
13 www.alomanaa.net

Thursday - 23 sep 2021 - No: 1294 اخلمــــــــي�س 23 �صبتمرب 2021م - املوافق 1٦ �صفر 1٤٤3هـ - العدد 129٤

مــرمي  اســتطالع/  ”األمنــاء” 
بارحمة:

 
طبيعية  مواًدا  كانت  سواء  املخدرات 
أو مصنعة تعمل عىل تغييب عقل اإلنسان 
نفسية وعقلية وجسدية  وتؤدي ألرضار 
واجتامعية وتنعكس عواقبها عىل األرسة 
واملجتمع، فهي تعرض حياة الفرد للهالك 

واملجتمع للهدم وتدمر جيل بأكمله.
ويف هذه الزاوية نســلط الضوء عن 
وخطورتها  املخــدرات  تعاطي  أســباب 
عدن  العاصمة  يف  انتشــارها  ومــدى 
واملحافظات األخرى وأرضارها عىل الفرد 
الناجعة  والحلول  اإلعالم  ودور  واملجتمع 
للحد من انتشــارها من خالل آراء نخبة 
من املختصني يف مجال املخدرات والعالج 

النفيس وإعالميني.

انتشار املخدرات
سعاد  األســتاذة  التقينا  بدايتنا  يف 
علوي، رئيس مركز عدن للتوعية من خطر 
املخــدرات، والتي قالت: »مــن الطبيعي 
يف ظل ظروف الفوىض كالتي تعيشــها 
بالدنا أن تتوفر أســباب انتشار املخدرات 
بني أوساط الشباب، منها: الفقر والفراغ 
واالنفالت األمني وضعف أجهزة املكافحة 
والفســاد الذي يعد الداعم الرئيس لنرش 
املخدرات يف املجتمع وخصوصا بني فئة 

الشباب”.
املخدرات  “انتشــار  أن  علوي  وترى 
وصل إىل مــدى خطري بحيــث تجاوز 
الشــباب ووصل إىل النســاء واألطفال 
اجتامعية  مختلفة  بكوارث  ينذر  وأصبح 
وصحيــة واقتصاديــة وال نبالغ إن قلنا 

أيضا هناك أسباب سياسية”.
وأضافــت: »مل يلعب اإلعالم أي دور 
يف الحــد من تفيش ظاهــرة املخدرات 
لألســف عدا بعض االستطالعات القليلة 

جدا يف بعض املواقع”.
وأشــارت إىل أن: “ضعــف األجهزة 
األمنيــة أدى إىل ضعف الــدور الرقايب 
للدولــة عىل املنافذ مام يســمح بتطور 
تجارة املخدرات وتــكاد تختفي عمليات 
املكافحة يف املــدن واملناطق التي تنترش 
املخدرات  ترويــج وتعاطي  فيها ظاهرة 

لحرمان  ذلك  ويعود 
وقياداتهم  األفــراد 
مــن  األمــن  يف 
ومرتباتهم  أجورهم 
خطري  مؤرش  وهذا 
عىل  يســاعد  جدا 
انتشار  دائرة  توسع 
يف  املخــدرات 
املجتمــع. وبدال من 
أن ينمــى ويطــور 
الجانب الرقايب للحد 
اإلدمان  نســب  من 
أوجــدت  عليهــا، 
ظــروف وعوامــل 
مساعدة لتوسعها”.

 : ف د تــر و
دور  “بخصــوص 

املؤسســات الرتبوية لألســف املساجد 
مشغولة بتمجيد أمراء الجامعات وزعامء 
أحزابهــا والرتكيز عــىل التاريخ املجيد 

للمسلمني مهملة للواقع الذي نعيشه وما 
نواجهه من ظروف قاسية ال يتطرق لها 
أمئة املساجد وخطباؤها يف محارضاتهم 
وخطاباتهم وخصوصا ظاهرة انتشــار 
املخدرات والحدود الرادعة واملعالجة التي 
وضعها الدين اإلســالمي لتقويم األفراد 

واملجتمع”.
وتؤكــد: »أما املــدارس والجامعات 
للتوعية من خطر  فنحن - مركز عــدن 
املخدرات - نعمل بقدر إمكانياتنا املتاحة 
التوعية  لنرش  عمل  كفرق  االنتشار  عىل 
بني الطــالب والطالبات مــع بداية كل 
الجهات  لكل  نحتاج  ولكننا  درايس،  عام 
األخرى لتتعاون معنــا يف ذلك. وتبقى 
األرسة وهي العمود األسايس يف توعية 
أبنائها من خطر هذه اآلفات والتي نعول 
عليها كثريا رغم قوة انتشــار املخدرات 

وضعف الوعي لدى كثري من األرس”.

