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د .عوارم مهــدي

أوال ػ المخدرات ،الماهية،التطور ،األنواع و الخصائص

 1ػػ لمحة تاريخية عف استخداـ المخدرات:

كرد في تراث الحضارات القديمة آثا ار كثيرة تدؿ عمى معرفة اإلنساف بالمكاد المخدرة منذ
تمؾ األزمنة البعيدة ،كقد كجدت تمؾ اآلثار عمى شكؿ نقكش عمى جدراف المعابد أك كتابات
في الحضارة المصرية القديمة ،أك كأساطير ركيت كتناقمتيا األجياؿ كقد عرفت الشعكب
القديمة الحشيش كصنعكا مف أليافو الحباؿ كاألقمشة ،كعرفيا الصينيكف القدامى بكاىب
السعادة ،كأطمؽ عمييا اليندكس اسـ مخفؼ األحزاف "،فمنذ العصر الحجرم تـ اكتشاؼ
الكحكؿ كشربو ،كىناؾ عشرات النباتات كالفطريات التي تحتكم عمى كميائيات ذات
خصائص كثيرة لمعقؿ ،أما األمفيتامينات كالمنكمات كالمنشطات فقد تـ اكتشافيا في القرنيف
الثامف عشر كالتاسع عشر ،حيث صنع أكؿ عقار منشط في ألمانيا عاـ ".1887

1

باإلضافة إلى ىذا فإنو منذ  2700ؽ.ـ كاف القنب اليندم معركفا لدل الصيف (شف ننج)
ككاف يكصؼ لعبلج اإلمساؾ كالذىكؿ ،كما اطمؽ اسـ األفيكف عمى لكحة سامرية تعكد ل ػ
 4000ؽ.ـ ككصؼ بنبات السعادة ،كما استعممو المصرييف كدكاء لعبلج بعض األمراض،
كلقد زيف اإلغريؽ إلو النكـ عندىـ (ىينكس) بثمار الخشخاش ،ككذلؾ فعؿ الركماف (
سكىكس).
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أما في المنطقة العربية يعتبر الفراعنة أكؿ مف عرؼ المخدرات كاستخدميا ،كاستخدميا
كذلؾ بعض األطباء مثؿ ابف بيطار في مجاؿ الطب.
ىذه بعض المبلمح التاريخية في لنشأة المخدرات كاستخداميا مف طرؼ الحضارات
القديمة مما يعني أف تاريخ المخدرات قديـ قدـ الحضارات اإلنسانية كقد استخدمت في
مجاالت متعددة منيا ما ىك مرتبط بالتداكم أك الترفيو أك ارتباطيا باألساطير التي كانت
سائدة.
غير أف تطكرىا خبلؿ القرنيف الماضييف أصبحت منتشرة بشكؿ رىيب في المجتمعات
كأصبحت تشكؿ تيديدا حقيقيا لمحياة البشرية نتيجة إساءة استخداميا ،كأخذت تشغؿ رجاؿ
1

ذياب مكسى :الشباب ك االنترنت ك المخدرات ،جامعة نايؼ لمعمكـ االمنية ،الرياض ،ط2012 ،1

ص .10
2

ػ نفس المرجع ،ص .11
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السياسة كالحكـ ككاضعي السياسات االجتماعية كاالقتصادية ،فتشكمت ىيئات عالمية كأخرل
إقميمية ك كطنية لمكافحتيا كالحد مف انتشارىا ،بؿ أكثر مف ىذا أصبحت ىناؾ أنكاع كثيرة
منيا ما ىك مصنكع بتركيبات كميائية كمنيا ما ىك طبيعي كتحت تسميات كثيرة كمختمفة
خاصة في أكساط الشباب( الزرقا ،األرطاف كالديازم ،مداـ ككراج أك الحمراء ،الصاركخ
...إلخ) ،التي سنأتي ضمف ما سيقدـ لشرح مضاميف ىذه األنكاع كالتسميات المختمفة.
فالمخدرات انتشرت في كؿ بمداف العالـ بالرغـ مف تقدميا اقتصاديا كعمميا ،إال أف ىذا لـ
يمنع مف انتشارىا بشكؿ خطير ،كما تجدر اإلشارة في ىذا السياؽ أف ىناؾ خصكصيات
تختمؼ مف مجتمع غمى آخر مف حيث القبكؿ االجتماعي كالقانكني في تعاطييا كالمتاجرة
بيا ،بحيث نبلحظ أف ىناؾ بعض الدكؿ غربية أك عربية تسمح ك لك في إطار غير معمف
كصريح بالمتاجرة بيا ككنيا تدر أمكاؿ طائمة مف الناحية االقتصادية.
 2ػػػ اإلطار المفاهيمي:
 2ػ  1ػ المخدرات:

إف تعريؼ المخدرات يختمؼ باختبلؼ النظرة إلييا ،فبل يكجد تعريفا يتفؽ عميو العمماء

يكضح مفيكـ المخدرات ،نظ ار لمتداخؿ في معنى الكممة في تحديد بيف ما ىك مخدر ك غير
مخدر ،كقد يرجع كذلؾ الختبلؼ التعريؼ مف حيث التعريؼ العممي كالتعريؼ القانكني
كتعريؼ الشرع ( الديف) ،كالتعريؼ الطبي كالتعريؼ االجتماعي.
أ ػػ لغة :يرجع أصؿ اشتقاؽ كممة " مخدرات" في المغة إلى مادة خدر ك ىي بكسر الخاء،
البيت نحكه ك ما كرآؾ ،ككؿ ما يستر الشيء .خدر العضك بفتح الخاء إذا استرخى فبل
يطيؽ الحركة .كخدرت عينو ثقمت  ،كالخدرة كالضعؼ كالفتكر يصيب األعضاء كالبدف.
كما جاء كذلؾ في لساف العرب أف الخدر مف الشراب ،كالدكاء فتك ار يعترم الشارب
كضعؼ ،كالخدر الكسؿ كالفتكر ،كفتر فتك ار النت مفاصمو كضعفت.

3

فالمخدرات تجعؿ مف اإلنساف ضعيفا ك في حالة فتكر كالبلكعي كليا آثار نفسية كعقمية
كجسمية سيئة.
3

ػ عبد الحميـ أحمد :مفسدات التكازف الحيكم في اإلنساف المخدرات بيف المفيكـ المغكم ك الحيكم،

بحث مقدـ لندكة المخدرات ( حقيقتيا ك طرؽ الكقاية ك العبلج) ،جامعة نايؼ لمعمكـ االمنية ،الرياض،

 ،2011ص .34
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ب ػػ التعريؼ االصطالحي:

فيناؾ العديد مف التعاريؼ التي حاكلت أف تقدـ تصك ار حكؿ المخدرات ،كمف بيف ىذه

التعاريؼ نكرد مايمي:
ػػػ عرفت منظمة الصحة العالمية العقاقير المخدرة بأنيا " :أم مادة يتعاطاىا الكائف الحي
بحيث تعدؿ كظيفة أك اكثر مف كظائفو الحيكية".
كما عرفت بأنيا " :ىي كؿ مادة خاـ أك مستحضرة تحتكم عمى مكاد منبية أك مسكنة مف
شأنيا إذا استخدمت في غير األغراض الطبية كالصناعية المكجية أف تؤدم إلى حالة التعكد
كاإلدماف عمييا بما يضر بالفرد كالمجتمع".

4

ػ كما تعرؼ المخدرات بأنيا " :أم مادة طبيعية أك مصنعة تفعؿ في جسـ اإلنساف كتؤثر
عميو فتغير إحساساتو كتصرفاتو كبعض كظائفو ،كينتج عف تكرار استعماليا نتائج خطيرة
عمى الصحة الجسدية كالعقمية كتأثير مؤذ عمى البيئة كالمجمكعة".

5

كىناؾ كذلؾ جممة مف التعاريؼ العممية لممخدرات بحيث تعرؼ بأنيا " :كؿ مادة كميائية
يؤدم تناكليا إلى النعاس ك النكـ أك غياب الكعي المرفكؽ باآلالـ".
ػػ تعرؼ أيضا بأنيا مادة كميائية تعمؿ عند تناكليا ك بكميات قميمة عمى إحداث كاحد أك
أكثر مف التغيرات التالية:

6

ػ ػ التأثير عمى حالة الشخص الفيسيكلكجية ،بما في ذلؾ مستكل النشاط ،الكعي ،التكازف؛
ػ ػ التأثير عمى االحاسيس الكاردة لممخ؛
ػ ػ التأثير عمى مستكل اإلدراؾ ك القدرة عمى تحميؿ المثيرات الكاردة أك تغييرىا؛
ػ ػ تغيير حالة الشخص المزاجية.

4

ػ عبد المعطي مصطفى عبد الباقي :دراسة نفسية لمكشؼ عف البدايات السمككية لبلنحراؼ ة تعاطي

5

ػ كماؿ الحكامدة :الشباب الجامعي كآفة المخدرات ،دار كنكز المعرفة العممية لمنشر كالتكزيع ،ط ،1

6

ػ محمكد السيد عمى :المخدرات تأثيراتيا ك طرؽ التخمص المدمف منيا ،دار المعرفة لمنشر ك التكزيع،

المخدرات لدل عينة مف المراىقيف ،مجمة عمـ النفس،جامعة القاىرة ،العدد  ،2004 ،15ص .143
عماف ،2012 ،ص .28

مصر ،2012 ،ص .83
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المبلحظ مف خبلؿ ما تقدـ في عرض جممة ىذه التعاريؼ أف المخدرات ىي كؿ مادة
مصنعة أك طبيعية يتـ استخداميا يتـ تناكليا مف طرؼ الفرد التي تحدث أعراض جسمية
كعقمية كنفسية غير طبيعية عمى مستكل سمككاتو كتصرفاتو ،ك تجعؿ مف الفرد في حالة
البلكعي كعدـ التكازف النفسي كالجسمي.
ج ػػػ التعريؼ القانوني لممخدرات:

يعرؼ المشرع القانكني المخدرات عمى أنيا " :كؿ مادة مسكرة أك مفترة طبيعية أك

مستحضرة كميائيا ،مف شانيا أف تزيؿ العقؿ جزئيا أك كميا كتناكليا يؤدم لئلدماف بما ينتج
عنو تسمـ في الجياز العصبي فتضر الفرد كالمجتمع كيحظر تداكليا أك زراعتيا ،أك صنعيا
إال ألغراض يحددىا القانكف ،كبما ال يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية.

7

الجدير باإلشارة في ىذا السياؽ أف مختمؼ الدكؿ ليا إطار تشريعي يعاقب عمى المتاجرة
بالمخدرات كاستيبلكيا كزراعتيا كذلؾ ،لكف ىذا اإلطار التشريعي يختمؼ مف بمد آلخر
بحسب الخصكصيات الثقافية كاالجتماعية ك حتى االقتصادية.
دػػػ التعريؼ االجتماعي لممخدرات:

تعرؼ بأنيا تمؾ المكاد التي تؤدم بمتعاطييا ك

متناكليا إلى السمكؾ الجانح ،كتمؾ المكاد التي تذىب العقؿ كتدفع متعاطييا لمسمكؾ
المنحرؼ.
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في ضكء ما سبؽ ذكره مف عرض لبعض التعاريؼ المتعمؽ بالمخدرات ،نجد أف ىناؾ
ابعاد ك أنكاع جديدة تدخؿ في خانة مفيكـ المخدرات ،كالسبب ىك أف ىناؾ أنكاع جديدة تـ
استخداميا بشكؿ سيء فأصبحت تدخؿ في خانة المخدرات ،فقد ظيرت المنبيات
كالمنشطات كالعقاقير المسكنة لآلالـ،كمنو فقد تتعدد أبعاد المفيكـ .
يمكف أف نقدـ تعريفا لممخدرات بأنيا كؿ مادة طبيعية أك مستحضر كميائيا يحدث تأثي ار
عمى جسـ اإلنساف تظير منو أعراضا خاصة كتمحؽ الضرر بالكظائؼ الطبيعية لمجسـ
كالعقؿ ،كتمحؽ كذلؾ ضر ار بالفرد كالمجتمع.
 2ػ  2ػ تعريؼ تعاطي المخدرات:
7
8

ػ محي الديف حكرم :الجريمة أسبابيا كمكافحتيا ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،2003 ،دمشؽ ،ص .58
ػ عبد العزيز بف عمي الغريب :ظاىرة العكد لئلدماف في المجتمع العربي ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية،

الرياض ،2006 ،ص 33
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يعتبر مفيكـ التعاطي بأنو " :رغبة غير طبيعية يظيرىا بعض األشخاص نحك مخدرات
أك مكاد سامة تعرؼ ػ إراديا أك عف طريؽ المصادفة ػ عمى أثارىا المسكنة كالمخدرة أك
المنبية كالمنشطة ،تسبب حالة مف اإلدماف ،تضر بالفرد جسميا ،نفسيا كاجتماعيا".
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مف ىذا المنطمؽ فإف تعريؼ تعاطي المخدرات ككنو رغبة غير طبيعية ( قكية) أك
استعماؿ المادة المخدرة ينطبؽ عمى المتعاطي ألكؿ مرة ك الذم يتعاطيا بصفة منتظمة ك
المدمف عمييا كذلؾ ،بمعنى أف فكرة التعاطي تشمؿ كؿ أنكاع التعاطي.
 3ػػ تصنيفات المخدرات:

ىناؾ عدة معايير لتصنيؼ المخدرات ك ىذا ناتج لتعدد انكاعيا ك لتأثيراتيا كمككناتيا ،حتى

لمناطؽ إنتاجيا ،فقد صنفت كفقا لمكف ،كصنفت كذلؾ كفقا آلثارىا عمى الجسـ كالحالة
النفسية ،كقد صنفت كفقا لممصدر ،فالتي صنفت كفقا لمكف فمنيا البيضاء مثؿ المكركفيف،
ىيركيف ،كككاييف ،كمخدرات سكداء المكف كالحشيش ك األفيكف.
 3ػ  1ػػػ التصنيؼ حسب المصدر:

أ ػػ المخدرات الطبيعية :ىي المخدرات التي يتـ استخبلصيا مف الطبيعة ،بمعنى انيا

نباتات التي تحتكم أكراقيا كثمارىا عمى مادة مخدرة مثؿ نبات القنب اليندم ،الكككا،
الخشخاش ( األفيكف) كالقات.
ب ػ المخدرات المصنعة  :ىي التي تستخمص مف المكاد المخدرة الطبيعية السابقة ك تجرم
عمييا عمميات كميائية لتصبح أكثر تركي از كأشد أثر مثؿ  :المكرفيف ،الكككاييف ،الييركيف
مسكنات اآلالـ.

10

ج ػ المخدرات التخميقية  :ىذه المخدرات ناتجة عف تفاعبلت كميائية ،تمت جميع مراحؿ

صنعيا في المعامؿ مف مكاد كميائية ،ال يدخؿ فييا أم نكع مف أنكاع المخدرات الطبيعية

9

ػ نصيرة براىمية :إدماف المخدرات في المجتمع الجزائرم ػ المدمف بيف المرض ك اإلجراـ ،مجمة

الدراسات ك البحكث االجتماعية ،جامعة الكادم ،العدد األكؿ  ،2013 ،ص 40
10

ػ محمد الزحيمي :أحكاـ التخدير ك المخدرات الطبية ك الفقيية ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية

ك القانكنية ،العدد  ، 24جانفي  ،2008ص.749
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كاف كانت تحدث أثار مشابية لممخدرات الطبيعية خاصة حالة اإلدماف ،كمنيا :المنكمات
(الباربيكرات) المنبيات ( األمفيتامينات) ،كالميدئات كالفاليكـ ،كعقاقير اليمكسة.

11

 3ػ  2ػػػ تصنيؼ بحسب تأثيرها:

كىذا التصنيؼ يرتكز أساس عمى تأثير المخدر عمى المتعاطي فمنيا الميبطات أك

المسكنات كالمنكمات ،كمنيا المنشطات كعقاقير اليمكسة ،كما صنفتيا بعض القكانيف
كاألنظمة تصنيفات أخرل أك عددتيا تعدادا بشكؿ عاـ تقسـ إلى مجمكعات :مسكنة أك
ميدئة مثؿ األفيكف كمشتقاتو ،كمخدرات منشطة ك منبية.

12

 3ػ  3ػػػ تصنيؼ منظمة الصحة العالمية :
جاء تصنؼ منظمة الصحة العالمية المخدرات كاآلتي:
أػػ مجمكعة العقاقير المنبية :مثؿ الكافيف،النيككتيف ،الكككاييف ك األمفيتامينات.
ب ػػ مجمكعة العقاقير الميدئة :كتشمؿ المخدرات مثؿ المكرفيف كالييركيف كاألفيكف ك

الباربيتيكرات ك بعض المركبات الصناعية مثؿ الميثاف ك تضـ ىذه مثؿ الكحكؿ.

ج ػ مجمكعة العقاقير المثيرة كيأتي عمى رأسيا القنب اليندم الذم يستخرج منو الحشيش

ك الماريجكانا

د ػ بحسب التركيب الكيماكم :ىناؾ التصنيؼ اعتمدتو منظمة الصحة العالمية ،الذم
يعتمد عمى التركيب الكميائي لمعقار كليس عمى تأثيره كيضـ ىذا التصنيؼ (  )08مجمكعات

ىي:13

ػ األفيكف

ػ ػ المنشطات

ػ الحشيش

ػ ػ األمفيتامينات

ػ الكككا

ػ ػ الباربتيكرات

ػ القات

ػ ػ الفكالتيؿ

11

ػ عبد الرحماف العيسكم :المخدرات ك أخطارىا ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،2005 ،ص .98

13

ػ أحمد عبد العزيز األصفر :عكامؿ انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات في الكطف العربي،مكتبة فيد

12

ػ محمد الزحيمي :مرجع سابؽ الذكر ،ص .764

الكطنية لمنشر ،الرياض ،2004 ،ص .46

9

محاضرات في مقياس المخدرات و المجتمع موجهة للسنة الثالثة علم االجتماع

د .عوارم مهــدي

 4ػػ أنواع تعاطي المخدرات :ليس كؿ متعاطي لممخدرات في بعض المناسبات أك لمتجريب

مدمف عمييا ،مف ىذا المنطمؽ فقد تـ تصنيؼ المتعاطيف لممخدرات في ثبلثة فئات ىي:
أػػ التعاطي التجريبي أك االستكشافي :يعبر التعاطي التجريبي عف كضعية يتعاط فييا
الشخص المخدرات مف مرة إلى ثبلثة مرات في حياتو.

14

دكافعو غالبا ما تككف فضكلية

الستكشاؼ أحكاليا ،كقد يتكقؼ المجرب مف أكؿ مرة أك مرتيف ،أك قد يترتب عف ذلؾ
استمرار تعاطيو.
ب ػػ التعاطي العرضي أك الظرفي :بمعنى أف الشخص يتعاطى المخدرات مف كقت آلخر
كقد ال يزيد عف مرة إلى مرتيف في الشير فبل يشعر بتبعية نحكه ،كال يتعاطى إال في حالة
تكفرىا بسيكلة كيككف تعاطي المادة المخدرة عفكيا أكثر منو مدبرا ،كقد يستمر في التعاطي
إذا ما تكفرت بعض العكامؿ النفسية االجتماعية.

