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  انتشار املخدرات يف اململكة العربية السعودية 
   وخماطرها على مستقبل األجيال الناشئة

  
א

  

  :مستخلص البحث

  
شهدت المملكة العربية السعودية خالل السنوات العشرة االخيرة زيادة 

ومـن انـواع المخـدرات    . واضحة في حجم مشكلة انتشار المخدرات 
المملكة ، الحشيش واالمفيتامينات ، وان متعاطي المـواد  المنتشرة في 

المخدرة خالل فترة السبعينات من القرن العشرين كانوا اليمثلون نسـبة  
كبيرة ، ثم شهدت فترة الثمانينات بعض الزيادة ، وخالل الخمس سنوات 
االخيرة تضاعفت نسبة االدمان اربع مرات ، وارتفعت قضايا المخدرات 

ان ارتفاع دخل الفرد السعودي ، والعمالة %) .33.7(سبةم بن2005عام 
الوافدة ، اضافة الى بعض المعلومات المغلوطة عن خصـائص المـواد   
المخدرة ، ايضا موقع المملكة الجغرافي الذي يشترك مع سبعة دول بريا 
وعشرة دول بحريا ، كل هذا عد اسبابا النتشار المخدرات ، التي تهـدد  

صميمه وتضعف تماسكه االجتماعي ، لذا فان المملكة بنية المجتمع في 
تبذل جهود حثيثة لمواجهة هذا الخطر الداهم ، اال انه ينقصـها بعـض   

 .التركيز على الجانب االعالمي والتوجيهي
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  *ميثاق خرياهللا جلود

  : مـقدمة
 تعد مشكلة المخدرات من الظواهر الخطيرة علـى الـدول العربيـة ،   

 اجنبيـة ،  ويمكن وضعها ضمن خطط استهداف العرب من قبل جهـات 
  . ثروات األمةل هااضافة الى استنزاف

لقد شهدت دول الخليج العربي بصورة عامة ومن ضـمنها المملكـة   
خالل السنوات االخيرة زيادة ملحوظـة علـى ادمـان    العربية السعودية 

وان مـن   وبدأت المخاوف على النشئ الجديد من هذه اآلفة ، المخدرات،
الملفت للنظر قلة الدراسات واالحصائيات الخاصة بهذه اآلفة الخطرة على 

  .المجتمع
بنية الدولة لنخر  فهو اداة مخاطرها هتعد بابعادان انتشار هذه الظاهرة ي

وكما وصف احد المسـؤولين   نية واالقتصادية واالجتماعية والصحية،االم
السعوديين مشكلة المخدرات بالكارثة التي يلزم التصدي لها بكل الطـرق  

  .والوسائل الممكنة
لقد جاء هذا البحث كمحاولة لتسليط الضوء على هذه اآلفة الخطيـرة  

  .وتأثيراتها وجهود المملكة في مكافحتها
  -:هي محاور عدة ثوقد تناول البح

  
  .جامعة الموصل/ مركز الدراسات األقليمية/ مدرس مساعد * 
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  .انواعها  وطرق تعاطيها نبذة عن المخدرات، -1
  .حجم الظاهرة في المملكة العربية السعودية -2
  .اسباب انتشار المخدرات في المملكة -3
  . طرق التهريب الى المملكة -4
  . ل االجيال الناشئةعلى مستقب اثار المخدرات -5
  . جهود المملكة في مكافحة المخدرات -6

  
  :انواعها وطرق تعاطيها ، نبذة عن املخدرات -1

  -:المخدرات
كل مادة خام او مصنعة تحتوي على مواد منبهة او مسـكنة مـن    هي

شأنها اذا استخدمت في غير االغراض الطبية او الصناعية الموجهـة ان  
، والفرق بين التعود واالدمان او االدمان عليها، تؤدي الى حالة من التعود

ان التعود حالة تنشأ من تكرار تعاطي المخدرات يرافقها رغبـة ولكنهـا   
غير قهرية، مع ميل قليل لزيادة الجرعة وال توجد اعراض قويـة عنـد   

اما االدمان فهو حالة دورية مزمنة تلحق الضـرر بـالفرد   . ترك المخدر
بة قهرية في التعاطي وميل على زيادة الجرعـة  والمجتمع وتصاحبها رغ

وانـواع  . )1(باستمرار، وعالجه يتطلب وقت وجهـد جسـماني مظنـي   
  -:المخدرات هي

االصـلي فـي   ) نبات الخشخاش(يعتقد ان منشأ االفيون  :االفيون -1
عـام ،    5000منطقة شرق البحر االبيض المتوسط وجنوب اسيا قبل نحو

