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الشائعات وأنواع المخدرات





1

االشــاعات والمفاهيــم المغلوطــة بتلعــب دوي كبيــر فــي وقوعنــا فــي معظــم العــادات 
انــواع  علــى  بيعرفنــا  ده  الفصــل  المخــدرات.  وتعاطــي  االدمــان  واللــي منهــا  الســيئة 
المخــدرات المختلفــة باختــاف اثارهــا الســلبية علينــا واالشــاعات اللــي بتخلينــا نصــدق ان 

ــا.  المخــدرات حــل لمشــاكل كتيــره بتواجهن

لكــن فــي الحقيقــة المخــدرات عمرهــا مكانــت حــل الي مشــكلة فــي حياتنــا.. بالعكــس دي 
كانــت بدايــة النهايــة لنــاس كتيــره قــوي.

خلونا نتعرف علي انواع المخدرات حديثا ومدى انتشارها واثارها ...



2 الترامادول- 	

الترامــادول هــو أحــد المســكنات القويــة وهــو عقــار شــبه أفيونــى ويســتخدم الترامادول لتســكين األالم 
الحــادة والقويــة وخاصــة التــى تعقــب العمليــات الجراحيــة او الحــوادث الشــديدة ويســتخدم للســيطرة 

علــى أالم األعصــاب و المفاصــل و العمــود الفقــرى.

األثار السلبية لتعاطى الترامادول )أضرار الترامادول( 

خاصــة 	  مســتقبات  علــى  يؤثــر  الترامــادول 
فــى المــخ المســئولة عــن الشــعور باأللــم و 

. مؤثراتــه  إســتقبال 

تفعيــل 	  طريــق  عــن  يعمــل  الترامــادول 
الموجــودة  األفيونيــة  المــواد  مســتقبات 
ينتــج  الترامــادول  يعمــل  وعندمــا  المــخ  فــى 
االندورفيــن فتعمــل هــذه المســتقبات علــى 

االالم. تخفيــف 

اســتخدام جرعــات زائــدة مــن الترامادول يســبب 	 
فــى  االفيونيــة  المســتقبات  بعــض  إغــاق 
المــخ وخفــض كميــة االندورفيــن ممــا يــؤدى 

الــى االكتئــاب .



3 إســتخدام الترامــادول لفتــرات طويلــة أو بجرعــات 
عاليــة و دون تذكــرة طبيــة أو إستشــارة الطبيــب 

يــؤدى الــى األتــى:     

النــوم-   فــى  وخلــل  ونعــاس  دوار   - مســتمر  )صــداع 
رعشــة  - عصبيــة وتوتــر عصبــى ونفســى وميــل الــى 
 - الشــديدة  الحساســية  نوبــات  تشــبه  االنتحار–حكــة 
زغللــة و خلــل فــى الرؤيــة  - ٍارتفــاع مســتوى الســكر فــي 

الــدم-  فقــدان فــى الــوزن و ضعــف وهــزال(

العالمات الداله على تعاطى الترامادول

إحمــرار خفيــف الــى متوســط فــى الجلــد  ، حكــة وهــرش 
ــد ، ضيــق حدقــة العيــن ، شــحوب فــى الوجــه  فــى الجل

ــر، التحــدث  ــى غزي ــح فــى المشــى ، تعــرق مــن متوســط ال ــن، الترن ، التنفــس ببــطء ، رعشــة فــى اليدي
بلســان ثقيــل ، اهمــال المظهــر الشــخصى والنظافــة الشــخصية  ، الشــعور بالدوخــة والتقيــؤ ، فقدان 

فــى الوزنــن وضعــف ونوبــات صــرع وتشــنج عنــد االســتمرار فــى التعاطــى لفتــرات طويلــة

تغيرات تظهر على متعاطى الترامادول )تظهر لاسرة والمحيطين به(: 