15

كما يشير التعاطي الظرفي إلى مرحمة

متقدمة مف مرحمة التعاطي التجريبي.
ج ػػ التعاطي المنتظـ :يعتبر ىذا المستكل مرحمة متقدمة عف المرحمتيف السابقتيف في

تعمؽ المتعاطي بالمخدرات كيقصد بو التعاطي المتكاصؿ كالمنتظـ لممخدرات.

16

كيرتبط

كصكؿ المتعاطي ليذه المرحمة بالعكامؿ النفسية مثؿ اإلكتئاب كالقمؽ كاليأس كاإلحباط أكثر
بارتباطو بالعكامؿ الخارجية مثؿ جماعة الرفاؽ ،كسائؿ اإلعبلـ.
د ػ التعاطي الكثيؼ أك القيرم :إف أىـ ما يميز التعاطي الكثيؼ أك القيرم ىك التعاطي
اليكمي لممخدرات ،كما قد يتمثؿ في تناكؿ مقادير كبيرة لمدة أياـ ،فالمدمف ىك أم فرد
يستخدـ العقاقير استخداما قيريا ،بحيث يضر بصحتو كما تفقده القدرة عمى ضبط النفس
بالنسبة لئلدماف.

17

14

ػ حمكد القشعاف :العكامؿ االجتماعية ك االقتصادية المؤدية إلى تعاطي المخدرات ك المسكرات،

15

ػ محمد حسف غانـ :بحكث ميدانية في تعاطي المخدرات ،دار غريب لمنشر ك التكزيع ،القاىرة،

المجمة التربكية ،العدد  ،2002 ،65الككيت،ص .82
 ،2007ص .98
16

ػ حسف عمي خميفة :اإلدماف الجكانب النفسية ك اإلكمينيكية ك العبلجية لممدمف ،دار الفكر العربي،

ط ،2011 ،1ص 101
17

ػ نفس المرجع ،ص .102
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د .عوارم مهــدي

 5ػػ أنواع المواد المخدرة و تأثيرها عمى المتعاطي :
 5ػ  1ػ األفيوف و مشتقاته:

أ ػػ األفيوف :ىك أخطر انكاع المخدرات يتـ الحصكؿ عميو بإجراء شقكؽ في ثمار
الخشخاش غير الناضجة ،فيسيؿ عمى شكؿ عصارة تجمع ك تجفؼ ،ليا طعـ مر ك تجمع
في تركيب عدد مف العقاقير ،كيتعاط األفيكف ببمعو مع الماء أك القيكة أك الشام أك تدخينو
مع السجائر كيشعر متعاطيو في البدء بالنشاط كالقدرة عمى التخيؿ كالكبلـ ،لكف ىذا ال يدكـ
طكيبل إذ تضطرب الحالة النفسية كيبطئ التنفس كينتيي األمر إلى النكـ العميؽ ،كيصاب
الشخص باإلدماف بعد تعاطيو لؤلفيكف كمستحضراتو ،كالحقف ىي الطريقة األكثر شيكعا
لتعاطي األفيكف.

18

فاألفيكف إذا تعكد عميو الشخص صار جزءا مف حياتو ال يستطيع جسمو

أداء كظائفو دكف تناكؿ الجرعة المعتادة ،كيشعر باآلالـ إذا لـ يتناكؿ الجرعة كتتدىكر
صحتو ،كتضعؼ ذاكرتو كيحدث بطء في التنفس.
ب ػػ المورفيف  :كىك أحد مشتقات األفيكف ،كلقد تـ استخبلص ىذه المادة عمى يد العالـ

األلماني"سيرتكنر" عاـ  ،1804كالمكرفيف عبارة عف مسحكؽ أبيض بمكرم ،كما يمكف أف

يككف عمى شكؿ أقراص ،أك محاليؿ الحقف ،كيتدرج لكنو مف األبيض إلى األصفر أك البني
تبعا لنقاكتو ،كىك مر المذاؽ ،كقد انتشر استخداـ في األغراض الطبية في العالـ الغربي
خاصة الكاليات المتحدة األمريكية.

19

كاستعمؿ لتخفيؼ كعبلج اآلالـ عف طريؽ الحقف.

ج ػػ الحشيش ( الماريجكانا) :يحضر الحشيش مف نبات القنب ،كىك المصطمح الشعبي

لممادة المخدرة المستخرجة مف نبات القنب سكاء مف ازىاره ،أك سيقانو أك جذكره ،كلو عدة

أسماء تختمؼ باختبلؼ البمد الذم يستخرج فيو الحشيش أك ما يعرؼ بػ 'المارجكانا' ،كيسبب
تعاطي الحشيش شعك ار بحاؿ أحسف كخفة الرأس كنشكة مع كثرة الكبلـ ،كزيادة القدرة عمى
الحركة.كما يؤدم تعاطي الحشيش إلى زيادة دقات القمب كشعكر بالضغط كانقباض الصدر

18

ػ جبلؿ عمي الجزارم :إدماف المخدرات ك الكحكليات كأساليب العبلج ،دار حامد لمنشر كالتكزيع،

19

ػ محمد أحمد مشاقبة :اإلدماف عمى المخدرات اإلرشاد كالعبلج النفسي ،دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع،

ط ،1األردف ،2012،ص .38
ط ،1عماف ،2007 ،ص 51
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د .عوارم مهــدي

كاتساع العينيف ،كتعاطيو لفترة طكيمة يتسبب في أثار صحية كعقمية كجسمية جد سيئة عمى
المتعاطي.

20

د ػػ القات  :لقد أدرجت منظمة الصحة العالمية القات ضمف المكاد المخدرة ،كىي عبارة

عف شجيرات دائمة الخضرة ،كأكؿ مف كصفيا باسميا العممي ىك عالـ النبات السكيدم' بير
فكرسكاؿ' عاـ  1763باسـ  ،Catha edulisكيتراكح طكؿ شجرة القات بيف
أمتار.

21

 5ك 10

كتكمف المادة المخدرة في أكراقو كيتـ تعاطيو عف طريؽ مضغ أكراقو ،كيؤدم

تعاطي القات إلى الشعكر بالرضا كالسعادة لدرجة نسياف األخبار المؤلمة ،كبعد ساعات مف
التعاطي يشعر المدمف بالكسؿ كالخمكؿ الذىني كالجسدم كالتقمب لمزاجي كاألرؽ كارتفاع في
ضغط الدـ.
 5ػػ  2ػ المنبهات ( المنشطات أو المثيرات):
أ ػػ الكوكاييف :تعتبر الكككاييف مف أكثر المكاد المخدرة كالمسببة لئلدماف كأخطرىا ،ك يتـ
استخبلصو مف نبات الكككا بطحف أكراؽ ،كينمك نبات الكككا في أمريكا الجنكبية ،كقد كانت
إشارة ' فركيد' األكلى عف الكككاييف في إحدل رسائمو سنة
عبلجيا ،كلقد صنؼ الكككاييف ضمف المخدرات في عاـ

 ،1884حيث اعتبره مشركعا
 ،1914كذلؾ بعد ظيكر أثار

كمادة إدماف كيتـ التعاطي عف طريؽ االستنشاؽ باستخداـ انبكب ،كما يمكف تعاطيو عف
طريؽ الحقف بالكريد ،أك تحت الجمد أك بالعضؿ ،كذلؾ بعد إذابتو بالماء.

22

كيشعر المدمف

في البداية بنكع مف النشكة ك السعادة كالنشاط المتدفؽ ،كما أف ىذه الحالة ال تدكـ طكيبل ،إذ
سرعاف ما يعقبيا الكسؿ كالبلمباالة كالضعؼ العاـ ،كتظير عميو اضطرابات سمككية مف
اليمكسة بكؿ أنكاعيا ،حتى يصبح بعد مدة مف التعاطي ىذه المادة غير قادر تماما عمى
التمييز كانحطاط تاـ لجميع كظائؼ الجسـ كتدمير لخبليا المخ ،كتفكؾ الشخصية،
كاضطرابات قمبية كتنفسية حتى يمكف أف تسبب لو مكت مفاجئ.
ب ػػ األمفيتاميف :ىك عقار يتـ تحضيره ،كيستخدـ في العبلج الطبي ،ك يتـ تعاطي ىذا
العقار عف طريؽ البمع عمى شكؿ أقراص أك عف طريؽ الحقف ،كما يمكف تناكليا عمى شكؿ
20
21
22

ػ محمد أحمد مشاقبة :مرجع سابؽ الذكر ،ص.51
ػ مصطفى سكيؼ :المخدرات ك المجتمع ،عالـ المعرفة ،الككيت ،1996 ،ص .40
ػ جبلؿ عمي الجزارم ،مرجع سابؽ الذكر ،ص 52
12

محاضرات في مقياس المخدرات و المجتمع موجهة للسنة الثالثة علم االجتماع

سائؿ يبمع عف طريؽ الفـ.

23

د .عوارم مهــدي

كيحدث لمتعاطيو في بداية التناكؿ الشعكر بالراحة كالغبطة

كالقكة ،لكف عند اإلدماف عميو يؤدم إلى االكتئاب كاليمكسة كالعدكانية كالغثياف ،كما يشعر
المتعاطي بالتعب كتسارع ضربات القمب كارتفاع ضغط الدـ كتصبب العرؽ ،كرغبة شديدة
في إعادة تعاطي ىذا العقار .
ج ػػ المخدرات المهموسة :ىي عبارة عف مجمكعة مف المكاد التي ليا تأثير مباشر عمى

الحالة النفسية ،التي تثير عند مف يتعاطاىا بعض اليمكسات ،كىي مكاد مخدرة تعمؿ عمى
تشكيو الحقيقية لؤلشياء ،كىي متنكعة منيا األقراص كالمكاد التي يتـ تعاطييا عف طريؽ

الحقف ،مثؿ عقار (أؿ.اس.دم) ،كعقار ( المسكاليف).يؤدم اإلدماف عمى ىذه العقاقير إلى
مخاطر نفسية تتمثؿ في تغيرات إدراكية كالتغيرات البصرية كالسمعية ،كتغيرات في ممكة
اإلدراؾ ،كتغيرات في الحالة المزاجية ،كالقمؽ كالخكؼ كالسمككات العنيفة ،باإلضافة إلى
ظيكر اليبلكس كتغيير النظرة إلى البيئة المحيطة كالشعكر بالفزع كاالكتئاب كالرغبة في
االنتحار.

24

د ػػ المنومات :ىي أدكية تعمؿ بمفعكليا لمتأثير عمى الجياز العصبي المركزم فتؤدم

إللى تيدئة الشخص كتنكيمو كتسبب بعض المنكمات إدمانا نفسيا عمييا كخاصة نكع

'الباربيتكريات' ،كما تشتؽ المنكمات مف حمض 'الباربتيكريؾ' تستخدـ كمسكنات ،كبالنسبة
لتأثيرىا فيتكقؼ عمى نكع المنكـ ،فيناؾ منكـ ضعيؼ المفعكؿ مثؿ ':البنتكثاؿ' كآخر متكسط
المفعكؿ مثؿ ' :األميتاؿ' ،كثالث قكم المفعكؿ مثؿ ':الفينكباربيتاؿ' ،كتؤخد المنكمات في
الغالب عمى شكؿ أقراص أك كبسكالت ،كمف اآلثار السمبية اإلدماف عمييا عمى المدل
الطكيؿ كليا تأثير عمى بعض كظائؼ الجسـ كالمعدة ككذلؾ المخ خاصة عمى مستكل
التركيز كاالنتباه بحيث تؤثر عمى البصر ك السمع.

23

ػ محمكد مرسي :اإلدماف :تبغ ،خمكر ،مخدرات ،مؤسسة الطريؽ لمنشر كالتكزيع ،االردف ،ط،1

 ،2005ص .114
24

ػ محمكد السيد عمي :المخدرات تأثيرىا ك طرؽ التخمص منيا ،مكتبة فيد الكطنية ،الرياض ،ط،1

 ،2012ص .126
25

25

ػ نفس المرجع ،ص .127
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د .عوارم مهــدي

الشكؿ رقـ ( )01يمثؿ خريطة تصنيفية ألنكاع المخدرات
خريطة تصنيفية ألنواع المخدرات
بحسب إنتاجيا
 1ػ مخدرات تنتج مف

نباتات طبيعية مباشرة

مثؿ :الحشيش ،القات،
األفيكف ،ك نبات القنب.

 2ػػ نباتات مصنعة:
كتستخرج مف النبات

الطبيعي بعد أف تتعرض
لعمميات كميائية ك تحكيميا

إلى صكرة أخرل.

 3ػػ مخدرات مركبة :ك
تصنع مف مكاد كميائية ،ك

مركبات أخرل ك ليا

التأثير نفسو مثؿ بقية

المكاد المخدرة المسكنة ك

بحسب تأثيرىا

بحسب تصنيؼ منظمة الصحة
العالمية

 1ػ المسكرات :مثؿ

 1ػ مجمكعة العقاقير المنبية :مثؿ:

الكحكؿ ك الكمكركفكـ.

الكافيف ،النيككتيف ،الكككاييف ك

 2ػ مسببات النشكة:
األفيكف ك مشتقاتو

االمفيتاميف.
 2ػ مجمكعة العقاقير الميدئة :ك

 3ػ الميمكسات :مثؿ
الميسكاليف ك القنب

تشمؿ المخدرات مثؿ :المكرفيف ك
الييركيف ك األفيكف ك مجمكعة
الباربيتكرات ك بعض المركبات

اليندم
 4ػ المنكمات :مثؿ:
الككراؿ ك الباريبكرات،
السمفكناؿ ك برمكميد
البكتاسيكـ

الصناعية مثؿ الميثاكف  ،كتضـ
ىذه المجمكعة كذلؾ الكحكؿ.
 3ػ مجمكعة العقاقير المثيرة كيأتي
عمى رأسيا القنب اليندم.

المنكمة ك الميمكسة .

المصدر :جبلؿ عمي الجزارم :إدماف المخدرات ك الكحكليات ك أساليب العبلج ،دار حامد لمنشر ك

التكزيع ،األردف ،ط ،2012 ،1ص .82
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د .عوارم مهــدي

ثانيا ػػ اإلدماف ماهيته و مراحمه ،و التصورات النظرية المفسرة له

 1ػػ تعريؼ اإلدماف :إف التعاطي المتكرر لممخدرات يمكف أف يتسبب في اإلدماف ذلؾ
بسبب تعمؽ المتعاطي بالمخدر ،ككف أف الشخص المتعاطي تعكد عمى تناكؿ المخدرات
كأصبح يشعر بالمذة كالنشكة عند تعاطييا ،كىذا ما يجعمو يكرر تعاطييا ك يتطمب منو زيادة
الجرعة حتى يصؿ إحساس مشابو ك بتكرار ىذه العممية ينشأ اإلدماف.
يقصد بإدماف المخدرات ىك التعاطي المتكرر لمادة نفسية لدرجة أف المتعاطي يكشؼ عف
انشغاؿ شديد بالتعاطي ،كما يشعر بعجز أك رفض عف االنقطاع ،أك لتعديؿ تعاطيو ك كثي ار
ما تصبح حياة المتعاطي تحت سيطرة تعاطي المخدرات لدرجة قد تصؿ إلى استبعاد أم
نشاط آخر ،كمف أىـ أبعاد اإلدماف ما يأتي:

26

ػ ميؿ إلى زيادة جرعة المادة المخدرة ك ىك ما يعرؼ بالتحمؿ؛
ػ اعتماد لو مظاىر فيزيزلزجية كاضحة؛
ػ حالة تسمـ عابرة أك مزمنة؛
ػ رغبة قيرية قد ترغـ المدمف عمى محاكلة الحصكؿ عمى المادة النفسية المطمكبة بأم
كسيمة؛
ػ تأثير مدمر عمى الفرد ك المجتمع.
ك يعرؼ ' أحمد عكاشة' اإلدماف بأنو " :حالة التسمـ الدكرم أك المزمف ك الذم يؤثر عمى
الفرد ك المجتمع مف جراء التعاطي المستمر".

27

تعريؼ ' ىنرم برنارد' لئلدماف عمى أنو ":حالة شاذة تتمثؿ في النككص إلى الشكؿ
البدائي بحثا عف المذة كما ىي في صكرتيا األكلية عند الرضيع بعد الحصكؿ عمى ىذه المذة
تعقبيا مباشرة حالة معاناة شديدة كتعب ،األمر الذم يجعؿ المدمف يبحث عف المذة مف
جديد".

28

26

ػ مصطفى سكيؼ ،مرجع سابؽ الذكر ،ص 13

28

ػ نفس المرجع ،نفس الصفحة.

27

ػ عادؿ الدمرداش :اإلدماف مظاىره ك عبلجو ،عالـ المعرفة ،الككيت ،1990 ،ص .24
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مف خبلؿ ما تقدـ نجد أف اإلدماف ىك إحساس الشخص المتعاطي بحاجة شديدة إلى
تناكؿ المادة التي كاف يتعاطاىا ،فإف لـ يتناكليا ينتابو تغير جسدم كنفسي شديد ،كاإلدماف
حالة مرضية خطيرة تحصؿ لمتعاطي المخدرات بشكؿ متكرر ،فيتعكد الجسـ عمى المخدر
كيعتمد عميو ،بحيث يضطر المتعاطي لزيادة الجرعة بشكؿ مستمر لمحصكؿ عمى نفس
المفعكؿ ،كاشباع رغبتو ،كقد يدمف الشخص عمى مادة كاحدة ،كقد يدمف عمى أكثر مف مادة
مخدرة.
 2ػػ مراحؿ اإلدماف:

أ ػػ التحمؿ :ىك حاجة المدمف لزيادة لعقار يكما بعد يكـ لكي يصؿ إلى التأثيرات

المرغكبة لديو كالمدمف قد يتجرع كمية مف العقار لكي يصؿ إلى غايتو ،كعممية الحصكؿ
عمى العقار بأية طريقة يعني السمكؾ الذم يستبيح كؿ شيء لمكصكؿ إلى العقار ،فممكف
يمارس سمكؾ الكذب كالغش كالتزكير كالخداع إلى السرقة ك قد ينتيي إلى الجريمة لمحصكؿ
عمى المادة المخدرة.
ب ػػ االعتياد :و ىك حالة الفرد عند استيبلكو عمى نحك معتاد لمعقار ،كيرغب دائما في
تعاطييا مجددا.أم بمعنى يتعكد مرحميا في تعاطي المادة المخدرة ،ك ىناؾ يمكنو االمتناع
عف تعاطييا ألنو يممؾ القدرة في ىذه المرحمة عف االمتناع عف تعاطييا.أ] يممؾ الرغبة في
التعاطي ك كذلؾ يمكنو االمتناع عف التعاطي.
ج ػػ االعتماد :ك ىك حالة نفسية كأحيانا عضكية ،تنتج عف تفاعؿ الشخص المتعاطي مع
المادة المخدرة ،كمف خصائصو اإللحاح في الحصكؿ عمييا كاالتجاه نحك زيادة الجرعة.

