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 .م9191.م9102. معيةاجلالسنة ا             جملتمعات و املخدر اس ايملقا
 ملاجلليل بن ساعبد . ذاستالا

 

 تاملخدر ا
 :اتعريفه -0

د تؤثر يف املو اطي هذه او مسحوق،وعند تعات و كبسوالاص اقر او ايت بشكل حبوب هي مجع خمدر، وهي ات
 لعقليةالنفسية و او  لصحيةاض امر الاىل ان وتؤدي انسالاجسم 

و . داملعتاطه اونش. لـعـصـبـي عـن فعـلهاز الـجـهـايسـتـر  ام: ملخّدر هـوالسرت، و اين كلمة خدر حول اوتدور مع
 او هو م( : ملسكر ا) للـمـخدر الذي وضع تعريفانني القو انظمة و الان ومن بني دايالالوحيد من ام هو سالالا

 (.م الكف منه حر الفرق فملء اسكر منه ا اوم) لعقل اغطى 
  :ت العلمي للمخدر التعريف ا -2

 مالاملصحوب بتسكني الوعي اب او غيالنوم اس و النعائية تسبب ادة كيمياملخدر ما
  :ت انوين للمخدر القاعريف لتا -3

ض اغر ال الا او صنعها اعتهاو زر ا اوهلالعصيب وحيظر تداز اجلهان وتسمم ادمالاد تسبب املو ات جمموعة من املخدر ا
ليت حتتوي ات طبيعية كاملخدر انت تلك اء كاسطة من يرخص له بذلك وسو ابو  الاتستعمل  نون والالقا احيدده

دة املات الطبيعية وتعرف مبشتقات املخدر او مصنعة من املخدرة الة الفعادة املالى ع ارهاومث ارهازهاو  اهتاق نباور ا
و الطبيعية ات املخدر اع ا نو اي نوع من ا اوتركيبه اعتهايدخل يف صن عية الادة صناو ختليقية وهي ماملخدرة ا

 .لطبيعية املخدرة ادة املاثري ص واتاخو  املصنعة ولكن هلا اهتامشتق
 تاملخدر اع ا نو ا -4
،  اليت حضرت منهادة املاصل ال او طبقا املصدره املخدرة تبعاد املو التصنيف  اساساملتخذة ايري املعاتتعدد 

 :ىل ار املعيا اهلذ اوتنقسم طبق
 ت طبيعيةاخمدر  -1
فيون الات املستخلصة من نباملورفني ادة اعل مالذي ينتج من تفاهلريوين ال ذلك ات نصف ختليقية ومثاخمدر  -2
 ".هريوين= ستيل كلوريد ا+ مورفني " خلليك امض اندريد حا"و ا" ستيل كلوريدا"ئية الكيميادة املاع م
 .يتاصل نبالبحوث وليست من اكز ا مل مر او مبعادوية الات امل شركات ختليقية ويتم ذلك مبعاخمدر  -3
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 :لطبيعية ات املخدر ا -5
د خمدرة من ان مل نسمع عن بظهور مو الامد بعيد وحىت انذ يت مالنباصل الات املخدرة ذاد املو ان انسالالقد عرف 

 :ملخدر فمثالات النباء من اجز او الة ترتكز يف جزء الفعاد املو ان العلمية ثبت ات اسالدر ين ، واباصل حيو ا
 .ضجةالنالثمر غري الة يف الفعاد املو افيون ترتكز الاش ات خشخايف نب -ا

 .لزهريةالقمم اق ويف اور الالة يف الفعاد املو القنب ترتكز ات ايف نب -ب
 .قاور الالة يف الفعاد املو ات ترتكز القات ايف نب -ج
 .قاور الالة يف الفعاد املو اترتكز  الكوكات ايف نب -د
 .لبذورالة ترتكز يف الفعادة املان الطيب فايف جوزة  اما -هـ

د املو ات عضوية، وبعد تركيز ار ، مبذيبصة بكل خمداخلاتية النباء اجز الالة من الفعاد املو اص ستخالاوميكن 
فيون الام احلشيش وخال ذلك زيت املشروع ومثار غري اجتلال ادهاعداو  ابسهولة لتصنيعه املستخلصة ميكن هتريبها
ملخدر ان اي ائية ات كيميعالاي تفاملستخلصة املخدرة ادة احيدث للم لعملية الايني ويف هذه الكوكاملورفني و او 

 .لطبيعيةائية و الكيميائصه احيتفظ خبص
 تاملخدر ا تصنيف
ع ينبع ا نو الاف يف تصنيف كل تلك خلالا، ووجه الصعب حصرهاصبح من احىت  اهلاشكات و املخدر اع ا نو اكثرت 

 وال. اجهانتاس طرق اسايصنف على  ا، وبعضهاثريهس اتاساتصنف على  ا، فبعضهاليهالنظر اوية اف ز ختالامن 
ت على حسب التصنيفاشهر انت العموم كالتصنيف، ولكن على ا اق دويل موحد حول هذاتفان الايوجد حىت 

