معها  التعامل  يجب  ول  الواقع 

واجلمارك( ُتظهر الدرا�سة اأن عدد الق�سايا املتعلقة بالتهريب تقرتب من 7000 ق�سية 

يف ال�سنة. ويف عام 2006 متت متابعة 10 اآلف �سخ�ص ق�سائيا مقارنة مع 8500 

يف عام 2004. 

وبالنظر اإىل تنامي الظاهرة قال ال�سايح اإنه يتوقع حجز اأكرث من 15 طنا من املخدرات 

مع نهاية العام علما اأن الديوان الوطني ملكافحة املخدرات اأح�سى اإىل غاية اليوم حجز 

اأكرث من 8.5 اأطنان.
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انت�ساًرا،  الأمرا�ص  اأكرث  ثاين  �سي�سبح   2020 عام  بحلول  اأنه 

�سيزوفرينيا(   Schizophrenia( واأهمها  الذهان  اأمرا�ص  ا  واأي�سً

والتي قد تكون م�سببة، م�ساحبة، اأو نتيجة لالإدمان، وهنا نحاول 

اأن نربز حجم هذه العالقة ومدى تاأثريها على املجتمع.

حجم امل�شكلة:

     ي�سري اأحد الأبحاث اإىل اأن 23% من اأ�سل 21.000 �سخ�ص 

)18-65 �سنة( ي�سابون خالل حياتهم باأحد الأمرا�ص النف�سية 

واأن 29% من هوؤلء لديهم ا�سطرابات جراء تعاطي الكحول اأو 

. )1989 Eaton et aI(اأي موؤثر عقلي اآخر

اإدارة  بها  تقوم  التي  امل�ْسحية  الدرا�سات  من  عدد  وي�سري       

خدمات الأمرا�ص النف�سية والتعاطي )SAMHSA( اإىل اأنه على 

الأقل 50% من بني 1.5-2 مليون �سخ�ص اأمريكي ممن لديهم 

اأمرا�ص نف�سية ج�سيمة يتعاطون الكحول اأو اأحد العقاقري الأخرى 

د. ر�مي ر�سا �سادق

�أخ�سائي طب نف�سي

�ملركز �لوطني للتاأهيل

�أبو ظبي - �لإمار�ت �لعربية

ُيَعُدّ مر�ُص الإدمان خطًرا يدق اأبواب عدد ل ي�ستهان به من �سبابنا 

من اجلن�سني بل وت�سري الإح�ساءات اإىل تزايد عدد الأطفال الذين 

ينخرطون يف التعاطي مما يوؤدي اإىل تقوي�ص عجلة التنمية التي 

ت�سبو جمتمعاتنا اإىل امل�سي فيها ُقدًما.

اإذا  اأخطر  بعًدا  ياأخذ  الإدمان  مر�ص  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن      

الأخرى  النف�سية  الأمرا�ص  من  باأٍيّ  وثيقة  عالقة  له  كانت  ما 

اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  توقعات  ت�سري  والذي  كالكتئاب 

اأنه ل  )Ridgeley، Osher، Talbot 1987( ، وحقيقة الأمر 

لهذه  م  تقَدّ التي  العالجية  اخلدمات  عن  دقيقة  اإح�سائيات  توجد 

ي هذه امل�سكلة األ وهي  الفئة من املر�سى الذين يرزحون بني فَكّ

ازدواجية الإدمان مع الأمرا�ص النف�سية الأخرى.

وب�سيٍء من التف�سيل:

    ُوجد اأن 25-45% من مدمني الكحول يعانون من ا�سطرابات 

نف�سية ج�سيمة )Johanesen et al 1989(، و اأن %67-15 

اأحد ال�سطرابات الكتئابية، و  من مدمني الكحول يعانون من 

33-53% من مدمني الكوكايني يعانون من ا�سطرابات مزاجية. 

بينما 16-75% من مدمني الأفيونات يتعر�سون ل�سطرابات 

مزاجية خالل �سني حياتهم.

ي�ستمرون يف  املر�سى  من  اأن عدداً  تعقيداً  امل�سكلة  يزيد     ومما 

نف�سيني  اأطباء  ِقبل  من  لهم  و�سفت  التي  العقاقري  هذه  تعاطي 

ين�سح  مما  اأطول  لفرتات  ولكن  اكتئاب  اأو  قلق  حالت  لعالج 

هذه  على  مدمنني  ي�سبحون  اأنهم  النتيجة  فتكون  الأطباء،  به 
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العقاقري، ولهذا كان لزاًما اأن يوجد تخ�س�ص من �سمن تخ�س�سات الطب النف�سي األ وهو 

الطب النف�سي الت�سايل )Liaison Psychiatry( والذي ي�ساعد يف اكت�ساف هذه احلالت 

�سواء يف عيادات الطب النف�سي اأو الطب العام يف عيادات الرعاية الأولية، وذلك لت�سهيل 

توجيه كل حالة اإىل املكان الأن�سب لها. 

مر�ص  بني  امل�سرتك  العامل  هو    Stress الإجهاد  اأن  للم�سكلة جند  اأعمق  فهم        ويف 

الإدمان وغريه من الأمرا�ص النف�سية الأخرى، و يظهر ذلك يف اإقبال مر�سى ا�سطرابات ما 

بعد ال�سدمة )PTSD( على تعاطي الكحول و غريه من املوؤثرات العقلية خا�سة املهدئات 

و  الت�رضيحي  الت�سوير  يف  احلديثة  التقنيات  اأن  و   ،)Valium( الفاليوم  مثل  املنومات  و 

الوظيفي للمخ اأثبتت اأن جزء املخ امل�سمى )النواة اللوزيةAmygdala ( هو من اأهم املراكز 

ال�سالفة  النف�سية  الأمرا�ص  ي�سرتك معه من  الإدمان و غريه ممن  تتاأثر من  التي  الع�سبية 

الذكر.

   و من اجلدير بالذكر اأي�سًا اأن معدلت النتحار تزداد ن�سبتها يف اأولئك الذين يقعون يف 

هذه الزدواجية املر�سية و ذلك خا�سة يف مدمني الكوكايني و الذين يوجد يف تاريخهم 

القطبية يقومون  ثنائي  امل�سابني مبر�ص  23.8% فقط من  اأن  انتحاري. و  العائلي �سلوك 

مع  املر�ص  هذا  اجتمع  ما  اإذا   %39.5 اإىل  الن�سبة  هذه  ترتفع  بينما  انتحارية،  مبحاولت 

الإدمان.

و من الناحية القت�سادية فاإن هذه الفئة من املر�سى ت�ستلزم عناية خا�سة اأكرث مما ينتج عنه 

عبء اقت�سادي اأكرب على املجتمع.

و ملخ�سًا:

من  واحد  ي�ساحبها  عندما  خا�سة  كثرية  اأبعاد  ذات  معقدة  م�سكلة  الإدمان  م�سكلة   -

الأمرا�ص النف�سية الأخرى.

- يجب اأن نعرتف بوجود هذا النوع من املر�سى الذين يرزحون حتت وطاأة ازدواجية الإدمان 

مع غريه من الأمرا�ص النف�سية، و�رضورة تقدمي خدمة عالجية و تاأهيلية تتنا�سب مع كٍلّ 

منهم.

 Simultaneous or التعرف على النماذج الناجحة يف هذا املجال مثل )العالج املتوازي -

Parallel ،Treatment العالج التكاُمليIntegrated Treatment( و التي ت�ستدعي 

لهوؤلء  املنا�سبة  اخلدمة  توفري  ت�ساهم يف  املجتمع كي  عديدة يف  منظمات  ت�سافر جهود 

املر�سى.
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ل�سنا بحاجة للعودة اإىل حرب الأفيون بني بريطانيا 

وال�سني كي نربهن الأبعاد ال�سيا�سية والقت�سادية 

من  جتعل  التي  الأبعاد  هذه  املخدرات.  ملو�سوع 

ظاهرة  اأنه  على  الإدمان  مو�سوع  معاملة  اخلطاأ 

يف  وجتربتنا  بحتة.  اجتماعية  بعوامل  مرتبطة 

املو�سوع  مقاربة  �سرورة  تدعم  اللبناين  املجتمع 

وتربطها  الظاهرة  اأبعاد  جتمع  تكاملية  روؤية  عرب 

ففي  امل�ساحبة.  والنف�سية  الجتماعية  بالعوامل 

راأينا ال�سخ�سي اأن اإهمال هذه الأبعاد هو امل�سئول 

عن ف�سل املحاولت العلجية للإدمان. و�سنقدم يف 

هذه الورقة ما يدعم هذا الراأي م�ستعر�سني احلالت 

وغري  لبنانيني  ملدمنني  عاينها  التي  العيادية 

لبنانيني. وكذلك نعر�ض لإ�سهامات مركز الدرا�سات 

املتخ�س�سة  النف�سية  الثقافة  وجملته  النف�سية 

يف هذا املجال. لنخل�ض اإىل نتيجة موؤداها اأن علج 

النف�سي بل يتخطاه  الإدمان ل يقت�سر على الطب 

اإىل ا�ستيعاب الوجوه الأخرى للظاهرة الإدمانية. 

املقدمة 

يدخل الطب النف�سي يف ميدان عالج الإدمان من منطلق 

م�سئوليته يف دعم م�ستوى اللياقة النف�سية يف املجتمع. 

فاعل  كع�سو  للمجتمع  املدمن  اإعادة  على  العمل  عرب 

حتقيق  على  القدرة  ملكية  مع  للمجتمع  ونافع  متكامل 

هذا  اأن  اإل  بالآخرين.  الإ�رضار  دون  الذاتية  ال�سعادة 

ماألوفة  غري  معوقات  بجملة  ي�سطدم  العالجي  الدور 

يف الخت�سا�سات الطبية الأخرى. فاملر�ص اجل�سدي هو 

انعكا�ص لأعطال ع�سوية منف�سلة عن الأبعاد ال�سيا�سية 

والقت�سادية على عك�ص الإدمان امللت�سق بهذه الأبعاد. 

التعاطي  وظروف  واأ�سبابه  الإدمان  لدوافع  حترينا  فلدى 

توزيع  املمكن  من  اأنه  لبنان،  ،يف  وجدنا  الأوىل  للمرة 

يف  ماألوف  غري  هو  ما  منها  عديدة  فئات  على  املدمنني 

با�ستعرا�ص  ورقتنا  نبداأ  لذلك  املعروفة.  الت�سنيفات 

ت�سنيف املدمنني اللبنانيني. 

ت�سنيف املدمنني يف لبنان 

اإدمانهم  مواد  وفق  املدمنني  ت�سنيف  على  العادة  جرت 

املواد. لكن عودة  ي�ستهلكونها من هذه  التي  والكميات 

ي�ستند  ت�سنيف  طرح  من  متكننا  الظاهرة  اأ�سول  اإىل 

اأول ما  الأوىل. حيث نالحظ  للمرة  التعاطي  اإىل ظروف 

ا بدًءا مبواد اأقل خطورة  نالحظ اأن الإدمان ي�ستقر تدريجًيّ

)مهدئات،كحول،ح�سي�ص...اإلخ( و�سول اإىل املواد الأخطر 

واإىل املزج بينها يف بع�ص الأحيان. لكن هذا التدرج يف 

اللبنانية.  الأهلية  احلرب  فرتة  خالل  ينعدم  كاد  التعاطي 

حيث ميكن ت�سنيف بدايات التعاطي على النحو التايل: 

التعاطي:  يف  املحارب  ال�سباب  وراء  الن�سياق       .1    

حيث كانت بع�ص امليلي�سيات تعترب اأن حتويل اأع�سائها 

اإىل مدمنني من �ساأنه اأن ير�سخ ولءهم، ويجعلهم اأكرث 

ا�ستعدادا لتقبل الأوامر واأقل قدرة على نقد الزعامات. 

نحو  امليلي�سيات  هذه  اإىل  الوافدين  �سوق  كانت  لذلك 

التعاطي خطوة من خطوات اإعدادهم. 

   2.     التعاطي الق�رضي: مار�ست بع�ص امليلي�سيات 

الهريوين على معتقليها  تعاطي  الإجبار على  اأ�سلوب 

ومعار�سيها. وذلك قبيل اإطالق �رضاحهم. 

غالبية  اأن  التحقيقات  بينت  اجلاهل:  التعاطي       .3    

مفخخة(  �سيارات  )جمازر،  ال�سوداء  العمليات  منفذي 

بينت  كما  املخدر.  تاأثري  حتت  وهم  ينفذونها  كانوا 

لهم  املعطى  املخدر  نوع  يجهلون  اأنهم  التحقيقات 

لكت�ساب القدرة على تنفيذ هذه العمليات. 

املعتقلني  بع�ص  كان  بالتعاطي:  4. التعذيب     

ليتحول  الإدمان  على  الإجبار  لتجربة  يتعر�سون 

باحلرمان  تعذيب  اإىل  التقليدية  الأ�سكال  من  تعذيبهم 

من مواد الإدمان. 

ت�ستدرج  حيث  التعاطي:  طريق  عن  الإغواء    .5    

اإىل  لحقا  لتحويلهن  التعاطي  جتربة  اإىل  الفتيات 

موا�سيع جن�سية تابعة. 

      6. الأ�سكال التقليدية لبدايات التعاطي. 

وهذا الت�سنيف لي�ص حكًرا على جمتمع احلرب اللبنانية 

اإذ متكن م�سادفته يف اأجواء املجتمعات املختلفة. وهو 

ي�سري اإىل عبثية حماولت حتديد ال�سخ�سية ال�سابقة 

للتعاطي. خ�سو�سا يف الأجواء الجتماعية امل�سطربة. 

فاإذا ما تخطينا املجتمع اللبناين اإىل املجتمعات العربية 

لوجدنا اأن التعاطي ياأخذ �سكل الفولكلور اأو التقليعة 

تعاطي  ذلك  مثال  انت�ساره.  مدى  عن  النظر  بغ�ص 

الدول  احل�سي�ص يف بع�ص  اليمن وتعاطي  القـات يف 

العربية ومثلها الكحول. من هنا تنبع يف راأينا بع�ص 

اأ�سباب فوارق ن�سب الإدمان بني دولة عربية واأخرى. 

اأما الأ�سباب الأخرى فاإنها على عالقة مب�ستوى الدخل 

وبالو�سع ال�سيا�سي العام. 

الإدمان وال�سيا�سة يف لبنان 

فاهي  برنار  املتحدة  الأمم  يف  املخدرات  م�سئول  ي�رضح 

للمخدرات  م�سدر  بلد  هو  لبنان  اأن   1989 العام  يف 

مع  متعار�سا  جاء  الت�رضيح  وهذا  لها.  م�ستهلكا  ولي�ص 

الوبائي  الإدمان  انت�سار  من  حتذر  جارفة  حملية  حملة 

اإح�سائيات  اللبنانيني. وترافقت تلك احلملة مع ن�رض  بني 

لحقا  ليتبني  علمية.  مراجع  اأو  وقائع  اأية  اإىل  ت�ستند  ل 

مو�سوعا  يكون  يكاد  لبنان  يف  املخدرات  مو�سوع  اأن 

احلرب  اأثناء  الدولة  �سلطة  غياب  اإن  اإذ  خال�سا.  �سيا�سيا 

�سوق  يف  مت�سخمة  ح�سة  لنف�سه  ياأخذ  لبنان  جعل 

أ.د. محمد أحمد النابلسي 
أستاذ الطب النفسي – لبنان
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ل�سنا بحاجة للعودة اإىل حرب الأفيون بني بريطانيا 

وال�سني كي نربهن الأبعاد ال�سيا�سية والقت�سادية 

من  جتعل  التي  الأبعاد  هذه  املخدرات.  ملو�سوع 

ظاهرة  اأنه  على  الإدمان  مو�سوع  معاملة  اخلطاأ 

يف  وجتربتنا  بحتة.  اجتماعية  بعوامل  مرتبطة 

املو�سوع  مقاربة  �سرورة  تدعم  اللبناين  املجتمع 

وتربطها  الظاهرة  اأبعاد  جتمع  تكاملية  روؤية  عرب 

ففي  امل�ساحبة.  والنف�سية  الجتماعية  بالعوامل 

راأينا ال�سخ�سي اأن اإهمال هذه الأبعاد هو امل�سئول 

عن ف�سل املحاولت العلجية للإدمان. و�سنقدم يف 

هذه الورقة ما يدعم هذا الراأي م�ستعر�سني احلالت 

وغري  لبنانيني  ملدمنني  عاينها  التي  العيادية 

لبنانيني. وكذلك نعر�ض لإ�سهامات مركز الدرا�سات 

املتخ�س�سة  النف�سية  الثقافة  وجملته  النف�سية 

يف هذا املجال. لنخل�ض اإىل نتيجة موؤداها اأن علج 

النف�سي بل يتخطاه  الإدمان ل يقت�سر على الطب 

اإىل ا�ستيعاب الوجوه الأخرى للظاهرة الإدمانية. 

املقدمة 

يدخل الطب النف�سي يف ميدان عالج الإدمان من منطلق 

م�سئوليته يف دعم م�ستوى اللياقة النف�سية يف املجتمع. 

فاعل  كع�سو  للمجتمع  املدمن  اإعادة  على  العمل  عرب 

حتقيق  على  القدرة  ملكية  مع  للمجتمع  ونافع  متكامل 

هذا  اأن  اإل  بالآخرين.  الإ�رضار  دون  الذاتية  ال�سعادة 

ماألوفة  غري  معوقات  بجملة  ي�سطدم  العالجي  الدور 

يف الخت�سا�سات الطبية الأخرى. فاملر�ص اجل�سدي هو 

انعكا�ص لأعطال ع�سوية منف�سلة عن الأبعاد ال�سيا�سية 

والقت�سادية على عك�ص الإدمان امللت�سق بهذه الأبعاد. 

التعاطي  وظروف  واأ�سبابه  الإدمان  لدوافع  حترينا  فلدى 

توزيع  املمكن  من  اأنه  لبنان،  ،يف  وجدنا  الأوىل  للمرة 

يف  ماألوف  غري  هو  ما  منها  عديدة  فئات  على  املدمنني 

با�ستعرا�ص  ورقتنا  نبداأ  لذلك  املعروفة.  الت�سنيفات 

ت�سنيف املدمنني اللبنانيني. 

ت�سنيف املدمنني يف لبنان 

اإدمانهم  مواد  وفق  املدمنني  ت�سنيف  على  العادة  جرت 

املواد. لكن عودة  ي�ستهلكونها من هذه  التي  والكميات 

ي�ستند  ت�سنيف  طرح  من  متكننا  الظاهرة  اأ�سول  اإىل 

اأول ما  الأوىل. حيث نالحظ  للمرة  التعاطي  اإىل ظروف 

ا بدًءا مبواد اأقل خطورة  نالحظ اأن الإدمان ي�ستقر تدريجًيّ

)مهدئات،كحول،ح�سي�ص...اإلخ( و�سول اإىل املواد الأخطر 

واإىل املزج بينها يف بع�ص الأحيان. لكن هذا التدرج يف 

اللبنانية.  الأهلية  احلرب  فرتة  خالل  ينعدم  كاد  التعاطي 

حيث ميكن ت�سنيف بدايات التعاطي على النحو التايل: 

التعاطي:  يف  املحارب  ال�سباب  وراء  الن�سياق       .1    

حيث كانت بع�ص امليلي�سيات تعترب اأن حتويل اأع�سائها 

اإىل مدمنني من �ساأنه اأن ير�سخ ولءهم، ويجعلهم اأكرث 

ا�ستعدادا لتقبل الأوامر واأقل قدرة على نقد الزعامات. 

نحو  امليلي�سيات  هذه  اإىل  الوافدين  �سوق  كانت  لذلك 

التعاطي خطوة من خطوات اإعدادهم. 

   2.     التعاطي الق�رضي: مار�ست بع�ص امليلي�سيات 

الهريوين على معتقليها  تعاطي  الإجبار على  اأ�سلوب 

ومعار�سيها. وذلك قبيل اإطالق �رضاحهم. 

غالبية  اأن  التحقيقات  بينت  اجلاهل:  التعاطي       .3    

مفخخة(  �سيارات  )جمازر،  ال�سوداء  العمليات  منفذي 

بينت  كما  املخدر.  تاأثري  حتت  وهم  ينفذونها  كانوا 

لهم  املعطى  املخدر  نوع  يجهلون  اأنهم  التحقيقات 

لكت�ساب القدرة على تنفيذ هذه العمليات. 

املعتقلني  بع�ص  كان  بالتعاطي:  4. التعذيب     

ليتحول  الإدمان  على  الإجبار  لتجربة  يتعر�سون 

باحلرمان  تعذيب  اإىل  التقليدية  الأ�سكال  من  تعذيبهم 

من مواد الإدمان. 

ت�ستدرج  حيث  التعاطي:  طريق  عن  الإغواء    .5    

اإىل  لحقا  لتحويلهن  التعاطي  جتربة  اإىل  الفتيات 

موا�سيع جن�سية تابعة. 

      6. الأ�سكال التقليدية لبدايات التعاطي. 

وهذا الت�سنيف لي�ص حكًرا على جمتمع احلرب اللبنانية 

اإذ متكن م�سادفته يف اأجواء املجتمعات املختلفة. وهو 

ي�سري اإىل عبثية حماولت حتديد ال�سخ�سية ال�سابقة 

للتعاطي. خ�سو�سا يف الأجواء الجتماعية امل�سطربة. 

فاإذا ما تخطينا املجتمع اللبناين اإىل املجتمعات العربية 

لوجدنا اأن التعاطي ياأخذ �سكل الفولكلور اأو التقليعة 

تعاطي  ذلك  مثال  انت�ساره.  مدى  عن  النظر  بغ�ص 

الدول  احل�سي�ص يف بع�ص  اليمن وتعاطي  القـات يف 

العربية ومثلها الكحول. من هنا تنبع يف راأينا بع�ص 

اأ�سباب فوارق ن�سب الإدمان بني دولة عربية واأخرى. 

اأما الأ�سباب الأخرى فاإنها على عالقة مب�ستوى الدخل 

وبالو�سع ال�سيا�سي العام. 

الإدمان وال�سيا�سة يف لبنان 

فاهي  برنار  املتحدة  الأمم  يف  املخدرات  م�سئول  ي�رضح 

للمخدرات  م�سدر  بلد  هو  لبنان  اأن   1989 العام  يف 

مع  متعار�سا  جاء  الت�رضيح  وهذا  لها.  م�ستهلكا  ولي�ص 

الوبائي  الإدمان  انت�سار  من  حتذر  جارفة  حملية  حملة 

اإح�سائيات  اللبنانيني. وترافقت تلك احلملة مع ن�رض  بني 

لحقا  ليتبني  علمية.  مراجع  اأو  وقائع  اأية  اإىل  ت�ستند  ل 

مو�سوعا  يكون  يكاد  لبنان  يف  املخدرات  مو�سوع  اأن 

احلرب  اأثناء  الدولة  �سلطة  غياب  اإن  اإذ  خال�سا.  �سيا�سيا 

�سوق  يف  مت�سخمة  ح�سة  لنف�سه  ياأخذ  لبنان  جعل 
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املخدرات الدويل وال�سوق الأمريكي ب�سورة خا�سة.

اإىل  املتحدة  الأمم  املخدرات يف  اإح�سائيات مكتب  ت�سري 

 350 الـ  حوايل  حاليا  يبلغ  املخدرات  جتارة  حجم  اأن 

 450 اإىل  للزيادة  مر�سح  واأنه  �سنويا  دولر  مليار 

هذا  قارنا  نحن  فلو   2006 العام  �سنويا  دولر  مليار 

)بو�سفه   2000 للعام  خ�س�ص  الذي  املبلغ  مع  احلجم 

مليارات   6 بـ  حدد  والذي  املخدرات(  مكافحة  عام 

اإىل  تتحول  املخدرات  مكافحة  اأن  لوجدنا  فقط  دولر 

تفيد  وثائق  من  ت�رضب  ما  بعد  خ�سو�سا  فولكلورية! 

املخدرات  اأباطرة  مع  التواطوؤ  على  ال�سيا�سة  اعتماد 

يحول  الذي  الأمر  ملحوظة.  غري  اإ�سافية  موارد  لتاأمني 

مو�سوع املخدرات اإىل �سيا�سي �رضف. وتزداد حدة هذا 

الطابع مع قدوم العوملة القت�سادية و�رضكاتها ال�سخمة 

التي ل ميكنها اأن تتجاهل جتارة مبثل هذا احلجم. ولتو�سيح 

يف  املخدرات  بحرب  نذكر  ال�سيا�سة  يف  املخدرات  دور 

كولومبيا حيث ف�سلت الوليات املتحدة يف الق�ساء على 

حجم  زيادة  الإح�ساءات  وبينت  فيها.  املخدرات  زراعة 

الكولومبية بعد هذه احلرب. وجتدر هنا  املخدرات  جتارة 

الإ�سارة اإىل اأن املزارع ل يح�سل �سوى على ن�سبة %5 

الباقية   %95 الـ  لتتوزع  املدمن  يدفعه  الذي  الثمن  من 

يت�سح  وهكذا  املختلفة.  بدرجاتهم  املخدرات  جتار  على 

العابرة  العمالقة  ال�رضكات  اأوىل  كانت  التجارة  هذه  اأن 

عمليات  عرب  بالغا  اقت�ساديا  اأثرا  متار�ص  وهي  للقارات. 

اأر�سدة  اإىل  تتحول  كي  تبيي�سها  اأو  الأموال  غ�سيل 

بي�ساء يتم حتريكها بالتواطوؤ بني جهات عديدة. مما يعطي 

�سلطة  اإىل  ت�ساف  اقت�سادية  �سلطة  املخدرات  لتجار 

اجلرمية املنظمة بحيث ميكنهم التدخل يف اأ�سعار العمالت 

القت�سادي  التاأثري  اإىل  يحولهم  مبا  البور�سات.  ويف 

وال�سيا�سي. فهل ميكن نكران هذه الأدوار اأو جتاهلها؟. 

عامل  بني  للتداخل  املقت�سب  العر�ص  هذا  خالل  من 

ال�سهل  من  ي�سبح  والقت�ساد  وال�سيا�سة  املخدرات 

بال�سيا�سة  املخدرات  تداخل  من  حدث  ما  تف�سري 

على  اللبنانية  الف�سائل  بع�ص  اعتمدت  اإذ  اللبنانية. 

التجارة.  ا�ستمراريتها يف احلرب الأهلية على هذه  تاأمني 

8 مليارات  الـ  اأ�سارت الإح�ساءات لبلوغها حدود  التي 

دولر �سنويا. ثم توقف هذا العائد ب�سورة فجائية وغري 

مدرو�سة مع تطبيق اتفاق ال�سلم الأهلي )اتفاق الطائف(. 

وهذا ما يف�رض واقعة اأن القت�ساد اللبناين كان اأقوى اأثناء 

احلرب منه بعدها!. 

واإيرادنا لهذه املعلومات اإمنا يهدف اإىل رفع امل�سئولية عن 

عاتق الخت�سا�ص فالعالج ل ميكنه اأن ينجح ما مل تك�رض 

املوؤلفة من مدمن يتعاطى لأنه يجد من  احللقة اجلهنمية 

يبيع له املخدر ومن تاجر يهرب املخدرات لأنه يجد من 

ي�سرتيها منه. بل اأكرث من ذلك فاإن الخت�سا�ص يتنحى 

العوامل ورموزها.  التواطوؤ بني هذه  جانبا عندما يح�سل 

لدرجة ميكن معها اعتبار عالج املدفوعني ق�رضا للتعاطي 

اأن  ميكنه  مبا  لذلك.  بهم  الدافعة  لل�سلطة  التحدي  مبنزلة 

يهدد حياة الطبيب املعالج يف بع�ص الأحيان. 

انت�سار الإدمان يف الوطن العربي 

هذا  حول  الدقيقة  الإح�سائيات  تتوافر  األ  الطبيعي  من 

املخدرات  حجم  تقدير  اإىل  اللجوء  يتم  لذلك  النت�سار. 

تكت�سف  التي  املخدرات  كمية  مع  باملقارنة  امل�ستهلكة 

ن�سب  تقدير  حماولة  من  يجعل  مما  تهريبها.  ال�سلطات 

انت�سار الإدمان عملية تقريبية. 

انتقائي لبع�ص مواد الإدمان  انت�سار  وميكننا احلديث عن 

النت�سار  اإىل  الإ�سارة  مع  غريها.  دون  عربية  دول  يف 

لكن  العربية.  الدول  معظم  يف  التدخني  لعادة  الوبائي 

اخلطورة تكمن يف ازدياد لفت لن�سب الإدمان يف بع�ص 

املجتمعات العربية يف مقابل ا�ستقرار هذه الن�سب يف بقية 

يف�سل  ب�سكل  منخف�ص  بع�سها  اإن  بل  العربية.  الدول 

جتعل  الختالفات  وهذه  للمو�سوع.  التطرق  عدم  معه 

من العبث جمرد احلديث عن اإ�سرتاتيجية عربية ملكافحة 

املخدرات. اإذ اإن لكل بلد منها خ�سائ�سه الإدمانية. �سواء 

جلهة ن�سبة النت�سار اأو جلهة نوعية املواد 

اأو جلهة التوزيع الجتماعي للمتعاطني على 

نعتمد  فاإننا  لذلك  وفئاته.  املجتمع  طبقات 

احرتاما  الدول  ِقبل  من  املعلنة  الإح�ساءات 

مع  املعلنة  الإح�ساءات  هذه  تداخل  لواقعة 

اأ�رضنا  كما  ومعقدة  خا�سة  داخلية  عوامل 

اأعاله.

 وعلى اأ�سا�ص هذه الإح�ساءات ميكننا تق�سيم 

هذه الدول اإىل: 

      1.     دول لديها ن�سبة اإدمان يف احلدود 

املقبولة اأو دونها. 

      2 دول لديها ن�سبة اإدمان عالية. 

      3. دول لديها ميل لزيادة ن�سبة انت�سار 

الإدمان. 

      4.    دول متكيفة مع ن�سبة اإدمان 

عالية ملادة حملية. 

الأف�سل  هو  راأينا  يف  التق�سيم  وهذا 

تورط  متنع  خطوطا  ي�سع  كونه 

الخت�سا�ص يف متاهات خارجة عن حدود 

الخت�سا�ص  ي�ستجيب  بحيث  الخت�سا�ص. 

للحاجات التي حتددها ال�سيا�سة ال�سحية للدولة. اإ�سافة 

اإىل دوره التقليدي يف تقدمي امل�ساعدة العالجية لطالبيها. 

النف�سية  الثقافة  جملة  تعاطت  الأ�سا�ص  هذا  على 

بن�رض  فقاما  الإدمان.  مو�سوع  مع  واملركز  املتخ�س�سة 

البحوث والدرا�سات وبع�ص خطوات التوعية والتثقيف 

اجلوانب  اإىل  التطرق  دون  لكن  الأ�سا�سية. 

بال�سيا�سة  املتعلقة  واخلطوات  الإح�سائية 

ال�سحية. . 
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املخدرات الدويل وال�سوق الأمريكي ب�سورة خا�سة.

اإىل  املتحدة  الأمم  املخدرات يف  اإح�سائيات مكتب  ت�سري 

 350 الـ  حوايل  حاليا  يبلغ  املخدرات  جتارة  حجم  اأن 

 450 اإىل  للزيادة  مر�سح  واأنه  �سنويا  دولر  مليار 

هذا  قارنا  نحن  فلو   2006 العام  �سنويا  دولر  مليار 

)بو�سفه   2000 للعام  خ�س�ص  الذي  املبلغ  مع  احلجم 

مليارات   6 بـ  حدد  والذي  املخدرات(  مكافحة  عام 

اإىل  تتحول  املخدرات  مكافحة  اأن  لوجدنا  فقط  دولر 

تفيد  وثائق  من  ت�رضب  ما  بعد  خ�سو�سا  فولكلورية! 

املخدرات  اأباطرة  مع  التواطوؤ  على  ال�سيا�سة  اعتماد 

يحول  الذي  الأمر  ملحوظة.  غري  اإ�سافية  موارد  لتاأمني 

مو�سوع املخدرات اإىل �سيا�سي �رضف. وتزداد حدة هذا 

الطابع مع قدوم العوملة القت�سادية و�رضكاتها ال�سخمة 

التي ل ميكنها اأن تتجاهل جتارة مبثل هذا احلجم. ولتو�سيح 

يف  املخدرات  بحرب  نذكر  ال�سيا�سة  يف  املخدرات  دور 

كولومبيا حيث ف�سلت الوليات املتحدة يف الق�ساء على 

حجم  زيادة  الإح�ساءات  وبينت  فيها.  املخدرات  زراعة 

الكولومبية بعد هذه احلرب. وجتدر هنا  املخدرات  جتارة 

الإ�سارة اإىل اأن املزارع ل يح�سل �سوى على ن�سبة %5 

الباقية   %95 الـ  لتتوزع  املدمن  يدفعه  الذي  الثمن  من 

يت�سح  وهكذا  املختلفة.  بدرجاتهم  املخدرات  جتار  على 

العابرة  العمالقة  ال�رضكات  اأوىل  كانت  التجارة  هذه  اأن 

عمليات  عرب  بالغا  اقت�ساديا  اأثرا  متار�ص  وهي  للقارات. 

اأر�سدة  اإىل  تتحول  كي  تبيي�سها  اأو  الأموال  غ�سيل 

بي�ساء يتم حتريكها بالتواطوؤ بني جهات عديدة. مما يعطي 

�سلطة  اإىل  ت�ساف  اقت�سادية  �سلطة  املخدرات  لتجار 

اجلرمية املنظمة بحيث ميكنهم التدخل يف اأ�سعار العمالت 

القت�سادي  التاأثري  اإىل  يحولهم  مبا  البور�سات.  ويف 

وال�سيا�سي. فهل ميكن نكران هذه الأدوار اأو جتاهلها؟. 

عامل  بني  للتداخل  املقت�سب  العر�ص  هذا  خالل  من 

ال�سهل  من  ي�سبح  والقت�ساد  وال�سيا�سة  املخدرات 

بال�سيا�سة  املخدرات  تداخل  من  حدث  ما  تف�سري 

على  اللبنانية  الف�سائل  بع�ص  اعتمدت  اإذ  اللبنانية. 

التجارة.  ا�ستمراريتها يف احلرب الأهلية على هذه  تاأمني 

8 مليارات  الـ  اأ�سارت الإح�ساءات لبلوغها حدود  التي 

دولر �سنويا. ثم توقف هذا العائد ب�سورة فجائية وغري 

مدرو�سة مع تطبيق اتفاق ال�سلم الأهلي )اتفاق الطائف(. 

وهذا ما يف�رض واقعة اأن القت�ساد اللبناين كان اأقوى اأثناء 

احلرب منه بعدها!. 

