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 : مقدمة

" كلوا من طيبات ما َرَزقناكم "، يعني: اطَعموا من َحالل الرزق الذي أحللناُه لكم, فطاب لكم بتحليلي إياه 
لكم، مما كنتم تحر ِّموَن أنتم، ولم أكن حرمته عليكم، من المطاعم والمشارب." واشكروا هلل "، يقول: وأثنوا 

 بما هو أهله منكم، على النعم التي رزقكم َوطيَّبها لكم." إن كنتم إياه تعبدون "، يقول: إن كنتم على هللا
منقادين ألمره سامعين مطيعين, فكلوا مما أباح لكم أكله وحلله وطيَّبه لكم, ودعوا في تحريمه خطوات 

 الشيطان.

ما بطن ، سواء ظهر منها و  الخبائث ماالرزق وحرم من خالل هذا التقديم حلل هللا تعالى الطيبات من 
 حرمه هللا تعالى المقصد منه هو المحافظة على الكليات الخمس  مشروبات ، و ما أومأكوالت  أكانت

  الدينحفظ  -

 النفسحفظ  -

 العقل  حفظ -

 العرض حفظ  -

 المال حفظ -

 .ه ئنسجامه ونمااه و ر راحفاظ على المجتمع وتحقيق فرص استقوالتحريم المقصد منه ال

لما لهذه المادة والظاهرة اثر وخيم على ما سبق  و اإلدمان عليهاالمخدرات  تعاطي من بين المحرمات و 
 ذكره من الكليات الخمس  .

كل عام أعداد  فيتواجه أي مجتمع حيث يزداد  التييعد إدمان المخدرات من أكبر المشاكل و      
أن ظاهرة   ببالدنا الفترة األخيرة فيكما يالحظ   لهاالمدمنين مع زيادة أنواع المخدرات، وأشكاالمتعاطين و 

يشمل فئات من  أصبح األمربل  الماضي فياإلدمان لم تعد مقصورة على األغنياء فقط كما كان يحدث 
 فيالطبقات الفقيرة وربما بشكل أكبر من عدد األغنياء المدمنين كما كان تناول المخدرات يقتصر 
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المخدرات المختلفة وذلك  تتعاطى  فئة اإلناث فأصبحت أالن أماالذكور الماضي بصورة كبيرة على فئة 
 .الدراسات ألحدثوفقا 

  إذا حصل وأدمن شخص ما على المخدرات فإنه يخضع لمجموعة من العالجات منها العالج النفسي
قد مع طبيب أمراض نفسية، فهو األقدر على إنهاء معاناة هذا الشخص، و   حيث يتابع المريض العالج

يكون ضروريًا في حاالت كثيرة أن يتم نقل المدمن إلى مصحة لألمراض العقلية لعالجه هناك، فهي 
السموم من جسم   العالج الدوائي فيكون عن طريق سحب  أفضل للسيطرة على المريض، ومنها

تم المريض، والتي تجمعت في جسمه عن طريق تناوله لمختلف أنواع المخدرات طوال فترة التعاطي، و 
 . استبدال تلك المواد المخدرة بمواد آثارها الجانبية أقل حدة وأقل في الضرر

 تاريخ ظهور المخدرات  -أوال

إن استخدام المخدرات قديم قدم البشرية وعرفتها أقدم الحضارات في العالم فقد وجدت لوحة          
عمال السومريين لألفيون وكانوا يطلقون سومرية يعود تاريخها إلى األلف الرابعة قبل الميالد تدل على است

عليه نبات السعادة، وعرف الهنود والصينيون " الحشيش " منذ األلف الثالث قبل الميالد كما ورد في 
 كتاب صيدلة ألفه اإلمبراطور شينغ نانج، كما وصفه هوميروس في األوديسا.

نود الحمر يمضغون أوراقه في طقوسهم عام ق.م وكان اله 500وعرف الكوكائين في أمريكا الالتينية منذ 
 ميالدي. 525الدينية. أما القات فقد عرفه األحباش قديمًا ونقلوه إلى اليمن عام 

وفي أوائل القرن التاسع عشر تمكن األلماني سيدترونر من فصل مادة المورفين عن األفيون وأطلق عليها 
 هذا االسم نسبة إلى مورفيوس إله األحالم عند اإلغريق.

وفي المشرق اإلسالمي يرجح ابن كثير أن الحسن بن الصباح في أواخر القرن الخامس الهجري، الذي 
كان زعيم طائفة الحشاشين، وكان يقدم طعامًا ألتباعه يحرف به مزاجهم ويفسد أدمغتهم. وهذا يعني أن 

 نوعًا من المخدرات عرفه العالم اإلسالمي في تلك الحقبة. 
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أن ظهور الحشيش  كان في أول القرن السابع الهجري على يد "الشيخ حيدر" وكان  ويرى المقريزي       
 يدعوها بحشيشة الفقراء.

تشير دراسات عديدة إلى أن ظاهرة تعاطي المخدرات والمسكرات قد عرفت في المجتمعات       
 وغيرها. والحضارات القديمة، كالحضارة الفرعونية والرومانية واليونانية والصينية والعربية

ويقال بأن الفراعنة هم أول من عرف المخدرات في تلك المنطقة . وكان أهمها المخدرات المشتقة من 
نبات الخشخاش والقنب، لكن استعمال هذه النباتات وما يشتق منها من المخدرات كان مقصورًا على 

ستخدم لعالج أمراض مجاالت بعيدة عن اإلدمان، حيث كانت تستعمل في مجال الطب، فاألفيون كان ي
العيون وعمل مراهم آلالم الجسم، وكذلك كان يصنع منه مساحيق لنفس األغراض، كما كان الخشخاش 

 المعروف باسم نبات "شبن" في ذلك الوقت يستعمل كدواء لتهدئة األطفال من الصراخ.

سالمي حتى نزل وقد عرف العرب في الجاهلية قبل اإلسالم الخمر، وكذلك في بداية العهد اإل       
تحريمها، وقد عرف العرب فيما بعد األفيون والحشيش، ويذكر الباحثون أنه دخل إلى الجزيرة العربية 

وبعض الدول العربية األخرى عن طريق الغزوات التي تعرضت لها الجزيرة العربية، وكذلك بعض الدول 
خرى، مما كان له أبعد األثر في العربية، حيث دخلها المغول واختلطت حضارة العرب بالحضارات األ

ترويج انتشار هذه المخدرات في عالمنا العربي واإلسالمي، وإن كانت في البداية تستعمل لبعض 
 األغراض الطبية، ثم أسيء استعمالها.

