
6- المضاعفات نفسية :
وزيادة  وكوابيس  مزعجة  وأحالم  السمعية  بالهالوس  اإلصابة   -

التوتر العصبي 

- اإلصابة مبرض باندجن )Panding ( ومن أهم أعراضه القيام بنفس 
األعمال مرات متوالية دون انتباه أو إدراك لذلك.

- السلوك الهستيري وانفصام الشخصية .

- األرق والشد العصبي وعدم الشعور بالسعادة أو األمان مع رغبة 
فى النتحار

- النحطاط النفسي واجلسدي والكتئاب النفسي . 

7- على الجلد:
- نوبات متكررة من احلساسية واحلكة املؤملة وظهور بثور طفح 

جلدي مع سهولة اإلصابة بأمراض جلدية فطرية خطيرة

8- على اجلهاز البولي والتناسلي :

متكررة  التهابات  وحدوث  الكلى  وظائف  في  وتدهور  هبوط   -
بالكلى واملثانة قد تتطور إلى الفشل الكلوي 

ثم  اجلنس  في  الرغبة  وفقدان  اجلنسية  الشهوة  من  التقليل   -
حدوث العنة)العجز اجلنسي(

في  وكذلك  املنوية(،  )احليوانات  احليامي  في  تشوه  يحدث  قد   -
في  تأخير  أو  عقم  حدوث  إلى  يؤدي  مما  النساء  في  البويضات 

اإلجناب.

خاتمة
أخي القارئ تذكر :

1-إن الفرد املتعاطي للمخدرات يفقد توازنه الفكري ويختل في 
تقديره لألداء فيصبح عاجزاً عن حتمل املسئوليات الشخصية بل 
ويعجز عن أداء الصالة والواجبات الدينية وبذلك يصبح فرداً غير 

صالح لبناء األسرة الصاحلة أو اجملتمع الراشد

2-الفرد الذي يتعاطى اخملدرات يصبح عدمي الفائدة لوطنه فهو ل 
يصلح للجيش ول لقوات األمن بل ول يصلح للعمل في املصانع 

أو الشركات أو مؤسسات الدولة .

3-إن النساء املدمنات على اخملدرات يلدن أطفال مدمني يحتاجون 
عائل  وإدمان  للولدة  األولى  اللحظة  منذ  املكثفة  الرعاية  إلى 
ب  اضطرا  إلى  تؤدي  خطيرة  أسرية  خالفات  يؤدي  األم  أو  األسرة 
األطفال نفسياً والى تأخرهم فى الدراسة أو انحرافهم مما  يؤدى 
إلى  التفكك األسري وبذلك يخسر الوطن الفرد واألسرة واألبناء 

وهم عماد الوطن وجيل املستقبل

4-تعاونك النشيط في مالحظة واإلبالغ عن بؤر اإلجرام وأماكن 
اخملدرات  استعمال  زيادة  من  يحد  واملتعاطي  اخملدرات  تعاطي 
خسارة  من  ويقلل  اخلطيرة  اجلرائم  معدلت  من  يحد  وبالتالي 
القتصاد الوطني مبا تنفقه الدولة من مبالغ ضخمة في سبيل 

مكافحة اخملدرات وعالج املدمني

5-على أولياء األمور مراقبة أبنائهم ول تشغلهم أمور الدنيا  عن 
في  قصروا  هم  إن  سيحاسبهم  وتعالى  سبحانه  اهلل  ألن  ذلك 
بقول  ونذكرهم  توجيههم  وحسن  ومراقبتهم  أولدهم  تربية 
راع وكلكم مسؤول  )كلكم  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

عن رعيته(.

نسأل اهلل أن يحمي بالدنا العزيز من هذه الشرور ويجنب شبابنا 
شر النزلق في هذا البالء الذي يؤدي إلى فساد عقيدتهم ونقص 
و   وطنهم  وأبناء  بأسرهم  واألضرار  أجسامهم  واعتالل  عقلهم 

اهلل الهادي إلى سواء السبيل.
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