29

كما يؤدم إلى استجابات كأنماط سمكؾ مختمفة تشمؿ دائما الرغبة الممحة في تعاطي العقار
بصكرة متصمة أك دكرية لمشعكر بآثاره النفسية ،أك لتجنب اآلثار المزعجة التي تنتج عف عدـ
تكفره ،كىناؾ بعض المكاد تسبب اعتمادا نفسيا فقط ،أما العقاقير التي تسبب اعتمادا عضكيا
فيي تسبب أيضا اعتمادا نفسي.

29
30

30

ػ عادؿ الدمرداش :مرجع سابؽ الذكر ،ص .28
ػ عايد عمي الحميداف :دكر الرعاية البلحقة في رعاية المتعافيف ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية،

الرياض ،2008 ،ص .18
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كقدم يدمف المتعاطي عمى أكثر مف مادك كاحدة كمف خصائصو:

د .عوارم مهــدي
31

ػ الرغبة الممحة في االستمرار عمى تعاطي العقار كالحصكؿ عميو بأية كسيمة؛
ػ زيادة الجرعة بصكرة متزايدة لتعكد الجسـ عمى العقار ،كاف كاف بعض المدمنيف يظؿ
عمى جرعة ثابتة؛
ػ االعتماد النفسي ك العضكم عمى العقار؛
ػ ظيكر أعراض نفسية ك جسمية مميزة لكؿ عقار عند االمتناع عنو فجأة.
ك ىناؾ نمطيف مف االعتماد ىما:
 االعتماد النفسي :يشير إلى رغبة قكية لمحصكؿ عمى التأثير نفسو الذم كاف
يحدثو العقار الذم تـ االعتماد عمى تعاطيو ،إذ يجد الشخص المتعاطي أف تمؾ
الحالة النفسية التي يحدثيا التعاطي أساسية لكفالة حسف الحاؿ لديو.
كما يعرؼ عمى أنو" حالة عقمية تتميز برغبة قيرية تتطمب استخداـ دكرم أك مستمر
لعقار معيف لغرض المتعة أك إلغاء التكتك".

32

كتتبايف المكاد المخدرة فيما تحدثو مف تأثير ،فاليركيف مثبل يؤدم إلى كؿ مف االعتماد
النفسي كالعضكم ،في حيف أف الكككاييف يؤدم فقط في أغمب الحاالت إلى االعتماد
النفسي.
 االعتماد العضوي :ك يشير إلى حاجة الجسـ لمعقار الذم تـ االعتماد عمى تعاطيو،

ك يعرؼ االعتماد العضكم عمى أنو " :تغير في الحالة الفسيكلكجية لمجسـ ،يحدث نتيجة

تكرار التعاطي ألحد العقاقير ،األمر الذم يستمزـ االستمرار في تعاطيو ،حتى يتكقؼ ظيكر
أعراض جسمية مزعجة كقد تككف مميتة ،ك يتميز بشيئيف خطيريف:
ػػ التعود :كيحدث نتيجة تكرار تعادم المخدر ،كالذم بدكره يؤدم لتغييرات عضكية في
جسـ اإلنساف ك يصاحب ذلؾ زيادة الجرعة.
ػػ األعراض اإلنسحابية :ك ىي عبارة عف رد فعؿ فسيكلكجي تظير بتكقؼ المتعاطي
لممخدر فجأة ،ك تختمؼ ىذه األعراض باختبلؼ نكع المخدر كضعفو كدرجة االعتماد عميو،
31
32

ػ عادؿ الدمرداش :مرجع سابؽ الذكر ،ص 29
ػ فؤاد متكلي بسيكني :التربية ك ظاىرة انتشار ك إدماف المخدرات ،مركز االسكندرية لمكتاب،

االسكندرية25 ،2000 ،
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كتتمثؿ ىذه االعراض في :فقداف الشيية ،عدـ اليدكء ،ضعؼ العضبلت ،اإلنفعاؿ ك
صعكبة التنفس".

33

شكؿ رقـ( :)02يوضح أنواع اإلدماف
اإلدماف نوعاف
إدماف سيكولوجي نفسي

إدماف فسيولوجي جسمي

حيث تتككف لدل

حيث تتعكد خبليا الجسـ عمى العقار
كال تعمؿ بدكنو كتدفعو

المتعاطي عادة

قي ار لتعاطي العقار

قكية جدا تتشبث بو
كال يستطيع
التحرر منيا إال بالعبلج

المصدر :عبد الرحماف العيسكم :المخدرات كأخطارىا ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة،
،2005ص 114
 3ػػ النظريات المفسرة لتعاطي المخدرات و اإلدماف عميها:
حتى نفيـ ظاىرة تعاطي المخدرات فيما عميقا ،كشامبل ،ك حتى نحيط بمختمؼ
المسببات كالنتائج التي تمحؽ نتيجة تعاطي المخدرات كاإلدماف عمييا ،يستكجب أف نعرض
مختمؼ التصكرات النظرية التي حاكلت أف تقدـ تصك ار عمميا لئلجابة عف سؤاؿ في غاية
األىمية ك ىك :لماذا يتعاطى بعض األشخاص المخدرات ك يدمنكف عمييا؟
كلعؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يقكدنا لطرح جممة التصكرات النظرية التي قدمت إجابة
عف ىذا السؤاؿ بحسب كجية نظرىا ،كالمتمثمة في اآلتي:
33

ػ فؤاد متكلي بسيكني ،مرجع سابؽ الذكر ،ص25
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 1-3ػػػ التفسير الحيوي الكيميائي ( المنظور الطبي):

يشير ىذا المنظكر إلى أف المدمف شخص كقع فريسة لتغيرات فسيكلكجية ،فيذا الجانب

ينطكم عمى عكامؿ ك عمميات فيزيزلزجية ك كميائية ،فالعقاقير تحدث تغيرات ك اضطرابات
في حركة ككظائؼ أعضاء الجسـ ،كفي ىذا الصدد يرل "' ميمر' أف المنظكر الطبي ينطمؽ
مف منطمقات بيكلكجية بحتة ترل أف االعتماد الجسمي عمى التعاطي يككف أكبر كأشد نتيجة
التفاعبلت الكميائية داخؿ المخ ك الجسـ".

34

يقكـ تفسير ىذه النظرية عمى العبلقة الكثيقة بيف التعاطي كالنشكة التي يحدثيا المخدر مع
االستمرار في التعاطي ،ثـ زيادة الجرعة ألجؿ الكصكؿ إلى مستكل االنتعاش أك النشكة التي
عيدىا الجسـ مف المخدر ،كىنا يحدث اعتماد الجسـ عميو ،حيث تدخؿ المادة األساسية في
تركيب المخدر في المراحؿ األساسية لمتمثيؿ الغذائي الحيكم داخؿ خبليا الجسـ ،كبيذا
يصبح ذلؾ النكع ضركرم لمجسـ كيصعب االستغناء عنو.
كما قدـ بعض العمماء الذم يبحثكف في المجاؿ الكميائي العصبي أف السبب في اإلدماف
يكمف في عامؿ أساسي مرتبط خبليا المخ المعركفة بمراكز الثكاب ،كىذا يخمؽ اإلدماف عمى
المخدر بيكلكجيا لدل المدمف.
 2-3ػػ نموذج المرض في تفسير اإلدماف:

يتحدد ىذا النمكذج بما أقرتو منظمة الصحة العالمية عاـ

 1952ككذا الرابطة الطبية

االمريكية عاـ  ،1965عمى أف اإلدماف ك بخاصة اإلدماف عمى الكحكؿ عمى انو مرض ك
مف اف حالة تعاطي العقاقير كالمخدرات ىك حالة مف االضطراب تصيب األشخاص
المتعاطيف.
كما أكده بعض الباحثيف أمثاؿ ' كمير ك جيمينؾ' عاـ  1960عمى أف اإلدماف ك الخمكر
ىي مرض مزمف يظير في التعاطي المتكرر بالدرجة التي تمحؽ االذل بالصحة الجسمية ك
العقمية لممتعاطي.
ك يقكـ ىذا التصكر عمى طرح يتمثؿ في:
34

ػ نجية محمد :اإلدماف الكارثة ك العبلج ،الدار الجماىرية لمنشر ك التكزيع ،1994 ،ص .43
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د .عوارم مهــدي

 3-3ػػ النموذج الوراثي :بحيث يرتكز ىذا النمكذج في تفسيره لتعاطي المخدرات ك

اإلدماف عمييا عمى اف ىذا السمكؾ ( سمكؾ التعاطي) ينتقؿ مف المدمف إلى أبنائو ،كما

ينتقؿ لكف الشعر ،لكف العينيف ،الطكؿ ،كلكف دكف تحديد الميكانيزمات المسؤكلة عف ذلؾ،
ككيفية حدكث العممية ،إف اىـ مبدأ تعتمد عميو ىذه النظرية ،أننا ال نصبح كحكلييف ،كلكف
نكلد كذلؾ.

35

لقد ركز أصحاب ىذا الطرح عمى دكر العامؿ الكراثي في حدكث اإلدماف عمى الحككؿ ك
المخدرات في إثبات فركضيـ عمى أساس:
ػ الدراسات التي أجريت عمى الحيكنات في المختبر؛
ػ نسبة حدكث اإلدماف في أسر المدمنيف؛
ػ دراسة التكأـ
ػ ارتباط إدماف الخمر أك العقاقير بأمراض أك صفات ثبت أنيا مكركثة.
كبيف الدراسات التي اعتمد عمييا أصحاب ىذا التصكر أف الشخص ذك التاريخ العائمي
السبؽ لئلدماف الكحكلي قد ينمك بمعدؿ أربع نرات أكثر مف الشخص الذم ال يتصؼ بيذا
التاريخ السابؽ ،فالنكذج الكراثي يفترض كجكد استعداد كراثي كمنقكؿ داخؿ األسرة ليصبح
الفرد مدمنا بالكراثة.
كفي ىذا السياؽ نشرت المجمة البريطانية لمصحة عاـ  1980ممخص عف الدراسات التي
تكصمت إلى اف اإلدماف عمى الكحكؿ تزيد نسبتو في أسر المدمنيف ،كما تبف أف األشخاص
الذيف يدمنكف عمى الكحكؿ تجد  %25مف آبائيـ يدمنكف عمى الكحكؿ ك  %20مف امياتيـ
تمدف عمى الكحكؿ.

36

مف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ أف النكذج الكراثي ركز عمى عامؿ الكراثة في انتقاؿ اإلدماف
عمى الكحكؿ كالمخدرات ،كذلؾ ككف أف أحد األباء أك كبلىما مدمنيف ،كلعؿ ما تنادم بو
مختمؼ الجيات الطبية المختص في مجاؿ الحمؿ ىك عدـ تعاطي أم مكاد مخدرة مف
سجائر تبغ أك كحكؿ أك مكاد مخدرة في مرحمة الحمؿ ،كذلؾ تفاديا لبعض األمراض أك
35

ػ قماز فريدة :عكامؿ الخطر ك الكقاية مف تعاطي الشباب لممخدرات ،مذكرة ماجستير في عمـ

االجتماع التنمية ،كمية العمكـ اإلنسانية ك االجتماعية،جامعة منتكرم ،قسنطينة45 ،2009 ،
36

ػ نفس المرجع ،ص 49
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التشكىات التي تصيب الجنيف ،مف جية أخرل أف لمعامؿ الكراثي أىمية كبيرة في تككيف
شخصية الفرد كذلؾ لما يحممو مف ىرمكنات مكركثة عف اآلباء أك األجداد.
 4-3ػػػ التفسير النفسي االجتماعي :

ييتـ التفسير النفسي االجتماعي بتأثير الجماعة بجميع انكاعيا ككظائفيا ،كلكف فيما

يخص ظاىرة تعاطي المخدرات ،فإنيا تركز عمى جماعتيف ميمتيف ىما:
ػ ػ جماعة األسرة :كالتي تتمثؿ في  :األب ،األـ  ،اإلخكة كاألخكات ،الجد ،الجدة
ػ جماعة األصدقاء كالدكر الكبير الذم يمعبو األصدقاء في التأثير دفع بعض األصدقاء
لبعض المتعاطيف الشباب كاكسابيـ سمككات منحرفة أخرل ،كأصبح مف المسمـ بو أف مرافقة
األصدقاء المنحرفيف يساىـ في ظيكر سمككات إنحرافية كتعاطي المخدرات .
إف تأثير الجماعة يشغؿ حي از فكريا في النظريات المعاصرة ك البحكث الخاصة بتعاطي
المخدرات خاصة لدل المراىقيف ،حيث تكصمت بعض الدراسات مثؿ دراسة ' كابمف ك آؿ'
عاـ  1990إلى كجكد عبلقة قكية بيف تاثير جماعة الرفاؽ ك تعاطي المراىؽ لممخدرات أك
االنحراؼ.

37

نظ ار ألىمية الجماعة فقد اعتبرىا الباحثكف أىـ أسباب انتشار المخدرات ،ذلؾ ألنو مف
النادر أف يتـ البحث عف المخدرات خارج الجماعة ،حتى كاف كاف المتعاطي في حالة نفسية
سيئة ،بمعنى آخر ،حتى كاف تكفرت جميع الظركؼ الممكنة التي تدفع في الغالب الشباب
إلى تعاطي المخدرات ،فإف االقتراح دائما يأتي مف طرؼ األصدقاء ،باإلضافة إلى أف
الشخص المراىؽ ال يعرؼ المخدرات كانكاعيا كدرجة تأثيرىا إلى مف خبلؿ جماعة الرفاؽ
الذم يزكدكف بيا كيحدثكنو عنيا ،ناىيؾ عف أف مرحمة المراىقة ك ما تحممو مف
خصكصيات كتغييرات نفسية كجسمية لدل الفرد ليا تأثير كبير عمى درجة االرتباط
بالجماعة الرفاؽ.

37

ػ فريدة قماز :مرجع سابؽ الذكر ،ص52
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كلعؿ اىـ الميكانيزمات التي يتـ بفضميا تأثير الشباب المنحرؼ عمى أصدقائيـ ،فإنيا
تأخذ أشكاال مختمفة ،غير أف ىناؾ مف فسر ىذا التأثير عف طريؽ:

38

ػ الترابط التفاضمي :بمعنى أف ىناؾ رابط قكم بيف الشاب المراىؽ ك األصدقاء
المنحرفيف ،كيفضؿ كؿ ما يقكمكف بو مف سمككات ك يقمدىـ ك يكتسب سمككاتيـ ك خبراتيـ
دكف تمييز أك رفض لما يبدر منيـ.
ػ ػ التنشئة االجتماعية :بمعنى أنو إذا فقد الشاب المراىؽ مقكمات التنشئة االجتماعية
السميمة فإنو يمجأ إلى االصدقاء في محاكؿ لو لمتكيؼ كمعرفة مختمؼ التأفكار كالتصكرات
كالسمككات التي تمكنو مف التكيؼ مع المحيط أك حتى معرفة كيؼ يمكنو أف يككف قاد ار
عمى العيش.
ػ التعمـ االجتماعي :إف الشاب خاصة المراىؽ يحتؾ بالرفاؽ كيحاكؿ دائما أف يتعمـ
سمككات ك يكتسب أفكار كتصكرات كاتجاىات تؤىمو لئلندماج كالتكيؼ مع محيطو.
غير أف ىناؾ مف الباحثيف مف اشترط شركطا لكي يككف تأثير الجماعة المنحرفة عمى
الشاب المراىؽ ،كىي:
ػ درجة تمسؾ الشاب باألصدقاء المنحرفيف؛
ػ مقدار الكقت الذم يقضيو الشاب مع جماعة األصدقاء؛
ػ مدل استحساف أك مكافقتو عمى السمكؾ المنحرؼ؛
ػ مدل ضغط األصدقاء عميو.
إف تفاعؿ ىذه الشركط ك تكفرىا لو تاثير قكم في حالة ما إذا رافؽ الشخص األصدقاء
المنحرفيف ،فإف ىذه العبلقة المكجكدة بيف الشاب المراىؽ كجماعة أصدقائو المنحرفيف ىي
أحد أىـ األسباب التي تؤدم بالشاب المراىؽ إلى تعاطي المخدرات كاإلدماف عمييا ،فتتككف
عبلقة جد مميزة بينيـ مف خبلؿ لقاءاتيـ كسمككاتو كحتى المغة التي يستخدمكنيا كاألعماؿ
التي يقكمكف بيا.

38

ػ فريدة قماز:مرجع سابؽ الذكر ،ص 53
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 5-3ػػػ النظرية السموكية:

لقد اىتمت النظرية السمككية اىتماـ بالغا بسببية تعاطي المخدرات ،قصد كضع تقنيات

عبلجية متعددة تعتمد عمى مسممات سمككية ،كىك أف سمكؾ الشخص سكاء كاف سمككا سكيا
أك سمككا غير سكم فيك نتيجة التعمـ ،أما بالنسبة لسمكؾ تعاطي المخدرات فإف البدأ المؤكد
ىك أف األشخاص سكؼ يكرركف األفعاؿ التي ككفئكا عمييا ،كسكؼ يمتنعكف عف األفعاؿ
التي لـ يكافؤا عمييا أك عكقبكا عمييا.
يعتبر 'ككمر' أكؿ مف طبؽ مبادئ نظرية االرتباط الكبلسيكي 'لبافمكؼ' لتفسير اكتساب
سمكؾ تعاطي العقاقير كالمخدرات كاستم ارره أك انطفائو .فقد افترض 'ككمر' أف عكامؿ
االشتراط تمعب دك ار ميما في إدماف العقاقير كالمخدرات لذلؾ لكحظ أف الحيكاف يزيد عندىا
معدؿ االستجابات القائمة عمى االشتراط اإلجرائي حينما تتبع ىذه االستجابات بالحؽ
بمشتقات األفيكف أك بمنبيات الجياز العصبي مثؿ األمفيتامينات أك الكككاييف أك
بالمسكنات ،كيذىب 'ككمر' إلى أف األنماط السمككية ك األشياء المتعمقة بتعاطي العقاقير
كالمخدرات تصبح " معززات ثانكية" نتيجة اقترانو المتكرر مع التعزيز األكلى المتعمؽ
بتعاطي العقاقير كالمخدرات .كعمى ىذا النحك أيضا فإف المنبيات المرتبطة بشكؿ منتظـ
بأعراض االنسحاب تكتسب خكاص اشتراطية مؤلمة.

39

كيشير 'ستكلرماف' إلى أف جكىر التناكؿ السمككي يتمثؿ في أف العقاقير اإلدمانية يمكف
أف تؤدم إلى تدعيمات إيجابية ( مكافئات) في تجارب شرطية.