واإيرادنا لهذه املعلومات اإمنا يهدف اإىل رفع امل�سئولية عن 

عاتق الخت�سا�ص فالعالج ل ميكنه اأن ينجح ما مل تك�رض 

املوؤلفة من مدمن يتعاطى لأنه يجد من  احللقة اجلهنمية 

يبيع له املخدر ومن تاجر يهرب املخدرات لأنه يجد من 

ي�سرتيها منه. بل اأكرث من ذلك فاإن الخت�سا�ص يتنحى 

العوامل ورموزها.  التواطوؤ بني هذه  جانبا عندما يح�سل 

لدرجة ميكن معها اعتبار عالج املدفوعني ق�رضا للتعاطي 

اأن  ميكنه  مبا  لذلك.  بهم  الدافعة  لل�سلطة  التحدي  مبنزلة 

يهدد حياة الطبيب املعالج يف بع�ص الأحيان. 

انت�سار الإدمان يف الوطن العربي 

هذا  حول  الدقيقة  الإح�سائيات  تتوافر  األ  الطبيعي  من 

املخدرات  حجم  تقدير  اإىل  اللجوء  يتم  لذلك  النت�سار. 

تكت�سف  التي  املخدرات  كمية  مع  باملقارنة  امل�ستهلكة 

ن�سب  تقدير  حماولة  من  يجعل  مما  تهريبها.  ال�سلطات 

انت�سار الإدمان عملية تقريبية. 

انتقائي لبع�ص مواد الإدمان  انت�سار  وميكننا احلديث عن 

النت�سار  اإىل  الإ�سارة  مع  غريها.  دون  عربية  دول  يف 

لكن  العربية.  الدول  معظم  يف  التدخني  لعادة  الوبائي 

اخلطورة تكمن يف ازدياد لفت لن�سب الإدمان يف بع�ص 

املجتمعات العربية يف مقابل ا�ستقرار هذه الن�سب يف بقية 

يف�سل  ب�سكل  منخف�ص  بع�سها  اإن  بل  العربية.  الدول 

جتعل  الختالفات  وهذه  للمو�سوع.  التطرق  عدم  معه 

من العبث جمرد احلديث عن اإ�سرتاتيجية عربية ملكافحة 

املخدرات. اإذ اإن لكل بلد منها خ�سائ�سه الإدمانية. �سواء 

جلهة ن�سبة النت�سار اأو جلهة نوعية املواد 

اأو جلهة التوزيع الجتماعي للمتعاطني على 

نعتمد  فاإننا  لذلك  وفئاته.  املجتمع  طبقات 

احرتاما  الدول  ِقبل  من  املعلنة  الإح�ساءات 

مع  املعلنة  الإح�ساءات  هذه  تداخل  لواقعة 

اأ�رضنا  كما  ومعقدة  خا�سة  داخلية  عوامل 

اأعاله.

 وعلى اأ�سا�ص هذه الإح�ساءات ميكننا تق�سيم 

هذه الدول اإىل: 

      1.     دول لديها ن�سبة اإدمان يف احلدود 

املقبولة اأو دونها. 

      2 دول لديها ن�سبة اإدمان عالية. 

      3. دول لديها ميل لزيادة ن�سبة انت�سار 

الإدمان. 

      4.    دول متكيفة مع ن�سبة اإدمان 

عالية ملادة حملية. 

الأف�سل  هو  راأينا  يف  التق�سيم  وهذا 

تورط  متنع  خطوطا  ي�سع  كونه 

الخت�سا�ص يف متاهات خارجة عن حدود 

الخت�سا�ص  ي�ستجيب  بحيث  الخت�سا�ص. 

للحاجات التي حتددها ال�سيا�سة ال�سحية للدولة. اإ�سافة 

اإىل دوره التقليدي يف تقدمي امل�ساعدة العالجية لطالبيها. 

النف�سية  الثقافة  جملة  تعاطت  الأ�سا�ص  هذا  على 

بن�رض  فقاما  الإدمان.  مو�سوع  مع  واملركز  املتخ�س�سة 

البحوث والدرا�سات وبع�ص خطوات التوعية والتثقيف 

اجلوانب  اإىل  التطرق  دون  لكن  الأ�سا�سية. 

بال�سيا�سة  املتعلقة  واخلطوات  الإح�سائية 

ال�سحية. . 
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القت�ساد النف�سي-اجل�سدي للمدمن. وهنا تتدخل ثنائية العواطف 

يف  باملخدر،  الن�سوة  حلظة  ،عند  الزمن  جتميد  يف  الرغبة  لتفجر 

التحليل  ي�سميه  مبا  �سبيهة  حالة  وهي  التدمري.  نزعة  مقابل 

املفقود يف بطن  الفردو�ص  اإىل  )اأي  ال�سفر  اإىل  بالعودة  النف�سي 

الأم( حيث تتم مواجهة اخلوف من املوت عرب فكرة »ليتني اأموت« 

)غريزة موت( بفكرة »ليتني مل اأولد« )العودة اإىل ال�سفر( ورغبة 

جتميد الزمن عند حلظات ال�سعادة هي رغبة نرج�سية عامة لدى 

اجلميع. حيث ميار�سها الر�سام عرب لوحته وال�ساعر عرب ق�سيدته. 

ومبعنى اآخر فاإن كاًلّ  ميار�سها على طريقته اخلا�سة فاإذا ما تدخل 

العتياد على املواد فاإنه ي�سبح البديل ال�سهل لتنفيذ هذه الرغبة. 

ي�سري  وفيه  احل�سارة«  يف  »قلق  فرويد  كتاب  اإىل  ن�سل  وبهذا 

وهذا  الفردي.  القلق  م�ستوى  زيادة  معها  احل�سارة حتمل  اأن  اإىل 

ملا  املولد  باأنواعه  الإرهاق  منها  �ستى  بتعابري  اليوم  عنه  يعرب  ما 

اأ�سبح يعرف بـ»اأمرا�ص الع�رض«. ومبعنى اآخر فاإن علينا األ نهمل 

�سغوطات احلياة اليومية يف ت�سدينا للحديث عن الإدمان. 

ملحظات ختامية 

اأوزار  الخت�سا�ص  لتحميل  ال�سائد  امليل  على  نوافق  ل  نحن 

وذلك  العالج.  هذا  وم�سئوليات  الإدمانية  الظواهر  عالج 

لقناعتنا الرا�سخة باأن مو�سوع املخدرات متداخل مع نظم القيم 

الجتماعية وال�سيا�سية. التي غالبا ما ت�سكل دوافع اإدمانية اأكرث 

التهمي�ص  اأن  ذلك  مثال  املفرت�سة.  النف�سية  الدوافع  من  وجاهة 

لتخطي  مالئما  حال  الإدمان  من  يجعل  ما  ل�سخ�ص  الجتماعي 

الفراغ الوجودي امل�ساحب لهذا التهمي�ص.  ومثله فقدان العرتاف 

مراجعة  عرب  دعمه  يجد  الراأي  هذا  ولعل  الهيجيلي(.  )باملعنى 

ب�سيطة خلارطة جتارة املخدرات العاملية. حيث تنتج الدول الفقرية 

الدول الأغنى عرب الدول املتو�سطة الدخل.  اإىل  املخدر لت�سدره 

البلدان  اإىل  املدمنني  )�سفر  املخدرات  �سياحة  توؤكده  واقع  وهو 

يف�رض  ما  وهذا  اأدنى(.  باأ�سعار  ا�ستهالكه  بهدف  للمخدر  املنتجة 

�سنة. وهي  مليونا كل   12 مبقدار  العامل  املدمنني يف  زيادة عدد 

الأخرى  الأبعاد  تتحمله  بل  الخت�سا�ص  يتحمل وزرها  زيادة ل 

يف  الخت�سا�ص  م�سئولية  ح�رض  نريد  فاإننا  وعليه  للمخدرات. 

نطاق عالجه للحالت الفردية ويف تقدميه ال�ست�سارات امل�ساعدة 

يف ال�سيطرة على الظواهر الإدمانية.

الإدمان وجهة نظر اخت�سا�سية 

اإن الطب النف�سي، والعالجات املرتبطة به، ل ميكنه اأن يقر املبداأ 

ما  وهذا  املجنون.  املجتمع  يف  اجلنون  ب�رضورة  القائل  الروماين 

من  وال�سائع  ال�سائد  مواجهة  يف  نادرا،  ،ولو  الخت�سا�ص  ي�سع 

القناعات اخلاطئة. 

املدار�ص  باختالف  تختلف  القناعات  هذه  من  املواقف  لكن 

منطلقات  الأمريكية  املدر�سة  تعتمد  حني  ففي  الطبنف�سية 

حماولة   )مع  التكيف  اإىل  الو�سول  يف  هدفها  حت�رض  براجماتية 

املدر�سة  جند  اخلاطئة(  القناعات  مع  التكيف  اإ�سكالية  جتاهل 

الأ�سود  ال�سندوق  املوا�سيع عرب  الدينامية م�رضة على مناق�سة 

اإذ  للحلول.  الوجيهة  اقرتاحاتها  املدار�ص  هذه  )العقل(. ولكل من 

ت�سري ال�سلوكية اإىل ك�رض حلقة مهرب-مدمن-منتفع خفي 

عرب ال�سماح تدريجيا ببيع املخدرات. وهي جتربة طبقت 

يف هولندا مثال فاأزالت الدافعية التي يختلقها املهربون 

فتتوزع  التحليلية  املدر�سة  اأما  خمدراتهم.  لرتويج 

عموما على تيارين. الأول يربط متعة املخدر باملتعة 

والثاين  اجلن�سية.  العقد  مبجموعة  وبالتايل  اجلن�سية 

يربط بني الإدمان وبني غريزة املوت. 

ومع قناعتنا التامة بحيوية و�رضورة التكامل بني 

خمتلف هذه القرتاحات فاإننا نعتمد مبداأ الربط 

يدرك  حيث  املوت.  غريزة  وبني  الإدمان  بني 

الآثار  للمادة،  احتياجه  فرتات  خارج  املدمن، 

مع  الإدراك  هذا  ويرتافق  لإدمانه.  التدمريية 

عن  بالإقالع  والرغبة  والندم  الذنب  م�ساعر 

يعود  الحتياج  فرتة  جاءت  ما  فاإذا  الإدمان. 

ال�سخ�ص للتعاطي يف نزعة تدمري ذاتي 

الإدراك-  حلقة  تكرار  مع  تتطور 

و�سول  وذلك  التعاطي.  الندم- 

على  التدمري  نزعة  �سيطرة  اإىل 

ورقة مقدمة إلى مؤمتر االحتاد العربي للجمعيات 
غير احلكومية ملكافحة اإلدمان/القاهرة2001.

منقول
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الذي  اخملدرات  داء  األعداء  ألغراض  وحتقيقاً  باجملتمع،  فتكاً  وأشدها  الطرق  أخبث  من  إن 
أصبح حديث العصر، والشغل الشاغل حلكومات العالم بأسره، ملا يشكله هذا الداء املهلك 
والسرطان املستشري من خطر فظيع يهدد مبسخ مجتمعات بأكملها وشل قدراتها وحتطيم 

كياناتها. 
لذلك فإن داء اخملدرات قد دب في صفوف املغرر بهم من الشباب عن طريق هؤالء األشرار، فكان 
شرورهم  من  اجملتمع  لتخليص  بهؤالء،  الرادعة  العقوبات  بتوقيع  احلاسمة  املواجهة  من  البد 
وحتقيق األمن له بشتى أنواعه وصوره، ألن اخملدرات ال تشكل تهديداً لألمن الصحي فقط، بل 
هناك النواحي األخالقية واالقتصادية واألمنية، كلها مجاالت للمخدرات أثرها السلبي عليها، 
وقبل احلديث على سبل الوقاية من هذا الداء، وضرورة صدور القرار السامي الكرمي بقوته وحزمه، 
وما له من أثر إيجابي في القضاء على هذه اآلفة الفتاكة واجتذاذ جذور املروجني لها، أوضح 

فيما يلي جانباً من اآلثار السلبية للمخدرات على اجملتمع:

اآلثار الصحية:
لقد أكدت البحوث والدراسات التي قام بها العلماء واملتخصصون في كثير من دول العالم 
على أن للمخدرات تأثيراً ضاراً على صحة اإلنسان البدنية والنفسية، ولم يعد ثَم أدنى شك في 
وجود هذا التأثير الفظيع، فقد أجمعت تلك الدراسات على أن اخملدرات تؤثر في أجهزة البدن 
وحواسه  اجلسم  ألعضاء  الوظيفي  املستوى  حيث  ومن  والنشاط،  واحليوية  القوة  حيث  من 
مع  تعاطيها،  وطريقة  ودرجة  اخملدرات  الختالف  تبعاً  وقوته  مداه  يتفاوت  التأثير  وأن  اخملتلفة، 
فيقول:  بالل  حسن  الدين  جمال  الدكتور  ذلك  يوضح  التأثير،  خصائص  بعض  في  اشتراكها 
بينها  فيما  متبايناً  أو  بسيطاً  اختالفا  واخملدرات  املسكرات  تعاطي  من  الناجتة  اآلثار  "تختلف 
باختالف نوع اخملدر واملدد واجلرعات املستعملة، وتشترك في خاصية تأثيرها املميز على املخ ما 
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بني التثبيط والتنبيه، وما يتبع ذلك من نشاط غير عادي للوظائف النفسية والعقلية، والذي 
ينعكس على سلوك الشخص الفردي واالجتماعي واإلدمان عليها وعدم التخلص منها". 

وتؤثر اخملدرات تأثيراً ضاراً بليغاً في الوظائف العقلية ملتعاطيها من حيث اإلدراك والتفكير 
والتذكر والتخّيل، والقدرة على االبتكار، كما تؤثر على حواس اإلنسان وعلى انفعاله الوجداني 

وعالقته مع نفسه ومع اآلخرين. 
وقد أصبح التأثير الصحي للمخدرات من األمور املسلمة املعروفة وهو أمر مشاهد ملموس 
وكأنهم  اخملدرات  مدمني  اجملتمعات  لتلك  الزائر  يشاهد  حيث  خاصة،  الغربية  اجملتمعات  في 
بهائم سائبة ال يدرون إلى أين يذهبون فقد تعطلت قدراتهم الذهنية، وشلت حركة تفكيرهم، 
ويالحظ عليهم التدهور الصحي الذي ينخر أجسامهم، وقد حتدث املتخصصون كثيراً عن أضرار 
اخملدرات الصحية، وأدركت حكومات العالم أخطار اخملدرات بشتى أنواعها وصورها، فتحركت 
ولكن بعد فوات األوان، وأنشئت املستشفيات املتخصصة لعالج املدمنني، وكثر ضحايا اإلدمان 

ممن يحملون علالً جسمية وعاهات عقلية كانت اخملدرات سبباً فيها. 

اآلثار االقتصادية: 
إن إسهام الفرد في اإلنتاج مرهون بقدرته من الناحية البدنية، فإذا كان صحيح اجلسم، مّتقد 
الذهن، مستقيم الفكر، فإنه قادر على أن يكون لبنة صاحلة في املسيرة االقتصادية لألمة، إذ 
إّن اجملتمع بأفراده، فهو الذي يشكل ـ بنشاطه وحيويته ـ العوامل األساسية لإلنتاج واحملافظة 
على املكتسبات املادية واحلضارية. فإذا فقد الفرد صحته وقدرته على التفكير اإليجابي بسبب 
وقوعه في شرك اخملدرات، فإنه يؤثر على مجتمعه تأثيراً سلبياً من الناحية االقتصادية، ألنه 
مما ال شك فيه أن تعاطي اخملدرات يسبب تضاؤل اإلنتاج للفرد واجملتمع من حيث الكم والكيف، 

وهي حقيقة بشعة توضح مالمحها الدراسات والبحوث التي متت في هذا امليدان. 
اخملدرات  تعاطي  أن  على  املتخصصون  الباحثون  بها  قام  التي  الدراسات  هذه  جتمع  وتكاد 
واإلدمان عليها يؤثران على إنتاجية الفرد في العمل وذلك من خالل ما يطرأ عليه من تغيرات 

نتيجة للتعاطي أو اإلدمان، وأن هذا التأثير يشمل كم اإلنتاج وكيفه. 

اآلثار األمنية: 
اخملدرات من األسباب الرئيسية في تفشي اجلرمية في اجملتمعات التي ابتليت بها، ألن مدمنها 
عادة ما يكون فاشالً تعجزه عن القيام مبا ينفعه وينفع اآلخرين من جتارة أو صناعة، أو زراعة، أو 

أي مجال من مجاالت اإلنتاج التي تعود عليه وعلى مجتمعه باخلير. 
كما أنه يصبح خالياً من الشعور باملسؤولية، لفقده ما يؤهله لذلك من دين أو عقل نتيجة 
تعاطيه لهذا الداء الوبيل، ومن كان هذا شأنه فإنه سيستميت في طلب املال من أي مصدر 

كان وبأية وسيلة دون وجل أو حياء، ليحصل على قيمة ذلك اخملدر اللعني، حتى ولو اقتضاه 
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ذلك إلى ارتكاب اجلرائم بشتى أنواعها وكافة صورها، ناهيك عن اآلثار النفسية التي جتعل 
اخملدر  تأثير  حتت  التام  االستعداد  وعنده  عدوانية،  بشخصية  يتسم  مشاكساً  إنساناً  منه 

القتراف اجلرمية. 
وتؤكد البحوث والدراسات التي أعدت عن صلة اجلرمية باخملدرات على وجود عالقة مباشرة 
وغير مباشرة بينهما، تؤكد هذه احلقيقة الدراسة التي أجراها املكتب اخلاص بخدمات اجملرمني 
إلى  يؤدي  احلشيش  املزمن على  اإلدمان  اآلتي: "كذلك  إلى  دراسته  انتهى من  أثينا، حيث  في 
ارتكاب اجلرائم، ويحول الشخصية إلى شخصية كسولة غير مستقرة، مما يؤدي في النهاية إلى 
التشرد والسرقة، وكذلك يحول الفرد إلى إنسان مشاكس سريع التهيج، شّكاك خائف جبان، 

وكنتيجة لهذا اخلوف واجلنب يحدث الهجوم والعدوان، ولهذا يقعون في جرائم االعتداء". 

اآلثار االجتماعية: 
أما اآلثار االجتماعية فهي قاصمة الظهر، فهي من اآلثار االجتماعية املدمرة التي تسهم 

في حتطيم اجملتمع وزعزعة كيانه.
فإن اعتالل صحة الفرد وتدهورها بشكل مخيف وخطير يتجاوزه إلى مجتمعه، ألن الفرد 
ليس مبعزل عن مجتمعه، بل هو جزء منه يؤثر فيه ويتأثر به، فإذا كثر املدمنون كثر املرضى، وإذا 
كثر املرضى في اجملتمع دب فيه الضعف، واكتنفه الوهن، وفقد سيطرته على قواه، ومن ثم 
به  يتحلى  الذي  اإلجرامي  السعار  ذلك  إلى  النيل منه وحتطيمه، يضاف  يسهل  يصبح هشاً 

املدمنون حتت تأثير اخملدرات، والذي ينشر الفزع والرعب ويجعل اجملتمع يعيش في قلق دائم. 
كما أن تعاطي اخملدرات يؤثر تأثيراً بالغاً وخطيراً على احلالة املعيشية والسكنية والتعليمية 
واألخالقية لألسرة، ألن رّب األسرة ـ إذا كان ممن ابتلي بهذا املرض اخلطير ـ يصبح مستسلماً 
له، منقاداً لتأثيره، بحيث إنه يفضل أن تبقى أسرته في ضنك من العيش، ليوفر لنفسه هذا 
السم الزعاف الذي سيطر عليه ولعب بكيانه، بل قد يسلم عرضه من أجل احلصول على غايته 

إذا هو فقد املال!!
ومن اآلثار االجتماعية للمخدرات انعدام األخالق لدى املتاجرين بها، ألنهم يعلمون أن جتارتهم 
هذه حتمل املوت والدمار لزبائنهم، وتؤدي إلى االنحطاط والفساد في اجملتمعات التي يتاجرون 
فيها، إال أنهم قوم ال خالق لهم، هدفهم املال مهما كانت الوسائل، وبلغت النتائج، فال هم 
لهم سوى الربح املرتفع والثراء الفاحش بغض النظر عن الوسيلة التي يحصلون بها على ذلك 
أو النتائج املترتبة عليها، ولذلك ال يتورعون عن بذل الرشوة لتمرير صفقاتهم، وقد يستعملون 

العنف إذا اقتضى احلال. 
وقد اقترنت اخملدرات في اجملتمعات التي استشرت فيها بكافة الرذائل، بل قد تسهم في نشر 
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الرذيلة وترويجها، فينتشر الزنى والشذوذ حتى بني املراهقني واألطفال، وقد تكون اخملدرات سبباً 
رئيسياً في تشتت األسرة وتشرذمها وتشرد أفرادها، فيهيمون في اجملتمع ويتعرضون لالنحالل 

اخللقي. 
األطباء  أحد  بها، ويصف  ابتليت  التي  اجملتمعات  اخملدرات في  اخملزية ملدمني  الصور  وتنتشر 
األوروبيني جانباً من هذه الصور اخملزية حيث يذكر أنه كان يعالج مرضى املسكرات واخملدرات وأنه 
رآهم قد أصيبوا مبوجات اجلنون بدرجات متفاوتة، فبعضهم كان ينتزع أوراق احلائط من حجرته 
ثم يذهب ليغسلها في احلمام، وبعضهم ـ نسأل اهلل العافية ـ كان ميزق مالبسه الداخلية 

التي تستر عورته قطعاً بحجة أن مالبسه تتجسس عليه". 
وقد يؤدي اإلدمان على اخملدرات إلى درجة من القسوة ال تخطر ببال، فقد ينتهي األمر باملدمن 
لالنتحار إذا هو لم يستطع احلصول على بغيته، وقد يتطور به احلال حتى يصبح أشفق الناس 
أقساهم وأشدهم عليه، وال أدل على ذلك من تلك القصة الغريبة التي حتدثت عنها الصحف 
عليها  يلح  كان  الذي  اخملدرات  على  املدمن  ابنها  مع  النزاع  انتهى  أم  قصة  وهي  إيطاليا،  في 
إلى  اعتاد عليها  التي  بها جرعاته  أن يشتري  النقود، يستطيع  ليحصل منها على مزيد من 
تناولت املسدس من  األم  فإن  لتوه،  أنه لم ميت  أمه  رأت  وملا  أمه،  أمام نظر  باملسدس  االنتحار 
على  وتقضي  قتيالً  لترديه  رصاصات  من  فيه  تبقى  ما  رأسه  على  وأطلقت  املرتعشة  يده 

البقية الباقية من حياته، ثم حملت املسدس وذهبت به إلى الشرطة وسلمت نفسها.
تلك هي اخملدرات... وهذه هي آثارها املدمرة، فهي مشكلة عاملية، وسرطان استشرى ليفتك 

باألسر واجملتمعات والشعوب، فالبد من احلل، ويجب البحث عن العالج. 
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اخلمر واملخدرات مواد ت�سبب م�ساكل عديدة يف معظم 

بالد العامل وتكلف الدول خ�سائر ب�رضية واقت�سادية كبرية 

وج�سميًا  اجتماعيًا   ، ،اأخالقيًا  نف�سيًا  الإن�سان  تدمر  لأنها 

اأهمية  الدول  اأولتها  م�سكلة  الإدمــان  متزايد.  وب�سكل 

لدرا�ستها  العقول  وخ�س�ست  الأموال  ور�سدت  كبرية 

حماولة الو�سول اإىل حلول حتد من تفاقم الإدمان.

من  للحد  املختلفة  والت�رضيعات  الكبري  الهتمام  رغم 

والدولية  املحلية  ال�سخمة  واجلهود  ــان  الإدم انت�سار 

ملكافحة زراعة، حت�سري والجتار باملخدرات، لكن مازالت 

م�سكلة الإدمان مقلقة للنا�ص واحلكومات على حد �سواء. 

لعل �سبب الت�سور الذي ي�سيب هذه اجلهود الكبرية هو 

اأعماقها  دون  امل�سكلة  �سطح  على  تركيزها 

الإدمان دون  اأعرا�ص م�سكلة  ملنع  كمحاولة 

العقاب كوقاية  واتخاذ  والدوافع  الأ�سباب  الق�ساء على 

وعالج وعدم الرتكيز الكايف لهذا الإن�سان املبتلى بهذه 

اأو ظرفه ودينه،  امل�سكلة املزمنة لق�سور بوعيه وثقافته 

دون  النتائج  تعالج  الكبرية  اجلهود  معظم  زالــت  فال 

الأ�سباب.

املخدرات ملحة تاريخية

فاحل�سارة  املخدرات،  عرفت  العامل  يف  احل�سارات  اأقدم 

قبل  الرابعة  لالألف  تاريخها  يعود  العراق  ال�سومرية يف 

ا�ستعمال  على  تدل  وجــدت  لوحة  خالل  ومن  امليالد 

ال�سومريني لالأفيون وي�سمونه » نبات ال�سعادة ».

يف  ــاء  ج كما  ــون  ــي الأف املــ�ــرضيــني  قــدمــاء  ا�ستعمل 

مينع  كــدواء  ل�ستعماله  اأ�ساروا   ق.م.،  بردية1500 

الأطفال من الفرط بالبكاء.

الألف  منذ  احل�سي�ص  عرفوا  وال�سينيون  الهنود 

األفه  �سيدلة  كتاب  يف  املــيــالد  قبل  الثالثة 

الإمرباطور ال�سيني )�سنج ناجن( 2737 ق.م .

كلمة  وهي  للح�سي�ص(  )ت�سري  كانابي�ص  كلمة 

ولعلها  ال�سو�ساء  وتعني  الأ�سل  يونانية 

ي�سدرها  التي  املرتفعة  الأ�سوات  اإىل  اإ�سارة 

املتعاطون.

كلمة ح�سي�ص بالعربية تعني الع�سب وقد اأطلقت 

على املادة املخدرة املوجودة يف نبات القنب.

وكلمة  احل�سي�ص،  ف�سموه  بريًا  نباتًا  عرفوه  امل�سلمون 

املتعاطي  ل�سعور  كناية  الفرح  تعني  بالعربية  )�سي�ص( 

بالن�سوة.

ق.م،   500 منذ  الكوكايني  عرفوا  الالتينية  اأمريكا  يف 

القات  اأما  الدينية  لأوراقه من طقو�سهم  الهنود  وم�سغ 

فعرفه الأحبا�ص قدميًا ونقلوه اإىل اليمن .

اخلمر من اأقدم العقاقري التي توؤثر على املخ والتي عرفها 

اخلمر  عرف  احلجري  الع�رض  اإن�سان  اأن  ويقال  الإن�سان 

بتخمري التوت 6400 ق.م، ونبيذ الع�سل كان معروًفا 

الطقو�ص  يف  ت�ستعمل  وكانت  ق.م  �سنة   8000 من 

يف  ق.م   1750 �سنة  ذكرها  جاء  كما  القدمية  الوثنية 

احل�سارة البابلية  » ملحمة جلجام�ص« واحل�سارة امل�رضية 

والرومان  ديوني�سو�ص«   « اأ�سموه  والإغريقية  القدمية 

اأ�سموه » باتو�ص » وكان منت�رضاً يف �سبه اجلزيرة العربية 

اأيام اجلاهلية، مدحها ال�سعراء وحرمها الإ�سالم.

التبغ ي�سنع من اأوراق نبات التبغ الذي ينمو يف اأمريكا 

ال�سمالية واأوروبا وتركيا ويعتقد اأن اأهايل �سان �سلفادور 

اأهدوا كر�ستوفر كولومب�ص مكت�سف اأمريكا اأوراق التبغ 

12/اأكتوبر/1492م وكلمة Tobacco تعود اإىل ا�سم 

اأنبوب مزدوج ي�ستعمله الأهايل ل�ستن�ساق ال�سعوط اأما 

يف مقاطعة توباك�ص يف املك�سيك ا�ستخدم اأول للعالج. 

ا�سم  من  ماأخوذة  الفعال(  التبغ  )مادة  نيكوتني  كلمة  اأما 

الدكتور

 حممد ذياب الكرخي

اختصاصي الطب النفسي

املركز الوطني للتأهيل

أبو ظبي - اإلمارات العربية املتحدة
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اأنواع املخدرات 

املخدرات الطبيعية

املخدرات ال�سناعية

املخدرات الطبيعية

يتم  واأع�ساب  وح�سائ�ص  نباتات  هي   

ظروف  وحتت  خا�سة  حقول  يف  زراعتها 

بيئية معينة، يتناولها البع�ص ب�سكلها اخلام 

بعد التجفيف ومنها: 

اخل�سخا�ص  تدعى  نباتات  عدة  من  ي�ستخرج  الأفيون: 

لالأمل  قوية  كم�سكنات  طبية  لأغــرا�ــص  وت�ستخدم 

وكم�ساد لل�سعال مثل: الكودائني.

وهناك مواد كثرية م�ستخرجة من الأفيون مثل الهريوين 

العامة  ال�سحة  على  املخدرة  املواد  واأخطر  اأ�سهر  وهي 

تناول  ب�سبب  الوفاة  اإىل  ــوؤدي  وت واملتعاطي  للمدمن 

يتم  اإذ  ال�سناعي  الغ�ص  ب�سبب  منه  كبرية  جرعات 

املوؤثرة  املادة  معدل  ينخف�ص  بحيث  اأخرى  مبواد  خلطها 

اإىل م�ستويات متدنية في�سعر املتعاطي واملدمن بالرغبة 

بتناول كمية اإ�سافية للح�سول على حالة الن�سوة فيوؤدي 

اإىل  الدم  انخفا�ص يف �سغط  اإىل  تناول جرعة زائدة  به 

م�ستوى متدٍنّ يوؤدي به اإىل الوفاة.

�سفري فرن�سا يف الربتغال

)جان نيكو( الذي اأوفد يف البالط الفرن�سي اإىل ل�سبونة 

واأقنع النا�ص بفوائد التبغ الطبية.

ويف امل�رضق الإ�سالمي يرجع املف�رض ابن كثري اأن احل�سن 

اأواخر القرن اخلام�ص الهجري الذي كان  بن ال�سباح من 

زعيم طائفة احل�سا�سني كان يقدم طعامًا لأتباعه يحرف به 

اأن ظهور  املقريزي  يرى  بينما  اأدمغتهم،  ويف�سد  مزاجهم 

يد  على  الهجري  ال�سابع  القرن  اأوائل  يف  كان  احل�سي�ص 

اأحد اجلهالء املدعني للعلم وكان يدعوها ح�سي�سة الفقراء.

 املخدرات.. التعريف والو�صف

اأوًل: التعريف

اجل�سم  يف  خدراً  حتدث  مادة  كل  اللغة:  يف  املخدر 

)ي�سمل القلق، احلرية، الفتور، الك�سل، الثقل، ال�سطراب 

ح�سب  ت�سنف  متعددة  تعاريف  وللمخدرات  والت�سيب( 

التي تعكف على  اأ�سحاب الخت�سا�سات  وجهات نظر 

معاجلة ومكافحة هذه ال�سموم وهي كما يلي :-

: مواد كيماوية ت�سبب  املفهوم العلمي للمخدرات 

امليل ال�سديد للنوم وا�سطراب الوعي م�سحوبة بت�سكني 

املواد  من  وهو  التعريف  هذا  �سمن  والكحول  الأمل. 

امل�سببة  املواد  اأو  الكيميائية  املن�سطات  بينما  املخدرة، 

للهلو�سة لي�ست داخلة يف هذا التعريف.

املفهوم الطبي للمخدرات : كل مادة �سواء اأكانت 

اأو مادة مركبة بحيث توؤدي  اأو �سناعية كيميائية  نباتية 

تناولها  ترك  يف  الرغبة  اأو  القدرة  عدم  اإىل  مبتعاطيها 

وجتعله مدمنًا ل اإراديًا عليها، وت�ساحب تناولها تاأثريات 

بهذه  ونف�سي  ارتباط ع�سوي  اإىل حدوث  توؤدي  عقلية 

عدم  من  نوًعا  له  ي�سبب  تناولها  عن  امتناعه  واأن  املادة 

عليها  الإدمان  لأن  الع�سبي  للجهاز  والإرهاق  التوازن 

والع�سوية  الف�سيولوجية  التحولت  من  نوع  له  ي�سبب 

ب�سورة  العمل  توؤدي  املختلفة  الأجهزة  تعد  مل  بحيث 

 WHO( طبييعية بدون هذه املواد. مفهوم ال�سحة العاملية

) كل  اخلرباء  جلنة  عرفتها  كما  املخدرة  للمواد   )1969

اأو  واحًدا  تعطياًل  وتعمل  احلي  الكائن  ج�سم  تدخل  مادة 

اأكرث من وظائفه (.

: هي جمموعة املواد  املفهوم القانوين للمخدرات 

التي ت�سبب الإدمان على تناولها من ِقبل املتعاطي وتوؤدي 

اإىل اإحداث تاأثريات غري متوازنة للمتعاطي بحيث توؤدي 

الب�رضية  النف�ص  تــوؤذي  وت�رضفات  اأفعال  �سدور  اإىل 

تلك  انعكا�ص  اأو  واملدمن  املتعاطي  م�ستوى  على  �سواء 

اإىل  تــوؤدي  بحيث  الآخرين  على  ال�سارة  ال�سلوكيات 

اأو الأفراد وهي مواد حمظور ت�سنيعها  اإ�رضار باملجتمع 

فاملواد  قانونية.  تراخي�ص  بدون  تركيبها  اأو  زراعتها  اأو 

املخدرة هي كل مادة طبيعية اأو تركيبية من املواد املدرجة 

يف القانون الحتادي رقم )14( ل�سنة 1995م.

التي  املــواد  هي  للمخدرات:  الجتماعي  املفهوم 

قومي  غري  و�سلوًكا  جانحة  انفعالت  ملتعاطيها  ت�سبب 

ب�سبب ذهاب عقله نتيجة التعاطي لتلك املواد وت�سبب له 

نوًعا من القلق النف�سي والكتئاب، الإرهاب الجتماعي 

اإىل  فتوؤدي  والإرادة  الجتماعي  الطموح  و�سعف 

ال�سلوك املنحرف واجلرمية التي ي�سلكها لغر�ص احل�سول 

على الأموال بطرق غري م�رضوعة من تاأثري تعاطيه لتلك 

ال�سموم.

ثانيًا: الو�صف

اأي مادة يطلق عليها مادة خمدرة لبد:-

اأن تكون لها تاأثريات على احلالة العقلية ملتناولها.

توؤدي اإىل العتماد عليها.

ارتباط ع�سوي بينها وبني املتعاطي.
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احل�صي�ش )املاريجوانا/ الباجنو(:

الهندي  القنب  نبات  من  عليها  يح�سل  خمــدرة  مــادة 

ال�سمراء  القهوة  حبة  ت�سبه  وبذورها  الأزهــار  وخا�سة 

ي�ستخدمها املتعاطون واملدمنون بطريقة اللف بال�سجائر 

التدخني الأخرى )كالرنجيلة  اأدوات  اأو  التبغ  وخلطها مع 

اإىل  وحتويلها  ت�سنيعها  بعد  وذلك  املــدواخ،...(  العربية، 

التي  الأ�سماء  اأحد  هو  املاريجوانا  اأو  الباجنو  زيتية.  مادة 

 )Hemp( الإجنليزية  بالعامية  كافة  الأوراق  على  تطلق 

وللباجنو   Cannabis Sativa فهو  له  العلمي  وال�سم 

اأكرث من 200 ا�سم يختلف من دولة لأخرى وللح�سي�ص 

اأكرث من 400 مركب كيميائي ومادة �سامة وم�رضطنة. 

