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  “إھـــــــــــداء  ”

 

 

 حیاتي في جمیل شي وكل نجاحي ھديأ
 

 لىإ
 

 ونجاحي قوتي مصدر ألنھم وأوالدي  زوجيئلتي عا
  ..المرحلھ لھذه وصلت لما لوالھم

 
 بفضلك  تعلمتھ أوحرف  كلمة كل على الشكر كل لك   أیمن الدكتور

 
  معكم قضیتھ جمیل یوم كل على لكم كراً ش أصدقائي

 
 

 

  



2 
 

  المحتویات
 

 الــرقم  الموضــــــــــــــــوع رقم الصفحة
 1 اإلھداء 1
 2 اإلطار المنھجي 3
   مشكلة الدراسة  3
   فرضیات الدراسة  3
البحث حدود 4     
   أھمیة البحث 4
   أھداف البحث 4
4-5    الدراسات السابقة 

   ملخص 6
7 summary    
   مقدمھ 8
   المبحث األول: ظاھرة اإلدمان على المخدرات  9
عھا المطلب األول : تعریف المخدرات وأنوا 9    
تعریف المخدرات         9    

تصنیف المخدرات        10    
   المطلب الثاني : اإلدمان على المخدرات   14
تعریف اإلدمان        14    
أسباب اإلدمان         15    
   المبحث الثاني :انعكاسات ظاھرة اإلدمان على المخدرات  17
لمخدرات على المجتمع المطلب األول : انعكاسات إدمان ا 17    
   المطلب الثاني : انعكاس إدمان المخدرات على المستوى الشخصي 18
   المبحث الثالث : إدمان األطفال على المخدرات  19
   المطلب األول : أسباب انتشار ظاھرة اإلدمان عند األطفال  20
ي سوریة المخدرات ف ظاھرة إدمان األطفال على : انعكاسات انتشارالمطلب الثاني  22    
 3 اإلطار العملي  23

24-25-26  4 الزیارات المیدانیة  
 5  النتائج 27
 6 التوصیات 27
 6 الخاتمة  28

29-30  7 المراجع  
 

               

 

 



3 
 

  اإلطار المنهجي

  مشكلة الدراسة
رهـا لهـا القاتمـة وآثاحیـث تلقـي �ظال تعتبر المخدرات مـن أشـد اآلفـات فتكـًا �المجتمعـات اإلنسـان�ة

   نتشــار االالسـلب�ة علــى جم�ــع منــاحي الح�ـاة الخاصــة �متعاطیهــا، وتــدل اإلحصـائ�ات علــى نســب 

ن مــن أهــم أســ�اب انتشــارها فــي وقــد �ــا ، فــي العــالم �لــه فــي أعــداد متعــاطي المخــدراتالمتزایــدة 

تمزقهـا وضـ�اع �ة و السـور  األسـر تشـردنتائجهـا  مـن أهـمالتـي �ـان و  الحرب التي ألمـت بهـاة سور�

ي وتنفق الحكومات مالیین الدوالرات على مكافحة هذه الظاهرة السلب�ة، ومعالجـة مـدمن .األطفال

 تساؤالت عدیدة نذ�ر منها:، یتفرع عن هذه المشكلة المخدرات سنو�اً 

 ؟ظاهرة المخدراتالعوامل التي تؤدي إلى انتشار هي ما -1

 ؟المجتمع �شكل عام واألطفال �شكل خاص يات فانتشار المخدر ماهي أس�اب وانعكاسات -2

 ؟نیاهي أس�اب وانعكاسات انتشار ظاهرة اإلدمان على األطفال السور�م-3

 :فرض�ات الدراسة
 :نحاول تقد�م إجا�ات مبدئ�ة عن تلك التساؤالت من خالل الفرض�ات التال�ة

 :الفرض�ة األولى
مخـدرات وقـد تختلـف بـین المجتمعـات حسـب توجد الكثیر من العوامل التي تساعد على انتشـار ال

  .الظروف المح�طة

 :الفرض�ة الثان�ة
انعكاســات خطیــرة یــؤدي إلــى  ممــا ظــاهرة اإلدمــانوجــود  علــىانتشــار المخــدرات هــو مؤشــر  إنّ  

 .على �افة المستو�ات بدءًا من المستوى الشخصي للمدمن وصوًال للدولة التي �ع�ش فیها

 الفرض�ة الثالثة : 
بـین األطفـال فـي  و�ـین انتشـار ظـاهرة اإلدمـانادي واالجتمـاعي قة بین الوضـع االقتصـعال توجد

 . سور�ة
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 حدود ال�حث :

 دمشق   –سور�ة اإلطار المكاني :  -1

 األطفال في سور�ة ظاهرة اإلدمان لدى انتشار ار الزماني :اإلط -2

 أهم�ة ال�حث :
تصـل إلـى حتـى  لفي المجتمع �ك دهاتكمن أهم�ة ال�حث �خطورة الظاهرة واتساع نطاقها وازد�ا

 .على المجتمعها وتأثیر  ..فوفهموتنتشر في صفال طاأل

 أهدافه:

 یهدف ال�حث إلى:

طفـال األعلـى و   وانعكاساتها علـى المجتمـعراسة وتحلیل ظاهرة المخدرات وأس�اب انتشارها د-1
 خاص �شكل

 �شكل خاصسور�ة في طفال واأل�شكل عام  سة وتحلیل ظاهرة اإلدمان في سور�ةادر -2

 :المنهج المت�ع في الدراسة
 ومنهج دراسة الحالة ات�عت المنهج التحلیلي

 قسمین: منال�حث  یتألف

ورسائل  والمواقع العلم�ة ذات الصلة �الموضوع  من الكتب واأل�حاثالقسم النظري:  -
  .الماجستیر

 .الحالةإجراء مقابالت لدراسة وف�ه سیتم دراسة �م�ة من خالل  القسم العملي: -

 الدراسات السا�قة:
 الدراسة األولى : -1

لــ�ج المخــدرات وأثارهــا النفســ�ة واالجتماع�ــة واالقتصــاد�ة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخ
ــد إعــداد  –العر�ــي  ــد�تور خال ــدي ال مر�ــز المعلومــات  –وحــدة الدراســات وال�حــوث  –المهن

 2013قطر  –الدوحة  –العر�ي الجنائ�ة لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخل�ج 

ن المخــدرات وأضــرارها علــى المــدى ال�عیــد والقر�ــب وتحــدثت أ�ضــا عــن عــهــذه الدراســة تحــدثت 
تزایـــد  ، �مـــا تحـــدثت عـــن اإلدمــان ومخـــاطره وتـــار�خ المخـــدرات القـــد�م منـــذ الحضـــارات الفرعون�ـــة

أن الجهــود  �احــثال وارتفــاع عــدد المتعــاطین فــي �ــل أنحــاء العــالم ولكــل ط�قــات المجتمــع وأكــد
الدول�ة المبذولة لمكافحة المخدرات �بیرة على المستو�ات جم�عها والس�اسات المعتمـدة لـم تـنجح 
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، لقــد وصــل عــدد المتعــاطین للمخــدرات إلــى اآلن فــي الحــد مــن هــذه المشــكلة التــي تــؤرق العــالم 
و�تر�ــز   2008ملیــون متعــاط  وهــذه الدراســة �انــت لعــام  208وفــق تقر�ــر األمــم المتحــدة إلــى 

العـالج وطـرق  يوقـدم ال�احـث أسـالیب للوقا�ـة مـن التعـاطي لـدى المـراهقین مـن الجنسـین التعاط
  .الت تعاطي المخدرات في دول الخل�جوناقش مشك

 :الدراسة الثان�ة-2
 س�كولوج�ا تعاطي المخدرات لدى الفتاة الجامع�ة ( دراسة حالة) 

ســاعد/ �ل�ـة التر��ـة/ جامعـة األقصــى / أسـتاذ علـم الـنفس الم /�تـور عـون عـوض مح�ســند
 18/9/2012تار�خ االستالم  فلسطین 

 و�هدف دراسة نفس�ة المتعاطيالفتاة الجامع�ة التعاطي واإلدمان لدى ولوج�ة دراسة س�ك

�غرض تحقیق مز�د من البرامج الوقائ�ة والعالج�ة التي  دفعه لذلكوالعوامل التي تواألس�اب 

 األس�اب التي تؤدي إلى التعاطي واإلدمان والتي هي: وضحو ، درات�مكن أن توجه مدمني المخ

 الشعور �الحب واألمن والتزعزع  األس�اب الشخص�ة والتي هي فقدان -1

 (مشاكل عائل�ة دائمة) األس�اب األسر�ة -2

 (ظروف اجتماع�ة سیئة) جتماع�ةاالس�اب األ -3

   (ضعف الوازع الدیني) دین�ةالثقاف�ة و الس�اب األ -4

  .ث توص�اته ف�ما یتعلق �معالجه المراهقین والمدمنینوقدم ال�اح
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 ملخص
 

هو �ستهدف فئة ف اء المجتمعات المختلفةیهدد الكثیر من أبن "خطراأص�ح  المخدراتإن انتشار 

 الش�اب واآلن أص�ح �متناول األطفال .

ما یترتب تعتبر مشكلة التعاطي واإلدمان من المشاكل التي تؤثر على بناء المجتمع وأفراده ل

 قتصاد�ة ونفس�ة سیئة، �ما أنها ظاهرة اجتماع�ة مرض�ة وهي تهدیدأجتماع�ة و أ علیها من آثار

وخاصة عندما ، لك�ان المجتمع وتساهم في عرقلة مسیرة البناء والتطور في �ل المجاالت

 تصاب بها فئات األطفال والش�اب الذي هم أساس المجتمع .