40

باإلضافة إلى ىذا فإف الحالة النفسية ك ما يشعر بو المدمف مف قمؽ كاكتئاب عند الحاجة
لمتعاطي فإف يعزز سمكؾ التعاطي كيككف بمثابة المثير الشرطي الشتياء تعاطي المخدرات
بالنسبة لممدمنيف.
 6-3ػػ نظرية التحميؿ النفسي:

تقكـ سيككلكجية اإلدماف حسب نظرية التحميؿ النفسي عمى أساسيف ىما:

39
40

ػ فريدة قماز :مرجع سابؽ الذكر ،ص 57

ػ محمد سعيد الحفار :المخدرات مأساة البيئة المعاصرة ػ دراسة عالمية ،جامعة دمشؽ  ،سكريا،

 ،1993ص .62
41

41

ػعفاؼ محمد عبد المنعـ :اإلدماف ،دار المعرفة الجامعية ،القاىر ،ط ،2007 ،1ص 83
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األساس األكؿ يتمثؿ في صراعات نفسية تعكد إلى :الحاجة إلى األمف ،الحاجة إلى اثبات
الذات ،الحاجة إلى اإلشباع الجنسي النرجسي ،كعميو ففي حالة فشؿ الفرد في حؿ
الصراعات  ،فإنو يمجأ إلى التعاطي.
أما األساس الثاني فيتمثؿ في اآلثار الكميائية لممخدر.
كتفسر نظرية التحميؿ النفسي ظاىرة اإلدماف في ضكء االضطرابات التي يتعرض ليا
الفرد في طفكلتو المبكرة التي ال تتجاكز الثبلث أك األربع األكلى ،كما تفسرىا أيضا أف
ظاىرة اإلدماف ترجع في األساسيا إلى اضطراب العبلقات الحبية في الطفكلة المبكرة بيف
المدمف ككالديو التي تتضمف ثنائية العاطفة أم الحب كالكراىية لمكالد في الكقت ذاتو ،ىذه
العبلقة المزدكجة تسقط كتنقؿ عمى المخدر عندىا يصبح المخدر رم از لمكضكع الحب
األصمي الذم كاف سابقا يمثؿ الخطر كالحب معا.

42

بشكؿ عاـ يقكـ المنظكر النفسي عمى فرضية أف القمؽ النفسي كاإلحباط الناجـ عف تراكـ
الخبرات السالبة في حياة الفرد النفسية تمعب دك ار كبي ار في بدئ التعاطي ،فإذا استمرت
كزادت فإنيا تساعد عمى االستمرار كالمبالغة في التعاطي كيصبح الفرد فريسة لمعقار الذم
يضف أنو المخمص الكحيد لآلالـ النفسية ،أك كسيمة إلشباع حاجات ال تشبع إال بتعاطي
المخدرات ،حيث لتركيبة الشخص دك ار مؤث ار في الميؿ أك االعتمادية في سمكؾ معيف
فالشخصية قميمة التحمؿ لمضغكط االجتماعية ،أك التي لدييا نزعة قمؽ ،كالشخصية سميمة
التأثر أك المنقادة ،يمكف أف تتجو لئلدماف عند مكاجيتيا لئلدماف ألم مشكمة أك عند تأثرىا
43

باألصدقاء.

فظاىرة اإلدماف بحسب مدرسة التحميؿ النفسي مرده تحقيؽ النشكة كالسركر عف طريؽ
المخدرات
أك بعبارة أخرل التخفيؼ مف حالة االكتئاب التي يعاني منيا المدمف ،كليس مجرد إزالة
التكترات الفسيكلكجية الناشئة عف تأثير المخدر.
بحيث يفسر اإلدماف بحسب مدرسة التحميؿ النفسي بأنو:
42
43
44

ػ عفاؼ محمد عبد المنعـ ،مرجع سابؽ الذكر ،ص 84
ػ نفس المرجع ،ص .85

ػ نفس المرجع ،نفس الصفحة.
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ػ ػ تعبير كظيفي لذات عميا ناقصة؛
ػ تعكيض عف احباط شديد ينتج عف حرماف مف اشباع بعض الحاجات األساسية؛
ػ ناتج عف تنشئة اجتماعية ناقصة؛
ػ سمكؾ شخصي بشكؿ عصيا؛
ػ سمكؾ يعبر عف فقد المعايير االجتماعية.
 7-3ػػػ المنظور االجتماعي في تفسير تعاطي المخدرات و اإلدماف عميها:

يركز ىذا االتجاه عمى دكر األسرة كالبيئة الثقافية كالعكامؿ االجتماعية األخرل في تطكر

كتفسير اإلدماف ،كأف ثمة ضغكط اجتماعية تدفع إلى التعاطي كاإلنحراؼ ،كبشكؿ عاـ إلى
اإلدماف ،كمف بيف النظريات التي تفسر سمكؾ اإلدماف نظرية العائمة /األسرة ،حيث تركز
ىذه النظرية عمى إسيامات األسرة في سمكؾ اإلدماف ،ككيؼ تؤثر المشاكؿ عمى كؿ عضك
في األسرة؟ كما ىك تأثير اإلدماف عمى األسرة ككحدة متماسكة؟ كتفترض أف اإلدماف كسيمة
لمتكيؼ مع ظركؼ الحياة كاليركب مف مشاكؿ أسرية اجتماعية كانت أك اقتصادية ،كما أف
االتصاؿ غير الفعاؿ كالتعبير المحدكد عف المشاعر داخؿ الجك العائمي ىي صفات
كخصائص لؤلسر التي تعاني مف اإلدماف ،كما أف تفاعبلت اآلباء ك تكقعاتيـ غير
المتناسقة كسمككيـ القسرم مع األبناء تدفع إلى سمكؾ اإلدماف ،كما أف السمبية كاإلىماؿ
كالغضب ىي مف مسببات اإلدماف.
فقد يساىـ تطكر البنية العائمية بتشجيع استعماؿ المخدرات مف قبؿ المراىقيف ،فالتحكؿ
الذم مس بنية العائمة مف أسرة ممتدة (في المجتمع الجزائرم مثبل) إلى أسرة نككية جعميا
تعتمد عمى أحد الكالديف فقط ،كبخاصة عندما تصبح اىتمامات األسرة النككية اىتمامات
اقتصادية عمى حساب االىتمامات التربكية المتعمقة بالتنشئة االجتماعية لؤلسرة ،خركج المرأة
لمعمؿ كتراجع الكظيفة التربكية ،تراجع كظائؼ مؤسسات داعمة لمتنشئة االجتماعية مثؿ دكر
الشباب ،المسجد ،المدرسة ...إلخ

25

محاضرات في مقياس المخدرات و المجتمع موجهة للسنة الثالثة علم االجتماع

د .عوارم مهــدي

كما نستنبط مف أف ىذا التصكر النظرم أف ركز عمى الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية
المؤثر في العبلقات االجتماعية لؤلسرة ،كخاصة تممؾ التغييرات التي لحقت نتيجة التطكر
التكنكلكجي مف كسائؿ لبلتصاؿ الحديثة ،ككسائؿ اإلعبلـ ،كتراجع سمـ القيـ في المجتمع
الجزائرم.
عمكما يمكف القكؿ أف ىذه التصكرات النظرية حاكلت أف تقدـ تفسي ار لؤلسباب التي تدفع
بالشخص لتعاطي المخدرات ،ككؿ تطكر ركز عمى جانب أساسي في حياة الفرد ،فمنيا مف
جعؿ مف الحياة النفسية كما تنطكم عميو مف حاالت ىي السبب الذم يدفع بالفرد إلى
التعاطي ،كمنيا مف ركز عمى الجانب الطبي الحيكم الكميائي أيف تتفاعؿ بعض المككنات
الحيكية في جسـ اإلنساف كتؤثر عمى الجانب الجسمي كالنفسي كذلؾ مما يساعد عمى
البحث عف زيادة التعاطي ،كمنيا مف ركز عمى الجانب المتعمؽ بطبيعة المكاد المخدرة ك
تأثيراتيا المختمفة ،كمنيا مف اىتـ بالجانب السمككي كما ينطكم عميو ىذا الجانب مف
خصائص كمميزات خاصة فيما يتعمؽ بمبدأ التعمـ كاإلستجابة لكؿ ما يجعؿ مف الفرد يشعر
بالمذة ،كاتجاه سابؽ ليذا ىك االتجاه الكراثي أيف ركز أصحاب ىذا االتجاه عمى دكر
المكرثات التي حمميا المتعاطي مف الكالديف أك مف األسرة المدمنة كالدكر الذم يمكف أف
تمعبو في التأثير أك خمؽ االستعداد لمتعاطي كاإلدماف عمى المخدرات.
 4ػػػ أسباب تعاطي المخدرات و اإلدماف عميها:
إف البحث في مجاؿ أسباب تعاطي المخدرات كاإلدماف عمييا ،يضعنا أماـ ظاىرة تتشابؾ
فييا جممة مف األسباب المختمفة ،فمنيا ما يتعمؽ بالفرد نفسو ،كأخرل تتعمؽ بطبيعة المادة
المخدرة ،كأسباب أخرل تتعمؽ بالظركؼ المحيطة بالفرد المتعاطي ،كلعؿ مف خبلؿ ىذا
العنصر سنتناكؿ بالشرح أىـ األسباب التي تؤدم بالفرد إلى تعاطي المخدرات ،معتمديف
عمى تصنيفيا إلى ثبلث فئات أك مجمكعات.
 4ػ  1ػػ أسباب تتعمؽ بالفرد المتعاطي:
في ىذه المجمكع سيتـ التركيز عمى أىـ العكامؿ المتعمقة بالفرد المتعاطي ،كالتي تعتبر
ىي السبب الذم أدل بالفرد إلى تعاطي المخدرات ،كلعؿ مف بيف ىذه األسباب التي تندرج
ضمف ىذه المجمكعة نجد:
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 العوامؿ البيولوجية :يندرج تحت ىذه المجمكعة كؿ مف العكامؿ الكراثية ك ما يعرؼ
بالعبلمات أك المؤشرات البيكلكجية

45

ففي دراسات كثيرة حكؿ دكر الجانب الكراثي في دفع الفرد نحك تعاطي المخدرات ك
بخاصة تمؾ الدراسات التي ركزت عمى مادة الكحكؿ ،أكدت صحة االفتراضات التي قامت
عمييا ،بحيث كجدت أف معدؿ انتشار اإلدماف عمى الكحكؿ يزداد لدل األفراد الذيف ينتمكف
إلى أسر مدمنة بدكرىا عمى الكحكؿ مقارنة مع معدؿ اإلدماف لدل أشخاص ينمتكف إلى أسر
غير مدمف ،كىذا ما قدمو النمكذج الكراثي في تفسير أسباب تعاطي المخدرات كاإلدماف
عمييا.
عمكما يمكف أف تساىـ العكامؿ البيكلكجية الكراثية في خمؽ االستعداد لدل الفرد الذم
ينتمي إلى أسرة مدمنة عمى الكحكؿ نحك التعاطي ،فيناؾ الكثير مف سمات الشخصية ك
الجسمية كالسمككية التي نرثيا عف آبائنا كأمياتنا.
 العوامؿ النفسية:

في ىذا السياؽ يركز أصحاب ىذا االتجاه أف قضية التعاطي تعكد في األساس إلى "
مسألة ' اإليجابية ' أك ' السمبية' التي تتسـ بيا الخطكات األكلى لممتعاطي عند إقادمو عمى
تناكؿ ىذه المادة أك تمؾ".

46

كالمقصكد ب'اإليجابية' ىنا اعتراؼ المتعاطي ىك نفسو كاف لو دكر إيجابي قبؿ البدء الفعمي
لمتعاطي ،بمعنى أنو كاف لديو حب االستطبلع أك الرغبة في استكشاؼ حقيقة تناكؿ المادة
المخدرة ،أك حتى لديو رغبة في تقميد أصدقائو ،أما 'السمبية' فيي شعكر المتعاطي بأنو بدأ
مسيرتو في طريؽ التعاطي تحت ضغط اآلخريف مف المحيطيف بو ،أيا كانت طبيعة ىذا
الضغط بالترغيب أك بالترىيب.

45
46

ػ مصطفى سكيؼ :مرجع سابؽ الذكر ،ص 67
ػ نفس المرجع ،ص.69
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كىناؾ مف الباحثيف مف يطرح في سياؽ العكامؿ المرتبطة بالفرد كمسببة لمتعاطي،
أسباب تتعمؽ بضعؼ الوازع الديني كخاصة لدينا نحف المسمميف ،مف منطمؽ أف المسكرات

حراـ شرعا ،كلعؿ بعض الشباب كخاصة المراىقيف يبتعدكف عف االلتزاـ بتعاليـ الديف

اإلسبلمي كعف أحكامو ،خاصة في ظؿ انتشار تكنكلكجيات االتصاؿ الحديثة كتأثير كسائؿ
اإلعبلـ .فانعداـ الكازع الديني السميـ لدل كثير مف المراىقيف ،أفقدىـ المرجعية التي يقيـ مف
خبلليا المراىقيف سمككاىـ كاتجاىاتيـ كأفكارىـ ،كما زعزع ثقة المراىقيف في عاداتيـ
كتقاليدىـ ،ككؿ ذلؾ أنتج سكلكاتو كتصرفات لدل المراىقيف تتسـ باالنقياد كالتأثير بأفكار
اآلخريف المنحرفة كالمضممة كغير عقبلنية في تعاطي المخدرات .فالمخدرات تؤدم إلى نبذ
األخبلؽ كفعؿ المنكر كلذلؾ نجد الكثير مف الجرائـ تقع تحت تأثير المخدر.
 الشعور بالفراغ:
إف كجكد الفراع مع عدـ تكفر االماكف المناسبة التي تمتص طاقة الشباب خاصة
المراىقيف تعتبر مف بيف األسباب المؤدية لتعاطي المخدرات ،فالفراغ يجعؿ مف المراىؽ
يسمؾ تصرفات كسمككات قد تميؿ نحك العدائية ك منو إلى مرافقة أصدقاء السكء ،كما تعد
أنشطة التركيح مف بيف العكامؿ الميمة في الكقاية مف االنحراؼ ك تعاطي المخدرات.
 انخفاض المستوى التعميمي و التسرب المدرسي:
إف انخفاض المستكل التعميمي لمشاب خاصة المراىؽ ،يعتبر مف بيف العكامؿ المساعدة
عمى االنحراؼ كمحاكلة اليركب مف تمؾ الحالة المتعمقة بضعؼ مستكاه الدراسي ،ك
تعكيضيا بانشغاالت خارج إطار المؤسسة التعميمية ،ىذا مف جية كمف جية أخرل ضعؼ
المستكل التعميمي يؤدم بالمراىؽ إلى عدـ القدرة عمى التركيز بيف ماىك صالح ك مناسب لو
ك بيف ما ىك مضر كغير مفيد لو خاصة إذا رافؽ ىذا الشاب المراىؽ أصدقاء لو مف نفس
المستكل التعميمي ،فعادة ما يشجعكنو عمى ترؾ مقاعد الدراسة كالذىاب لمبحث عف عمؿ أك
فعؿ أم شيء خارج إطار التعميـ ،كما اف التسرب المدرسي سكاء بالطرد مف طرؼ المؤسسة
التعميمية أك الخركج اإلرادم منيا يساىـ في خمؽ استعدادت لدل الشباب المراىقيف بانتياج
تصرفات ك سمككات قد تؤدم بيـ إلى االنحراؼ ك تعاطي المخدرات.
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 مجالسة رفقاء السوء:

ال شؾ أف الحاجة إلى األصدقاء تقع في قاعدة الحاجات االجتماعية ،فكؿ إنساف يحتاج
إلى الرفقة ،ألف الرفقة حاجة نفسية متأصمة في النفس البشرية منذ أف بدأ يدرؾ كيفيـ ما
يدكر حكلو ،فإذا صمح األصدقاء استقاـ الشخص كاذا حدث عكس ذلؾ فقد ينحرؼ.
" تمعب جماعات الرفاؽ ك األصدقاء دك ار ميما في عممية تعاطي المخدرات ،ك تبرز تمؾ
االىمية إذا عممنا اف المكقؼ االجتماعي غالبا ما يحيط بأكؿ مرة لممارسة التعاطي قد
اتصؼ بانو عادة ما يككف جمسة أصحاب ،فعضكية الفرد في الجماعة تتيح لو فرصة
محاكلة تجربة المخدر فضبل عف كجكد متعاطيف آخريف بالفعؿ داخؿ الجماعة يشجعكنو ك
احيانا ما يدفعكنو إلى التعاطي ،كيصبح التعاطي في حد ذاتو مفتاح االستمرار في عضكية
تمؾ الجماعة".

47

لذلؾ تكاد تجمع مختمؼ الدراسات االجتماعية كالنفسية التي أجريت عمى أسباب إدماف
المخدرات عمى أف الفضكؿ كالحاح األصدقاء يعتبر أىـ حافز عمى التجربة ،كأسمكب مف
أساليب المشاركة الكجدانية مع األصدقاء ،كفي ىذا السياؽ يشير تقرير األمـ المتحدة لعاـ
 1978إلى "أىمية الدكر الذم يمعبو األصدقاء كعكامؿ مسؤكلة عف تعاطي المخدرات ك
اإلدماف عمييا ،فمستخدمك العقاقير مثؿ غيرىـ مف الناس يبحثكف عف استحساف سمككيـ مع
أقرانيـ ،كذلؾ لمخركج عف القكاعد القيمة المعترؼ بيا في المجتمع" .48

كما أف تفسير كثير مف حاالت اإلدماف لدل المراىقيف يتأثر بتأثير جماعة أصدقاء السكء
حيث غالبا ما يحدث أف يتعاطى أحد المراىقيف المدمنيف جرعة مف صديقو ،أك ربما يضطر
المراىؽ لبلمتثاؿ لمجماعة األصدقاء المنحرفة ك يجارييـ ك يتناكؿ المخدرات معيـ.
ففي دراسة قاـ بيا عبد الرحمف العيسكم عاـ

 2005أف معاشرة أصدقاء السكء الذيف

يشكمكف خطكرة عمى المراىقيف األسكياء تمثؿ نسبة  ،%50حيث يميمكف إلى تقميد السمكؾ
المنحرؼ كاالنصياع لضغكط جماعة األقراف ك الزمبلء.