.THC اأهم مادة فعالة يف احل�سي�ص هي مادة

املخدرة  املواد  ت�سنيف  �سمن  تدخل  نباتات   : الكوكا 

ِقبل  من  وت�ستخدم  بالزراعة  طبيعي  ب�سكل  تنتج  التي 

املتعاطني مب�سغ الأوراق والأغ�سان بعد طحنها وحتويلها 

الهلو�سة  اإىل قطع �سغرية. وهي مواد من�سطة وت�سبب 

بعد  وذلــك  املــربر  غري  النف�سي  بالرتياح  وال�سعور 

ت�سنيفها وحتويلها اإىل م�سحوق ويوؤدي ا�ستخدامها اإىل 

مر�ص  �سبيه بانف�سام العقل.

القات :

 نباتات من �سنف املواد املخدرة تكرث زراعته يف الأقاليم 

واملدمنني  املتعاطني  قبل  من  ي�ستخدم  احلــارة،  الرطبة 

والقرن  احلب�سة  مناطق  يف  �سائع  وهو  الأغ�سان  مب�سغ 

الطازجة.  املادة  من  جم   50 من  باأكرث  ويقدر  الإفريقي 

حاًل  تب�سق  فال  البقايا  واأما  اللعاب  مع  الع�سارة  تبلع 

اإمنا ُتخزن ) جُتمع ( يف اأحد اخلدين ويبقى كذلك حمفوظًا 

طوال مدة امل�سغ وي�سبب هذا الرتاكم بال �سك بروزاً مميزاً 

يف خدود امل�ستهلكني. 

والفك  الفم  �رضطانات  حالت  زيادة  بني  ارتباط  هناك 

ما�سغي  على  ويالحظ  املخدر.  النبات  هذا  اإدمان  وبني 

ثم  الإدمان  بعد �ساعات من  الذهني  للك�سل  القات ميل 

بالكتئاب  امل�سحوب  بالقلق  ال�سعور  يبداأ  ما  �رضعان 

والنوم املتقطع.

: اأحد اأنواع املخدرات ذات ال�سمية القليلة،  النيكوتني 

نف كمادة خمدرة موؤخراً ويعترب  يكرث يف نبتة التبغ، �سُ

التدخني طريقًا لالإدمان على املخدرات الأ�سد خطورة.

الكافيني : مواد موجودة يف نبتة ال�ساي وحبات القهوة، 

غري �سارة اإذا ا�ستخدمت ب�سكل معقول ولكنها تتحول 

اإىل اإدمان عند تناولها بكميات كبرية ولها اأعرا�ص جانبية 

على الوظائف الأخرى للج�سم. يدخل يف �سناعة بع�ص 

اأنواع ال�سوكولته وامل�رضوبات الغازية.

املخدرات ال�صناعية

الكحول: من اأ�سهر املواد املخدرة على الإطالق واأكرثها 

انت�ساراً وذلك يعود مل�رضوعيتها وفق القوانني يف معظم 

الوليات  يف  الكحول  تعاطي  ن�سبة  وتبلغ  العامل  بلدان 

املتحدة الأمريكية اإىل 85% من خمتلف �رضائح املجتمع 

اجتماعيًا  مقبولة  كونها 

بنظرهم.

مواد  ال�سناعي:  الكوكايني 

تنتج  ومهلو�سة  من�سطة 

ب�سكل �سناعي بنف�ص تركيب 

الكوكا الطبيعية وت�سبب نف�ص اأعرا�سها.

الأمفيتامينات : مواد طبية لها ا�ستخدامات عالجية، 

على  لياًل  يعملون  الذين  ال�ساحنات  �سائقو  اإليها  يلجاأ 

فرتات  اأثناء  الطلبة  بع�ص  وكذلك  اخلارجية  الطرق 

طبية  وغري  خمل�سة  غري  ن�سيحة  ب�سبب  المتحانات 

باأنها �ست�ساعدهم على ال�سهر وبالتايل زيادة  التح�سيل 

الوفاة وخا�سة  اإىل  توؤدي  الأحيان  من  العلمي. يف كثري 

بني �سفوف هوؤلء املخدوعني ب�سبب زيادة الإجهاد على 

القلب وح�سول الأزمات القلبية املفاجئة.

هرمون النمو والذكورة : مواد كيميائية ي�ستخدمها 

وكذلك  وتقويتها  ع�سالتهم  حجم  لزيادة  الريا�سيون 

اأخرياً  ُحرمت  ولكنها  والتحمل،  الن�ساط  درجة  زيــادة 

وُمنعت عامليًا وُفر�ست عقوبات على متناوليها.

الأدوية  من  جمموعة  امل�سكنات:  املنومات،  املهدئات، 

لغر�ص  معينة  حــالت  يف  الأطــبــاء  ي�ستخدمها  التي 

العالج لبع�ص احلالت النف�سية بالدرجة الأ�سا�سية مثل: 

بن�سب ل  اجلرعات  النف�سي وت�ستخدم  والقلق  الكتئاب 

توؤدي اإىل الإدمان عليها.

مواد لي�صت لال�صتخدام الب�رشي : مواد ذات روائح 

نفاذة مثل: البنزين، مواء الطالء، الغراء وغريها ثبت لها 

تاأثريات خمدرة واأعرا�ص مدمرة للدماغ.

امل�سادر:

عادل  د.  وعالجه(،  مظاهره  ــان  )الإدم املعرفة  عامل   

الدمردا�ص، 1982 العدد 56 �سفحة 210-8.

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ق�سم الدرا�سات 

والتخطيط، 2005 �سفحة 3.

�ساأن  يف  1995م  ل�سنة   14 رقم  احتــادي  قانون   

مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية/ الباب الأول/ 

اأحكام عامة/ املادة )1(.
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بتنوع  فتتنوع  وطرقه  العالج  اأ�ساليب  اأما 

احلاالت التي ترد اإىل املركز

بالن�سبة للمرحلة االأوىل »مرحلة الفطام«يتم 

و�سف  ويتم  للمري�ض  كامل  طبي  تقييم  فيها 

عقاقري طبية ت�ساعد املري�ض يف التغلب على 

االأعرا�ض االن�سحابية .

هو  فيعترب  النف�سي  للجانب  بالن�سبة  اأما 

احلجر االأ�سا�سي يف عالج االإدمان، يبداأ العالج 

املدمن  وعامل  نف�سية  على  بالتعرف  النف�سي 

مر  التي  امل�ساكل  وعلى 

االآالم  وعلى  بها 

التي �سعر بها وعلى االأفراح التي مر بها وعلى 

وعلى  طفولته  ا  واأي�سً عا�سها،  التي  اخلربات 

يف  لنبداأ  الال�سعور،  يف  املخزونة  التجارب 

)بالعالج  املدمن  بعالج  ونقوم  عليها  التعرف 

ال�سلوكي واملعريف(.

لطرق جديدة يف  ابتكار  من  االأمر  يخلو  وال 

العالج م�ستندة اإىل ثقة املركز بقدراته .

اأ�سا�ض علمي �سحيح،  املركز على  ُبني  وقد 

على خربات فريق املركز والذي اكت�سب خرباته 

ودرا�ساته على اأحدث الطرق العاملية، واكت�سبوا 

وقد  االإدمان،  مع  بالتعامل  كبرية  خربة  بذلك 

اخلطة  ل�سري  االأ�سا�سية  اخلطة  الفريق  و�سع 

املركز  جتربة  وتعترب  علمي،  ب�سكل  العالجية 

االأو�سط من حيث  ال�رشق  فريدة من نوعها يف 

املركز  يقدمها  التي  والربامج  العالج  طرق 

للمتعاطني واملدمنني مل�ساعدتهم يف التخل�ض 

من هذا الداء علما باأن الفريق مت تدريبه يف الدول 

الغربية ويف الواليات املتحدة االأمريكية.

االأهداف  واحد من  ال�سحي فهو  التثقيف  اأما 

الرئي�سية للمركز، وهو ال يتوقف على املتقدمني 

اأ�رشهم  اإىل  العالج بل ميتد  للمركز من طالبي 

على  املركز  ويعمل  املركز،  خارج  وحميطهم 

بناء حمالت وخطط عامة يف الدولة ب�سكل 

للتعامل  ومقومات  �سلوكيات  لبناء  عام 

واإجراء  االإدمان »املخدرات«،  مع م�سببات 

عن  امل�سحية  والدرا�سات  العلمية  البحوث 

طرق  اأف�سل  عن  والبحث  االإدمان،  م�سببات 

العالج.

اأبوظبي  يف  للتاأهيل  الوطني  املركز  يهدف 

وتاأهيل  عالج  يف  الرائد  املركز  يكون  اأن  اإىل 

ن�رش  يف  االإقليمي  واملرجع  االإدمان  مر�سى 

الرغبة نظم  ال�سحي، ومتا�سًيا مع هذه  الوعي 

املركز موؤمتر االإمارات الدويل عن االإدمان، وقد 

عام  من  مار�ض  »اآذار«  �سهر  يف  املوؤمتر  عقد 

2007 يف ق�رش االإمارات باأبوظبي وهو االأول من 

نوعه على امل�ستوى االإقليمي هادًفا اإىل حتقيق 

جمموعة من االأهداف خلدمة املجتمع وتنميته، 

كافة  ت�سامن  حتفيز  االأهداف  هذه  �سمن  ومن 

االإدمان،  مل�سكلة  للت�سدي  املجتمع  جهات 

امل�ستوى  على  امل�سرتكة  البحوث  وت�سجيع 

االإقليمي وامل�ساهمة يف رفع احلرج االجتماعي 

عن االإدمان وتاأكيد مبداأ اأنه مر�ض ميكن التعايف 

منه، وال يقف االأمر عند هذه احلدود بل يتعداه 

اإىل حماولة خماطبة اأو�سع �رشيحة ممكنة من 

وطنية  حملة  عرب  وذلك  العربية  املجتمعات 

للتوعية باأ�رشار االإدمان هي االأوىل من نوعها 

يف املنطقة.

اأُ�س�ض املركز ليقدم خدمات متكاملة 

منها العلج والتاأهيل، وقد قمنا يف 

عالية  كفاءات  با�ستقطاب  املركز 

ومعاجلني  وفنيني  ا�ست�ساريني  من 

تاأ�سي�ض  اإىل  وفقنا  وقد  نف�سيني، 

على  ممر�سني  من  متكامل  فريق 

م�ستوى عاٍل يف الطب النف�سي.
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ك املخدرات، واأفلت  توازن حملة نعم للحياة بني الرتغيب والتوعية وذلك باإظهار اجلوانب اخلطرية والهدامة للمخدرات على الفرد واملجتمع ب�سكل عام والرتغيب يف العالج لكل من �سقط يف �رَضَ

من فر�ص الوقاية لبث الأمل يف اإمكانية احلياة بدون خمدرات .

اإىل الكحول  اأنواعها بالإ�سافة  اإياها والتي تت�سوه وتتعرث م�سريتها ب�سبب تعاطي واإدمان املخدرات )بجميع  الله  وحتت �سعار احلملة )نعم للحياة( ن�ستعر�ص جوانب احلياة اجلميلة التي منحنا 

والتدخني( وذلك يف اأ�سلوب جاد ور�سيق يثري عقل املتلقي ويظهر له بو�سوح ال�سلبيات اخلطرية والإيجابيات الفاعلة لن�سل يف النهاية اإىل الأهداف الأ�سا�سية التي ن�سعى جميعا اإىل حتقيقها ..

وحيث تتنوع �ُسبل مواجهة املخدرات، وفق درجة تف�سيها وانت�سارها بني املجتمعات وحيث اإننا يف جمتمعات-ولله احلمد- انت�سار املخدرات فيها اأقل من مثيالتها.

لذا فاإن التوعية باأ�رضارها اأمر مهم جلميع �رضائح املجتمع، ويف الوقت نف�سه، فاإن علينا دعوة كل من �سقطوا يف براثنها لإنقاذ اأنف�سهم واملبادرة بالتخل�ص منها بالإرادة والعالج وال�ستفادة من 

الإمكانيات التي وفرتها الدولة لعالجهم بكل �رضية ووفق اأعلى امل�ستويات.

تخاطب حملة نعم للحياة املجتمع بوجه عام والأ�رضة وال�سباب والأطفال ب�سكل خا�ص، من خالل جميع و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة وعرب هذا الإ�سدار يتم التعرف على عنا�رض 

احلملة وكيفية اإطالقها.

ُيعرب �سعار ) نعم للحياة ( عن حياة �سحيحة ل يوجد بها خمدرات اأو اإدمان

ومكونات ال�سعار ترمز اإىل:

)نعم للحياة(: �سعار ب�سيط ومبا�سر يدعو للإقبال على حياة �سحية �سليمة بعيدًا عن 

الإدمان وخماطره.

الرمز املر�سوم داخل الدائرة يعرب عن الإن�سان املنطلق واملقبل على احلياة.

الدائرة البي�ساء تعرب عن ال�سحة.

اخلط الأ�سود الدائري يرمز اإىل املر�ض والإدمان.

اخلط املائل الأحمر يعرب عن اخلطر الذي يهدد ال�سحة »الدائرة البي�ساء«.

اخلط املائل الأخ�سر يعرب عن التوعية واملقاومة �سد ذلك اخلطر.
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حملة نعم للحياة

املنطقة  تفتقر  كانت  متكاملة  حملة  وهي 

ملثلها، وهدفنا هو تنظيم حملة متكاملة على 

العمرية،  وال�رشائح  املراحل  لكل  ال�سنة  مدار 

وتوجه لكل �رشيحة من املجتمع جمموعة من 

وغري  املدمنني  لل�سباب  توجه  التي  الر�سائل 

ور�سائل  للمتعافني  ر�سائل  ا  واأي�سً املدمنني، 

كيف  لتو�سيح  واالأهايل  عام  ب�سكل  للمجتمع 

ر�سائل  ا  واأي�سً املدمنني،  مع  نتعامل  اأن  ميكن 

ميكنه  كيف  االإدمان  مرحلة  اإىل  ي�سل  مل  ملن 

من  ولكل  املرحلة  هذه  اإىل  الو�سول  جتنب 

الفئتني ر�سائلها.

موادها  كامل  ونفذت  احلملة  بداأت  وبالفعل 

التي خاطبت اأو�سع �رشيحة ممكنة من اجلمهور 

حماولة اإي�سال ر�سالة املركز وخلق نقا�ض عام 

مفتوح حول ظاهرة البد اأن يكون هناك موقف 

منها مبني على معرفة، يجد املركز اأن دوره هو 

تقدمي هذه املعرفة كاملة اإىل اجلمهور العام.

اأ�سحابها  يحمل  للمجتمع  باخلري  متتد  يد 

يف  الريادة  يبلغوا  اأن  يف  م�رشوًعا  طموًحا 

باأحدث  والتاأهيلية  العالجية  اخلدمات  تقدمي 

الو�سائل العلمية املتطورة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

»وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم 
ورسوله واملؤمنون«

صدق اهلل العظيم

ظبي  باأبو  للتاأهيل  الوطني  املركز  اأعد 

على  نوعه  من  االأول  التوعوي  امل�رشوع 

احلملة  م�رشوع  العربي،  الوطن  م�ستوى 

حتت  املخدرات  باأ�رشار  للتوعية  الوطنية 

�سعار نعم للحياة .

عالية  اإعالمية  خربات  ا�ستقطاب  مت 

والتي  احلملة  مواد  لتنفيذ  امل�ستوى 

واملرئي  وامل�سموع  املقروء  االإنتاج  �سملت 

واالإلكرتوين . 

ومت االإعداد الإنتاج مواد احلملة وتنفيذها 

تنفيذها  يف  و�سارك  ون�سف،  عام  خالل 

ومت  العربية  والكوادر  اخلربات  من  املئات 

احلملة  اأهداف  عن  تعرب  التي  الهدايا  اإنتاج 

وتوجهاتها .

املجتمع  �رشائح  جميع  احلملة  تخاطب 

بحملة  وتتوجه  وال�سباب  االأ�رشة  وتخ�ض 

يف  نوعها  من  االأوىل  هي  للطفل  متكاملة 

توعوية  فوا�سل  اإنتاج  ومت  العربي،  عاملنا 

نعم  وبرنامج  واإذاعية  تلفزيونية  ور�سائل 

للحياة الذي ير�سد حاالت حقيقية يف اأكرث 

من بلد عربي وهو مكون من ع�رشين حلقة، 

ومت  التوعوية  الكتيبات  ع�رشات  اإنتاج  ومت 

اإنتاج فيلم كوكب ال�سحة وهو فيلم كرتوين 

كرتونية  اإنتاج حلقات  اإىل  اإ�سافة  لالأطفال، 

توعوية حملت ا�سم »نعم وال« ، ومت تد�سني 

يكون  االإنرتنت  �سبكة  على  للحملة  موقع 

بوابة اإخبارية وتفاعلية للحملة .
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يف االأول من اأبريل عام 2008 اأعلن املركز 

الوطني للتاأهيل عن املوؤمتر االإعالمي االأول 

والذي دعيت له كافة و�سائل االإعالم وعقد يف 

معر�ض  املوؤمتر  و�ساحب   .. املوؤمترات  ق�رش 

املوؤمتر  حظي  وقد  احلملة  الإنتاج  كامل 

االإعالم يف  و�سائل  ور�سدت  كبرية،  مبتابعة 

عليه  واأثنت  امل�رشوع  هذا  التالية  االأيام 

واأبرزت اأهم مالحمه و�سكرت القيادة الر�سيدة 

هذه  واإي�سال  الوعي  ن�رش  على جهودها يف 

الر�سالة الهامة لكافة الوطن العربي .

انطلقت   2008 عام  اأبريل  من  الثالث  يف 

امل�رشوع  الإطالق  �سخمة  اإعالمية  حملة 

اأبو  قناتي  عرب  املرئية  الر�سائل  بث  �سملت 

امل�سموعة  والر�سائل  االإمارات  وقناة  ظبي 

يومية  اإعالنات  وكذلك  اإم،  اإف  اإمارات  عرب 

التي  الطرق  حملة  اإطالق  ومت  ال�سحف،  يف 

التي  و�سعاراتها  احلملة  مل�سقات  حملت 

تعرب عن اأهدافها، ومت اإ�سدار العدد االأول من 

ن�رشة نعم للحياة التي تعرّف 

باحلملة واأهدافها وتوجهاتها وتوزيعها على 

املوؤ�س�سات واجلامعات واملحالت التجارية .

يف العا�رش من اأبريل عام 2008 مت افتتاح 

معر�ض احلملة مبركز املارينا مول باأبوظبي 

وح�رشته  كبرية  م�ساحة  على  اأقيم  والذي 

و�سائل االإعالم وعدد من امل�سئولني وجمهور 

كامل  عر�ض  يتم  املعر�ض  هذا  ويف  كبري، 

ملنتجات احلملة وتوزيع الهدايا واملنتجات 

على زوار املعر�ض واإقامة عرو�ض م�رشحية 

لالأطفال مبعدل ثالثة عرو�ض يومًيّا وخم�سة 

االأ�سبوع وحظي املعر�ض  عرو�ض يف نهاية 

اإعجاب  ونال  كبري  جماهريي  باإقبال 

اجلمهور.

يف الرابع ع�رش من اأبريل انطلقت 

ثالثة  اإقامة  عرب  املدار�ض  فعاليات 

بامل�رشح  يومًيّا  م�رشحية  عرو�ض 

هذه  خالل  ويتم  باأبوظبي  الوطني 

الفعاليات توزيع االإ�سدارات والهدايا ون�سخ 

من القر�ض املدمج )حمارب املخدرات( وهي 

لعبة اإلكرتونية وفيلم كوكب ال�سحة وحلقات 

برنامج نعم وال ... 

يف اخلام�ض ع�رش من اأبريل بداأت احلملة 

يف  املرافق  عرب  اإ�سداراتها  توزيع  يف 

االإدارات املتنوعة التابعة لوزارات الداخلية 

وذلك  وغريها  وال�سحة  والتعليم  والرتبية 

لت�سل اأهداف احلملة للجمهور ب�سكل مبا�رش 

اإىل  باالنتقال  فعالياتها  احلملة  و�ستوا�سل 

العام  مدار  على  و�ست�ستمر  العني  مدينة 

والندوات  واالأن�سطة  الفعاليات  من  باملزيد 

واملحا�رشات املتجددة التي جتذب ال�سباب.
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: الوقاية والتوعية: �أولاً
»الوقاية خري من العالج«

اإن الوقاية وبناء احل�سانة الذاتية واملجتمعية هي 

اإ�سرتاتيجية ملواجهة املخدرات على امل�ستوى  اأف�سل 

توعوية  معلومات  توفري  يجب  لذلك  املدى،  بعيد 

تعاطيها،  من  والتحذير  املخدرات  حول  متوازنة 

االمتناع  يف  الرتغيب  وكذلك  مب�سارها،  والتعريف 

واملقاومة وعدم اخل�سوع لقوى الهدم، وقد مت تطوير 

من  فئة  لكل  بالوقاية  اخلا�سة  والر�سائل  االأهداف 

الفئات امل�ستهدفة، على النحو التايل:  

املجتمع ب�صفة عامة:

عام  ب�سكل  املجتمع  على  املخدرات  خطر  اإبراز 

املجاالت  �ستى  ي�سببها يف  التي  اجل�سيمة  واالأ�رشار 

االجتماعية واالقت�سادية واالأخالقية وغري ذلك وتوفري 

من  للوقاية  املجتمع  اأفراد  كافة  لتوعية  املعلومات 

خطر املخدرات.

  الأ�صرة:

واالبتعاد  لالأبناء  ح�سنة  كقدوة  االآباء  دور  اأهمية 

عن االأمثلة ال�سيئة.   

اإعطاء ال�سباب مفاهيم �سليمة عن معنى النجاح.

اإىل  نظرتهم  وتوجيه  ال�سباب  طموح  ا�ستثارة 

قد  التي  االإحباطات  من  عليهم  واحلفاظ  امل�ستقبل 

يتعر�سون لها.

تاأثريها  ومدى  الفراغ  اأوقات  �سغل  اأهمية  اإدراك 

االإيجابي اأو ال�سلبي.

ال�صباب: 

تو�سيح راأي الدين يف حترمي التدخني واملخدرات 

والكحوليات وغر�ض ال�سلوكيات واالأخالقيات الدينية 

القومية، فراأي الدين وا�سح يف املخدرات واالإدمان واأي 

و�سيلة هدامة اأو�سيئة ُتفقد االإن�سان وعيه، فقد خلق اهلل 

�سبحانه وتعاىل االإن�سان وميزه عن باقي املخلوقات 

العظيمة،  النعمة  تلك  ُيغيب  ما  ُنِحل  فكيف  بالعقل 

العمل على اكت�ساف الذات وتنمية مهاراتها.

اختيار  وح�سن  ال�سوء  اأ�سدقاء  عن  االبتعاد 

االأ�سدقاء.

بالن�سبة للأطفال:

باأ�سلوب ر�سيق  باأ�رشار املخدرات  ال�سغار  تعريف 

والق�سـ�ض  امللونة  الر�سوم  طريق  عن  �سيقة  وبلغة 

اجلذابة كي جنذبهـم ون�سل اإىل عقولهم لنح�سنهم �سد 

اأخطـــار هذا الداء الُع�سال م�ستقبال.. وهذا االأمر ي�سبه 

مـن  لنحميهـم  الأطفالنا  نعطيها  التي  التطعيم  جرعة 

اأمرا�ض نخ�سـى عليهم منها يف امل�ستقبل. 

ا: االكت�ساف املبكر حلاالت التعاطي: ثانياً
االكت�ساف املبكر الأي م�سكلة يقطع بنا �سوطًا كبرياً 

جتاه حلها، وهو هدف مهم وفعال ن�سعى اإليه من خالل 

هذه احلملة.

ن�رش الوعي يف االأماكن االجتماعية املوؤثرة )العيادات 

املدر�سية / مواقع التوظيف / اجلامعات /... وغري ذلك( 

وذلك الكت�ساف احلاالت مبكرا وتوفري العالج املنا�سب 

لكل حالة، وذلك ل�سهولة عالجها يف املراحل االأولية. 

املتابعة اجليدة للحاالت التي مت اكت�سافها وعالجها 

حتى ال حتدث عودة لتعاطي املخدرات مرة اأخرى.

ا: علج االإدمان: ثالثاً
العالج يبداأ من املدمن ذاته الذي يجب اأن تتاح له 

الفر�سة لبدء حياته بدون اإدمان من جديد:

بث االأمل وجذب املدمن لبدء مرحلة العالج.

يت�سبب  التي  والنف�سية  الطبية  امل�ساعفات  اإي�ساح 

فيها االدمان وكيفية مواجهتها.

املتابعة الدقيقة وتدارك االنتكا�سات التي حتدث له 

يف فرتة النقاهة.

التاأهيل واإعادة االندماج االجتماعي للمدمنني.

وقنوات  للتاأهيل  الوطني  املركز  بجهود  التعريف 

الو�سول خلدماته.

»احلرج االجتماعي«

املدمن  جتاه  ال�سلبية  املجتمع  نظرة  ت�سحيح 

للعقاب،  ولي�ض  للعالج  يحتاج  مري�سًا  باعتباره 

واحتواوؤه بعدم اإ�سعاره اخلزي والعار وباأنه منبوذ من 

على  وت�سجيعه  املدمن  نف�ض  االأمل يف  وبث  املجتمع 

الدخول يف مرحلة العالج.
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الأ�صرة

يقع  ال  حتى  بالعار،  واإ�سعاره  املدمن  تاأنيب  عدم 

للمخدرات   العودة  ي�سجعه على  نف�سي  ل�سغط  فري�سة 

ال�سعف والعبارات  ال�سلبية واأحاديث  االأحاديث  جتنب 

عك�سية  بنتائج  بل  بحلول  تاأتي  ال  التي  ال�سوداوية 

مرحلة  يتجاوز  حتى  للمدمن  االأ�رشة  اأفراد  واحت�سان 

يتجاوز  حتى  �سديقه  »كن  �سعار  حتت  العالج 

حمنته«.

امل�ستهدفون باحلملة

واأ�سا�سية يف  مهمة  فئات  اأربع  اإىل  احلملة  )تتوجه 

العمرية،  مراحله  بجميع  املجتمع  ت�سمل   ، املجتمع 

وتتو�سع لتغطية اأكرب قدر ممكن من االأ�سخا�ض للو�سول 

اإىل ال�سيغة املثلى للق�ساء على تلك ال�سموم، وبالتايل 

الق�ساء على االإدمان .

املجتمع )ب�سكل عام( :

املجتمع هو االإطار الذي يجمع بداخله كل العنا�رش 

مبنا�سدة  احلملة  تهتم  لذلك  اأطفال(،  �سباب،  )اأ�رشة، 

عديدة،  معاين  حتمل  ر�سائل  يف  عام  ب�سكل  املجتمع 

منها اأنه يجب اأن يتكاتف كل املجتمع مبختلف فئاته 

للوقوف �سد تعاطي املخدرات واالإدمان، واإظهار االأ�رشار 

يف  عام  ب�سكل  املجتمع  على  تعود  التي  اجل�سيمة 

واالأخالقية  واالجتماعية  االقت�سادية  النواحي  خمتلف 

وغري ذلك.

الأ�صرة:

مما ال �سك فيه اأن االأ�رشة هي اخللية االأ�سا�سية التي 

يتكون منها اأي جمتمع، لذلك فقد اهتمت احلملة الوطنية 

للتوعية باأ�رشار املخدرات بتو�سيح الكثري من املفاهيم 

الرتابط  واأهمية  االأ�سا�سية املوجهة لالأ�رشة، مثل قيمة 

االأ�رشي واأ�رشار التفكك واإبراز اآثار االإدمان وخطره على 

كل اأفراد االأ�رشة كما متد احلملة قيادات االأ�رشة مبفاهيم 

التي  امل�ساكل  قادرة على مواجهة  ومعلومات جتعلها 

ميكن اأن يتعر�ض لها بع�ض اأفرادها. 

ال�صباب:

وهم  االأول،  واأ�سا�سه  املجتمع  عماد  هم  ال�سباب 

توجهت  لذلك  املجتمع،  لهذا  الرئي�سيون  املحركون 

التي  االأخطار  لهم  لنظهر  رئي�سي،  ب�سكل  اإليهم  احلملة 

ت�سببها املخدرات من تدمري لعقولهم واأذى الأج�سامهم 

من  اال�ستفادة  طرق  عليهم  نعر�ض  الوقت  نف�ض  ويف 

اأوقاتهم مما يعود عليهم بالنفع. 

االأطفال :

معظم الدول الراقية تهتم بتوجيه احلمالت التوعوية 

لالأطفال �سد اأي اأخطار تهدد جمتمعاتها، ولذلك وجدنا 

يوجه  للحياة  نعم  حملة  من  توعوي  جزء  تخ�سي�ض 

للطفل �سد اأ�رشار املخدرات وهو هدف مهم من االأهداف 

التى نرمي اإليها جميعا

احلملة املوجهة للمجتمع واالأ�سرة وال�سباب

مكافحة  يف  ورئي�سيًّا  ا  هامًّ دوًرا  يوؤدي  االإعالم 

�رشائحه  ب�ستى  املجتمع  توعية  خالل  من  املخدرات 

على  اخلطرية  املخدرات  باأ�رشار  الطرق  ومبختلف 

م�ستقبل  وعلى  بل  الوطني  واالقت�ساد  والعقل  ال�سحة 

الفرد االجتماعي والوظيفي، وهذا يحتاج اإىل اإعداد جيد 

ومدرو�ض للحمالت االإعالمية يف خمتلف و�سائل االإعالم 

امل�سموعة واملقروءة واملرئية ل�سمان جناحها يف احلد 

من تعاطي املخدرات .

الر�سائل املرئية

من  )التلفزيون(  املرئية  االإذاعة  الأن  نظًرا 

على  كبري  اأثر  لها  التي  االعالمية  الو�سائل  اأهم 

الر�سائل  من  عدد  توجيه  �سيتم  امل�ساهدين، 

ويتم  املجتمع،  و�رشائح  فئات  لكل  التليفزيونية 

جدول  وفق  التلفزة  حمطات  مع  بالتعاون  بثها 

الإي�سال  الذروة  �ساعات  ي�ستهدف  زمني 

الر�سائل اإىل اأكرب �رشيحة من امل�ساهدين.

ر�سائل للمجتمع

للحياة جمموعة  نعم  خ�س�ست حملة 

اأفراد  كافة  تخاطب  التي  الر�سائل  من 

يطرحه  �سوؤااًل  تتناول  االأوىل  املجتمع، 

طفل، ما هو االإدمان؟

لكنه ال يجد من يجيبه، وتتلقفه يد �رشيرة 

جتيبه عن معنى االإدمان بالتعاطي، فيجد نف�سه 

مل  من  كل  ندم  و�سط  االإدمان  معاجلة  مركز  يف 

يجيبوه، ويكون عنوان ر�سالتنا )اأجيبوهم قبل اأن 

تفقدوهم(.

اأفراد  لكل  دعوة  فهي  الثانية  ر�سالتنا  اأما 

التي و�سفناها  املجتمع للتكاتف �سد املخدرات 

مفعولها  واإبطال  واكت�سافها  املوقوتة  بالقنابل 

بالوعي قبل اأن تنفجر يف وجوهنا جميعًا.
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االجتماعي،  احلرج  عن  فهي  الثالثة  ر�سالتنا  اأما 

حيث يقوم جنم له �سعبية عند اجلمهور بتوجيه ر�سالة 

يف  ال�سائدة  ال�سلبية  النظرة  لت�سحيح  املجتمع  اإىل 

املجتمع جتاه املدمنني.

ر�سائل للأ�سرة:

تلفت حملة نعم للحياة نظر الوالدين اإىل اأهمية اأن 

يكونا القدوة احل�سنة واملثلى التي يحتذى بها، )والأنك 

نوجه  كما  بناءك(،  واأكمل  تهدمهم  فال  الأبنائك،  القدوة 

ر�سالة اأخرى لالأ�رشة وللوالدين ب�سفة خا�سة للتوعية 

بخطورة وقت الفراغ، واأنه يجب على االأب واالأم ت�سجيع 

االأبناء على ملء اأوقات الفراغ مبا يعود عليهم بالنفع، 

حتى ال جتد املخدرات عرب بوابة الفراغ طريقها الفرتا�ض 

�سحتهم وتدمري عقولهم، ونقدم اأي�سًا تو�سيات مبا�رشة 

وجادة للوالدين مثل تخ�سي�ض وقت لالأبناء ملتابعتهم، 

املخدرات،  عن  للحديث  املنا�سب  الوقت  واختيار 

ال�سلبية،  االأحاديث  وجتنب  اأ�سدقائهم،  على  والتعرف 

يف  وم�ساركتهم  م�ساكلهم  على  والتعرف  وم�سادقتهم 

حلها، واإعطاء االأبناء مفاهيم �سليمة عن معنى النجاح، 

وا�ستثارة الطموح داخل نفو�سهم.

ر�سائل لل�سباب:

 وبالن�سبة لل�رشيحة االأهم، وهم ال�سباب، فيتم عرب 

التي  الر�سائل  حملة نعم للحياة توجيه جمموعة من 

اأن  التي ميكن  االأوىل  املرة  طياتها خطورة  بني  حتمل 

ي�سقط ال�ساب من خاللها يف براثن االإدمان، عن طريق 

بهدف  ال�ساب  يخو�سها  كتجربة  حتى  اأو  �سوء  �سديق 

التجربة.

وتدعوه الر�سالة اإىل اأن يقول ال من اأول مرة.

متتابعة  لقطات  يف  ن�ستعر�ض  ثانية،  ر�سالة  ويف 

وتداوي  وتبدع  وتزرع  تبني  التي  البناءة  االأيادي 

وتعاون، فكلها ترمز ليد واحدة »ت�سنع احلياة«، بينما 

ن�ستعر�ض على اجلانب االآخر اأيادي تهدم وتدمر احلياة، 

لنطرح �سوؤااًل على كل �ساب، اأيهما تختار؟

االإ�سالم  حترمي  ن�ستعر�ض  الثالثة،  الر�سالة  ويف 

االأدلة  ون�ستعر�ض  العقول،  واإذهاب  املخدرات  لتعاطي 

ملجموعة  درامي  موقف  خالل  من  والعقلية  ال�رشعية 

ال�سباب تتعاطى املخدرات وبعد معرفتهم  من 

مبوقف االإ�سالم يعودون اإىل ر�سدهم.