سلوك المتعاطین على األوضاع القانون�ة واالقتصاد�ة  روتتضح خطورة هذه المشكلة في أث

  .جتماع�ة للمجتمع الذي �ع�شون ف�هواال

ونحن في سور�ة نشهد ز�ادة قي أعداد المدمنین والمتعاطین في فئات الش�اب واألطفال ذ�ورا" 

 لذلك.  "دنا والتي �انت عامال" رئ�س�اوذلك �سبب األزمة التي أصابت بل و�ناثا"

 

  ، إدمان األطفالاإلدمانظاهرة ت المفتاح�ة : المخدرات ، الكلما

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

Summary 

 

The spread of drugs has become a danger that threatens many people in  
different societies, as it targets the youth and now it is within the reach 
of children. 
The problem of drug abuse and addiction is one of the problems that 
affect the building of society and its members because of its negative 
social, economic and psychological effects.  It is also a satisfactory 
social phenomenon and it is a threat to the entity of society and 
contributes to impeding the process of construction and development in 
all areas, especially when it affects the children and youth people who 
are the basis for the society. 
The seriousness of the problem is evident in the impact of the behavior 
of drug users on the legal, economic and social conditions of the society 
which they live in. 
We in Syria are witnessing an increase in the number of addicts and drug 
users among the youth groups and children, male and female, due to the 
crisis that afflicted our country, which was a major factor for that. 

 

Keywords: Drugs, Addiction phenomenon, Kids addiction   
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قدمهم  

 

 لمكافحـة دول�ـاً  یومـاً  حز�ـران /یونیـو 26 بیـوم الـاالحتفـ المتحـدة لألمـم العامـة الجمع�ـة قـررت
 تحقیـق أجـل مـن والتعـاون  العمـل تعز�ز أجل من بها المشروع غیر واالتجار المخدرات استخدام

 .المخدرات استخدام من خال دولي مجتمع إقامة هدف

 حق�قـي تهدیـد وذات الخطـورة �الغـة عالم�ـة كلةمشـ المخـدرات تعـاطي ظـاهرة أصـ�حتلقـد 

 ع�ـةواالجتما اإلنسان�ة المجتمعات بن�ة على الكبیر یرهالتأث وذلك بها، ابتلیت التي للمجتمعات 

 وانحطـاط ووظ�فتـه وع�ـه وفقـدان عقلـه وذهـاب الفـرد صـحة هـدم إلـى یـؤدي ممـا واالقتصـاد�ة،

 �صـ�ح ثـم ومـن ، االجتماع�ـة كرامته وهدر السهو�ف فقره و�لى ابنائه وتشرد أسرته وتفكك كرامته

 خدمـة فـي فاعلـة و منتجـه قـوة �كـون  أن مـن "بـدال المجتمـع وعلـى اسـرته علـى عالـة المـدمن

 .المجتمع في العنف جرائم نس�ة، �ما ازاددت وتقدمه مجتمعه

 و��ف صغار؟ وهم ال ك�ف المجتمع،أثار قلق  المخدرة للمواد �شكل خاص األطفال إدمان لكن

 " ًًسر�عا االجتماع�ة الحاالت هذه تعالج لم إن موقوتة قنابل إنهم "  �كبرون؟ حین حالهم س�كون 

كنـوع جدیـد  الحـرب فتـرة فـي تـدر�جي و�شـكل تنتشـر أخـذتوقـد  سـامة مـوادعلى  "الشعلة" تحتوي 

 المـزري  المشـردین الشـارع أطفـال واقـع إلـى �جـري  مـا االجتماع�ـة ال�احثـة ُترجـع ،مـن اإلدمـان

 وتوافرها المادة سعر ورخص واقعهم، من الهروب�قولها  ذلك أس�اب وتجمل األیتام، خصوصاً و 

 اسب�ح ُجرماً  استخدامها �شكل يتوال الثمن الغال�ة األخرى  المخدرة �المواد مقارنة األسواق، في

 .القانون  عل�ه

 جـداً  م�كـرة سـن فـي المخـدرات تتعـاطى األطفـال أن قـول فـي م�الغـة هنـاك أن الـ�عض یـرى  ر�ما

 المخدرات " "  الش�طان هذا عن منأى في ل�سوا األطفال أن یثبت المؤلم المر�ر الواقع ولكن

 رةالمخدّ  الموادّ ف اإلدمان، فخّ  في للوقوع عرضةً  األكثر هم الش�اب أن إلى االختصاصیون  و�شیر

 ... وفي �ل أنحاء العالم األعمار وجم�ع االجتماع�ة الفئات جم�ع على خطراً  تعدّ 
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 المخدرات اإلدمان على الم�حث األول: ظاهرة

 أثیرتـ درجـة أن إال ا من هذه الظاهرة وحدیثً  اقد�مً  والنام�ة المتقدمة العالم دول مجتمعات تعاني

 �ـة،التنم متطل�ـات علـى "سـل�ا تـؤثر أنهـا كمـا النتشارها "ت�عا آلخر مجتمع من تختلف خطورتها

 في العنف جرائم نس�ة ز�ادة إلى اإلدمان انتشار أدى وقد اب،الش� وخاصة المجتمع مانى أوعل

 غیـر عـن وأ قصـد عـن الجـرائم شـتى ارتكـاب إلـى متعاطیهـا تـدفع المخـدرات أن كمـا المجتمـع،

 منه. قصد

 المطلب األول: تعر�ف المخدرات وأنواعها

 أوًال: تعر�ف المخدرات

 الطب�ة الحاجه دون  شرع�ة غیر طرق � علیها الحصول یتم التي األدو�ة" ا ه�أنّ  المخدرات تعرف

 ضـاعفاتوم مختلفـة تـأثیرات لهاو   "الشارع أدو�ةعلیها اسم " ف�طلق یب الطب استشارة ودون  اله

  1.األطفال وحتى وال�افعین الش�ان لدى ا"خصوص خطیرة صح�ة

 المسـتخدمة المخـدرة المـادة كم�ـة مثـل عوامـل عـدة علـى والمضـاعفات التـأثیرات تعتمـد
 وللمخــدرات  ،ف�ــه اســتخدمت الــذي والمكــان ه،وزنــ للشــخص الصــح�ة الحالــة ا،ونوعهــ
 عنـد األخـرى  المـواد �عـض تتضـمن فهـي فقـط األدو�ـة علـى التقتصـر وهـي عدیـدة أنـواع
                                                                                      :مثال شرع�ة �طرق  استخدامها عدم

 الطالء مواد شاقستنا-
 الصمغ أو الغراء مواد استنشاق-
 

 عناصـر علـى تحتـوي  مستحضـر أو مـادة" �ـل  �أنهـا المتحـدة �ـاألمم المخـدرات لجنـة وعرفتهـا

 تـؤدي أن  الصـناع�ة أو الطب�ـة األغـراض غیـر فـي استخدامها عند شأنها من مسكنة أو منومة

 .2"والمجتمع �الفرد �ضر مما، علیها اإلدمان أو التعود من لحالة

 

 

                                                           
 retrived in 1/7/2021-  إحسان العكلة- تدقیق معن العبكلي- بحث عن المخدرات -20آذار2020  1
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B
1%D8%A7%D8%AA 
 retrived in 1/7/2021 -خالد المختار الفار – سیكولوجیا العالقة بین مفھوم الذات  واألمن النفسي لدى متعاطي المخدرات - 2016  2
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 :ثان�ًا: تصن�ف المخدرات
 :تصن�ف المخدرات حسب مصدرها-آ

 الطب�ع�ة المخدرات-1

 ع�ـارة وهـي والكو�ـایین واألفیـون  الحشـ�ش مثـل زراعتهـا تمیـ الن�ـاتي األصـل ذات المخـدرات هـي

  العصـبي للجهـاز مهلـوس أو منشـط أو مهـ�ط تـأثیر لهـا مـادة علـى أوراقهـا تحتـوي  ن�اتـات عـن

 : كمایلي

 الناضجه غیر الثمرة في الفعالة المادة تتر�ز األفیون  الخشخاش ن�ات في

 فرازاإل في  THCاختصار لها و�رمز  "و�نابینول التتراهیدر  "الفعالة الماده تتر�ز القنب ن�ات في

 أو األوراق سـواء الن�اتـات حسـطو  جم�ـع علـى المنتشـرة الغد�ـة الشـعیرات مـن �فـرز الـذي الراتنجـي

 صغیرة أجزاء إلى �قطع تلف ثم الطر�ة شكل على وتضغط المواد ب�عض تخلط وهذه زهر�ةال القمم

  .سول�فان  ةشفاف أوراق في تلف

 األوراق في الكو�ایینة الفعال الماده تتر�ز الكو�ا ن�ات في

  ةب�ع�ط للهلوسة مسب�ة موادوهي  األوراق في الكاثین الفعـــــــالة الماده تتر�ز القات ن�ات في 

 هنـاك أن �مـا،  األنانـاس تشـ�ه ثمـرة وهـي الم�سـكال صـ�ار من �ستخرج وهو الم�سكالین مصل

 .للهلوسة المسب�ة السیلوسیین مواد على تحتوي  التي الغراب ع�ش أنواع �عض

 :التصن�ع�ه نصف المخدرات -2

   تاتالن�ا من المستخلصة الفعالة المواد مع �س�ط ك�م�ائى تفاعل من تحضر التى المواد وهى

