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المشاركون في ندوة »الصحافيين«: التوعية من أهم وسائل الوقاية من المخدرات

رندى مرعي 
أكد املشاركون في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية للوقاية من 
املخدرات بالتعاون مع جمعية الصحافيني مساء أمس األول أهمية التوعية 
في الوقاية من اإلدمان بكل أنواعه، خاصة املخدرات وزيادة املبلغ املخصص 
للوقاية، واستحداث ومراجعة التشريعات والقوانني التي تتصدى لهذه 
املشكلة، التي باتت تشكل هاجسا لدى املجتمع الكويتي، مشددين على 
دور اإلعالم في التوعية. بحضور عدد من االكادمييني واملهتمني، وقدم 
الندوة فهد الدوس����ري. بداية الندوة حتدث األمني العام للجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات أحمد السمدان عن تاريخ وإجنازات اللجنة، الفتا 
إلى أن الكويت هي أول دولة في اخلليج العربي تنش����ئ جلنة للوقاية 
م����ن اإلدمان على املخدرات، وقد جاءت هذه اللجنة خلفض الطلب على 
آفة املخدرات عندما آخذت املش����كلة في االنتش����ار مبديا اعتزازه بتلك 
اللجنة املتخصصة التي س����بق في إنش����ائها املشرع الكويتي كثير من 
دول العالم. وأكد الس����مدان أن هذه اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية 
وتضم في عضويتها سبعة وكالء مساعدين من وزارات مختلفة ممثلني 

بوزارات الداخلية والصحة والعدل والتربية واألوقاف واإلعالم واإلدارة 
العامة للجمارك تهدف إلى نش����ر التوعية وتقدمي الدارسات واألبحاث 
التي من ش����أنها الوقاية من تلك اآلفة، مش����يدا بالتعاون ما بني اللجنة 
الوطنية للوقاي����ة من املخدرات وكثير من مؤسس����ات املجتمع املدني 
والذي كان إحدى ثماره إطالق املش����روع التوعوي الوطني للوقاية من 

املخدرات »غراس«. 
من جهته أوضح أس����تاذ علم االجتماع والعميد املس����اعد للشؤون 
األكادميية والدارسات العليا في جامعة الكويت د.حمود القشعان »انه 
مت التوصل إلى ست حقائق من خالل دراسة أجريت في اللجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات عن األس����باب التي تقف وراء انتش����ار تلك اآلفة، 
الفتا إلى أن احلقائق التي مت التوصل إليها منها ما يتعلق بالتشخيص 
والعالج«. وتابع القش����عان أنه من خالل تلك الدراسة تبني أن 92% من 
الشباب الكويتي الذين وقعوا فريسة تلك اآلفة كان بسبب أصدقاء السوء، 
وأن 100% من الش����باب املدمنني حصلوا عل����ى أول جرعة باملجان، وان 
العمر األخطر لتناول املخدرات هو 16 عاما، وأنه كلما كان الشاب منعزال 

اجتماعيا ومنتش����را الكترونيا كان عرضة لإلدمان الفتا إلى أن اإلدمان 
ليس املواد الكيماوية وحس����ب، بل تعدى ذلك إلى اإلدمان االلكتروني 
على سبيل املثال. وأوضح القش����عان فيما يتعلق باحلقائق العالجية 
التي مت التوصل إليها من خالل هذه الدراس����ة أن هناك افتقار للتكامل 
والتعاون في عالج هذه املش����كلة، ضاربا مثاال في هذا الصدد مبا حدث 
عند تغيير قان����ون طريقة التعامل مع املدنيني في العام 1999 من كون 
املدمن مريضا وليس مجرما. ودعا القشعان إلى زيادة املبلغ املخصص 
للوقاي����ة من املخدرات، مبينا أن دينارا يصرف على الوقاية يوفر على 

الدولة 12 دينارا، مؤكدا على حقيقة »الوقاية خير من ألف عالج«.
بدوره حتدث أس����تاذ القانون اجلزائي في كلية احلقوق في جامعة 
الكويت د.محمد بوزبر عن تطور اجلانب التشريعي احلادث في مواجهة 
هذه اآلفة مبينا األسباب التي دعت إلى مواصلة النصوص التشريعية في 
تطورها من مادتني إلى 54 مادة، مؤكدا ضرورة مراجعة تلك النصوص 
واستحداثها ملواكبة الطفرة التي حدثت في تطور تلك اجلرمية. وأوضح 
أن هذه اجلرمية أصبحت تش����كل هاجسا كبيرا للمجتمع الكويتي، وان 

األمر لم يقف عند حد التعاطي أو التناول أو احليازة أو االستيراد، ولكن 
تطور إلى تكوين محصالت وإيرادات مالية ضخمة، األمر الذي دق جرس 
اإلنذار وجعل النصوص التش����ريعية جتاري التطور احلادث في هذه 
اآلفة. وبني بوزبر أن مفهوم املخدرات لم يعد قاصرا على أنواع املخدرات 
املتعارف عليها، ولكن حدث في هذا الش����أن تطور حيث أصبحت هناك 
أدوية ومستحضرات جتميل تدخل في نطاق املخدرات وأن هناك جداول 
يتم من خاللها تصنيف تلك األدوية، مشددا على حتمية تطور القوانني 

والتشريعات ملواجهة ما يحدث من تطور في تلك اجلرمية.
وأكد بوزبر على حقيقة أن املدمن هو مريض يحتاج إلى املس����اعدة 
وانتش����اله مما فيه وقال انه ملواجهة مشكلة اإلدمان البد من السير في 
اجتاهني متوازيني ملواجهة تلك اجلرمية وهما جانب املكافحة والعالج 
واستخدام أس����اليب عالجية جديدة، ومراجعة التشريعات والقوانني 
بش����كل مستمر، وعدم اخلجل من مواجهة هذه املشكلة من خالل وضع 
األرقام الصحيحة أمام املسؤولني ليتسنى لهم التعامل مع املشكلة على 

وضعها القائم.