ومع بداية القرن الحالي أخذت إساءة استعمال المخدرات تشغل أولياء األمر  ، حيث بدأت تتدفق على 
و اإلسالمية  كميات ضخمة من الحشيش واألفيون من بالد العجم ، وأقبل على تعاطيها  البالد العربية

كثير من فئات الشعب في الريف والمدن، بعد أن كان التعاطي محصورًا في نطاق ضيق على بعض 
األحياء الوضيعة في المدن، وذلك حتى نهاية الحرب العالمية األولى، عندما تمكن كيميائي يوناني من 

خال الكوكايين إلى مصر وتقديمه إلى الطبقة العليا. ثم انتشرت بعد ذلك عادة تعاطي الكوكايين بسرعة إد
امتدت إلى الطبقات األخرى، نظرًا لكونه أسهل تناواًل وأنفذ أثرًا، ثم أخذ الهيروين يظهر مع العمال الذين 

بة، وهناك شاهدوا ما يفعله الهيروين في كانوا قد رحلوا إلى فلسطين أثناء الحرب للعمل مع القوات المتحار 
تسكين اآلالم للخيول وكبح جماحها، فلذَّ لهم أن يجربوه لينسيهم همومهم. وعاد الهيروين معهم يوم أن 

عادوا إلى بالدهم، مع مرور الوقت أخذ الهيروين يحتل المكانة األولى في التعاطي واالتجار غير 
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لثانية وتقلصت حركة تهريب المخدرات البيضاء إلى البالد العربية، المشروع، حتى قامت الحرب العالمية ا
وهنا ارتفع ثمنها، فقام التجار الجشعون بترويج كميات كبيرة من المخدرات السوداء "الحشيش واألفيون" 

 التي غمرت السوق، وبأثرها انتشر التعاطي واتسع مداه لرخص ثمنه.

فية واالقتصادية والسياسية التي تعرض لها العالم العربي ونتيجة لحركة التغيير االجتماعية والثقا
واإلسالمي منذ ستينيات هذا القرن، وعلى أثرها بدأ يلعب دوره بشكل بارز وواضح في معظم القضايا 

المحلية والعالمية، وأصبح لدية طاقة شبابية وفكرية واعدة، ظهر تأثيرها وتفاعلها الخارجي عما كان عليه 
ى هذا التأثير والتفاعل مصدر إزعاج وخطر لبعض الدول التي حز في نفسها هذا في السابق، أضح

التأثير والتفاعل، ورغم تحرر معظم الدول العربية واإلسالمية في ذلك الحين من ربقة االستعمار والتبعية، 
الدول،  إال أن الدول المستعمرة أبت أال تترك مستعمراتها دون إحداث تخلخل في البيئة الداخلية لهذه

فلجأت إلى غزو جديد من نوع جديد بسالح جديد ُسمَّي غزو المخدرات، عملت عن طريقه على إضعاف 
التركيبة الداخلية لتلك المجتمعات، وتقويض مقوماتها األساسية وإتالف شرايين حركته المتمثلة في شبابه، 

 ول في اإلطار العالمي.الذي إن تم السيطرة عليه ضعف تأثيره، وضعف تبعًا له تأثير هذه الد

، انتشرت المخدرات بأنواعها المختلفة وبكميات  وطبقًا لهذه الخطة المحكمة التي خطط لها االستعمار
كبيرة، وغزت أغلب المجتمعات العربية حتى أشد المحافظين منها، وتبعًا لذلك ازدادت ظاهرة اإلدمان 

ا يومًا بعد يوم، وصارت تستنزف جزءًا غاليًا من وتزايدت أعداد ضحاياها توهجًا واشتعااًل واتسع مداه
ة أن حجم آفة اإلدمان في بالدنا غير معروفة تمامًا، وأن ضرور ثروات البالد المالية والمعنوية، يزيد األمر 

ما ينشر من أرقام وإحصائيات ال يعبر بصدق تام عن حجم المشكلة وشدتها، ففي الوقت الذي تضبط فيه 
ت حاالت كثيرة، ألن المشتركين في هذه المشكلة أطراف عديدة، تبدأ من الممول حالة أو حالتين تفل

 والمهرب، مرورًا بالتاجر والموزع وأخيرًا المتعاطي.

 المخدرات وأنواعها : -ثانيا 

 :المخدرات مفاهيم حول  -1

عة و يتم تعريف المخدرات بأنها كل مادة تذهب العقل بشكل كلى او جزئى سواء كانت طبيعية أو مصن
 .تجعل المتعاطي غير مدرك لما يفعله
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 :مخدرتعريف كلمة 

 .تعرف كلمة مخدر لغويا: بانها كل ما يستر العقل أو يعمل على تغييبه

  :علميا المخدرات تعرف

عبارة عن منتجات كيميائية لها آثار بيولوجي ة مختلفة على البشر والكائنات الحي ة، ولها استخدامات   بأنها
كمواد للعالج، والوقاية من األمراض، أو تشخيص المرض، كما   ال الطب كعالج فُتستخدممختلفة في مج

، ولكن ذلك باستخدامها لفترات محدودة ز ال نشاط البدني  والعقلي   .أن ها ُتعز 

 :قانونيا  المخدرات تعرف

اعتها إال  بأنها المواد التي تسبب اإلدمان وتعمل على تدمير الجهاز العصبي، ويحظر زراعتها وصن
 .ألغراض قانونية وال ُتستعمل إال  من خالل رخصٍة خاصةٍ 

مادة ممنوعة فى القانون الدولى وقانونا كل من يحمل المخدرات سواء تعاطى واتجار فهو   المخدرات 
مجرم قانونا كما يمنع منعا باتا تداولها للوقاية من المخدرات، والحرص على شغل أوقات فراغ الشباب، 

 .فرص عمل والحد من البطالةوتوفير 

 : شرعيا المخدراتتعرف 

رور، أم ا  بأنها المفطرات أي المواد التي ُتغي ب العقل والحواس، دون أن يصيب ذلك المتعاطي بالن شوة والس 
  .إذا حصلت الن شوة فإن ها ُتعتبر من الُمسكرات

 تعريف المتعاطي : 

 :المخدرات أنواع -2

وهى التى تشمل كل مشتقات مخدر األفيون بأشكاله المتنوعة على  المخدرات المسكنات األفيونية •
 .سبيل المثال الهيروين والمورفين

 .المخدرات المسكنة غير األفيونية مثل المشروبات الكحولية بكافة أنواعها •
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 .المخدرات المنبهة مثل مخدر البانجو والحشيش و الكوكايين •

 .دول وغيرها من االنواع االخرى المخدرات المهلوسة مثل االكستاسى و التراما •

 :تقسيم المخدرات -3

 :يمكن تقسيم المخدرات إلى

 .مخدرات طبيعية ومنها األفيون و الحشيش والبانجو والتبغ •

 .مخدرات صناعية وهى التى يتم استخالصها من النباتات مثل المورفين و الهيروين •

 :أهم النباتات التى يستخرج منها المخدرات ما يليو 

 .يستخرج من ثمرة نبات الخشخاشاألفيون 

 .الحشيش يستخرج من نبات القنب الهندي

 .البانجو يتم الحصول عليه من نبات القنب الهندي وذلك بعد تجفيف النبات وبيع النبات الجاف كامال

 .أوراقه وتمص خالل عدة ساعات محددة  القات وهو عبارة عن نبات تمضغ

 .يحدث مع القات الكوكا نبات تمضغ أوراقه وتمص مثل ما

 .التبغ وتستخدم أوراقه بعدة طرق سواء عن طريق التدخين أو المضغ

 :من أشهر تصنيفات المخدرات

 :حسب تأثيرها مثل -

لفونال، وبرموميد الُبوتاسيوم. الُمهلوسات. ُمسببات  الُمنومات وتتمث ل في الكلورال، والباريبورات، والس 
 .سكرات: مثل الكحول والبنزينالن شوة: مثل األفيون ومشتق اته. المُ 

 :حسب طريقة اإلنتاج مثل  -

 .ُمخد رات من نباتات طبيعي ة ُمباشرًة مثل: الحشيش، والقات، واألفيون، ونبات القن ب
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 ُمخد رات مصن عة

تصنع من المخدرات الطبيعية بعد تعرضها لمواد كيماوية تعمل على تحويلها إلى صورة أخرى مثل : 
  .والمورفين الكوكايين والهيروين

  ُمخد رات ُمركبة

 .من عناصر كيماوي ة ومركبات أخرى لها نفس تأثير المواد المخدرة بأنواعها

 :حسب الل ون، مثل -

وداء: واألفيون ومشتقاته، والحشيش  .المخد رات البيضاء: مثل الكوكايين والهيروين، المخد رات الس 

 .احسب تركيبها الكيميائي: األفيونات، الحشيش، الكوك

 تعريف المتعاطي و المدمن  للمخدرات : -4

هو شخص يتعاطى المخدرات في المناسبات بشكل غير منتظم ولم يصل إلي درجة  المتعاطي •
 اإلدمان بعد و يستطيع التوقف عن تعاطيها عندما يريد دون مواجهة أعراض االنسحاب.