 :ليةالتاصر العنا
 اثريهحبسب ات: والا

 .لبنزينالكلوروفورم و الكحول و امثل : تاملسكر ا -1
 .تهافيون ومشتقالامثل : لنشوةات امسبب -2
 .هلنديالقنب اذون و لبالانيت و امالالني وفطر امليسكامثل : تاملهلوسا -3
 .سيوملبواتال وبرموميد لسلفوانات و اريبور البال و الكلور اوتتمثل يف : تاملنوما -4

 جا نتالاحبسب طريقة : انياث
 .لقنبات افيون ونبالات و القاحلشيش و امثل : شرةات طبيعية مباتات تنتج من نباخمدر  -1
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مثل : خرىاىل صورة ا اوية حتوهلات كيميان تتعرض لعمليالطبيعي بعد املخدر ات مصنعة وتستخرج من ادر خم -2
 .ينيالكوكاهلريوين و املورفني و ا

ملسكنة املخدرة اد املو امثل بقية : ثري نفسهالتا اخرى وهلات اوية ومركباصر كيمات مركبة وتصنع من عناخمدر  -3
 .ملهلوسةاملنومة و او 

 لعضويالنفسي و ا( نادمالا)د اعتمالاحبسب : الثاث
 .هلريوينايني و الكوكاملورفني و اته كافيون ومشتقالامثل : وعضواي انفسي اداعتماليت تسبب اد املو ا -1
 .هللوسةاقري ات وعقالقاحلشيش و امثل : فقط انفسي اداعتماليت تسبب اد املو ا -2

 للوناحبسب : ابعار 
 .هلريوينايني و اكوكلامثل : ءالبيضات املخدر ا -1
 .حلشيشاته و افيون ومشتقالامثل : ءالسودات املخدر ا -2

 مليةالعالصحة اتصنيف منظمة : امساخ
 .لبنزدرين وركسي ومئثدرينات مثل امينامفيتالايني، و الكوكالنيكوتني و افيني و الكامثل : ملنبهةاقري العقاجمموعة -1
ت وبعض اربيتيور البافيون، وجمموعة الاهلريوين و املورفني و امثل ت املخدر اوتشمل : ملهدئةاقري العقاجمموعة  -2
 .لكحولاجملموعة كذلك اون وتضم هذه امليثاعية مثل الصنات املركبا

حلشيش، الذي يستخرج منه اهلندي القنب ا اسهايت على ر واي( تاملغيبا)ييل اخملثرية لالاقري العقاجمموعة  -3
 .اناريغو املاو 
تينية لقنب كلمة الاف زهري ت غالار ذازهاللون ذو اخضر ات انب( حلشيش ا) قنب لات ازهور نب: لقنب ا

ىل ذروة املخدرة ادة املاء بعد وصول اطيه حيدث ضوضان متعسم الالا احلشيش هبذاء، وقد مسي اضوض اهامعن
ت النباو ا" شبلعا"لعربية اللغة اه يف احلشيش، ومعنايصنع  القنب هذات الة يف نبالفعادة املاومن . امفعوهل

يشعر  امم اقنطالالفرح، اليت تعين ا" شيش"لعربية الكلمة ان كلمة حشيش مشتقة من احثني البالربي، ويرى بعض ا
لقدمية الشعوب اوقد عرفت . لعصيب از احلشيش ويسبب هلوسة للجهاطيه اطي من نشوة وفرح عند تعاملتعابه 
ستعمل كذلك يف اقمشة، و الامن  اعانو ال و احلبافه اليامن ض متعددة، فصنعت اغر استخدمته يف القنب و ات انب
 .ض دينية وتروحييةاغر ا

م .ق 2232م اطور شن ننج عامرب الالصيين، فقد عرفه الشعب استخدمته اليت عرفته و الشعوب ائل او اومن 
 .ناحز الاهلندوس فقد مسوه خمفف ا امادة، السعاهب او  اطلق عليه حينهاو 
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يت النبامل العاشتق ا، و "كونوبو"لدينية ومسوه نبتة اهتم شوريون يف حفالالاستعمله اد يالملابع قبل السالقرن اويف 
بيس الكناهلنود يعتربون الكهنة ان اوك. Cannabis" بيساكن"لتسمية كلمة ام من هذه 1273وس سنة الين
لدينية، وورد ذكره يف اهتم ستخدموه يف طقوسهم وحفالاثري كبري و له من ات اهلي ملاصل امن ( حلشيشا -لقنب ا)
هلندوس ابد ات يف معالنبا ال يستخدم هذايز ، وال"اندر ا"له الاىل اب احب شر انه لقدمية ووصفوه اباطريهم اسا
حلشيش يف امي سالالامل العاوقد عرف .نالاملقدسة حىت اد اعيالايف  اع شيتا تبابد ال ومعاهلند ونيبالسيخ يف او 
ة افان يقدمه مكاح، وكا لوسطى حسن بن صبا اسيامطة يف القر ائد استعمله قادي، حيث مليالادي عشر احلالقرن ا

 وروابا اما.شنياحلشلفرقة اباحلشيش، وعرفت هذه اسم لوقت ابارزين، وقد عرف منذ ذلك الباد جمموعته افر ال
مل العارس و اهلند وفاعلى  اهتاباليت ركزت يف كتاق استشر الابع عشر عن طريق حركة السالقرن احلشيش يف افعرفت 