يين والبابليين والمصريين القدماء ، ومن بعـد  وبعد ذلك انتقل الى السومر
ذلك الى اليونانيين ومن ثم العرب وبعد ذلك الى الهولنديين كمـا عرفهـا   
  البرتغاليون وسكان البندقية ومن ثم االنكليز وبعـدهم الصـينيون الـذين    
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ومنذ القرن الثالث قبل الميالد استحضـر  . بدورهم حولوه الى منتج يدخّن
الخشخاش وكان يهدى الترياق من 
وبالنسـبة لتـدخين    )2(الى الملـوك 

االفيون فانه يعود الى اواخر القرن 
السابع عشر الميالدي ولكن يبدو ان 
االفيون كان يدخّن قبل ذلـك فـي   

  .)3(البلدان االسيوية وخاصة جاوا
مادة ) 25(االفيون على  يحتوي

شبه قلوية، وهو عبارة عن العصارة 
ـ   ن عليبـة  المخثرة المستخلصـة م

، وتكون طريقة تعاطي االفيون علـى شـكل قطـع    ناضجةالبذور غير ال
صغيرة ملفوفة بورق السيلوفان وثم عن طريق البلع او اذابتها في القهوة 

  .)4(والشاي او عن طريق تدخينها او اذابتها مع الماء
 اكتشف المورفين عنـدما اسـتطاع العـالم االلمـاني     :المورفين -2

فصل المورفين عن االفيون في )  (F.Serturnerنر فردريـك سير تـور
بدايات القرن التاسع عشر الميالدي، وأطلق عليه هذا االسم نسـبة الـى   

م حـدث  1853وفي عام ). اله االحالم واالساطير االغريقية(مورفيوس 
تغير كبير في عملية تعاطي المـورفين عندما اهتدى الـعالم اإلنكليـزي  

إلى استعمال اإلبـرة فـي حقـن     (Alexander Wood) الكـسـندر وود 
 )6(م1875وقد انتشر إدمان المورفين منذ سـنة  . )5(المورفين تحت الجلد

ويستخرج المورفين من قش الخشخاش مباشرة او من مادة االفيون بعـد  
  بعد الخلط مع  هاستخالصها، ويتم التعاطي بثالث طرق رئيسية؛ اما بتناول
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بالتدخين او الحقن تحـت الجلـد وتعتبـر الطريقـة     الشاي او القهوة، او 
  .االخيرة االكثر شيوعا وذلك لسرعة الحصول على النتائج

م استطاع احد العلماء االنكليز اسـتخراج  1889في عام  :الهيروين -3
داي استيل مـورفين  (مركب الهيروين، والذي اطلق عليه في ذلك الوقت 

D.A.M. (م بعض العلماء بانه مأمون من المورفين، وعلى الرغم من زع
وهو عبـارة  . طبيا ، فقد تبين فيما بعد انه اخطر من االفيون والمورفين

عن مسحوق بلوري ابيض سريع الذوبان في الكحول وهو اغلـى انـواع   
، يتميز الهيروين عن بقية انواع المخدرات نا واكثرها خطراالمخدرات ثم

احيانا بنفس طرق تعاطي  بانه يؤخذ عن طريق االستنشاق باالنف ويؤخذ
  .المورفين

في اواسط اسيا ) نبات القنب(عرف الحشيش : الحشيش والماريجوانا -4
ثم انتقل الى الشرق االقصى، وقد استعمل كدواء ومسكن ومخـدر فـي   
القرن العاشر قبل الميالد، واستخدمه الكهنة لتأدية طقوسهم الدينية، ومـن  

  .ثم انتقل الى العرب وخاصة مصر
خرج الحشيش والماريجوانا من نبـات القنـب المكـون االسـاس     يست

تتراهيـدرو  (والمادة الكيميائية التي لها شكل زيتـي وتـدعى    للحشيش،
والماريجوانـا  . هي التي تظهر مفعول المادة المخدرة) .T.H.Cكانابيتول 

عبارة عن مسحوق خليط االوراق المثمرة لنبات القنب اما الحشيش فهـو  
تفرز في االجزاء العليا النامية في النبات وهـو اقـوى   عصارة صمغية 

  .مرات} 4-3{تأثيرا من الماريجوانا بمقدار 
يتم تعاطي الحشيش عن طريق التدخين او خلطه مع الحلوى او الشاي 

  .)7(والقهوة او انواع اخرى من الطعام
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ومن الجدير بالذكر ان الغربيين يصفون الحشيش بانه مخـدر الـبالد   
  . )8(عربيةال
على الرغم من ان شجرة الكوكا التـي يسـتخرج منهـا    : الكوكائين -5

