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-Iتعريف المفاهيم :
المخدرات

«المخــدرات» هــي كل مــادة تؤثــر علــى دمــاغ الفــرد و جســمه و تعمــل علــى تغيــر الطريقــة التــي ينظــر بهــا إلــى األشــياء :طريقــة التفكيــر،
تغييــر فــي الســلوك وكــذا تقلبــات في المشــاعر و األحاســيس.
من أكثر المخدرات استعماال في المغرب:
• النيكوتين في السجائر
• الكحول
• الحشيش ومشتقاته
نومة
• األدوية المسكنة
والم ِّ
ُ
• الكوكايين
• الهيروين
• األمفيتامينات (م-د-م-أ  MDMAأو إكسطازي )ECSTASYوغيرها من المخدرات المصنعة
بالعامية «السيلسيون»
• المستنشقات أو ما يعرف
ّ

ب-استعمال المخدرات

• االستعمال األولي،الظرفيي :هو استعمال ظرفي ،مؤقت :مرة أو مرات قليلة؛
• االستعمال المتكرر :االنتقال من االستعمال األولي إلى االستعمال المتكرر وبصفة منتظمة؛
• االستعمال اليومي؛
• االستعمال المفرط :استعمال كميات كبيرة والدخول في تبعات صحية وسلوكية؛
• اإلدمــان :مــرض يصيــب نســبة مــن المســتعملين للمخــدرات ،يتســم بحاجــة ُملِ ّحــة وقهريــة الســتعمال المخــدر ،والتــي يصعــب معهــا
اإلقــاع عــن المخــدر ،بالرغــم مــن كل العواقــب الخطيــرة التــي تنتــج عنهــا.
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. IIعواقب استهالك اإلدمان
أ-االستعمال الظرفي:

قد يؤدي االستعمال الظرفيَ ،و َل ْو لمرات قليلة ،إلى عواقب خطيرة ،منها
• التسمم الحاد
• ظهور نوبات الهلع المرضي( )CRISES DE PANIQUE؛
• أو مرض السكيزوفرينيا ( )SCHIZOPHRÉNIE؛
• السقوط في االستعمال المتكرر.

ب -االستعمال المتكرر والمفرط

لهما أيضا تبعات خطيرة .فإلى جانب عواقب االستعمال الظرفي ،هناك:
• الفشل الدراسي؛
• االنقطاع عن الدراسة؛
• التهميش؛
• العزلة؛
• التفقير؛
• أمراض تعفنية خطيرة (التهاب الكبد الفيروسي من نوع س ،داء فقدان المناعة المكتسب  SIDAوداء السل؛
• سلوكات هجومية وعدوانية؛
• ارتكاب الجرائم؛
• حوادث السير(خصوصا عند استعمال الكحول والحشيش) ؛
• الغيبوبة أو الموت المفاجئ؛
• االختالالت العقلية؛
• وهناك أيضا عواقب أخرى ،على المدى البعيد ،صحية واقتصادية واجتماعية وقانونية.
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االختطار(العرضة) لالستعمال األولي
. IIIعوامل
ُ
نميز بين:

أ  -العوامل الداخلية-الفردية :

• هشاشة واستعداد نوروبيولوجي ووراثي نفسي؛
• اختالالت عقلية ؛
• ضعف القدرات الفكرية.
جدا الوقاية من االستعمال األولي
من المهم ًّ
من المهم أيضا الرصد والتدخل المبكر عند المبكر عند االستعماالت
المتكررة للمخدرات

ب  -العوامل الخارجية-البيئية:

• تواجد التبغ و المخدرات وسهولة الولوج والحصول عليها؛
• ضعف المراقبة والمواكبة األبوية (األب واألم) ؛
• ضغط األقران (المعاشرة السيئة ،التخويف والتحرش)؛
• وســط عائلــي ســلبي (الصراعــات بيــن الوالديــن ،الصراعــات بيــن الوالديــن والطفــل ،عــدم التواصــل داخــل األســرة الصغيــرة ،إهمــال
األطفــال ،النقــص فــي الحــب و الحنــان ،العنــف ضــد األبنــاء) ؛
• إدمان أحد أفراد األسرة.