 :  مثل الطب�ة المخدرة

  خشخاشال ن�ات ثمار من المستخرج الخام االفیون  من ستخلص� الذي المورفین -

  الهیرو�ن منه و�حضر األفیون  -

  . الهیدرو�ودون  همن ضر�ح نوالكودایی الهیدرومورفین -

عقاقیر أشهر ال L.S.D  وعقار  تر�بتامین مثیل داى عقاقیر أ�ضا المجموعة تلك أمثله ومن

 .�الطوا�ع تعرف يالتالمهلوسة 
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 :التصن�ع�ة المخدرات-3

مـــواد تــم تصـــن�عها فــي المعامـــل مــن عناصـــر ��م�ائ�ــة تتحـــد مــع �عضـــها لتكــو�ن مر��ـــات وهــي 

ندما ك�م�ائ�ة لها آثار فارماكولوج�ة مختلفة و�لها مر��ات تم تصن�عها لالستخدامات الطب�ة ، وع

 إدراجها في جدول لتنظ�م تداولها..منها المسكنات وغیرها.  ثبت أن �عضها �حدث اإلدمان تم

 ، من ن�ات القني الهندي الذي تنشط زراعته في المناطق االستوائ�ة والمعتدلة هو منتج الحش�ش

و�سـتعمل �طـرق مختلفـة، إمــا �المضـغ أو عـن طر�ـق التــدخین، و�عتبـر مـن أكثـر المخــدرات ذات 

 �سبب رخص ثمنه وسهولة تعاط�ه. التأثیر النفسي انتشارا" في العالم

 �حتوي الحش�ش على العدید من المواد الك�م�ائ�ة، لكـن أهـم مـادة ف�ـه هـي ر�ـاعي هیـدرو�انبینول

التي تؤثر على اإلفرازات العصب�ة في الدماغ، وتتسبب في مؤثرات عقل�ـة، مـایؤدي عنـد تعاط�ـه 

دى الشــخص المتعــاطي و�صــابته إلــى تنشــ�ط مفــرط ألجــزاء الــدماغ .. ما�ســبب الشــعور �النشــوة لــ

 بنو�ة من الضحك المفرط.

 ) من مشتقات  Fenethylineهو االسم التحاري للفینثالین  Captagonأما حبوب الكبتاغون (

 إذ الجسم في زائًدا نشاًطا متعاطیها تمنح ،مادة " األمفیتامین " المخدرة والمنبهة للجهاز العصبي

 تعتبر كما تعاطیها، إلى السفر طر�ق على الشاحنات ئقيسا یدفع ما وهو للنوم، الحاجة تقل

 3.جنسً�ا مقوً�ا الحبوب

 : تأثیرها تصن�ف المخدرات حسب -ب
شـعور التفكیـر و العلـى طر�قـة  تـؤثر فهـي فـي الجسـمتؤثر األدو�ة على الجهاز العصبي المر�زي 

 .تهي مضادات اإلكتئاب، والمواد المهلوسة، والمنشطاألدو�ة اوهذه  تصرفالو 
�طـىء وصـول �إ�طاء أو تثبـ�ط وظ�فـة الجهـاز العصـبي المر�ـزي، إنهـا ت مضادات اإلكتئابتقوم 

�كم�ـات �بیــرة قــد   خــذتالشــخص �شـعر �االســترخاء و�ذا أ وهــي تجعـل الرسـائل مــن و�لـى العقــل،
علـــى  القـــدرةتنســـیق، وت�طـــىء الو  تر�یـــزالتســـبب القـــيء وفقـــدان الـــوعي والمـــوت فهـــي تـــؤثر علـــى 

 للمواقف.االستجا�ة 
رى األشـ�اء یـسـمع أشـ�اء غیـر موجـودة �الفعـل، أو �رى أو فیـحسـاس �ـالواقع تشوه اإل المهلوسات

�مكــن أن تشــمل التــأثیرات األخــرى النشــوة العاطف�ــة والنفســ�ة، وصــر�ر الفــك،  .قــة مشــوهة��طر 
 : والذعر، واضطراب المعدة، والغث�ان. ومن أنواعها

 ماسي الكلور، الفطر السحري والقنب .الكیتامین ، أل سي دي، الفینول الخ

                                                           
3 Australin government – Department of Health, typs of drugs, retrieved in 4/8/2021 
https://www.health.gov.au/health-topics/drugs/about-drugs/types-of-drugs 

https://www.health.gov.au/health-topics/drugs/about-drugs/types-of-drugs
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من و�لـى  فهي تسرع الرسائل أو تحفیز الجهاز العصبي المر�زي،  على تسر�ع تعمل المنشطات
�مكــن أن یــؤدي ذلــك إلــى ز�ــادة و شــعر �المز�ــد مــن ال�قظــة والثقــة، الشــخص � الــدماغ، ممــا �جعــل

 �ة واإلثارة واألرق. معدل ضر�ات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم وانخفاض الشه
مثلـة علـى ومـن األوالـذعر والنو�ـات وتشـنجات المعـدة،  قد تسبب المنشـطات �كم�ـات �بیـرة القلـق

 4والكو�ایین واإلكستاسي واألمفیتامیناتالكافیین والن�كوتین  ..المنشطات
ل عمـاألنـواع  التـي ت وتشمل المخدرات المعروفة لنا، األسواق مئات األنواع من هذه  يیتوفر ف

 كـ:
 مهدئات مه�طات    
 مهدئات منبهات    
 مهلوسات ( رحالت األوهام )    
 مثیرات جنس�ة ( منشطات جنس�ة)    

 ةحالالتفكیر، و الإن �ل هذه المخدرات هي مواد ذات تأثیر نفسي ، أي أنها تغیر طر�قة  
لعقل�ة، �ما أنها تصرف. وال�مكن التنبؤ بتأثیرها على الصحة الجسد�ة واالمزاج�ة وطر�قة ال

 5 .تنطوي على خطر اإلدمان

تعد المخدرات الصناع�ة أقوى أنواع المخدرات وأخطرها على صحة اإلنسان ألنها تستهدف 
التأثیر على الجهاز العصبي و�عضها یدمره �الكامل �ما أنها تسبب تلف خال�ا المخ ومن 

 :لمخدرات اإلصطناع�ةالسهل إدمانها من أول جرعه یتم تعاطیها، ومن أبرز أنواع ا
 

 قاقیر الهلوسة:ع

وهــي ع�ــارة عــن عقــاقیر مخــدرة تســبب الشــعور �ــالقلق والتــوتر وعــدم اإلحســاس �المكــان والزمــان 
واضـطراب التفكیــر وعــدم اإلتـزان مــع خلــق حالــة مـن الهلوســة الســمع�ة وال�صـر�ة ومــن أبــرز تلــك 

ـــى العقـــاقیر مخـــدر الفالكـــا الـــذي �حـــول الشـــخص إلـــى حیـــوان مفتـــرس � شـــن هجمـــات عن�فـــة عل
 .اآلخر�ن

 

                                                           
4 Better health Channel  
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/How-drugs-affect-your-body#different-
drugs-different-effects - retrieved in 28/7/2021 
 
 أنواع المخدرات  5

retrieved in 30/7/2021 /http://www.drugs.ie/ar/drugs_info/arabic_types_of_drugs 
 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/How-drugs-affect-
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 المهدئات :

وهــــي مجموعــــه مــــن العقــــاقیر المخــــدرة التــــي تســــتخدم لعــــالج �عــــض حــــاالت اإلكتئـــــاب واألرق 
وفــي حــال تناولهــا دون تعل�مــات طب�ــه فإنهــا تســبب عــدم اإلتــزان والتلعــثم   والتشــنجات والصــرع،

 .طو�لأثناء الكالم والشعور �اإلرت�اك وتسبب اإلدمان على المدى ال

 الهیرو�ن:

 5 را�مقـــدمــن أقــوى وأخطـــر أنــواع المخــدرات فـــي العــالم ألن قوتــه تفـــوق مخــدر المــورفین  �عتبــر
التعامـل قـف عـن و بدا�ة اكتشافه لكـن �عـد ذلـك تـم التفي  "أضعاف، و�ان الهیرو�ن �ستخدم طب�ا

 6.ألنه سر�ع اإلدمان و�سبب تدمیر خال�ا المخ �ه �دواء

 مةأنواع المسكنات المستخد

 لعالج الصداع واآلالم العصب�ة أو ال�اراسیتامول األسیتامینوفین .1

، د�كلوفینــــــاك، یرو�د�ة مثــــــل اإلیبــــــو�روفین، اإلســــــبیر�نمضـــــادات اإللتهــــــاب غیــــــر الســــــت .2
 .بیرو�س�كام، �یتو�روفین

 أو�س�كودون ، أو�س�مورفون، المیتادون ، مسكنات األفیون�ة مثل الكودیینال .3

االستخدام و  ج عن االستخدام الخاطىءلمسكنات تسبب اإلدمان الناتومن الجدیر �الذ�ر أن هذه ا
 7.لمفرطا

  :المستنشقات
 كبیـرة �سـرعة الـدم مجـرى  فـي امتصاصـها و�ـتم الفـم أو األنـف طر�ـق عـن استنشاقها یتم التي
  :المستنشقات من رئ�س�ة أنواع أر�ع هناكو  فور�ه استجا�ة المستخدم �منح مما