ضعــف فــى الذاكــرة ، ثقــل فــى اللســان و تاتــاه فــى الــكام  ، ضعــف فــى التركيــز ، ثقــل فــى االطــراف 
و بــطء فــى الحركــة  ،العزلــة و الشــعور بالخــوف، الكــذب المســتمر ، حــركات و تصرفــات غيــر مناســبة 
، نوبــات مــن الصــرع والتشــنجات  ، فقــدان الشــهية ، التعــرق  ، زيــادة معــدل التدخيــن  ، الســهر 
لفتــرات طويلــة، اســهال او امســاك مــع االم فــى المعــدة  ، االســتمرار فــى التعاطــى يصيب الشــخص 

بالكتئــاب و يكــون هنــاك ميــل لانتحــار 



4 الحشيش- 	

الحشــيش مخــدر نصــف تخليقــى يصنــع مــن القمــم الزهريــة 
لنبــات الحشــيش )البانجــو- الماريجوانــا( و يتــم تعاطيــه عــن 
طريــق التدخيــن بخلطــه بتبــغ الســجائر أو المعســل. يصنــف 
الحشــيش علــى أنــه مــن المهلوســات حيــث يحتــوى علــى مــادة 
THC التــى تتراكــم فــى المــخ فتســبب الهلوســة كمــا أن له أضرار 

شــديدة علــى الجهــاز العصبــى.

األثار السلبية لتعاطى الحشيش )أضرار الحشيش( 

الدمويــة  الشــعيرات  فــى  انفجــار  و  العيــن  فــى  دائــم  إحمــرار 
للعيــن- إنخفــاض فــى ضغــط  الــدم - أمــراض الجهــاز التنفســى– 
تشــوة االجنــة واالجهــاض بالنســبة للســيدات- أمــراض القلــب- 
تعاطــى الحشــيش يــؤدى الــى ضعــف فــى الجهــاز المناعــى - 

ضعــف القــدرة الجنســية.

وللحشيش مضاعفات خطيرة منها

 االكتئــاب والقلــق واالضطــراب فــى النــوم –الكســل و البــادة 
و انعــدام الحافــز واضطــراب فــى الســلوك – ضعــف فــى التركيــز- خلــل فــى ادراك المســافة والزمــن 
وعــدم القــدرة علــى الســيطرة علــى االالت والمركبــات ممــا يعــرض الســائقين المتعاطيــن للحشــيش 

ألخطــار الحــوادث.



5 العالمات الداله على تعاطى الحشيش:

إحمــرار ملحــوظ بالعيــن  ، رعشــة فــى اليديــن ، عــدم التركيــز و الوعــى ، الــكام غيــر مــوزون ، عــدم التــوازن 
فــى المشــى – خلــل فــى ادراك المســافات  

عالمات تظهر لالسرة والمحيطين به: 

ضعــف عــام بالجســم انخفــاض ملحــوظ بالــوزن  ، الوحــدة والرغبــة فــى االبتعــاد عــن الجميــع ، االصابــة 
بالمســاك وأحيانــا باالســهال ، ضعــف شــديد فــى الذاكــرة وعــدم القــدرة علــى التركيــز ، عــدم التحكــم 

فــى الوقــت أو المســافات .



6 الهيروين- 	

المورفيــن  مــن  يصنــع  تخليقــى   نصــف  مخــدر  الهيرويــن 
نبــات  كبســوالت  مــن  الناتــج  األفيــون  مــن  المســتخرج 
الخشــخاش الهيرويــن ويعتبــر إدمــان الهيرويــن مــن أشــد 

االطــاق. علــى  أخطرهــا  و  االدمــان  أنــواع 

األثار السلبية لتعاطى الهيروين )أضرار الهيروين( :

إضطرابات في الوظائف العقلية	 

اضطــراب فــي النــوم نتيجــة الخلــل فــي مراكــز اليقظــة 	 
بالمــخ

رتفــاع ضغــط الــدم المفاجــئ او انخفــاض ضغــط الــدم 	 
المفاجــئ 

االصابــة بمــرض االيــدز و االلتهــاب الكبــدى الفيروســى 	 
ســى  نتيجــة التعاطــى عــن طريــق الحقــن

ضعف القدرة الجنسية	 

التعاطى عن طريق االستنشاق يسبب ثقب فى الحاجز االنفى مما يتسبب فى فقدان حاسة 	 

الجرعات الزائدة من الهيروين تؤدى الى الوفاة. 	 