العيش دون  هو شخص يتعاطى المخدرات بصفة مستمر وبشكل منتظم وال يستطيع المدمن •
 المخدر أو التوقف عن تعاطيه وإال يواجه أعراض انسحاب صعبة.

 أسباب تعاطي المخدرات : -ثالثا

 لتعاطي المخدرات العديد من األسباب والعوامل أهمها :

 ضعف الوازع الديني لدى الفرد المتعاطي : –1

ي سن المراهقة قد ال الشك أن عدم تمسك بعض الشباب وعلى وجه الخصوص أولئك الذين هم ف     
أوامره واجتناب نواهيه ، وينسون  أتباعيلتزمون التزاما كاماًل بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف من حيث 

وسلم ونتيجة ذلك أنساهم هللا سبحانه أنفسهم فانحرفوا عن طريق   كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه
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 العظيم إذ يقول ) وال تكونوا كالذين نسوا هللا الحق والخير إلى طريق الفساد والضالل ، وصدق هللا
 فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون (.

 مجالسة أو مصاحبة رفاق السوء : -2

تكاد تجمع جميع الدراسات النفسية واالجتماعية التي أجريت على أسباب تعاطي المخدرات وبصفة      
فضول وإلحاح األصدقاء أهم حافز على التجربة خاصة بالنسبة للمتعاطي ألول مرة ، على أن عامل ال

أهواء  أتباعكأسلوب من أساليب المشاركة الوجدانية مع هؤالء األصدقـاء ، فاهلل سبحانه وتعالى حذرنا من 
 المضللين فقال تعالى ) وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل (.

 لقدرة الجنسية :االعتقاد بزيادة ا -3

يعتقد بعض الشباب أن هناك عالقة وثيقة بين تعاطي المخدرات وزيادة القدرة الجنسية من حيث      
تحقيق أقصى إشباع جنسي وإطالة فترة الجماع بالنسبة للمتزوجين وكثيرًا من المتعاطين يقدمون على 

مخدرات ال عالقة لها بالجنس بل تعمل تعاطي المخدرات سعيًا وراء تحقيق اللذة الجنسية والواقع أن ال
 على عكس ما هو شائع بين الناس .

  السفر إلى الخارج : -4

الشك أن السفر للخارج مع وجود كل وسائل اإلغراء وأماكن اللهو وعدم وجود رقابة على األماكن        
 التي يتم فيها تناول المخدرات يعتبر من أسباب تعاطي المخدرات .

 لفراغ :الشعور با -5

الشك أن وجود الفراغ مع عدم توفر األماكن الصالحة التي تمتص طاقة الشباب كالنوادي       
والمتنزهات وغيرها يعتبر من األسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات أو المسكرات وربما الرتكاب 

 الجرائم .

 حب التقليد : -6
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ن من محاولة إثبات ذاتهم وتطاولهم إلى الرجولة قبل وقد يرجع ذلك إلى ما يقوم به بعض المراهقي       
أوانها عن طريق تقليد الكبار في أفعالهم وخاصة تلك األفعال المتعلقة بالتدخين أو تعاطي المخدرات من 

 أجل إطفاء طابع الرجولة عليهم أمام الزمالء أو الجنس اآلخر.

 السهر خارج المنزل : -7

سيرا خاطئا على أنها الحرية المطلقة حتى ولو كانت تضر بهم أو قد يفسر البعض الحرية تف       
باآلخرين ومن هذا المنطلق يقوم البعض بالسهر خارج المنزل حتى أوقات متأخرة من الليل وغالبًا ما 

 يكون في أحد األماكن التي تشجع على السكر والمخدرات وخالفه من المحرمات.

  توفر المال بكثرة : -8

فر المال في يد بعض الشباب بسيولة قد يدفعه إلى شراء أغلى الطعام والشراب وقد يدفعه إن تو        
حب االستطالع ورفقاء السوء إلى شراء أغلى أنواع المخدرات والمسكرات ، وقد يبحث البعض منهم عن 

 المتعة الزائفة مما يدفعه إلى اإلقدام على ارتكاب الجريمة .

 عية :الهموم والمشكالت االجتما -9

هناك العديد من الهموم والمشكالت االجتماعية التي يتعرض لها الناس فتدفع بعضهم إلى تعاطي        
 المخدرات بحجة نسيان هذه الهموم والمشاكل .

 الرغبة في السهر لالستذكار : -10

ن يقع بعض الشباب فريسة لبعض األوهام التي يروجها بعض المغرضين من ضعاف النفوس ع        
المخدرات وخاصة المنبهات على أنها تزيد القدرة على التحصيل والتركيز أثناء المذاكرة وهذا بالشك وهم 

 كاذب وال أساس له من الصحة بل بالعكس قد يكون تأثيرها سلبيًا على ذلك .

 انخفاض مستوى التعليم : -11

ًا من التعليم ال يدركون األضرار ليس هناك من شك في أن األشخاص الذين لم ينالوا قسطًا وافر        
الناتجة عن تعاطي المخدرات أو المسكرات فقد ينساقون وراء شياطين اإلنس من المروجين والمهربين 

 للحصول على هذه السموم ، وإن كان ذلك ال ينفي وجود بعض المتعلمين الذين وقعوا فريسة لهذه السموم 
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 األسرة: من أهم العوامل التي تساعد على اإلدمان في •

 القدوة السيئة من قبل الوالدين : -

يعتبر هذا العامل من أهم العوامل األسرية التي تدفع الشباب إلى تعاطي المخدرات والمسكرات        
ويرجع ذلك إلى أنه حينما يظهر الوالدين في بعض األحيان أمام أبنائهم في صورة مخجلة تتمثل في 

تأثير المخدر ، فإن ذلك يسبب صدمة نفسية عنيفة لألبناء  اقدامهم على تصرفات سيئة وهم تحت
 وتدفعهم إلى محاولة تقليدهم فيما يقومون به من تصرفات سيئة .

 إدمان أحد الوالدين : -2

عندما يكون أحد الوالدين من المدمنين للمخدرات أو المسكرات فإن ذلك يؤثر تأثيرًا مباشرًا على       
ا تعانيه األسرة من الشقاق والخالفات الدائمة لسوء العالقات بين المدمن وبقية الروابط األسرية نتيجة م

 أفراد األسرة مما يدفع األبناء إلى االنحراف والضياع .