الكوكائين تزرع في المناطق الجبلية الغربية في امريكا الجنوبية ، إال أن 
 Alber  ( أول من أعلن عن اكتشافه هو العالم االلماني البيـر نيسـمان  

Neasman()9( .حقـن وفـي   ويتم تعاطي الكوكائين عن طريق الشم او ال
بعض االحيان يخلط الكوكائين مع الحشيش ويدخن ويؤخذ احيانـا عـن   

  .)10(طريق المضغ
.  )11(م 525نبات يزرع في الحبشة ومنه انتقل الى اليمن عام  :القات -6

يحتوي القات على مواد كيميائية وهو يشبه تـأثير االمفيتامينـات بنسـبة    
افة كميات بين حـين  ويتم تعاطيه عن طريق المضغ البطئ وإض%) 20(

، كما تستعمل اوراق القات المجففة لتحضـير مايسـمى   )التخزين(واخر 
، وال بد من االشارة الى ان هذه النبتة لم تنتشر على )12()شاي العرب(بـ

مستوى العالم النها تفقد خاصيتها اذا جفت واليمكن االحتفاظ بهـا لفتـرة   
ة لعصبة االمم المتحـدة  م بدأت اللجنة االستشاري1935وفي عام . طويلة

اعتبر القات من ضـمن المـواد   1973بأول دراسة عن القات وفي عام  
  .)13(المخدرة من قبل منظمة الصحة العالمية

وهي عقاقير يتم استخدامها تحت اشراف طبي ولها قـدرة   :المهدئات -7
كبيرة في التأثير على الجهاز العصبي، لذلك اذا تم استخدامها لفترة طوليه 

  .)14(بيا ، تزداد الجرعة تدريجيا، مما يؤدي الى االدماننس
م لكنها 1887تم تحضيرها الول مرة عام  ):المنشطات(االمفيتامينات -8

  م، وكانت اليابان من اوائل الـدول التـي   1930لم تستخدم طبيا إال عام 
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م 1954انتشر فيها تعاطي المنشطات حيث قدر عـدد المتعـاطين عـام    
  .)15(ونصف شخص حوالي مليون

ة والبد من االشارة الى ان هناك حد فاصل بين االستخدامات المشروع
، واالدمان من خـالل تشـريعات دوليـة    )االستخدام الطبي(لهذه المواد 

  .)16(واخرى داخلية في اطار البلد الواحد
  

  :حجم الظاهرة يف اململكة العربية السعودية  -2
، ي السعوديةقة بانتشار المخدرات فعلى الرغم من شحة البيانات المتعل

إال أن هناك العديد من المؤشرات التي تظهر ان المملكة تعاني من هـذه  
وقد وصف عدد من المتخصصـين  . )17(المشكلة مثل بقية الدول الخليجية

الظاهرة " في شؤون المجتمع السعودي، مشكلة المخدرات في السعودية بـ
البكر االستاذة فـي كليـة التربيـة    ، واوضحت الدكتورة فوزية "الصامتة

، بأن معظم الدراسات الصادرة عن المملكـة تتحـدث   سعودجامعة الملك 
، عن اولئك الذين صدرت بحقهم احكام، او الحقوا بالمؤسسات العالجيـة 

لكنها التعطينا نسبا عن درجة وجود المشكلة او تصنيفاتها بشكل مفصـل  
  .)18(ودقيق

: ل لصحيفة الشرق االوسـط قـائال   وقد صرح االمير تركي بن طال
هناك نقص كبير في الدراسات الدقيقة حول حجـم ظـاهرة المخـدرات    "

واسبابها في دول العالم الثالث على وجه العموم ،  والدول العربية علـى  
وجه الخصوص ، كما ان انتشار هذه اآلفة في وطننا العربـي اليقتصـر   

واضـاف  " . مل جميع الفئاتعلى فئة معينة من الناس ،  بل انه يكاد يش
تكمن مشكلة المخدرات في العالم العربي في غياب االحصـائيات  : "ايضا

  واالرقام ، وعادة ما يكون القياس مبنيا على وسائل تفتقـر الـى الدقـة    
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والمصداقية، واذا نظرنا الى تقارير عالمية حول المخدرات نالحـظ انـه   
ارقامـا وال احصـائيات،    عند الحديث عن المنطقة العربيـة فـال نجـد   

.... والمعضلة هنا تكمن في عدم االقرار صراحة بوجود هـذه المشـكلة  
فان المـدمنين  ... م عن المخدرات 2004ووفقا لتقرير االمم المتحدة لعام 