 مثل: الغرفة حرارة درجة في غاز إلى تتحول التي لسوائلا – المتطایرة المذی�ات
 - السائل الورق  - التصح�ح وسائل والبنز�ن الالصقة والمواد الطالء مخففات  -1
 الشـعر ومثبتـات العـرق  ومز�الت الدهانات رذاذ المثال سبیل على األیروسول �خاخات -2

 الن�ات�ة الز�وت و�خاخات

                                                           
 برنامج تقد�م المعلومات والدعم �شأن المخدرات والكحول  6

etrieved in 28/7/2021r -drugs-of-eg.com/blog/show/typeshttps://www.hope 
 
 ھبة البزور- دلیلك الشامل من أنواع المسكنات األربعاء ، 26 أغسطس 2020 آخر تعدیل - األحد ، 21 مارس 2021   7

-https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83
-%D8%B9%D9%86-D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%

-7%D8%B9D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A%
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA_24479% 

retrieved in 28/7/2021 
 

https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA_24479
https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA_24479
https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA_24479
https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA_24479
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 (والعاتالبیوتان  البرو�ان، ،الضحك) غاز( تروزالنی أكسید المثال سبیل على الغازات -3
 هـذه معظـم  ..الجلـود ومنظفات الكر�هه الروائح مز�الت النتر�ت، الهیلیوم، ، السجائر)

 .النتر�ت �استثناء مث�طاتالمواد هي 
 :والصورة األداء تحسن عقاقیر
 أو جسـديال مظهـرهم لتغییـر األشـخاص �سـتخدمها مـواد هـي والصـورة األداء تحسـن عقـاقیر
 .والر�اضیون  األثقال رافعو المثال سبیل على الر�اض�ة قدرتهم تعز�ز

  :النفساني التأثیر ذات  األدو�ة

 �شكل تعمل إنهاصرف، والت والشعور التفكیر طر�قة على النفساني التأثیر ذات العقاقیر تؤثر
 . "تامؤق الوعي وتغیر المخ وظائف من فتغیر المر�زي  العصبي الجهاز على أساسي
 :تشمل األمثلة

 psilocybin ،LSD 8 السحري  الفطر القنب، الكافیین، مادة

 المطلب الثاني: اإلدمان على المخدرات

 اإلدمـــــــــــــانأوًال: تعر�ف 
 على المدى وطو�ل شدید ضغط اإلدمان �سبب  )ما لشيء عبد( معناها التین�ة كلمة ترجمة هو

 اهذ استخدام في الس�طرة فقدان ما، شيء تجاه واالعتماد�ة ة،�شد االشت�اق إلى یؤدي مما العقل

 .األمور عواقب تقدیر وعدم الم�االة يءالش

 الـدقیق، �الشـكل مفهومـة ول�سـت معقـدة قضـ�ة هـي المخـدرات علـى اإلدمـان أسـ�اب قضـ�ة إن

 إدمان و�األخص اإلدمان أس�اب حول كثیرة وأ�حاث نظر�ات التار�خ مر على تعددت فقد ولذلك

 أو  عقل�ـة قضـ�ة أنهـا إلـى واآلخـر�ن وراث�ـة قضـ�ة أنهـا إلـى نظر�ـاتهم الـ�عض فـأرجع المخـدرات

 للسـلوك الشـخص عنـد تنشـأ التـي النفسـ�ة االعتماد�ـة إلـى ترجـع وأنهـا ،نفسـ�ة اجتماع�ـة قضـ�ة

 القمـار مثل االدمانات من أخرى  �أنواع أو المخدرات �استخدام كان سواء �مارسه الذي اإلدماني

  . اإلدمان�ة السلو��ات أنواع من غیرها أو ، الجنس إدمان أو الورق، عبول

 

                                                           
8 Australian government –Department of Health  
https://www.health.gov.au/health-topics/drugs/about-drugs/types-of-drugs  
retrived-21 June 2021 

 
 

https://www.health.gov.au/health-topics/drugs/about-drugs/types-of-drugs
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 :على المخدرات ثان�ًا: أس�اب اإلدمان

 المشـاعر أن والحق�قـة علینـا �ـه هللا أنعـم طب�عـي شـعور هـو الفـرح أو التلـذذ أو �النشـوه الشـعور
 عبـر مسـالج بثهـای كهرومغناط�سـ�ة إلشـارات ترجمـه هـي اإلنسـان بهـا �شـعر التـي واألحاسـ�س

 مـواد �ـإفراز العصـب�ة المسـتقبالت طر�ـق عـن بـدورها كدتقـو  والتـي ، للـدماغ دق�قـة مسـارات
 �المتعـه الشعور مع یتعامل اإلنسان مخ ألن اإلحساس بهذا الشعور عن المسؤولة هي ك�م�ائ�ة

 النظـر �غـض العصـب�ة المسـتقبالت طر�ـق عـن الطر�قـة بـنفس واسـتق�الها بتسـجیلها و�قـوم واللـذة
 .مخدراتال منالذي منشؤه  الشعور هذا سبب عن

 
 دراتالمخ یتعاطى فتجعله الفرد نفس في تعتمل التي الداخل�ة الدوافع هي: النفس�ة س�ابألا-1

 ال�شـر�ة الـنفس طب�عـة فمـن الظـروف، أو المناسـ�ات حسـب فتـرات فـي وأ منتظمـة �صـورة سواء

 العلمـي التقـدم ولكـن والهمـوم، والمتاعـب لمشـاكلا عـن اإلمكان قدر بتعادإلوا الراحة عن ال�حث

 لىإ تدفعه المتنوعه والحاج�ات الماد�ة والمتطل�ات والتخلف والجهل والفقر االقتصادي والتفاوت

 لنفسـه واألوهـام والتخـیالت اللـذات وجلـب همومـه نسـ�ان ینشـد وهـو وأسـهلها الطـرق  أقرب سلوك

 مـع ولكـن الخ�ـالي، العـالم إلـى المـر الـواقعي المالع من و�هرب المخدرات على �قبل نجده وهكذا

 .ساعات �ضع إال تدوم ال قصیرة لفترة األسف

 �عـض فـي أن حتـى النفسـ�ة الناح�ـة مـن اإلدمـان أسـ�اب فـي ياألساسـ العامـل هـي االعتماد�ـة

 مـرض �سـمونه كـانو المعـاجم فـي اإلدمـان �اسـم اإلدمـان تسـم�ة قبـل أنهـم تحـدثوا األ�حـاث

  codependency(9(عتماد�ةاال

 النفس�ة؟ د�ةاالعتما معنى

 الحالـة لتغییـر خـارجي مـؤثر علـى الشـخص اعتمـاد يهـ م�سـط �شـكل النفسـ�ة االعتماد�ـة إن

 التعامل في الصع�ة القض�ة هي االعتماد�ة وتلك ، الداخل�ة األحاس�س أو المشاعر أو المزاج�ة

 .اإلدمان مرضى مع

 كبیرة كم�ات إفراز من تنشأ التي �الراحه معه �شعرو  مرة ألول المخدر الشخص یتعاطى عندما

 �كون  عندما "وأ�ضا الشعور هذا مثل الذاكرة في یتخزن  النشوة و أو �اللذة و�شعر  الدو�امین من
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 مـع أو أصـدقائه مـع �ظهـر مـن خـالل التعامـل نقـص مـا داخلـي مـن �عـاني المـدمن الشـخص

 �سـبب المشـاعر هـذه تسـكین و�ـتم طي،�التعـا و�قـوم نفسـه، تقبـل فـي حتـى أو اآلخـر، الجـنس

 والشـجاعه الجـرأة  عنـده بـل لشـكله، متقـبال نفسـه ف�جـد �حـس ماكـان عكـس نفسه و�رى  التعاطي،

 .الشعور بهذا المخدرة المادة ارت�اط الذاكرة هذه في فیتخزن  �فتقدها كان التي الوهم�ة

 أو القلـق أو الیوم�ـة الح�ـاة مـع للتعامـل المهـدئات نییتعـاط النسـاء مـن الكثیـر نـرى  ولـذلك

تلجـأ إلیهـا  فتراهـا علیهـا نفسـي اعتمـاد هنـاك �صـ�ح حتـى إلیهـا إحـداهن  فتلجـأ النـوم اضـطرا�ات

 هـذه علـى االعتمـادو  ذاكرتهـا �ـالهروب تقـومف  غیـره أو الخـوف أو القلـق مشـاعر واجهـت كلمـا

 تعافیهم �عد حتى ینالمدمن من الكثیر تجد ولذلك المشاعر، أو المواقف هذه مع للتعامل األدو�ة

 في علیها �طلق العادة في ولذلك ، �التعاطي ومناس�ات وأحداث ومواقف مشاهد بذاكرتهم ترت�ط

 10. للمواقف التأهیل �إعادة العالج برامج

 الس�اس�ة: ألس�ابا-2

 أجـل مـن النام�ـة للـدول وضـعت مخططـات فهنـاك "�اطنـا أمهرا" ظـا كـان سـواء االسـتعمار إن

 نشـر عنـد إال الیـتم وهـذا أفرادهـا نفـوس وتـدمیر وقتـل طاقاتهـا وشـل �ضـعافهاو  علیهـا السـ�طرة

 رمصـ فـي إسرائیل مافعلته ذلك ومثال والتدمیر اإلدمان لتسر�ع زهیدة �أثمان �أنواعها المخدرات

  المخدرات نشرت عندما العشر�ن القرن  س�عین�ات في واسرائیل مصر بین السالم معاهدة �عد

 تر��ـا مـن االفیـون  خشـخاش �اسـتیراد وقامـت المصـري  تمـعجالم فـي كبیـر �شـكل والحشـ�ش