  انشغال الوالدين عن األبناء : -3

م إن انشغال الوالدين عن تربية أبنائهم بالعمل أو السفر للخارج وعدم متابعتهم أو مراقبة سلوكه       
يجعل األبناء عرضة للضياع والوقوع في مهاوي اإلدمان والشك أنه مهما كان العائد المادي من وراء 

 العمل أو السفر فإنه ال يعادل األضرار الجسيمة التي تلحق باألبناء نتيجة عدم رعايتهم الرعاية السليمة .

 عدم التكافؤ بين الزوجين : -4

وج والزوجة ، يتأثر األبناء بذلك تأثيرًا خطيرًا وبصفة خاصة إذا كانت ففي حالة عدم التكافؤ بين الز       
الزوجة هي األفضل من حيث وضع أسرتها المادية أو االجتماعية ، فإنها تحرص أن تذكر زوجها بذلك 
دائمًا ، مما يسبب الكثير من الخالفات التي يتحول على أثرها المنزل إلى جحيم ال يطاق ، فيهرب األب 

منزل إلى حيث يجد الراحة عند رفاق السوء ، كما تهرب هي أيضًا إلى بعض صديقاتها من أجل من ال
 إضاعة الوقت ، وبين الزوج والزوجة يضيع األبناء وتكون النتيجة في الغالب انحرافهم .

 القسوة الزائدة  أو التدليل الزائد على األبناء : -5
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علماء التربية الن االبن إذا عومل من قبل والديه معاملة إنه من األمور التي يكاد يجمع عليها       
قاسية مثل الضرب المبرح والتوبيخ فإن ذلك سينعكس على سلوكه مما يؤدي به إلى عقوق والديه وترك 
المنزل والهروب منه باحثًا عن مأوى له فال يجد سوى مجتمع األشرار الذين يدفعون به إلى طريق الشر 

خدرات . كما أن التدليل الزائد يساهم في اتجاه األبناء نحو تعاطي المخدرات نظرا والمعصية وتعاطي الم
 لحصولهم على أموال بوفرة . 

 كثرة تناول الوالدين لألدوية والعقاقير : -6

إن حب االستطالع والفضول بالنسبة لألبناء قد يجعلهم يتناولون بعض األدوية والعقاقير التي       
ا ينتج عن ذلك كثيرًا من األضرار والتي قد يكون من نتيجتها الوقوع فريسة للتعود على تناولها أباؤهم مم

 بعض تلك العقاقير .

 ضغط األسرة على االبن من أجل التفوق :  -7

عندما يضغط الوالدان على االبن ويطلبون منه التفوق في دراسته مع عدم إمكانية تحقيق ذلك قد       
لعقاقير المنبهه أو المنشطة من أجل السهر واالستذكار وتحصيل الدروس ، يلجأ إلى استعمال بعض ا

 وبهذا ال يستطيع بعد ذلك االستغناء عنها.

 : اإلدمان  مراحل -رابعا 

تناول المخدرات فيها بقصد التعود بدون تحقيق نتائج نفسية أو   يتم التي مرحلة االعتياد و -1
 .عضوية

 .رة فى الجرعات التي يتم تناولها وذلك للوصول للنشوة المرجوةمرحلة التحمل والتي يتم زيادة كبي -2

مرحلة االعتماد والتى يكون فيها المدمن قد وصل إلى مرحلة االعتماد الكامل على المخدرات  -3
 .جسديا ونفسيا وال يستطيع أبدا االستغناء عنها

 أضرار المخدرات : -خامسا

 وتشمل تفصيال اآلتي : :ةأضرار المخدرات عديدة وعلى كل جوانب الحيا    
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 :األضرار الصحية للمخدرات -1

 وتشمل :   

 .حدوث انفجار الشرايين والموت المفاجئ  اضطرابات القلب، وارتفاع ضغط الدم ،ما قد يسبب -

بالتهابات في المخ، وتآكل الماليين من الخاليا العصبية المكونة للمخ، مما يؤدي إلى   اإلصابة -
 .والسمعية والبصرية وضعف أو فقدان الذاكرةالشعور بالهلوسة الفكرية 

اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية مما يترتب عليه نقص في الوزن يصاحبه احمرار أو  -
 .اسوداد في الوجه

 .الصداع المزمن، وطنين األذنين، واحمرار العينين -

 .ضعف النشاط الجنسي -

د على اإلصابة بتليف الكبد ،في األفيون تسبب المخدرات زيادة نسبة السموم في الجسم ، ما يساع -
 .على سبيل المثال يحلل خاليا الكبد ويصيبها بالتليف وزيادة نسبة السكر

 .التعب والهزال وفقدان اإلتزان -

 .ضعف جهاز المناعة -

كما يسبب اإلدمان أضرارا بالغة للمرأة الحامل حيث يسبب لها فقر في الدم ،واإلصابة بمرض  -
أو وضع مقلوب ونقص في   د والتهاب الرئتين وإصابة األجنة بعيوب خلقيةالسكر والقلب والكب

 . النمو وقد يسبب اإلجهاض

اإلصابة بالصرع وتعرض المتعاطي لنوبات الصرع إذا توقف فجأة عن تعاطي المخدرات بعد  -
 .ثمانية أيام من عدم التعاطي

المزمنة بل واالصابة بالدرن نتيجة تهيج لألغشية المخاطية والشعب الهوائية وااللتهابات الرئوية  -
 .ترسب المواد الكربونية بالشعب الهوائية
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التهابات مزمنة في المعدة وخلل في الهضم والتهابات في غدة البنكرياس التي تزود الجسم هرمون  -
 .األنسولين الذي ينظم سكر الدم

لهضمي وسوء الهضم ، الشعور باالنتفاخ والتخمة وكثرة الغازات الناتج عن اضطرابات الجهاز ا -
 .واإلصابة باإلسهال أو اإلمساك

 .سيالن الدم واليرقان وانتشار الورم -

 .ارتفاع ضغط الدم في الشريان الكبدي -

  .السبب الرئيسي في اإلصابة بأخطر األمراض مثل السرطان  وتعتبر المخدرات هي -

 :أضرار المخدرات النفسية والعقلية -2

 و تشمل : 

 .الشعور الدائم بالقلقو   االضطرابات السريعة -

 .حدوث خلل في الطريقة التي يعمل بها المخ كما تحدث تغيرات في تركيبة المخ بصفة عامة -

 .قد يصل األمر بالمدمن لمحاولة االنتحار          

 .اإلصابة باضطرابات وتخريف في اإلدراك الحسي خاصة السمع والبصر -

يل اتجه الزمن للبطء ويميل إدراك المسافات خلل في إدراك الزمن و المسافات واألحجام، فيم -
 .للطول، ويميل إدراك األحجام للتضخم

 .صعوبة وبطء وخلل في التفكير -

 .القلق والتوتر والشعور باالنقباض والهبوط وعدم االستقرار  -

 .العصبية الزائدة وحدة المزاج والتوتر واالنفعال الدائم والحساسية الشديدة  -

 .لنفساإلهمال في المظهر في ا -
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 .عدم القدرة على العمل وعدم القدرة على االستمرار فيه -

اضطرابات في الوجدان فبعد تعاطي جرعة المخدرات يسيطر الشعور بالسعادة والنشوة وزيادة  -
النشاط واإلصابة بحالة من الغياب عن الوجود وخلق عالم من الخيال مليء بالمتعة والحيوية 

من هذا الشعور ليعود لإلرهاق والتعب والندم واإلكتئاب،  والمرح، ثم ما يلبث أن يفيق سريعا
 .فمشاعر المدمن متضاربة للغاية