كمـا اشـار   ... في العالم العربي قدروا باكثر من نصف مليون شخص 
عمال الهيـروين  م الى ان اسـت 2005تقرير صدر عن االمم المتحدة سنة 

  .)19(" واالفيون في العالم العربي يزداد بشكل ملحوظ
إن بداية مشكلة المخدرات في السعودية تعود الى النصف الثاني مـن  
القرن العشرين، فقد تزامن ذلك مع بداية التشريعات الخاصة بالمشـكلة ،  
وعلى الرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة ، يبدو ان استخدام المـواد  

م اجـرت السـكرتارية   1970وفي عام . مخدرة كان على نطاق ضيق ال
عـاون مـع المكاتـب الوطنيـة     العامة للهيئة الدولية للشرطة الجنائية بالت

دولة من ضمنها المملكة لمعرفة حجم مشـكلة  ) 55(، دراسة على الدولية
القنـب  (، ووفقا لهذه الدراسة فان الحشـيش  )20(المخدرات في هذه الدول

هي المادة االكثر اسـتخداما فـي السـعودية واغلـب الـدول      ) الهندي
، كذلك فان اغلب المتعاطين في ذلك الوقت كـانوا متعـاطين   )21(العربية

يصلوا الـى مرحلـة االدمـان     عرضيين ال يحتاجون الى عالج ، اي لم
، كذلك وجود عاما )25-18(، كما ان اعمار المتعاطين تتراوح بين الكلي

درات، ونسبة المواطنين السعوديين مسـاوية لنسـبة   فتيات يتعاطين المخ
ـ )22(االجانب كلة ، وعلى الرغم من ان هذا التقرير لم يشر الى حجم المش

وهناك مؤشـرات  . ، اال انه اعطى بعض المعلومات المفيدةبشكل مفصل
اخرى تفيد في فهم المشكلة ، فقد ضبط بعض االشخاص القـادمين مـن   

  ، وفي حوزتهم حبوب مخـدرة وكانـت   جالحغرب افريقيا الداء فريضة 
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م ضـبطت  1973ولكن في عـام  . الكمية ضئيلة التتعدى مئات الحبوب 
ماليين حبة في طريقها من غرب افريقيـا الـى   ) 3(الشرطة مايزيد عن 

  .السعودية
وتدل االحصائيات ان مجموع االحداث الذين تم ضـبطهم يتعـاطون   

حدثا بينهم ) 351(بلغ ) م1982-1981(الخمور والمخدرات خالل الفترة 
ونجد أن عدد المقبـوض علـيهم بتعـاطي    %) 8,4(فتاة اي بنسبة ) 17(

م 1966شخصـا عـام   ) 28(المخدرات في تزايد مستمر فقد كان عددهم
م ، كذلك كانت كمية حبوب االمفيتامينـات  1977عام ) 330(ارتفع إلى 

 23(حبة) 911698) (م1980-1979(المضبوطة عامي(.  
قيت نسبة االدمان تزداد في المجتمع السعودي، اال ان السـنوات  لقد ب

االخيرة شهدت ارتفاع لم يسبق له مثيل في نسبة المـدمنين، فقـد اعلـن    
مصدر سعودي عن تضاعف نسبة ادمان المخدرات اربع مـرات خـالل   
السنوات الخمس االخيرة، وكشف مستشفى األمل في جـدة بـان نسـبة    

وقد ارتفعت قضايا المخدرات في السعودية . )24(االدمان في تزايد مستمر
، فقد ذكر الدكتور  )25(%)7,33(م على سبيل المثال بنسبة 2005في عام 

من المراجعين المدمنين %) 80(منير السوسي استشاري الطب النفسي ان 
%) 5(عام، و) 18(اقل من %) 10(عام ، و ) 30-18( من فئة الشباب 

ما فوق الخمسـين عـام وبهـذا تقـارب     %) 5(عام ، و ) 50-30(بين 
  .معدالت اعمار المدمنين في السعودية المعدالت العالمية 

اما بالنسبة للمواد المخدرة المنتشرة في المملكة فان الحشيش يأتي فـي  
  حبـوب مهدئـة لـبعض   (مقدمتها يليه االمفيتامينات وحبـوب القشـطة   

لة فـان الكميـات   األخرى بنسب قلي ومن ثم المواد )االمراض العصبية 
  المضبوطة من االفيـون ومشـتقاته علـى سـبيل المثـال قليلـة جـدا        
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، كمـا ان القـات ينتشـر    على انه غير مرغوب فيه وهذا يعطي مؤشراً
تعاطيه في الغالب في اوساط غير السعوديين، وهناك مدمنين ايضا علـى  