 .ورواباىل املخدر ا اسع عشر هذالتالقرن ابرت وجنوده بعد فشل محلتهم على مصر يف بليون بوانلعريب، ونقل انا
لذين املكسيكيون ال العما اليهالعشرين، حيث نقله القرن ات ايامريكية به يف بدالاملتحدة ات ايلوالانت معرفة اوك

 .ملتحدةات ايلوالاخل العمل داىل ا اوفدو 
، ويغطى ( فةاج اناحيالب وقد تكون الغايف  اهذ)ل ، الصلصادة صلبة لينة كهيئة ارة عن ماحلشيش عباو 
محر الاف الشفاستيك لبالاو ان السيلوفاىل قطٍع صغرية تغطى بورق او يقطع ابيض ،الاش القمحلشيش ابا
بين  املضبوطة لوهنات الكمياكثر ا سود ، و الا ىلاتح الفالبين ابني  اوح لونه مائحة قوية ومميزة ، ويرت احلشيش له ر او 
 مقاغ
سط او ان و انستافغافريقي و الالقرن اليمن و اىل مرتين، تزرع يف ابني مرت  ام اعهارتفاوح اشجرة معمرة ير : تالقا
ن يف اك  اول ظهور هلان البعض ايرى  الشجرة، فبينماهذه  اول منطقة ظهرت هباحثون يف حتديد الباختلف ا.اسيا

بع الر القرن احلبشة يف اليمن و اعرفته .حلبشةاىل ايرجع  اصلي هلالاملوطن ان اخر الالبعض ان يرى انستافغان و اتركست
حلبشة ارض اكه يف ا تثمر فو  شجرة ال".. ىل وجود ا( 1442 - 1334)ملقريزي ار اشادي، حيث مليالاعشر 

هو  ان مبانسالاكرة وتذكر ا لذا تنشط ليتالصغرية اء اخلضر ا اقهاور ان مبضغ السكات، حيث يقوم القتسمى اب
جملتمع ال، وتعمقت يف الصوماليمن و ات يف القادة مضغ انتشرت عاوقد ..".لنومالشهية و اتضعف  امنسي، كم

. مهمة صعبة افحتهاجيعل من مك اغ، مما لفر ات اوقامت ومتضية املاح و ا فر الاصة يف اعية خاجتمات ادارتبطت بعاو 
 .1233م ال عالسويدي بري فورسكامل العاء على يد اجت اول وصف علمي للقان اوك
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 تاملخدر ار اضر ا -6
ء جبميع ابنالار بعقول اضر الالدين و اليت تستهدف اضر، و احلا ات يف وقتنملشكالاكرب ا ت من املخدر اتعد مشكلة 

ن ا اجلنون،كماىل اتؤدي  العقلية، ورمبالنفسية و اض امر البة اباصالاىل ات املخدر اطي العمرية،يؤدي تعاهتم افئ
ملوت،يف اىل ايل تؤدي التن وابالسرطاض امر اهلضمية و ات اباضطر الالكبد و اض امر ن ابانسالات تصيب املخدر ا
طي ان تعا اليدين،كماو القدمني اليت تسبب برت الغرغرينة اىل مرض ات املخدر اطي اكثرية يؤدي تع  اناحيا
صلة اعة على مو استطالالكسل وعدم اب و اكتئال القلق و ا اسية ومنهلنفاض امر البة اباصالاىل ات يؤدي املخدر ا
 سة،الدر ا
 ت ؟القاطي اليت تظهرعلى متعاض اعر الاهي  ام
 مء اتاسرتخا.  1
 لنومالقدرة على السهر وعدم ا.  2
 لعظمةلشعور ابالة سرور وفرح و اح.  3
 حلدائد عن اط فكري وحركي ز انش.  4
 لشهيةان افقد.  7
 لفمائحة يف ار .  3
 .ليوميةات اجبال للو امها.  2
 ت؟القاطي امجة عن تعالنار اضر الاهي  ام
 اليت تسببهاض امر الابة ببعض اصالالرتكيز و اكرة و ا لذاع مزمن وضعف ا صل وصداملفام الان و اسنالاللثة و اب التها
 تالقاملستعملة يف منو امسدة الا

بيض ، الا:  امنه. ن الو الطحني ، وله عدة اعم يشبه سحوق انرة عن ماهلريوين فهو عبا:ت املخدر او من 
ستيكية س بالاكيا طني يف املتعاهلريوين بني اول ادي ويتدالرما اناحيامق ، و الغاو اتح الفالبين املصفر ، و ابيض الاو 

سقط ي حىت ال) نب ايف ورقة مثنية من عدة جو  املدمن يقوم بوضعهان ان كمية قليلة فاك  اذا اماصغرية ، 
 (لورقةاملسحوق من ا
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 رةالطيائح الرو اد و املو ا -7
د هو عدم وجود حظر من املو اتركت مكشوفة وخطورة هذه  اذاذة ائح نفارو  اعد منهاليت تتبخر وتتصاد املو اهي 

لتنظيف ات امستحضر , ء الغر ا,  لبوايا, لبنزينا,لنرتيتا,ت ، از الغا’ رة الطيات املذيباتشمل  اعهانو او  اهلاستعما
 ..,ت اعلوالاز اوغ