وصعوبة وعدم  اختالاًل في االتزان واإلصابة بالتشنجات والصعوبة في النطق وصعوبة التعبير  -
       .اتزان في المشي

  :أضرار على الجهاز العصبيو للمخدرات  •

لكن الجهاز العصبي يكون على أجهزة الجسم بصفة عامة كما ذكرنا آنفا و  المخدرات تأثير كبير         
له النصيب األكبر واألخطر من هذا الضرر، وذلك لكونه المستهدف األول من عملية اإلدمان برمتها، 

والجهاز العصبي يؤثر بالتالي على باقي األعضاء حيث يعتبر هو القائد لباقي أجهزة الجسم، ويظهر ذلك 
مل الجهاز العصبي وتباطؤ في أداء المخ عند أخذ المدمن للمخدرات حيث يحدث اضطراب شديد في ع

حيث تسبب المخدرات خلال في المادة الكيميائية المسئولة عن التوصيل العصبي، وتسبب بطء في 
الوظائف المختلفة الدماغ، وتؤثر على قدرتها على االحتفاظ بالمعلومات، كما تؤثر على األداء الحركي 

  ي يسبب خلل الجسمويسبب الشعور الوهمي بالسعادة المفرطة الذ

 :االجتماعية أضرار المخدرات -3

 و تشمل :

المخدرات تسلب القيمة اإلنسانية لمن يتعاطاها وتحقر منه وتجعل منه أشبه بالبهائم، غير قادر   -
 .على قيادة األسرة وإدارتها بصورة سليمة

 .ينقطع المدمن عن جو العائلة بل وعن المجتمع كله -

 .أصدقائهتنهار عالقته مع أسرته و   -
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كما ينشأ التوتر والعصبية وسوء سلوك المدمن ما يجعل الخالفات تنتشر داخل األسرة حتى  -
 .تضيع األسرة التي هي اللبنة الصغيرة للمجتمع

يصل المدمن لدرجة من االنحراف والرذيلة ما يجعل الكذب والغش والزنا واإلهمال من صفاته  -
 .السيئة في المجتمعاألساسية، وتفشي الجرائم وتنتشر العادات 

خرق القوانين والعادات والتقاليد وكل األعراف في سبيل تحقيق الرغبات الشيطانية التي تسيطر  -
  .على مدمني المخدرات

كما تنتشر الجرائم البشعة فمدمن المخدرات فاقد الوعي والسيطرة على نفسه ما يسبب الفوضى   -
 .ويعم الفساد في المجتمع

 .على يد المدمنين المغيبين فاقدي الوعيانتشار حوادث المرور  -

فضال عن إهدار مال الدولة في مكافحة المخدرات وإنشاء المستشفيات لعالج اإلدمان، على  -
 .حساب إنشاء المدارس والمستشفيات وغيره من مصالح البلد

 :االقتصاديةأضرار المخدرات  -3

 وتشمل :

  استنزاف األموال و ضياع موارد األسرة -

يضر بمصالح الوطن االقتصادية في االقتصاد  اإلنتاجشباب ما يؤدي لقلة ضعف وخمول ال -
السليم يتطلب شباب واعي متنبه لكل ما يدور حوله قادر على العمل واإلنتاج ال شباب هذيل 

 .مستعبد للمواد المخدرة

شاء كما أن اإلدمان يستنزف الدولة اقتصاديا، حيث يزيد من أعبائها لرعاية هؤالء المدمنين إلن -
المصحات الخاصة بعالجه، ومكافحة مروجين تلك المواد المخدرة، وغيره من التكاليف التي 

 .تتكلفها الدولة بسبب تلك المخدرات اللعينة
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ثير من دخل األسرة التي يتعاطى أحد أفرادها أحد أنواع المخدرات، على تلك كوتم إنفاق ال -
السلع والخدمات المشروعة األخرى  المخدرات ما يسبب نقص في الدخل المتاح للصرف على

التي قوم بإنتاجها القطاع اإلنتاجي للدولة والتي تؤثر في االقتصاد القومي، وقد يؤدي صرف مال 
إلى حالة كساد   األسر على المخدرات بدال أن يصرف على المشروعات اإلنتاجية في الدولة

 .واضحة في االقتصاد القومي

تلك المواد المخدرة فهي تتعرض لخسارة تلك األراضي التي   فيها زراعةأما بالنسبة للبالد التي يتم  -
تزرع فيها هذه المواد الغير مشروعة بدال من استغاللها في زراعة المحاصيل التي يحتاجها 

 .مواطني هذه الدولة والتي تعود عليهم بالنفع

ا التهريب إنفاق وإضاعة الكثير أما بالنسبة للبالد التي تهرب إليها تلك المواد المخدرة يعني لها هذ -
جدا من األموال التي تصرف على هذا التهريب الغير مشروع بدال من استغالل تلك األموال في 

 .استيراد مواد تفيد المجتمع وينتفع بها

 :بشكل عام  أضرار المخدرات على المجتمع -4

معدالت السرقة   إلنتاج وزيادةمجتمع نذير شؤم كبير حيث يتسبب فى قلة ا يا فيانتشار اإلدمان        
وانتشار الجرائم بشكل كبير جدا حيث يلجأ معظم المدمنين إلى محاولة الحصول على المال المطلوب 

الحائط بكل المثل   لشراء المخدرات وفى سبيل ذلك يوافق المدمن على القيام بأي عمل يطلب منه ضاربا
المجتمع والدولة القيام بدورهما فى حمالت التوعية  والقيم التي تربى عليها فى السابق لذلك وجب على

بمخاطر المخدرات على األفراد والمجتمعات بصفة عامة من خالل ندوات تثقيفية بالجامعات والمدارس 
اإلعدادية والثانوية وفي األندية الرياضية وأماكن التجمعات الشبابية وذلك حتى نستطيع المحافظة على 

النابض للوطن ومصدر فخره حيث تبنى الدول بسواعد الشباب وعلى أكتافهم الشباب الذي يعد القلب 
تنهض الشعوب وتصل إلى أهدافها وقانا هللا وإياكم من إدمان المخدرات وحفظ مصرنا الحبيبة من 

 .المخدرات وتعاطيها
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 طي المخدرات :اتعطرق الوقاية والعالج من  -سادسا 

 :الوقاية من المخدرات -1

 لوقاية من المخدرات األتي :من بين شروط ا

 .صدقاء السوء ومن كانوا سببا فى لجوء الشخص لإلدمانأالبعد عن  -

 .محاولة شغل وقت الفراغ والذي هو عدو لإلنسان -

 .الحرص على الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب على وجه الخصوص -

 .فة عامةعمل توعية كبيرة بأضرار المخدرات على الفرد واألسرة والمجتمع بص -

 .تشديد وتغليظ العقوبات على تجار المخدرات والمتعاطين على حد سواء -

 عالج تعاطي المخدرات : -2

 :المخدراتعلى دمان اإل عالجدور األسرة في  -

في مقاومة ومكافحة اإلدمان، فاألسرة هي أول من يؤثر في الفرد وفي   كما وأن لألسرة دور أساسي
 :يات واإلجراءات التي يجب اتخاذها من قبل األسرة ما يليتكوين شخصيته وبنائها ومن السلوك

ة،  أن تسيطر على األسرة والبعد  والحنان، معاملة األطفال معاملة حسنة دافئة، روح المحبة واأللفة والمود 
ألن العنف واإليذاء ولو لفظيا لألطفال في الصغر يعمل على ضعف بل   عن العنف والقسوة في التربية