ت ذلـك  المواد الطيارة والمستنشقات بين صفوف المراهقين، وقـد اكـد  
الدكتورة منى الشربيني الباحثة االجتماعية في ادارة مكافحة المخدرات في 

كما اكد ذلك الدكتور خليل القويفلي المشرف العام على مجمع . )26(المملكة
االمل الطبي في الرياض، مضيفا انه على الرغم من هـذه االحصـائيات   

اسة علمية توضح المبنية على اساس من يأتون للعالج إال انه ال توجد در
، وبالنسبة للحشيش فانه يعد اقل تأثيرا مـن االفيـون   )27(االمر بتفصيالته

ومشتقاته، إال أن الدكتور فيصل حجازي مسؤول المشـروعات بمنطقـة   
متحدة لمكافحة المخدرات الشرق االوسط وشمال افريقيا في مكتب االمم ال

هم شة في بلدانه تقـي ، أكد ان هناك من يعتقدون ان انتشار الحشيوالجريمة
، فقد اثبتـت دراسـات اجريـت علـى     خطر االفيون وهذا اعتقاد خاطئ

الحشيشة ان هناك تعديال وراثيا قد جرى على نبتة الحشيشة رفعت تأثيره 
وهو ما يعني ان الحشيشة المعدلة وراثيا تسـاوي  %) 45(إلى %) 5(من 

  .)28(بتأثيرها االفيون
كشف مصدر سعودي عن تزايد حاالت  وبالنسبة للنساء السعوديات فقد
  ان المؤشرات تؤكـد  "، وقد صرح القويفلي االدمان بين النساء السعوديات
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. "سـنة  ) 30-18(الفئة العمرية من  تزايد حاالت االدمان بين النساء من
وكانت وزارة الصحة السعودية قد فتحت قسماً خاصاً لمعالجة النساء مـن  

لب الفتيات يـدمن علـى   ، وان اغ)29(ي جدةاالدمان في مستشفى االمل ف
، وقد اشارت مديرة القسم النسائي بادارة مكافحة المخدرات حبوب القشطة

، ان هنـاك  الج الفتيات الدكتورة عبلة حسـنين ومشرفة اللجنة الوطنية لع
حيـث اكـدت ان القسـم    ) القشـطة (فتيات سعوديات يسقطن تحت تأثير 
التابعة الدارة مكافحة المخـدرات فـي   النسائي في عيادات الدعم الذاتي 

كمـا صـرح رئـيس    . )30(مدينة جدة يلتزم السرية الكاملة ازاء الحاالت
%) 20(إن :" الجمعية الخيرية للتوعية الشيخ محمد مرزوق الحارثي قائال

  .)31(من المدمنات من طالبات المرحلة الثانوية
ين خدرات بإن دول الخليج العربي تعاني بصورة عامة من مشكلة الم

،  وان ما يتم ضـبطه مـن المخـدرات    الشباب بنسب لم يسبق لها مثيل
، واكد الدكتور فيصل حجازي )32(من حجم الكمية الفعلية%) 10(اليتعدى 

ي العالم، ان االمم المتحدة اجرت بحثا لقياس معدالت تعاطي المخدرات ف
بنسـبة  ، ان ارتفاع التعاطي في منطقـة الخلـيج   وقد جاء في هذا البحث

، )33(في الواليات المتحدة، وهذا يعد مؤشراً خطيراً%) 22(مقابل %) 46(
، فعلى سبيل دول الخليج في االتجار و التعاطيوالسعودية تأتي في مقدمة 

قضـية  ) 4087(م 1996المثال كانت قضايا المتعاطين في السعودية سنة 
  .)1(ضية كما هو موضح في جدول رقم ق) 415(وباقي دول الخليج 
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  :أسباب انتشار املخدرات يف اململكة  -3
أشار فيصل حجازي مسؤول المشروعات في منطقة الخليج وشـمال  

المتحدة لمكافحـة المخـدرات والجريمـة،خالل     أفريقيا في مكتب األمم
م إلى أن 2007يناير / كانون الثاني 22محاضرة ألقاها في المنامة بتاريخ 

ة له أسبابه الخارجية والداخلية ، فقد أكد احد انتشار المخدرات في السعودي
العربي  الخبراء الدوليين في مجال مكافحة المخدرات الى ان دول الخليج

أصبحت مستهدفة بشكل كبير من قبل عصابات المخدرات ، مشيرا الـى  
باتت تستخدم في السياسة الدولية العالمية للسـيطرة علـى    ان المخدرات

مليـون  ) 12(في روسيا إلى  ع مدمني الهيروينالدول ، ويستشهد بارتفا
. عظمـى  شخص وذلك كاحد عوامل اعاقتها عن ممارسة دورها كدولـة 

