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 لسم التارٌخ. مٌر عبد المادر للعلوم االسالمٌة:جامعة األ

 : أضرار المخدرات.الممٌاس

 .: سنة ثالثة أثارالمستوى

 .: بودناألستاذة

 

ومختلؾ الشعوب والحكومات األفراد وذلن المشكل العوٌص الذي ٌإرق  ..خدرات الٌوممال مقدمة:    

ى الجنسٌن، لد فً مختلؾ المجتمعات ،واالتجار بها بشكل رهٌبدمانها إو تعاطٌهاانتشر حٌث  ،الهٌئات

التعلٌمٌة  بل واألخطر من ذلن فً المإسسات ٌات العمرٌة والطبمات االجتماعٌة والثمافٌة،فً كل المستو

المنحرفٌن والمتشردٌن وأفراد العصابات فبعد أن كان ٌنتشر بٌن  المراهمٌن،ووالتربوٌة لدى األطفال 

، حرافاتنمن فمر وحرمانات وتعرض لال نتٌجة الظروؾ الصعبة التً ٌعٌشونها ولدى بعض الفمراء

ار صو اإلناث،تى بل وح ..وؼٌرهم سإولٌنمالو ،واألطباء واألساتذة صار الٌوم ٌتفشى بٌن األؼنٌاء

الفرد  من المحور الثالثًثم ٌؤتً دور أكثر تنظٌما وتسٌٌسا على المستوى الدولً والمحلً، االتجار به 

مكافحتها وهذا ما سنتناوله فً مساهمة أي دعما لتفشً الظاهرة و ،سلبا واٌجاباوذلن  األسرة والمجتمعو

 سلسلة هذه المحاضرات.

 .أوال: المخدرات، تعرٌفها، أنواعها، تصنٌفاتها.

و أكل مادة تذهب العمل بشكل كلى "بؤنها بصفة عامة ٌتم تعرٌؾ المخدرات  :تعرٌف المخدرات .1

 ".سواء كانت طبٌعٌة أو مصنعة و تجعل المتعاطً ؼٌر مدرن لما ٌفعله ًجزئ

عبارة عن منتجات كٌمٌائٌة لها آثار بٌولوجٌّة مختلفة على البشر ما من الناحٌة العلمٌة فهً "أ - 

والكائنات الحٌّة، ولها استخدامات مختلفة فً مجال الطب كعالج فتُستخدم  كمواد للعالج، والولاٌة من 

ًّ، ولكن  ًّ والعمل ذلن باستخدامها لفترات األمراض، أو تشخٌص المرض، كما أنّها تُعّزز الّنشاط البدن

 ".محدودة

كل من ٌحمل المخدرات سواء تعاطى واتجار فهو مجرم و ًالمانون الدول ًالمخدرات مادة ممنوعة ف -

لانونا كما ٌمنع منعا باتا تداولها للولاٌة من المخدرات، والحرص على شؽل أولات فراغ الشباب، وتوفٌر 

 .فرص عمل والحد من البطالة

 :وتصنٌفاتها راتنواع المخدأ. 2

بؤشكاله المتنوعة  "األفٌون"تشمل كل مشتمات مخدر  ًالت ًوه: األفٌونٌة "المسكنات"المخدرات  -

 .على سبٌل المثال الهٌروٌن والمورفٌن

 .مثل المشروبات الكحولٌة بكافة أنواعها :المخدرات المسكنة ؼٌر األفٌونٌة -

 .وكاٌٌنمثل مخدر البانجو والحشٌش والك :المخدرات المنبهة -

 :ٌمكن تمسٌم المخدرات إلىو؛ والترامادول وؼٌرهاً مثل االكستاس :المخدرات المهلوسة -



ٌستخرج منها  ًأهم النباتات التومن  ،األفٌون والحشٌش والبانجو والتبػ :مخدرات طبٌعٌة -