49

47

ػ محمد محمكد الجكىرم كعدلي محمكد السمرم :المشكبلت االجتماعية ،دار الميسرة لمنشر ك التكزيع

48

ػ أحمد عبد العزيز األصفر :مرجع سابؽ الذكر ،ص 85

ك الطباعة ،األردف ،ط ،2001 ،1ص .373
49

ػ عبد الرحماف العيسكم :المخدرات ك أخطارىا ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،2005 ،ص 91
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 4ػ  2ػ أسباب ترتبط باألسرة :تعتبر األسرة الفضاء األكؿ كاألىـ في حياة أم إلنساف كذلؾ
مف منطمؽ ما تقكـ بو األسرة مف كظائؼ مختمفة قصد تحقيؽ غايات ترتبط بتككيف شخصية
اإلبف تتسـ باإلتزاف ،فيي خط الدفاع األكؿ لمكقاية مف السمككات المنحرفة كالمخدرات،
كتحاكؿ أف تبذؿ مجيكدات مختمفة لكي يكتسب أبنائيا القيـ كاالتجاىات المناسبة لكي
تجعميـ أفراد صالحيف ،كمما ال شؾ فيو أيضا أف ال ترغب أم أسرة في أف يككف أحد أبنائيا
مدمف عمى المخدرات ،لكف في ظؿ جممة الظركؼ األسرية التي يعيشيا البعض تؤدم بيـ
إلى الكلكج في عالـ المخدرات ،كلعؿ مف بيف ىذه الظركؼ نكرد ما يمي:
ػػػ التفكؾ األسرم :يذىب 'محمد عبد الكىاب المقصكد' إلى القكؿ أف " التفكؾ األسرم ك
عدـ االستقرار العائمي كاالضطراب الذم يصيب حياة أفرادىا ،يمعب دك ار كبي ار في دفع
األبناء إلى اإلدماف كخاصة إذا كانكا في مرحمة المراىقة ،التي تتميز بالتغيرات المفاجئة ك
الحاجة إلى االحساس بالقكة ،فالمخدرات مف كجية نظرىـ تمنحيـ االحساس بالقكة كىذه
المرحمة في بداية الحياة العممية بما تحممو مف ضغكط كصعكبات ،كيحبذكف اليركب في
50

المخدرات".

قد أشارت بعض الدراسات العممية في ىذا السياؽ أف متعاطي المخدرات مف األحداث ك
مرتكبي الجرائـ غالبا ما يككنكا مف أسر ال يتكافر فييا كجكد األبكيف ،كيشكبيا التفكؾ
األسرم بسبب الطبلؽ ،كما يتسـ المراىقيف الذيف يتعاطكف المخدرات بعدـ احتراميـ لمكالديف
كعدـ التزاميـ بالقيـ كالقكاعد األسرية ،كتتميز األسر التي يعيشكف فييا بتفككيا القيمي ك
ضعؼ الرقابة.
ػػ ضعؼ الرقابة الكالدية :إف ضعؼ التكجيو كاإلشراؼ الكالدم يساىـ في انحراؼ األبناء
خاصة إذا ارتبط ىذا الضعؼ عمى مستكل الرقابة ببيئة اجتماعية يشكبيا الفساد كاآلفات
االجتماعية مخدرات كجرائـ ،األمر الذم يساعد كثي ار عمى دخكؿ األبناء إلى عالـ المخدرات
كاالنحراؼ ،فانشغاؿ الكالديف بأمكر أخرل غير األبناء كغيابيـ عف التكجيو ك االشراؼ
يساعد كثير عمى أف ينتيج األبناء مسمؾ االرتباط بمكتسبات خارجية دكف معرفتيا ك منو
فمف السيؿ جدا أف يصبح األبناء عرضة لمختمؼ االنحرافات.
50

ػ أحمد عبد العزيز األصفر :مرجع سابؽ الذكر ،ص 86
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ػػػ سكء المعاممة الكالدية  :إف عدـ اىتماـ الكالديف بأبنائيـ يؤدم إلى حدكث الكثير مف

المشاكؿ عمى مستكل تربية األبناء ،فعدـ حرص األباء عمى رعاية أبنائيـ كالتكفؿ

بانشغاالتيـ ككذا تكفير المناخ األسرم المناسب لتربيتيـ ،يجعؿ مف األبناء يعيشكف
اضطرابات نفسية كاجتماعية تككف ليا آثار جد سيئة عمى مستقبميـ ،كلعؿ مف بيف القضايا
األسرية التي تدفع باألبناء إلى تعاطي المخدرات نجد سكء المعاممة الكالدية ،فيي مف بيف
المسببات التي تدفع باألبناء خاصة المراىقيف إلى الكقكع في فخ المخدرات ،فاإلبف الذم ال
يشعر بعاطفة أبكية كحتى سكء معاممة بمختمؼ أنكاعيا مف ضرب ،قير ،كتمييز بيف
األبناء ،كجعؿ اإلبف يشعر بفراغ عاطفي ،فإنو سيبحث عنو خارج إطار األسرة ،أك حتى
يبحث عف تعكيض ليذا الفراغ العاطفي كالقسكة األبكية بانتياج سمككات عدائية اتجاه األسرة
كالمجتمع ،كمنو استعداده لتعاطي المخدرات سيؿ حتى يجعؿ منيا ممجأ لتعكيض الفراغ
العاطفي األسرم.
 4ػ  3ػ أسباب ترتبط بالمجتمع:

ىناؾ جممة مف األسباب المساىمة في تكجو الشباب نحك تعاطي المخدرات مردىا
المجتمع كمنيا نكرد ما يمي:
ػ ػ تكفر المكاد المخدرة بأنكاعيا في المجتمع :كىذا التكفر يعبر عف كجكد ميربيف ك
شبكات تتاجر بيذه المكاد ،كيعتبر ىذا العامؿ مف بيف أىـ العكامؿ المرتبطة بالمجتمع ،التي
تجعؿ تعاطي المخدرات سيبل كميسك ار بالنسبة لمشباب الراغبيف في تعاطييا أك الذيف
يتعممكف مف اآلخريف تعاطييا.
ػ ػ ضعؼ أداء أجيزة الرقابة المختصة في الحد مف المتاجرة بالمخدرات :يقكـ المجتمع
عمى مؤسسات نظامية رسمية ليا مياـ كصبلحيات يجب أف تؤدييا ،لكف إذا كاف ىذه
األجيزة النظامية غير قادرة عمى مجابية تيريب المكاد المخدرة سكاء لضعؼ اإلمكانيات
المادية ك البشرية أك بسبب كجكد نطاؽ جغرافي حدكدم كبير يصعب مف حماية الحدكد مف
مثؿ ىذه العمميات المتعمؽ بتيريب المخدرات ،ىذا مف جية كمف جية أخرل بالرغـ مف
المجيكدات الكبيرة التي تقكـ بيا مختمؼ األجيزة الرسمية مف شرطة ،الدرؾ الكطني ك
جمارؾ كالجيش الكطني في مكافحة المخدرات سكاء عبر الحدكد أك في المدف كمناطؽ
المتاجرة بيا ،إال أف تعداد المتعاطيف لممكاد المخدرة في تزايد.
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ػػػ االنفتاح االقتصادم :ممبل شؾ فيو أف سياسة االنفتاح االقتصادم الذم تنتيجو بعض

الدكؿ خاصة مثؿ الجزائر يتيح المجاؿ لتيريب المخدرات بطرؽ غير شرعية،أك عف طريؽ
استراد بعض المنتكجات الصيدالنية التي تعتبر نكع مف المخدرات.
ػػ كسائؿ اإلعبلـ :تعتبر كسائؿ اإلعبلـ خاصة األجنبية منيا فضاءا لمتركيج كاستقطاب
لفئة الشباب خاصة المراىقيف ،كلعؿ كسائؿ االتصاؿ الحديثة كما تنطكم عميو مف سمبيات
أصبحت تشكؿ نكع جديد مف المخدرات تسمى ' المخدرات الرقمية'"،كالحديث عف تأثير
كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم عمى التشجيع عمى التعاطي أك التنفير منو حديث معقد ألنو
يتعمؽ بطبيعة التأثير المعقد لكسائؿ االتصاؿ عمى العبلقات كالقيـ كالتصكرات االجتماعية

فيذا التأثير ليس كحيد االتجاه دائما (مف المرسؿ إلى المتمقي) كليس مف طبيعة كاحدة دائما
أم مشجع أك منفر ،كقد ال يككف مباش ار أم يتـ في خطة كاحدة كلكنو قد يتـ عمى مرحمتيف
( مف المرسؿ إلى قادة الرأم إلى المتمقي) أك عمى مراحؿ"...

51

ػػػ الكضعية االقتصادية :تساىـ الكضعية االقتصادية لؤلفراد في التأثير عمى سمككاتيـ ك
اتجاىاتيـ ك تصكراتيـ' ،فالفقر' مثبل يشكؿ سببا أساسيا في التأثير عمى شخصية الفرد ك قد
يدفعو إلى انتياج سبؿ كسمككات قد تككف سيئة مثؿ التكجو نحك تعاطي المخدرات قد '
نسياف الكضعية االقتصادية الصعبة' ،كقد يككف كذلؾ 'الغنى' سببا في التكجو نحك تعاطي
المخدرات بحثا عف الترؼ كالرفاىية ،كما أف البطالة كارتفاع المستكل المعيشة مف بيف
األسباب االقتصادية التي قد تككف سببا في تعاطي المخدرات ،فيناؾ دراسات عممية في ىذا
السياؽ أكدت انتشار تعاطي المخدرات في األكساط الفقير التي تقطف في األحياء القصديرية
التي تعاني ظركؼ اقتصادية كاجتماعية صعبة ".ارتفاع مسنكل المعيشة كالبطالة ،ك ما
تتركو مف ضغكط كبيرة في مكاجية الحياة فضبل عف قمة فرص العمؿ كتكفر الفراغ لدل
الشباب ،كازدياد متطمبات الحياة ،كازدياد النزعة االستيبلكية لدل الفرد كتأثير القيـ كالعادات
التي ألقت بأعبائيا عمى الفرد".
51
52

52

ػ محمد محمكد الجكىرم كعدلي محمكد السمرم :مرجع سابؽ الذكر ،ص .382

ػ عبد الباقي عجيبلت :محاضرات في مقياس ' مخاطر المخدرات' ،مطبكعة الدعـ البيداغكجي مجة

لطمبة السنة الثالثة تخصص تاريخ ،جامعة محمد لميف دباغيف ػ سطيؼ  2017 ،02ػ  ،2018ص .69
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ػػ اإلطار القانكني كالتشريعي :يشكؿ اإلطار القانكني الذم يردع ممف يتعاطى اك يتاجر

بالمكاد المخدر حجر أساس في مكافحة انتشار المخدرات في المجتمع ،فضعؼ ىذا اإلطار
القانكني عمى مستكل تطبيقو مف قبؿ اليات المختصة أك اإلىماؿ في األخذ بمختمؼ بنكده
كأحكامو سيسمح أك يفتح المجاؿ في زيادة انتشار تعاطي المخدرات ،ىذا مف جية ك مف
جية أخرل ،فإف ضعؼ التطبيؽ الصارـ لمقانكف في ىذا المجاؿ بانتشار الرشكة كالفساد
اإلدارم كاألخبلقي ،فغياب التطبيؽ الصارـ لمقانكف ساىـ في انتشار آفات كثيرة في المجتمع
عمى رأسيا انتشار المخدرات.
5ػ ػ مراحؿ تعاطي المخدرات و اإلدماف عميها:
تعددت كجيات النظر فيما يتعمؽ بمراحؿ التي يمر بيا المتعاطي في تعاطيو لممخدرات،
فيناؾ مف الباحثيف مف أعتمد في طرحو عمى ثبلث مراحؿ ،كمنيـ مف اعتمد عمى أربعة
مراحؿ ،كلكؿ تصكر مبرراتو في ذلؾ ،غير أف األكيد في ىذا السياؽ أف المتعاطي ال يككف
مدمنا إال بعد تجاكزه لمراحؿ معينة في التعاطي ،فقد يتكقؼ عف التعاطي في مرحمة متقدمة
كقد يستمر حتى يصبح مدمنا عمى المخدرات ،كما أف آثار التعاطي تككف أثر قكة في بداية
التعاطي ( التعاطي التجريبي أك االستكشافي) كلك بجرعة بسيطة ،فآثار التعاطي تختمؼ
باختبلؼ المرحمة التي فييا المتعاطي ،كحتى كمية ( جرعة ) التعاطي قد تختمؼ مف مرحمة
إلى أخرل ،كفي ما يمي نكرد المراحؿ التي يمر بيا متعاطي المخدرات حتى يبمغ مرحمة
اإلدماف ،كسنعتمد طرح الذم يعتمد عمى أربعة مراحؿ في التعاطي.
أ ػػ المرحمة األولى :يتـ في ىذه المرحمة تناكؿ المادة المخدرة ألكؿ مرة ،كتسمى ىذه
المرحمى بالتعاطي التجريبي أك االستكشافي ،دكف أف تتكلد لدل المتعاطي ألكؿ مرة رغبة
قيرية في التعاطي ،كقد يبدأ التعاطي دكف معرفة اآلثار التي تتركيا ،كما أف المتعاطي يبدأ
التجريب كاالستكشاؼ مف طرؼ أفراد جماعتو أك شخص قدميا لو سبؽ ليذا األخير
تعاطييا ،كقد يتكقؼ عف التعاطي مباشرة بعدما يعرؼ آثارىا ،كقد يستمر في تعاطييا لينتقؿ
إلى مرحمة ثانية.
ب ػػ المرحمة الثانية :تسمى ىذه المرحمة بالتعاطي العرضي ،بمعنى أف يككف الفرد قد
تعاطى المخدرات كبداية قبؿ ىذه المرحمة كيعرؼ آثارىا ،لكنو يعيد في مرة ثانية تعاطييا
لكف ليس بصفة منتظمة كانما يتعاطاىا كمما تكفرت ظركؼ مناسبة لذلؾ.
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ج ػػ المرحمة الثالثة  :تسمى ىذه المرحمة بالتعاطي المنتظـ ،فيصبح المتعاطي يبحث عف

تكرارعممية التعاطي نتيجة تعكده عمييا ،فيصبح يبحث عف نفس األثر الذم حدث لو في

المراحؿ السابقة ،ففي ىذه المرحمة أصبح جسـ المتعاطي كحالتو النفسية أشد طمبا لممادة
المخدرة مف المراحؿ السابقة ،كما يجد صعكبة أكثر في التكقؼ عنيا عمى خبلؼ المراحؿ
السابقة أيف تككف صعكبة التكقؼ عف تعاطي المخدرات أكثر سيكلة.
د ػػ المرحمة الرابعة :تسمى ىذه المرحمة بمرحمة اإلدماف بحيث يصبح المتعاطي يشعر
بحاجة كبيرة لممادة المخدرة نتيجة استعمالو المتكرر ليا ،كما تصبح حالتو الجسمانية
كالنفسية كالعقمية مضطربة جدا إذا لـ يتعاط المادة المخدرة كذلؾ بسبب انتشار ك اعتماد
كظائؼ الجسـ عمى تمؾ المادة ( تسمـ دمكم) ،فإذا لـ يتعاط سيعاني مف اضطرابات مؤلمة،
تدفعو لمبحث عف المادة المخدرة بأم ثمف ك بأم طريؽ لمحصكؿ عمييا.
شكؿ رقـ ( : ) 03يوضح مراحؿ تعاطي المخدرات و اإلدماف عميها
االعتماد (اإلدماف)

تعاطي منتظـ
التعاطي العرضي

التجريب

المرحمة الثالثة

المرحمة الثانية

المرحمة األكلى
المصدر :إعداد شخصي
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 6ػػػ كيفية تعاطي المخدرات:

تختمؼ كيفية تعاطي المخدرات بحسب طبيعة المخدر ،فمكؿ مادة طريقة في تعاطييا،

كما أف طريقة التعاطي ليا مستكل مف التأثير ككذا سرعة التأثير ،يمكف أف نكضح ىذه
الكيفيات عمى النحك اآلتي:
أ ػػ عف طريؽ الفـ :كىي أكثر الطرؽ شيكعا ،كيشترط ىذا أف تككف المادة المخدرة قابمة
لمبمع ،حيث يتـ امتصاصيا ،لكي تصؿ إلى الدكرة الدمكية ،كلعؿ المكاد السائمة ( الكحكؿ)
ىي أفضؿ المكاد مف حيث االمتصاص مف المكاد الصمبة ( األقراص).
ب ػػ الحقف  :كذلؾ عف طريؽ حقف العضؿ ،كىذا قد يككف عف طريؽ حقف الكريد مباشرة
أك حقف تحت الجمد ،كتؤدم ىذه الطريقة إلى استجابات سريعة مقارنة مع طريقة التناكؿ
عف طريؽ الفـ.
ج ػػ االستنشاؽ :كيتـ ذلؾ عف طريؽ استنشاؽ المادة المخدرة عبر األنؼ ،ك منو تنقؿ

المادة المخدرة بسرعة إلى الجسـ ،كالمذيبات الطيارة مثبل.

 7ػػػ اآلثار االجتماعية والنفسية ،واالقتصادية لممخدرات:

مما الشؾ فيو أف لممخدرات تأثيرات متعددة ،فمنيا ما يؤثر عمى الفرد المتعاطي بصفة

مباشرة ،كذلؾ عمى مستكل الجانب الجسماني كالنفسي ،كالعقمي ،كمنيا ما يؤثر عمى أسرة
المتعاطي ،كىناؾ تأثيرات تنعكس عمى المجتمع في شتى الجكانب كبخاصة الجانب
االجتماعي كاالقتصادم ،مف ىذا المنطمؽ سنحاكؿ أف نبرز أىـ التأثيرات التي تخمفيا
المخدرات سكاء عمى صعيد الفرد المتعاطي كعمى أسرتو ككذلؾ عمى صعيد المجتمع ،ك
الجدير باإلشارة في ىذا السياؽ أف لكؿ نكع مف المكاد المخدرة تأثيره الناتج عف طبيعتو كىذا
االختبلؼ عمى مستكل التأثير يعكد في األساس عمى مستكل الفرد المتعاطي.
 1-7ػػ اآلثار النفسية عمى متعاطي المخدرات:
يؤدم تعاطي المخدرات بمختمؼ أنكاعيا إلى آثار نفسية مثؿ :القمؽ ،التكتر المستمر
االكتئاب كالخكؼ ،الشعكر باالنقباض ،كغيرىا مف االضطرابات النفسية كالسمككية ،كما
تحدث اختبلؿ في االتزاف كالذم يحدث بعض التشنجات كالصعكبات في النطؽ كالتعبير عما
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يدكر بذىف المتعاطي ،باإلضافة إلى صعكبة في اإلدراؾ كالتركيز ،كقد تكصمت دراسات
عديدة إلى أف" تعاطي المخدرات ينتيي غالبا إلى اإلدماف ،الذم يحدث أسكء األثر في
المستكل الخمقي كالنفسي لضحاياه ،فيتميز اغمبيـ بانييار العاطفة كعدـ االحساس
بالمسؤكلية االجتماعية كالعائمية كضعؼ اإلرادة ،ك الجبف ككراىية العمؿ كزيادة االضطرابات
النفسية كالسمككية".

53

باإلضافة إلى ىذا ،فإف تأثير المخدرات عمى الجانب النفسي لممتعاطي يبدأ منذ بداية
التعاطي كيتطكر التأثير بحسب مدة التعاطي ككمية الجرعة التي يتناكليا المتعاطي ،ففي
بداية التعاطي يختمط عنده التفكير،كيضطرب في التمييز كيككف سريع االنفعاؿ ،...ىذه
بعض المبلمح عف اآلثار النفسية الناجمة عف تعاطي المخدرات ،كالجدير باإلشارة أف ىذه
التأثيرات تختمؼ باختبلؼ طبيعة المادة المخدرة كالكمية التي يستيمكيا المتعاطي كمدة
التعاطي.في ىذا السياؽ ،يجب أف نشير إلى أف اآلثار النفسية لممخدرات ترتبط كذلؾ
بالجانب العضكم كالجسماني ،كىناؾ بعض اآلثار التي تخمفيا المخدرات عمى المستكل
الجسماني نكرد منيا مايمي:
ػ نحافة الجسـ ك اضطراب في الجياز اليضمي؛ ػ التيابات مختمفة خاصة في الكبد؛
ػ تمؼ خبليا العصبية في المخ؛ ػ اضطراب في القمب؛ ػ ارتفاع ضغط الدـ؛ ػ اإلصابة
بالسرطاف.
ىذه بعض األعراض الجسمانية كالعضكية التي تخمفيا المكاد المخدرة عمى جسـ
المتعاطي ،كفيما يمي جدكؿ يكضح أنكاع المخدرات كآثارىا.