شددوا على دور اإلعالم اإليجابي

)كرم دياب(احملاضرون في الندوة في لقطة جماعية متابعة من احلضور في جمعية الصحافيني 

الراشد: لنعمل وفق خطة جماعية 
للوصول إلى مجتمع خاٍل من اإلدمان

الصالح: العوامل الجينية والنفسية 
واالجتماعية من مسببات اإلدمان

العنزي: قرب الكويت من الدول المنتجة 
للمخدرات وراء انتشار التعاطي

خ����الل مداخلة ل����ه أكد نائب 
رئيس التحري����ر الزميل عدنان 
الراشد ضرورة العمل وفق خطة 
جماعي����ة وش����املة تضم جميع 
املرافق والوزارات وان تبدأ هذه 
اخلطة من املدارس وان تتم بالشكل 
الصحي����ح للوصول الى مجتمع 
خال من اإلدمان، مش����يرا الى ان 
األبناء اليوم يتعرفون على ثقافات 
مختلفة ويعيشون في عالم منفتح 
وبالتالي فإن اكتس����اب العادات 
السيئة ميكن ان يكون من مجاالت 

مختلفة تتطلب التصدي لها.

تطرق اخصائي الطب النفسي 
النفسي  الطب  في مستش���فى 
د.خالد الصالح الى مس���ببات 
اإلدمان، موضحا ان تلك املسببات 
منها العوامل اجلينية واجلسدية 

والنفسية واالجتماعية.
وأوضح الصالح انه تبني ان 
العامل الوراثي ميكن ان يكون 
له تأثير فيما يتعلق باالصابة 
املدمنون  باإلدمان فاألشخاص 
ميكن ان يكون ابناؤهم عرضة 
لإلدمان اكثر من غيرهم، مرجعا 
ذلك الى احتمال ان يكون هناك 

جني رمبا يكون مسؤوال عن ذلك. وقدم الصالح بعض االيضاحات 
حول العوامل اجلسدية املسببة لإلدمان مبينا ان بعض األشخاص 
قد يعانون من بعض األمراض املزمنة مثل الصداع او غيره فيلجأون 
بعد تناول األدوية البس���يطة الى جتريب املخ���درات األمر الذي 
يعتادونه ومن ثم يتحول األمر لديهم الى ادمان. وعن املس���ببات 
االجتماعية قال ان األس���ر املفككة يكون ابناؤها اكثر عرضة آلفة 
املخدرات، وكذلك احلال بالنس���بة لألش���خاص االنطوائيني فيما 

يتعلق باملسببات النفسية.

وتطرق الى م����ا تقوم به اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات في هذا 
الصدد عن طريق خفر السواحل او 
عن طريق حرس احلدود، الفتا في 
هذا اجلانب الى قرار وزير الداخلية 
بسحب جواز اي مواطن كويتي 
يتم ضبطه في اخلارج وذلك في 
إطار احملافظة على سمعة الكويت 
في اخلارج، وأشار الى دور اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات في هذا 
اجلانب ودورها في إنشاء اللجنة 
الكويتية لتدابير خفض الطلب 
بالتعاون مع عدد من مؤسسات 

املجتمع املدني.

أكد نائب مدير اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد صالح 
العنزي ان هذه اآلفة أصبحت من 
أكبر مش����اكل العالم، مشيرا الى 
ان هذه املشكلة ال تعرف حدودا، 
حيث ال تف����رق بني مجتمع غني 
او فقي����ر، بدائ����ي او متحض����ر، 
صغير أو كبير. وبني العنزي ان 
من بني أسباب انتشار املخدرات 
في الكويت موقعه����ا اجلغرافي 
ش����مال اخلليج العربي والقرب 
من بعض الدول غير املس����تقرة 
امنيا، وكذل����ك قربها من بعض 
الدول التي تنتج وتزرع وتصنع 
املخدرات واملؤثرات العقلية، الفتا 
الى ان العمالة الوافدة األجنبية 
هي أحد أسباب انتشار املخدرات 
في الكويت إضافة الى تعاطي احد 
الوالدين. وأشار العنزي الى ان 
العامة ملكافحة املخدرات  اإلدارة 
تسير في خطني متوازيني ملواجهة 
هذه اآلفة وهما العمل على خفض 
الطلب وخفض العرض، موضحا 
ان املقصود بخفض العرض هو 
عدم متكني هذه اآلفة من الوصول 
الى متعاطيه����ا او احلد من ذلك 
وحتصني املجتمع من هذه اآلفة. 
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