 :رة الطياد املو اطي اليت تظهر على متعاض اعر الا
 مالتام اسرتخالا
 ملشيان يف اتز الال وعدم ختالالان و اللسالتلعثم وثقل ا

 هانتبالالتفكري و اضعف وتشتت 
 داملو ال هذه استعمابس نتيجة ملالاجلسم و البقع على اوجود بعض 

 نفالالفم و اطفح جلدي حول 
 مالشهية للطعان الفم وفقدائية كريهة من ائحة كيميار  صدور

 مالعال للمظهر امها
 ن وتقيؤاغثي

 سةالدر املدرسة و التغيب عن اهلروب و ا
 سريةالات اسباملناد عن ابتعالال و انعز الا

ر افكالات و التومها, لبصرية السمعية و اوس هلالا, ب اكتال ا, لقلق ا) لنفسية مثل ات اباضطر الاظهور بعض 
 (طئة اخلا

 :رة الطياد املو اطي امجة عن تعالنار اضر الا -8
 لصرعا• 
 لطرفيةاب اعصالال عتالاب وحتلل و اعصالاوهن • 
 لقلباض امر ا,لكلوي الفشل ا• 
 (م الفصاملزمن و اب اكتال ا) ملزمنة العقلية النفسية و اض امر البة اباصالا• 
 املخ وتدمريها ايتلف وتليف خال• 
 تاملخدر اطي الرئيسية لتعاب اسبالا

 ص طيبني يثق هبم،اشخان يبحث عن ان انسالالسوء على اء ارفق. 1
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ت ملشكالاعن  اقتهم جيدة بعيدن تكون عالاو  ابو ان يتحاخوة الالدين و الو اسرية جيب على الالرتبية ا. 2
 ت،اجر املشاو 
لدين، اد اليت هي عماة لصالافظ على ان حيامي و سالالالدين ن يتمسك ابان انسالالديين على ازع الو اضعف . 3
 لطيبة،الكلمة الصدق و س ابالنامل مع التعاو 
ت وميكن الفرد للمخدر اطي ام على تعاقدالاء امة تكمن ور اب هاسباك عدة اهنـ:ليت تعود للفرد اب اسبالا

 :يت الاك  اتقسيمه
 هللا الذين نسو اك  اتكونو  وال:) ذ يقول العظيم ا هللاوصدق : طي املتعالفرد الديين لدى ازع الو اعف ض -1
 (سقون الفاولئك هم انفسهم اهم انساف

 اتتبعو  وال) ىل ال تعاملضللني فقاء اهو اع ا تبامن  ىل حذرانانه وتعا سبحهللا: لسوء اق احبة رفاو مصالسة اجم -2
 (لسبيل اء اعن سو  اوضلو  اكثري   اضلو اقبل و من  اء قوم قد ضلو اهو ا

 جلنسية القدرة ادة د بزاياعتقالا -3
 رج اخلاىل السفر ا -4
 غ ا لفر لشعور ابا -7
 لتقليد احب  -3
 ملنزل ارج السهر خا -2
 ل بكثرة املاتوفر  -8
 عية اجتمالات ملشكالاهلموم و ا -9

 ر استذكلسهر لالالرغبة يف ا -11
 لتعليم امستوى ض اخنفا -11

 :تاملخدر اطي امهة يف تعاملساسرة و ليت تعود لالاب اسبالاهم ا
 لدين الو السيئة من قبل القدوة ا -1
 لدين الو احد ان ادما -2
 ء ابنالالدين عن الو ال انشغا -3
 لزوجني افؤ بني التكاعدم  -4
 ء ابنالائدة على الز القسوة ا -7
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 قريالعقاو  دويةلدين لالالو اول اكثرة تن  -3
 لتفوقاجل ابن من الاسرة على الاضغط  -2

 : ات تعود للمجتمع ومنهاملخدر اطي اب يف تعاسباك اوهن
 ملروجني املهربني و ان عن طريق امدالاد اتوفر مو  -1
 تاجملتمعاللهو يف بعض اكن ا ماوجود بعض  -2
 جنبية الالة العما -3
 دي اقتصالاح ا نفتالا -4
 ملختلفةام عالالائل العبه وسلذي تالدور اقلة  -7
 بةادون رق املخدرة وتركهاقري العقام استخداهل يف التسا -3
 ملدرسة الة اب رساغي -2
 :ن ادمالا

 و ختليقيةادة خمدرة طبيعية اطي مار تعاعن تكر  اليت تنشاملزمنة و او املؤقتة التخدير الة من اح
 ن ؟ادمالاحل اهي مر  ام
 لتدهورامرحلة  --ن ادمالا--جلسمالتمكن من ا ---لتجريبا ---داستعدالا
 جسمي ونفسي:  نادمالاع ا نو ا

 :ن ادمالامل اعو 
 لنفسيالشخصي و اد استعدالا(  1) 
 كلا فيه من مش اجملتمع ومبالتكيف مع اعدم (  2) 