وزارة الصحة

 - IVالعوامل الوقائية من االستعمال األولي للمخدرات
• تَ متُّ ع الطفل بقدرات معرفية جيدة؛
• المواكبة والمراقبة األبوية؛
• خلق انسجام وتوافق بين اآلباء واألبناء؛
• تبني ثقافة اإلنصات والتواصل والتحاور داخل األسرة؛
• تنمية التقدير الذاتي واتخاذ القرار عند الطفل؛
• تنمية الحس النقدي؛
كاف مــن النــوم و الســيطرة علــى
ٍ
• تنميــة نمــط الحيــاة اإليجابي(*التغذيــة الســليمة والمتوازنــة ،ممارســة نشــاط بدني؛أخــذ قســط
التوتــر) ؛
• مقاومة المؤثرات (األقرانُ ،م َر ِّوجي المخدرات ،مصنعي التبغ والكحول)...؛

• معرفة اآلباء للمحيط واألنشطة التي يمارسها أبناؤهم.
• اإلدماج االجتماعي :هو كذلك عامل وقائي مهم؛

• برامج مدرسية تحسيسية حول مساوئ التبغ والمخدرات.
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 - Vكيف يمكن التعرف على عالمات االستعمال األولي للمخدرات ؟
• تغير السلوكيات
• صعوبات في التعامل مع اآلخرين؛
• االنعزال واالنكماش؛
• رفض التجاوب والتواصل؛
• اإلسراف في طلب المال و إنفاقه؛
• تغيرات على مستوى األذواق في المالبس و  /أو الموسيقى.
• نوبات هجومية وعدوانية(التهيج ،تقلبات مزاجية ،غضب غير مبرر)؛
• مشاكل في االنضباط؛
• فقدان االهتمام والتركيز في األنشطة المدرسية والموازية؛
• التغيب عن المدرسة؛
• فشل ونتائج سلبية في المدرسة؛
• ضعف في التركيز؛
• ضعف في تقدير وحب الذات.
• بعــض الســيمات الجســدية والفكرية(تغيــر رائحــة الفــم ،احمــرار األعيــن ،االرتعــاش ،العــرق المفــرط ،االرتخــاء الغيــر عــادي ،تدنــي االنتبــاه
والتركيــز والذاكرة)
• التعب الغير مبرر؛
• اختالل النوم واألكل؛
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• اضطرابات وتلعثم في الكالم؛
• مشاكل صحية متكررة؛
• سعال دائم؛
• عدم االهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر العام؛
• االرتباك وعدم التنسيق في الحركات.
• محاولة خلق النزاعات والخالفات مع األقارب؛
• خرق القواعد األسرية؛
• االبتعاد عن الحياة العائلية؛
• مشاكل مع السلطات.
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 - VIما الذي يجب القيام به عند االستعمال األولي للمخدرات؟
يلزم اآلباء عدم االرتباك واالضطراب والتحلي بالهدوء في التعامل مع األبناء في هذه الحاالت.
• في حالة الشك ،من المستحب فتح حوار مع الشاب المتعاطي مع اختيار المكان والوقت والظروف المالئمة للنقاش.
• خالل الحوار ،من الضروري اإلنصات إلى الشاب ،وإلى ما يفصح عنه :عدم اللوم ،أو الحكم عليه وإدانته مع تجنب استجوابه.
• حث األبناء على تنمية حس المسؤولية ،وعلى قدرتهم على اتخاذ القرارات وتحمل عواقبها.
• التحلي بقدرات اإلنصات واالنفتاح على الرغم من القلق الكبير لآلباء.