53

ػ جماؿ محمد سعيد الخطيب :سيككلكجية تعاطي المخدرات ،المجمة العربية لمدراسات األمنية ،العدد

 ،56نكفمبر  ،1992ص .73
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جدوؿ رقـ(  : )01يوضح أنواع المخدرات و آثارها
آثارها

المادة

ػ الشعكر المؤقت بالنشكة كاالرتياح المزيؼ.
األفيوف

الحشيش

ػ زيادة الخمكؿ كالقمؽ كضيؽ التنفس ،الدكار كانخفاض ح اررة الجسـ.
ػ نحافة الجسـ ك بركزىا بشكؿ سريع
ػ اضطراب في اإلدراؾ ،كالذاكرة ،كاالنتباه البصرم كالسمعي ،انعداـ
االحساس بالزمف ،كالضعؼ الجنسي.
ػ تييج شديد ،طبلقة المساف ،قمة الشعكر بالتعب ،الشعكر بالسركر،

الكوكاييف تصرفات عدائية ،انييار الحالة العقمية بسبب اإلدماف ،قركح عمى أغشية
األنؼ ،األرؽ ،تشنجات في العضبلت.
القات

ػ تأثير مزدكج عمى الجياز العصبي ،منشط في البداية تعقبو حالة مف
اليبكط في كظائؼ الجياز العصبي.

المصدر :خالد حمد الميندم :المخدرات كآثارىا االجتماعية كالنفسية كاالقتصادية في دكؿ
مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية ،كحدة الدراسات كالبحكث ،مركز المعمكمات الجنائية
لمكافحة المخدرات لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية ،الدكحة ػ قطر ،2013 ،ص 82
 2-7ػػ اآلثار االجتماعية الناتجة عف تعاطي المخدرات:
تعتبر مشكمة تعاطي المخدرات ك اإلدماف عمييا أىـ ك اخطر المشاكؿ التي تؤثر البناء
االجتماعي ،حيث تتصدع الركابط األسرية كالعبلقات االجتماعية ،ناىيؾ عف االضرار
االجتماعية التي تمحؽ بالفرد المتعاطي ،كلعؿ مف بيف أىـ اآلثار االجتماعية نكرد مايمي:
ػ ػ فساد األخبلؽ كانتشار الجريمة؛
ػ االنعزالية كعدـ مشاركة المتعاطي لمختمؼ النشاطات في المجتمع ،بؿ قد يككف سمبيا ك
ناقما عمى المجتمع؛
ػ التفكؾ األسرم :ينجر عف تعاطي المخدرات لدم أحد أفراد األسرة مشاكؿ كثيرة داخؿ
األسرة ،خاصة إذا كاف األب ىك مف يتعاطى المخدرات ،فتصبح األسرة تتخبط في مشاكؿ
صعبة خاصة عمى مستكل العبلقات الزكجية كاألسرية ،ككذا الجانب االقتصادم ك التربكم،
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كما أف ىناؾ آثار جد سمبية إذا كاف أحد األبناء يتعاطى المخدرات  ،فتقريبا ىناؾ تكترات
كخبلفات داخؿ األسرة ،ك يؤثر ذلؾ عمى مختمؼ الجكانب داخؿ األسرة.
ػ المخدرات تؤدم إلى الفقر :إف تعاطي المخد ار كاإلدماف عمييا يتطمب أمكاال يصرفيا
المتعاطي لمحصكؿ عمى المادة المخدرة ،ناىيؾ عف ثمنيا الباىض (بعض المكاد المخدرة)
كما أف استيبلؾ المخدرات يؤثر عمى الحالة االقتصادية لمفرد كاألسرة ،خاصة إذا كاف
المتعاطي بطاال فيك يمجأ إلى األسرة أك إلى القياـ بجرائـ السرقة كغيرىا لمحصكؿ عمى
األمكاؿ القتناء المخدرات.
باإلضافة إلى أف المخدرات تؤدم إلى الكثير مف المشاكؿ االجتماعية خاصة عمى
مستكل العبلقات االجتماعية فمثبل االنحراؼ كالتصرفات الخاطئة ( مشاجرات ،سرقة،)...
كما تؤدم إلى حكادث المركر التي تعتبر في ىذه الحالة جرائـ ترتكب في حؽ اآلخريف"،
كما أف لئلدماف آثار خطيرة كمشكمة البطالة كحكداث الطرؽ ك ما يترتب عمييا مف مشكبلت
اجتماعية ،كىذا ما أشارت إليو العديد مف الدراسات الميدانية فقد أكدت أف اإلدماف يسبب
مجمكعة مف المشكبلت االجتماعية مثؿ :تدىكر مستكل االداء في العمؿ كارتفاع حاالت
البطاؿ،كقصكر الدافع لمعمؿ كالتسرب المدرسي ،كاالنييار األسرم ،كارتفاع معدالت اليجرة،
الطبلؽ ،كارتفاع معدالت الجريمة ،كالعنؼ كالسرقة كالتزكير كاالغتصاب كالقتؿ".
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 3-7ػػ اآلثار االقتصادية الناتجة عف تعاطي المخدرات واإلدماف عميها:
تتعدد اآلثار االقتصادية الناتجة عف تعاطي المخدرات كاإلدماف عمييا ،فمف جية أف
المخدرات تؤدم إلى الفقر كصرؼ امكاؿ طائمة قصد الحصكؿ عمييا ىذا عمى مستكل الفرد،
كما أف المتاجرة بيا كتيريبيا عبر الحدكد تشكؿ خسائر كبيرة عمى اقتصاد المجتمع ،فالفرد
الذم يتعاطى المخدرات تتأثر قدراتو اإلنتاجية كيصبح في مراحؿ عاج از عف تقديـ مجيكدات
في إطار عممو ،كما أنيا تشكؿ بكابة نحك البطالة ،كما أف انتشار المخدرات في المجتمع
يؤدم إلى انتشار الجرائـ كاالنحرافات مما يجعؿ مف المجتمع يتخبط فقي مشاكؿ اجتماعية
54

ػ جماؿ رجب سيدبي :اآلثار االجتماعية ك االقتصادية إلدماف ك تعاطي المخدرات ،بحث مقدـ لندكة

المخدرات ك االمف االجتماعي  ،مركز الدراسات ،جامعة نايؼ لمعمكـ االمنية ،الرايض 30 ،مارس ػ 04

أفريؿ  ،2009ص 12
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تعيؽ مسار التنمية فيو ،كاألكيد في ىذا أف قكة العمؿ في أم مجتمع ىي مكارده البشرية ،إذا
كانت ىذه المكارد البشرية بيا نسبة كبيرة ممف يتعاطى المخدرات فيذا سيؤدم إلى فشؿ القكة
اإلنتاجية كتصبح مؤسسات المجتمع تحارب آفة المخدرات عمى حساب اىتماميا بزيادة
اإلنتاج كتحقيؽ تنمية في المجتمع.
ثالثا ػػػ أساليب الوقاية وطرؽ العالج مف تعاطي المخدرات:

تندرج عمميات الكقاية كالعبلج مف تعاطي المخدرات ضمف استراتيجيات مكافحة

المخدرات في أم مجتمع ،كاليدؼ الرئيسي مف ىذه األساليب ىك الحد مف انتشار تعاطي
المخدرات الذم يشيد تزايدا مستمرا ،كما يشكؿ تيديدا عمى حياة األفراد كتطكر المجتمعات،
فبالرغـ مف كؿ الجيكد التي تبذؿ في ىذا المجاؿ سكاء مف حيث تكفر الكسائؿ كاإلمكانيات
المادية كالبشرية أك مف حيث حمبلت التحسيس كالتكعية المتعمقة بمكافحة المخدرات إال أف
حجـ الظاىرة يزداد خطكرة ،كيؼ ال كأف ظاىرة المخدرات أصبحت تستيمؾ في المدارس
كتستقطب أطفاؿ ال يتجاز عمرىـ  12سنة.
مف ىذا المنطمؽ نحاكؿ مف خبلؿ ىذا المحكر تبياف أىـ أساليب الكقاية كطرؽ
العبلجخاصة كأف جؿ الباحثيف في ىذا الميداف يؤكدكف عمى أف العبلج ممكف كليس باألمر
المستحيؿ ،عمى الرغـ مف كجكد صعكبات كثيرة ،لكف تبقى الكقاية القضية التي يجب
التركيز عمييا ،كالتي تعرؼ بأنيا" :
حدكثو".
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كما تعرؼ الكقاية بأنيا" :

منع كقع حدث غير مرغكب فيو أك الحيمكلة دكف

أم فعؿ مخطط نقكـ بو تحسبا لظيكر مشكمة معينة ،أك

مضاعفات لمشكمة كانت قائمة أصبل بما يؤدم إلي اإلعاقة الكاممة أك الجزئية لممشكمة أك
56

المضاعفات المترتبة عمييا".

مف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ أف الكقاية ىي جممة اإلجراءات ك التدابير التي تتخذ عمى
مستكل مختمؼ مؤسسات المجتمع خاصة الرسمية منيا لمحد مف تنامي مشكمة اجتماعية
-Mark. H. Moor ,Anotomy of the Heroin problem (N.J ) prantice Hall,
56

ػ مصطفى سكيؼ :مرجع سابؽ الذكر ،ص .152
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مثؿ المخدرات أك الجريمة ،كذلؾ كفؽ ألساليب ك تدابير قانكنية مف شأنيا أف تككف رادعة
لمحد مف انتشارىا.
ىناؾ عدة أساليب لمكقاية ك التي تعتمد أساس عمى ما يمي:
ػ ػ التكعية كالتحسيس بماىية المخدرات كأخطارىا ،خاصة في المؤسسات التربكية كاألماكف
العمكمية؛
ػ ػ تحميؿ األسرة جزء مف مسؤكلية انتشار المخدرات ،كمطالبتيا بضركرة تقديـ الرعاية
المناسبة كاالىتماـ المناسب باألبناء؛
ػ ػ ضركرة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التكعية بمخاطر المخدرات ،كتفعيؿ دكره
في استقطاب الشباب ك ادماجيـ اجتماعيا؛
ػ ػ تكفير المراكز الخاصة بمعالجة اإلدماف مع تكفير مختمؼ الكسائؿ المادية كالبشرية
المناسبة؛
ػ ػ التطبيؽ الصارـ لمقانكف لكؿ مف يتاجر كيركج لممخدرات؛
ػ تكفير اإلمكانيات المادية ك البشرية المؤىمة في األجيزة كالمؤسسات األمنية المختصة
في مكافحة المخدرات؛
ػ ػ تبني سياسات اجتماعية تككف مكجية لرعاية الشباب؛
ىذه بعض النقاط األساسية التي يمكف أف تعتمد في إم استراتيجية كقائية مف تعاطي ك
انتشار المخدرات ،لكف تبقى األسرة ىي الركيزة األساسية في عممية الكقاية مف المخدرات مف
خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية التي تقدميا ألبنائيا.
أما عمى مستكل العبلج فإف ىناؾ مستكيات ك كسائؿ متعددة في العبلج ،فمنيا ماىك
مرتبط بالجانب الطبي ك منيا ماىك مرتبط بالجانب النفسي كاالجتماعي.
أ ػػ العالج الطبي:
تعتبر المكاد المخدرة مكاد سامة يستيمكيا جسـ اإلنساف ،فيي ستؤثر عمى مختمؼ
الكظائؼ التي يقكـ بيا الجسـ كالخبليا العصبية ،كبعد التعاطي المتكرر يصبح جسـ الفرد
المتعاطي يطمب تمؾ المكاد ،كمنو فأكلى خطكات العبلج لدل الفرد المتعاطي الذم يرغب
في العبلج ،أف تتـ تصفية كسحب تأثير المخدر بطريقة تدريجية مف جسـ المتعاطي ،كذلؾ
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مف خبلؿ كصؼ أدكية التي مف شانيا أف تعمؿ عمى االستقرار الكميائي لمجسـ ،ككذا
تخفيؼ مف اآلالـ المصاحبة ،بمعنى أف العبلج الطبي يسعى إلى إعادة جسـ المتعاطي
لمقياـ بكظائفو الطبيعية ،ككذا عبلج األعراض الناتجة عف مرحمة االنسحاب مف التعاطي.
ب ػػ العالج النفسي:

يعتبر العبلج النفسي مف ركائز برامج عبلج اإلدماف ،ككف أف الحالة النفسية لممدمف

ترتبط بشكؿ مباشر بالمادة المخدرة كتحدث جممة مف االضطرابات النفسية كالسمككية جراء
التعاطي ،كلعؿ أىـ نقطة في العبلج النفسي ىي إدارة المتعاطي في التخمص مف اإلدماف،
إلف تقكية الذات كمشاركة المتعاطي في العبلج ك تعزيز السمككات المقبكلة اجتماعيا التي
مف شانيا أف تبعده عف التعاطي ىي الداعـ األساسي في العبلج ،كلعؿ إعادة بعث الثقة في
قدرات المتعاطي كاالعتزاز بالنفس كالتمسؾ بالقيـ كالتصكرات كاألفكار التي تردع عف القياـ
بكؿ ماىك مخالؼ كمنافي لؤلخبلؽ كالقيـ الحسنة ،كمنو خمؽ استعداد نفسي الكتساب
عادات جديدة تختمؼ عف تمؾ التي عايشيا في مرحمة التعاطي ك اإلدماف.
إف العبلج النفسي يحاكؿ أف يقدـ لممتعاطي حياة نفسية جديد ك ركح جديدة في التعامؿ
مع الحاالت النفسية التي ساىمت في تعاطيو لممخدرات ،فمف جية يحاكؿ أف يكسبو ثقة
بالنفس كتقدير إلمكانياتو كقدراتو ،مع كضح برنامج متابعة مف طرؼ المختصيف في مجاؿ
عمـ النفس بكؿ تخصصاتو ،كما يحاكؿ مف جية أخرل أف يدفع المتعاطي الكتساب عادات
كقيـ كتصكرات تككف بعيدة عف تمؾ األفكار كالعادات التي كاف يمارسيا أثناء التعاطي ،ك
مف طرؽ العبلج السمككي المشيكرة في ىذا الصدد طريقة ' بكدف' ك ىي تعتمد عمى ثبلثة
مقكمات رئيسية ىي:

57

ػ تدريب المدمف عمى مبلحظة الذات ك رصد ما يصدر عنيا؛
ػ التدريب عمى تقييـ الذات بناءا عمى ما يصدر عنيا؛
ػ ثـ برمجة تعديؿ السمكؾ بناءا عمى المعطيات التي تصؿ إلييا مف البنديف السابقيف.

57
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ج ػػ العالج االجتماعي:

يبدأ العبلج االجتماعي عادة عندما ينتيي العبلج الطبي ك النفسي ،ألف التخمص مف

االعتماد الفسيكلكجي عمى المخدر أك التكقؼ عنو ،ال يعني بالضركرة الشفاء التاـ أك التكقؼ
عف تعاطي المخدر ،فالعبلج االجتماعي يعني التكفؿ بالفرد المدمف.

58

مف ىذا المنطمؽ يقكـ العبلج االجتماعي عمى تكفير مختمؼ الظركؼ المناسبة التي
ترتبط بالحياة االجتماعية لممدمف سكاء عمى مستكل األسرة أك عمى مستكل جماعة الرفاؽ،
أك عمى مستكل تكفير نشاط ميني أك منصب عمؿ ،مما قد يساعد الفرد عمى االندماج
اجتماعيا ك منو بداية بناء تصكرات كأفكار مستقبمية بعيدة عف تعاطي المخدرات.
كما أف المدمف الذم ىك في حالة عبلج بحاجة إلى مساندة اجتماعية مف طرؼ المحيط
الذم يعيش في أك حتى مف طرؼ بعض مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في ىذا
الميداف ،فإذا كجد ىذه المساعدة االجتماعية ستسيؿ عميو كثي ار عممية العبلج ،ك لعؿ الكثير
ممف يتعاطكف المخدرات يحاكلكف التقدـ لمعبلج أك تقدمكا لمعبلج لكف الظركؼ االجتماعية
كالبيئة التي يعيشكف فييا ساىمت في عكدتيـ لمتعاطي ،ككف أف نظرة المجتمع لممتعاطي في
كثير مف األحياف ىي سمبية عمى أنو متعاطي لممخدرات أك مجرـ أك سجيف كغير ذلؾ،
األمر الذم يزيد مف تعقيد حالة العبلج كتجعؿ مف المتعاطي ينفر مف المجتمع كيصعب
عميو االندماج فيو.
ىذه بعض المرتكزات التي تقكـ عمييا عممية العبلج مف اإلدماف عمى المخدرات ،كالجدير
باإلشارة أف العممية العبلجية تمر بعدة مراحؿ كخبلؿ فترة زمنية ممكف تككف طكيمة ،كذلؾ
استنادا إلى حالة المدمف كفترة تعاطيو ،كما تعتمد عمى طبيعة المادة المخدرة ،كبالدرجة
االكلى عمى إرادة المتعاطي في العبلج االلتزاـ بكصفات كنصائح المختصيف في العبلج ك
االبتعاد عف كؿ ما قد يؤدم إلى العكدة لمتعاطي.
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رابعا ػػ المخدرات في الجزائر

 1لمحة تاريخية حوؿ المخدرات في الجزائر
إف ظاىرة انتشار الـ خدرات في المجتمع الجزائرم استفحمت بشكؿ لكبير ،ىذا إف دؿ عمى
شيء إنما يدؿ عمى األرقاـ الرىيبة المقدمة مف قبؿ الديكاف الكطني لمكافحة المخدرات كالتي
تـ أخذىا مف خبل ؿ الكميات المحجكزة مف طرؼ المصا ؿح األمنية (الدرؾ الكطني األمف
الكطني ،مصالح الجمارؾ) " ،حيث اكتشفت محاكالت إلنتاج القنب اليندم سنكات

،2007

 ،2008الذم تعتبر كمياتو المحجكزة في ارتفاع مستمر،ففي سنة  2000تـ حجز 6.262
طف ،أما في سنة  ،2012فقد ارتفت الكمية إلى  53.5طف ،مع تسجيؿ دخكؿ انكاع جديدة
كغالبية مف المخدرات منيا الييركيف 686غ ك الكككاييف ك  253ألؼ قرص ميمكس"
ىذا السياؽ سيتـ تقديـ تحميؿ ليا في سياؽ زمني خبلؿ

59

في

عشر سنكات أم مف سنة

2004الى غاية  2014عبر التراب الكطني ،كىي مكضحة في جداكؿ المكالية ،ك الجدير
بالذكر أف ىذه اإلحصائيات ال تعكس الكاقع الحقيقي لحجـ انت شار المخدرات في الج از ئر،
كانما تعكس الكضع بشكؿ نسبي ،,ذلؾ أف اإلحصائيات اعتمدت عمى ما تـ ضبطو
كاكتشافو مف قبؿ مصالح المكافحة ،كىذا يعني أف ىناؾ كميات

أخرل ال يـ كف معرفة

حجميا ألنيا لـ يتـ ضبطيا كاكتشافيا كميا.
استغمت جممة مف الظركؼ االجتماعية ك

إف عصابات المتاجرة كتيريب المخدرات

االقتصادية لمبمد ،كركزت نشاطيا عمى تيريب المخدرات مف دكلة بجكار الجزائر  ،حيث جاء
في تقرير لمديكاف الكطني لمكافحة الـ خدرات كادمانيا ،أف الـ خدرات الكاردة مف المنط قة
الغربية تكجو مف جية إلى مكانئ كىراف كالجزائر

لتصديرىا نحك أكركبا ،كمف جية نحك

البمداف الكاقعة شرؽ الج ازئر كجنكبيا ،مرك ار بمدينة كرقمة كبصفة خاصة بمدينة الكادم ،التي
ترؽ طرؽ ىاـ في مجاؿ المتاجرة بالمخدرات في اتجاه ليبيا كالشرؽ
ىي بصدد التحكؿ إلى ـ ؼ
األكسط .