ء اد))لنسبة للمدمن يسمى بـو ابا(( طيالتعاء اد))، ويسمى بـاطي خمدر مات على تعاملخدر اطي ايلح متع اعندم
ىل ا انه يلجاف( تاملخدر اح ا حلاثر اوذلك )دية اعتيالاجلرعة اطي دخل ليحصل به على ايتوفر للمتع وال(( نادمالا
وهو هبذه . اء وغريهالبغالسرقة و اس و ختالالالرشوة و ال منحرفة وغري مشروعة مثل قبول اعماىل ا انة ورمباستدالا
ت شديدة املدمن مؤثر او اطي ات للمتعاملخدر اطي احيدث تع. اوشعب اسرته وجمتمعه وطناه و لة قد يبيع نفساحلا

سرية ، الالزوجية و اقة لعالاىل سوء افهي تؤدي . ته بكل من يعرفهماقءة عالاساىل ايؤدي  ائدة ، ممات ز اسياوحس
قة بني لعالاملشردين وتسوء اث احدالاد اعدال وتزيد اطفالاف احنر اق و لطالات وقوع الاحتمايد اىل تز ايدفع  امم
كذلك تسوء . اهظلثمن اباىل دفع اره او جباليت قد تدفع به ات اجر املشات و افخلالانه ، فيحدث املدمن وبني جري ا
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دية امة ماو تغرميه غر ال طرده من عمله احتماىل ايؤدي  العمل ممائه يف ائه ورؤسملدمن بزمالاطي و املتعاقة عال
خرين الات طيبة مع اقمة عالاقاميكن من  ل تفكريه الختالازنه و اطي بدون تو املتعالفرد ا .ختفض مستوى دخله

لذي يؤدي به اعي و اجتمالاؤم التو افق و التو التكيف وسوء السيطرة وعدم ان ايتسبب يف فقد احىت مع نفسه مم وال
ن ار حيث انتحالات و املخدر اطي اتعقة وطيدة بني ك عالافهن. رانتحالملؤمل اباقعة اص من و خلالاىل اية النهايف 

 .ملخدرائدة من ات ز اطي جرعاهو تع السبب فيهان اليت سجلت كاة الوفات الامعظم ح
ثري لزوجية تقع حتت اتانة اخلياو  الدنيادث اق وفعل كل منكر وقبيح وكثري من حو خالالاىل نبذ ات تؤدي املخدر ا

 .جملمتعالفرد و اة على ر وخيماثات من اللمخدر  ات وبذلك نرى ماملخدر اهذه 
 ملدمناف اكتشا كيفيفة 

 ت سلوكيةامعال والا
د ابتعالاجللوس يف غرفته و البيت ، وحيرص على الوِحدة يف العزلة و اىل اطي املتعامييل ,لنفس اء على انطو الالعزلة و ا

خوف :  اب منهاسبابعدة لسلوك ا ا؟يفسر هذ اذاٍت طويلة لـمـاعايغلق عليه غرفَته س ام البائلي ، وغالعاجلو اعن 
ن ا:  املخدر ومنهاطي اجتة عن تعالنائفة الز النشوة اق يف استغر الارغبته يف :  امره ومنهاف انكشاملدمن من ا

 ايريده اجلرعة عندمار احلرية يف تكر اتكون لديه 
 اناحياسة ، و حلضور للمدر الكثري عن اخر التاحظ عليه يال لب مثالالطالوظيفي فاو املدرسي ام انتظالاعدم 

لعمل حبجٍج ان من استئذالاب ، وكثرُة الغيام ، و الدو اخِر عن التاحظ عليه كثرُة ملوظف يالاملستمر ، و اب الغيا
لتخلُف يف حتصيله احظ عليه لب يالالطالوظيفي فاء ادالاو املدرسي املستوى ار احندا. راعذٍق لالختالاهية و او 
ُل امهالاحظ عليه ملوظف يالائه ومدرسيه ، و كله مع زمالا ة دروسه ، وكثرُة مشبعاضُح يف متالو اُل امهالالعلمي ، و ا

 ئهكله مع زمالا من قبل ، وكثرُة مش ان يقوم هباليت كال اعمالاعُس عن التقالوظيفي ، و ائه ادايف 
 فتسمعه مثال.ملة املكاء اثنامضة الغات الكلمالرموز و اُمه بعَض استخداتفيٍة مشبوهة و اٍت هاملاملدمن مكاتلقي 
 . اوغريه.. سي احق ر .. ل الرجا.. ض اغر الا: يقول 

 امناىل ال تعاق الذكر ، كمادة و العبم اباهتمالالصلة بربه ، قليل املدمن ضعيف الدينية ات اجبالو الفروض و ال امها
نتم اة فهل صاللا وعن هللامليسر و يصدكم عن ذكر اخلمر و اء يف البغضاوة و العدان يوقع بينكم ان الشيطايريد 

 منتهون
و اسرة الام مع الطعاول ايرغب يف تن ب ، والالشر ام و الطعاول الرغبة يف تناملدمنني الشهية يفقد معظم افقد 

مة تظهر بوضوح لعالاء وهذه اصدقالارج مع اخلامه يف اول طعانه تنيتعلل اب ام ائدة وكثري املاعلى  اع معها جتمالا
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ج ملرض ت عالالقان اس النايظن بعض  الشهية ، وهلذان كل منبه يضعف ا:  عدةالقات و املنبهاطي اعلى متع
طي الشهية لدى متعان امر بفقدالا ايفسر هذ امنانه غري صحيح ، و الطبية البحوث اثبتت امر الا السكر ، وهذا
د املو ايف بعض ولكن .. ت املخدر اع ا نو اكثر لنسبة ال اب التغذية هذالسكر قليلة بسبب قلة ات ، فتكون نسبة القا