الحشٌش ٌستخرج من نبات المنب  ،األفٌون ٌستخرج من ثمرة نبات الخشخاشنجد المخدرات 

لبانجو ٌتم الحصول علٌه من نبات المنب الهندي وذلن بعد تجفٌؾ النبات وبٌع النبات ا ي،الهند

، وتمص خالل عدة ساعات محددة اتمضػ أوراله اتعبارة عن نباتوالكوكا المات  ،الجاؾ كامال

 .التبػ تستخدم أوراله بعدة طرق سواء عن طرٌك التدخٌن أو المضػوأخٌرا 

 .من النباتات مثل المورفٌن والهٌروٌنوتصنع  ٌتم استخالصها :مخدرات صناعٌة -

  :ما ٌلً المخدرات تصنٌفات من أشهرو

 :التؤثٌرحسب 

 وتتمثّل فً الكلورال، والبارٌبورات، والسّلفونال، وبرمومٌد البُوتاسٌوم.  :الُمنومات -

 .الكحول والبنزٌنك الُمسكراتو ،األفٌون ومشتمّاتهك ُمسببات النّشوة : منهاالُمهلوسات -

 :حسب طرٌمة اإلنتاج

 .ُمخدّرات من نباتات طبٌعٌّة ُمباشرةً مثل: الحشٌش، والمات، واألفٌون، ونبات المنّب  -

تصنع من المخدرات الطبٌعٌة بعد تعرضها لمواد كٌماوٌة تعمل على تحوٌلها  :ُمخدّرات مصنّعة -

 .الكوكاٌٌن والهٌروٌن والمورفٌنكإلى صورة أخرى 

 .ر كٌماوٌّة ومركبات أخرى لها نفس تؤثٌر المواد المخدرة بؤنواعهامن عناص ُمخدّرات ُمركبة -

  :حسب اللّون

 . المخدّرات البٌضاء: مثل الكوكاٌٌن والهٌروٌن -

 .المخدّرات السّوداء: واألفٌون ومشتماته، والحشٌش -

 .: األفٌونات، الحشٌش، الكوكاالكٌمٌائً التركٌبحسب 

 د واألسرة والمجتمع:ثانٌا: أضرار وأخطار المخدرات على الفر

تسبب المخدرات العدٌد من المشاكل الصحٌة فهً تنخر جسم المتعاطً  :األضرار الصحٌة للمخدرات. 1

 تدرٌجٌا وتدخله فً تعمٌدات صحٌة لد تودي بحٌاته، زمن بٌن هذه المخاطر نذكر:

 .المفاجئما لد ٌسبب حدوث انفجار الشراٌٌن والموت  اضطرابات الملب، وارتفاع ضؽط الدم -

اإلصابة  بالتهابات فً المخ، وتآكل المالٌٌن من الخالٌا العصبٌة المكونة للمخ، مما ٌإدي إلى الشعور  -

 .بالهلوسة الفكرٌة والسمعٌة والبصرٌة وضعؾ أو فمدان الذاكرة

اضطرابات الجهاز الهضمً وفمدان الشهٌة مما ٌترتب علٌه نمص فً الوزن ٌصاحبه احمرار أو  - 

 .فً الوجه اسوداد

 .الصداع المزمن، وطنٌن األذنٌن، واحمرار العٌنٌن -

 .تزانلتعب والهزال وفمدان االوا ،النشاط الجنسً عام فً ضعؾ  -



فاألفٌون على  تسبب المخدرات زٌادة نسبة السموم فً الجسم، ما ٌساعد على اإلصابة بتلٌؾ الكبد، - 

 .وزٌادة نسبة السكر سبٌل المثال ٌحلل خالٌا الكبد وٌصٌبها بالتلٌؾ

   .ضعؾ جهاز المناعة -

اإلصابة بالصرع وتعرض المتعاطً لنوبات الصرع إذا تولؾ فجؤة عن تعاطً المخدرات بعد ثمانٌة  -