 .موقتل شخصيته

كما وال بد للوالدان من أن يكونا قدوة حسنة ألبنائهم في كل شئ ،ومراعاة أنهم منذ تكوين تلك األسرة وقد 
تحملوا مسؤوليات البد من مراعاتها ولو على حساب أنفسهم وعاداتهم الشخصية ،فمثال األب المدخن البد 

م ويقلع عن التدخين، أو على األقل سرة وابناء هو قدوتهأل عن ان يكون ايجابيا ويعترف انه اصبح مسؤ 
 .ال يفعل ذلك أمام أبنائه
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وعي اآلباء للتعامل مع األبناء خاصة في فترة المراهقة واالهتمام بأبنائهم واحتوائهم احتواء يجعلهم في 
 .غنى عن البحث عن مصادر أخرى لالهتمام خارج األسرة رفاق السوء

يم واألخالق والمبادئ الدينية واألخالقية منذ الصغر وحثهم كما ولألسرة دور في تربية أبنائهم على الق
 .على طاعة هللا وتقواه 

مشاركة األبناء منذ صغرهم على اتخاذ القرارات التي تخص األسرة ولو على سبيل إيهامهم بهذا وأنهم 
شخصية أفراد لهم شخصية وقيمة داخل األسرة التي تمثل المجتمع الصغير بالنسبة لهم ، حتى تكون لهم 

 .ودور في المجتمع الكبير

كما أنه يجب أيضا على األسرة المتابعة والمالحظة الدائمة سلوك أبنائها وأي تغيير يظهر عليهم، والوعي 
بأعراض اإلدمان ومالحظة إذا ظهر على أحد أبناء األسرة تلك األعراض ، واتخاذ الالزم على الفور 

 .فرص حلها أكبر وأسرعفكلما تم إدراك المشكلة مبكرا كلما كانت 

على األسرة المتابعة الدائمة أصدقاء أبنائهم والتعرف عليهم، بل والتدخل في اختيارهم بطرق غير مباشرة 
 .فال أهم وال أخطر من صديق السوء سببا للفساد بكل أوجهه وصورة

 المخدرات : على  اإلدمان دور المسجد في عالج -

لوعظ امة ، ويقوم االئمة بتقديم دروس مه وأخالقية واجتماعية  للمسجد رسالة دينية و  تربوية       
واالرشاد للفئات االجتماعية الهشة و غير السوية وعلى رأسها الشباب المتعاطي والمدمن على المخدرات 

 من خالل :

الوعظ والتذكير باهلل تعالى واليوم اآلخر، وبالمعاني التي تحيا بها القلوب، والدعوة إلى الخير،  -
 األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.و 

رات، وتعليمهم حقائق دينهم من كتاب هللا، وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم،  - تفقيه متعاطي المخد ِّ
مع العناية بسالمة العقيدة من الخرافات، وسالمة العبادة من المبتدعات، وسالمة األخالق 

 واآلداب من الشطط واالنحراف.
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ة عن اإلسالم، َوَردُّ الشبهات واألباطيل التي يثيرها خصومه لبلبلة تصحيح المفاهيم الخاطئ -
األذهان بأسلوب مقنع حكيم بعيًدا عن المهاترة والسباب، ومواجهة األفكار الهدامة بتقديم اإلسالم 

 الصحيح.

بالحياة، وبالواقع الذي يعيشه الناس، وعالج  و الندوات ربط الخطب و الدروس المسجدية  -
 .تمع، وتقديم الحلول لمشكالته على ضوء الشريعة اإلسالمية الغرَّاءأمراض المج

رات يقابل أخاه في المسجد، فيسلم عليه، ويبادله تحية اإلسالم إحدى شعائر  - إن متعاطي المخد ِّ
اإلسالم الفاضلة، وقيمه السامية، وآدابه السلوكية الرفيعة التي تتضمن معاني التكريم الصادقة 

وُتَعم ِّق ُروح التضامن بين المسلمين، وروى أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول  والمودة واأللفة،
قال: ))َأَواَل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أْفُشوا السالم  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 [.14بينكم((]

يخه في إن اإلسالم ينشد السالم؛ ألنه األمن واألمان، ويسعى إلى تعميقه في النفوس، وترس -
القلوب، وإشاعته بين الناس، حتى يشعر الجميع باالرتياح واألمان، واالستقرار واالطمئنان، ويسود 

بينهم الشعور الصادق، والعواطف النبيلة، حيث َحضَّ اإلسالم على توطيد تلك األخوة، وبيَّن 
ْعمَ  ِّ َعَلْيُكْم إِّْذ ُكْنُتْم مقتضياتها ومستلزماتها في كثير من النصوص، قال تعالى: ﴿ َواْذُكُروا نِّ َة َّللاَّ

[، وقال: ))المسلم أخو 103أَْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوبُِّكْم َفَأْصَبْحُتْم بِّنِّْعَمتِّهِّ إِّْخَواًنا ﴾ ]آل عمران: 
المسلم، ال يظلمه، وال ُيْسلُِّمه، وال يخُذُله، وال يحقره، بحْسبِّ امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، 

ْرُضه((]كلُّ ا  [.15لمسلم على المسلم حراٌم: دُمه، وماُله، وعِّ

بثاقب نظرته التربوية، التي استقاها من تأديب  -عليه الصالة والسالم  -لقد أوضح المصطفى  -
ربه له، أنه ال َيْسَتلُّ سخائم الحقد من الصدور، وال ينتزع أدران التنافس والحسد من النفوس، إال 

المسلمين، وتعم المجتمع المسلم على أساٍس من المحبة والتواد، والتناصح أخوٌة صادقٌة تسود حياة 
[  [، وينتفي عنها الكيد والغل، ويزول الحسد والتباغض.16واأللفة والبِّْشرِّ

فيما بينهم أو مع غيرهم من  إن المسجد أهم وسيلة تعم ِّق الصالتِّ بين متعاطي المخد ِّرات -
بهم للمحبة والتالقي على الخير، وتغرس بذور المحبة في ، وتفتح قلو المصلين المتفاعلين معهم 
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النفوس، وتتعاهدها بالرعاية على مدار اليوم والليلة، فإذا َصَفتِّ النفوس، وتآلفت القلوب، عاش 
 الجميع في أمن وسالم، ومحبة ووئام.

ية إلى يؤدي المسجد دوًرا مهًما في تهذيب النفوس، وتنقيتها من شوائب الحقد والضغينة، المؤد -
 التشتت واالفتراق، والمثيرة للنزاع واالنقسام والشقاق؛ إْذ يغرس في نفوس األفراد السلوك الصحيح

لتنمية الشعور بأن الجميع أسرة واحدة، تجمعهم رابطة اإلسالم، وتضمهم وشيجة اإليمان، وذلك 
َلها اإلسالم في النفو  س، والمنبثقة من وحدة من خالل المساواة التي هي من أَبر ِّ القيم التي أصَّ

 األصل اإلنساني.

 على المخدرات : اإلدمانفي عالج  اإلعالمدور  -

الحديث عن قضية المخدرات. فوسائل اإلعالم   من الطبيعي أن يبرز دور اإلعالم عند         
تستطيع أن تلعب دورا تنويريا رائدا في مكافحة المخدرات، كما أن بإمكانها أن تقوم بدور سلبي 

اية في هذا المجال، سواء قصدت ذلك أم لم تقصد. والدور السلبي الذي نتحدث عنه ال يتمثل للغ
جهود مكافحة المخدرات بل في خلق ثقافة مجتمعية تتسم بالالمباالة   فقط في عدم االنخراط في

 تجاه انتشار المخدرات، وحتى تمجيد آثارها المدمرة بشكل غير مقصود.