 تحللواياصة ام وخباد شهيته للطعاتزد حلشيش مثالاطي العكس ، فمتعاقد يكون 
ن نومه ا اكم, ظه ايقاو اظه استيقاويصعب , صلة ات طويلة ومتو اعام سانه يناملدمن احظ على لنوم يالاكثرة 

 طيالتعاثر الذي يصيبه من اجلسدي اق ارهالالسهر و ابسبب كثرة , غري منتظم 
ثري ىل اتامور ، وذلك يرجع الاتفه لغضب بدون مربر ، والال و انفعالاملدمن سريع ال فانفعالالعصبية وسرعة ا
 .ن ادمالائم بسبب اجلر الكثري من احيدث  اوهلذ. ته الانفعان اتز ال تصوره ، وعدم ختالاملخدر يف ا

ء ، استهز الا، وميل للسخرية و  لضحكات من دة مصحوبة بنوابالسعالة من ارة يكون يف حافت. جا ملز اتقلب 
 بالكا، تبدو عليه  اقلق اخرى يكون متوتر ارة وات

لسبب يف ا؟ اذامل. ملنزل اىل العودة اخر يف التاهقون املر ا اسيمملدمنني ، والات املنزل من مساىل العودة اخر يف التا
خذ املنزل ليارج اوء ، حيث جيتمع معهم خلسات مع رفقة املخدر اطى ايتع ام الباملبتدئ غا اسيمملدمن والان ا اهذ

خر التاىل املدمنني يضطر ان بعض ا املنزل ، كمارج اخ اخر كثري اجيعله يت ام اهل ، وهذالاعني اعن  اجرعته بعيد
 مرهايكتشف  ملخدرة ، لئالادة املار اثاحىت تزول 

ربة ، وقد يضطر بسبب ات متقاوقاكبرية يف لغ  املدمن كثرة طلبه ملباحظ على ل يالاملاملزيد من اح يف طلب ا حلالا
لذي يستدينه ، ومنهم من املبلغ ابل اته مقاو بعض ممتلكانة ، ومنهم من يرهُن بيته استدالال لكثرة املاىل اجته اح

 ال فيلجاملدمن للماجة اوقد تشتد ح.و ملن يستدين منه ات املخدر اجر املؤجلة لتاِت الشيكايكتب على نفسه 
ل وهذه املاذيب للحصول على اكال احليل و اق ختالاليه مع اس الناقرب ا انو ان كاِز من حوله ، و ابتز او لقوة ، اىل ا

ل عليهم احتيالاس ، و النادعة ايتورع عن خم ملدمن ، فالاء يف نفس احليات تقتل املخدر املدمنني ، فارزة يف صفة اب
 .مللفق الكذب املنمق ، و ام لكال، اب

وقعت  اىل سرقة ما ايلج ام البانه غال ؛ فاملاملشروعة للحصول على السبل املدمن اه غلقت يف وجا اذالسرقة ا
ن ان كادمالان ا ايالقضاهلم وقد ثبت يف كثري من امو از ابتز عيب الالالاحليل و س ابالنال على اعليه يده ، وقد حيت

 لسرقةا اياء كثري من قضاور 
 ت مظهريةامعال انياث
 (جلوعاو شدة املرض ، احيدث عند  اره كماصفر الوجه و اي تغري ا)لوجه اشحوب . 1
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هلريوين املخدرة كاحيق املساطي النسبة ملتعنف ابالاصة منطقة اجلسم ، وخالطبيعية يف احلكة غري اظهور . 2
 ينيالكوكاو 
 فاطر الارعشة يف . 3
 لوزناض سريع يف اخنفا. 4
 ملكالالرتكيز يف او عدم ان اللساثقل . 7
 ردالباجلو ايف  ه يتعرق مثالامع عدم وجود سبب للعرق ، فرت  اسيملتعرق ، والاكثرة . 3
 ئمابشكل د اهناحتقالعني و ار امحر ا. 2
ت انصالا، وحىت  اخر وهكذاىل ار ، فيتحدث يف موضوع مث يقفز افكالالرتكيز ، وترتيب القدرة على اعدم . 8
 مكلكالت انصالالرتكيز يف ايستطيع  نه الاحظ تال
 ملشيان يف اتز الاعدم . 9

ربَه ، حىت اَسه ، وحليَته ، وشاعفى شعره كله ، ر اقد  هد رجالافته قد تشامه ونظابسه وهندم مبالاهتمالاعدم .11
و غريه اهلريوين الرجل من مدمين ان اتكتشف  ان مامته ، ولكن ، سرعاستقللحية الاعفى هذه ا امنانه انك تظن ا

 تاملخدر امن 
 لشخصيةافتهم املظهرهم ونظ الامهاس الناشد ات من الذهلريوين اباو ومدمن
لرتكيز ، القلة  انب ، نظر اجلو اخرى من الات ار السيلسطحي ابا اكها حتكاو ارته ، امه بسياصطدار اتكر . 11