60

باإلضافة الى الحدكد الجنكبية األخرل انطبلقا مف الكادم حتى تمنراست

أصبحت ـ صد ار خطر ،إذ تتميز بتكاجد شبكات عديدة لميربي الـ خدرات.
59

ػ نصيرة براىمية :مرجع سابؽ الذكر ،ص .18

 -60فاطمة العرفي ،ليمى إبراهيـ العدواني ،جرائـ المخدرات في ضوء الفقه اإلسالمي والتشريع ،دار
الهدى ،الجزائر.2010 ،ص216
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لقد أصبحت الج از ئر تعاني مف زيادة معتبرة في عدد المستيمكيف خاصة القنب اليندم
كاألقراص الميمكسة .إف ىذا االستيبلؾ ال يقتصر عمى فئة معينة فحسب ،بؿ يشمؿ كؿ

ئات العمرية كغزت
ؼ ككنا األمييف في مختمؼ اؿؼ
ئات ذكك ار كاناثا ،ـ ستكيات تعميمية مختؿ ة
اؿؼ
ىذه الظاىرة في السنكات األخيرة البيكت كالمحبلت كالجامعات حتى المدارس.

61

كؽد أكد ىذا التكجو كا لتطكر الخط مر لظ اىرة المخدرات في الج از ئر الديكاف الكطني لمكافحة
المدرات كادمانيا مف خبلؿ تقاريره التي جاء فييا أف خطر الـ خدرات يتفاقـ سنة بعد أخرل،
كقد أخذت منعرجا خط مار سنة  ،1975أيف تـ حجز ثبلثة أطناف ىف القنب اليندم كتكقيؼ
متكرطيف معظميـ أجانب ،كما تـ حجز طنيف مف القنب
شخص طكاؿ السنة ،كبعد سنة

اليندم كتكقيؼ حكالي 2500

 1992دخمت أنكاع خط مرة لمسكؽ الجزائرم عمى غرار

الييركيف كالكككاييف ،كؾ ذا المؤثرات العقمية ،كفي سنة  2007دخؿ السكؽ الجزائرية نكع
جديد كىك مخدر يسمى 'الكراؾ' كىي أخطر أنكاع الـ خدرات .كفي تقييـ لمكضع في الج ازئر
يمكف القكؿ أبف:

62

ػ % 83.59ممف تكرطكا في قضايا المخدرات أعمارىـ تقؿ عف  35سنة.
  %96بداية االستىبلؾ في الجزائر.91 -

%قـ يتناكلكف المشركبات الكحكلية باإلضافة إلى الـ خدرات.

  25000مدمف دخمكا إلى مراكز العبلج في العشرية األخيرة.-

% 53مف المدمنيف ليس ليـ أسر متماسكة.

 % 6مف المدمنيف يعيشكف في اؿشارع.-

سكاىـ الدراسي دكف المتكسط.
% 84مف المدمنيف ـ ت

كقد بينت تقارير أف مكافحة ظاىرة الـ خدرات في الجزائر تحتاج أمكاال ضخمة كتجني دا
كاسعا لمختمؼ فئات الجزائرييف ،كتككينا خاصا لفرؽ المكافحة ،كما

تحتاج إلى تضافر

 -61نصرالديف مبركؾ ،جريمة المخدرات في ضوء القوانيف واالتفاقيات الدولية ،دار ىكمة ،بكزريعة،

الجزائر ،2004 ،ص16
62

 -عيسى قاسمي ،عرض عاـ حوؿ اؿـخدرات في الج ازئر ،األياـ الدراسية حوؿ تطبيؽ قانوف  ،04-18النادم الكطني لمجيش ،أياـ

 5ك 6مام .2009
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الجيكد الدكلية كذلؾ بعد أف أصبحت تجارة المدرات النشاط الرئيسي لجماعات اإلجراـ
المفظـ العابر لؿحدكد عمى سبيؿ اؿمثاؿ بيف منظمات الكارتؿ الككلكمبي ة كعائبلت تيريب
الـ خدرات المكسيكية ،ك قناؾ تحالؼ بيف منظمات ت قريب الـ خدرات النيجيرية كالكارتبلت
الككلكمبية لتبادؿ الييركيف كتصريؼ الـ خدرات في أكركبا الغربية.63

 2ػػ قراءة إحصائية حوؿ المخدرات في ظؿ الجهود األمنية والتشريعية في الجزائر:
 2ػ  1ػػ الجهود األمنية في مكافحة المخدرات في الجزائر

كيمكف االعتماد في ىذه القراءة البسيطة عمى معطيات الجدكؿ الكارد ضمف الممحؽ األكؿ
فيما يمي:
م
ش ار في الجزائر ،كيمقى ركاجا كبي ار ؼ
ػ القنب اليندم ىك أكؿ المخدرات كأؾثرىا انت ا
السكؽ الجزائرية ،فمف خبلؿ الجدكؿ نرل القنب اليندم يأتي في المقدمة مف حيت الكميات
المحجكزة.
 إف الكميات المحجكزة مف الكككاييف ضئيمة مقارنة بالقنب ،كقد أخذت في االرتفاع فقدبمغت الكمية المحجكزة أقصى حد ليا سنة

 ،2015كمع ذلؾ فإف دخكؿ ىذا النكع مف

المخدرات إلى الج از ئر يدؿ عمى أف اؿسكؽ الجزائرية تشكؿ سكقا جديدة كميمة

بالنسبة

لممركجيف ،لـ تعد تستكعب القنب اليندم كالمؤثرات العؽ ؿية فقط ،فإنما ىي سكؽ قادرة عمى
استيعاب كؿ أنكاع الـ خدرات.
 عمى الرغـ مف الكميات المحجكزة مف الييركيف تبدك ضئيمة  ،ربما يعكد إلى غبلءسكات .كقد شيد ىك األخر
ثمف ىذه المادة إال أف ىذه المادة تسير بكتيرة متزايدة خبلؿ اؿ ن
ارتفاعا ،فؽد بمغت الكمية المحجكزة أقصى حد ليا سنة

 ،2012كما تـ حجز أقراص

المصنكعة منو سنة .2004
 أما بالنسبة ألفيكف فإف الكميات المحجكزة منو تبدك ضئيمة ،إال أف ىذا ال يد مؤش ارإيجابيا ،فقد شيد ىك اآلخر ارتفاعا كبي ار سنة .2008
 -63عبد الرحيـ صدقي ،اإلجراـ المنظـ جريمة اؿؽرف  ،21دار النيضة العربية ،القاىرة ، 1998 ،ص

.42
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ساط

 -تشكؿ المؤثرات العقمية أكبر ميدد لمصحة العقمية في الجزائر خاصة في أك

الشباب كبعدقالقنب اليندم ،حيث نبلحظ مف خبلؿ أرقاـ الجدكؿ حجز كميات كبيرة مف
األقراص كؽد شيدت سنة  2013أعمى كمية مف المحجكزات ،كلعؿ أشير المؤثرات العؽ ؿية
المعركفة لدل الجزائرييف ،الديازاباـ

 diazépamكالريفكتريؿ

ؼزيباـ
 rivotrilكاؿ ال

 valzépamكيعكد في انتشار ىذا النكع مف المخدرات إلى سيكلة الحصكؿ عمييا.
 -عمى الرغـ مف الكميات المحجكزة مف ىذا النكع مف المدرات ضئيمة  ،إال أف األمر

خطير كيكحي ىذا أف المعكؽ الجزائرية قابمة الستقباؿ مختمؼ أنواع المخدرات.

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف الكـ مات المحجكزة مف الـ خدرات متذبذبة ،حيث أنيا ترتفع
في سنة كتنخفض مرة أخرى في سنة أخرى مف خبلؿ ىذا يمكف إرجاعو إلى اؿ عديد مف
األسباب لعؿ أبرزىا:64

 نقص الكسائؿ الحديثة كالمتطكرة لدل مصالح المكافحة النني تمكنيا مفالميربيف كالتجار أينما كانكا.

متابعة

 تطكير األساليب كالخطط التي يتبعيا الميربكف كالتجار إلدخاؿ بضائعيـ.تتؾف مصالح المكافحة مف اكتشافيا.
 تغمير طرؽ كمعابر جديدة لمتيريب لكي ال ـ انعداـ ثقافة التبميغ عف المدمنيف كمستيمكي المخدرات كالمركجيف ليذه السمكـالبيضاء في المجتمع الجزائرم.
 إف التذبذب في الكميات المحجكزة مف المخدرات يدؿ عمى أف خطط المكافحة لـ ترؽإلى الـ ستكل المطمكب الذم يقمؿ مف حجـ انتشار المخدرات في الجزائر.
يبيف لنا الممحؽ رقـ  02عدد قضايا الـ خدرات كالمتيميف مف  2004إلى غاية 2015
مكزعة ما بيف التيريب/اإلتجار كالحيازة /االستيبلؾ كالزراعة ،كيبلحظ مف الجدكؿ التزايد في
مجمكع القضايا كمجمكع المكاطنيف كاألجانب ،ففي سنة  2004كانت عدد القضايا المعالجة
مف التيريب كاالتجار  1618ككاف عدد األشخاص المكقكفيف منيـ
أجنبي ،كبعد  11سنكات ام سنة

 2560جزائرم ك 48

 2015أصبح عدد القضايا المعالجة مف التيريب

سبؽ الذكر .ص.19
 -64فاطمة العرفي ،ليمى إبراىيـ العدكاني ،ـ رجع ا
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كاالتجار 4676قضية كمجمكع األشخاص  7978جزائرم ك  83أجنبي ،أما فيما يخص
الحيازة كاالستيبلؾ فقد كانت

ؼ  4115قضية
عدد القضايا المعالجة ضمف ىذه المخاؿ ة

فنبلحظ ىناؾ ارتفاع متزايد في القضايا إلى غاية سنة
األشخاص المتيميف فكاف عددىـ يقدر ب

 2015ب  15007قضية ،أما

 5638مكاطف جزائرم إضافة إلى  49أجنبي

كالشيء المبلحظ ىك تزايد أعداد األشخاص تقريبا بنؼس كتيرة القضايا المعالجة أم بدا
التزايد مف سنة  2004إلى غاية .2015
ىك يتزايد كمرة
أما فيما مخص الزراعة فكاف عدد القضايا المعالجة متذبذب عبر السنكات ؼ
بدا باالرتفاع مف  2004إلى غاية  ،2008حيث بدأ في االنخفاض إلى غاية
ينخفض ،ؼ
 .2015يمكف القكؿ مف خبلؿ معط مات ممحؽ رقـ  02ما يمي:
ػ عدد قضايا المعالجة مف الحيازة كاالستيبلؾ أكبر مف عدد قضايا المعالجة لمتيريب
كاإلتجار
 -مجمكع القضايا آخذة بالتزايد مف

 2004إلى غاية

 2013إال أنيا بدأت في

االنخفاض سنة  2014كىذا راجع إلى الجيكد المكثفة مف قبؿ السمطات األمنية لمحاربة ىذه
اآلفة مف التيريب كاالتجار كالحيازة كاالس تىبلؾ ككنا الزراعة .إال أننا نبلحظ ارتفاع

عدد

القضايا مرة أخرل سنة .2015
 -مجمكع المكاطنيف الجزائرييف المتيميف بالمخالفات في تزايد مرتفع مف

 2004إلى

غاية  2013إال أنو بدأ االنخفاض سنة  ،2014ك ارتفاع مرة أخرل سنة .2015
ػ زيادة أعداد األجانب المتكرطيف في كؿ أشكاؿ المخدرات  ،كىذا ما يؤكد أف اليجرة غير
الشرعية سبب في انتشار المخدرات في الجزائر.
ػ إف األجانب غير ميتميف بزراعة المخدرات في الجزائر كانما شأنيـ الكحيد ىك التيريب
كاإلنجاز ككذا االستيبلؾ.
ػ بالنسبة لمزراعة كاف كانت األرقاـ تبدك ضئيمة إذا ما قكرنت بالتيريب كاالتجار كالحيازة
كاالستيبلؾ فإنيا تعتبر مؤشر خطير ،فيك يعطينا داللة كاضحة عمى نية شبكات التيريب
كالميتميف بالتركيج لممخدرات في الجزائر في التكجو نحك الزراعة كاإلنتاج المحمي بدال مف
االستيراد ،خاصة مع زيادة الطمب المحمي عمى ىذا النكع مف السمكـ ،ككذا عدد المستيمكيف
يكميا كما يحققو مف مبالغ مالية عالية.
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(كغ)

الكسط

الشرؽ

الجنكب

الغرب

القنب اليندم 2013

935

1612

57180

151784

القنب اليندم 2014

1705

2078

31145

147013

المؤثرات العقمية ( أقراص)

252433

206353

526429

65393
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مف خبلؿ بيانات الجدكؿ يتضح لنا أف ىناؾ تفاكت في كميات المخدرات المضبكطة
حسب الجيات المختمفة لمكطف ،فبالنسبة القنب لسنة  2013نبلحظ أف أكبر كمية محجكزة
كانت عمى مستكل الغرب الجزائرم بنسبة  ،% 71كتمييا منطقة الجنكب بنسبة  ،% 27ثـ
الشرؽ ب  % 76أما الكسط ب  ،% 44أما بالنسبة لسنة  2014فكانت كميات القنب
المحجكزة مف طرؼ السمطات األمنية كانت بنفس النسب المتحصؿ عمييا سنة  2013عمى
نفس التقسيـ الجيكم لمجزائر.
يمكف القكؿ بأف أكبر كمية محجكزة القنب كاف عمى مستكل الغرب كالجنكب الجزائرم
كيفسر إلى قرب كاليات الغرب كالجنكب مف مناطؽ اإلنتاج ،كما تمثؿ الحدكد التي يتـ
إدخاؿ القنب اؿقندم مف خبلليا ،ليتـ انتشارىا عمى مستكل الجيات األخرل.
كما تكضح بيانات الجدكؿ أف الكميات المحجكزة في المؤثرات العقمية تتكزع بنسب مختمفة
عمى مستكل القطر الكطني عكس القنب ،فنبلحظ أكبر كمية مضبكطة كانت عمى مستكل
الجنكب الجزائرم بنسبة  % 50خبلؿ سنتي  2013ك  ،2014كتمييا الكسط كالشرؽ بنسبة
ترب الجزائرم.
 % 24ك  % 19عمى التكالي في تـ تسجيؿ بنسبة  % 6,22عمى مستكل اؿ ا
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جدوؿ رقـ(  :)03عدد الفحوصات الطبية وعدد اإلقامات االستشفائية في مراكز معالجة التسمـ

والمراكز الوسيطية لمعالجة المدمنيف 2004ػ 2009
وهراف

سطيؼ

عنابة

البميدة
الفحوصات

االقامات

االقامات

الفحوصات

الفحوصات

مجموع

مجموع

االقامات

الفحوصات

2004

3721

993

111

124

208

4053

1104

2005

3755

1230

142

310

158

4223

1372

2006

3435

1278

158

688

43

4166

1436

2007

3940

674

240

244

97

4281

914

2008

5024

936

174

279

1076

6370

1110

2009

5922

843

243

236

736

7064

1086
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مف خبلؿ معطيات الجدكؿ يتبيف لنا تـ فتح مراكز معالجة التسمـ ،كمراكز

كسطية

لمعالجة المدمنيف في كؿ مف البميدة ك كىراف كعنابة كذلؾ قصد معالجة مدمني المخدرات
ككذا كجكد اقامات عمى مستكل بعض المستشفيات كالبميدة ككىراف
إف اإلحصائيات الخاصة بعدد الفحكصات خبلؿ الفترة 2004ػ  2009تزايدت مف 4053
إلى  7064أم بزيادة تقدر ب  3011خبلؿ  5سنكات.
أما فيما عدد اإلقامات فقد تزداد كقد تنخفض  ،الشيء المبلحظ خبلؿ الفترة المذككرة أف
مركز المعالجة في البميدة يحتؿ المرتبة األكلى مف عدد الفحكصات كاالقامات لككف ىذا
المركز ليس بعيد عف الجزائر العاصمة.
ػ كجكد فحكصات كاقامات عمى مستكل الشرؽ كالغرب الجزائرم إال أنيا قميمة مقارنة
بمنطقة الكسط الجزائرم.
ػ زيادة مجمكع الفحكصات كاإلقامات مف سنة ألخرل ىذا دليؿ عمى بداية كعي كادراؾ
األشخاص المدمنيف لخطكرة ىذه المكاد السامة ،كمحاكلة التخمص مف سمكميا التي تشكؿ
خط ار عمى حياتيـ.
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ػ غياب مراكز عمى مستكل الجنكب الجزائرم.
جدوؿ رقـ ( :)04عدد الفحوصات الطبية وعدد اإلقامات االستشفائية في مراكز معالجة

التسمـ والمراكز الوسيطية لمعالجة المدمنيف 2010ػ 2011
سنة 2010
مستشفى البميدة

سنة 2011

التغير

الفحوصات

6537

6695

158 +

االقامات

893

1033

140 +

الفحوصات

1990

2135

145 +

االقامات

266

246

20-

مركز باب الوادي

الفحوصات

143

232

89 +

مركز سطيؼ

الفحوصات

311

328

17 +

مركز عنابة

الفحوصات

1475

1410

65-

مستشفى مستغانـ

الفحوصات

911

911 +

مركز أدرار

الفحوصات

-

63

63 +

مركز الخروب

الفحوصات

-

221

221 +

مركز المسيمة

الفحوصات

-

104

104 +

مركز باتنة

الفحوصات

-

16

16 +

مركز األغواط

الفحوصات

-

127

127+

مركز بشار

الفحوصات

-

مستشفى وهراف

-

222

222 +

عدد الفحوصات

110456

12464

2008 +

عدد االقامات

1179

1279

120 +
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مف خبلؿ بيانات الجدكؿ نبلحظ فتح مراكز معالجة التسمـ كالمراكز الكسيطية لمعالجة
المدمنيف كىذه المراكز  :باب الكاد كأدرار كالخركب كالمسيمة كباتنة كبشار ،كىذه المراكز تقكـ
بالفحكصات المختمفة لممدمنيف ،ككذا تكفرىا عمى إقامات لمدمني المخدرات.
فعند مقارنة  2010ك  2011نبلحظ زيادة اإلقباؿ عمى المراكز قصد الفحص بزيادة
 2008كعدد اإلقامات بزيادة  120إقامة داخؿ ىذه المراؾز ،يمكف القكؿ بأف منطقة الكسط
الجزائرم تبقى دائما تحتؿ المراتب األكلى في استقباؿ المكاطنيف المدمنيف كمعالجتيـ ،كأف
الشيء المبلحظ ىك زيادة فتح مركز عبلجي عمى مستكل الغرب الجزائرم عمى غرار مركز
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كىراف كالكائف مقره في مستغانـ ،مف خبلؿ الجدكؿ يمكف القكؿ بأنو عمى مستكل الجنكب
الجزائرم عمى دراية بالكضع الصحي الخطير الناجـ مف المخدرات ،إذ تـ فتح عدة مراكز
لمعالجة المدمنيف في كؿ مف أدرار ك

بشار ،ككف ىذه مناطؽ حدكدية جنكبية كالتي يتـ

عبرىا إدخاؿ كتيريب المخدرات .مف خبلؿ معطيات الجدكؿ يمكف القكؿ بأف زيادة فتح
العديد مف مراكز العبلج مف أضرار المخدرات ىك نتيجة اتساع ظاىرة تعاطي المخدرات في
الجزائر فبعدما كانت منطقة عبكر كتيريب إلى دكؿ أخرل أصبحت منطقة استيبلؾ ،كأف
زيادة اإلقباؿ عمى المستشفيات ىك دليؿ بأف الظاىرة استفحمت بشكؿ كبير في أكساط
الشباب كتدىكر كضعيـ الصحي مف جراء ىذه اآلفة الفتاكة كالقاتمة.