 .أٌام من عدم التعاطً

واإلصابة بمرض السكر  كما ٌسبب اإلدمان أضرارا بالؽة للمرأة الحامل حٌث ٌسبب لها فمر الدم، -

وإصابة األجنة بعٌوب خلمٌة أو وضع مملوب ونمص فً النمو ولد ٌسبب  ،لتهاب الرئتٌنوالملب والكبد وا

 . اإلجهاض

بل واالصابة بالدرن نتٌجة  ،ألؼشٌة المخاطٌة والشعب الهوائٌة وااللتهابات الرئوٌة المزمنةاتهٌج  -

 .ترسب المواد الكربونٌة بالشعب الهوائٌة

لهضم والتهابات فً ؼدة البنكرٌاس التً تزود الجسم هرمون التهابات مزمنة فً المعدة وخلل فً ا -

 .األنسولٌن الذي ٌنظم سكر الدم

الشعور باالنتفاخ والتخمة وكثرة الؽازات الناتج عن اضطرابات الجهاز الهضمً وسوء الهضم ،  -

 .واإلصابة باإلسهال أو اإلمسان

 .سٌالن الدم والٌرلان وانتشار الورم -

وتعتبر المخدرات هً  السبب الرئٌسً فً اإلصابة بؤخطر  ي،فً الشرٌان الكبدرتفاع ضؽط الدم ا -

  .األمراض مثل السرطان

ستمرار أساسٌة الوالعملٌة تعد الصحة النفسٌة  :لمخدراتل والسلوكٌة ضرار النفسٌة والعقلٌة. األ2

من جمٌع نواحٌها، لكن األخطر من ذلن لو  حٌاتهتوازن حٌاة الفرد وأي ضرر ٌؤتً علٌها لد ٌعٌك و

االضطرابات من  وفٌما ٌلً بعض ،خدرة والمهلوسةملبل العمالٌر ال هددت هذه الصحة النفسٌة من

 : النفسٌة الناتجة عن االدمان على المخدرات

ٌة بٌن سوء استعمال ٌتمٌز التراث النفسً فً مجال االدمان إلى وجود عاللة لو: االكتئاب -

العمالٌر واالكتئاب، حٌث ٌعتمد المحللون النفسٌون بؤن المرح هو ضرب من الهوس وهذا ٌعنً 

 أن مرح اإلدمان إنما هو مٌكانٌزم دفاع للتؽلب على االكتئاب والتخلص منه.

ى : ٌعانً متعاطو العمالٌر والمواد المخدرة من أعراض الملك ولد ترجع هذه األعراض إلالقلق -

ولد ٌصاحبه حالة من األرق المزمن فٌلجؤ هإالء إلى العمالٌر  حالة التسمم أو حالة االنسحاب

 المنومة ما ٌزٌد من تعمد االضطراب وتؤزمه.

أعراضه شائعة لدى متعاطً "الباربٌورات" خاصة فً حالة التسمم الذي  الوسواس القهري: -

ما ٌإدي بالمتعاطً إلى ً الفهم فً التفكٌر وضعؾ فً الذاكرة وضعؾ ف ٌإدي إلى صعوبة

الفشل فً حل المشكالت االجتماعٌة، كما ٌإدي تعاطً "األمفٌتامٌنات" إلى الوسواس المهري، 

 ذهانً.إلى ظهور اضطراب ذو نمط كما أن تعاطً جرعات كبٌرة منها 



: كما ٌإدي استعمال المثبطات إلى أعراض ذهانٌة شدٌدة وخطٌرة، كما أن االضطرابات الذهانٌة -

" ٌإدي إلى أعراض هوسٌة، اكتئابٌة وفصامٌة أو مزٌج من LSDتعاطً المهلوسات من نوع "

األعراض الثالثة، إضافة إلى ذلن هنان عاللة بٌن المهلوسات بضفة عامة والمرض العملً، 

لذٌن لهم استعدادات وراثٌة للفصام فً أن ٌفضح استعداد حٌث أنها لد تإثر على األشخاص ا

ن ٌمكن أن ٌضل خامدا لوال العمار: كما أنها لد تإدي المرض عن نفسه مبكرا، تنشط مرضا كا

 إلى االنتكاس إلى مرض عملً أصٌب به من لبل.