7 العالمات الداله على تعاطى الهيروين

إحمــرار فــى الجلــد ، حكــة و هــرش فــى الجلــد ، وجــود أثــار حقــن وندبــات فــى اماكــن الحقــن ، ضيــق حدقــة 
ــر ، رعشــة فــى اليديــن و بعــض انحــاء الجســم  ، رشــح ملحــوظ  العيــن ، التنفــس ببــطء ، تعــرق غزي

وغيــر مبــرر باالنــف و احمــرار مســتمر باالنــف فقــدان فــى الوزنــن و ضعــف و هــزال .

تغيرات تظهر على متعاطى الهيروين لالسرة والمحيطين به:  

ضعــف فــى الذاكــرة ، ثقــل فــى اللســان و تاتــاه فــى الــكام  ،التمايــل و الدخــول فــى حالــة بيــن النــوم و 
اليقظــة ، ثقــل فــى االطــراف و بــطء فــى الحركــة 



8  4- القنبيات المصنعة )الفودو- االستروكس(

هــى أعشــاب  نباتيــة داكنــة اللــون او خضــراء و أحيانــا تشــبه التبــغ  مرشوشــه بمــواد كيميائيــة مصنعــة  
تســمى قنبيــات مصنعــة ولهــا تأثيــر مشــابه للحشــيش الطبيعــى ، وقــد تفوقه فى التأثيــرات الخطيرة 
علــى الجهــاز العصبــى المركــزى. ولهــا عــدة  مســميات مثــل الفــودو – االســتروكس- الســبايس- الكــى تو.

القنبيــات المصنعــة لهــا تأثير مشــابه لتأثير الحشــيش 
القنبيــات  تشــابه  التــى  الصناعيــة  المركبــات  بســبب 
المصنعــة ولكــن أثبتــت األبحــاث العلميــة أن مخــدر 
الســبايس )الفــودو( لــه تأثيــرات أخــرى غيــر موجــودة 

لــدى مســتخدمى الحشــيش الطبيعــى .

المصنعــة  القنبيــات  لتعاطــى  الســلبية  األثــار 
المصنعــة(: القنبيــات  )أضــرار 

القيــئ واإلعيــاء- فقــدان التركيــز واالنفصــال عــن الواقع 
والهزيــان والهلوســة حيــث يشــعر مســتخدم الفــودو 
بزيــادة مفاجئــة فــى الطاقــة- كالشــعور بالنشــوة وفتح 
والامبــاالة،  بالبــادة  والشــعور  والكســل،  الشــهية، 

وثقــل األطــراف، والتنميــل، والبارانويــا، باإلضافــة إلــى ســرعة خفقــان القلــب، والقــىء، وبعــض حــاالت 
اإلغمــاء، والخــوف الشــديد مــن المــوت، والشــعور باالحتضــار. الســكتة القلبيــة والتشــنجات- الفشــل 
الكلــوى- تليــف الكبــد – زيــادة فــى معــدل ضربــات القلــب- ارتفــاع فــى ضغــط الــدم-  تعاطــى مخــدر 

الفــودو لــه أعــراض إنســحابية خطيــرة و قــد تكــون قاتلــة
)ابراهيم عسكر واخرون :ملخص المحتوى المعرفى ,صندوق مكافحة وعاج االدمان ,2018,9:4(