مكافحة المخدرات يجب أن يتطور كما تطورت أساليب مروجي هذه  إن دور وسائل اإلعالم في
العمل بنفس األساليب القديمة التي ثبت عدم جدواها وملها مواصلة  اآلفة المدمرة، فليس معقوال

 عنها.  الناس وانصرفوا

لقد شهدت وسائل اإلعالم في السنوات األخيرة ثورة حقيقية وحققت قفزات هائلة وغير مسبوقة في  
الذي يقوم على التفاعلية وعلى إشراك   ألعوام القليلة الماضية، فقد نشأ ما يسمى باإلعالم الجديدا

 الناس في العملية االتصالية.

فاإلعالم يقوم ـ حسب النظرية التقليدية ـ على المرسل والمستقبل والرسالة، أما اآلن فإن المستقبل 
ان في تشكيلها وبنفس القدر.. ويكفي أن نذكر أصبح مرسال أيضا، وأما الرسالة فالطرفان شريك

أن مواقع اإلنترنت اإللكترونية تمنح المتصفح قدرة التعليق على المادة التي يقرؤها "فهو مستقبل 
 ".ومرسل في آن معا
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ومن الضروري أيضا اإلشارة إلى أننا عندما نتحدث عن وسائل اإلعالم في معرض تأثيرها على 
فقط عن الصحافة واإلذاعة والتلفزيون، على أهميتها، ولكننا نتحدث أيضا  الشباب، فإننا ال نتحدث

عن اإلنترنت والمواقع اإللكترونية وعن الرسائل القصيرة عبر الهاتف المتنقل وعن اللوحات 
اإلعالنية في الشوارع وعن المدونات، وعن البريد اإللكتروني وغرف الحوار)البالتوك(، إذ إن رفيق 

فقط شخصا آخر نتعرف إليه في المدرسة أو الشارع أو المعهد فيؤثر سلبا على السوء لم يعد 
حياتك.. بل هو أيضا شخص آخر يعيش في الفضاء التخيلي بعيدا عنك، في بلد قد تفصله عن 
بلدك مئات اآلالف من الكيلومترات.. ولكنه قريب منك جدا وتعرفه عن قرب، بل وتعتبره صديقك 

، رغم أنك ال تعرفه شخصيا ولم تر وجهه، بل تتواصل معه فقط في األقرب واألكثر إخالصا
غرف الدردشة أو الرسائل اإللكترونية.. ويمكن لهذا الشخص أن يكون رفيق سوء حقيقيا، فيؤثر 

 على الشاب تأثيرا مدمرا و ويغير من قناعاته ويقوده إلى طريق المخدرات المهلك.

لمدمر للشاب لكي يدخل عالم لمخدرات فإن األهل وفي الوقت الذي يحدث فيه هذا اإلغواء ا
الذين ال يشاهدون ابنهم وهو يختلط مع رفاق سوء يعيشون في وهم كبير قد ال يستيقظون منه إال 

 بعد فوات األوان.

إن الحقيقة التي يجب التوقف عندها هي أن وسائل اإلعالم قد تنوعت وتعددت وازداد أثرها في 
يث عن أثر وسائل اإلعالم في مكافحة المخدرات ال يشمل هذه الوسائل السنوات األخيرة، وأي حد

 الجديدة سيظل قاصرا ومنقوصا وعديم الجدوى.

كما أن أساليب نشر وسائل التوعية ضد المخدرات يجب أن تتطور هي األخرى، فلم يعد مقبوال 
لتي تدعو لعدم تعاطي وال مقنعا أن تلجأ وسائل اإلعالم إلى الرسائل الفجة الساذجة والمباشرة ا

 المخدرات وتنطلق من موقع األستذة واإلرشاد لتحذر الشباب من مخاطرها.

وبمعنى آخر فإن الرسالة اإلعالمية يجب أن تكون مقنعة ومدروسة.. وكلما كانت استنتاجية 
وغير مباشرة كان أثرها أفضل؛ فاإلنسان ال يحب أن يقال له افعل كذا وال تفعل كذا.. أما إذا 

اهد فيلما أو وسيلة إعالمية تبين كيف أن حياة شاب مثله قد انقلبت جحيما بسبب المخدرات ش
فإنه يستنتج العبرة بنفسه ويخلص إلى النتيجة المطلوبة دون تدخل من أحد.. وال شك أن األثر 
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يكون في هذه الحالة أقوى، فقد تعلم الدرس من تلقاء نفسه ووصل إلى النتيجة بعد أن قام 
 خطر المخدرات.  لها والتمعن فيها، وبعد أن قاده تفكيره المستقل إلىبتحلي

وال شك أن وسائل اإلعالم الجديدة مثل المدونات وغرف الحوار والبريد اإللكتروني واإلنترنت 
تطرح تحديات جديدة، إذ إنها تقوم على االتصال المباشر بين الناس فإذا ما أخطأت الصحافة أو 

فإنك توجه اللوم إلى القائمين عليها، أما في الوسائل الجديدة فمن عساك  اإلذاعة أو التلفزة
 .تلوم؟!

 على المخدرات : اإلدمانعالج المجتمع المدني في جمعيات دور  -

 مصالح حول يدور والذي باإلكراه، يتسم ال الذي الجماعي العمل إطار إلى المدني يشير المجتمع
 .ومتبادلة مشتركة وقيم وأهداف

 األسرة بين مهما دورا تلعب والتي ربحية وغير تطوعية منظمات ت المجتمع المدني جمعياو 
 والتكافل واالستقرار السالم في المجتمع مصالح لتحقيق أخرى  جهة من والدولة جهة من والمواطن

 والقومي الديني)  أنواعه بكل( قمع ال ترهيب ال تميز ال عنف ال) ثقافة ونشر االجتماعي
 والمحبة التسامح ومعايير ومبادئ قيم وترسيخ بتعزيز(  وغيرها والفكري  سياسيوال والمذهبي
 أفراده بين والتعامل والشفافية األخر وقبول واالحترام واإلخوة السلمي والتعايش والتراضي والتعاون 

 والتمييز . الكراهيةنبذ خطاب  و  المعاملة سوء وتجنب ومصداقية بلطف األطياف كل من

يات دورا هما في محاربة تعاطي وادمان الشباب على مختلف اشكال المخدرات و و تلعب الجمع
ذلك عن طريق العمل الجواري التحسيسي بخطورة استهالك هذه المادة ، اضافة الى القيام بندوات 

وبرامج توعوية للشباب لالقالع عن هذه المادة ، كما تقوم هذه الجمعيات بدور حلقة وصل بين 
والمؤسسات الصحية والمجتمعية األخرى لغرض ايجاد فرص تسهيل تقبل العالج  هؤالء المجمنين

 لهذه الفئة و غيرها من األدوار .