ر�سائل اإىل املدمن: 

للحياة  نعم  حملة  اأثبتت  وكما 

اهتمامها ال�سديد بتوعية اأولئك الذين 

املخدرات،  هاوية  من  اهلل  اأنقذهم 

نعم  حملة  فاإن  االإدمان،  وعا�سفة 

ر�سالة  بتوجيه  تهتم  للحياة 

حيث  للمدمن  اإر�سادية  توعوية 

تبني اأن الوقت كلما مر فاإنه ي�سيف 

منه  ي�سلب  اأو  االإن�سان جناحًا  اإىل 

اإذا  فالوقت  اأبينا،  اأم  ر�سينا  حلمًا، 

املوت،  يعني  فهذا  متامًا،  توقف 

لذلك فمرور الوقت معناه اأننا نعي�ض 

حياتنا، ون�سمع دقات ال�ساعة معلنة اأن الوقت قد حان 

الإ�سالح اأخطائنا، فلكل جواد كبوة، فال يزال االأمل ينتظر 

من  حتارب  يجعلك  ما  احلياة  يف  يزال  وال  تعرث،  من 

اأجله، فقم وابتعد عن تلك االآفة املوؤذية، وحاول النجاة 

بروحك من تلك القيود احلديدية التي تلتف حول عنقك، 

اأو  ونحن نن�سحك باالت�سال باملركز الوطني للتاأهيل، 

غريه من املراكز املتعددة للمبادرة بالعالج، ونطمئنك 

التي  الكاملة  والرعاية  التامة  ال�رشية  �ستجد  باأنك 

تعيده اإىل املجتمع قلبًا ناب�سًا من جديد.

اأكرث من ذلك،  فال داعي للخوف، وال داعي لالنتظار 

حاول  رويداً،  رويداً  عليك  �ستق�سي  اآفة  فاملخدرات 

االبتعاد قدر االإمكان عنها، وحاول اأن تبحث عن عالج 

ي�ساعدك على ذلك، ونحن نوؤّمن لك ذلك العالج باأكرث 

الو�سائل �رشية وفائدة لك والأ�رشتك، كما اأننا ن�ستطيع 

م�ساعدتك، ولكننا ال ن�ستطيع اأن نقدم لك اأي �سيء اإن مل 

تكن تريد م�ساعدة نف�سك.

اأقرب  يف  وات�سل  �سفك،  اإىل  و�سنكون  معنا  حاول 

و�ستجدنا   8002252 للتاأهيل  الوطني  باملركز  فر�سة 

بانتظارك من اأجل اأن نبني جياًل جديداً معك.

الر�سائل االإذاعية

بع�ض  تقدمي  يتم  اأو�سع  ب�سكل  االنت�سار  لتحقيق 

ِقبل  من  م�سبًقا  واملدرو�سة  املحددة  االذاعية  الر�سائل 

خمت�سني للو�سول اإىل اأهداف احلملة من خالل ر�سالة 

اإذاعية وا�سحة املعنى، ولالإذاعة ميزة متعلقة بالقيمة 

يحقق  متواٍل مما  ب�سكل  البث  �ستخدم  التي  االإنتاجية 

التاأثري املطلوب.

ون�رش  املتلقي  مع  التوا�سل  ل�رشورة حتقيق  ونظرا 

اإذاعية  ر�سائل  كتابة  مت  الو�سائل  بكل  احلملة  اأهداف 

اأفكارها ولكن بطرح  موازية للر�سائل التليفزيونية يف 

و�ستوجه  االإذاعة،  وهي  العر�ض  و�سيلة  مع  يتنا�سب 

مع  بالتعاون  بثها  ويتم  املجتمع  و�رشائح  فئات  لكل 

حمطات االإذاعة وفق جدول زمني خالل �ساعات الذروة. 

وفئات امل�ستهدفني هم:

1- املجتمع

يتم خاللها تقدمي االأفكار التي تهدف اإىل ن�رش الوعي 

خمتلفة  ر�سائل  ثالث  يف  وذلك  املجتمع،  اأفراد  بني 

يرتاوح زمن الر�سالة من )2 اإىل 3 دقائق(.

تفقدوهم /  اأن  قبل  )اأجيبوهم  الر�سائل هي  عناوين 

احلرج االجتماعي / قنابل موقوتة(

2- الأ�صرة

الر�سائل التوعوية والتثقيفية اخلا�سة باالأ�رشة هي 

ثالث ر�سائل خمتلفة يرتاوح زمن الر�سالة من)2 اإىل 3 

دقائق(.

عناوين الر�سائل هي )اأوقات الفراغ / القدوة / ر�سالة 

اإىل الوالدين(

3- ال�صباب

وهي ر�سائل اإذاعية توجه لل�سباب لتقوية عزميتهم 

خمتلفة  ر�سائل  ثالث  عددها  املخدرات  مواجهة  يف 

يرتاوح زمن الر�سالة من )2 اإىل 3 دقائق(.

اأيهما   / مرة  اأول  من  ال  )قل  هي  الر�سائل  عناوين 

تختار؟/ راأي االإ�سالم يف االإدمان(

4- ر�سالة خا�سة باملدمن

ر�سالة اإذاعية بعنوان ) لكل جواد 

ر�سالة  من خاللها  نقدم   ) كبوة 

لبث االأمل يف املدمن وتبليغه 

للعالج  الوقت  حان  باأنه 

 ... والبدء يف حياة جديدة 

زمن الر�سالة دقيقتان.

40



االإ�سدارات التوعوية

اإىل جزاأين هما »ر�سائل  الر�سائل املقروءة  وتنق�سم 

�سحفية«.. »كتيبات«

ر�سائل �سحفية

ومت اإعدادها من ِقبل متخ�س�سني ب�سكل يخدم اأهداف 

عمل  مت  كما  لتحقيقها،  جميعا  ن�سعى  التي  احلملة 

ت�سميمات تخدم اأهداف احلملة، يتم ن�رش هذه الر�سائل 

واملجالت  اجلرائد  �سفحات  على  �سحفية  كر�سائل 

ال�سحف  بداخل  توزع  كتيبات  عمل  اإىل  باالإ�سافة 

اليومية.

الكتيبات

يتم ت�سميم جمموعة من املطويات ملخاطبة �رشائح 

اللغات  اأو  العربية  باللغة  �سواء  املختلفه  املجتمع 

طلبة  على  للتوزيع  منها  عدد  وتخ�سي�ض  املختارة 

املدار�ض ويف املجمعات التجارية وكذلك امل�ست�سفيات 

�سكل  للكتيبات  و�سيكون  املتعددة  الدولــة  ومرافق 

بها  وم�سمون خا�ض يجعل من يح�سل عليها يحتفظ 

للم�سابقات وتر�سد جوائز من  ا�ستمارات  وذلك لوجود 

ِقبل بع�ض املمولني .

)عدد الكتيبات : 15 كتيبًا (  الت�سنيف:

موجهة  كتيبات   4( للمجتمع(،  موجهة  كتيبات   4(

لالأ�رشة(، 

موجهة  كتيبات   3( لل�سباب(   موجهة  كتيبات   4(

للمدمن(

يحتوي كل كتيب على ثالثة جوانب اأ�سا�سية: جانب 

اإن�ساين، جانب علمي، جانب توعوي. 

�سكل  يف  ي�ساغ  حمدداً  هدفًا  كتيب  كل  ويحمل 

مبتكر.

وعلى �سبيل املثال ولي�ض احل�رش :

جريدة نعم للحياة 

الوطني  املركز  عن  ت�سدر  دورية  جريدة  تقدمي 

واالأ�رشة  املجتمع  خا�ض  ب�سكل  ت�ستهدف  للتاأهيل 

املجتمع  �رشائح  مع  التوا�سل  لتحقيق  وال�سباب 

لتو�سيل اأهداف احلملة التي ت�سعى لتكاتف كل فئات 

الذي يهدد �سالمة واأمن  املجتمع �سد خطر املخدرات 

املجتمع.

 تتكون اجلريدة من عدة اأبواب منها الثابت ومنها 

املتغري:

�سفحات اجلريدة:

ر�سائل خا�سة بالق�س�ض الواقعية: تروي لنا التجارب 

التي مر بها املدمنون والتي تهدف اإىل اال�ستفادة من 

اإىل  النهاية  بهم يف  واأدت  فيها،  وقعوا  التي  االأخطاء 

ال�سقوط يف هاوية االإدمان.

ن�سائح اإر�سادية : نذكر فيه املواقف التي يجب اأن 

نعاجلها لتجنب الوقوع يف دائرة االإدمان.

كيف اأتعافى؟ وهو الباب الذي يهتم باملدمن ويبث 

روح االأمل بداخله للو�سول اإىل مرحلة االقتناع بالعالج 

وم�ساعدته يف الو�سول اإىل املراكز العالجية.

تاأثري  يظهر  الذي  الباب  وهو  املخدرات:  اأ�رشار 

املخدرات ال�سلبي على �سحة ال�سباب.

عن  علمية  معلومات  يعطي  توعوية:  معلومات 

ال�رشر  الإظهار  وذلك  وتراكيبها  واأنواعها  املخدرات 

اجل�سيم الذي يقع على �سحة االإن�سان عند تعاطي هذه 

املواد املدمرة.

كتيب »االأ�سرة يف مواجهة املخدرات«

للقارئ  ويو�سحه  االإدمان  مفهوم  الكتيب  يبحث 

واملخاطر  االإدمان  اإىل  املوؤدية  االأ�سباب  خالل  من 

االإدمان،  جراء  من  االإن�سان  لها  يتعر�ض  التي 

عند  اخلاطئة  املفاهيم  بع�ض  الكتيب  ويعر�ض 

اأنه  على  املدمن  اإىل  النظر  مثل  النا�ض  بع�ض 

اأنه مري�ض ي�ستحق العالج،  جمرم ولي�ض على 

وكيفية  التعاطي  موؤ�رشات  الكتيب  يو�سح  كما 

حلاالت  املبكر  فاالكت�ساف  املدمنني،  اكت�ساف 

االإدمان يجعل مهمة العالج ب�سيطة.

كتيب »االإ�سلم واملخدرات«

يو�سح الكتيب راأي االإ�سالم يف حترمي تعاطي 

الذي  الذي ي�ستحقه املدمن  املخدرات والعقاب 

يرف�ض العالج، وذلك الأن االإن�سان الذي ي�ستمر يف 

تعاطي املخدرات ي�رش نف�سه عن عمد وهذا ما 

يحرمه الدين االإ�سالمي وكل االأديان ال�سماوية، 

لذلك يو�سح الكتيب اأن تعاطي املخدرات حمرم 

اأ�سباب  نتعرف على  الكتيب  �رشًعا، ومن خالل 

على  ال�سباب  بني  واالإدمان  املخدرات  انت�سار 

وجه اخل�سو�ض، وذلك لغياب الوازع الديني.

كتيب »لكل جواد كبوة«

يتوجه هذا الكتيب اإىل من وقعوا يف هوة 

املخدرات ويقوم بتوجيه ر�سالة اإىل املدمن 

ملحاولة رفع روحه املعنوية، وحثه على 

�رشورة جلوئه اإىل املراكز العالجية حتى 

لها  تعر�ض  التي  الكبوة  من  يتخل�ض 

هموم  من  وتخل�سه  معاجلته  خالل  من 

املخدرات، فهي دعوة لكل من وقع يف هوة 

املخدرات بعدم الياأ�ض و�رشورة الرجوع مرة 

اأخرى اإىل الواقع الذي اأبعدته املخدرات عنه.
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احلملة املوجهة للطفل

جميع  اإىل  العادة  يف  العاملية  احلمالت  تتوجه 

االأحيان  من  كثري  يف  تركز  ولعلها  املجتمع  فئات 

على فئة ال�سباب ب�سفتهم االأكرث عر�سة للوقوع يف 

و�ساملة  توعوية  للحياة  نعم  حملة  والأن  االإدمان، 

وتخاطب جميع اأفراد املجتمع مع تركيز خا�ض على 

حملة  اإطالق  هنا  نتبنى  اأننا  اإال  وال�سباب  االأ�رشة 

الطفل  الأن  لي�ض  للطفل  وموجهة  متكاملة  توعوية 

هدف رئي�سي ملروجي املخدرات ولكن الأننا نريد اأن 

الداء اخلبيث ويف  املبكر من هذا  لديه احلذر  نزرع 

الوقت نف�سه فاإنه االأكرث �سوؤااًل وا�ستف�ساراً من غريه 

وال ي�سح اأن تطلق حملة بهذا احلجم وتكون بعيدة 

عنه.

بالو�سائل  االأطفال  نخاطب  اأن  اأردنا  والأننا 

املحببة اإىل اأنف�سهم فقد اعتمدنا يف االإنتاج املرئي 

فيلم  واإنتاج  الكرتوين  االإنتاج  على  للطفل  املوجه 

)كوكب ال�سحة( ليتم عر�سه يف املدار�ض االبتدائية 

التوعوية  وال(  )نعم  حلقات  اإىل  اإ�سافة  واالإعدادية 

الر�سوم  اأما حملتنا املقروءة فتت�سمن  التلفزيونية. 

االإنتاج  اإىل  اإ�سافة  امل�سوقة  والق�س�ض  امل�سورة 

امل�سموع عرب االأغاين الهادفة.

ويقوم على تنفيذ هذه احلملة فريق متخ�س�ض من 

الكتاب والر�سامني واملحركني وغريهم الإي�سالها اإىل 

الطفل ب�سكل متميز وبروؤية عالية ومبوؤثرات �سمعية 

وب�رشية مدرو�سة. 

الفيلم الكرتوين »كوكب ال�سحة«

»كوكب  عنوان  حتت  كرتوين  فيلم  عمل  مت 

كوكب  �سكان  خالله  من  ن�ستعر�ض  الذي  ال�سحة« 

املوجودة  واجلميلة  الطيبة  ال�سفات  ونرى  ال�سحة 

يف كوكبهم كما نتعرف على م�سئويل كوكب ال�سحة 

مثل )�سحة( وم�ساعدتها »وقاية« كما �سنتعرف على 

م�سئولني اآخرين مثل »اإرادة«، »�سفاء«، »عافية«، 

اأما الرئي�ض الن�سيط الذي يدير �سيا�سة هذا الكوكب 

ويحفظه من االأخطار والذي يفكر ويخرتع كل ما هو 

وم�ساعده  »عقل«  املحبوبة  ال�سخ�سية  فهو  مفيد 

املخل�ض »قلب«، بالقرب منهم وعلى كوكب فا�سد 

»خمدر«  اإنه  بهم..  يرتب�ض  من  بالتلوث  ميتلئ 

و»تخاريف«  »�رش«و»�سم«  ال�رشيرة  وع�سابته 

و»هزيل«، الذين يحلمون بتدمري كوكب ال�سحة .

يقودها »خمدر« على  التي  ال�رش  تهبط ع�سابة 

واأقنعة  ملونة  اأزياء  يف  متنكرين  ال�سحة  كوكب 

م�سحكة زائفة حتجب وجوههم القبيحة، ي�ستقبلهم 

ويتجمعون  وترحاب  ب�سعادة  ال�سحة  كوكب  �سكان 

اجلميع  الزائف،  الظرفاء  فريق  ا�ستعرا�ض  مل�ساهدة 

يف  كعادته  م�سغول  فهو  عقل«  اإال»  حـــا�رشون 

خطته  اأن  »خمدر«  يدرك  تنتهي،  ال  التي  اأعماله 

بدون  وهو  مبفرده  يجل�ض  فـ»عقل«  �ستنجح 

ال  هالك  و»�سفاء«  و»اإرادة«  و»عافية«  »�سحة« 

حمالة فهو ذكي لكنه �سعيف بدون هوؤالء االأ�سدقاء، 

لكن هناك راكبا اأتى مع )فرقة الظرفاء( الزائفة يف 

اإنه  به،  اأن ي�سعروا  ال�سحة ون  اإىل كوكب  مركبتهم 

»�سعيف« الذي قرر اأن ي�سلح خطاأه وينبه اإخوته 

يف كوكب ال�سحة ملا يحاك �سدهم يف اخلفاء .

ويذهبون  ووقاية  وعافية  و�سحة  اإرادة  تتجمع 

ي�ستطيعون  وبالفعل  كوكبهم »عقل«  رئي�ض  الإنقاذ 

لتعود  وع�سابته  »خمدر«  مع  معركة  بعد  اإنقاذه 

ال�سعادة ترفرف على كوكب ال�سحة ونرى »�سعيف« 

وقد حت�سنت حالته معلنا ندمه على ما فعل، لكن 

»خمدر« يظهر يف النهاية ويتوعدهم مبعركة جديدة 

قادمة، ويختتم »عقل« ق�ستنا قائال: علينا جميعا 

دائما  �سيحاولون  وع�سابته  »خمدر«  الأن  اليقظة 

الت�سلل اإلينا وتدمري كل �سيء جميل منتلكه .

حلقات نعم وال الكرتونية

 وهي حلقات كرتونية مدة كل حلقة 3 دقائق:

ال�سلبية  الت�رشفات  احللقات  يف  ن�ستعر�ض 

من  طفل  كل  لها  يتعر�ض  اأن  ميكن  التي  املختلفة 

وترف�سها  )ال(  �سخ�سية  فيها  ت�سارك  مواقف  خالل 

مو�سحة لنا اأ�سباب رف�سها كما �سنتعر�ض لت�رشفات 

)نعم(  �سخ�سية  �ستوؤيدها  والتي  متعددة  اإيجابية 

اأ�سلوب  خالل  من  للمتلقي  قبولها  اأ�سباب  �سارحة 

ر�سيق و�سيق يجذب املتلقي ال�سغري .

من  حتتويه  عما  يعرب  عنوانا  حلقة  كل  حتمل 

مواقف واأهداف :

من  غرية  دواء  يتناول  طفل   .. �سحية  غري  غرية 

اأخته املري�سة .. 

الطيبة وال�رشيرة واملري�سة: حبة دواء حتتوي على 

العالج وحبة دواء اأخرى دخيلة وطفلة مري�سة تقع 

يف حرية بينهما وُتن�سح با�ستخدام عقلها يف احلل 

ال�سحيح فتذهب اإىل الطبيب .. مفتاح ال�سحة .. احلذر 

من العبث بالدواء يف املنزل واأي�سا يف ال�سيدليات 

طبيعة  لي�رشح  ن�ست�سيفه  مبفتاح  باإغالقها  العامة 

عمله ..   

من  للدواء  ال�سحيح  اال�ستخدام   .. وال�سار  النافع 

قبل من يحتاجه واال�ستخدام ال�سار لنف�ض الدواء من 

قبل متعاٍط ال يحتاجه.

يد امل�ساعدة.. تقدمي يد العون لزميل يف املدر�سة 

�ساهدته يقوم بت�رشف خاطئ )يدخن مثال( عن طريق 

اإبالغ املعلم لكي يو�سح له اخلطاأ الذي وقع فيه. 

الكتيبات

كتيب )ال�سر الذي اأخفيناه( »للفتيان والفتيات« :

اإىل  موجه  الأنه  خا�سة  طبيعة  له  الكتيب  هذا 

املواد  كل  بطبيعتها  تتجاهل  املجتمع  يف  �رشيحة 

االإعالنية واالإر�سادية والتي تعلن عن نف�سها من اأول 

�سفحة )الغالف( .. لذلك نحاول من خالل حيلة لطيفة 

اأن ن�ستدرجهم اإىل اأهدافنا التي ن�سعى اإليها يف هذه 

احلملة ب�سكل جديد ومبتكر بطريقة تثري عقل املتلقي 

وجتعله مت�سوقا للبحث بني �سفحات الكتيب لك�سف 

ال�رش الغام�ض الذي نخفيه .
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كتيب اأثمن مدينة يف العامل :

مدينة غري  اإىل  �سياحية  رحلة  االأطفال يف  ياأخذ  الكتيب  هذا 

خالل  ن�ستعر�ض  حيث  العامل«  يف  مدينة  »اأثمن  هي  عادية 

وحرا�سها  وخزائنها  واأبوابها  واأبنيتها  وطرقها  اأنهارها  رحلتنا 

الذين  املدينة  )اأعداء(  ن�ستعر�ض  كما  رئي�سها  على  ونتعرف 

يت�سدون  وحرا�سها  املدينة  رئي�ض  لكن  اإليها  الت�سلل  يحاولون 

لهم ليكت�سفوا يف النهاية اأن )اأثمن مدينة يف العامل( هو»ج�سم 

االإن�سان« واأعداوؤه هم »خمدر« و»ميكروب«.. وغري ذلك. 

مملكة احلياة :

يكن  �سعروا باجلوع ومل  الذين  االأطفال  الكتيب حكاية  يق�ض 

الزراعية  االأرا�سي  على  التبغ  زعيم  ا�ستيالء  ب�سبب  هناك طعام 

وذلك لزراعة التبغ واملواد املخدرة التي ت�رش االإن�سان، فتعاون 

جميع االأطفال مع القمح ملحاربة زعيم التبغ.

كوكب ال�سحة :

ي�سم الكتيب جمموعة كبرية من امل�سابقات واالألعاب الطريفة 

�سخ�سيات  من  جمموعة  لهم  يقدمها  والتي  لالأطفال  وامل�سلية 

كوكب ال�سحة ويتعرفون عليهم وعلى اأعدائهم من �سكان كوكب 

خمدر.

بهلوان ومكعبات االألوان :

يدور الكتيب يف اإطار خيايل حول األعاب االأطفال التي دخلت 

التي  واأ�رشارها  كلمة خمدرات  فتعرفت على  الكلمات،  مو�سوعة 

ت�سببها لالإن�سان، ومن هنا يتعرف االأطفال على اأ�رشار املخدرات.

الو�سائل الدعائية

متعددة  واأ�سكال  مقا�سات  يف  واالإعالنية  الدعائية  اللوحات 

ومتنوعة خم�س�سة وهي منافذ للتعريف وللرتويج للحملة ويتم 

و�سعها يف املجمعات واالأ�سواق واملدار�ض واجلامعات ويتم من 

اإي�سال  خاللها توزيع املطبوعات املختلفة واالأ�سطوانات، بهدف 

احلملة اإىل جميع اأفراد املجتمع.
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املل�سقات

يف خطوة جديدة من اأجل حت�سني رد الفعل على حملة املركز الوطني للتاأهيل �سد املخدرات 

التي حتمل ا�سم نعم للحياة مت ت�سميم جمموعة من املل�سقات املختلفة، والتي تقوم بدور فّعال 

يف احلملة، حيث ت�ساعد هذه الت�ساميم يف حماولة تو�سيح اأهداف احلملة للمتلقي، وت�ستخدم 

هذه املل�سقات يف ال�سحف واملجالت كنوع من اأنواع الر�سائل التوعوية، االأمر الذي يجعلها الفتة 

للنظر ب�سكل كبري، اإىل جانب اأنها تعطي جانبًا الفتًا وت�سل 

اإىل جميع فئات املجتمع دون متييز، كما يتم اال�ستفادة 

اإىل  احلملة،  تنتجها  التي  التوعوية  الكتيبات  يف  منها 

الطرق  على  اللوحات  ويف  اخلارجية،  االإعالنات  جانب 

العامة، وعرب و�سائل الدعاية الهادفة الإمتام احلملة.
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الهدايا

هدايا ال�سغار :

قبعة عليها �سعار احلملة.

اخلا�سة  الكرتونية  ال�سخ�سيات  عليها  بالونات   

باحلملة مع �سعار احلملة.

 مكعب �سغري احلجم داخل علبة بال�ستيكية معلقة 

ال�سخ�سيات  واإحدى  احلملة  �سعار  عليها  ميدالية  يف 

الكرتونية اخلا�سة باحلملة.

واإحدى  احلملة  �سعار  عليه  البال�ستيك  من  كوب   

اإمكانية  مع  باحلملة  اخلا�سة  الكرتونية  ال�سخ�سيات 

انزالق الر�سم على هيئة �رشائط اأفقية.

 قلم به ورقة يتم �سحبها من داخله وجهها عليه 

بع�ض  عليه  االآخر  والوجه  احلملة  �سخ�سيات  اإحدى 

املعلومات املفيدة.

 مكعب �سحري يتم ثني اأجزائه لتظهر عدة اأ�سكال 

خمتلفة يف كل مرة.

واإحدى  احلملة  �سعار  عليها  مر�سوم  مفكرة   

�سخ�سيات احلملة.

 ثالثة ع�رش قلًما الألوان مرتا�سة تكّون �سكاًل الإحدى 

�سخ�سيات احلملة اأو �سعارها.

 قمي�ض مطبوع عليه �سعار احلملة من االأمام وعلى 

باأحجام  احلملة  �سخ�سيات  من  مكون  مل�سق  اخللف 

خمتلفة.

 راديو بال�ستيكي �سغري مزود ب�سماعات لالأذن عليه 

�سعار احلملة مع اإحدى �سخ�سيات احلملة.

هدايا للكبار:

 قبعة عليها �سعار احلملة.

 كوب من ال�سرياميك عليه �سعار احلملة.

 كوب من البال�ستيك عليه �سعار احلملة مع اإمكانية 

انزالق الر�سم على هيئة �رشائط اأفقية.

االأمام  من  احلملة  �سعار  عليه  مطبوع  قمي�ض   

واخللف باأحجام خمتلفة.

 مكعب �سغري احلجم داخل علبة بال�ستيكية معلقة 

يف ميدالية عليها �سعار احلملة.

 قلم به ورقة يتم �سحبها من داخله وجهها عليه 

املعلومات  بع�ض  عليه  االآخر  والوجه  احلملة  �سعار 

املفيدة.

عدة  لتظهر  اأجزائها  ثني  يتم  �سحرية  اأ�سطوانات   

اأ�سكال خمتلفة يف كل مرة.

 مفكرة مر�سوم عليها �سعار احلملة.

 منبه على هيئة علبة مغلقة يتم فتحها ليظهر ما 

بداخلها بعد نزع الغطاء وعليها �سعار احلملة.

 راديو بال�ستيكي �سغري مزود ب�سماعات لالأذن عليه 

�سعار احلملة.

اأ�سطوانات مدجمة

�سيتم اإنتاج اأ�سطوانات توزع جمانًا فى اأماكن التواجد 

اجلماهريي مثل )النوادي – االأ�سواق التجارية الكربى – 

اجلامعات واملدار�ض( والتي ت�سم كافة املعلومات التي 

ا  ت�سمنتها احلملة بر�سائلها املتنوعة مبا يعد تلخي�سً

�ساماًل للحملة.

 اأ�سطوانة موجهة للمجتمع ولالأ�رشة وال�سباب.

 اأ�سطوانة موجهة لالأطفال يتم توزيعها يف املدار�ض 

واملجمعات.

 االأ�سطوانة التعريفية باحلملة:

وت�سم هذه االأ�سطوانة ملخ�سًا عن احلملة واأهدافها 

والعنا�رش التي تتكون منها احلملة ب�سكل عام وجمموعة 

وكتيبات  وبو�سرتات  وهدايا  املطبوعات  من  املنتجات 

وكذلك تعريف بالر�سائل املرئية وامل�سموعة واملقروءة 

والتي تقدمها احلملة للكبار وال�سغار على ال�سواء.
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��صم �ملحا�رض: 

د.�أحمد يو�صف   

   ��صت�صاري طب نف�صي

�لتاريخ:

2008/05/19م  

�ملكان: 

م�رضح ملتقى �أ�رضة �جلامعة   

   مدينة �لعني

�لزمن: 

11:00 – 12:00 ظهر�اً  

عنو�ن �ملحا�رضة

�أ�صباب �لإدمان وطرق �لعالج

العالج  وطرق  الإدمــان  اأ�سباب  عن  حما�رضة  تقدمي  مت 

الرتكيز على  للتاأهيل، حيث مت  الوطني  باملركز  والتاأهيل 

اأن الإدمان مر�ص مزمن ي�سيب اجلهاز الع�سبي لالإن�سان 

املراكز  توافر  اأي�سًا  ويتطلب  منه،  التعايف  ويتطلب 

لفكرة  املر�سى  تقبل  واأي�سًا  املتخ�س�سة،  العالجية 

العالج.

اأمور  من  املعقدة  الإدمــان  لأ�سباب  املحا�رضة  تطرقت 

بالفرد  يتعلق  ما  منها  واجتماعية،  ونف�سية  بيولوجية 

ومنها ما يتعلق باملادة املخدرة واأخرياً البيئة.

اأما بالن�سبة للعالج فقد مت تقدمي ما يقدمه املركز الوطني 

برامج  وتاأهيلية من  للتاأهيل من خدمات طبية وعالجية 

الدينية  واملحا�رضات  اجلماعي  كالعالج  املكثفة  التعايف 

بالفن ودرو�ص احلا�سب الآيل  النف�سي وعالج  والإر�ساد 

اأف�سل  واأحد  املنطقة  يف  الرائد  املركز  جعله  مما  وغريها، 

املراكز حول العامل.

��صم �ملحا�رض:

  د.طالب خفاجي 

��صت�صاري نف�صي   

�لتاريخ:

2008/05/20م  

�ملكان:

م�رضح ملتقى �أ�رضة �جلامعة    

   مدينة �لعني

�لزمن:

  11:00 – 12:00 ظهر�اً

عنو�ن �ملحا�رضة

ملاذ� يدمن �لنا�س؟

حتى  العامل،  بلدان  كل  يف  كثرياً  منت�رض  مر�ص  الإدمان 

للتعامل  وطائلة  كثرية  مبالغ  ت�رضف  الغربية  الدول  اأن 

مع هذه الظاهرة، وهناك اأ�سباب كثرية جتعل الفرد يدمن 

ومنها ما يلي:-

وهناك  النف�سية،  احلالت  بع�ص  لعالج  الفرد  ي�ستخدمه 

الكاآبة  اأو  الدائم  القلق  من  يعانون  الأ�سخا�ص  بع�ص 

عن  يروح  لكي  املخدرات  لتعاطي  الفرد  يلجاأ  وعندها 

نف�سه وطبعًا هنا تزداد اجلرعات بازدياد التعاطي، فكلما 

تعاطى جرعة كلما احتاج اإىل هذه اجلرعات بكمية اأكرب 

يف امل�ستقبل.

فمثاًل  اجل�سمية  الآلم  بع�ص  لعالج  الأفراد  ي�ستخدمها 

يف  تعب  وقد  ج�سمه،  يف  معني  اأمل  من  الفرد  »يعاين 

الأمل.  تخدر  لكي  املخدرات  اإىل  يلجاأ  فبذلك  عالجه 

وكذلك بالن�سبة للفرد الذي يعاين من اأمل يف الظهر فاإنه 

ياأخذ املخدرات لكي ل ي�سعر بالأمل امل�ستمر.

يعطي  التعاطي  اإن  حيث  للن�سوة،  الأفــراد  ي�ستخدمها 

بع�ص الن�سوة للفرد فلذلك نرى الفرد يتعلق بهذه الن�سوة 

وبذلك �سيطلب املزيد منها.

نف�سي وج�سمي  دافع  الأفراد عندهم  اإن بع�ص 

اأ�رض يوجد فيها  اإنهم جاءوا من  لالإدمان حيث 

الإدمان، فلذلك يكون لدى الفرد امليل 

اإىل التعاطي واملوا�سلة يف الإدمان.

على  للتغلب  الأفــراد  بع�ص  ي�ستخدمها 

اخلجل ومواجهة الآخرين، حيث اإن بع�ص 

مواجهة  يف  خجل  عندهم  يوجد  النا�ص 

يف  املخدرات  ي�ستخدمون  فلذلك  املجتمع 

خروجهم من هذه العزلة.

لالجتماع  كو�سيلة  الأفراد  بع�ص  ي�ستخدمها 

والتعارف على الآخرين، حيث اإن بع�ص الأفراد 

ومن  وال�رضاب  اخلمر  جل�سات  على  يرتددون 

خاللها يتم تكوين عالقات كثرية مع خمتلف 

النا�ص.

الإن�سان  ــاأن  ب تقول  اأخـــرى  نظرية  هنالك 

اإىل  يلجاأ  فلذلك  ذاته،  تدمري  يف  رغبة  عنده 

املخدرات.

ومما ل �سك فيه فاإن التوعية بهذه الأمور �سوف 

جتعل الفرد على علم بالدوافع التي تقوده اإىل 

اأو  يتوقف  اأن  اإما  التعاطي، وعندها  اأو  الإدمان 

يحاول اأن يطلب العالج.
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لالإعالم والتعليم دور هام يف تغيري ال�سلوك الإن�ساين وذلك بتغري املعارف والقيم عن طريق املناق�سة والإقناع . ويفرت�ص على 

�سبيل املثال ، اأنه يف برامج الإعالم ، توؤدي املعرفة اإىل تغيري املواقف التي توؤدي بدورها اإىل تغيريات �سلوكية. ومع ذلك ، فيجب 

اأن ن�سع يف اعتبارنا اأن املعرفة ل توؤدي دومًا لتغيريات يف املوقف، ول اأن تغيريا يف ال�سلوك يعقبه بال�رضورة تغيري يف املوقف.

اأنه يبني احلاجة اإىل ر�سد وتقييم هذه  ول ينفي هذا نفع الإعالم والتعليم فيما يتعلق بالوقاية من ا�ستعمال املخدرات، والواقع، 

الربامج على جماهري خمتلفة.

الندماج  واإعادة  الوقاية  برامج  يف  واملجتمع  واجلماعات  الأفراد  م�ساركة  خلق  اإىل  الأول  املحل  يف  الإعالمية  التدابري  وتهدف 

الجتماعي.
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) اأ ( التدابري الإعالمية

امل�رضوع  غــري  ال�ستعمال  عــن  معلومات  تقدم  اأن 

للمخدرات – وبخا�سة عن خماطر مثل هذا ال�ستعمال 

وهو النمط الأكرث �سيوعًا يف برنامج الوقاية. وهو يتميز 

والنهج   ، التخويف  اأو   ، الرتويع  نهج  بنهجني:   عــادة 

الواقعي.

1- نهج الرتويع اأو التخويف. 

فل�صفته 

للمخدرات  ال�سارة  الآثار  والتخويف عن  التاأكيد  يوؤدي 

وعواقب ا�ستعمالها اإىل اتخاذ قرار بعدم جتربتها. 

اأما من ي�ستعملون هذه املخدرات فعال، فاإن هذه املعرفة 

الالحق  التجريب  اأو  ال�ستعمال  عن  عزميتهم  �ستثني 

ملخدرات اأ�سد خطراً. 

الأهداف 

زيادة معرفة اأخطار ا�ستعمال املخدرات. 

ت�سجيع املواقف الراف�سة جتاه ا�ستعمال املخدرات بهدف 

تقليل احتمال ا�ستعمال املخدرات عامة. 

منع جتريب املخدرات. 

2- النهج الواقعي

فل�صفته 

توؤدي املعرفة الدقيقة واملتوازية باآثار املخدرات والعواقب 

قرار  اتخاذ  اإىل  ل�ستعمالها  وال�سخ�سية  الجتماعية 

الأ�سد  الأنواع  رف�ص  اأو   ، املخدرات  ا�ستعمال  بعدم  اإما 

خطراً. 

غري  ال�ستعمال  لطبيعة  الأف�سل  الفهم  يتيح  كذلك 

ر�سداً  اأكرث  ا�ستجابة  حدوث  اإىل  للمخدرات،  امل�رضوع 

جتاه امل�سكلة. 

الأهداف

زيادة رد الفعل الراف�ص جتاه ا�ستعمال املخدرات. 

زيادة املعرفة والهتمام بطبيعة ومدى امل�ساكل املرتبطة 

بال�ستعمال غري امل�رضوع للمخدرات. 