جدوؿ رقـ ( :)05كميات القنب الهندي المحجوزة والمؤثرات العقمية شهريا لسنتي 2013ػ :2014
2014

2013
القنب (كغ)

المؤثرات العقمية (قرص)

القنب (كغ)

المؤثرات العقمية (قرص)

جانفي

6415,177

42475

7585.049

204611

فيفري

2857,129

157926

20377,636

101812

مارس

14177,050

28275

10542,636

77752

افريؿ

10636,092

208521

21241,199

77293

ماي

20453,710

108195

15746,160

169393

جواف

1566,885

37793

20100,661

37070

جويمية

33989,934

73508

15746,181

114586

اوت

13724,817

107440

19468,866

13401

سبتمبر

5493,040

145494

15659,266

19667

اكتوبر

29296,364

136388

10854,990

126850

نوفمبر

33764,565

15542

16205,076

63581

ديسمبر

25042,011

114417

8799,549

44596
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مف خبلؿ بيانات الجدكؿ يتبيف أف كميات القنب

اليندم كالمؤثرات العقمية المحجكزة

تتفاكت مف شير ألخر ففي سنة  2013نبلحظ أف الكميات الكبيرة مف القنب كاف في
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الشيكر جكيمية ،أكتكبر ،نكفمبر ،ديسمبر ،أما بالنسبة لممؤثرات العقمية فكانت أكبر كمية في
شير أفريؿ.
أما بالنسبة لسنة  2014فكانت أكبر كمية مف القنب المحجكزة كانت في الشيكر  :فيفرم
أفريؿ ،جكاف ،أما بالنسبة لممؤثرات العقمية فكانت أكبر كمية في شير جانفي.
ػ بمقارنة بيانات الجدكؿ مف خبلؿ سنتي 2013ػ  2014يمكف القكؿ بأف ىناؾ اختبلؼ
في اؿؾميات المحجكزة عمى مدار السنتيف ،كأنو أكبر كمية محجكزات تـ ضبطيا في
منتصؼ السنة.
ػ إف التبايف في كمية المخدرات المحجكزة دليؿ عمى أف الميربيف ليذه المكاد ال يقكمكف
بتيربييا في فترة كاحدة كانما في أكقات مختمفة قصد التمكيو كمغالطة مصالح المكافحة
كىميـ الكحيد ىك تركيج كنشر ىذه المكاد سكاء داخؿ الكطف أك تمريرىا إلى الدكؿ األخرل .
 2ػ  2ػػ الجهود التشريعية في مكافحة المخدرات في الجزائر
شيدت السنكات الماضية ارتفاع خطير فػػي جرائـ المخدرات كانتشارىا إلى جانب عجز
الدكلة عف كضع حد ليا رغـ تشػػديد العقكبػػة المقررة لمف يرتكبيا فنجد الجرائـ تتنكع ما بيف
جنايات كجنح مثؿ الحيازة كالمتاجرة أك البيع كا

الستوال ؾ ك اإلنتاج ...الخ ،كالمرتكبة مف

أشخاص ذكم أعمار مختمؼ ة ،تختمؼ طػػرؽ إثبات

ىذه الجرائـ فيػػي معقدة كصعبة

لمغايةكىػػي الكسيمة التػي يستعيف بيا القاضي لمكصكؿ الػػى الحقيقة بإثبات حصكؿ الجريمة
كنسبتيا الػػى المتيـ ،كالمخدرات تشكؿ خطكرة عمػػى الصعيديف الدكلي كالكطني كلمكافحة
ىذا النكع مف اإلجراـ لجأ ت الجزائر " لبلنضماـ إلى االتفاقيات الدكلية كاالتفاقية الدكلية
المتػعمقة بالمخدرات لسنة  1961ككذلؾ بركتكككؿ  1972كالمصادؽ عمييا بالمػػرسكـ /63
 343المػػؤرخ فػػي

 1963/09/11كالمػػرسكـ الرئاسي رقػػـ

 61/02المػؤرخ فػػي

 05/02/2002باإلضافة الػػى اتفاقية األمـ المتػحدة لمكافحة المتاجرة غيػػر المشركع ة
بالمخدرات لسنة

 1988المصػادؽ عميػيا بالمرسكـ الرئاسػػي

 41/95المؤرخ فػػي

 1995/01/28كتبػػعا لذلػؾ سنػت الج ازئػر تشريعاتيا طبقا ليذه االتفاقيات ليصدر أكؿ قانكف
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يتعمؽ بحمػػاية الصحة كترقيتيا " ،65ثػـ صدر القانكف المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات
كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بتاريخ  2004/12/25تحت
رقـ  18/04كالذم حاكؿ سد النقػػص الكبير الذم كاف فػي قانكف

 05/85بحيػث اعطػػى

تعريفا أليـ المصطمحات التي ليا عالقة بيذه الجريمة كقػد احاؿ ىذا القانكف تعػريؼ
المخدرات كتصنيفيا الى اتفاقية المخدرات لسنة

 ،1961كأىـ ما تضمف قانكف 18/04

ىدفيػػف ا ألكؿ كقائػػي مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كا

آلخػر ردعي كبما

أف مشكمة

المخدرات اصبحت عالميػة بكؿ أبعادىا لذا كاف مف الكاجػػب بذؿ كؿ الجيكد مف اجؿ الحد
مف انتشار ىذا الخطر الػػذم ييدد العالـ ،كذلؾ بإنشاء المنضمات

كابراـ االتفاقيات التػػي

بإمكانيا أف تتحكـ فػػي إنتاج المكاد المخدرة ،كتنظيـ استخداميا كسكء استعماليا

كاالتجار

غيػػر المشركع فييا.
ففي الصدد قدـ المشرع الجزائرم تدابير كقائية عبلجية ،ؼ حسب نص قانكف 18/04
ىنالؾ ثبلثة أنكاع مف التدابير الكقائية كالعبلجية كىي :
أوال :عدـ المتابعة القضائية :حسػػب المادة  06مف القانكف  18/04يستفيد منيا مستيمؾ
المخدرات ،في الحاالت التالية:

66

 1ػ إذا امتثؿ إلى العبلج الطبي الذم كصؼ لو إلزالة التسمـ كتابعو حتى نيايتو ؛
 2ػ إذا أثبت أنو خضع لعالج مزيؿ لمتسمـ؛
 3ػ إذا أثبت أنو كاف تحت المتابعة الطبية منذ حدكث الكقائع المنسكبة إليو .
كما نصت المادة  6عمػى أف ال يتابع األشخاص الذيف امتثمكا إلػػى العبلج الطبي الذم
كصؼ ليػػـ إلزالة التسػػمـ كتابعكه حػػتى نيايتو .
ال يجػكز أيضا متابعة األشخاص الذيف استعممكا المخدرات أك المؤثرات العقمية استعماال
غير مشركع إذا ثبت أنيـ خضعكا لعالج مزيؿ لمتسػمـ أك كانكا تحت المػػتابعة الطبية منذ
الحاالت يحكـ بمصادرة المكاد كالنػباتات

حدكث الكقػػائع المنسكبة إلييـ كفػػي جميع

المحػػجكزة ،إف اقتضى األمر ،بأمػػر مف رئيس الجػػية القضائية المختصة بناء عمػػى طمػػب
65

ػ ػ نبيؿ صقر ،عزالديف قمراكم :الجريمة المنظمة ،التيريب ك المخدرات ك تبيض األمكاؿ في التشريع

الجزائرم ،دار اليدل لمنشر ك التكزيع ك الطباعة ،الجزائر ،2008 ،ص 89
66

ػ نفس المرجع ،ص 125
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النيابة العامة كأضػػافت المادة نفسػػيا فػػي فقرتيا األخيرة أف كيفيات تطبيؽ ىذه المادة ستحدد
عف طريؽ التنظيـ.
ثانيا :األمر بالعبلج المزيؿ لمتسمـ :أجازت الػػمادة  7مػف القانكف  18/04لقاضػي

التحػػقيؽ أك قاضػي األحداث إخضاع مستيمكي المخدرات أك المؤثرات العقمية كحائ ػزييا مف

أجػػؿ االستعماؿ الشخصي لعال ج مزيؿ لمتسمـ تصاحبو جميع تدابير المتابعة الطبية كاعادة
التكييؼ المبلئـ لحالتيـ  .إذا ثبت بكاسطة خبرة طبية متخصصة أف حالتيـ الصػػحية
تستكجب عالجا طػػبيا ،يبقػػى

األمر الذم يكجب العبلج نافذا عند االقتضاء بعد انتياء

التحػػقيؽ ،كحتػػى تقرر الجية القضػائية المختصة بخ ال ؼ ذلؾ ،كػػما أجازت المادة  08مف
القانػػكف  18/04لمجػػية القضائية المختػػصة الحكـ بإلزاـ مستػػيمكي المخدرات أك المؤثرات
العقمية كحائػزييا مف أجؿ االستعماؿ الشخصي بالخضػػكع لعبلج إزالة التسمـ كذلؾ بتأكيد
أمر قاضي التحػقيؽ أك قاضي األحداث أك تمديد آثاره كينفذ ىذا الحكـ رغـ المعارضة أك
االستئناؼ.
كنصت المادة  10مػف القانكف  18/04عمى أف يجرل ع ال ج إزالة التسمـ إما داخؿ
مؤسسة متخصصة كاما خارجيا تحت مراقبة طبية ،كيتعيف عمػػى الطبيب المعالج أف يعمـ
بصكرة دكرية السمطة القضائية بسير

العبلج كنتائجو ،كأضافت الفق ػرة الثانػػية مف المادة

نفسػػيا عمػػى أف تحدد شػػركط سيػػر العبلج المذككر بق ػرار كزارم مشترؾ بيػػف كزيػػر الداخمية
ككزير العػػدؿ حافػػظ األختاـ ،كالكزير المكمؼ بالصحة.
فيما نصت المادة  11عمػػى أنو إذا أمػر قاضػػي التحقيؽ أك الجية القضػػائية المختصة،
المتػػيـ بإجراء مراقبة طبية أك الخضكع لعالج مزيؿ لمتسػػمـ ،فإف تنفػيذ ىذه اإلجراءات يخضع
ألحكاـ المكاد  07ػ  09مف ىذا القان ػػكف مػػع مراعاة أحػػكاـ المكاد  125:مكرر  1الفقرة  2ػ7
مػػف قانػػكف اإلجراءات الجزائية

67

التي تجيز لقاضػػي التحقيؽ

األمر بكضع المتيـ تحػت

الرقابػػة القضائية كاخضاعو فػػي إطارىا.
ثالثاػػ اإلعفاء مف العقكبة :يستفيد المستػيمؾ كالحائػػز مف أجؿ االستعماؿ الشخصي مػػف
اإلعفاء حسب نص المادة  ،02/08كذلؾ بشركط كجكب إثػػبات أف حالتو الصحية تستػػكجب
67

ػ نبيؿ صقر ،عزالديف قمراكم :مرجع سابؽ الذكر ،ص 185
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عبلجا كذلؾ بكاسػػطة خبرة طبية متخصصة بإخضاعو لعػػالج مزيؿ لمتسػػمـ تصاحبو جميػػع
تدابير المتابػػعة الطبية كاعادة التكيؼ المبلئـ لحالتو ،كذلؾ بصدكر أمر مف قاضي التحقيؽ
أك قاضي األحداث.
إف المشرع الجزائرم في إطار مكافحة المخدرات قدـ تخفيؼ لمعقكبات التي كاف مف
الممكف أف تناؿ المتعاطي ،ىذا التخفيؼ مرجعو اف تتـ عممية العبلج مف اإلدماف ك كذلؾ
تحفيز لممتعاطي لكي يتقدـ لمعبلج.
باإلضافة إلى ىذا فإف ىناؾ عدة مكاد تعاقب مدمني المخدرات سكاء المستيمكيف اك
التجار بيذه المكاد ،كىناؾ مكاد أخرل ترقى إلى مصاؼ الجناية خاصة إذا ارتبطت بالجرائـ
كالقتؿ ك غيرىا.
عمكما يمكف القكؿ أف الجزائر ىي منطقة عبكر لممخدرات خاصة مادة القنب اليندم
القادمة في كثير مف الحاالت التي تـ ضبطيا مف خبلؿ األجيزة االمنية مف المنطقة
الحدكدية الغربية ،ىذا ما ساىـ بشكؿ مباشر في انتشار تعاطي المخدرات في أكساط الشباب
باإلضافة إلى ىذا فإف ىناؾ أف الدكلة الجزائرية تبذؿ مجيكدات معتبرة في مكافحة ىذه
الظاىرة ،سكاء مف خبلؿ األجيزة األمنية المختمفة ،اك مف خبلؿ سف قكانيف صارمة في
إطار مكافحة المخدرات ك الجريمة ،أك مف حيث تكفير مراكز لمعبلج عبر التراب الكطني ك
تكفير اإلمكانيات المادية ك البشرية لذلؾ.
كالمتتبع كذلؾ لجممة اإلحصائيات الكاردة ضمف الجداكؿ السابقة كحتى في المبلحؽ يتأكد
لديو أف ىناؾ تزايد مستمر في تعداد المتعاطيف في مختمؼ األعمار ،ناىيؾ عف االنتشار
الكاسع لممتاجرة بيذه المكاد السامة ،مما يستدعي ضركرة كضع استراتيجية أػكثر فعالية في
مكاجية ىذه الظاىرة.
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خاتمة
تعد مشكمة المخدرات بكؿ أنكاعيا مف المشكبلت االجتماعية في مختمؼ المجتمعات ،ك
بصفة خاصة في المجتمع الجزائرم ،فيي في تطكر مستمر سكاء مف حيث تعداد المتعاطيف
ليا أك مف حيث عمميات الحجز التي تتـ عبر الحدكد الجزائرية سكاء الغربية أك الجنكبية
بشكؿ كبير.
كالمتتبع لتطكر المخدرات في الجزائر يتأكد لديو مدل الخطكرة التي يشيدىا المجتمع
نتيجة االنتشار الكاسع ليذه المكاد المخدرة في أكساط الشباب كفي األحياء السكنية كحتى في
المدارس ،أم انتشرت لدل مختمؼ شرائح المجتمع كلدل مختمؼ الطبقات االجتماعية ،في
مقابؿ ىذا ضعؼ جممة التدابير كاإلجراءات الكقائية كالقانكنية التي مف شانيا أف تحد مف
انتشار ىذه الظاىرة ،كما ارتبط االنتشار الكاسع لتعاطي المخدرات بكؿ أنكاعيا بظكاىر
اجتماعية أخرل كالجريمة ك الفساد األخبلقي كغيرىا مف المظاىر السمبية.
كمما ال شؾ فيو أف ىذه اآلفة االجتماعية ليا انعكاسات جد خطيرة عمى المجتمع
الجزائرم كعمى كافة أصعدتو ،فيتأثر االقتصاد الكطني نتيجة التيريب كالمتاجرة بيذه المكاد،
كما تصبح المكارد البشرية كقكة عمؿ ضعيفة نتيجة لجممة المشاكؿ اجتماعية كاقتصادية
كضعؼ في األدء كالفعالية نتيجة تعاطييـ لممكاد المخدرة ،كما تنتشر آفات اجتماعية أخرل
ك تتمزؽ العبلقات االجتماعية.
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أماـ ىذه المخاطر التي تنـ عف انتشار المخدرات فإنو مف الضركرم التركيز عمى تبني
سياسة كطنية تككف شاممة كمركز عمى مكافحة ىذه الظاىرة ،بداية مف األجيزة األمنية
المختمفة كاألسرة كما يجب أف تقدمو مف خبلؿ التنشئة االجتماعية المناسبة إلعداد األبناء
كالمنظكمة التربكية ،كالمنظكمة الصحية ككذا مؤسسات المجتمع المدني ،ككذا اإلطار
القانكني المناسب كالصارـ ،باإلضافة إلى تكفير مختمؼ اإلمكانيات المادية ك البشرية لمراكز
مختصة في معالجة اإلدماف عمى المخدرات ،كتكفير الرعاية الصحية كاالجتماعية لمشباب ك
االىتماـ بانشغاالتيـ خاصة فيما يتعمؽ بالتشغيؿ كتحسيف الظركؼ االجتماعية ك
االقتصادية ليـ.
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قائمة المراجع
أوال ػ الكتب:
 1ػ أحمد عبد العزيز

األصفر :عكامؿ انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات في الكطف
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الرايض 30 ،مارس ػ  04أفريؿ .2009
 4ػ جماؿ محمد سعيد الخطيب :سيككلكجية تعاطي المخدرات ،المجمة العربية لمدراسات
األمنية ،العدد  ،56نكفمبر .2006
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