،  اريب بعيدلقاو ا،  البعيد قريباملخدرة جتعل اد املو اهللوسة ، فبعض ات بسـبب افاملسالزمن و ال تقدير ختـالاو 
 دثاحلو اب وقوع اسبامن  اوهذ
ىل امر يشري الا او تعدي وهذار عنف اثاملنزل ، مع عدم وجود القيمة من اء اشيالاو النقود اء بعض اختفا. 12

 ملنزلاو غريهم ممن يسكن يف اخلدم او بعض املدمنني احد ان تكون من قبل اخلية ، فيمكن السرقة دان ا
قوى امة من لعالادة وهذه املاطي اتع اياو بقاملخدرة ، ادة املارته على او يف سيامن ملدالعثور حبوزة ا. 13

ِد املو اقل الاو على املخدرة ، اد املو ات املريب معرفٌة بصفاو ام الاو اب الان يكون لدى ابد  ال ات ، وهلذاملعالا
 دلبالاملوجودِة يف ا

ط ابرة ، مطائر ، ملعقة حمروقة ، اورق لف سج: مثل ت غريبة ، ادو ارته على او يف سيالعثور حبوزته ا. 14
 غط ، قصديرة ، وغري ذلكاض
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ته ، قد يتسبب يف املدمن ، وضعف حتكمه حبركان اتز افعدم .بسه ر حروق على جسمه و مالاثاوجود .17
ملدمن اوحيرق رثة ، الكالشعور ، فتقع ان احلريق بسبب فقداب صالايشعر  نه قد الاملختلفة ، بل احلروق بته اباصا

 يشعر نفسه وهو ال
 لشخصيةاته او متعلقاو غرفته او جسمه املدمن املخدر من فم او املسكر ائحة اث ر انبعا. 13
 بسهلدم على مالاو بقع احلـقن ار اثاو وجود احلقن يف جسمه ، اضع ار مو انتشا. 12

 ملدمناح صالاىل كل من يريد ا اوجههاملوجزة ، ات ادارشالابعض 
 لتهديدات ، و الانفعالاو القسوة او العنف اعن  املدمن حبكمة وهدوء ، بعيدامل مع ان نتعاجيب .1
 مةملدمن بسرية اتامل مع التعا.2
 ح لك ، ويثق بكليه ، حىت يراتاحسن املدمن ، و اىل احتبب .3
وقع فيه ،  اه فيمش معالنقاره و ات حلو اوقالاقف و املو استغل هذه املدمن ، مث اجهة ات ملو اوقالافضل اخرت ا. 4
 جلعالاع و قالالعه اباقنالفرصة اترك للمدمن ا

ج ، لعالامل يف الاملدمن ابعث يف قلب اع ، فقالالالة استحاس ، و اليبون اباملدمنني يصامن  ان كثري اتذكر . 7
 نادمالالتوبة من اومهد له طريق 

عية ونفسية ، اجتمانت اء كا، سو  اجهالول عاملخدر ، وحاطي اىل تعاملدمن ادت اليت قاب اسبالاحبث عن ا. 3
 ن تبعده عنهماول الرفقة فحان من ان كا، و  احهصالاول اكله فحا ملنزل ومشان ذلك بسبب ان كاف

 تاملخدر اء الية لشر الغ ماية مبترضخ للمدمن بتزويده اب ال. 2
حد ادمن ، حبيث يؤدي كل و ملامل مع التعان ، وكيفية ادمالاطبيعة مرض  ان يتفهمو اسرة الاد افر اجيب على . 8

 سب ، يف عمل منظم ، وختطيط حمكماملناحي صالالامنهم دوره 
 ملدمناج ت يف عالاملخدر افني من املتعاستفد من بعض ا. 9

 يفالتعايب يف طريق اجياي تقدم املريض وشجعه عند حتقيقه ايفء اك. 11
له  ان يتيحو اخرى ، و ابه بينهم مرة  ان يرحبو او  ملدمن ،اطفهم مع ار تعاظهاسرة الاد افر اج ، على لعالابعد . 11

 عياجتمالاسري و الافق الفرصة للتو ا
مل الاملختصة مبستشفى ات اجلهاو املختصني ، ل اباتصالاملدمن ، يتوجب عليك اح صالالعجز عن اعند .12

 جهعدة يف عالاملسات وطلب املخدر افحة او مكا
 ملريضاس انتكات سلبية تدل على او مؤشر ات امي عالاقبة ظهور ابعة ومر املتا؛  امة جداهلامور الامن . 13
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 جر عالاية خري من قنطادرهم وق
فة انشر ذلك على ك اطيهات متعاموعال اعهانو او  اجلتهاوسبل مع اليب تروجيهاسات و املخدر التوعية خبطورة انشر 

 تملستوايا
لرتبية ات يف الثغر ان املستطري ، وبيالشر ا ايتهم من هذامهية ذلك لوقاسرهم ، و اد افر م اباهتمالسر ابالاب راباتوعية 

 ءلوابا ار هذانتش ال اليت تكون سببا
مر الان يستفحل اجلتهم قبل او معاقبتهم اطني ملعاملتعاحقة ملروجني ، وتكثيف مالار و التجت ابلعقواباقصى ال انز ا