تطوير مواقف منا�سبة )�سلبية ، ولكنها لي�ست متطرفة( 

جتاه ا�ستعمال املخدرات غري امل�رضوعة. 

ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة عن ا�ستعمال املخدرات. 

اجلمهور امل�ستهدف لكال النهجني

قد  امل�ستهدف  اجلمهور  اإن 

يف  جمموعة  اأي  ي�سمل 

ما  ي�سم  وقــد   ، املجتمع 

يلي:

تالميذ املدار�س. 

وغريهم  واملعلمون  الآباء 

يــوؤثــروا  اأن  يحتمل  ممــن 

املجموعات  �سلوك  على 

ـــة لــلــخــطــر  ـــعـــر�ـــس امل

)ال�سخ�سيات اله�سة(. 

ــن  ــذي الأ�ـــســـخـــا�ـــص ال

امل�ساكل  مــع  يتعاملون 

)مثل  ــك  ــذل ب املت�سلة 

والأخ�سائيني  ال�رضطة 

الجتماعيني(. 

الأ�سخا�ص امل�سئولون عن 

و�سع ال�سيا�سة. 

ت�صميم الربنامج

الإعالمية،   الــربامــج  حمتويات  اإن 

اجلمهور  خ�سائ�ص  �ستحددها 

امل�ستهدف وامل�سكلة واملجتمع.

ي�سمل  اأن  ميكن  املثال  �سبيل  وعلى 

الإعالم:

الو�سع القانوين ملخدرات معينة. 

اآثار خمدرات معينة. 

غري  ال�ــســتــعــمــال  ـــدى  وم طبيعة 

امل�رضوع للمخدرات. 

والنف�سية  الجتماعية  اخل�سائ�ص 

لالأفراد امل�ستعملني للمخدرات. 

املــخــدرات  ا�ستعمال  بــني  العالقة 

وامل�ساكل الجتماعية الأخرى. 

الجتماعية لال�ستعمال غري  امل�ساكل 

امل�رضوع للمخدرات. 

امل�ساكل البدنية والنف�سية 
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امل�رضوع  غري  لال�ستعمال  والقت�سادية  والجتماعية 

للمخدرات والتي يتحملها الفرد. 

كيفية احلكم على �سخ�ص ما باأنه ي�ستعمل املخدرات غري 

امل�رضوعة. 

طرق التما�ص امل�ساعدة مل�ستعملي املخدرات. 

املبادرات التي ميكن اأن تقلل لأدنى حد من الآثار ال�سارة 

لال�ستعمال غري امل�رضوع للمخدرات. 

تنفيذ الربامج الإعالمية

يتحدد تنفيذ الربامج الإعالمية مبا يلي :

خ�سائ�ص اجلمهور امل�ستهدف. 

املوارد املالية. 

امل�ستهدف  للجمهور  الو�سول  بها  ميكن  التي  الدرجة 

والتاأثري فيه. 

حمتويات الربامج الإعالمية. 

وميكن تنفيذ برامج الإعالم با�ستخدام الو�سائل التالية:

الت�سال ال�سخ�سي الذي ياأخذ �سكل مناق�سات اأو عمل 

جمموعات من الأ�سخا�ص املحتكني مب�ستعملي املخدرات، 

ويجب الن�ص على م�ساركة املجتمع ، وا�ستخدام املن�ساآت 

القائمة باملجتمع مثل نوادي ال�سباب واملدار�ص. 

اجلمهور  على  ــوزع  ت اأن  ميكن  التي  املطبوعة  ــواد  امل

عن  الأ�سا�سية  احلقائق  على  تركز  والتي   ، امل�ستهدف 

ال�ستفادة  بها  ميكن  التي  والو�سائل  املخدرات  ا�ستعمال 

من اخلدمات . 

اأدوارا واقعية  تلعب  التي  الإذاعة والتلفزيون وال�سحف 

وم�سئولة ..اإما يف تبديد املخاوف التي ل اأ�سا�ص لها ، اأو 

تنبيه املجتمع اإىل امل�سكلة. 

الأفالم ، واملقالت املطبوعة وحمالت املل�سقات ، والتي 

ميكن اأن تبث ر�سائل اإعالمية ب�سيطة وق�سرية. 

بع�س اآثار الربامج الإعالمية

يف حني اأن نهج »الرتويع« قد يكون موؤثرا مع من يفتقرون 

اإىل املعرفة اأو اخلربة باملخدرات ، فاإنه ميكن اأي�سًا اأن يكون 

غري ذي جدوى مع اآخرين. 

باأكملها  ر�سالة  اإن  برنامج،  اأي  يف  اأ�سا�سي  اأمر  الدقة 

ميكن اأن ترف�ص ، اإذا ن�ساأ اعتقاد باأن جزءا منها غري دقيق 

يف  ي�ستمرون  �سوف  ــراد  الأف بع�ص  اأن  خطر  وهناك   .

ا�ستخدام املخدر حتديًا و�سيجدون اأن املتعاطني للمخدرات 

اأ�سخا�ص جذابون . 

لكن   ، ــرب  اأك مب�ساركة  ي�سمح  ال�سخ�سي  الت�سال 

املجموعات يجب اأن تبقى �سغرية بدرجة تكفل امل�ساركة 

الن�سيطة. 

وتتيح  اأكرب  جمهور  اإىل  ت�سل  اأن  ميكن  املطبوعة  املواد 

وقتًا اأكرب لفهم حمتواها وا�ستيعابه، ومع ذلك ، فاإنه ما مل 

يدرك اجلمهور اأن هناك حاجة للمعلومات، فاإنه من املرجح 

اأنها لن تقراأ. 

ت�سل  اأن  ت�ستطيع  التي  اجلماهريي  ــالم  الإع و�سائل 

معاجلة  يف  حمــدودة  قدرتها  كانت  واإن  اأكــرب-  جلمهور 

للربامج  نافعة  م�ساعدة  عنا�رض  هي   - املعقدة  الق�سايا 

الأخرى. 

الكلمة  طريق  عن  الت�سال  فيها  يتعذر  التي  البالد  يف 

متابعة  يتعني  القراءة  معرفة  انخفا�ص  ب�سبب  املطبوعة 

برامج الإعالم لتعدي تاأثريها على جمهور معني اإىل كل 

فئات املجتمع. 

ال�صوابط التي يجب مراعاتها عند

 مناق�صة م�صكلة الإدمان 

التجارب  واقــع  ومن  تقديري  يف  هي  ال�سوابط  هذه 

املدمنني  املر�سى  بفئات  الحتكاك  جمال  يف  العملية 

واأي�سا  الإدمــان  هاوية  حافة  على  هم  الذين  وال�سباب 

ال�سباب الأ�سحاء وهي :

ال�سكل  اإىل  لت�سل  الإعالمية  اجلرعات  تخفف  اأن  يجب 

املعتدل املطلوب . 

يجب اأن ت�سري ال�سيا�سة الإعالمية ب�رضعة منتظمة متاأنية 

فيما يعرف ب�سيا�سة النف�ص الطويل ، و ل يجوز ت�سور 

تاريخنا  من  الأيام  هذه  م�سكلة  هي  الإدمان  م�سكلة  اأن 
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املعا�رض، و اإمنا هي م�سكلة الع�سور واأن ا�ستمرارها على 

و  الأ�ساليب  تختلف  فقد   … وجائز  قائم  الأجيال  مدى 

الأنواع التي يتعاطاها املدمن ح�سب مقت�سيات كل ع�رض 

، و لكن �سذوذ وانحرافات ال�سباب هو �سيء قائم يف كل 

البلدان و املجتمعات . 

ويوؤكد ذلك ا�ستعرا�ص تاريخ اأي �سعب من ال�سعوب يف 

على  ال�سباب  انحرافات  جمال  يف  اأو  اخلا�ص  املجال  هذا 

وجه العموم . 

الإعالمية مكثفة يف فرتة زمنية  األ تكون احلملة  يجب 

حمددة ثم �رضعان ما تنطفئ اآثارها وتختفي متاما لأن ذلك 

قد ي�سكك يف جديتها وقيمتها و قد يبعث على الرجوع 

لالإدمان ب�سكل اأكرث واأعمق . 

العلمي  الأ�سلوب  اإىل  م�ســــتندة  و  مقننة  تكون  اأن 

ال�سليم . 

اأن تبحث املادة الإعالمية جيداً بوا�سطة املتخ�س�سني قبل 

و�سولها اإىل اجلمهور واأن مينع كل من هو غري متخ�س�ص 

يف التدخل الإعالمي الذي قد ي�سيء اأكرث مما ينفع . 

واقع  �سكل  على  الإعالمي  العر�ص  طريقة  تكون  اأن 

ملمو�ص اأكرث من عر�سها بطريقة الن�سائح و املحا�رضات 

النظرية البحتة ، وذلك معناه عر�ص املو�سوع يف �سكل 

متثيليات مت�ص الواقع اأو بتقدمي مناذج بطريقة غري مبا�رضة. 

 ، اإليهم  للفئات املوجهة  الو�سائل الإعالمية تبعًا  ت�سنف 

الإعالم  ، عن  للمتعاطي  املوجه  الإعالم  فهناك فرق بني 

اإىل  املوجه  وعن  ــان  الإدم مــواد  يف  للمتاجرين  املوجه 

الو�سطاء … اأو املوجه اإىل ال�سباب الذين نخ�سى عليهم 

من النحراف. 

بها  يلحق  ثم  ــرضار  الأ� عر�ص  على  الإعــالم  يركز  اأن 

ال�سليم  ال�سلوك  اأو  البديل  مبا�رضة 

الذي يحل حمل النحراف . 

من  ال�سباب  يفعله  اأن  يجب  ما  على  الإعــالم  يركز  اأن 

اإيجابيات و ما هي جمالت العمل و ممار�سة الأن�سطة و 

اإىل  به  توؤدي  التي  م�ساكله  و  الفراغ  ملواجهة  الهوايات 

ال�سياع و النحراف . 

الإعــالم  على  القائمني  بني  الكاملة  الثقة  تتوافر  اأن 

وال�سدق  ال�رضاحة  تكون  واأن  ال�سباب  قطاعات  وبني 

والأ�سلوب املبا�رض هو الهدف الرئي�سي لالإعالم. 

ال�سباب  اأمام  الإعالمية  املجالت  نفتح  اأن 

وكذلك  احلوار  و  الــراأي  واإبــداء  للم�ساركة 

الإعالمي  العمل  فريق  �سمن  يكون  اأن 

جمموعة من ال�سباب . 

املرئية  الإعــــالم  و�ــســائــل  كــل  تتحد  اأن 

وامل�سموعة واملقروءة يف الأ�سلوب و اخلطة 

الن�سقاق  يحدث  ل  بحيث  والهدف 

الفكرية  البلبلة  من  يزيد  مما  بينهم 

وفقدان الثقة فيها. 

مصادر:
مقال »دور اإلعالم في الوقاية من اإلدمان« 

إعداد/ د.محمود جمال أبو العزائم 
)مستشار الطب النفسي(

مقال »دور اإلعالم في الحد من انتشار المخدرات« 
إعداد/ محمد محمود وشاح 

)صحيفة منبر دنيا الوطن(
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الإدمان هو مر�ص مزمن يوؤثر على اأداء الفرد لوظائفه يف العائلة، والعمل، واملجتمع، وي�ساحب 

ا�ستخدام  يف  وال�ستمرار  املخدر  عن  م�ستمر  وبحث  عليه،  م�سيطر  غري  قهري  ا�ستياق  بوجود 

املخدر رغم العواقب ال�سلبية التي ي�سببها له.

اإن الطريق اإىل الإدمان يبداأ بتناول املخدر، ومع مرور الوقت فاإن قدرة ال�سخ�ص على 

ا  قهرًيّ فعاًل  املخدر ي�سبح  فالبحث عن  تتاأثر،  تناوله  اأو عدم  تناوله  الختيار بني 

ويرجع هذا وبجزء كبري منه اإىل تاأثري ال�ستخدام الطويل للمخدر على وظائف 

الدماغ وبالتايل على ال�سلوك. ومبا اأن الرغبة امللحة ل�ستخدام العقاقري ميكن 

اأن ت�ستمر طوال حياة الفرد، فاإن تاأثري الإدمان ي�سمل بالإ�سافة اإىل الرغبة 

ال�سديدة ل�ستخدام املخدر، طيًفا وا�سًعا من ا�سطرابات ال�سلوك. وبالتايل 

التاأثري على اأدائه الوظيفي داخل الأ�رضة والعمل واملجتمع.

كثرية  باأمرا�ص  الإ�سابة  مواجهة  يف  الأ�سخا�ص  الإدمان  ي�سع  اأن  ميكن 

ال�سحية  والعادات  �سلوكه  على  يطراأ  الذي  التغري  نتيجة  هذا  ويكون 

للعقاقري.  ال�سام  التاأثري  نتيجة  اأو  لالإدمان،  امل�ساحبة  املعي�سية  والظروف 

لي�ص  املر�ص  هذا  الفرد فعالج  حياة  يعطل جوانب عدة من  الإدمان  ولأن 

جانب  مع  يتعامل  منها  واحد  ي�سمل عوامل عديدة كل  اأن  ويجب  �سهال 

معني من املر�ص واآثاره ال�سلبية ويف املح�سلة يجب اأن ي�ساعد الفرد على 

وا�ستعادة  حياته  طيلة  عنها  بعيدا  واإبقائه  العقاقري،  ا�ستخدام  عن  التوقف 

قدراته والعودة اإىل املجتمع بقوة وفاعلية.

باختالف  العالج  ويختلف  عليها  الإدمان  ميكن  التي  املخدرة  العقاقري  من  العديد  هناك 

عقلية،  اأمرا�ص  من  العقاقري  ا�ستخدام  �سوء  ت�ساحب  التي  وامل�ساكل  الإدمان  و�سدة  املخدر، 

واأمرا�ص مهنية، اأو م�ساكل اجتماعية.

اأول مرحلة يف عالج الإدمان هي اإزالة ال�شمية)Detoxification(: وهي عبارة عن �سحب اآمن للمخدر 

اأو الكحول من اجل�سم. فيما عدا املهلو�سات، واملواد املتطايرة، فاإن ال�ستخدام املزمن للمخدرات 

والكحول ي�ساحب بحدوث التحمل والعتماد اجل�سدي ففي حالة الن�سحاب من مثبطات اجلهاز 

يحدث   )Benzodiazepines( والبنزودايازبني   )Barbiturates( الباربتيوريت  مثل  الع�سبي 

هو   )Opiates( الأفيونات  من  والن�سحاب  والهذيان.  والت�سنجات،  والقلق،  والتعرق  الرجفة 

ان�سحابية �سديدة.  املري�ص ي�سعر بعدم الرتياح، واأعرا�ص  اأن  الرغم من  غري مهدد للحياة على 

وتعب،  باكتئاب،  ت�ساحب    )CNS Stimulants( الع�سبي  اجلهاز  منبهات  من  والن�سحاب 

وازدياد احلاجة للنوم، وزيادة ال�سهية.

بع�ص العقاقري مثل الكحول ت�سحب ب�رضعة عادة خالل اأيام، ولكن املهدئات ميكن اأن تاأخذ اأ�سابيع 

حتى ت�سحب من اجل�سم، والعقاقري التي غالبا ما ت�سبب م�ساكل ج�سدية خطرة اأثناء الن�سحاب 

هي املثبطات.  ويكون نوم املري�ص يف هذه املرحلة قلياًل، ويكون ا�ستياقه للمواد املخدرة 

ل  باأنهم  وي�سعرون  العالج  يرتكون  املرحلة  هذه  يف  منهم  العديد  فاإن  ولهذا  �سديًدا، 

ي�ستطيعون اأن يتحملوا هذه الأعرا�ص. والحتياج الف�سيولوجي والنف�سي للمادة هو القوة 

املحركة لعودتهم ل�ستخدام العقاقري مرة اأخرى. وهوؤلء املر�سى يحتاجون للعالج بالأدوية 

لتخفيف هذه الأعرا�ص واأي�سا اإعادة طماأنتهم ودعمهم.

 العالج بالأدوية:

املدمنني  لالأ�سخا�ص  متوافرة  الأفيونات، هي  لعالج   subutex الـ  امليثادون وعقار  مثل   

الأنف(  وبخاخ  اللبان،  )الل�سقات،  مثل  النيكوتني  عالج  وم�ستح�رضات  الأفيون  على 

ودواء البيربيون Buprion  متوافرة لالأ�سخا�ص الذين يدمنون على ال�سجائر. واملر�سى 

الذين يعانون من ا�سطرابات نف�سية م�ساحبة لالإدمان)مثل الكتئاب، والذهان، والقلق، 

وا�سطرابات املزاج ثنائي القطب( فم�سادات الكتئاب ومثبتات املزاج وم�سادات الذهان 

ميكن اأن تكون حا�سمة يف العالج.

)psychological and social intervention(العالج النف�شي والجتماعي

: )Cognitive Behavioural Therapy( العالج ال�شلوكي املعريف

يتعلم املدمنون من خالله طرًقا واإ�سرتاتيجيات للتعامل مع ال�ستياق والتغلب عليه.

تطوير خطة �سخ�سية �ساملة للتعامل مع املوا�سيع التي ت�سكل خطرا يف امل�ستقبل .

تطبق مهارات حل امل�سكلة للتغلب على امل�ساكل النف�سية والجتماعية التي ت�سكل عائقا 

يف طريق العالج .

تعلم وممار�سة مهارات اتخاذ القرار ومهارات رف�ص املخدر اأو الكحول.

طرق جتنب ومنع النتكا�ص والتعامل معه اإذا حدث.

:)Motivational Enhancement Approach( اإ�شرتاتيجيات زيادة الدافعية للتغري

العالج  فكرة  لتقبل  املدمن  لدى  الدافعية  زيادة  على  ت�ساعد  الإ�سرتاتيجيات  وهذه 

والنخراط وال�ستمرار فيه.

التعاطف مع املري�ص واحرتامه واإقامة عالقة دافئة معه، والدعم واحلماية له والهتمام به 

وال�ستماع اإليه.

اإ�سداء الن�سيحة املعدة جيدا، ويف الوقت املنا�سب.

اإزالة احلواجز التي متنعه من النخراط يف العالج.

تقليل الرغبة يف التعاطي وذلك باملقارنة بني فوائد وتكلفة التغري وترجيح الكفة 

ل�سالح التغري.

امل�ساعدة يف و�سع اأهداف وا�سحة ومعقولة ميكن حتقيقها.

وتعتمد  الذاتي  الدعم  جمموعات   :)Group therapy(اجلماعي العالج 

الزمالء ي�ساركون  على برنامج اخلطوات الثني ع�رض، وهي جماعة من 

من  التعايف  حماولة  يف  واآمالهم  وقوتهم،  بخرباتهم،  البع�ص  بع�سهم 

اأنواع  من  التخل�ص  على  للم�ساعدة  برنامج  وهو  الإدمان،  مر�ص 

العتمادية الكيماوية اأو امل�ساكل الجتماعية الأخرى وهو برنامج 

الأع�ساء  وي�ستفيد  به،  اللتحاق  على  اأحًدا  يجرب  ل  تطوعي 

يعتمد  والربنامج  له،  ان�سمامهم  من  كبري  ب�سكل  املتطوعني 

اأجل  من  خطوة  ع�رضة  اثنتي  من  مكون  ب�سيط  اأ�سلوب  على 

اأو  الكحول  عن  لالبتعاد  �سخ�سي  كمر�سد  تعمل  التعايف 

املخدرات اأو اأي اإدمان اآخر.

العالج اجلماعي للمراهقني)Group therapy for Adolescent(: وهو عالج يعتمد على 

الأ�رضة لعالج املراهقني املدمنني وهذا العالج ينظر اإىل اإدمان املراهقني باأنه ناجت عن �سبكة 

من التاأثريات )من الفرد، والعائلة، والأ�سدقاء، واملجتمع( ويقرتح باأن تقليل ال�سلوك غري 

فالعالج  اأماكن خمتلفة،  بعدة طرق ويف  اأن يحدث  املحبب ميكن  ال�سلوك  املحبب وزيادة 

مواقع  اأو  املدر�سة،  اأو  البيت،  اأو  العيادة  تعمل يف  فردية وجماعية  يحتوي على جل�سات 

اجتماعية اأخرى، ويف اجلل�سات الفردية فاإن املعالج واملراهق يعملون على تطوير مهارات 

اتخاذ القرار، ومهارات حل امل�سكلة، واإك�سابهم مهارات يف تو�سيل اأفكارهم واأحا�سي�سهم 

ليتعاملوا بطرق اأف�سل مع �سغوطات احلياة.  وهناك جل�سات موازية جتري مع اأفراد العائلة 

الآخرين لفح�ص منوذج الأبوة لديهم، وتعليمهم التفريق بني التاأثري وال�سيطرة، واأن يكون 

لديهم تاأثري اإيجابي على اأطفالهم.

:)social intervention(العالج الجتماعي

تعاطي  اإىل  العودة  يف  ت�ساهم  قد  اجتماعية  اأو  اأ�رضية  م�سكالت  اأي  عالج  اإىل  يهدف 

املخدرات.

تدريبهم على املهارات الجتماعية ملن يفتقد منهم القدرة واملهارة.

حت�سني العالقة بني املدمن واأ�رضته واملجتمع، فعادة ما يوؤدي الإدمان اإىل انخالع املدمن من 

اأ�رضته وجمتمعه وم�ساعدة املدمن على ا�سرتداد ثقة الأ�رضة واملجتمع به.
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الإدمان هو مر�ص مزمن يوؤثر على اأداء الفرد لوظائفه يف العائلة، والعمل، واملجتمع، وي�ساحب 

ا�ستخدام  يف  وال�ستمرار  املخدر  عن  م�ستمر  وبحث  عليه،  م�سيطر  غري  قهري  ا�ستياق  بوجود 

املخدر رغم العواقب ال�سلبية التي ي�سببها له.

اإن الطريق اإىل الإدمان يبداأ بتناول املخدر، ومع مرور الوقت فاإن قدرة ال�سخ�ص على 

ا  قهرًيّ فعاًل  املخدر ي�سبح  فالبحث عن  تتاأثر،  تناوله  اأو عدم  تناوله  الختيار بني 

ويرجع هذا وبجزء كبري منه اإىل تاأثري ال�ستخدام الطويل للمخدر على وظائف 

الدماغ وبالتايل على ال�سلوك. ومبا اأن الرغبة امللحة ل�ستخدام العقاقري ميكن 

اأن ت�ستمر طوال حياة الفرد، فاإن تاأثري الإدمان ي�سمل بالإ�سافة اإىل الرغبة 

ال�سديدة ل�ستخدام املخدر، طيًفا وا�سًعا من ا�سطرابات ال�سلوك. وبالتايل 

التاأثري على اأدائه الوظيفي داخل الأ�رضة والعمل واملجتمع.

كثرية  باأمرا�ص  الإ�سابة  مواجهة  يف  الأ�سخا�ص  الإدمان  ي�سع  اأن  ميكن 

ال�سحية  والعادات  �سلوكه  على  يطراأ  الذي  التغري  نتيجة  هذا  ويكون 

للعقاقري.  ال�سام  التاأثري  نتيجة  اأو  لالإدمان،  امل�ساحبة  املعي�سية  والظروف 

لي�ص  املر�ص  هذا  الفرد فعالج  حياة  يعطل جوانب عدة من  الإدمان  ولأن 

جانب  مع  يتعامل  منها  واحد  ي�سمل عوامل عديدة كل  اأن  ويجب  �سهال 

معني من املر�ص واآثاره ال�سلبية ويف املح�سلة يجب اأن ي�ساعد الفرد على 

وا�ستعادة  حياته  طيلة  عنها  بعيدا  واإبقائه  العقاقري،  ا�ستخدام  عن  التوقف 

قدراته والعودة اإىل املجتمع بقوة وفاعلية.

باختالف  العالج  ويختلف  عليها  الإدمان  ميكن  التي  املخدرة  العقاقري  من  العديد  هناك 

عقلية،  اأمرا�ص  من  العقاقري  ا�ستخدام  �سوء  ت�ساحب  التي  وامل�ساكل  الإدمان  و�سدة  املخدر، 

واأمرا�ص مهنية، اأو م�ساكل اجتماعية.

اأول مرحلة يف عالج الإدمان هي اإزالة ال�شمية)Detoxification(: وهي عبارة عن �سحب اآمن للمخدر 

اأو الكحول من اجل�سم. فيما عدا املهلو�سات، واملواد املتطايرة، فاإن ال�ستخدام املزمن للمخدرات 

والكحول ي�ساحب بحدوث التحمل والعتماد اجل�سدي ففي حالة الن�سحاب من مثبطات اجلهاز 

يحدث   )Benzodiazepines( والبنزودايازبني   )Barbiturates( الباربتيوريت  مثل  الع�سبي 

هو   )Opiates( الأفيونات  من  والن�سحاب  والهذيان.  والت�سنجات،  والقلق،  والتعرق  الرجفة 

ان�سحابية �سديدة.  املري�ص ي�سعر بعدم الرتياح، واأعرا�ص  اأن  الرغم من  غري مهدد للحياة على 

وتعب،  باكتئاب،  ت�ساحب    )CNS Stimulants( الع�سبي  اجلهاز  منبهات  من  والن�سحاب 

وازدياد احلاجة للنوم، وزيادة ال�سهية.

بع�ص العقاقري مثل الكحول ت�سحب ب�رضعة عادة خالل اأيام، ولكن املهدئات ميكن اأن تاأخذ اأ�سابيع 

حتى ت�سحب من اجل�سم، والعقاقري التي غالبا ما ت�سبب م�ساكل ج�سدية خطرة اأثناء الن�سحاب 

هي املثبطات.  ويكون نوم املري�ص يف هذه املرحلة قلياًل، ويكون ا�ستياقه للمواد املخدرة 

ل  باأنهم  وي�سعرون  العالج  يرتكون  املرحلة  هذه  يف  منهم  العديد  فاإن  ولهذا  �سديًدا، 

ي�ستطيعون اأن يتحملوا هذه الأعرا�ص. والحتياج الف�سيولوجي والنف�سي للمادة هو القوة 

املحركة لعودتهم ل�ستخدام العقاقري مرة اأخرى. وهوؤلء املر�سى يحتاجون للعالج بالأدوية 

لتخفيف هذه الأعرا�ص واأي�سا اإعادة طماأنتهم ودعمهم.

 العالج بالأدوية:

املدمنني  لالأ�سخا�ص  متوافرة  الأفيونات، هي  لعالج   subutex الـ  امليثادون وعقار  مثل   

الأنف(  وبخاخ  اللبان،  )الل�سقات،  مثل  النيكوتني  عالج  وم�ستح�رضات  الأفيون  على 

ودواء البيربيون Buprion  متوافرة لالأ�سخا�ص الذين يدمنون على ال�سجائر. واملر�سى 

الذين يعانون من ا�سطرابات نف�سية م�ساحبة لالإدمان)مثل الكتئاب، والذهان، والقلق، 

وا�سطرابات املزاج ثنائي القطب( فم�سادات الكتئاب ومثبتات املزاج وم�سادات الذهان 

ميكن اأن تكون حا�سمة يف العالج.

)psychological and social intervention(العالج النف�شي والجتماعي

: )Cognitive Behavioural Therapy( العالج ال�شلوكي املعريف

يتعلم املدمنون من خالله طرًقا واإ�سرتاتيجيات للتعامل مع ال�ستياق والتغلب عليه.

تطوير خطة �سخ�سية �ساملة للتعامل مع املوا�سيع التي ت�سكل خطرا يف امل�ستقبل .

تطبق مهارات حل امل�سكلة للتغلب على امل�ساكل النف�سية والجتماعية التي ت�سكل عائقا 

يف طريق العالج .

تعلم وممار�سة مهارات اتخاذ القرار ومهارات رف�ص املخدر اأو الكحول.

طرق جتنب ومنع النتكا�ص والتعامل معه اإذا حدث.

:)Motivational Enhancement Approach( اإ�شرتاتيجيات زيادة الدافعية للتغري

العالج  فكرة  لتقبل  املدمن  لدى  الدافعية  زيادة  على  ت�ساعد  الإ�سرتاتيجيات  وهذه 

والنخراط وال�ستمرار فيه.

التعاطف مع املري�ص واحرتامه واإقامة عالقة دافئة معه، والدعم واحلماية له والهتمام به 

وال�ستماع اإليه.

اإ�سداء الن�سيحة املعدة جيدا، ويف الوقت املنا�سب.

اإزالة احلواجز التي متنعه من النخراط يف العالج.

تقليل الرغبة يف التعاطي وذلك باملقارنة بني فوائد وتكلفة التغري وترجيح الكفة 

ل�سالح التغري.

امل�ساعدة يف و�سع اأهداف وا�سحة ومعقولة ميكن حتقيقها.

وتعتمد  الذاتي  الدعم  جمموعات   :)Group therapy(اجلماعي العالج 

الزمالء ي�ساركون  على برنامج اخلطوات الثني ع�رض، وهي جماعة من 

من  التعايف  حماولة  يف  واآمالهم  وقوتهم،  بخرباتهم،  البع�ص  بع�سهم 

اأنواع  من  التخل�ص  على  للم�ساعدة  برنامج  وهو  الإدمان،  مر�ص 

العتمادية الكيماوية اأو امل�ساكل الجتماعية الأخرى وهو برنامج 

الأع�ساء  وي�ستفيد  به،  اللتحاق  على  اأحًدا  يجرب  ل  تطوعي 

يعتمد  والربنامج  له،  ان�سمامهم  من  كبري  ب�سكل  املتطوعني 

اأجل  من  خطوة  ع�رضة  اثنتي  من  مكون  ب�سيط  اأ�سلوب  على 

اأو  الكحول  عن  لالبتعاد  �سخ�سي  كمر�سد  تعمل  التعايف 

املخدرات اأو اأي اإدمان اآخر.

العالج اجلماعي للمراهقني)Group therapy for Adolescent(: وهو عالج يعتمد على 

الأ�رضة لعالج املراهقني املدمنني وهذا العالج ينظر اإىل اإدمان املراهقني باأنه ناجت عن �سبكة 

من التاأثريات )من الفرد، والعائلة، والأ�سدقاء، واملجتمع( ويقرتح باأن تقليل ال�سلوك غري 

فالعالج  اأماكن خمتلفة،  بعدة طرق ويف  اأن يحدث  املحبب ميكن  ال�سلوك  املحبب وزيادة 

مواقع  اأو  املدر�سة،  اأو  البيت،  اأو  العيادة  تعمل يف  فردية وجماعية  يحتوي على جل�سات 

اجتماعية اأخرى، ويف اجلل�سات الفردية فاإن املعالج واملراهق يعملون على تطوير مهارات 

اتخاذ القرار، ومهارات حل امل�سكلة، واإك�سابهم مهارات يف تو�سيل اأفكارهم واأحا�سي�سهم 

ليتعاملوا بطرق اأف�سل مع �سغوطات احلياة.  وهناك جل�سات موازية جتري مع اأفراد العائلة 

الآخرين لفح�ص منوذج الأبوة لديهم، وتعليمهم التفريق بني التاأثري وال�سيطرة، واأن يكون 

لديهم تاأثري اإيجابي على اأطفالهم.

:)social intervention(العالج الجتماعي

تعاطي  اإىل  العودة  يف  ت�ساهم  قد  اجتماعية  اأو  اأ�رضية  م�سكالت  اأي  عالج  اإىل  يهدف 

املخدرات.

تدريبهم على املهارات الجتماعية ملن يفتقد منهم القدرة واملهارة.

حت�سني العالقة بني املدمن واأ�رضته واملجتمع، فعادة ما يوؤدي الإدمان اإىل انخالع املدمن من 

اأ�رضته وجمتمعه وم�ساعدة املدمن على ا�سرتداد ثقة الأ�رضة واملجتمع به.

مصادر:
 إصدار »ظاهرة تعاطي المخدرات« 

سلسلة مواضيع مختارة قطاع الشؤون الثقافية ـ 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

عن إعداد: د. وفقي حامد أبو علي 
 مقال »األسرة والوقاية من اإلدمان« 
إعداد/ د. أحمد جمال أبو العزائم 

)رئيس االتحاد العربي للوقاية من اإلدمان(
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ويف احلرب الأهلية يف اأمريكا كان املورفني ي�ستخدم عالجا يف حالت الإ�سابة 

 1898 �سنة  ويف  اجلندي«.  »مر�ص  اآنذاك  املورفني  على  الإدمان  �سمي  حتى 

خطورة  اأقل  اأنها  اعتبار  على  جديدة  خمدرة  مادة  اأملانيا  يف  باير  �رضكة  اأنتجت 

من  الإدمــان  يف  خطورة  اأكرث  اأنها  تبني  التي  الهريوين  مادة  هي  هذه  وكانت 

خماطر  النا�ص  وعموم  الأطباء  اأدرك  وعندما  عنه.  بديال  جاءت  الذي  املورفني، 

الإدمان كانت املخدرات قد انت�رضت ب�سكل وا�سع جدا. 

اأ�صرار املخدرات

التكلفة املادية للمخدرات  

تعاطي  جرمية  جراء  الإن�ساين  املجتمع  يدفعها  التي  الق�رضية  ال�رضيبة  هي  ما 

املخدرات؟ هل ميكن تقدير ثمن الأرواح الإن�سانية التي تزهق ب�سبب املخدرات؟ 

اأو هل ميكن تقدير قيمة دمار الأ�رض واملجتمعات وفقدان الأمن وال�ستقرار من 

هذه اجلرمية؟ اإن املخا�رض الجتماعية والأخالقية لتعاطي املخدرات ل ميكن تقديرها 

بالأموال لأنها اأكرب من ذلك بكثري »مثال يف الأردن وب�سكل ر�سمي كما ذكر مدير 

دائرة مكافحة املخدرات يف مديرية الأمن العام يف لقاء تلفزيوين اأنه يف العامني 

�إىل  ويعود  �لتاريخ  �أعماق  يف  ي�ضرب  �ملخدرة  �مل��و�د  ��ضتخد�م 

بزر�عة  �أنا�س  ق��ام  �ل�ضحيقة  �لع�ضور  فمنذ  �ضنة.   5000 ح��و�يل 

نباتات خمدرة لأغر��س ترفيهية �أو طبيه �أو �جتماعية. لكن �لبد�يات 

�ملعا�ضرة ل�ضتخد�م �ملخدر�ت خا�ضة يف �لغرب بد�أت بال�ضتخد�م 

�لطبي للمخدر�ت، وكان �لأطباء ي�ضفون مركبات �لأفيون كعالج بل 

ت�ضتخدم  و�أين  متى  لالأمهات  فيه  يبني  كتابا  كتب  �لأطباء  �أحد  �إن 

�لتي  باملخاطر  �لأطباء حينئذ  �أطفالها. وكان جهل  لعالج  �ملخدر�ت 

ميكن �أن تنتج عن �إدمان هذه �ملو�د، جعلهم ي�ضتخدمونها على نطاق 

و��ضع لعالج �لعديد من �لأمر��س و�لآلم. وقد �ت�ضع نطاق ��ضتخد�م 

�ملخدر�ت �إىل �أن دخلت يف كل عالج حتى مهدئات �لأطفال.
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املخدرات.  ب�سبب تعاطي  �سابا  املن�رضمني تويف ثالثون 

ثالثون �سابا عرفنا عنهم، وماذا عن الذين مل نعرف عنهم؟ 

الذين توفوا نتيجة حوادث ال�سيارات ب�سبب املخدرات . 