9 المفاهيم واالشاعات المغلوطة الخاصة بثقافة المخدرات وكيفية مواجهتها

وقــد يتعــرض األبنــاء لبعــض األفــكار أو الشــائعات المغلوطــة الخاصــة بثقافــة المخــدرات ممــا 
يســتوجب مــن االســرة الــرد علــى هــذه الشــائعات لطريقــة علميــة ومنطقيــة 

هل ترتبط المخدرات بخفة الظل وقبول الشخصية؟

إن تعاطــي المــواد المخــدرة ال يرتبــط بخفة الظل وقبول الشــخصية 
كمــا تــروج لــه بعــض األعمــال الدراميــة، ويرجــع هــذا االعتقــاد إلــى 
أن تعاطــي المــواد المخــدرة يعمــل علــى بــطء عمليــة االســتيعاب، 
وفقــدان الوعــي واإلدراك، وعــدم التركيز. األمر الذي ُيظهر المتعاطي 
أو المدمــن فــي صــورة الشــخص غيــر المهتــم بالمشــكات ويواجــه 

الصعوبــات بشــيء مــن الباهــة وانعــدام المســئولية. 

هل تعاطى الحشيش والبانجو ال يسببان اإلدمان؟

وهــو مفهــوم خاطــئ منتشــر بيــن بعــض الشــباب مــن أجــل الترويــج 
المســتمر  التعاطــي  أن  غيــر  المخــدرة.  المــواد  مــن  األنــواع  لهــذه 

ــًا، فاإلدمــان يمــر بعــدة مراحــل أساســية أولهــا التجربــة، ثــم  للحشــيش والبانجــو يعــد بالفعــل إدمان
التعاطــي بمعنــى تنــاول المخــدرات علــى فتــرات متقطعــة وفــي مناســبات معينــة، ثــم مرحلــة اإلدمــان 
بمعنــى االعتمــاد النفســي والجســدي علــى المــادة المخــدرة بصــورة تــؤدي إلــى تناولها بشــكل مســتمر 
ــد مــن األعــراض اإلنســحابية  ــدون توقــف. خاصــة وأن الحشــيش والبانجــو لهمــا العدي وبانتظــام وب
النفســية والتــي تشــعر الفــرد بالرغبــة فــي تناولهمــا واالعتمــاد النفســي عليهمــا. وعــاوة علــى ذلــك 

فــإن للحشــيش والبانجــو أضــرارا عديــدة تتجــاوز أضــرار العديــد   مــن المخــدرات األخــرى.



10 هل ترتبط المخدرات بإثبات الذات )القبول المجتمعى(؟ 

يعتقــد البعــض أن المخــدرات تســاعدهم علــى التخلــص مــن الشــعور 
بالقلــق والتوتــر، مثــل قــول أحدهــم: »بتخلــي الواحــد قــوي وشــجاع ويقــدر 
يعمــل أي حاجــة«، أو أنهــا مــن بــاب مجــاراة األصدقــاء والتجــاوب مــع 
الشــلة، وهنــا يتضــح الحــرج الــذي يشــعر بــه الشــاب مــن اعتبــار رفضــه 
لتنــاول المخــدرات أحــد مظاهــر الضعــف وعــدم القــدرة علــى التواصــل 

ــه. مــع أصدقائ

إن هــذا المفهــوم الخاطــئ يتــردد بيــن المتعاطيــن إلقنــاع أنفســهم بــأن 
ــة النفســية والتخفيــف مــن  ــدور فــي تحســين الحال هــذه المــواد تقــوم ب
الضغــوط عــن طريــق االعتمــاد علــى عامــل خارجــي مؤقــت يوهمهــم 

بتحقيــق نــوع مــن التــوازن النفســي الداخلــي. 

وســرعان مــا يختفــي التأثيــر الوهمــي لهــذا العامــل ويصطــدم الفــرد بواقعــه ممــا يزيــد الضغــط 
النفســي والعصبــي لديــه لدرجــة قــد تدخلــه فــي مرحلــة المــرض النفســي المزمــن. 