وزارة الصحة

- VIIدور الفاعلين
اآلباء
بعض الرسائل المهمة للتواصل بين اآلباء وأبنائهم:
• تعبير اآلباء عن حبهم ألبنائهم وتشجيع الشاب على التعبير عن مشاكله اليومية؛
• تنمية حس اتخاذ القرار والحس النقدي؛
• مساعدة الشاب على إيجاد حلول لمشاكله واتخاذ القرار المناسب؛
• مساعدة األبناء على تنظيم حياتهم في سن مبكر وممارسة األنشطة المناسبة حسب ميوالتهم؛
• إبداء رأي اآلباء في سلوكيات أبنائهم بشكل واضح مع تحديد انتظاراتهم اتجاه أبنائهم بطريقة منطقية وحازمة؛
• احترام حاجة الشاب الستقالليته الشخصية واالهتمام بأموره دون التدخل المفرط فيها؛
• وضع إطار واضح للواجبات والحقوق حسب مبادئ وقيم كل عائلة على ِح َدة؛
حساس إلى حد ما وبضعف تقديره لذاته في بعض األحيان؛
• األخذ بعين االعتبار بأن الشاب في هذا السنّ ،
• مســاعدة الشــاب علــى الثقــة بنفســه وتقديــر ميزاتــه الشــخصية وتشــجيعه علــى تنميتهــا ودعــم مجهــودات ،وذلــك بالتعبيــر الشــفوي
عــن الحــب والحنــان والعطــف مــن األم واألب؛
• التذكير بالدعم المتواصل من طرف اآلباء واإلنصات ألبنائهم في جميع األحوال ؛
• مساعدة الشاب على تبني نمط عيش سليم باعتماد تغذية متوازنة وصحية ونوم جيد وممارسة نشاط بدني مالئم؛
تحسن تزويد األبناء في سن مبكر بمعلومات مفيدة عن مساوئ التبغ والتدخين.
• ُي ْس َ
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المعلمون واألساتذة
• الرصد المبكر لحاالت االستعمال األولي للتبغ والمخدرات (تعزيز قدرات وتكوين األطر التعليمية حول الموضوع) ؛
• التحاور والتواصل خارج الحصة المدرسية مع التلميذ؛
• المساهمة الفعالة للمعلمين واألساتذة في البرامج المدرسية للوقاية من االستعمال األولي للتبغ والمخدرات؛
• التواصل المنتظم مع اآلباء وأولياء األمور؛
• التوجيــه وإرشــاد التلميــذ لزيــارة المتخصــص النفســي بالمؤسســة التعليميــة أو التوجــه ألقــرب مركــز لمعالجــة اإلدمــان مــن أجــل
االستشــارة واإلرشــاد؛

المرشدون
تكويــن وتوعيــة المرشــدين ومواكبتهــم مــن أجــل تنظيــم لقــاءات تواصليــة وتحسيســية حــول عوامــل خطــر االســتعمال األولــي للتبــغ
والمخــدرات بفضــاءات األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والمســاجد ودور القــرآن ،والمراكــز التعليميــة.

مهنيو الصحة
تحسيس الشباب من طرف مهنيي الصحة خالل الزيارات الطبية المدرسية وبالمراكز الصحية والفضاءات الصحية للشباب بهدف:
• اجتناب االستعمال األولي للتبغ والمخدرات عند الشباب
• الكشف عن عالمات اإلنذار لالستعمال األولي للمخدرات
• تبني نمط عيش سليم باعتماد تغذية متوازنة وصحية ونوم جيد وممارسة نشاط بدني مالئم.

خالصة
كلمــا تلقــى األطفــال المعلومــات الصحيحــة واكتســبوا ســلوكيات مناســبة فــي وقــت مبكــر ،كلمــا كان مــن الســهل عليهــم اتخــاذ قــرارات
صائبــة وممارســة أنشــطة مالئمــة كالرياضــة والمســرح والموســيقى والقــراءة.
ـل احتمــال االســتعمال
كلمــا كانــت العالقــات جيــدة بيــن الشــباب وآبائهــم وأشــقائهم وأصدقائهــم وأســاتذتهم ومجتمعهــم ،كلمــا قـ ّ
األولــي للتبــغ والمخــدرات.
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المملكة المغربية
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http://www.sante.gov.ma
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