اإىل هذه اخل�سائر فاإن املخدرات ت�سطر املجتمع  واإ�سافة 

اأن يعمل �سدها ويقاومها ويخفف من تاأثريها. مثل  اإىل 

الأعداد  وكذلك  املخدرات  من  والوقاية  العالج  برامج 

واإعدادهم  جتنيدهم  يتم  الذين  الأمن  رجال  من  املتزايدة 

اإىل  اأ�سف  هائلة.  كلفة  ت�سكل  املخدرات  جرمية  ملواجهة 

من  تقت�سيه  وما  اأمرا�ص،  من  املخدرات  ت�سببه  ما  ذلك 

معاجلة ومن ا�ستنزاف للموارد وما ت�ستلزمه من خدمات 

يف  املخدرات  كلفة  قدرت  وقد  اأ�رضار.  من  ت�سببه  وما 

 40 الأمريكيون  وينفق  دولر.  باليني  بثالثة  اأمريكا 

بليون دولر �سنويا ل�رضاء املخدرات املمنوعة، وهذا املبلغ 

اأقل ب�ستة باليني عن املبلغ الذي ينفق على نظام العدالة 

اجلنائية.

بوابات الإدمان

و�سعها  اأو  نوعها  كان  اأيــا  املخدرة  املــواد  تعاطي  اإن 

كبرية  خطورة  ذات  مواد  هي  القانوين  اأو  الجتماعي 

واأ�رضارها املبا�رضة وغري املبا�رضة ت�سل املجتمع الإن�ساين 

عي�سه.  وم�سادر  واأمنه  وا�ستقراره  باأخالقه  وت�رض 

كثرية  اأ�رضار  لها  املبا�رضة  اخلطورة  ذات  املخدرات  اإن 

مثل  الكامنة  اخلطورة  ذات  املخدرات  لكن  وا�سحة 

التدخني واخلمر قد ل تبدو مبثل خطورة املخدرات لكنها 

يف الواقع اأ�سد فتكا واأو�سع تاأثريا وانت�سارا. 

وبيئية  و�سخ�سية  اجتماعية  عوامل  وجود  اإىل  اإ�سافة 

توجد  كذلك  وغريهم،  لل�سباب  النحراف  ظروف  تهيئ 

وغريها  املخدرات  من  املختلفة  ــواع  الأن بني  ترابطات 

اإىل الإدمان. عادة ما يبداأ املتعاطي  من املواد التي توؤدي 

الإيغال  اإىل  الأمر  به  ينتهي  ثم  خفيفة  مواد  با�ستخدام 

الدرا�سات  بينت  املواد اخلطرة. وقد  الإدمان وتعاطي  يف 

يدفع  املخدرة  املواد  بع�ص  تعاطي  اأن  املختربية  العلمية 

اأن  نود  وهنا  اأكرث خطورة  اأخرى  مواد  تعاطي  اإىل  الفرد 

ن�سري اإىل اأبرز هذه البوابات.

- التدخني

ميثل التدخني اخلطوة الكبرية الأوىل اأو النافذة التي يطل 

اندفاع  يكون  فقد  املخدرات.  عامل  اإىل  ال�سباب  منها 

والتحدي  الــذات،  اإبــراز  بهدف  التدخني  نحو  املراهقني 

واحل�سول على �سورة لذواتهم تعطيهم �سيئا من الن�سوة 

التي يبحثون عنها. لكن ظروف التدخني والرفقه ال�سيئة 

وحمدودية اللذة التي يجلبها التدخني تدفع بع�ص املدخنني 

ال�سغار اإىل البحث عن درجات اأعلى من الن�سوة واللذة.  

فعندها يتولد لديهم ال�ستعداد لتعاطي مواد خمدرة اأخرى 

وتزول من اأمامهم حواجز احلرمة اأو اخل�سية من التعاطي. 

وبزوال هذه احلواجز الأخالقية والقانونية ي�سبح الطفل/ 

ال�ساب قابال لأي عر�ص يقدم له.
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- الكحول

كما تدل الدرا�سات والأبحاث العلمية يبداأ معظم متعاطي 

احل�سي�ص اأو املاريوانا اأول ب�رضب الكحول. وبينت كثري من 

بتعاطي  يبداأ  املخدرات  ا�ستخدام  اأن  العلمية  الدرا�سات 

رئي�سية  بوابة  تعترب  مادة  هناك  كان  فاإذا  واخلمرة.  البرية 

يف م�سل�سل تعاطي املخدرات فاإنها حتديدا هي الكحول 

)اأم اخلبائث(. وت�سري الدرا�سات تلك اإىل اأنه يف جمتمعات 

الغرب يبداأ ال�سباب بتناول مواد تعترب مقبولة اجتماعيا 

عندهم مثل البرية واخلمر، ثم اإن عددا منهم �سوف يبدوؤون 

بعدها بتعاطي املخدرات.

التدخني/  بني  العالقة  بحثية مده�سة حول  نتيجة  وهناك 

فمن  بالتدخني  يبدوؤون  الذين  اأن  اإىل  ت�سري  والكحول 

يبداأ  الذي  لكن  قوية،  خمورا  ي�ستخدموا  اأن  املحتمل 

ب�رضب خمور فمن غري املحتمل اأن يدخن ال�سجائر. 

وهكذا يف حني اأن ال�رضب ميكن اأن ي�ستمر دون التدخني، 

لكن التدخني اإىل حد ما دائما متبوع ب�رضب اخلمر القوي. 

مرتبط  القوي  واخلمر  لل�سجائر  املــزدوج  وال�ستخدام 

بالدخول اإىل عامل املخدرات املمنوعة. وقال اأحد الباحثني 

املراهقني  تعاطي  حول  تتبعية  درا�سة  ــرى  اأج ــذي  وال

ممتاز  تدريب  هو  ال�سجائر  تدخني  تعلم  اإن   ) للمخدرات 

لتعلم تدخني املاريونا )احل�سي�ص( حيث اإن تدخني املاريونا 

اإىل حد ما دائما يبداأ بتدخني ال�سجائر ( 

لكن هذا ل يعني فقدان الأمل لك�رض دائرة التعاطي هذه، 

فبالإمكان التدخل والتوعية وك�رض هذه احللقات املتتابعة 

املخدرات  م�ستنقع  يف  ال�سقوط  من  ال�سباب  وحماية 

الوعي  يف  يكمن  هنا،  الهام  الأمــر  لكن  ال�سحيق. 

بال�سلوكيات التي تعترب فاحتة ومقدمة ل�سلوكيات اأ�سواأ. 

جادة  خطوات  اتخاذ  دون  ينت�رض  ال�سباب  بني  فالتدخني 

ملنعه اأو مقاومته، فاإن الت�ساهل مع التدخني �سوف ي�ستمر 

اإىل ما هو اأ�سعب واأكرث كلفة.

رفاق ال�صوء

عامل  يف  وللولوج  لالإدمان  اآخر  باب  هم  ال�سوء  رفاق 

اأن  من  ال�سوء  رفاق  خطر  وياأتي  البغي�ص.  املخدرات 

تاأثريهم يتزايد يف مرحلة يكون ال�ساب فيها قابال للتاأثر 

�سعف  حالت  ويف  املراهقة  النماء/  مرحلة  يف  خا�سة 

الرتابط الأ�رضي.

�سخ�سية  تكون  عندما  ال�سوء  رفقاء  تاأثري  يزداد  كذلك 

�سعيفة،  لديه  املقاومة  وعنا�رض  ه�سة  املراهق،  ال�ساب/ 

براأيه، وميتنع عن  اأن يجاهر  اأو  اأن يقول ل،  ول ي�ستطيع 

النزلق وراء حماولت الإغراء والإف�ساد.

الوالدين  بني  العالقة  بتح�سني  العتناء  وجــب  لهذا 

واأبنائهم، وتوفري احتياجاتهم النف�سية والعاطفية وكذلك 

التعوي�ص  عن  للبحث  اأمامهم  املجال  فتح  وعدم  املادية 

خارج الأ�رضة.

ورفاقهم،  الأبناء  اأ�سدقاء  اإىل  التعرف  كذلك  ينبغي 

من  واٍع  اإ�رضاف  يلزم  اأي  اأوقاتهم.  ق�ساء  كيفية  وتعرف 

عامل  يف  يدخلون  وجعلهم  الأبناء،  اإهمال  وعدم  الأهل 

قد  اخلطر  ويكون  متاأخرا،  الوعي  ياأتي  ثم  النحراف، 

ح�سل.

مكافحة املخدرات

تدل الدرا�سات والتقارير والأبحاث على م�ستوى العامل 

على اأن م�سكلة تعاطي املخدرات يف ازدياد رغم اجلهود 

الدولية ملكافحتها. فيبدو اأن ع�سابات التهريب من القوة 

بحيث اإنها تتغلب على كثري من احلواجز وقوى املكافحة. 

وهي مبا متلكه من مال وقدرة على ت�سييل اأموالها احلرام 

قادرة على التاأثري والإف�ساد الكبري وال�ستمرار يف ترويج 

ب�ساعتها الآثمة.

فهناك قناعة علمية وواقعية تدعو اإىل التوجه يف مكافحة 

مل  اجلهود  اإن  حيث  اأي  املتعاطني.  جمهور  اإىل  املخدرات 

هو  الأن�سب  البديل  فاإن  »العر�ص«  قوى  كبح  يف  تنجح 

وعملية  املخدرات.  على  »الطلب«  تقليل  على  العمل 

تقليل الطلب ت�ستلزم التوعية والإر�ساد، والوقاية ب�سكل 

رئي�سي.

تتنوع �سبل مواجهة املخدرات تبعا للم�ستوى الذي يتم 

م�سكلة  هي  املخدرات  م�سكلة  اإن  فحيث  العمل.  فيه 

متعددة امل�ستويات وتكاد تكون منوذجا للم�سكالت التي 

ت�سغل جميع م�ستويات النظام الجتماعي الإن�ساين فهي 

واحد.  اآن  يف  فردية  جمتمعية  حملية  عاملية  ظاهرة  متثل 

امل�ستويات  هذه  جميع  يف  مواجهتها  من  لبد  كان  لهذا 

املرتاتبة.

الوقاية من الإدمان

 للوقاية من الإدمان يف املجتمع يجب اتخاذ جمموعة من 

الهدف  هذا  اإىل  الو�سول  على  ت�ساعد  التي  الإجــراءات 

والهدف العام لهذه الإجراءات هو خف�ص ال�ستعمال غري 

اأمر متميز عن الق�ساء على  امل�رضوع للمخدرات. وذلك 

وغري  واقعية  اأقل  اأنه  ثبت  الذي  للمخدرات  ال�ستعمال 

قابل للتحقيق عادة .  

احلد  اإىل  اأنق�سنا  اإذا  اخلف�ص ميكن حتقيقه  فاإن  ذلك  ومع 

املمكن : 

م�ستوى ال�ستعمال غري امل�رضوع للمخدرات . 

تثري  معينة  ملخدرات  امل�رضوع  غري  ال�ستعمال  م�ستوى 

م�ساكل )مثل الهريوين ( 

عدد احلالت اجلديدة لال�ستعمال غري امل�رضوع . 

ول ميكن اإجراء خف�ص الطلب على نحو فعال دون فر�ص 

�سوابط على عر�ص املخدرات .

على  تنفيذية  �سوابط  فر�ص  ينبغي   ، خا�سة  وب�سفة   

التقليدية التي ي�ساء ا�ستعمالها  توافر كل من املخدرات 

من  حتويلها  ميكن  التي  اجلديدة  ال�سيدلنية  واملنتجات 

اإىل  ال�سوداء، وبالإ�سافة  ال�سوق  اإىل  امل�رضوعة  امل�سادر 

التدابري  اإىل تلك  ، يتعني توجيه الهتمام  ال�سوابط  هذه 

التي يكون تطبيقها متوازيا ومتم�سيا خلف�ص الطلب غري 

هذه  واأهم  املخدرات.  على  امل�رضوع 

التدابري : 

•تدابري وقائية .  	
•تدابري عالجية .  	

املدمنني  لتاأهيل  •تدابري  	
واإعــادة  املخدرات  على 

اندماجهم اجتماعيًا. 

) اأ ( التدابري الوقائية 

غري  ال�ستعمال  مــن  الوقاية  تتطلب 

حمفزة  عنا�رض  للمخدرات  املــ�ــرضوع 

وعنا�رض رادعة على ال�سواء .

وت�سعى العنا�رض املحفزة اإىل : 

الفــرد على مواجــهة  قـــدرات  حتــ�سني 

م�ســاكله ب�سورة بناءة . 

املواتية  غري  الجتماعية  العوامل  تغيري 

والتي ميكن اأن توؤدي اإىل اإ�ساءة ا�ستعمال 

املخدرات . 

اأما العنا�رض الرادعة فهي : 

التهديد بالعقاب . 

الناجم عن  ال�سخ�سي  ال�رضر  اخلوف من 

ا�ستعمال املخدرات . 

اأهداف الوقاية 

تتمثل الأهداف الرئي�سية للتدابري الوقائية 

يف :

زيادة معرفة وتفهم املخدرات وا�ستعمال 

املخدرات واأ�رضارها . 
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- الكحول

كما تدل الدرا�سات والأبحاث العلمية يبداأ معظم متعاطي 

احل�سي�ص اأو املاريوانا اأول ب�رضب الكحول. وبينت كثري من 

بتعاطي  يبداأ  املخدرات  ا�ستخدام  اأن  العلمية  الدرا�سات 

رئي�سية  بوابة  تعترب  مادة  هناك  كان  فاإذا  واخلمرة.  البرية 

يف م�سل�سل تعاطي املخدرات فاإنها حتديدا هي الكحول 

)اأم اخلبائث(. وت�سري الدرا�سات تلك اإىل اأنه يف جمتمعات 

الغرب يبداأ ال�سباب بتناول مواد تعترب مقبولة اجتماعيا 

عندهم مثل البرية واخلمر، ثم اإن عددا منهم �سوف يبدوؤون 

بعدها بتعاطي املخدرات.

التدخني/  بني  العالقة  بحثية مده�سة حول  نتيجة  وهناك 

فمن  بالتدخني  يبدوؤون  الذين  اأن  اإىل  ت�سري  والكحول 

يبداأ  الذي  لكن  قوية،  خمورا  ي�ستخدموا  اأن  املحتمل 

ب�رضب خمور فمن غري املحتمل اأن يدخن ال�سجائر. 

وهكذا يف حني اأن ال�رضب ميكن اأن ي�ستمر دون التدخني، 

لكن التدخني اإىل حد ما دائما متبوع ب�رضب اخلمر القوي. 

مرتبط  القوي  واخلمر  لل�سجائر  املــزدوج  وال�ستخدام 

بالدخول اإىل عامل املخدرات املمنوعة. وقال اأحد الباحثني 

املراهقني  تعاطي  حول  تتبعية  درا�سة  اأجــرى  ــذي  وال

ممتاز  تدريب  هو  ال�سجائر  تدخني  تعلم  اإن   ) للمخدرات 

لتعلم تدخني املاريونا )احل�سي�ص( حيث اإن تدخني املاريونا 

اإىل حد ما دائما يبداأ بتدخني ال�سجائر ( 

لكن هذا ل يعني فقدان الأمل لك�رض دائرة التعاطي هذه، 

فبالإمكان التدخل والتوعية وك�رض هذه احللقات املتتابعة 

املخدرات  م�ستنقع  يف  ال�سقوط  من  ال�سباب  وحماية 

الوعي  يف  يكمن  هنا،  الهام  الأمــر  لكن  ال�سحيق. 

بال�سلوكيات التي تعترب فاحتة ومقدمة ل�سلوكيات اأ�سواأ. 

جادة  خطوات  اتخاذ  دون  ينت�رض  ال�سباب  بني  فالتدخني 

ملنعه اأو مقاومته، فاإن الت�ساهل مع التدخني �سوف ي�ستمر 

اإىل ما هو اأ�سعب واأكرث كلفة.

رفاق ال�صوء

عامل  يف  وللولوج  لالإدمان  اآخر  باب  هم  ال�سوء  رفاق 

اأن  من  ال�سوء  رفاق  خطر  وياأتي  البغي�ص.  املخدرات 

تاأثريهم يتزايد يف مرحلة يكون ال�ساب فيها قابال للتاأثر 

�سعف  حالت  ويف  املراهقة  النماء/  مرحلة  يف  خا�سة 

الرتابط الأ�رضي.

�سخ�سية  تكون  عندما  ال�سوء  رفقاء  تاأثري  يزداد  كذلك 

�سعيفة،  لديه  املقاومة  وعنا�رض  ه�سة  املراهق،  ال�ساب/ 

براأيه، وميتنع عن  اأن يجاهر  اأو  اأن يقول ل،  ول ي�ستطيع 

النزلق وراء حماولت الإغراء والإف�ساد.

الوالدين  بني  العالقة  بتح�سني  العتناء  وجــب  لهذا 

واأبنائهم، وتوفري احتياجاتهم النف�سية والعاطفية وكذلك 

التعوي�ص  عن  للبحث  اأمامهم  املجال  فتح  وعدم  املادية 

خارج الأ�رضة.

ورفاقهم،  الأبناء  اأ�سدقاء  اإىل  التعرف  كذلك  ينبغي 

من  واٍع  اإ�رضاف  يلزم  اأي  اأوقاتهم.  ق�ساء  كيفية  وتعرف 

عامل  يف  يدخلون  وجعلهم  الأبناء،  اإهمال  وعدم  الأهل 

قد  اخلطر  ويكون  متاأخرا،  الوعي  ياأتي  ثم  النحراف، 

ح�سل.

مكافحة املخدرات

تدل الدرا�سات والتقارير والأبحاث على م�ستوى العامل 

على اأن م�سكلة تعاطي املخدرات يف ازدياد رغم اجلهود 

الدولية ملكافحتها. فيبدو اأن ع�سابات التهريب من القوة 

بحيث اإنها تتغلب على كثري من احلواجز وقوى املكافحة. 

وهي مبا متلكه من مال وقدرة على ت�سييل اأموالها احلرام 

قادرة على التاأثري والإف�ساد الكبري وال�ستمرار يف ترويج 

ب�ساعتها الآثمة.

فهناك قناعة علمية وواقعية تدعو اإىل التوجه يف مكافحة 

مل  اجلهود  اإن  حيث  اأي  املتعاطني.  جمهور  اإىل  املخدرات 

هو  الأن�سب  البديل  فاإن  »العر�ص«  قوى  كبح  يف  تنجح 

وعملية  املخدرات.  على  »الطلب«  تقليل  على  العمل 

تقليل الطلب ت�ستلزم التوعية والإر�ساد، والوقاية ب�سكل 

رئي�سي.

تتنوع �سبل مواجهة املخدرات تبعا للم�ستوى الذي يتم 

م�سكلة  هي  املخدرات  م�سكلة  اإن  فحيث  العمل.  فيه 

متعددة امل�ستويات وتكاد تكون منوذجا للم�سكالت التي 

ت�سغل جميع م�ستويات النظام الجتماعي الإن�ساين فهي 

واحد.  اآن  يف  فردية  جمتمعية  حملية  عاملية  ظاهرة  متثل 

امل�ستويات  هذه  جميع  يف  مواجهتها  من  لبد  كان  لهذا 

املرتاتبة.

الوقاية من الإدمان

 للوقاية من الإدمان يف املجتمع يجب اتخاذ جمموعة من 

الهدف  هذا  اإىل  الو�سول  على  ت�ساعد  التي  الإجــراءات 

والهدف العام لهذه الإجراءات هو خف�ص ال�ستعمال غري 

اأمر متميز عن الق�ساء على  امل�رضوع للمخدرات. وذلك 

وغري  واقعية  اأقل  اأنه  ثبت  الذي  للمخدرات  ال�ستعمال 

قابل للتحقيق عادة .  

احلد  اإىل  اأنق�سنا  اإذا  اخلف�ص ميكن حتقيقه  فاإن  ذلك  ومع 

املمكن : 

م�ستوى ال�ستعمال غري امل�رضوع للمخدرات . 

تثري  معينة  ملخدرات  امل�رضوع  غري  ال�ستعمال  م�ستوى 

م�ساكل )مثل الهريوين ( 

عدد احلالت اجلديدة لال�ستعمال غري امل�رضوع . 

ول ميكن اإجراء خف�ص الطلب على نحو فعال دون فر�ص 

�سوابط على عر�ص املخدرات .

على  تنفيذية  �سوابط  فر�ص  ينبغي   ، خا�سة  وب�سفة   

التقليدية التي ي�ساء ا�ستعمالها  توافر كل من املخدرات 

من  حتويلها  ميكن  التي  اجلديدة  ال�سيدلنية  واملنتجات 

اإىل  ال�سوداء، وبالإ�سافة  ال�سوق  اإىل  امل�رضوعة  امل�سادر 

التدابري  اإىل تلك  ، يتعني توجيه الهتمام  ال�سوابط  هذه 

التي يكون تطبيقها متوازيا ومتم�سيا خلف�ص الطلب غري 

هذه  واأهم  املخدرات.  على  امل�رضوع 

التدابري : 

•تدابري وقائية .  	
•تدابري عالجية .  	

املدمنني  لتاأهيل  •تدابري  	
واإعــادة  املخدرات  على 

اندماجهم اجتماعيًا. 

) اأ ( التدابري الوقائية 

غري  ال�ستعمال  مــن  الوقاية  تتطلب 

حمفزة  عنا�رض  للمخدرات  املــ�ــرضوع 

وعنا�رض رادعة على ال�سواء .

وت�سعى العنا�رض املحفزة اإىل : 

الفــرد على مواجــهة  قـــدرات  حتــ�سني 

م�ســاكله ب�سورة بناءة . 

املواتية  غري  الجتماعية  العوامل  تغيري 

والتي ميكن اأن توؤدي اإىل اإ�ساءة ا�ستعمال 

املخدرات . 

اأما العنا�رض الرادعة فهي : 

التهديد بالعقاب . 

الناجم عن  ال�سخ�سي  ال�رضر  اخلوف من 

ا�ستعمال املخدرات . 

اأهداف الوقاية 

تتمثل الأهداف الرئي�سية للتدابري الوقائية 

يف :

زيادة معرفة وتفهم املخدرات وا�ستعمال 

املخدرات واأ�رضارها . 
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تن�سئة �سلوك �سليم فيما يتعلق با�ستعمال املخدرات . 

تطوير القدرات الفردية على املواجهة ملقاومة ال�سغوط 

امل�رضوع  غــري  ال�ستعمال  يف  النغما�ص  اأجــل  مــن 

للمخدرات . 

تعميم م�ساركة الفرد واجلماعة واملجتمع يف الربامج التي 

تهدف اإىل خف�ص الطلب غري امل�رضوع للمخدرات . 

اإ�صرتاتيجيات للوقاية 

للوفاء باحتياجات حالة خا�سة على خري وجه ، يتعني بحث 

جمموعة وا�سعة من التدابري. وفيما يلي اأكرثها �سيوعًا .

1- تدابري اإعالمية 

وتت�سمن نقل املعلومات الواقعية والدقيقة عن املخدرات 

وا�ستعمالها . 

وهي تت�سمن ب�سفة عامة نهجني : 

عواقب  من  اخلوف  زيادة  اأن  يفرت�ص  الذي  الرتويع  نهج 

ا�ستعمال املخدرات �سريدع من ت�سول له نف�سه جتربتها ، 

اأو اأن يوا�سل ا�ستعمالها . 

معرفة  اأن  يفرت�ص  الذي  الواقعي  النهج 

ا�ستعمال  اآثـــار  عــن  ومــتــوازنــة  دقيقة 

املخدرات �ستوؤدي اإىل ا�ستحداث املواقـف 

التي تعزز الـوقاية وتثـني عن ا�ستـــعمال 

املخدرات . 

2-  الربامج الرتبوية 

م�سممة  درا�سية  مقررات  هذه  وتت�سمن 

وبرامج للتاأثري بطريقة اإيجابية على دوافع 

اإىل  بالن�سبة  و�سلوكه  ومواقفه   ، الفرد 

التي  الربامج  وكذلك  املخدرات  ا�ستعمال 

خالل  من  الأهداف  هذه  حتقيق  اإىل  تهدف 

 . املواجهة  على  للقدرات  العام  التطوير 

وتت�سمن هذه اأربعة اأ�ساليب عري�سة : 

 اأ�ساليب تعليمية مربجمة . 

عن  متكاملة  تعليمية  برامج  اإدراج   

املخدرات يف املناهج الدرا�سية . 

 برامج تعليمية عن ال�سحة . 

 برامج تركز على التنمية ال�سناعية . 

3-  برامج قائمة على املجتمع 

للموارد  املنا�سب  ال�ستخدام  املتنا�سقة  اجلهود  وتت�سمن 

على  الطلب  خلف�ص  جمتمع  يف  واخلا�سة  احلكومية 

املخدرات . وت�سمل على �سبيل املثال : 

 اإن�ساء مراكز لتقدمي الن�سح وامل�سورة . 

 توفري و�سائل الإقامة لل�سباب امل�رضدين . 

 تقدمي بديل ل�ستعمال املخدرات . 

والربامج  املنا�سبة  الوظائف  اختيار  برامج  تطوير   

ال�ست�سارية والتدريبية . 

ب- تدابري للعالج واإعادة التاأهيل 

واإعادة الندماج الجتماعي .

اإن عالج تاأهيل واإعادة الندماج الجتماعي للمدمنني على 

املخدرات ، �سل�سلة مت�سلة من التدابري التي تهدف اإىل 

هوؤلء  و�سع  واإعادة  املخدرات  من  متحرر  وجود  حتقيق 

الأ�سخا�ص يف املجتمع مع توفري طريقة حياة كرمية لهم 

البع�ص  بع�سها  تختلف عن  قد  التدابري  هذه  اأن  ورغم   .

اإيجاد  ، ويتعني قبل كل �سيء  فاإنها ترتابط فيما بينها   ،

وثيقة بني خمتلف الربامج يف جمتمع ما . 

والنف�سية  الف�سيولوجية  ـــار  الآث الــعــالج  ويتناول 

ل�ستعمال  الفرد  اإ�ــســاءة  عن  الناجمة  والجتماعية 

اإىل  تهدف  التي  التدابري  اإىل  ي�سري  وكذلك   ، املخدرات 

م�ساعدة امل�ستعمل ، رجال كان اأم �سيدة ، على اأن يتحكم 

اأو ي�سيطر على ا�ستعماله للمخدرات وذلك بهدف تي�سري 

اإعادة اندماجه الجتماعي . 

بالفرد  الو�سول  اإىل  الندماج  واإعــادة  التاأهيل  ويهدف 

البدنية  الناحية  من  فيها  ت�ستطيع  اأو  ي�ستطيع  حالة  اإىل 

التي  امل�ساكل  نف�ص  مواجهة  والجتماعية  والنف�سية 

ي�ستفيد  واأن   ، العمرية  جمموعته  يف  الآخرون  يواجهها 

من الفر�ص املتاحة يف املجتمع . 

مصادر:
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»أ.ج«، عمره خمس وعشرون سنة من مواليد مدينة الرياض 
وأخ  إناث  وأربع  ذكور  ثالثة  األشقاء  اإلخوة  من  وله  َعَزب  وهو 
واحد غير شقيق وترتيبه بين إخوته الثالث أما مؤهله الدراسي 
فقد وصل إلى السادسة االبتدائية وكان قبل توقيفه يعمل سائقًا 
الثانية  في شركة ومؤسسة فصل من األولى لكثرة غيابه وترك 
ألن راتبه ال يكفيه وبعد ذلك كان يعمل على سيارة أجرة خاصة 
 . به وهذا العمل يدر عليه راتًبا شهريًّا قدره أربعة آالف ريال 
كان أول تعاطيه المخدرات عن طريق جلسة مع أحد أصدقائه 

وكان عمره تقريًبا ال يتجاوز التاسعة عشرة.
وكان  اليوم  في  ساعات  خمس  يتجاوز  فراغ  وقت  لديه  كان 
المخدرات  البحث عن  الوقت مع أصدقائه في  يقضي نصف هذا 

وتعاطيها وقد سبق أن أوقف تعاطي المخدرات.
وقد سبق لـ »أ.ج« السفر إلى خارج المملكة مرة واحدة بقصد 

السياحة وشرب الخمر وهذا يدل على ضعف الوازع الديني ويؤكد ذلك بقوله أنه لم يكن 
بمحافظ على الصالة في أوقاتها. يقوم بزيارته في اإلصالحية إخوته فقط فهو على خالف 
مع أسرته، ويذكر أن والده كان يدهلل ويفضله على إخوته في البداية وبعد ذلك انتقلت 
معاملة والده إلى االعتدال ثم الحزم أما والدته فلم تتغير معاملتها له حيث كانت معاملة 
تدليل ولقد حاول اإلقالع عن تعاطي المخدرات ولكن وجوده في السجن دليل فشله في 

اإلقالع عنها.
ويعلل السبب الذي جعله يحاول اإلقالع عن تعاطي المخدرات بقوله: إما لضعف مادي 
الحشيش  مادة  وبحوزته  تعاٍط  حالة  في  وهو  ثم ضبط  المخدرات،  من  أتشاءم  أنني  أو 

المخدر.

قال اهلل تعالى : »ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
      وقد خاب من دساها«

لقد دمر نفسه بيديه، فأدمى قدميه وأصبح غير قادر على السير، ترى هل يجمعنا 
الزمان بعد أن انهدم جدار األمان؟

إني أخاف هذا الرجل ولكني أود الرجوع إليه من أجل أطفالي!!
رأيتها حزينة صامتة في زاوية الغرفة تتوسد وسادة الحزن وتلتحف وجع الماضي، 

وحولها أطفالها ال يشعرون بما يدور حولهم . 

أنا وعائلتي واملخدرات 

دمر نفسه..  وتركها تتوسد احلزن!! 

أبو يوسف: كنت نكرة طوال 22 سنة!

مالمحها  يستر  واالنصهار  الحزن  من  ظالل 
العذبة، وعندما اقتربت منها، بكت بصوت مخنوق، 
إنه زوجي الذي اخترته ألعيش حياة كريمة هادئة 

لكنه كبل مشاعري وبدأ يمارس قوة عضالته .
من  جميل  شيء  كل  بها  يحطم  قوة  يمتلك  إنه 
وفاق  جوارحي  على  طغى  رائًعا  حبًّا  خنق  حولي، 

أكبر إحساس . 
أشعر معه أنني إنسانة ذليلة مهزومة ألن الظلم 
واقع من شخص قريب إلى نفسي، لقد أقفل بتصرفاته 

الهوجاء كل األبواب . 
آه كم هي الحياة مريرة وكئيبة بدون أمان؟ لقد 
باع نفسه بأرخص األثمان عندما سلك طريق الدمار 
والخراب والمخدرات، أصبح إنساًنا متوحًشا هائًجا، 
وفتت  صدري  نهش  شائك  بسالح  يهددني  وبدأ 
الغريبة  التصرفات  هذه  أستنكر  وعندما  صبري،، 
يرد علي بمنطق بعيد كل البعد عن العفة والحياء . 

حتى محاوالتي إلبعاده عن هذا البالء انتحرت أمام تمسكه وتمادى في تعاطي هذا السم القاتل . 
وها أنا اليوم أعيش وحيدة مع أطفالي، وبقايا ماٍض حطمني وسرق مني حتى االبتسامة، نظرات أطفالي 

تعذبني وأوراق عمري تتساقط يبتلعها األسى . 
لقد ضاع وضيعنا، لقد غرق الحب واألمان بطوفان هذا البالء، لقد دمر نفسه بيديه فأدمى قدميه وأصبح غير 

قادر على السير، كم أخاف هذا الرجل ولكنني أود الرجوع إليه من أجل أطفالي، فهل أعود إليه؟

عندما يولد الطفل، يبدأ مرحلة االستكشاف، فهو ال يفهم معنى الخوف، وال األلوان، وال الروائح واألصوات 
التي تحدث من حوله، وأيضا ال يستطيع فهم أسباب آالم المعدة التي تحدث له، هذه هي أسباب بكاء الطفل 
وصراخه عندما يخرج من بطن أمه، وليس بسبب األلم أو اإلضاءة من حوله وال حتى أيضا بسبب الناس من 
حوله بل بسبب عدم فهمه لهذه األمور التي تحدث من حوله، يبكي ألنه خرج إلى عالم ال يعرف عنه شيئا، 

عالم ال يفهمه، خرج من مكانه الوحيد الدافئ الذي يعرفه وهو رحم أمه .
عمري 22 سنة، قبل 10 أشهر خرجت إلى العالم، والفرق الوحيد بيني وبين طفل حديث الوالدة هو أنني 
بدأت مرحلة االستكشاف في هذا العالم في فترة متأخرة قليال، لقد كنت أعرف ما هو الشعور واألحاسيس، 
كنت أعرف أسماء أفراد عائلتي وشخصية كل فرد منهم وأصدقائي أيضا، كنت أعرف الرياضيات، األحياء 
والجغرافيا وغيرها من العلوم، ولكن هناك ما يربطني بالطفل حديث الوالدة هو أنني ال أفهم ما الشعور وكيف 

هي األحاسيس؟ وال أعرف كيف أتحكم فيه، ال أعرف كيف أتعامل معه وأيضا ال أعرف كيف أتعامل 
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»أ.ج«، عمره خمس وعشرون سنة من مواليد مدينة الرياض 
وأخ  إناث  وأربع  ذكور  ثالثة  األشقاء  اإلخوة  من  وله  َعَزب  وهو 
واحد غير شقيق وترتيبه بين إخوته الثالث أما مؤهله الدراسي 
فقد وصل إلى السادسة االبتدائية وكان قبل توقيفه يعمل سائقًا 
الثانية  في شركة ومؤسسة فصل من األولى لكثرة غيابه وترك 
ألن راتبه ال يكفيه وبعد ذلك كان يعمل على سيارة أجرة خاصة 
 . به وهذا العمل يدر عليه راتًبا شهريًّا قدره أربعة آالف ريال 
كان أول تعاطيه المخدرات عن طريق جلسة مع أحد أصدقائه 

وكان عمره تقريًبا ال يتجاوز التاسعة عشرة.
وكان  اليوم  في  ساعات  خمس  يتجاوز  فراغ  وقت  لديه  كان 
المخدرات  البحث عن  الوقت مع أصدقائه في  يقضي نصف هذا 

وتعاطيها وقد سبق أن أوقف تعاطي المخدرات.
وقد سبق لـ »أ.ج« السفر إلى خارج المملكة مرة واحدة بقصد 

السياحة وشرب الخمر وهذا يدل على ضعف الوازع الديني ويؤكد ذلك بقوله أنه لم يكن 
بمحافظ على الصالة في أوقاتها. يقوم بزيارته في اإلصالحية إخوته فقط فهو على خالف 
مع أسرته، ويذكر أن والده كان يدهلل ويفضله على إخوته في البداية وبعد ذلك انتقلت 
معاملة والده إلى االعتدال ثم الحزم أما والدته فلم تتغير معاملتها له حيث كانت معاملة 
تدليل ولقد حاول اإلقالع عن تعاطي المخدرات ولكن وجوده في السجن دليل فشله في 

اإلقالع عنها.
ويعلل السبب الذي جعله يحاول اإلقالع عن تعاطي المخدرات بقوله: إما لضعف مادي 
الحشيش  مادة  وبحوزته  تعاٍط  حالة  في  وهو  ثم ضبط  المخدرات،  من  أتشاءم  أنني  أو 

المخدر.