ٌادة فبعد تعاطً جرعة المخدرات ٌسٌطر الشعور بالسعادة والنشوة وز :ٌةضطرابات الوجداناال -

واإلصابة بحالة من الؽٌاب عن الوجود وخلك عالم من الخٌال ملًء بالمتعة والحٌوٌة  ،النشاط

والمرح، ثم ما ٌلبث أن ٌفٌك سرٌعا من هذا الشعور لٌعود لإلرهاق والتعب والندم واإلكتئاب، 

 .فمشاعر المدمن متضاربة للؽاٌة

عمل الجهاز العصبً وتباطإ  ضطراب شدٌد فًا :الجهاز العصبً االضطرابات على مستوى -

فً أداء المخ حٌث تسبب المخدرات خلال فً المادة الكٌمٌائٌة المسئولة عن التوصٌل العصبً، 

وتسبب بطء فً الوظائؾ المختلفة الدماغ، وتإثر على لدرتها على االحتفاظ بالمعلومات، كما 

 .لذي ٌسبب خلل الجسمتإثر على األداء الحركً وٌسبب الشعور الوهمً بالسعادة المفرطة ا

تإثر المخدرات سلبا على المستوى االلتصادي للفرد أو ألسرة أو  :لمخدراتل االقتصادٌة ضراراأل .3

  جتمع حٌث تإدي إلى:الم

 فً اختالل وحصول جسمه، انهٌار بسبب ذلن وٌكون دخله، وللة المتعاطً الفرد إنتاجٌة ضعؾ -

 .المادي دخله على ٌإثر وذلن عمله، عن وؼٌابه شروده وكثرة المتعاطً، الشخص تفكٌر

 الشخص دخل من كبًٌرا جزًءا تستمطع إذ المتعاطً، للشخص المادٌة األسرة حالة سوء -

 هذه كانت إذا سٌما وال ألسرته، الشخص نفمات تملٌل على البالػ أثره له األمر وهذا المتعاطً،

 مثل أسري تفكن ٌحدث ولد العائلة، فً والصراعات التوتر إلى ٌإدي كما ة،فمٌر األسر

 .الطالق أو االنفصال

 تنفك أنها والتبػ والكحول المخدرات لتعاطً الوطنً المعهد بٌن ولد الدولة التصاد علىالتؤثٌر  -

 الصحٌة الرعاٌة توفٌر وفً المخدرات، مكافحة عملٌات فً سنوًٌا دوالر ملٌار 077 من أكثر

 فً المتورطٌن من السجون ونزالء المولوفٌن رعاٌة فً الطائلة المبالػ تنفك فهً واالجتماعٌة،

  .المخدرات لضاٌا

 التً والمإسسات الكٌانات على االلتصادٌّة الخسائر وتسبب العاملة الموى المخدرات ضعؾت  -

 .تاج ٌضر بمصالح الوطن االلتصادٌةضعؾ وخمول الشباب ما ٌإدي لملة االنف توظفهم،

ما ٌسبب نمص فً الدخل المخدرات، ثٌر من دخل األسرة التً ٌتعاطى أحد أفرادها كإنفاق ال -

جً المتاح للصرؾ على السلع والخدمات المشروعة األخرى التً لوم بإنتاجها المطاع اإلنتا

للدولة والتً تإثر فً االلتصاد المومً، ولد ٌإدي صرؾ مال األسر على المخدرات بدال أن 

 .ٌصرؾ على المشروعات اإلنتاجٌة فً الدولة  إلى حالة كساد واضحة فً االلتصاد المومً

التً تزرع فٌها هذه  فهً تتعرض لخسارة تلن األراضً اتالمخدرفٌها تزرع لبالد التً ا  -