 :المخدرات  اإلدمان على  عالج فيالمؤسسة الصحية دور  -



24 

 

إقناع المريض بمرضه، للمؤسسة الصحية دور محوري في عالج اإلدمان على المخدرات انطالقا من 
تلك المواد المدمرة وأن حياته بوجود المخدرات ال تتجه إال للدمار والموت وأنه  ومواجهته بضعفه تجاه

 .على تلك الحال يسير في طريق خسارة نفسه وعمله وأهله وأصدقائه

يجب قبل بداية مشوار العالج من اإلدمان بعد إقناع المريض بمبدأ العالج وترك المخدرات والتخلص 
فيروس نقص المناعة   ة المدمن وتقييمه صحيا للتأكد من عدم وجودمنها نهائيا اإلطمئنان على سالم

)اإليدز(، أو مرض السل، والتهاب الكبد الوبائي ب وج ،أو غيرهم من األمراض المعدية التي   البشرية
 .يمكن أن يصاب بها أثناء تعاطي المخدرات

مستشفيات عالج اإلدمان طلبا  تكون بداية الرحلة العالجية بتقييم األطباء و ذهاب المدمن إلى أحد 
عرض المريض على األطباء والخبراء المتخصصين ألخذ اإلجراءات الالزمة للتقييمات  للعالج، وهناك يتم

الصحية الشاملة، ويتم هذا التقييم لتوضيح خطة العالج المناسبة لكل مريض بناء على نتيجة تلك 
  .التقييمات

المخدر من الجسم وهي أولى المراحل األساسية في عالج ثم تأتي مرحلة انسحاب السموم وإزالة 
وهي أيضا من أصعب المراحل التي يواجهها المريض في مشوار عالجه من اإلدمان ، حيث  اإلدمان،

يتعرض أعراض انسحابية خطيرة كاضطرابات النوم واألرق وارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق وارتفاع 
دة وهلوسات ورغبة في االنتحار ، فيقوم األطباء بإعطاء المريض واضطرابات نفسية شدي  ضغط الدم

العقاقير والمسكنات الالزمة لمساعدته في العبور من مرحلة سحب السموم من جسمه بأمان وتوفير الرقابة 
والرعاية التامة للمريض في هذه الفترة وإتباع التعليمات الطبية، وقد يتم العالج االنسحاب بأمان لبعض 

 .في العيادات الخارجية أو في المستشفى للبعض اآلخر  الناس

مع سحب السموم والمخدرات من الجسم يجب عرض المريض لجلسات العالج النفسي السلوكي والعالج 
الترفيهي والعالج بالبرامج الرياضية والتدريبية، لتخفيف ماسببته المخدرات من خلل في الجهاز العصبي 

مرحلة من شهور لعدة سنوات، حسب حالة المريض وقدرته على تحمل العالج والنفسي، وقد تستمر تلك ال
 .واجتياز الرغبة في العودة للمخدر مرة أخرى 
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يجب المتابعة المستمرة من الطبيب، فعليه مساعدة المريض في عدم االنتكاسة والعودة مرة أخرى 
ائف المخ الطبيعية وتقليل الرغبة للمخدرات، عن طريق إعطائه األدوية التي تساعده في إعادة تنشيط وظ

في تعاطي المواد المخدرة مرة أخرى، كما يجب متابعة المريض المتعافي بعمل التحاليل الدورية له للتأكد 
من مدمني   من عدم تعاطيه ألي مواد مخدرة بعد العالج ، حيث تؤكد اإلحصائيات أن نسبة كبيرة

 .من الشفاءيعودون إليها مرة أخرى خالل عام   المخدرات

يجب دعم العالج لمنع االنتكاسة عن طريق جلسات فردية أو جماعية وأخذ النصح من طبيب أو 
مستشار نفسي لمساعدة المدمن المتعافي على مقاومة إغراء اإلدمان والعودة للمخدرات مرة أخرى، ويمكن 

لسلوك وتنفيذ استراتيجيات التصدي للرغبة الشديدة في العودة لتلك المخدرات عن طريق تمارين معالجة ا
كما البد في هذه المرحلة على األخص  خاصة بمنع حدوث االنتكاسة ، أو كيفية التعامل معها إذا حدثت،

وكل مراحل عالج اإلدمان عموما من وقوف أهل المريض وأسرته وأصدقاءه بجانبه ودعمهم له وتعزيز 
 .ام شفاؤهإيجابياته وإشعاره بأهميته لديه وفرحتهم الكبيرة بتم

بتأطير مختصين مؤهلين   إلى النتيجة المطلوبة  يجب أن تتكامل كل التخصصات العالجية حتى نصل
تمام  لذلك وفقا لبرامج عالج واقعية وعالمية وعليمة تدرس األسباب و عالقتها بالنتائج قد التوصل الى 

مقصورًا فقط على عالج أعراض الشفاء وعدم العودة لإلدمان أبدا، حيث أن الشفاء الحقيقي ال يكون 
انسحاب المخدر وترك المدمن بعد ذلك لينتكس، إنما يجب أن نصل معه إلى استرداد عافيته الجسدية 

والنفسية واالجتماعية ، مع التأكد من عودته بفاعلية إلى المجتمع واندماجه فيه ووقايته من النكسات في 
ومجمل مبادئ عالج االدمان الفعال مختصرة في  .مدة ال تقل عن من ستة أشهر إلى سنة أو سنتين

عالج  األبحاث العلمية، ينبغي أن تشكل المبادئ األساسية التالية أساس أي برنامج استناًدا إلىاألتي : 
 و تشمل :، فعال ادمان

 مرض معقد يؤثر على وظيفة الدماغ والسلوك، لكنه قابل للعالج. اإلدمان -

 مقتصر على أحد دون اآلخر .حق للجميع، وغير  عالج االدمان -

 السريع. عالج االدمان بعض األشخاص بحاجة إلى -

 عالج فعال يلبي جميع احتياجات المريض، وال يهدف إلى إيقاف تعاطي المخدرات فقط. -
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 فترة طويلة بما يكفي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. عالج االدمان البقاء ضمن برنامج -

 لعالج أهمية.العالجات السلوكية من أكثر مراحل ا -

األدوية غالبا ما تكون جزًءا هاما من العالج، ولكن ليس الجزء الوحيد والبد من اكمال المرحلة  -
 الثانية والتي تقترن بالعالجات السلوكية.

 يجب مراجعة خطط العالج في كثير من األحيان وتعديلها لتناسب احتياجات المريض المتغيرة. -

 االضطرابات النفسية المحتملة األخرى. عالج االدمان ينبغي أن يوضع في االعتبار أثناء -

بمساعدة طبية ليست سوى المرحلة األولى من عالج ادمان ألي نوع مخدر مهما  إزالة السموم -
 كانت الكمية وعدد سنوات التعاطي .

 ال يحتاج عالج االدمان أن يكون طوعًيا ليكون فعااًل. -

 . ةسريه كامل العالج البد أن يكون في -

 

 : مةخات

المخدرات بمفاهيمها وتعريفاتها وأنواعها واشكالها وأضراراها هي آفة اجتماعية تنخر  إن   
نها بل كل المجتمعات أن تتصدى لها بأ المجتمع سواء كظاهرة سلبيية أو أفة يجب على المجتمع

اصبحت في عصرنا الحاضر عابرة للقارات والحدود مما يستوجب تعاون كل الدول عتن طريق 
 .تشريعات والمؤسسات المؤهلة لذلك واالتي ذكرت شسابقا ال

مما يؤكد العالقة الوطيدة بين المخدرات كظاهؤة والمجتمع كوعاء تتفاعل فيه هذه الظاهر  هذا ما 
 يتجلى واضحا من خالل عنوان  المقياس المخدرات والمجتمع 
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