 .واستنبتته

 االقتصاد�ة: س�اباأل-3

 دول تقـوم حیـث واسـع نطـاقٍ  علـى المخـدرات انتشـار فـي أساسـ�اً  دوراً  االقتصـاد�ة األس�اب أدت

 إلـى وتصـدر ت�ـاع فهـي منهـا أر�ـاح علـى للحصـول المخدرات من شتى أنواع نتاج�و  بزراعة عدة

 �أثمـانٍ  السـوداء السـوق  فـي ت�ـاع هـاأنّ  كمـا ، ةالطب�ـ النـواحي فـي منهـا لالسـتفادة األخـرى  دولالـ

 بـین اّصـةً خ المجتمـع فـي وال�طالـة كـالفقر أخـرى  مشـاكل إلـى المخـدرات تعـاطيیـؤدي  . �اهظـة

 علـى االعتمـاد ز�ادة �سبب وطردهم العمال أجور وانخفاض األسعار غالء إلى إضافة ،بالش�ا

 عصـا�ات محار�ـة وعـدم القـدرة علـى للحكومـات والتقنـي المـالي الضـعف لكو�ـذ وج�ـاالتكنول

 .المجتمع في تغلغلها �سبب مما المخدرات
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 الجتماع�ة:س�اب ااأل-4

 سـلو�ه و�وجـه �ـه مایتـأثر فـأول لـذا مطلقـاً  �مفـرده العـ�ش ال�طیـق �طب�عتـه اجتمـاعي اإلنسـان

 فإن ،سلو�ه وتحدید شخصیته تكو�ن على تأثیر له فذلك ، أسرته مح�ط من مایتلقاه االجتماعي

 االنحـراف إلـى حتمـاً  یؤديسـ فذلك واإلهمال  ،األبو�ن بین الخالفات تسودها أسر�ة بیئة في نما

 إلى ذلك یؤدي فسوف  المخدرات على في أسرة مدمنه أو القسوة من �جو  نشأ إن  أو والشذوذ

 تجر�ة في والفضول االستطالع وحب السوء اءأصدق و�ثرة الدیني الوازع ضعف أن كما ،انحرافه

 .الهاو�ة في السقوط إلى یؤدي مألوفة غیر أش�اء

 الثقاف�ة: س�اباأل.5

 تعـاطي ضـرورة تعال�مهـا ضـمن مـن التـي المجتمـع علـى الدخیلـة الثقافـات انتشـار فـي وتتمثـل

 األند�ة مثل ةطنشلأل أماكن وجود لعدم إضافة الش�اب لدى كبیرة فراغ أوقات ووجود ، تالمخدرا

 لـدیهم واإلبـداع الجهـد وتبدیـد ضـ�اعهم إلـى یـؤدي ممـا لـدیهم الطاقـة لتفر�ـغ الهادفـة البـرامج ذات

 .11الفراغ ذلك لملء المخدرات على إدمانهم و�التالي

 

 المخدراتمان على دالم�حث الثاني: انعكاسات ظاهرة اإل

 : انعكاسات إدمان المخدرات على المجتمعالمطلب األول

 :المستوى الصحي على

 ذلـك و�عتمـد وعقل�ـة بدن�ـة صـح�ة مشـاكل حـدوث لـىإ المخـدرات إدمـان یـؤدي : صـح�ة اكلمش
 وخاصة المفاجىء والموت والغیبو�ة الوعي فقدانكما یؤدي إلى  المستخدمه المخدرات نوع على
 راض�ـاألم اإلصـا�ةو  الكحـول أو المخـدرات أنـواع بـین الجمـع تـم اذا أو عال�ـة جرعـات أخـذ عنـد

 أو اإلبـر مشـار�ة طر�ـق عن او المحرمه الجنس�ة العالقات خالل من سواء اإلیدز مثل المعد�ة
 .واالنتحار السكر حالة في السیر لحوادث التعرض
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 على المستوى االجتماعي:
 .المخدراتعلى  مدمنال الشخص سلوكات تغیر  �سبب الزوج�ة والخالفات األسر�ة المشاكل
 تـأثیر تحـت السـ�ارة وق�ـادة السـرقة إلـى ؤديیـ المخـدرات إدمـان أن حیـث :قانون�ـة مشـاكل

 .وغیرها المخدرات
 المدمن ف�ضع لشراءها وذلك حساب بال المال إنفاق إلى یؤدي المخدرات إدمان : مال�ةمشاكل 

 .12أخالق�ة وغیر ن�ةقانو  غیر سلو��ات إلى وتقوده الدین وطئة تحت
 

 و�ت�ان المجتمع في الجر�مة معدالت وارتفاع ماناإلد بین وث�قة عالقة وجود اتضح لقد

 �ه،ف �ع�ش الذي للمجتمع واألخالقي الق�مي اإلطار عن �فعلها تخرج التي المنحرفة السلو��ات

 ستكون  و�المحصلة فإنه واألسرة الفرد على المخدرات تعاطي آلثار العامة الرؤ�ة ضوء وفي

 :منها األفكار من �العدید ثارآلا تلك الإجم و�مكن ككل المجتمع على المأساو�ة النت�جة

 .أشكالها �كافة الجر�مة نس�ة ارتفاع -

 .الكراه�ة وانتشار االجتماعي التفسخ -

 .التطور وتراجع التنم�ة تأخر -

 .ال�طالة نس�ة وارتفاع الفقر انتشار -

   وارتفـاع التعلـ�م تراجـعهـا أهم قضـا�ا حسـاب ىعلـ المـدمنین �عـالج والحكومـات الـدول انشـغال -

 .المجتمعات في األخالق منظومة اختالل، والجامعات المدارس من المتسر�ین نس�ةزز 

 انعكاس إدمان المخدرات على المستوى الشخصي :المطلب الثاني 

 :على الجسماألضرار أوًال: 
سـد �الجهـاز العصـبي الج أعضـاء مـن العدیـد فـي اإلنسـان جسـم علـى المخـدرات أضـرار تظهـر

�ضعف في الذاكرة والتهته واالضطراب و�زداد الضـغط علـى الكبـد للـتخلص مـن  فالمدمن �صاب
عـن طر�ـق اسـتعمال الحقـن الملوثـة، أنه من الممكن اإلصـا�ة �التهـاب الكبـد الو�ـائي  االسموم �م

 الغشـاء تـدمیرلكنهـا تـؤدي إلـى  األنـف خـالل مـن المخـدرة المـواد امتصـاصكمـا تـتم عمل�ـة 
 تشوهات �حدث أن الممكن ومن األنفي الحاجز في ثقب �حدث راراالستم ومع لألنف المخاطي

 الـدم داخـل الب�ضـاء الـدم كر�ـات وعـدد نسـ�ة مـن �قلـل المخـدرة المواد تناول، �ما أن  األنف في

                                                           
 12مكافحة اإلدمان والمخدرات  

  -https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Campaigns/Antidrug/Pages/default.aspx 
retrived 1/8/2021 
 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Campaigns/Antidrug/Pages/default.aspx-


19 
 

 في جلطات حدوثوقد تؤدي ل ،فجأة الوفاة عنها ینتج الشرایین في تصلب حدوث إلى ؤديمما ی
 حقـن اسـتعمال مـن ینشـأ الـذي زداإلیـ �مـرض اإلصـا�ة علـى تسـاعد، �مـا للمـخ الدمو�ـة األوع�ة

 .13�الدم ملوثة

                                                   :ثان�ًا: األضرار النفس�ة
 �اآلالم الشخص �شعر والحس�ة وال�صر�ة السمع�ة الهالوس من مجموعه المتعاطین على تظهر

 أحالم ، جلده على تمشي اتر حش هناك  أن لو كما و�شعر العضالت في ضمور أو جسمه في

 والكـذب الدفاع�ـة الحیـل اسـتخدام إلـى یلجـأ دائمـا، وقتـه مـن كبیـر نصـیب علـى تسـتحوذ ال�قظـة

 أسـرته أفـراد فـي عن�ـف شـك صـور فـي النفسـ�ة األمـراض تظهـر  ...القـانون  وخـرق  واالحت�ـال

 االضـطرا�ات وز�ـادة العمـل ةو�راه�ـ والجـبن اإلرادة ضـعف،  معهـم یتعامل من و�ل والمح�طین

 اإلدمـان والغضـب واالكتئـاب كـالقلق المتعـاطي عنـد النفسـ�ة األمـراض �عـض وظهـور السـلو��ة

 وهنـاك الـدائم والقلـق اإلكتئـاب مثـل المختلفـة النفسـ�ة األضـطرا�ات مـن �مجموعـه مـاینتهي عـادة

 واحدة . عملةل وجهان هما النفسي والمرض اإلدمان أن أثبتت التي األ�حاث من العدید

 

 على المخدرات األطفال إدمان الم�حث الثالث:
 

 :مایلي على الطفل لحقوق  المتحدة األمم اتفاق�ة من 33 المادة تنص
 التـورط من الحما�ة و�ذلك ، الخطرة والعقاقیر المخدرات تعاطي ضد الحما�ة في الحق للطفل "

 14." توز�عها أو انتاجها في
 قـد وحـدها األرقـام لغـة ،ا�أكملهـ شـعوب مسـتقبل تهـدد كارثـة راتالمخـد علـىإن إدمـان اإلطفـال 

 10 -7نــبی الصغار لاألطفا من المدمنین أعداد تتراوح أنه تعلم عندما وذلك" مذهوال تجعلك
 ،العر�ـي الـوطن فـي أطفالنـا فیهـا وقـع التـي المأساة حجم عن تكشف األرقام هذه، طفل مالیین7