  واضاف حجازي بان انتقال صناعة االمفيتامينات الى دول شـرق اسـيا   
  

  )1(جدول رقم 
  )34(م1996قضايا المخدرات في دول الخليج لسنة 

  حظاتالمال المجموع تعاطي اتجار زراعة الدولـــة

    6801  4087  2709  5 السـعودية

    107  50  57  - االمـارات

  -  -  -  -  البحـرين
االرقام غير 
  متوفرة

    72  52  20  - عمــان
    346  237  109  - الكــويت
    113  80  33  -  قطـــر
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ارخص ثمنا من تلك المصنعة في اوربا وهنا تكمن الخطورة بحيث جعلها 
يصل سعر القرص الواحد منها الى دوالر ان القشطة على سبيل المثال ال

مصادر رسمية سعودية تعرضها لحمالت تهريب  ارجئتوقد  .)35(امريكي
مخدرات الى مساحة البالد الكبيرة وتنوع تضاريسها ، حيث تزيد حدودها 

كيلو متر مربع مع سبعة دول ، اضافة الـى ذلـك فهـي    ) 4500(على 
، خاصة ك حلقة وصل ومرورول وهي تمثل بذلتشترك بحريا مع عشرة د
  .)36(في مواسم الحج والعمرة

، فاصـبحت المخـدرات   لك العمالة الوافدة الى السعوديةيضاف الى ذ
تدخل السعودية عن طريق الوافدين الشرق اسيويين واالفغان والباكستانيين 

، وما يؤكد هذا القول هو المصادر الرسمية الخليجية التـي  )37(وااليرانيين
بة االجانب الذين يضبطون بحوزتهم مخـدرات فـي الخلـيج    تؤكد ان نس

  .)38(من مجمل الحاالت%) 90(يمثلون 
 جعلـهُ  ،البد من االشارة هنا الى ارتفاع دخل الفرد في السعودية مما

قادر على شراء المخدرات، ووفقا لدراسـة ميدانيـة علـى عينـة مـن      
ن خارج الـبالد  منهم يسافرو%) 53(المتعاطين في السعودية فقد تبين ان 

من العينة كانوا يسكنون في المناطق البدوية ثـم  %) 63(وتبين ايضا ان 
  .)39(انتقلوا الى نمط المعيشة الحضري نتيجة الرتفاع مداخيلهم

وقد حمل اكاديميون وعلماء نفس ومختصون سعوديون فـي مكافحـة   
ب المخدرات، اولياء االمور مسؤولية التفكك االسري والذي يعد من اسـبا 

انتشار المخدرات، وفي اول ملتقى للجمعية الوطنية الخيرية للوقاية مـن  
م اكـد عبـد   2006يناير / كانون الثاني 3المخدرات في الرياض بتاريخ 

  ،  بـان التفكـك   عية الوطنية للوقاية من المخدراتاالله المؤيد رئيس الجم
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، االسـهم إلى اهتمام األسـر باسـواق    االسري في تزايد، مرجحاً السبب
  .)40(وكثرة التردد على المقاهي واالستراحات مما يشغل االب عن اسرته

وكان االمير سعود بن فهد قد اشار الـى ان سـبب تعـاطي النسـاء     
للمخدرات في مجتمع محافظ يعود الى التفكك االسري وقلة الوازع الديني 

  .)41(والبعد عن تعاليم االسالم الحنيف
لتوعيـة  لحارثي مدير الجمعية الخيريـة ل ويرى الشيخ محمد مرزوق ا
، بان انتشار عقار القشطة في اوساط الفتيات باضرار التدخين والمخدرات

السعوديات يرجع السباب اهمها اوقات الفراغ الكثيرة وكذلك للخطأ الشائع 
  .)42(على انها تساعد على المذاكرة وتخفيف الوزن

  

  :طرق التهريب اىل اململكة  -4
رة عبور مخدرات ذات اهمية ضمن حدود المملكة ، ولكن التوجد تجا

فـي  ) الفينيتيلـين (هناك كميات كبيرة من مضبوطات المنشـطات مثـل   
السعودية ، وتشير المصادر الى استمرار التجارة من مواقع االنتاج وسط 

  .)43(وشرق اوربا الى السعودية
اك كميـات  وقد اشار التقرير العالمي لمكافحة المخدرات الى ان هن   

تنقل الى لبنان ومـن ثـم الـى    كبيرة من المخدرات المصنعة في اوربا 
، وعن طريق االردن ومصر ومن ثـم السـعودية ودول الخلـيج    سوريا
وتشير مضبوطات مادة الفينيتيلين في السعودية وسوريا وتركيا . االخرى