قال اهلل تعالى : »ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
      وقد خاب من دساها«

لقد دمر نفسه بيديه، فأدمى قدميه وأصبح غير قادر على السير، ترى هل يجمعنا 
الزمان بعد أن انهدم جدار األمان؟

إني أخاف هذا الرجل ولكني أود الرجوع إليه من أجل أطفالي!!
رأيتها حزينة صامتة في زاوية الغرفة تتوسد وسادة الحزن وتلتحف وجع الماضي، 

وحولها أطفالها ال يشعرون بما يدور حولهم . 

أنا وعائلتي واملخدرات 

دمر نفسه..  وتركها تتوسد احلزن!! 

أبو يوسف: كنت نكرة طوال 22 سنة!

مالمحها  يستر  واالنصهار  الحزن  من  ظالل 
العذبة، وعندما اقتربت منها، بكت بصوت مخنوق، 
إنه زوجي الذي اخترته ألعيش حياة كريمة هادئة 

لكنه كبل مشاعري وبدأ يمارس قوة عضالته .
من  جميل  شيء  كل  بها  يحطم  قوة  يمتلك  إنه 
وفاق  جوارحي  على  طغى  رائًعا  حبًّا  خنق  حولي، 

أكبر إحساس . 
أشعر معه أنني إنسانة ذليلة مهزومة ألن الظلم 
واقع من شخص قريب إلى نفسي، لقد أقفل بتصرفاته 

الهوجاء كل األبواب . 
آه كم هي الحياة مريرة وكئيبة بدون أمان؟ لقد 
باع نفسه بأرخص األثمان عندما سلك طريق الدمار 
والخراب والمخدرات، أصبح إنساًنا متوحًشا هائًجا، 
وفتت  صدري  نهش  شائك  بسالح  يهددني  وبدأ 
الغريبة  التصرفات  هذه  أستنكر  وعندما  صبري،، 
يرد علي بمنطق بعيد كل البعد عن العفة والحياء . 

حتى محاوالتي إلبعاده عن هذا البالء انتحرت أمام تمسكه وتمادى في تعاطي هذا السم القاتل . 
وها أنا اليوم أعيش وحيدة مع أطفالي، وبقايا ماٍض حطمني وسرق مني حتى االبتسامة، نظرات أطفالي 

تعذبني وأوراق عمري تتساقط يبتلعها األسى . 
لقد ضاع وضيعنا، لقد غرق الحب واألمان بطوفان هذا البالء، لقد دمر نفسه بيديه فأدمى قدميه وأصبح غير 

قادر على السير، كم أخاف هذا الرجل ولكنني أود الرجوع إليه من أجل أطفالي، فهل أعود إليه؟

عندما يولد الطفل، يبدأ مرحلة االستكشاف، فهو ال يفهم معنى الخوف، وال األلوان، وال الروائح واألصوات 
التي تحدث من حوله، وأيضا ال يستطيع فهم أسباب آالم المعدة التي تحدث له، هذه هي أسباب بكاء الطفل 
وصراخه عندما يخرج من بطن أمه، وليس بسبب األلم أو اإلضاءة من حوله وال حتى أيضا بسبب الناس من 
حوله بل بسبب عدم فهمه لهذه األمور التي تحدث من حوله، يبكي ألنه خرج إلى عالم ال يعرف عنه شيئا، 

عالم ال يفهمه، خرج من مكانه الوحيد الدافئ الذي يعرفه وهو رحم أمه .
عمري 22 سنة، قبل 10 أشهر خرجت إلى العالم، والفرق الوحيد بيني وبين طفل حديث الوالدة هو أنني 
بدأت مرحلة االستكشاف في هذا العالم في فترة متأخرة قليال، لقد كنت أعرف ما هو الشعور واألحاسيس، 
كنت أعرف أسماء أفراد عائلتي وشخصية كل فرد منهم وأصدقائي أيضا، كنت أعرف الرياضيات، األحياء 
والجغرافيا وغيرها من العلوم، ولكن هناك ما يربطني بالطفل حديث الوالدة هو أنني ال أفهم ما الشعور وكيف 

هي األحاسيس؟ وال أعرف كيف أتحكم فيه، ال أعرف كيف أتعامل معه وأيضا ال أعرف كيف أتعامل 
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مع جميع الناس من حولي، كأنني قبل 10 أشهر 
خرجت من الرحم، كنت قد تقوقعت على نفسي، 
الكثير  قضيت  أنني  عرفت  أشهر   10 قبل  ولكن 
الوقت هناك، وأنه يكفي ما ضاع من عمري،  من 
وصفحة جديدة  الماضي  كتاب  األوان إلغالق  وآن 
من كتاب يشع نورا صفحاته ناصعة البياض، حان 
الوقت  حولي،  من  العالم  استكشاف  ألبدأ  الوقت 
كالطفل!!  تماما  نفسي،  من  شيئا  ألصنع  حان  قد 
بعد اختفاء دام 9 أشهر في رحم أمه قرر أنه حان 
الوقت حتى يخرج الستكشاف العالم الغريب من 
في  أخرج  أن  قررت  قد  كنت  إلي  بالنسبة  حوله، 

وقت متأخر.
22 سنة كانت عيناي تريان من حولي، أستطيع 
أفعل  أن  وأستطيع  الكالم،  أستطيع  االبتسام، 
مشاعري  ولكن  الطبيعي،  اإلنسان  يفعله  ما 
وأحاسيسي كانت غارقة في غيبوبة عميقة، خرجت 
من قوقعتي ألكون من أنا عليه، قبل هذه األشهر 
معنى  وال  المشاعر  معنى  أعرف  أكن  لم  العشرة 
أعرف  ال  مازلت  والكره،  الحب  حتى  المسئولية، 
الكثير عن هذا العالم الذي خرجت إليه، فأنا لست 
أفضل إنسان موجود فيه، ولكنني في طور التعلم 
ومعرفة  باالستكشافات  القيام  طور  في  المستمر، 
أنني  أنني سعيد،  هو  اليوم  أعرفه  فما  حولي،  ما 
سعيد بدون مشاكل وأيضا معها، وما أعرفه أيضا 
هو أنني حامد وشاكر لربي في كل يوم أستيقظ فيه 
صباحا، وكل يوم أعيش فيه، حامد لربي إلعطائي 
القوة ألنني كنت نكرة خالل الـ 22 سنة الماضية 
حولي  ومن  وأهلي  لنفسي  مهما  إنسانا  وأصبحت 
يوم  كل  إلي  بالنسبة  الماضية،  الـ10أشهر  خالل 
، وكل تحدٍّ في النهاية يأتي بغنيمة، وكل  هو تحدٍّ
فائدة  والفهم،  التعلم،  فائدة  بفائدة،  تأتي  غنيمة 
عن  تتجلى  فائدة  تنمو،  جديدة  بمشاعر  تتضح 
جديدة،  خبرة  شكل  على  وتتكور  الحكمة  طريق 
أنا محظوظ؟ 22  أنا محظوظ؟ هل تتساءل كم  كم 
سنة كنت إنساًنا لديه عمل وسيارة جميلة وكل ما 
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أبو شوق: كان أقصى طموحي أن أستيقظ من حلمي بال ألم!
كم تمضي األيام والحنين إلى الماضي يعود... يأسرني.. 

يشدني..
يدي...  من  فتأخذني  للذكريات..  األحالم  فتعود 

تقتلني... تهزني..
ال أذكر أياما أو تاريخا أو عنوانا.. إنما أذكر لقطات.. 

قليلة أم كثيرة.. ال أدري..
لكني أعلم سعادتها وشدتها... أعلم حزنها وفرحها.. 

مجتمعين.. فتأسرني نشوتي..
وفجأة أعود لواقعي.. وأرى ما صنعت.. وكيف أصبحت.. 

ومن أين جئت..؟
برغم ابتعادي وتعبي.. أحلم بأن أكون هناك.. لكني ال 
أريد.. وربما ال أستطيع.. وأجهل ما يمنعني.. وربما أعلم 

وأتجاهل ما يمنعني..
كم هو صعب أن تحمل شعورا ال يتفهمه اآلخرون.. 
التي  المشاعر  تلك  يحملون  من  قليلة  فئة  مجرد 
فهمي..  يستطيعوا  لن  فيخيفني..  مجتمعي..  أما  أحمل.. 
لن أستطيع يوما قول أني أحب ما كنت عليه.. لكني ال 
أستطيع أن أعيش معه.. فلقد أخذ مني كل ما أحب.. كل 

كلمة.. كل معنى.. لكني ممتنٌّ له.. ألنه جعلني أصل 

يتمنى، ولكني كنت وحيدا، فارغا من الداخل، 
الوحدة والفراغ سيطرا، أما اليوم فأنا ال أملك 
شيئا، ولكني أملك كل شيء، نعم !! فأنا أملك 
واألحجار،  األلماس  أملك  كلها،  العالم  كنوز 
في  جميعها  أملكها  والفضة،  الذهب  أملك 

داخلي، وأهم من هذا كله فأنا أملك السكينة.
ماذا  إًذا  هذا،  كل  أعطتني  أشهر   10 إًذا 
ستعطيني األيام القادمة؟ غالبا أنا ال أفكر في 
هذا الموضوع، بالنسبة لي فأنا أعيش كل يوم 
إن  ويقال  اليوم،  لدي  بما  أتمتع  فأنا  ليومه، 
المعجزات فقط تحدث في الماضي ولكن الكثير 

منا ال يعلمون أن المعجزات تحدث في الوقت الحالي ولكن بشكل مخفي، فأنا في فترة التعافي كل يوم أقابل 
هذه المعجزات، فقد كنت إنسانا.. ال شيء.. وأصبحت القليل من كل شيء، من أنا ؟ أنا مدمن.

أبو يوسف 
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نار التعافي وال جنة املخدرات.حكمة اليوم:

إلى قاعي وحضيضي.. وحين وصلت.. بدأت.. أتعلم 
من أكون.. ربما لم أعرف كل شيء عن نفسي.. لكني 
تعلمت ما يجعلني أتقبل نفسي.. بمساوئها.. تعلمت 

أن أصبر على جنوني وطيشي...
ربما أعيش بين أناس ال يعلمون مرضي.. وربما ال 
يتفهمون مشاعري.. لكني أعلم أن هناك الكثيرين 
ليسوا  وهم  أنفسهم..  معرفة  يستطيعون  ال  الذين 

مدمنين..!!!
أما اليوم...

فإني أبلغ الجميع.. من وقف بجانبي.. من أهانني.. 
من ساعدني.. من حكم علي.. من قبض علي... من 
ومن  منهم..  ظلمت  من  أجلي..  من  دموعه  ذرف 
بامتناني  أبلغكم  تجاهلني...  من  منهم..  أحزنت 
تقبلت  وال  نفسي..  تقبلت  ما  فلوالكم  جميعا..  لكم 

مرضي.. 
لم أحلم أبدا بأن أرى الحياة من هنا.. ولم أحلم 
أبدا بأن أحمل في داخلي كل هذا الطموح.. بعد أن 
كان أقصى طموحي أن أستيقظ من حلمي دون ألم!

لم أحلم أبدا أن أحمل القليل من الروحانيات التي أحملها اليوم... لم أحلم أبدا بأن أتعامل مع مشاعري..  
لست خاليا من األخطاء.. لكني أحاول أن أمتنع عنها.. فإدماني ليس باالبتعاد عن المخدرات فقط!! 

عن  أبتعد  تجعلني  التي  بالطريقة  معه  ألتعامل  مرضي  أعرف  وأن  يداي..  صنعت  ما  أصلح  بأن  جهد  هو  إنما 
المخدرات..

فلم يأِت هذا في دقائق.. إنما بعد أيام وساعات ودقائق مرت علي بصعوبة.. بحزن.. بألم..
لكني اليوم فخور بما أحمل.. ورأيت جهد تلك األيام.. أوال بتغير أفكاري.. وبنظرة من حولي إلي.. فاليوم.. بعدما 

كنت أرى نظرة الشفقة واالشمئزاز.. تبدلت إلى نظرة اإلعجاب والفخر..
أما اليوم وبكل اقتناع أقول:

أنا مدمن اسمي أبو شوق.. وأحمد اهلل أني إلى اليوم لم أتعاَط شيًئا ..
اللهم امنحني الشجاعة لتغيير األشياء التي أستطيع تغييرها

وامنحني السكينة لتقبل األشياء التي ال أستطيع تغييرها..
وامنحني الحكمة ألفرق بينهما!        أبو شوق
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امل�رشوع القومي خلف�ش الطلب على املخدرات   

يف  املدار�ش  يف  اأبنائنا  م�صاعدة  بفكرة  بداأ  الن�شء  بني 

عام  خا�صة يف  املخدرات  براثن  الوقوع يف  عن  البعد 

�صن  بدء  اأن  عن  دكتوراه  بحث  اأظهر  حيث   )1990(

عام  ويف   ، �صنة   )  18  :  16  ( كان  املخدرات  تعاطي 

انخفا�ش   اأو�صح  الذي  العلمي  البحث  اإعادة  مت   )  2000(

هذه ال�صن اإىل )12( �صنة وهي مرحلة بداية تكوين التطور 

اإىل  لدخولهم  ا�صتعداًدا  الأطفال  لدى  وال�صلوكي  الفكري 

مرحلة املراهقة وال�صباب .

على  القادر  الطفل  اأن  فكرتي  وكانت   

خالل  من  نف�صه  يحمي  �صوف  وابتكارية  بحرية  التفكري 

�صلوك  تنمية  نف�صه وو�صعت ت�صوري عن  م�صئوليته جتاه 

الطفل من خالل تدريب علمي وو�صعته يف دليل وا�صح 

و�صهل وتف�صيلي بحيث ندرب املدر�ش وامل�رشف واملدرب 

يف  الطفل  مع  ا�صتخدامه  وت�صهيل  فهمه  على  والأ�رشة 

املدر�صة واملنزل واأن هذا الطفل �صوف يدرب طفاًل اآخر 

على  بالإ�رشاف  املدر�صة  تقوم  وبعدها  املدر�صة  يف  معه 

مدر�صة جماورة لها وكذلك املجتمع املحيط بها .

م�رضوع  نتاج  الدليل  وهذا 

القومي  املجل�ص  بني  م�سرتك 

ومكتب  والأمومة  للطفولة 

الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات 

. UNDCCP واجلرمية

 اإعداد الدليل :

 مت اإعداد الدليل حتت اإ�رضايف، 

ومب�ساعدة فريق عمل امل�رضوع 

من املجل�ص القومي للطفولة والأمومة .

 اعتمد الدليل على الركائز الرئي�سية التالية وهو يطبق على 

اأثناء تعاملهم  اأو على املدربني ثم متابعتهم  الأطفال مبا�رضة 

مع الطفل واأ�رضته ومدر�سيه :

الغر�ش العام لكل يوم تدريبي :

* اإعداد غر�ص عام لكل يوم تدريبي يو�سع يف بداية اجلل�سة 

التدريبية ويعك�ص املو�سوعات التي تتناولها اجلل�سة .

املحتوى العلمي :

باملعلومات  ودعمها  وقوية  حمدثة  علمية  خلفية  اإعداد 

مواجهة  على  وت�ساعدهم  الأطفال   تهم  التي  ال�سحيحة 

�سحية  بحياة  وال�ستمتاع  �سليم  باأ�سلوب  احلياة  مواقف 

معلومة  املعلومات  هذه  تكون  اأن  على  �سليمة  ونف�سية 

امل�سدر والبتعاد عن الأحكام ال�سخ�سية .

تنظيم وترتيب املادة العلمية وجتميع اأجزاء املادة التي تخ�ص 

وتناثر  تفتيت  عدم  مع  واحدة  وحدة  يف  معيًنا  مو�سوًعا 

املعلومات لتكون وحدة مرتابطة .

با�ستخدام  باأ�سلوب �سيق ولغة �سهلة  العلمية  اخللفية  اإعداد 

املهارات وال�سلوكيات  للن�صء والتي تربز  املوجهة  الر�سائل 

النافعة والهامة .

 �أ.د / ها�شم بحري

    اأ�ستاذ الطب النف�سي - جامعة الأزهر

 ع�سو احتاد اأطباء  النف�ص الأمريكية 
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ا�ستخدام الأمثلة التو�سيحية من واقع حياة الن�صء وال�سور 

والر�سومات لدعم املو�سوعات كلما اأمكن ذلك .

النماذج :

* اإعداد مناذج حتتوي على العنا�رض الهامة للمحتوى العلمي 

لكل جل�سة تدريبية لت�سويرها بعدد امل�ساركني يف الربنامج 

وتوزيعها عليهم .

جل�صات التي�صري :

املو�سوعات  مع  يتنا�سب  تدريبي  يوم  لكل  جل�ستني  اإعداد 

التي مت تغطيتها باملحتوى العلمي .

اإعداد منوذج موحد للجل�سات يت�سمن املعايري التي و�سعت 

للتطوير من حيث :

اأهداف حمددة ووا�سحة وب�سيطة وميكن حتقيقها .

الأفكار الرئي�سية التي �سيتم تناولها يف اجلل�سة .

الأدوات امل�ستخدمة والإعداد امل�سبق الذي �سيقوم به املي�رض 

اإذا لزم الأمر .

بنجاح  اجلل�سة  اأهداف  لتحقيق  املنا�سبة  التدريبية  الأن�سطة 

ولالإبقاء على انتباه وا�ستثارة اهتمام الن�صء .

تعليمات وا�سحة وكافية للمي�رض عن كيفية تنفيذ التمارين 

ومتثيل الأدوار ... اإلـخ.

وحدات الدليل : 

يت�سمن الدليل 9 اأيام تدريبية كل يوم تدريبي على جمال 

من املجالت التي تهم الن�صء كالتايل .

 التعارف .

 مهارات العمل اجلماعي .

 مهارات التوا�سل .

 مهارات التفكري املو�سوعي وحل امل�سكالت.

 الإدمان واملخدرات.

 العالقات بالآخر املختلف .

 العالقات الأ�رضية .

 العالقات بالأقران .

 معرفة الذات .

التعبري عن امل�ساعر .

التكيف مع ال�سغوط .

وجود الله يف حياتي .

املادة  لإحياء  والأمثلة  بال�سور  مدعمة   : العلمية  اخللفية 

وميار�سها  يعي�سها  التي  احلياتية  الأحوال  من  قريبة  وجعلها 

الن�صء .

بعـــــدد  للت�ســـوير  وجاهزة  ومطـــــبوعة  معدة   : النماذج 

امل�ساركني .

كٌلّ  يحتوي  اجلل�سات  من  عدًدا  تت�سمن   : التي�سري  جل�سات 

وتت�سمن  جتربتها  مت  التي  الأن�سطة  من  العديد  على  منها 

جل�سة التي�سري ما يلي :

 ا�سم اجلل�سة .

 اأهداف اجلل�سة .

 الوقت املحدد.

 الأفكار الرئي�سية.

 املواد امل�ستخدمة.

 الإعداد امل�سبق.

 الأن�سطة.

 ال�ستنتاج.

ا  خا�سًّ جزًءا  نهايته  يف  الدليل  يت�سمن 

مت  التي  والأجنبية  العربية  باملراجع 

املحتوى  اإعداد  يف  بها  ال�ستعانة 

ا  ا ملحًقا خا�سًّ العلمي، كما يت�سمن اأي�سً

با�ستمارات التقييم التي ي�ستخدمها كٌلّ 

من املي�رض وامل�سارك اأثناء تنفيذ الربنامج 

اأفكار ل�صتخدام الدليل !

فاأن�سطة  ال�ستخدام  �سهل  الدليل  هذا 

لتنا�سب  تطويعها  ميكن  والأمثلة  العلمية  واملادة  اجلل�سات 

املواقف املختلفة يف التدريب امليداين باملدار�ص. 

بالدليل  اجلل�سات  ترتيب  بنف�ص  الربنامج  تنفيذ  ميكن 

 26 ا  اإجمالًيّ وهي  ال�سـاعات  وعدد  اجلل�سات  عدد  وبنف�ص 

�ساعة للربنامج ككل فهناك ترابط وت�سل�سل بني اجلل�سات 

التدريبية بع�سها   البع�ص .

تختارها  والتي  غريها  دون  اجلل�سات  من  عدد  تنفيذ  ميكن 

وتبًعا  املجتمع  يف  الن�صء  لحتياجات   تبًعا  املنفذة  اجلهة 

اأن  اإل  اجلل�سات  بني  ترابط  وجود  فمع  لهم،  املتاح  للوقت 

تناوله  وميكن  بذاته  قائًما  جماًل  تعترب  تدريبية  جل�سة  كل  

كمو�سوع منفرد.

لعمل  بالدليل  املعرو�سة  املو�سوعات  بع�ص  اختيار  ميكن   

من  اأن�سطة  اختيار  مع   �سغرية  عمل  ور�ص  اأو  ندوات 

اجلل�سات تتنا�سب معها .
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تعد حرب �لأفيون �ل�ضهرية تاريخيا ف�ضيحة غري 

م�ضبوقة ول ملحوقة يف تاريخ �حلياة �ل�ضيا�ضية 

تدل  �لتي  �لف�ضيحة  �إنها  ا،  عاملًيّ و�لقت�ضادية 

�لقوى  ��ضتبد�د  على  �ملر�جعة  يقبل  ل  ب�ضكل 

�لغربية �ل�ضتعمارية، وتقدميها مل�ضاحلها �ملالية 

و�لأخالقيات  و�ملبادئ  �لقيم  كل  ح�ضاب  على 

�لإن�ضانية..

�لبد�ية.. 

اهتمت بريطانيا، الإمرباطوية العظمى التي ل تغرب عنها 

ال�سم�ص يف نهاية القرن الثامن ع�رض امليالدي بفتح اأبواب 

اأن  تطمح  وكانت  العاملية،  جتارتها  اأمام  الآ�سيوية  القارة 

تن�رض جتارتها هذه يف ال�سني على وجه التحديد..  

ال�سيني  الإمرباطور  من  الثالث«  »جورج  امللك  طلب 

التجارية  العالقات  »�سيان لوجن« ب�سكل ر�سمي تو�سيع 

اإمرباطورية  اإن  اأجاب:  المرباطور  اأن  اإل  البلدين،  بني 

التجارية،  ال�سلع  من  اإليه  حتتاج  ما  كل  لديها  ال�سني 

ولي�ست يف حاجة ل�سترياد �سلع اأخرى من الربابرة ..

– ورمبا  ال�سني  ا يفتقر للدبلوما�سية، وقد دفعت  رًدّ كان 

يف  بريطانيا  ت�ستطع  فلم  غالًيا،  ثمنه   – كلها  اآ�سيا  قارة 

القليل  احلال �سوى  اأن ت�سّدر بطبيعة  الظروف   ظل هذه 

ا من �سلعها اإىل ال�سني، ويف املقابل كان على التجار  جًدّ

الربيطانيني دفع قيمة م�سرتياتهم من ال�سني من ال�ساي 

واحلرير والبور�سلني نقدا بالف�سة ، الأمر الذي ت�سبب يف 

ا�ستنزاف مواردهم..
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وهكذ�.. 

�رضكة  وهي  �رضكاتها،  اإحدى  دفع  اإىل  بريطانيا  جلاأت 

التجارة مع  التي كانت حتتكر  الهند ال�رضقية الربيطانية 

على  تعمل  لأن   ،)East India Company( ال�سني 

زراعة الأفيون يف املناطق الو�سطى وال�سمالية من الهند،  

من  واردتها  قيمة  لدفع  ال�سني، كو�سيلة  اإىل  وت�سديره 

ال�سني لل�سينيني ..  

ال�سني  اإىل  الأفيون  من  كبرية  �سحنة  اأول  ت�سدير  مت 

يف عام  1781 م، وقد لقت جتارة الأفيون هذه رواجا 

التجاري  التبادل  حجم  بالتايل  وازداد  ال�سني،   يف  هائال 

يف  الربيطانية  اخلطة  جناح  ب�سائر  وبداأت  البلدين،  بني 

الظهور..

نزوح  وبداأ  الأفيون،   اإدمان  يف  ال�سيني  ال�سعب  بداأ  لقد 

العظمى، يف  الربيطانية  اململكة  اإىل  ال�سني  من  الف�سة 

�سبيل دفع قيمة ذلك الأفيون .. 

ولكن.. 

ال�سيني،  ال�سعب  على  تظهر  الإدمان  م�سكالت  بداأت 

تيكينج  يونغ  ال�سيني  بالإمرباطور  دفع  الذي  الأمــر 

اأول  باإ�سدار  1729م  عام  يف   )Yong Tcheng(

مر�سوم يحرم ا�سترياد املخدرات وتداولها، غري اأن �رضكة 

الهند ال�رضقية الربيطانية مل تلتفت لهذا املنع، وا�ستمرت 

يف تهريب الأفيون اإىل ال�سني..

ب�سورة  ال�سني  اإىل  لالأفيون  التهريب  حركة  ت�ساعدت 

1729م  اإليها يف عام  تدريجية بطيئة، حيث مل ُيهرب 

من  كيلوجرامات   608 حتوي  �سندوق   200 �سوى 

الأفيون، قدرت تكلفتها بخم�سة ع�رض مليون دولرا. 

 4000 اإىل  املهربات  و�سلت  1792م  عــام  لكن 

ال�سني  حكومة  فانزعجت  طنا،   272 حوت  �سندوق 

لهذه الظاهرة، وللخطر الذي ميثله تعاطي الأفيون الوا�سع 

املجتمع  تدمري  ي�سبب  والــذي  املواطنني ،   �سحة  على 

ال�سيني .. 

واأولده  وزوجته،  ومنزله  ،  اأر�سه ،  يبيع  ال�سيني  كان 

للح�سول على لعنة الأفيون..! 

وطاأة  اأ�سد  اآخر  قرارا  ال�سيني  الإمرباطور  اأ�سدر  لذلك 

بل  ال�سينية،  الإمرباطورية  اإىل  الأفيون  ا�سترياد  بحظر 

ذهب  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل  الإمرباطورية  وذهبت 

التجار  واأجرب  الأفيون  جتارة  مركز  اإىل   الإمرباطور  ممثل 

بحوزتهم  ما  كل  ت�سليم  على  والأمريكيني  الربيطانيني 

من خمدرات وقد بلغ وقتها نحو الألف طن، وقام باإحراقه 

يف احتفالية كبرية �سهدها املناوئون لهذا املخدر.. 

حرب �لأفيون �لأوىل 1840 - 1842 م

اإعالن  قوتها،  اأوج  يف  وكانت  بريطانيا  قررت  عندها 

احلرب على ال�سني، لفتح الأبواب من 

درت  التي  الأفيون  جتارة  اأمام  جديد 

عليها اأرباح الف�سة الطائلة.. 

لهذه  ذريعة  عن  الربيطانيون  بحث 

احلرب غري ال�رضعية وغري الأخالقية، 

فهداهم تفكريهم ال�سيطاين اإىل �سعار 

جديد  و�رضعي.. 

كان ال�سعار هو: تطبيق مبداأ حرية التجارة..!!

كانت بريطانيا وقتها قد خرجت منت�رضة على مناف�ساتها 

ع�رض  ودخلت  نابليون،  حروب  يف  البحرية  الدول  من 

الأقوى  الراأ�سمالية  الدولة  واأ�سبحت  ال�سناعية،  الثورة 

يف العامل، فلجاأت اإىل فتح اأ�سواق جديدة من اأجل ت�رضيف 

منتجاتها ال�سناعية ، والبحث عن م�سادر رخي�سة للمواد 

الأولية التي حتتاجها ل�سناعاتها ، وكان النظام العاملي يف 

ذلك الوقت يقوم على مبداأين: 

حرية التجارة.. 

ودبلوما�سية ال�سفن امل�سلحة . .! 

اأر�سلت بريطانيا يف عام  1840 م �سفنها وجنودها اإىل 

ال�سني لإجبارها على فتح اأبوابها للتجارة بالقوة،

وا�ستمرت حرب الأفيون الأوىل هذه عامني، من  1840  

اإىل  1842 ..
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من  عنيفة  مــقــاومــة  بعد   – بريطانيا  ا�ستطاعت 

مقاطعة  يف  هــاي«  »دينج  مدينة  احتالل   – ال�سينيني 

البوابة  من  الربيطاين  الأ�سطول  واقرتب  جياجن« ،  »�سني 

لأن  ال�سيني  الإمرباطور  دفع  مما  »بكني «،  لـ  البحرية 

يف  جنج«،  »نان  اتفاقية  ووقع  بريطانيا،  مع  يتفاو�ص 

اأغ�سط�ص 1842..

اتفاقية ذل وخنوع، اأهم ما ن�ست عليه هو تنازل ال�سني 

بعد  فيما  اأ�سبحت  والتي  لربيطانيا،  كوجن«  »هوجن  عن 

منها  انطلق  واقت�سادية  و�سيا�سية  ع�سكرية  قاعدة 

العدوان على ال�سني.. 

ال�سني  ودفعت  الربيطانية،  للتجارة  موانئ  عدة  فتح  مت 

حتديد  مت  كما  احلرب،  نفقات  عن  لربيطانيا  تعوي�سات 

تعريفة جمركية على الواردات الربيطانية باتفاق اجلانبني ، 

مما اأفقد ال�سني �سيادتها يف فر�ص ال�رضائب .. 

غري  التفاقات  من  �سل�سلة  بداية  التفاقية  هذه  تعترب 

املتكافئة واملهينة التي وقعتها ال�سني مع الدول الغربية 

يف ذلك الوقت، وال�سبب كان هو الأفيون..!

ما فعلته �أمريكا..!

رمزية ،  بقوة  الأوىل  احلــرب  هذه  يف  اأمريكا  اأ�سهمت 

لرتباط م�ساحلها بها، ف�رضكاتها كانت ت�سهم يف جتارة 

اأي�سا  الأفيون مع ال�رضكات الربيطانية، كما كان يهمها 

فتح اأبواب ال�سني اأمام جتارتها.. 

على  باحل�سول  اأمريكا  طالبت  احلرب،  انتهاء  وبعد  لذا، 

وهددت  بريطانيا،  عليها  التي ح�سلت  المتيازات  نف�ص 

با�ستخدام القوة، فخ�سعت ال�سني، ومت توقيع 

معاهدة »واجن �سيا« يف عام  1844 م..  

على  اأمريكا  حت�سل  التفاقية  مبقت�سى 

يتيح  ــذي  وال رعاية،  ــرث  الأك الدولة  �ــرضط 

التجارية  املعاملة  نف�ص  على  احل�سول  لها 

لل�سادرات التجارية الربيطانية، ف�سجع ذلك 

بالإ�سافة  مماثلة  امتيازات  طلب  على  فرن�سا 

اإىل حق التب�سري الكاثوليكي، وتبعتها بلجيكا 

وال�سويد والدمنارك.. 

مبداأ  تطبيق  اأ�سا�ص  على  الإمرباطور،  ووافق 

املعاملة املت�ساوية للجميع ..! 

�حلرب �لثانية

تريده  كانت  ما  جنج«  »فان  معاهدة  حتقق  مل 

حجم  يرتفع  فلم  الغربية،  والقوى  بريطانيا 

يتوقعون ،  كانوا  كما  ال�سني  مع  التجارة 

يزال  ل  كان  الأفيون  ا�سترياد  على  واحلظر 

�ساريا .. 

وهي  القائمة ،  التفاقات  مبراجعة  مذكرة  تقدمي  مت  لذا 

الكيل،  به  فا�ص  وقد  الإمرباطور  رف�سها  التي  املذكرة 

فقررت بريطانيا وفرن�سا ا�ستخدام القوة مرة اأخرى �سد 

ال�سني.. 

واتخذوا ذريعة جديدة هذه املرة ..

يف  ال�سينية  ال�سلطات  قيام  عند  الفر�سة  واتتهم  فقد 

الربيطاين،   العلم  حتمل  �سفينة  بتفتي�ص  �سو«،  »جواجن 

فرن�سي،   مب�رض  ومقتل  العلم،   واإنزال  بحاريها،   واعتقال 

ل�سن هذه احلرب اجلديدة..  

احلرب  خالل  والفرن�سية  الربيطانية  القوات  ا�ستطاعت 

»تيان«  ميناء  نحو  والجتــاه  �سو «،  »جــواجن  ميناء  دخول 

القريب من بكني، ف�سعر الإمرباطور باأن عر�سه يكاد اأن 

يتهاوى، وقبل مبراجعة التفاقات مرة اأخرى، ووقع اتفاقية 

»تيان جني« يف عام  1858 ، بينه ممثال  لل�سني وبني كل 

املتحدة ورو�سيا، والتي  من بريطانيا وفرن�سا  والوليات 

مصادر:
سلسلة كتب أدب المطاريد

موسوعة ويكبيديا
مقال »صدقي موسى«

مقال »د. محمود عباس « 

70



ومن  امل�ستحقة،  غري  المتيازات  من  مزيدا  لهم  تعطي 

وحتديد  الدولية،  للتجارة  جديدة  موانئ   5 فتح  اأهمها : 

امل�سموح  الب�سائع  بني  من  خا�سة  ب�سفة  الأفــيــون 

با�ستريادها. 

عندما تاأخر �لإمرب�طور.. 

ن�ست اتفاقية »تيان جن« على الت�سديق عليها خالل عام 

الت�سديق عليها،  ال�سني يف  تاأخرت  توقيعها، وحني  من 

لتحقيق  اأخرى  مرة  القوة  وفرن�سا  بريطانيا  ا�ستخدمت 

ذلك.. 

يف  جن«  »تيان  دخــول  امل�سرتكة  قواتهما  ا�ستطاعت 

ودخلوها  بكني  نحو  تقدمت  ثم  عــام  1860 ،  ربيع 

ال�سيفي  الق�رض  اإىل  وتوجهوا  اأكــتــوبــر 1860 ،  يف 

لالإمرباطور، الذي يبعد ب�سعة اأميال عن بكني.. 

هذا الق�رض يعترب من اأعظم واأفخم ق�سور العامل، ويحتوي 

قام  بثمن، وقد  تاريخية وحتف وذهب ل يقدر  اآثار  على 

ملدة  بنهب حمتوياته  والفرن�سيون  الربيطانيون  ال�سباط 

اأربعة اأيام، واأ�رضموا فيه النار بعد ذلك بقلوب باردة.. 