 تكـال�ف جـراء مـن العر��ـة االقتصـاد�ات مـن تنـال التـي ةاالقتصـاد� الخسـائر حجـم عـن "فضـال
 .الصغار للمدمنین التأهیل و�عادة ءلهؤال العالج
 (10)تز�د األطفال بین العر��ة المجتمعات في المخدرات و�دمان تعاطي نسب أن األ�حاث تظهر

 العدیـد أن ذاته الوقت في "أ�ضا الحدیثة األ�حاث وأظهرت ،تواألمها اآل�اء ما�ظنه على مرات
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 جـاءت هنـا ومـن المخـدرة المـواد هذه بتناولهم درا�ة على ل�سوا آ�اؤهم �أن علم على التالمیذ من
 المراحـل فـي علـیهم تطـرأ التـي اتطـور والت وأفعـالهم تصـرفاتهم ةومراق�ـ �أطفالنـا العنا�ـة أهم�ـة

 .المختلفة العمر�ة
 مختلـف إلـى انتقلـت عالم�ـة رثـةاك تعـد الصـغار األطفـال إدمـان مشـكلة أن �الـذ�ر الجـدیر ومـن
 ب�طال محدق الخطر �ان ف�عدما ظاللها، في نع�ش التي الكون�ة �القر�ة متأثرة العر��ة اراألقط

 واألطفال الشوارع أطفال وخاصة الصغار األطفال من ینال الخطر اآلن �ات المراهقین المدارس
 .القاس�ة االقتصاد�ة ظروفهم �حكم مختلفة مهن في العاملین

 
 للمخدرات؟ األطفال إدمان یبدأ ك�ف
 تحـوي  التـي والملصـقات الحلو�ـات مـن كثیـرة ألنـواع اإلغـواء لفنـون  ضـح�ة الصـغار أطفالنـا �قـع

 مـع األطفـال علیهـا یتعـود مخـدرة مـواد علـى �شـتمل منهـا كثیرا لألطفال محب�ة شخص�ات صور
 �عـض فـي األط�ـاء تشـفهاك مـا وهـو ، الضـع�فة أجسـامهم إلـى وتتسـلل السادسـة سن دون  الوقت
 لتعـود نافـذه إال مـاهي والتـي جسـده علـى الجذا�ـة �صـورها الطفـل یلصـقها التـي الملصـقات هـذه
 في مدمن طفل صناعة المخدرات لمروجي ما�ضمن وهو ، المخدرات إدمان على األطفال جسم

 لمخـدراتا تعـاطي علـى األولـى عمـرهم سـنین في األطفال �قبل قد أنه إلى �اإلضافة هذا الكبر،
 .التجر�ة وخوض واالستكشاف الفضول �اب من

 المخدرات التجر�ة، حب بدافع والمراهقون  األطفال علیها �قبل التي المخدرات هذه أنواع أهم ومن
 بـین ”انتشـارا المخـدرات أكثـر مـن هـذه واالسـترو�س، والفـودو وال�ـانجو الحشـ�ش منهـا المهدئـة

 15.المراهقین

 :األطفال ندظاهرة اإلدمان ع ار انتش أس�اب:  األول المطلب

علــى وجــود إخــتالالت  "خطیــرا "مؤشــراالمــواد المخــدرة مــن طــرف األطفــال  نتشــار تعــاطيو�عــد ا

 انحـراف سـري أویب التر�و�ـة المدرسـ�ة، �التفكـك األوأخطاء في العالقات األسر�ة، أو فـي األسـال

لرفــــاق المنحــــرفین فــــي محــــ�ط األول�ــــاء أنفســــهم، أو التمییــــز وعــــدم المســــاواة أو وجــــود جماعــــات ا

، یتطلــب مــن األســرة والمجتمــع "ممــا �جعــل الطفــل ضــح�ة قبــل أن �كــون مجرمــا  األطفــال...الخ،

 الرعا�ة واالهتمام.

 هالـذي ینتظـر المسـتقبل إن هذه الرعا�ة الموجهة للطفولة ذات أهم�ة استرات�ج�ة �الغة، فالطفل هو 

، "أو ردیئــا "�كــون الحصــاد �عــد ســنوات جیــدا غــدمــا �ــان الــزرع والغــرس ألج�ــال الالمجتمــع، فك�ف
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وأصعب عوائق التنشئة اإلجتماع�ة الصـالحة هـي الوقـوع فر�سـة للمخـدرات، لـذلك فـالمطلوب هـو 

جراء المز�د من الدراسات العلم�ة المیدان�ـة لفهـم أسـ�اب ظـاهرة المخـدرات فـي مختلـف األوسـاط، إ

 إنتشارها. وخاصة لدى األطفال وتفسیر العوامل المساعدة على

 كثیـرة خـاص بوجـه العر�ـي وطننـا فـي ال�شـعة النسـب بهـذه وتوغلـه اإلدمـان انتشـار أسـ�اب إن
  ومنها : ومتعددة

 :األسري  التفكك-1
 الرعا�ـة غابت و�ن خاصة الخارج، في المأساة ز�ادة في المنزل داخل في األسري  التفكك �ساهم

 سبیل في �مستقبلهم المجازفة و السوء، دقاءألص وتر�هم  البلوغ، سن ن دو  األطفال عن والرقا�ة
 الطالق حاالت تعدد �سبب، الك�ف سوق  في الضحا�ا من مز�د سوى  عنها الینتج اسر�ة مشاكل

 .الزوجین بین واالنفصال
 :الشوارع أطفال-2

 "امرت�طـ األمر وأضحى   "مأوى  بال أطفال " اسم علیهم ما�طلق أو الشوارع، أطفال عدد ازد�اد

 تـأثیر تحـت واالغتصـاب التعـاطي، حـوادث وتكـرار، واألخالق�ـات السـلو��ات رديبتـ "أ�ضـا

  16مشبوهه عمل�ات في هؤالء واستغالل المخدرات

 : واالستشكاف الفضول-3

 أقبل إذا ،"الحقا له القفل الذي ال�اب �كون  قد التجر�ة وخوض واالستكشاف الفضول �اب
 التي المخدرات هذه أنواع أهم ومن خدرات،الم تعاطي على األولى عمرهم سنین في األطفال

 : منها ، المهدئة المخدرات ، التجر�ة حب بدافع علیها والمراهقون  األطفال علیها �قبل
 ، فینیدیت والمیثیل والكو�ایین األمفیتامین) : مثل والمنشطة (والبنزود�از�بین ال�ار�یتیورات

 مثل الطب�ة والمهدئات والمسكنات نشقةالمست العطر�ة والموادLSD ل: مث المهلوسة والمواد
 كما ككل، مجتمعاتنا في فعال و�شكل تؤثر مشكلة تعاطيال أن الدراسات كشفت    .المورفین

 واالبتدائ�ة اإلعداد�ة المدارس في بل فحسب، الثانو�ة المدارس على فقط ا" مقتصر  ل�س أنه
 .سواء حد على

 �جلـب �قـوم الـذي الوسـ�ط أن إال ال�ـالغین، علـى السـموم تلـكب االتجـار اقتصـار مـن و�ـالرغم
 .المدرسة طل�ة من التالمیذ أحد هو المدارس داخل المخدرات

 مفـزع �شـكل الظـاهرة هـذه تفـاقم أمـام وخاصـة الیـوم الناشـئة مایواجـه أخطـر المخـدرات تمثـل

  امنن تسرقهم إنها أبناؤنا، لها یتعرض أن �مكن التي األخرى  المخاطر كل تفوق  فهي ومخ�ف،
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 إذا لشرائها الالزمة النقود تأمین أجل من الجر�مة إلى وتدفعهم مستقبلهم وتدمر "حطاما وتحیلهم

 . علیها أدمنوا

 �مادة "ما�عرف �استهالك یتعلق ف�ما وتحدیدا استفحلت اآلفة هذه أن الموضوع في المفزع ولعل

 ا، علیه والقضاء �تهالمحار  الخطر ناقوس یدقون  �اءآلوا المر�ین من كل جعل مما ،"الشعلة

 اسـت�عاب عـدم تسـتغل التـرو�ج، وشـ�كات السـر�ع اإلثـراء إلـى السـاع�ة المجرمـه العصـا�ات إن

 إلـى جـرهم فـي أسـلوب أ�شـع إلـى و�لجـؤون  للمخـدرات والنفسـ�ة االجتماع�ـة لألضـرار المـراهقین

 �صـفة خـدرات�الم تزو�ـدهم األمـر �ـادىء فـي �حـاولون  فهـم اإلدمـان، و�التـالي المخـدرات تنـاول

 17.عنها االستغناء فال�ستط�عون  علیها، یدمنون  ر�ثما مرات لعدة مجان�ة

 علیهـا، للحصـول والسـبل الوسـائل مختلـف إلـى اللجـوء إلـى مضـطرا المـدمن �صـ�ح و�ـذلك

 ن یتعاطو  بنائهمأ أن الوالدین �كشف لم إذا اإلجرام على مدمنه عناصر إلى فشیئا شیئا و�تحولون 

 .األوان فوات قبل معالجتهم يف و�سعون  المخدرات

 ةظاهرة إدمان األطفال على المخدرات في سور�انعكاسات انتشار المطلب الثاني:

ألزمة قاس�ة أثرت على المجتمع السوري �كامل أط�افه ..ومن أهم هذه األضرار  سور�ة عرضتت

�ــــة وتراجــــع تشــــرد العــــائالت الســــور�ة وفقــــدان الــــروا�ط العائل�ــــة والفوضــــى األخالق�ــــة واالجتماع

هــذا  …األوضــاع االقتصــاد�ة  التــي انعكســت علــى المجتمــع  �كافــة أط�افــه... وضــ�اع األطفــال

 س�كون له تداع�ات خطیرة في المستقبل إن لم �عالج اآلن.