دور اإلعالم غائب
داؤود  والناشط  اإلعالمي  يرى  فيام 
محمد ملغود أن “أسباب انتشار املخدرات 
عديدة، ويف مقدمتها الفراغ الذي يعاين 
منه الشباب والبطالة وعدم توفر األعامل 
وأنتج هــذا الفراغ ملال بطبيعته فلم يجد 
والتفكري بظروفه  اململ  الشاب طرد هذا 
إال بتغيــب الوعي عرب املخــدرات وعدم 
تشــجيع وتكثيف األنشــطة الرياضية 

والثقافية واألنشطة األخرى للشباب«.
غائب  “اإلعــالم  أن  داؤود  ويؤكــد 
العادات  أن  الظاهرة، كام  متاما عن هذه 
الكاتب  عىل  قيودها  تفرض  االجتامعية 
والصحفــي وألن الجهــل متفــٍش يف 
الحديــث عن هذه  أن  يــرون  مجتمعنا 

الظاهرة ما هو سوى ترويج لها«.
ويضيف: “الــدور الرقايب مهم جدا 

ويبدأ مــن األرسة وينتهي يف املســجد 
لكنــه ضعيف جدا ألســباب عديدة يف 
باألرسة  يدفــع  الذي  الفقــر  مقدمتها 
إىل الال مبااله واالنشــغال بتوفري لقمة 
العيش بــدال عن رقابــة أبنائها كام أن 
الحديث  أن  يرون  املساجد  القامئني عىل 
عن هذه الظاهرة لرواد املساجد غري مجٍد 

فاملتعاطي ال يرتاد املسجد يف الغالب”.
ويرى داود أن “ كل أرسة تدافع عن 
ابنها املتعاطــي وتحميه درًءا للفضيحة 

وخوفا عىل ســمعتها وبالتايل ال توجد 
إجراءات مجتمعية رادعة”.

انتشار مخيف
أمــا األســتاذة إرشاق محمد عبده 
حنبلة، رئيسة مؤسسة اإلرشاق للتنمية، 
فتؤكد أن: »انتشار املخدرات بشكل كبري 
جدا ومخيــف يف العاصمة عدن وباقي 
 2015 عام  بعــد  وخصوصا  املحافظات 
بســبب غياب الدولة وقلة توعية األرس 
مثل  املختصة  الجهــات  من  والشــباب 
ومراكز  والجامعات  واملدارس  املســاجد 
االجتامعية واإلرشاد األرسي  الشــؤون 

واملراكز النفسية”.
يصل  “الشاب  أن  إرشاق  وتكشــف 
إىل مرحلــة اإلدمــان تدريجيــا فيبدأ 
باملنشطات وبنسب بسيطة ال تؤثر عىل 
العقل والجســم ثم يتطور بأخذ الحبوب 
املخدرة بنسب ثم يتطور إىل أخذ الحبوب 
والبودرة واإلبر  للتخديــر  املفعول  قوية 
التي يحقنهــا يف الوريد وهنا يصل إىل 
مرحلة اإلدمان الذي يحتاج فيه الشــاب 
الطبي ومستشفيات معالجة  العالج  إىل 

املخدرات”.
وتشــري إىل أن: »األرسة تعــرف أن 
من  مدمــن  ابنهــا 
وترصفاته  ســلوكه 
عندما  يهــدأ  فهــو 
ويالزمه  املخدر  يأخذ 
أوقاته  بغــري  النوم 
ويتعصــب  ويثــور 
مفعول  ينتهــي  عندما 
املخــدر، وكذلك طريقة 
يثقل  حيــث  كالمه 
بالكالم  املدمن  لسان 
يفهــم  ال  وأحيانــا 
اآلخــرون كالمه إىل 
جانــب قلة شــهية 
ونقصان  للطعام  املدمن 

وزنه”.
بأن  إرشاق  وتــرى 
دور  يف  تكمن  “الحلول 
األرسة مبالحظة ومتابعة األبناء ومعرفة 
وتفتيش  أرسارهم  ومعرفــة  أصدقائهم 
وقت  وتوفر  واألخرى  الفينة  بني  غرفهم 