ــى  ــى تحمــل المســئولية عل ــذات يرتبــط - باألســاس - بقــدرة اإلنســان عل ولنتذكــر دائمــا أن تحقيــق ال
أرض الواقــع ومواجهــة الضغــوط بشــجاعة وبمنهــج تفكيــر منظــم ومنطقــي. كمــا أن المشــاركة 
الفعالــة للفــرد فــي مجتمعــه بممارســة أنشــطة مختلفــة اجتماعيــة وثقافيــة ورياضية...إلــخ تســاهم 
فــي تطويــر قدراتــه وملكاتــه مــن جانــب وبنــاء مجتمعــه المحيــط مــن جانــب آخــر بمــا يحقــق باألســاس 

إحساســه بذاتــه وبمكانتــه.



11  هل يزيد تعاطى المخدرات من القدرة على التركيز؟

وهــو المفهــوم الــذي ينتشــر بيــن طــاب المرحلــة الثانويــة والجامعيــة 
خاصــة فــي فتــرة االمتحانــات، لكــن الحقيقــة أن تعاطــي المنشــطات 
ــز والتحصيــل الدراســي.  ــدًا علــى التركي ــر النفســية ال يســاعد أب والعقاقي

فبالرغــم مــن أنهــا قــد تزيــد مــن قــدرة الفــرد علــى الســهر وإتاحــة مســاحة 
زمنيــة لــه الســتذكار دروســه، لكــن ســرعان مــا ينهار الجهــاز العصبي لهذا 
الشــخص، ويفقــد قدرتــه علــى اســترجاع المعلومــات بشــكل طبيعــي، 

ويترتــب علــى ذلــك حالــة مــن التبلــد وضعــف حــاد فــي التركيــز والذاكــرة. 

هل يساعد تعاطى المخدرات على نسيان الهموم والمشاكل؟

ارتبــط تعاطــي المخــدرات لــدى البعــض بأنــه يســاعد علــى التغلــب علــى مشــاكل الحيــاة اليوميــة 
والمــرح.  بالســعادة  الشــعور  ويمنــح  وضغوطهــا، 

مثل بعض المقوالت: »المخدرات بتعمل دماغ«، »بتخلي الواحد مفرفش«. 

لكــن لجــوء الشــاب لتنــاول المخــدر هــو تخديــر وهمــي ومؤقــت إلحساســه 
ــف بتجــاوز األزمــات، فهــذا  ــي الشــعور المزي ــاط وبالتال ــر واإلحب ــق والتوت بالقل
الشــخص يتخــذ ســلوك اإلنســحاب كحــل أساســي فــي مواجهــة المواقــف 
نظرًا لوجود ســمات ســلبية في الشــخصية ال تقوى على مواجهة مشــكاتها 
فــي الواقــع. فالخطــوة األولــى لحــل أي مشــكلة هــو امتــاك شــخصية ايجابيــة 
قــادرة علــى مواجهتهــا وتحديــد أبعادهــا بشــكل منطقــي ســليم ثــم اتخــاذ 
القــرار المناســب لمعالجتهــا. وال حــرج مــن التشــاور مــع األشــخاص ذوي 

الثقــة مــن األســرة أو األصدقــاء.



12 هل المخدرات تعمل على زيادة القدرة البدنية؟

تنتشــر هــذه الشــائعة بيــن أصحــاب المهــن والحــرف التــي تحتــاج إلــى قــدرة بدنيــة عاليــة وســاعات 
عمــل طويلــة مثــل العامليــن بالــورش والمصانــع، وكذلــك الســائقين حيــث يلجــأ بعضهــم للمخــدرات 

ظنــًا منهــم أنهــا تســاعدهم علــى التركيــز فــي القيــادة لســاعات طويلــة.