الحرب ساعدت على ظهورها في بلدنا، التوجـد احصـائ�ات  ولكن  "إن ظاهرة اإلدمان قد�مة جدا

 و�صعب مواجهتها.  "ا وهذا یز�د المشكلة تعقیدادق�قة عن األطفال المدمنین لدین

 و�المحصلة فإنه �شكل عام واألسرة الفرد على المخدرات تعاطي ثارآل  العامة الرؤ�ة ضوء وفي

 تشرد األطفال  –فكك األسرة ت -كافة، ض�اع العلم المجتمع على مأساو�ة النت�جة ستكون 
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 لكل من : میدان�ة  ز�اراتب ت قم

 " الكائن في منطقة �اب مصلىمر�ز الرعا�ة المؤقتة التا�ع لجمع�ة دفى-1

 كل من السیدات : التقیت � 2021آب/  /1في یوم األحد وذلك    

 "مدیرة المر�ز  "   السیدة فداء دقوري 

 "نائ�ة مدیرة المر�ز "  السیدة فاطمة المحمد

 "مدیرة الحالة  " السیدة شیراز الحر�ري 

 واللــواتيوشــم الشــعلة مــن األطفــال اإلنــاث المشــردات والمتعاط�ــات للمخــدرات  لــدى المر�ــز عــددا"

كـك والتـي أساسـها التفنفس الظـروف البیئ�ـة والعائل�ـة لدیهن  "تقر��اجم�عهن ، یتسولن أ�ضا" كن 

 األسري.

  ف�ما یلي وصف ل�عض الحاالت : 

ه �ـــالتحرش بهـــا،  اتهمتـــ�انـــت تقـــ�م عنـــد والـــدها و  لبنـــتز�ـــن �ـــاء األم واألب منفصـــلین وا -1

ثــم  �انــت مدمنــه علــى حــب الكبتــاغون... "فــي لبنــان والتعــرف عنهــا شــیئاوالــدتها مق�مــة 

 ن�غي.یؤقته ر�ثما یتم تأهیلها لكي تتا�ع ح�اتها �ما انتقلت إلى المر�ز لتق�م ف�ه إقامه م

مـن قبـل الجهـات حاء تاء اختطفت  "األم واألب منفصلین واألم مضطر�ة نفس�ا حاء تاء -2

نقمت على أهلها والمجتمـع وتشـردت عندما عادت و رش الجنسي المسلحة وتعرضت للتح

فـــي الشـــارع والتقـــت �مجموعـــه مـــن األطفـــال المشـــردین المـــدمنین علـــى استنشـــاق الشـــعلة 

 .وهي اآلن في رعا�ة المر�ز لیتم تأهیلها  فأص�حت مثلهم

زل تســكن فــي الشــارع مــع والــدتها �ــق لــ�س لــدیها منــســنة تعــ�ش فــي الطر  13  الد ینشــ -3

 .على استنشاق الشعلة  "من أي شيء وهي مدمنه أ�ضا "برون التسول أكثر ر�حاتعو�

أبیهـا مجهـول �ما أن  اختطفت من قبل الجهات المسلحة  التعرف مكان أمها ینع افق -4

ــا" ا مشــهورة فقــد الحادثــة التــي أصــیبت بهــ  ..اإلقامــة التعــرف عنــه إن �ــان میتــا" أو ح�

 عنها ..... "رمت بنفسها في النهر وراء ��س الشعلة الذي سقط غص�ا

السـبب األول لوصـولهن إلـى هـذه الحالـة الذي تعـاني منـه جم�ـع الفت�ـات هـو التفكك األسري إن  

 المزر�ة . 

 ام واالهتمــ �حـاول المر�ـز العمــل �كـل طاقتــه لكـي یــؤمن لهـؤالء الفت�ــات الرعا�ـة والعنا�ــة المطلو�ـة

 لكي �ساعدهن على الخالص من المستنقع الذي �ن ف�ه ...قدر اإلمكان 
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المؤقتة التا�ع  �ةمر�ز الرعاوالمقدمة من قبل  2020ت لعام إحصائ�ة التعاطي للمخدرا 

 : دفى جمع�ةل

 

 29 عدد الذ�ور المتعاطین للمخدرات �أنواع مختلفة
  30 عدد اإلناث المتعاط�ات للمخدرات والشعلة 

 

التشـمل �ـل المجتمـع  2020إن إحصائ�ات عـام   "دفىجمع�ة مدیرة  " تقول السید فداء الدقوري 

 حتى اآلن وهم �عملون على ذلك. فهناك أعداد أكثر مختبئة ولم �ستط�عوا رصدها

جعلـت الكثیـر والتـي هو من مخلفات أزمة الحرب التي ألمـت بهـا  ”إن  ماتعاني منه سور�ة حال�ا

عمــت المجتمــع �كــل   وحــاالت التفكــك األســري  ، ر بیوتهــا ل�صــ�حوا  بــال مــأوى تغــاد مــن النــاس

فجــأة بــال بیــت وال أهــل ... لــ�س هنــاك الــذین وجــدوا أنفســهم ممــا ســبب الضــ�اع لألطفــال  "تقر��ــا

عن ض�اع الطفولـة.... التـي هـي مـن المفتـرض أن تكـون أجمـل سـنوات  الكلمات تعبر..ما�قال 

 .العمر 

   الكائن في منطقة قدس�ا " الولید إلصالح األحداثمر�ز خالد بن " -2

  2021آب 4في یوم األر�عاء  وذلك      

 :قمت بز�ارة استطالع�ة والتقیت

 " مدیر المر�ز  " السید عبد الرحمن محمد -1

 "األخصائ�ة االجتماع�ة " السیدة ود�عة شحادة  -2

بین مــا �افعــا" "طفــال  275�انــت  2021الســید عبــد الــرحمن إن اإلحصــائ�ة األخیــرة لعــام �قــول 

أس�اب انحراف األطفال أن و�رجح ح�ازة وتعاطي وأن األعداد ترتفع وتنقص ت�عا" لصدور العفو 

ا وتـدني مسـتوى التعلـ�م . وأمـ ....إلى التكفك األسري و�لـى رفـاق السـوء وأ�ضـا" إلـى الفشـلترجع 

 –الحشـــــ�ش  ىیتعـــــاط �ـــــانلـــــدیهم فمـــــنهم مـــــن  ألطفـــــال ال�ـــــافعین الموجـــــودیناحـــــاالت ل �النســـــ�ة

فإنهـا تحـول و�ن وجـدت  " اإلدمـان الشـدید " لـدیهم حـاالت لـ�س ولكـن ، ترامـادول ال –الكبتاغون 

 .إلى مر�ز ابن رشد �عد موافقة المحامي العام 

ة علــى آثــر األزمــفــي المر�ــز  ازداد المــدمنین  كمــا قالــت الســیدة ود�عــه أن عــدد األطفــال ال�ــافعین

 ....السور�ة 
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 مهنــيالهیــل تأالأو م�ــة أي التعلــ�م المدرســي ر�ــز وســائل لتأهیــل األطفــال ســواء محــو أولــدى الم

نشـاطات ال تعلـ�مولدیهم شر�ك هـو "الجمع�ـة السـور�ة للتنم�ـة " التـي تقـوم �مسـاعدتهم عـن طر�ـق 

ولــدیهم أ�ضــا" مكت�ــة وهــم  األخــرى  مختلفــة �لع�ــة الشــطرنج و�عــض الر�اضــات الفكر�ــةالفكر�ــة ال

الحق�ق�ــة  ولكــن الخطــورة...طفــال لخطــورة هــذا الموضــوع علــى مســتقبلهم وع�ــة األیلجــؤون إلــى ت

ون فالوضع إذا �ان قد �قـي  �مـا هـو فمـاذا سـتكعند عودتهم إلى البیئة التي �انوا فیها ...تكمن 

 النتائج؟؟؟

 

 في منطقة قدس�ا  " مر�ز الغزالي إلصالح األحداث"  -3

 مدیر المر�ز  "وائل صالح"السید التقیت �  2021آب  4وذلك في یوم األر�عاء       

یبلـغ  2021�قول السید وائل صالح إن عدد األطفال الجانحین بین متعاطي وتاجر وموزع  لعـام      

وســـبب وجـــود مثـــل هـــذه  200طفـــل وهـــذا العـــدد قابـــل للتغییـــر ومـــن الممكـــن وصـــوله إلـــى  108

ود بیئــة فقیــرة �منطقــة الحجــر األســ "غال�ــااألعــداد هــو التفكــك األســري والبیئــة التــي �ــأتون منهــا و 

 وشارع ثالثین ... 