مع  بالرياضة  وإرشاكهــم  لهــم  ترفيه 
املتابعة لهم وتعزيز الجانب الديني فيهم 
من صالة وقــراءة القرآن وزيارة األقارب 
استغالل  عىل  ومســاعدتهم  واألصدقاء 

أوقات الفراغ مبا يفيدهم”.
الدولة بقطاعاتها  وتشدد عىل “دور 
الطبي  والفحــص  والتوعية  بالتعليــم 
الســنوي لألرسة وفتح مراكز للشــباب 
وعمل  العلمية  والنــوادي  الرياضة  مثل 
املخيامت الصيفية واملسابقات يف داخل 
الدولــة وخارجها وفتــح مراكز صحية 
للمخدرات  املدمنــني  ملعالجــة  مجانية 
لعالج حاالت  ومراكز نفسية واجتامعية 
اإلدمان وال توجد يف املحافظات الشاملية 
أو الجنوبية مراكز صحية مجانية لعالج 
اإلدمــان وإمنا عيادات نفســية خاصة 

وبتكلفة عالية”.

األرسة األساس
وتقول األســتاذة خلود عيل علوي، 
مديــرة العالقات العامــة لجمعية املرأة 
للتنمية املســتدامة، إن “ســبب انتشار 
املخدرات قلة حــرص األرسة عىل أبنائها 
ومتابعتهم بشكل مستمر وغياب الوعي 
وكــرة الحروب وعدم فــرض عقوبات 
عربة  يكونوا  حتــى  للمروجني  رادعــة 
واستخدام  العامل  عىل  واالنفتاح  لغريهم 
وســائل التواصل االجتامعي بشكل غري 

سليم ورفقاء السوء«.
أن “دور وســائل  وتؤكــد خلــود 
ا يف اإلقناع والحد من  اإلعالم مهم جــدً
انتشــار املخدرات بني أوســاط الشباب 
بتوصيل رسائل وصور مقنعة  واملجتمع 
نفيس  وتدمري  مــرض  من  ينتظرهم  ملا 

وجسدي واجتامعي«.
وتقرتح بأن “الحلول تكمن يف نزول 
املخدرات  وترويج  انتشــار  ملواقع  األمن 
للشــباب واستغالل  ترفيه  أماكن  وعمل 
طاقتهم مبا يعــود بالنفع عليهم وعىل 
وطنهم وتوعيتهم بشكل مستمر وتوفري 

فرص عمل لهم واستقرار الدولة«.

إدارة  مــن  كبــرة  جهــود 
مكافحة املخدرات واألمن

ويؤكــد الرتبــوي األســتاذ محمد 
الحريــري أن “أهــم أســباب انتشــار 
املخدرات ضعف الــوازع الديني والجانب 
واستغالل  األرسي  التفكك  وكذلك  األمني 
واالقتصادية  االجتامعية  الشباب  ظروف 
واملعيشية املتدهورة والدفع بهم لتعاطي 

أو ترويج املخدرات«.
ويضيف: “ورغم كل الجهود الكبرية 
من إدارة مكافحة املخدرات وبعض رجال 
األمن ومكافحة املخدرات خرسوا حياتهم 
وهم يؤدون عملهم لكن املخدرات منترشة 
فئات  مختلف  بني  ومخيف  واسع  بشكل 
أســباب  توفرت  وإذا  املجتمع.  وطبقات 
مدينة  أو  منطقة  يف  املخدرات  انتشــار 
معينة ومل تجد مــن يحاربها ويحد من 

انتشارها فإنها تنترش بشكل كبري«.
ويرى الحريري أن »الحلول تكمن يف 
األمنية واإلبالغ عن  الجهات  التعاون مع 
مروجي وتجار املخدرات وإصدار عقوبات 
شــديدة عىل تاجر ومروجــي املخدرات 

وفتح مراكز صحية لعالج اإلدمان«.

علوي: انت�سار املخدرات جتاوز ال�سباب وو�سل اإىل الن�ساء والأطفال

حنبلة: انت�سرت املخدرات ب�سكل خميف بعد عام 2015م
داوؤود: الإعالم غائب متاما عن ظاهرة انت�سار املخدرات والدور الرقابي �سعيف جدا

احلريري: تبذل اإدارة مكافحة املخدرات والأمن جهوًدا كبرية

كيف ميكن احلد من انت�سار املخدرات بني اأو�ساط ال�سباب؟

ما دور الإعالم يف توعية الفرد واملجتمع؟ 
وما احللول الناجعة للحد من انت�سارها؟

دمار وضياع..