  .)44(الى استمرار االتجار العابر من اوربا الى دول الخليج
من االحيان يكون تهريب المخدرات عن طريـق الحـدود   وفي كثير 

اعترضت الشـرطة  ) م2004-2000(اليمنية، فخالل الفترة الواقعة بين 
  السعودية الكثير من المهربين والقت القبض على معظمهم ، وغالبـا مـا   
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خـدرات  ، وتشير التقارير الى ان الم)45(يكون المهربون مدججين بالسالح
تهرب عن طريق المحيط الهندي الى محافظة حضرموت فـي الجنـوب   
ومن ثم تنتقل هذه المخدرات الى داخل المملكة ودول الخلـيج االخـرى،   
وتعطي تقارير الشرطة السعودية مؤشراً على حجم هذه التجارة من خالل 

  .)46(كميات المخدرات المضبوطة
ن الخليج العربية ، تهريـب  ، مثل غيرها من بلداوتواجه المملكة ايضا

المخدرات من ايران وافغانستان وباكستان ، وتشير التقارير الدولية الـى  
ان هناك زيادة مذهلة في االنتاج في هذه الدول، إذ بلغ انتاج االفيون على 

طن عام ) 800(طن مقابل ) 2000(م حوالي 1993سبيل المثال فيها عام 
ا من اهم مناطق انتاج المخدرات في ، وتعتبر هذه الدول ايض )47(م1988

  .)48(العالم اضافة الى بورما
م ظهر خط جديـد  2003وقد اكد حجازي انه بعد احتالل العراق سنة 

إلى دول المنطقة بعد ان اصـبحت حـدود العـراق     لتهريب المـخدرات
) 28(مفتوحة على مصراعيها، حيـث ضـبطت السـلطات السـعودية     

ادمة عن طريق العراق من ايـران وهـذا   كيلوغرام من مادة الهيروين ق
الرقم هو اعلى كمية مضبوطة من الهيروين في تاريخ قضايا المخـدرات  

  .)49(في المملكة
البد من االشارة هنا الى ان السعودية التعاني من مشكلة المخـدرات  
وتعاطيها فحسب ، ولكن هناك مشكلة استخدام المهربين الراضـيها فـي   

رات اخفائها فـي احشـاء   اساليب تهريب المخد ومن . )50(بعض االحيان
  . )51(إخفائها في األغذية واألدوات والمعداتالمهرب او 
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  :اثار املخدرات على مستقبل االجيال الناشئة -5
. رتب على تعاطي المخدرات اثار كبيرة تصـيب المجتمـع بأكملـه   يت

، ويـتم   وعلى سبيل المثال فأن الحشيش وهو االكثر شيوعاً في المملكـة 
تعاطيه اما بالتدخين او بالمزج مع التبغ او الشـاي والقهـوة ، وان اثـر    

ساعات ) 4 -2( تدخينه اقوى بثالث او اربع مرات ، ويستمر تأثيره لمدة 
ويصاحب التعاطي زيادة واضحة في دقات القلب واحتقان العينين وجفاف 

عة زائـدة  الفم ورعشة اليدين وهبوط في ضغط الدم وفي حال كانت الجر
واالخطر من ذلك فـان مـرض نقـص المناعـة     .  )52(فقد تسبب الوفاة

احد اسبابه تعاطي المخدرات ، فقـد كشـفت جهـات    ) االيدز(المكتسب 
صحية سعودية ان هناك حاالت اليستهان بها من مـرض االيـدز، وان   

من اإلصابات تحدث بسبب تعاطي المخدرات عن طريـق تبـادل   %) 2(
  . )53(وثـة او طريقة التهريب الالانسانيةالحقن باالبر المل

وفيما يخص السيدات فقد اكدت الدكتورة القرني ان حبـوب القشـطة   
انتشرت بين الفتيات على انها تنقص الوزن وتساعد على المذاكرة ، وهي 
باالساس حبوب مهدئة لبعض االمراض العصبية وهي التؤخذ ألكثر من 

طة بمادة الهيروين مما ادى الى حالت ثالثة اسابيع ،وقد تم ترويجها مخلو
  . )54(وفاة

هناك جانب اخر مهم من جوانب آثار تعـاطي المخـدرات ، ووفقـا    
م فـي مركـز   2006نوفمبر / تشرين الثاني 18 لورشة عمل عقدت في

وتأثير ..  سلوك األبناء و االنحراف" االمير سليمان لمدة خمسة ايام عن 
، ع الفرد بقوة الى ارتكاب الجرائمدر يدف، فان المخ"المخدرات على الفرد 