ولكــن الدراســات أثبتــت أن )30:15%( مــن حــوادث العمــل يرجــع ســببها إلــى التعاطــي، كمــا أن تعاطــي 
المخــدرات أثنــاء القيــادة يــؤدي إلــى فقــدان القــدرة علــى التركيــز وتقديــر المســافات وإدراك الزمــن، 
ويســبب تراخــي العضــات وضعــف القــدرة الذهنيــة بشــكل عــام. ممــا يتســبب فــي وقــوع العديــد 
مــن حــوادث الطــرق التــي يعانــي مجتمعنــا منهــا بشــدة فــي الفتــرة الحاليــة وينتــج عنهــا آالف الضحايــا 

ســنويًا.



13 هل تساعد المخدرات على زيادة القدرة الجنسية؟

ينتشــر هــذا التصــور بشــكل كبيــر بحثــًا عــن الفحولــة وزيــادة القــدرة الجنســية، حيــث يفكــر العديــد 
مــن الشــباب فــي ليلــة الــزواج فــي الحصــول علــى المخــدرات اعتقــادا منهــم بأنهــا تزيــد مــن قدرتهــم 

الجنســية. 

غيــر أن هــذا المفهــوم ال يســتند إلــى أي حقيقــة علميــة، والواقــع أن وهــم تحســن األداء الجنســي فــي 
بدايــة التعاطــي يرجــع إلــى اختــال الوعــي، وفقــدان اإلحســاس بالزمــن، ولذلــك يتوهــم الشــخص أنــه 
أمضــى فــي عمليــة الممارســة الجنســية وقتــًا طويــًا. والحقيقــة هــي علــى العكــس تمامــًا حيــث تؤكــد 

الحقائــق العلميــة أن تعاطــي المخــدرات يســاهم فــي زيــادة حــاالت الضعــف الجنســي والعقــم.



تـــم إعـــداد المحتوى العلمى لهـــذا الكتيب تحت مظلة برنامـــج »القضاء على العنف ضد النســـاء والفتيات 
وإتاحـــة خدمـــات أساســـية عاليـــة الجـــودة« الذي أطلقتـــه هيئة األمـــم المتحدة للمـــرأة فى مصر، عـــام 2015، 
بالشـــراكة مـــع المجلـــس القومى للمـــرأة وبدعم مـــن الوكالة األمريكيـــة للتنميـــة الدولية. وهو إحـــدى البرامج 
التأسيســـية لهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة فـــى إطـــار المبـــادرة العالميـــة حول »منـــع العنف ضد النســـاء 
والفتيات والحصول على الخدمات األساســـية إلنهائه «. ويســـاهم البرنامج في تحقيق الهدف الخامس 
مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة: »تحقيق المســـاواة بين الجنســـين وتمكيـــن جميع النســـاء والفتيات 
«، وال ســـيما الغايـــة 5,2 التـــي تســـعى إلى »القضاء على جميع أشـــكال العنف ضد النســـاء والفتيات في 

المجاليـــن العـــام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشـــر واالســـتغالل الجنســـي«.
تـــم تصميـــم هـــذا الكتيـــب بدعم مـــن االتحـــاد األوروبـــي تحت مظلـــة برنامـــج »تمكين المـــرأة والشـــمول المالي 

واالقتصـــادي فـــي ريف مصـــر: االســـتجابة لكوفيد19
تنويه:

محتـــوى هـــذا الكتيـــب هـــو مســـؤولية المجلـــس القومـــى للمـــرأة وال يمكـــن بـــأي حـــال أن يعتبر انعكاًســـا لـــرؤي االتحاد 
األوروبـــي أو هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة أو األمـــم المتحـــدة أو أي مـــن المنظمـــات أو الهيئـــات التابعـــة لها.



أ. دينا حسين

عضو المجلس القومي للمرأة 
رئيسة لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة

أ/ أحمد عبد الغنى

مشرف البحوث والدراسات بصندوق 
مكافحة وعاج االدمان والتعاطي

أ. د/ احمد الكتامي

مشرف الخط الساخن بصندوق مكافحة 
وعاج االدمان   والتعاطي

إعداد
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