لبالد التً تهرب إلٌها تلن المواد المخدرة ٌعنً لها هذا التهرٌب إنفاق وإضاعة كما أن ا، المواد

على هذا التهرٌب الؽٌر مشروع بدال من استؽالل تلن الكثٌر جدا من األموال التً تصرؾ 

 .األموال فً استٌراد مواد تفٌد المجتمع وٌنتفع بها



لمخدرات تعاطً اتتمثل الخطورة العظمى ل ة والمجتمع:أضرار المخدرات على الفرد واألسر :ثالثا

 ،محورٌة لبناء األسرةالفرد كوحدة  ،التحتٌة للمجتمعاألساسٌة تنخر فً البنى كونها ٌجها ووتردمانها إو

مٌة بٌن هذه الوحدات الثالث عاللة حل كما وأن هنان  ؛واألسرة باعتبارها النواة الماعدٌة فً بناء المجتمع

 سلبا واٌجابا. ثر وتتؤثر ببعضهافهً تإ

التً ٌتعرض لها من  وااللتصادٌةلألضرار الصحٌة والعملٌة إضافة و والمدمن حٌث أن الفرد المتعاطً  

تإدي إلى لصور وعدم استمرار وخطٌر، فعلى حٌاته االجتماعٌة بشكل كبٌر أٌضا فهً تإثر  ،جرائها

، تورث له الوسم االجتماعًوالمٌمة اإلنسانٌة منه تسلب حٌث أنها  ،االجتماعًفً جوانب حٌاته ونشاطه 

ء فذلن ٌسبب العدٌد كونه مثال أحد األبنا فرد داخل األسرةكسواء  ،ارهوٌصبح عاجزا على المٌام بؤدكما 

، ما ٌنعكس سلبا على جمٌع أفرادها ضبط والعدوانًكه ؼٌر المنوسل ةمن المشاكل والخالفات داخلها نتٌج

، إضافة إلى وإدارتها بصورة سلٌمة تهاعلى لٌاد ؼٌر لادربذلن  صبحسرة فٌاألرب  المدمن أما إذا كان

وكذا الجو األسري المشحون تفكن األسرة،  ٌنتج عنه من عدم استمرار أوسلوكه العدوانً والعنٌؾ وما 

عاداته والمنحرفة، صرفاته ضافة إلى تإ، وهو أمر على ؼاٌة الخطورة األوالدنفسٌة  علىٌإثر الذي 

علمون من على سلون األوالد خاصة وأنهم ٌتأٌضا الذي لد ٌإثر و وسلوكه المضاد للمجتمعة، ٌئالس

وأضرار  ، وسوء معاملةخالل التملٌد، وال ننسى األضرار التً تلحك الزوجة من عنؾ لفطً وجسدي

عن األسرة وٌهجرها وٌتخلى عن أدواره فٌها، لٌنؽمس ٌنمطع ، كما أنه فً الممابل لد جتماعٌةاونفسٌة 

 فً عالم االنحراؾ واالجرام.

خرق الموانٌن على بذلن فهو ٌعمل  تمعجالمضاد للمو كما أن المدمن بسلوكه العدوانً والمنحرؾ   

الرذٌلة شر نكذا و ،حتى األدٌانوق األفراد والمإسسات ووانتهان حم والعادات والتمالٌد وكل األعراؾ

الرؼبات فً سبٌل تحمٌك ٌر المسبولة وؼالجرائم البشعة  ظهر تبعا لذلنتف ،العادات السٌئة فً المجتمعو

   مرار المجتمع وتماسكه.على استسلبا إثر ٌه، ما ٌالشٌطانٌة التً تسٌطر عل

كونه الٌزال واألخطر من ذلن هو كون المدمن ال ٌزال متمدرسا أي أن ٌكون تلمٌذا فهذه لها دالالتها 