م یـتعل ینتسب إلـى المدرسـة ولـم محو أم�ة هؤالء األطفال ألن معظهم لم�قوم المر�ز �العمل على      

ســنة فــال  15-10�ســبب األحــداث التــي عصــفت ببلــدنا و�ــون أعمــارهم صــغیرة تتــراوح بــین  "أبــدا

 و أمیتهم ... �مكن تعل�مهم  أي مهنة قبل مح

سـتغالل مــن قبــل تجـار المخــدرات الــذین لالن یالمعرضــ طفـال�عمـل المر�ــز أ�ضـا علــى توع�ــة األ      

 مقابـل مبلـغ قلیـل الحقـا" �ستخدمونهم �وسیلة إل�صال المواد للطرف اآلخر الذي سـ�قوم بتسـو�قه

الزد�ـــاد أعـــداد  "أساســ�ا "و�ؤ�ـــد أ�ضــا" علـــى أن األزمــة التـــي أصــابت بلـــدنا �انــت عـــامال جــدا"، 

 األطفال سواء متعاطین أو غیره ...

 

 یؤ�ــد �ــل مــن الســادة المــذ�ورة أســماؤهم أعــاله  �ــأن العامــل الرئ�ســي النتشــار هــذه الظــواهر فــي      

 والتـي سـببت تعرضت لهـا،  األزمة التي�عود إلى في المراكز لدیهم سور�ه وارتفاع عدد األطفال 

وأن األعــــداد التــــي لــــدیهم ل�ســــت هــــي األعــــداد الحق�ق�ــــه  .. ضــــ�اع وتفكــــك العدیــــد مــــن األســــر 

 بهذه الدقة فهناك أعداد لم �ستط�عوا حصرها وهم �عملون على ذلك ...فاإلحصائ�ات ل�ست 
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 النتائج:

إن العوامل المساعدة على انتشار المخدرات والتي تختلف من مجتمع آلخر متـوفرة فـي مجتمعنـا 

امــل التــي ســاعدت علــى ظهــور فئــة مــن األفــراد اتخــذت هــذا مــن أهــم العو  تعتبــر الحــربي و الســور 

الســـیئة التــي �ع�شـــها أطفالنـــا  �اإلضــافة إلـــى األوضــاع ،المجــال مهنـــة لهــا لكـــي تســتط�ع العـــ�ش

مــن واقعهــم للخــالص  إلدمــانجعلــتهم یلجــؤون لوالتــي وشــ�ابنا نت�جــة الظــروف التــي مــرت ببالدنــا 

 �ارثة �بیرة . هلألطفال هو �حد ذات وصول اإلدمان المر�ر، إن

 �ن انعكاســاتهو بوضــع اقتصــادي حــرج،   تمــر ســور�ة نت�جــة الحــرب والحصــار الــذي تعــاني منــه

 ."�عني ض�اع المستقبلأطفال بال مأوى وأسر بال منازل ف  جدا" ةعلى الوضع االجتماعي خطیر 

 التوص�ات : 

فمن  الخطر جس�م  هرة �حتاج للكثیر من العمل الحثیث والمضني ألنعلى هذه الظا إن القضاء

تي المیدان�ـــة ومراجعتـــي لملفـــات متعلقـــة �الموضـــوع �كـــل أرتأیـــت �عـــض النقـــاط التـــي اخـــالل ز�ـــار 

 ه �التالي : تفیدنا في مواجهة مشكلة �بیرة �هذ�مكن ان 

علـــى جم�ـــع و  ،ألهـــالي أ�ضــا" ول والشـــ�اب فـــي المــدراس والجامعـــات ألطفــالحمــالت توع�ـــة ل-1

 التعـــاطيعـــن األضـــرار التـــي تنشـــأ �كـــون هـــدفها توضـــ�ح تماع�ـــة العامـــة واألجوســـائل اإلعـــالم 

 و��جاد الحلول والتوص�ات لمواجهة هذه المشكلة �حیث توجه �ما یناسب جم�ع األعمار واإلدمان

 الخطیرة على الفرد والمجتمع. 

 .الحرب الذین فقدوا عائالتهم في مشردینالالمناسب لألطفال �جاد المأوى إ -2

 ل لتعل�مهم واالهتمام �مستقبلهم.اكز التي تهتم برعا�ة األطفاز�ادة عدد المر -3

  م خدمات أفضل لألطفال.   �تقد تستط�ع دعم هذه المراكز �حیث-4

ز�ــادة عــدد الكــوادر المتخصصــة �معالجــة األطفــال المــدمنین والمشــردین إلعــادة تــأهیلهم لكــي 5-

 المستقبل.یتمكنوا من العودة للمجتمع والمساهمة ببناء 
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 الخاتمة

 

یدعم مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة الدول األعضاء في التصدي 
لإلضطرا�ات المتعلقة بتعاطي المخدرات مثل أي حالة صح�ة أخرى، أي عن طر�ق تنفیذ 
استرات�ج�ات الوقا�ة من تعاطي المخدرات وتوفیر العالج والرعا�ة الصح�ة والحما�ة االجتماع�ة 

                                          18إعادة التأهیل، �مافي ذلك األطفال والمراهقین، على أساس األدلة العلم�ة . وخدمات
 و�ذا أمجادها وصناعة  األمم نهضة في �ساهم الذي بناء المجتمع وهو أساس هو إن الفرد
 فن یتقن ال ضع�ف خاو مجتمع أمام نفسها ستجد المحصلة في فإنها الفرد األمه ماخسرت

 واالزدهار. والتقدم والحضارة البناء
اف �ع�ش العالم الیوم �وارث متعددة الوجوه منها طب�ع�ة �الف�ضانات والزالزل والبراكین والجف

والحرائق ... هذه الكوارث المذ�ورة  هي مصیر �و�ب له عمر محدد وفق قوانین �ون�ة ،  
والمخدرات واإلتجار �الرق وغیرها من القضا�ا التي ومنها مختلقة أي �سبب اإلنسان �الحروب 

 التلیق بنا �ما خلقنا هللا س�حانه عندما قال في اآل�ة الكر�مة : 

 

 " لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقو�م "

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 United Nations Office on Drugs and Crime- retrived on 15/8/2021 
https://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html 
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  عـــــــــــــالمراج      
 

 

  المراجع �اللغه العر��ة  

 لناشر المنهلا -درات ات واألمن النفسي لدى متعاطي المخذین مفهوم الالعالقة ب س�كولوج�ا  –خالد المختار الفار    
1 Jan 2016       

1 

  2020آذار 20-�حث عن المخدرات  -تدقیق معن الع�كلي -إحسان العكلة  
__%D8%B9%D9%86https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

2 

 –د المهندي إعداد الد�تور خال –المخدرات وأثارها النفس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة في دول مجلس التعاون لدول الخل�ج العر�ي 
 2013 -قطر –الدوحة  –س التعاون لدول الخل�ج العر�ي مر�ز المعلومات الجنائ�ة لمكافحة المخدرات لمجل –وحدة الدراسات وال�حوث 

3 

 س�كولوج�ا تعاطي المخدرات لدى الفتاة الجامع�ة ( دراسة حالة) 
 18/9/2012تار�خ االستالم  أستاذ علم النفس المساعد/ �ل�ة التر��ة/ جامعة األقصى / فلسطین  /�تور عون عوض مح�سند

4 

                                                                                                 أنواع المخدرات   
/http://www.drugs.ie/ar/drugs_info/arabic_types_of_drugs   

5 

 حول   مخدرات والكبرنامج تقد�م المعلومات والدعم �شأن ال  
drugs-of-https://www.hopeeg.com/blog/show/types 

6 

 2021آذار  21وآخر تعدیل األحد  2020آب  26ألر�عاء ا -لیلك الشامل من أنواع المسكنات د -ه�ة البزور   
-https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83
-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84D8%%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA_24479% 

7 

 8 -    2016-الجزائر -طاهري  جامعة  –تعاطي المخدرات األس�اب واآلثار وطرق الوقا�ة والعالج منها - معاشو لخضر  

           انلعالج اإلدممشفى األمل  
  /addiction-of-causes-https://www.hopeeg.com/the- 

9 

   اآلثار والعالج –دمان المخدرات واإل –وزارة الصحة   
  https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Campaigns/Antidrug/Pages/default.aspx 

10 

 addiction-drug-https://www.dareltaafy.life/childrens 11/ دار التعافي  

 12  2008 -مان األردن ع –دار �نوز المعرفة العلم�ة  –آثار تعاطي المخدرات-محمد �مال حوامدة  

 13     2004- للنشر والتوز�ع فر الدوار، دار فجر� –آلثار والوقا�ة والعالج ا–اإلدمان والمخدرات األس�اب –مد فتحي حماد مح  

 14  2018  - حواوسه جمال -ةعبد هللا بو صنو�ر  – األطفال والمخدرات 

rences in EnglishRefere  

Australin government – Department of Health –Drugs categories 
https://www.health.gov.au/health-topics/drugs/about-drugs/types-of-drugs 

1 

Better health Channel  
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/How-drugs-affect-your-
body#different-drugs-different-effects 

2 

    https://www.unicef.org/arhttps://www.unicef.org 3 
United Nations Office on Drugs and Crime  
https://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html   

4 

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_
http://www.drugs.ie/ar/drugs_info/arabic_types_of_drugs/
https://www.hopeeg.com/blog/show/types-of-drugs
https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA_24479
https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA_24479
https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA_24479
https://www.hopeeg.com/the-causes-of-addiction/
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Campaigns/Antidrug/Pages/default.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Campaigns/Antidrug/Pages/default.aspx
https://www.dareltaafy.life/childrens-drug-addiction/
https://www.health.gov.au/health-topics/drugs/about-drugs/types-of-drugs
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/How-drugs-affect-your-body#different-drugs-different-effects
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/How-drugs-affect-your-body#different-drugs-different-effects
https://www.unicef.org/arhttps:/www.unicef.org
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