عن  امل�سهور  الفرن�سي  الأديب  هوجو«  »فيكتور  كتب 

ذلك:   

كاتدرائية  والفرن�سية  الربيطانية  الع�سابتان  »دخلت 

اآ�سيا.. اأحدهما قام بالنهب والآخر قام باحلرق ..  واأحد هذين 

ورجعوا  �سناديقه،  مالأ  والثاين  جيوبه،  مالأ  املنت�رضين 

اإن احلكومات  اأوروبا يدهم يف يد بع�ص �ساحكني ..   اإىل 

اأحيانا اإىل ع�سابات ل�سو�سية، ولكن ال�سعوب  تتحول 

ل تفعل ذلك اأبًدا ..«  

ا�سطر الإمرباطور للر�سوخ ملطالبهم مرة اأخرى واأخرية، 

»بتان جن« مع كل من فرن�سا وبريطانيا  اتفاقيات  فوقع 

وكذلك رو�سيا والوليات املتحدة التي منحت امتيازات 

اأكرث، اأهمها فتح املزيد من املوانئ اأمام 

منطقة  عن  والتنازل   ، التجارة  هذه 

ا من  »كولون«، وهي منطقة قريبة جًدّ

هوجن كوجن...

من  ال�سني  يف  املدمنني  عدد  ارتفع 

لي�سل  1850م،  عام  مدمن  مليوين 

1878م  �سنة  مليونًا   120 اإىل 

امت�ست  التي  الأفيون  حروب  بف�سل 

دماء ال�سني وقتلت خرية رجالها، ومل 

اإل  ا   ونهائًيّ ا  فعلًيّ احلروب  هذه  تنته 

باتفاقية متاأخرة يف 8 مايو 1911م، 

ذلك بعد اأن حتولت اإىل و�سمة عار يف 

اأكرث غوًرا  ال�ستعمارية،  القوى  جبني 

يكتنفها  اأن  اأو  الزمان،  ميحوها  اأن  من 

الن�سيان..
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ي�سل اإىل الن�سوة التي حدثت عند  تناول جرعات اأقل يف البداية.

5 - اإهمال الهوايات والأن�سطة امل�سلية ويزداد الوقت املخ�س�ص للتعاطي والإفاقة 

من اآثاره والبحث املتكرر عن املواد املخدرة.

مثل اأمرا�ص الكبد والكتئاب.6 - ال�ستمرار يف التعاطي رغم وجود دلئل وا�سحة على الأ�رضار املرتتبة عليه 

     Amphetamines  الأمفيتامينات

وت�سمل جمموعة الأمفيتامينات : الأمفيتامنيamphetamine  والديك�سامفيتامني 

وهي   ...metha-amphetamine وامليثامفيتامني    dex-amphetamine

الأفيدرين  مع  ا 
وفارماكولوجيًّ ا 

كيميائيًّ فتتماثل  ا 
ن�سبيًّ متجان�سة  جمموعة 

 . adrenaline والأدرينالني ephedrine

 )Addiction( الإدمان

اأو  املخدرات  اإدمان  به  يق�سد   ،)Dependence( )العتماد(  وي�سمى 

املتعاطي  اأن  لدرجة  ما  ملادٍة  املتكرر  التعاطي  به  ويق�سد  الكحوليات 

التقليل  اأو  عنها  النقطاع  عن  ويعجز  بالتعاطي  ين�سغل  املدمن  اأو 

اإذا ما توقف وت�سبح حياته رهن  ان�سحابية  اأعرا�ص  منها وتظهر عليه 

التعاطي وي�ستبعد كافة الأن�سطة الأخرى. ولبد من ظهور الأعرا�ص 

والظواهر الف�سيولوجية وال�سلوكية والذهنية التالية :

1 - رغبة جارفة اأو اإح�سا�ص قهري ينتاب املدمن لتناول املواد املخدرة 

اأو الكحول.

2 - �سعوبة بالتحكم يف تعاطي هذه املواد من حيث الكمية والكيفية 

التي يتعاطى بها.

ال�سخ�ص  حاول  اإذا  الن�سحابية  بالأعرا�ص  ت�سمى  حالة  ظهور   -  3

التقليل من التعاطي اأو التوقف عنه.

لكي  املتعاطاة  اجلرعة  زيادة  اإىل  امليل  وهي  التحّمل  حالة  ظهور   -  4

يف جمالت الفكر واحلديث العلمي تقوم امل�سطلحات بدور ل يختلف 

القت�سادية  احلياة  جمال  يف  النقود  به  تقوم  الذي  الــدور  عن  كثرياً 

حيث  من  اأو  الأدوار،  لهذه  الرئي�سية  الأبعاد  حيث  من  �سواء  للمجتمع، 

احلياة  موؤ�س�سات  العديد من  اأبعاد  مع  اأبعاده  وت�سابك  الدور  هذا  اأهمية 

الرئي�سية  الأداة  هي  فامل�سطلحات  اخلطورة،  بالغ  ب�سكل  الجتماعية 

للتعامل بني العلماء داخل املوؤ�س�سات العلمية.

يتعلق  فيما  اأو  بالتعاطي،  يتعلق  فيما  )�سواء  املخدرات  ميدان  ويعترب 

فال  احلقيقة،  هذه  عن  اإف�ساحًا  العلمي  الفكر  ميادين  اأبلغ  من  بالجتار( 

التالية  الفقرة  ويف  باملخدرات،  املتعلقة  امل�سطلحات  �سبط  عن  غنى 

�سنقدم للقارئ عدداً من امل�سطلحات املهمة التي ي�سود ا�ستخدامها يف 

ميدان احلديث العلمي عن املخدرات، و�سنقدم التعريفات العلمية لهذه 

الوقت  التعريفات يف  ا�ستقرت عليها هذه  التي  بال�سورة  امل�سطلحات 

احلا�رض بني اأهل الخت�سا�ص..
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ذات  كب�سولت  اأو  اأقرا�ص  منه  ت�سنع  اأبي�ص  م�سحوق  �سكل  على  تكون 

واأ�سهرها  للحقن  حملول  منه  يح�رض  كما  خمتلفة  واألوان  واأحجام  اأ�سكال 

املاك�ستون فورت. 

بّلوري  منتج  وهو  الآي�ص   : منها  الأمفيتامينات  من  اأخرى  اأ�سكال  وتوجد 

من »الأمفيتامينات« وهو بودرة �سفراء اللون اأ�سا�سها ميثامفيتامني وعقار 

املهلو�ص  الأمفيتامني  وي�سمى  واملي�سكالني  الأمفيتامني  تاأثري  له  الن�سوة 

وينت�رض تعاطيه يف الغرب. 

يت�سبب  وقد  وقلًقا  ا  وع�سبيًّ ثرثاًرا  الفرد  يجعل  الأمفيتامينات  وتعاطي 

�سعوًرا  ي�سبب  كما  والفم  الأنف  وجفاف  العرق  وزيادة  اليدين  ارجتاف  يف 

بال�سطهاد.

  Barbiturates  الباربيتيورات

واملتو�سطة  الق�سرية  الباربيتيورات   : الباربيتيورات  جمموعة  وت�سمل 

املفعول وبع�ص املنومات الأخرى التي لها عالقة بالرتكيب الكيميائي لهذه 

املجموعة مثل امليتاكوالون واملاندرك�ص واجللوتثميد . 

اإ�ساءة لال�ستعمال : ال�سبكوباربيتال ) ال�سيكونال ( والأمورباربيتال واملوتولون واملاندرك�ص والنوبارين والريفونال . وينتج على  اأنواع املجموعات  واأكرث 

�سكل كب�سولت حمراء وزرقاء كما ينتج بع�سها على �سكل اأقرا�ص بي�ساء اللون وخمتلفة الأحجام . 

اإن اأخذ جرعات �سغرية من الباربيتيورات يجعل املتعاطي يبدو م�سرتخًيا ومكتئًبا ولكن رد الفعل لديه يكون اأبطاأ من املعتاد وت�سبب اجلرعات الكبرية عدم 

و�سوح الكالم والرتباط والنوم العميق وامليل اإىل ال�سقوط واإ�سقاط الأ�سياء وت�سبب املهبطات فقدان الوعي والإدمان .

ديازابينات

تعترب اأدوية هذه املجموعة من اأكرث املهدئات �سيوًعا يف الو�سفات الطبية منذ ال�سبعينات وحتى الآن . ولهذه املرّكبات تاأثري مهدئ على اجلهاز الع�سبي 

ا ت�سبب النوم  املركزي وهي تو�سف لعالج احلالت الع�سبية والنف�سية الب�سيطة وحالت ال�رضع وكم�سادات لالختاللت، وعند اأخذها بجرعة كبرية ن�سبيًّ

. والأعرا�ص اجلانبية لهذه املجموعة تعترب قليلة لذلك ت�سدرت قائمة املهدئات يف الو�سفات الطبية . 

وت�سبب اجلرعة العالجية ال�سرتخاء والتخل�ص من الكبت ولكن الإفراط يف تعاطيها يوؤدي اإىل الرتباك و�سعف الذاكرة وازدواج الب�رض والتوهان، واأهم 

م�ستقات هذه املجموعة : ديازيبام ) فاليوم valium  ( والروهيبنول والزاناك�ص،
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القنبيــــات

�سديد  �سجريي  نبات  وهو  اجلن�ص،  اأحادي  الأغلب  يف  القنب  ونبات 

الرائحة ينمو بريًّا يف مناطق كثرية من العامل وهو نبات حويل يندر اأن 

توجد منطقة يف العامل ل ينمو بها اأو ل ميكن زراعته بها . ويبلغ طول 

النبات من 30 �سم اإىل 6 اأمتار واأوراقه �سيقة وم�رض�رضة وتتجمع 

على �سكل مروحي والأوراق لمعة ولزجة و�سطحها العلوي مغطى 

املورقة  الأطراف  من  احل�سي�ص  راتنج  وي�ستخرج   . ق�سرية  ب�سعريات 

ما  املذكر واملوؤنث على حدٍّ �سواء وهذا يخالف  القنب  لنبات  واملزهرة 

كان �سائًدا يف املا�سي من اأن الراتنج ل ي�ستخرج اإل من نبات القنب 

الأنثى . وت�سمل:

املاريجوانا Marijuana: وهي خليط الأوراق وال�ساق والزهرة من نبتة 

القنب الهندي، وحتتوي على مادة THC الفعالة بن�سبة %15-1.

احل�سي�ص Hash: وهو رحيق القنب الهندي من النبتة املجففة ويدخن يف غليون  

ويحتوي على مادة THC بن�سبة %20-10.

          زيت احل�سي�ص: وهو اأقوى مفعوًل حيث يحتوي على THC بن�سبة

                15-30 %، ويو�سع الزيت يف �سكل نقط على ال�سيجارة ويدخن.

 cocaine الكوكايني
م�سحوق ناعم امللم�ص بّلوري اأبي�ص اللون عدمي الرائحة ي�سبه ندف الثلج . 

التخدير يف  العيون ويف  الكوكايني يف عالج  ا�ستخدم  التا�سع  القرن  اأواخر  يف 

اآلم  ولتخفيف  مقوٍّ  وكدواء  النزلت  لعالج  ا�سُتخدم  كما  اجلراحية،  العمليات 

الطبي،  املجال  يف  ا�ستعمالته  وقلت  عليه  اأقبلوا  اأن  املدمنون  لبث  وما  املعدة، 

وي�ستخرج الكوكايني من ورقة نبات الكوكا . 

والكراك 

بيكربونات  روا�سب  لأن  بالكراك  �سمي  وقد  بالتك�سري،  املقطر  الكوكايني  هو 

ال�سوديوم املوجودة يف ال�سخريات حتدث فرقعة عند التدخني . وعند تعاطيه 

... لذا  املتعاطي يف ثواٍن قليلة  اإىل مخ  الدم ب�رضعة وي�سل  يتم امت�سا�سه يف 

اأ�سبح من اأكرث املخدرات اإحداثًا لالإدمان وت�سببًا يف املوت.

 مواد الهلو�سة

L.S.D  هو اخت�سار )لي�سريجيك اأ�سيد داي اإيثيل اأمييد( واملعروف با�سم »عقار 

 . ميكروجرام   40 عن  تزيد  ل  املادة  هذه  من  الواحدة  واجلرعة  الهلو�سة«.. 

حتدث هلو�سات ب�رضية و�سمعية اأي اأن تاأثريها الرئي�سي هو اإثارة تغريات يف 

احلالة النف�سية والإدراك والروؤية والإح�سا�ص بالوقت اأي املتغريات التي حتيط 

باملتعاطي وت�سحبه فيما ي�سمى بالرحلة النف�سية وغالًبا ما تكون هذه الرحلة 

�سيئة وتوؤدي اإىل اأعرا�ص خطرية وحوادث مميتة.

القــات 

رة، تزرع يف اأي تربة وتقاوم الآفات وتقلبات املناخ، اأوراقها دائمة  �سجرية معمَّ

الخ�رضار يبلغ ارتفاعها من مرت اإىل مرتين يف املناطق القاحلة و�ستة اأمتار يف 

ال�ستوائية وحميط  املناطق  25 مرًتا يف  اإىل  الرطبة، وقد ت�سل  املنحدرات 

ال�ساق قد ي�سل اإىل 60 �سم، وق�رضته رقيقة ناعمة داكنة امللم�ص . 

)Volatile Substances( املواد الطيارة/املذيبات

طالء  مزيالت  الكربوراتور،  منظف  الطالء،  مواد  الغراء،  )البنزين،  مثل 

الكربون  على  حتتوي  ع�سوية  مواد  وهي  الــروائــح،...(  مزيالت  الأظافر، 

وعن�رض الر�سا�ص والتولوين.

ي�سعر املتعاطي لتلك املواد بالدوار وال�سرتخاء والهالو�ص 

بالغ  اأثر  ذات  املواد  وهذه  والنعا�ص  وال�سمعية  الب�رضية 

على خاليا املخ حيث توؤدي اإىل �سمور خاليا املخ وتدهور 

الوظائف العقلية العليا )الذكاء - التفكري - الذاكرة - الرتكيز 

- الإدراك والعاطفة( مما يوؤدي اإىل الف�سل الدرا�سي والتبلد 

النفعايل وامليل اإىل العزلة الجتماعية وتدهور ال�سخ�سية 

والهبوط  القلب  اأذين  تقل�ص  نتيجة  الوفاة  حتدث  واأحياًنا 

التنف�ص كما  النب�ص وهبوط  الدموية وتوقف  احلاد للدورة 

ال�سديد  الدم  وفقر  الكلوي  الف�سل  ويحدث  الكبد  يتليف 

ب�سبب عن�رض الر�سا�ص والربوم.
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القنبيــــات

�سديد  �سجريي  نبات  وهو  اجلن�ص،  اأحادي  الأغلب  يف  القنب  ونبات 

الرائحة ينمو بريًّا يف مناطق كثرية من العامل وهو نبات حويل يندر اأن 

توجد منطقة يف العامل ل ينمو بها اأو ل ميكن زراعته بها . ويبلغ طول 

النبات من 30 �سم اإىل 6 اأمتار واأوراقه �سيقة وم�رض�رضة وتتجمع 

على �سكل مروحي والأوراق لمعة ولزجة و�سطحها العلوي مغطى 

املورقة  الأطراف  من  احل�سي�ص  راتنج  وي�ستخرج   . ق�سرية  ب�سعريات 

ما  املذكر واملوؤنث على حدٍّ �سواء وهذا يخالف  القنب  لنبات  واملزهرة 

كان �سائًدا يف املا�سي من اأن الراتنج ل ي�ستخرج اإل من نبات القنب 

الأنثى . وت�سمل:

املاريجوانا Marijuana: وهي خليط الأوراق وال�ساق والزهرة من نبتة 

القنب الهندي، وحتتوي على مادة THC الفعالة بن�سبة %15-1.

احل�سي�ص Hash: وهو رحيق القنب الهندي من النبتة املجففة ويدخن يف غليون  

ويحتوي على مادة THC بن�سبة %20-10.

          زيت احل�سي�ص: وهو اأقوى مفعوًل حيث يحتوي على THC بن�سبة

                15-30 %، ويو�سع الزيت يف �سكل نقط على ال�سيجارة ويدخن.

 cocaine الكوكايني
م�سحوق ناعم امللم�ص بّلوري اأبي�ص اللون عدمي الرائحة ي�سبه ندف الثلج . 

التخدير يف  العيون ويف  الكوكايني يف عالج  ا�ستخدم  التا�سع  القرن  اأواخر  يف 

اآلم  ولتخفيف  مقوٍّ  وكدواء  النزلت  لعالج  ا�سُتخدم  كما  اجلراحية،  العمليات 

الطبي،  املجال  يف  ا�ستعمالته  وقلت  عليه  اأقبلوا  اأن  املدمنون  لبث  وما  املعدة، 

وي�ستخرج الكوكايني من ورقة نبات الكوكا . 

والكراك 

بيكربونات  روا�سب  لأن  بالكراك  �سمي  وقد  بالتك�سري،  املقطر  الكوكايني  هو 

ال�سوديوم املوجودة يف ال�سخريات حتدث فرقعة عند التدخني . وعند تعاطيه 

... لذا  املتعاطي يف ثواٍن قليلة  اإىل مخ  الدم ب�رضعة وي�سل  يتم امت�سا�سه يف 

اأ�سبح من اأكرث املخدرات اإحداثًا لالإدمان وت�سببًا يف املوت.

 مواد الهلو�سة

L.S.D  هو اخت�سار )لي�سريجيك اأ�سيد داي اإيثيل اأمييد( واملعروف با�سم »عقار 

 . ميكروجرام   40 عن  تزيد  ل  املادة  هذه  من  الواحدة  واجلرعة  الهلو�سة«.. 

حتدث هلو�سات ب�رضية و�سمعية اأي اأن تاأثريها الرئي�سي هو اإثارة تغريات يف 

احلالة النف�سية والإدراك والروؤية والإح�سا�ص بالوقت اأي املتغريات التي حتيط 

باملتعاطي وت�سحبه فيما ي�سمى بالرحلة النف�سية وغالًبا ما تكون هذه الرحلة 

�سيئة وتوؤدي اإىل اأعرا�ص خطرية وحوادث مميتة.

القــات 

رة، تزرع يف اأي تربة وتقاوم الآفات وتقلبات املناخ، اأوراقها دائمة  �سجرية معمَّ

الخ�رضار يبلغ ارتفاعها من مرت اإىل مرتين يف املناطق القاحلة و�ستة اأمتار يف 

ال�ستوائية وحميط  املناطق  25 مرًتا يف  اإىل  الرطبة، وقد ت�سل  املنحدرات 

ال�ساق قد ي�سل اإىل 60 �سم، وق�رضته رقيقة ناعمة داكنة امللم�ص . 

)Volatile Substances( املواد الطيارة/املذيبات

طالء  مزيالت  الكربوراتور،  منظف  الطالء،  مواد  الغراء،  )البنزين،  مثل 

الكربون  على  حتتوي  ع�سوية  مواد  وهي  الــروائــح،...(  مزيالت  الأظافر، 

وعن�رض الر�سا�ص والتولوين.

ي�سعر املتعاطي لتلك املواد بالدوار وال�سرتخاء والهالو�ص 

بالغ  اأثر  ذات  املواد  وهذه  والنعا�ص  وال�سمعية  الب�رضية 

على خاليا املخ حيث توؤدي اإىل �سمور خاليا املخ وتدهور 

الوظائف العقلية العليا )الذكاء - التفكري - الذاكرة - الرتكيز 

- الإدراك والعاطفة( مما يوؤدي اإىل الف�سل الدرا�سي والتبلد 

النفعايل وامليل اإىل العزلة الجتماعية وتدهور ال�سخ�سية 

والهبوط  القلب  اأذين  تقل�ص  نتيجة  الوفاة  حتدث  واأحياًنا 

التنف�ص كما  النب�ص وهبوط  الدموية وتوقف  احلاد للدورة 

ال�سديد  الدم  وفقر  الكلوي  الف�سل  ويحدث  الكبد  يتليف 

ب�سبب عن�رض الر�سا�ص والربوم.
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الجنسية  األمراض  انتشار  على  المخدرات  أثر  ما  س: 
والتناسلية؟

يفقد  يستعملها  فالذي  مدمرة،  آثارًا  للمخدرات  إن  ج: 
أو واعز،  السيطرة على شهواته ونزواته ويتصرف دون وعي 

وقد يرتكب الجرائم المختلفة.
كما أن للمخدرات دورًا هامًا في انتقال مرض فقدان المناعة 
المكتسبة )AIDS( وذلك عن طريق الحقن الملوثة بالفيروس.

س: ما دور نقل الدم في اإلصابة بمرض اإليدز؟
 )HIV( ج: نقل الدم الملوث بالفيروس الناقل لمرض اإليدز
من المصادر الهامة التي تسبب العدوى لمن ينقل إليهم الدم 

الملوث.

س: ما هي طرق العدوى لمرض اإليدز؟
ج: ينتقل المرض عن طريق االتصال الجنسي أو عن طريق 
نقل الدم من المصابين، أو عن طريق الحقن الملوثة أو بمالمسة 

إفرازات المصاب مثل المني أو اللعاب.

س: ما هو سبب الوفاة من اإليدز؟
ج: أهم األسباب المؤدية للوفاة هي: أن مناعة الجسم تنهار 
آخر  وسبب  به.  تفتك  التي  المختلفة  الجراثيم  وتغزوه  كلية 

للوفاة هو مرض السرطان.

س: ما هي طرق الوقاية من مرض اإليدز؟
المشروع  غير  الجنسي  االتصال  عن  االمتناع  أهمها  ج: 
وعدم استعمال المخدرات وعدم مالمسة المصابين أو أدواتهم 
الملوثة والتأكد من خلو الدم من الفيروس عند نقله لشخص 

آخر.

كيف  و  المخدرات،  تعاطي  أسباب  هي  ما  س: 
تختلف من شخص إلى آخر ، حسب الظروف والبيئة 

التي تحيط به؟
ج: يمكن إجمال األسباب فيما يلي :  

يعد  الناس  من  كثير  يعانيه  الذي  الفراغ  إن   ، الفراغ   -1

الطريق األسرع إلى الفساد بصورة عامة ، وإلى تعاطي المخدرات بصورة خاصة . 
2- سوء التربية األخالقية واالجتماعية وعدم توفر البيئة الصالحة التي تحمي جيل األبناء . 

3- التفكك األسري ، فلألسرة الدور األول في انحراف أفرادها نحو هاوية المخدرات، ويتجلى ذلك في : 
        - الخالفات الزوجية التي ترهق األبناء وتهدم حياتهم. 

        - الالمباالة في تنشئة األبناء ، ويتجلى في عدم متابعتهم ، واالهتمام بشؤونهم وعدم معرفة
أصحابهم. 

        - غياب الرقابة المنزلية من األب أو األم عن األبناء  بسبب الجهل أو االنشغال بالعمل . 
4- الحالة االقتصادية الجيدة ، إن لتمتع بعض الشعوب بدخل طيب دون ظوابط في اإلنفاق ودون محاسبة 

داخلية إيمانية وخارجية دور في انتشار هذا السم القاتل . 
5- الحالة االقتصادية السيئة والفقر ، والتي يرافقها دائما الجهل وبالتالي االنغماس في األخطاء القاتلة  . 

6- االعتقاد الخاطئ بعالقة المخدرات بالجنس أو بقدرتها على تخليص الشخص من الهموم أو على األقل 
نسيانها. 

7- رفقاء السوء ، وهو من أهم األسباب التي يستدرك بها العاقل ، ليوقعوه في الشباك ويسقطوه في الفخ. 
8- االصطدام بمجتمعات وثقافات مغايرة من خالل  سفر الشباب في مرحلة المراهقة  للدراسة في الخارج  

أو السياحة . 
9- مجاملة اآلخرين على سبيل التجربة بسبب ضعف الشخصية ، وعدم الثقة بالنفس مما يؤدي غالبًا إلى 

الوقوع في هذه األخطاء  .
10- استخدام بعض األدوية دون استشارة طبية ، مما يؤدي بالجسم إلى طلب المزيد من هذا العقار الذي 

قد يكون في تركيبه ما يدعو إلى اإلدمان .

س: القات ليس له خطورة باقي المخدرات، ما صحة هذه المعلومة؟
ج: معلومة خاطئة واإلجابة: 

أواًل : تأثير القات وأضراره الجسمية :
-سرعة ضربات القلب وخفقانه .

-زيادة نسبة السكر في الدم، مما يجعل متعاطيه أكثر عرضة لإلصابة بمرض السكري، كما يقلل نسبة 
البروتين في الدم، مما يؤثر على نمو الجسم، ولعل هذا ما يفسر الهزال وضعف البنية لدى غالبية المتعاطين 

في اليمن على سبيل المثال.
-يؤثر على الجهاز الهضمي، وهو مسبب رئيسي في عمليات عسر الهضم، وأمراض البواسير، بسبب وجود 

مادة التانين، ويعزى السبب كذلك إليه في فقدان الشهية وسوء التغذية لدى المتعاطين.
-ازدياد حاالت سرطانات الفم والفك خاصة في السنوات الخمس األخيرة إذ انتشرت عمليات استخدام مواد 

كيميائية غير مسموح بها عالميًّا ترش على هيئة بودرة أثناء زراعته.
-زيادة ضغط الدم وارتفاع حرارة الجسم.

-اتساع حدقة العين والتهاب الفم .
-عدم القدرة على العمل.
-فقدان الرغبة الجنسية.

على  القات  لتأثير  وذلك  المضغ،  أثناء  وفي  التبول  بعد  الالإرادية  المنوية  واإلفرازات  التبول،  -صعوبة 
البروستاتا والحويصلة المنوية، وما يحدثه من احتقان وتقلص.

-اإلصابة بالزهري وتليف الكبد. 
ثانيا : تأثير وأضرار القات النفسية والعصبية : 

-االنتعاش المؤقت .
-اليقظة والسرور الزائف .

-النشاط الزائد.
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الجنسية  األمراض  انتشار  على  المخدرات  أثر  ما  س: 
والتناسلية؟

يفقد  يستعملها  فالذي  مدمرة،  آثارًا  للمخدرات  إن  ج: 
أو واعز،  السيطرة على شهواته ونزواته ويتصرف دون وعي 

وقد يرتكب الجرائم المختلفة.
كما أن للمخدرات دورًا هامًا في انتقال مرض فقدان المناعة 
المكتسبة )AIDS( وذلك عن طريق الحقن الملوثة بالفيروس.

س: ما دور نقل الدم في اإلصابة بمرض اإليدز؟
 )HIV( ج: نقل الدم الملوث بالفيروس الناقل لمرض اإليدز
من المصادر الهامة التي تسبب العدوى لمن ينقل إليهم الدم 

الملوث.

س: ما هي طرق العدوى لمرض اإليدز؟
ج: ينتقل المرض عن طريق االتصال الجنسي أو عن طريق 
نقل الدم من المصابين، أو عن طريق الحقن الملوثة أو بمالمسة 

إفرازات المصاب مثل المني أو اللعاب.

س: ما هو سبب الوفاة من اإليدز؟
ج: أهم األسباب المؤدية للوفاة هي: أن مناعة الجسم تنهار 
آخر  وسبب  به.  تفتك  التي  المختلفة  الجراثيم  وتغزوه  كلية 

للوفاة هو مرض السرطان.

س: ما هي طرق الوقاية من مرض اإليدز؟
المشروع  غير  الجنسي  االتصال  عن  االمتناع  أهمها  ج: 
وعدم استعمال المخدرات وعدم مالمسة المصابين أو أدواتهم 
الملوثة والتأكد من خلو الدم من الفيروس عند نقله لشخص 

آخر.

كيف  و  المخدرات،  تعاطي  أسباب  هي  ما  س: 
تختلف من شخص إلى آخر ، حسب الظروف والبيئة 

التي تحيط به؟
ج: يمكن إجمال األسباب فيما يلي :  

يعد  الناس  من  كثير  يعانيه  الذي  الفراغ  إن   ، الفراغ   -1

الطريق األسرع إلى الفساد بصورة عامة ، وإلى تعاطي المخدرات بصورة خاصة . 
2- سوء التربية األخالقية واالجتماعية وعدم توفر البيئة الصالحة التي تحمي جيل األبناء . 

3- التفكك األسري ، فلألسرة الدور األول في انحراف أفرادها نحو هاوية المخدرات، ويتجلى ذلك في : 
        - الخالفات الزوجية التي ترهق األبناء وتهدم حياتهم. 

        - الالمباالة في تنشئة األبناء ، ويتجلى في عدم متابعتهم ، واالهتمام بشؤونهم وعدم معرفة
أصحابهم. 

        - غياب الرقابة المنزلية من األب أو األم عن األبناء  بسبب الجهل أو االنشغال بالعمل . 
4- الحالة االقتصادية الجيدة ، إن لتمتع بعض الشعوب بدخل طيب دون ظوابط في اإلنفاق ودون محاسبة 

داخلية إيمانية وخارجية دور في انتشار هذا السم القاتل . 
5- الحالة االقتصادية السيئة والفقر ، والتي يرافقها دائما الجهل وبالتالي االنغماس في األخطاء القاتلة  . 

6- االعتقاد الخاطئ بعالقة المخدرات بالجنس أو بقدرتها على تخليص الشخص من الهموم أو على األقل 
نسيانها. 

7- رفقاء السوء ، وهو من أهم األسباب التي يستدرك بها العاقل ، ليوقعوه في الشباك ويسقطوه في الفخ. 
8- االصطدام بمجتمعات وثقافات مغايرة من خالل  سفر الشباب في مرحلة المراهقة  للدراسة في الخارج  

أو السياحة . 
9- مجاملة اآلخرين على سبيل التجربة بسبب ضعف الشخصية ، وعدم الثقة بالنفس مما يؤدي غالبًا إلى 

الوقوع في هذه األخطاء  .
10- استخدام بعض األدوية دون استشارة طبية ، مما يؤدي بالجسم إلى طلب المزيد من هذا العقار الذي 

قد يكون في تركيبه ما يدعو إلى اإلدمان .

س: القات ليس له خطورة باقي المخدرات، ما صحة هذه المعلومة؟
ج: معلومة خاطئة واإلجابة: 

أواًل : تأثير القات وأضراره الجسمية :
-سرعة ضربات القلب وخفقانه .

-زيادة نسبة السكر في الدم، مما يجعل متعاطيه أكثر عرضة لإلصابة بمرض السكري، كما يقلل نسبة 
البروتين في الدم، مما يؤثر على نمو الجسم، ولعل هذا ما يفسر الهزال وضعف البنية لدى غالبية المتعاطين 

في اليمن على سبيل المثال.
-يؤثر على الجهاز الهضمي، وهو مسبب رئيسي في عمليات عسر الهضم، وأمراض البواسير، بسبب وجود 

مادة التانين، ويعزى السبب كذلك إليه في فقدان الشهية وسوء التغذية لدى المتعاطين.
-ازدياد حاالت سرطانات الفم والفك خاصة في السنوات الخمس األخيرة إذ انتشرت عمليات استخدام مواد 

كيميائية غير مسموح بها عالميًّا ترش على هيئة بودرة أثناء زراعته.
-زيادة ضغط الدم وارتفاع حرارة الجسم.

-اتساع حدقة العين والتهاب الفم .
-عدم القدرة على العمل.
-فقدان الرغبة الجنسية.

على  القات  لتأثير  وذلك  المضغ،  أثناء  وفي  التبول  بعد  الالإرادية  المنوية  واإلفرازات  التبول،  -صعوبة 
البروستاتا والحويصلة المنوية، وما يحدثه من احتقان وتقلص.

-اإلصابة بالزهري وتليف الكبد. 
ثانيا : تأثير وأضرار القات النفسية والعصبية : 

-االنتعاش المؤقت .
-اليقظة والسرور الزائف .

-النشاط الزائد.
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الذهني بعد ساعات من اإلدمان، ثم سرعان ما يبدأ  القات مياًل للكسل  -يالحظ على ماضغي 
شعور بالقلق المصحوب باالكتئاب، ونوم متقطع.

-الشعور بالتراخي والميل للنعاس .
-فقدان القدرة على التركيز واإلدراك .

س: ماهي السمات أو الخصائص التي يمكن أن تكون مفتاحا للتعرف على شخص يتعاطى 
المخدرات؟

ج:
- التغير المفاجئ في السلوك اليومي المصحوب بالالمباالة في التصرفات .

- كثرة النوم بالنهار والسهر في الليل حيث هناك ساتر ليلي يقيه من العيون .
- عدم االهتمام بالمظهر وقلة االهتمام بالمالبس أو الحضور االجتماعي حيث يتحول تدريجيا إلى 

إنسان انطوائي وانعزالي . 
- األلفاظ تصبح بذيئة ، ويالحظ عليه الغضب ألتفه األسباب ، ويصبح تدريجيا أكثر ميال للعنف 

وتزول تدرجيا أي إمكانية للنقاش أو التفاهم معه حول أبسط المشاكل. 
-تزداد الحاجة لتأمين الجرعات المستمرة والمتزايدة ، حيث يالحظ عليه اإلسراف دون حساب 

وزيادة الطلب على النقود .
- تدني في األداء المدرسي  أو األداء في العمل.  

- الخمول و فقدان الوزن الملحوظ نتيجة لفقدان الشهية. 
- انحطاط تدريجي في األخالق و قلة االحترام للوالدين خصوصًا ، حيث يبدأ المدمن بإلقاء اللوم 

عليهما في كل شيء ودونما اهتمام بالنتائج .
- التهرب من تحمل المسؤولية والالمباالة، والتعامل بسرية فيما يتعلق بخصوصياته . 

-  تترافق وسائل التعاطي مع آثار واضحة على الجسم وغالبا حركات غريبة ، وذلك في حالة 
التعاطي باإلبر .   

- اإلصابة بالتعب، الغثيان، العرق، والرعشة.
- حروق في األصابع. غالبًا ما يحدث االنذهال الثقيل للعقاقير )السبات( حيث تحرق السجائر جلد 

األصابع دون اإلحساس الفوري باأللم. 
- وبأسلوب معين يمكن الكشف عن اإلدمان من خالل عزل الشخص عن الخروج من المنزل 
لمدة يومين على األقل فإذا كان المشتبه به مدمنا ، فإن أعراض اإلدمان سوف تبدأ بالظهور حيث 

يعاني المدمن من أعراض اإلدمان النفسية والجسمانية . 

ويرى المحللون واألطباء أن هناك سمات أخرى شخصية للمدمن نفسه منها االستعجال وعدم 
الصبر وتأجيل المشكالت حتى تتراكم مع الوقت فيتجاهل مشكالته حتى يقع ضحية عدة مشاكل 

مالية وأسرية وصحية.

وكذلك يحاول المدمن استجالب اللذة بشتى الطرق، فقد يلجأ إلى بيع منزله وشرفه وكل ما يملك 
من أجل جرعة أو كأس خمر، ويكون لديه رغبة شديدة في تحمل األلم الستمرار المتعة والشعور 
بالنشوة ولديه مهارة عالية في اإلقناع والتهرب من المواجهة، ويكون ساحرا في كسب المحيطين 
فهو يغلب بلسانه، فهو مع المتدين عالم ومع الفنان شاطر ومع الفقير مصلح وهكذا، وهذا يجعله 
دائما مرحا ويصعب كرهه رغم خطئه ويكذب ويكون الكذب صفة مالزمة له، وأحيانا يكون عاطفيا 

وحنونا وكريما ويدعي القيم ويتجاوزها عند تعارضها مع المتعة الذاتية.
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