كما أنها مإسسة تربوٌة، الطفل هنا  مد ٌكون طفال أو مراهماف ،رفاتهصل عن تؼٌر مسإووؼٌر راشد 

فالطفل الٌزال تحت  ،وال عن خٌاراته مدركا لهافإن كان الراشد مسإ ،تضحٌة لمروجً المخدرا

إذا من هذا  ؛الوصاٌة فهو مسإولٌة أسرته ومسإولٌة المإسسة التربوٌة وكذا مسإولٌة جماعة الرفاق

ال الفرد الطفل  تعنٌ" و؟وكٌف من ٌحمً الطفل من المخدرات"عود للجزء األهم فً المضٌة.. نالمنطلك 

عتنٌنا بالبذور كانت الثمار أفضل، لفرس، حٌث أن شاب الٌوم هو طفل األمس، ومتى اكونه هو مربط ا

، ؟من أسرة لد ٌكون أحد أفرادها مدمنا خاصة إن كان األب الطفل كٌؾ نحمً.. الطفل مسإولٌة من؟ 

، كٌؾ نحمٌه من المجتمع الذي ؟وجٌنالمدمنٌن والمررفماء السوء من كٌؾ نحمٌه من الشارع الذي ٌعج ب

ظم دور اهنا ٌتع، ؟وٌة والتعلٌمٌة لم تصبح آمنةتنهشه هذه الظاهرة خاصة وأنه حتى المإسسات الترب

 .فر لحماٌة مستمبلنااإسسات المجتمع فً التظوماألسرة 

خالل من  هٌة السلٌمة لتوفٌر التنشئة االجتماعب ذلنو حماٌة الطفللألسرة دور عظٌم ومهم وأساسً فً  

بطرق وأسالٌب والحرص على حماٌته الطفل  ةومرالب ،من جهة نماذج التربوٌة الفعالة والصحٌحةال

مام وطباعهم، معرفة زمالئه فً الفصل، االهت معرفة أصدلائه حٌث ٌجب ،من جهة أخرىصحٌحة 

دخل السرٌع لذى تسجٌل أو التو، على سلوكه مالحظات أساتذتهوكذا ة التً ٌتمدرس فٌها، بؤخبار المإسس

خاصة  مإسساتهمختلؾ على المجتمع و أٌضامالحظة تؽٌرات سلوكٌة تثٌر الملك أو الشكون، وٌجب 



التً تكون موجهة  ،توعٌةأن ٌموم بدور فعال فً هذا الصدد من خالل حمالت الها واألمنٌة التربوٌة من

 ىلألسر بصفة خاصة وإلى الشباب وأفراد المجتمع بصفة عامة لتعرٌفهم بمدى خطورة هذه الظاهرة عل

ودورهم المنوط بهم لحماٌة أطفالهم وأسرهم، كما أنه ٌجب على الجهات األمنٌة تشدٌد لبضتها  ،أبنائنا

رؼم أن هذا األمر لٌس بالسهل خاصة عند  فً ذلن، على تجارة المخدرات وتعاطٌها، وعدم التساهل

ول تدخل بارونات المخدرات والمال، كما أن المإسسات التربوٌة لد زادت مهامها وتعمدت كونها المسإ

 .هااألول عن الطفل وحماٌته من االستؽالل داخل

تتضافر الجهود وتتزاٌد وتتناسك ألجل حماٌة أبنائنا وشبابنا من هذا الوباء المدمر ٌجب أن  خاتمة:

لألفراد واألسر والمجتمعات، وٌجب فً الممام األول االهتمام باألسر وتوعٌتها بؤسالٌب التربٌة الصحٌحة 

أدوارنا  ا األساسٌة وأهمٌتها ككٌان ٌحافظ على استمرار الفرد والمجتمع، كلنا باختالفاتنا وتنوعوبؤدواره

 الوباء والبالء.مسإولون عن حماٌة الطفل من هذا  مكانتناو