 ضهماعر اهليهم و انفسهم ويف ايف 
ن من جنى من امر فيهم ، فالان يستفحل اك كيف يتصرفون قبل الشر ايف  اوقعو  ام اذا اب خصوصالشباتوعية 

 ف فقد هوىاستحى وخاه و استجر اول جنى ومن سقط فيه فالالفخ ا
 هللاجلة ومن حفظ انهج معية وماة ومنهج وقاحلنيف منهج حيالدين ا اه وجعل هذا ، وتقو هللاىل ا الرجوع مجيعا

 .حفظه 
 مل معهالتعاملدمن و اج ملثلى لعالالطريقة الطيب و اج لعالا

وىل الاملرحلتني اء اثناملستشفى ملريض اباحل ، حيث يقيم اث مر جه بثالء عالاثناملدمن مير ان ا: لقولاميكن 
رج اخل وخام داعو اىل عدة اجل قد يصل الاملدمن طويل اج بعة وعالاملتالثة وهي مرحلة الثاملرحلة او . نية الثاو 
 ملستشفىا
ج لعالاطي ، ويتم التعام عن التاع ا نقطالاملخدر ، و ادي عن املاد ابتعاللبدن وذلك ابالسم من الة از اوىل الاملرحلة ا

ج لعالالنفسي ، وفريق الطب ائيني يف اخصالاء اطبالاف اشر ملريض ابالة او مزدوجة ، حسب حايف غرف فردية 
ملتخصص ، مع وجود املركز او املستشفى ، لتمريض اباء هيئة اعضاعيني ونفسيني ، و اجتمائيني اخصان من ملكو ا

ج لعالابعة سري املدمن ، ومتاه اطالذي يتعاملخدر املختلفة ، وحتديد نوع الفحوص اء اجر ال( ئياطيب كيمي)معمل 
ض اعر املخدر ، و ادوية حسب نوع الج ابلعالام ملخدر ، ويتاطي اعن تع نقطع فعالاملريض قد ان اكد من ا لتا، و 

وح فرتة املريض وترت السموم من جسم الة از املرحلة تسمى مرحلة املريض ، وهذه اليت تظهر على اب انسحالا
 كثر من ذلكا  اناحياسبوعني و اىل اسبوع الفرتة من اج يف هذه لعالا
ح ا قرت املريض ، و اليت تكمن يف نفس ات اعالصر اف اكتشا جلون املعاول احي: هيل التادة اعانية مرحلة الثاملرحلة ا
 احللول هلا
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ت اجلس-جة احلاعند  - اعي ، ويكملهاجلمالنفسي اج لعالام استخدلطريقة اباتكون هذه : ملفضلة الطريقة او 
بيب لطاج لعالاسري ، ويتدخل يف الاج لعالاىل النصح امج من جمرد لربانا اوح هذالفردي ويرت النفسي اج لعالامن 

 عياجتمالالنفسي و ائي اخصالاو 
 ملتوقعةات لصعواباملهمة و امل العو ا
 هيلالتادة اعاج و لعالاملتوقعة يف ات لصعواباملهمة و امل العو ا
ت العملياهيل ؛ وذلك بسبب التادة اعاج ، و لعالاملتوقعة يف ات لصعواباهم احد النفس اع ا لنفس خداع ا خد -ا
ن اىل ايؤدي  اوهذ اف نفسه على حقيقتهاكتشا در على اره غري قاعتبملريض ، ابا اليت يستخدمهاعية الدفالعقلية ا
رة ان عبادمالان النفس ولذلك فاع ا لكذب وخداىل اسية ، تدفعه اته طريقة وسو اسلوب حياملريض يستخدم يف ا

ل من خال ملدمن لنفسهاورؤية . ة الطبيعي للحياذيب طريقه اكال اءه حقيقة نفسه ، وتصبح اع خيفي ور ا عن قن
 حلصول عليه مبفردهايستطيع  خرين ، جتعله حيصل على تصور حقيقي لنفسه ، الالاعيون 

ن ان فادمالايف  اما اساسالطبيب ا هو مسؤولية هللادة ار اخرى بعد الاض امر الاغلب اء يف الشفان اجهة املو ا -ب
 ملريض نفسها هو مسؤولية هللاذن اء بعد الشفا

جللسة جيب اخل ال دايق اوم.  اج مؤثر لعالاج مطلوبة وضرورية ، لكي يصبح لعالايف لسرية اج لعالاسرية  -ج
 لسريةاعلى هذه  افظو ان حياعة ، اجلماء اعضان يتعلم اوجيب  اخلهان يبقى دا

 احلزن كلهالفرح و اهية و الكر احلب و اخلوف و الغضب و اف. ءاعضالايشمل كل  اعندم عي قواياجلماج لعالاويصبح 
 ت عقليةاباستجار فهي تعترب افكالا اماطفية ، ات عاباستجاهذه تعترب عر ، و امش

 (بعةاملتا)وهي مرحلة : لثة الثاملرحلة ا
حل املر اجه يف شرف على عالالذي اجي نفسه لعالالفريق ان يقوم به املستشفى يستحسن املدمن من ابعد خروج 

 .نادمالامن  اماملريض قد شفي متان امن  فعال كدا م ، وحىت نتاعو اىل عدة الفرتة قد تصل اوهذه . بقة السا