هتك عـرض   من المقبوض عليهم بتهمة%) 62(فعلى سبيل المثال كان 
  من المقبوض علـيهم بتهمـة   %) 60(، وكذلك الذكور هم من المتعاطين
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%) 28(اغتصاب االناث هم من المتعاطين ايضا ، وبصورة عامة فـان  
. )55(ملكة كانوا يتناولون المخدراتمن المحكوم عليهم بافعال جنائية في الم
، ن هذه اآلفة تعتبر مدمرة للمجتمعان هذه االرقام تؤكد بما اليقبل الشك ا

مخربة لالجيال فهي تقضي على الحاضر والمستقبل وتدفع الـى التحلـل   
مقاييس مهما ملكت من عناصر واالنحطاط مما يجعل الدولة ضعيفة بكل ال

يعـد   والـذي إذاً فقد العنصر البشري الفعال  تجديالقوة، فهذه العناصر ال
  .الحقيقية الثروة
  

  :جهود اململكة يف مكافحة ظاهرة املخدرات -6
، ة المخدرات اهتمامـا كبيـرا  لقد اولت السعودية لمسألة معالجة ظاهر

لمؤتمرات التي تتضح معالمه من خالل جهودها على مستوى االتفاقيات وا
  .يد من الخطوات للتصدي لهذه اآلفةها العد، كذلك تبنيتعالج هذه الظاهرة

فخالل النصف االول من القرن العشرين الميالدي دخلـت السـعودية   
ضمن اتفاقية تحديد االتجار بالمواد المخدرة الموقعة في جنيف في عصبة 

م وكانت االتفاقية مكونة مـن  1931يوليو / تموز13االمم المتحدة بتاريخ 
م 1912 التفاقيات الهـاي المعقـودة سـنة    مادة والتي كانت مكملة) 34(

  .)56(دولة) 44(، وقد وقعت على االتفاقية م1925وجنيف المعقودة سنة 
ـ وقد اكد االمير سلطان بن  اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة    د رئـيس  فه

، بان السعودية كانت سباقة في التوقيع على االتفاقيات الدوليـة  المخدرات
، )57(م1988االتفاقية العربية لعـام  م و) 1972 , 1971, 1961( لالعوام

كـانون   20-نـوفمبر / تشرين الثـاني  25والذي شهد ايضاً وتحديدا في 
، توقيع السعودية على اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار ديسمبر/ األول

   رات فـي تمغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في مركز المـؤ 
  



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   
  

مـادة،  ) 34(دولة وتنص علـى  ) 97(قة ثي، وقد وقع على الوهومنبورغ
، موال ذات الصلة بجرائم المخدرات، على مصادرة االتشير الخامسة منها

، فتنص على تبادل لمجرمين اما السابعةوتنص السادسة على تبادل تسليم ا
  .)58(الخبرات

كما ابرمت السعودية بروتوكوال يخص مكافحة تهريب المخدرات مـع  
، ويمكـن اعتبـار هـذا    )59(م1988أكتـوبر  / ول تركيا في تشـرين األ 

البروتوكول ذو أهمية بالغة، فتركيا تعد جسرا لنقل المخدرات من مناطق 
انتاجه في اسيا الى اوربا وبذلك من الممكن ان تكـون السـعودية خطـا    

  .)60(للتهريب
لقد استمرت السعودية على هذه السياسة فعقدت الكثير من االتفاقيـات  

م وتركيـا سـنة   2001يب المخدرات ، مع ايران سـنة  التي تخص تهر
م خالل زيارة الملك عبد اهللا اليها فـي  2006م ومع باكستان سنة 2005
  .)61(فبراير/ شباط 
شاركت المملكة ايضا في العديد من المـؤتمرات الخاصـة بمشـكلة    و

م 1979، وعلى سبيل المثال في عـام  وخارجها المخدرات داخل المملكة
/ تموز 28وخالل الفترة  )62(مر في الكويت عن المخدراتشاركت في مؤت

م شارك االمير نايف بن عبد العزيـز فـي   1986أغسطس / أب -يوليو
، زار خاللها دولة) 80(مر دولي عن المخدرات عقد في فينا، حضرتهمؤت

مركز فينا الدولي لمكافحة المخدرات واطلع على اخر ما توصـل اليـه   
  .)63(المركز

/ تشـرين األول  ) 20-18(في استانبول خالل الفتـرة   وعندما انعقد
 أكتوبر مؤتمر خبراء مكافحة تعاطي المخدرات للـدول االعضـاء فـي   

  دولـة  ) 24(، شاركت السعودية الـى جانـب   المؤتمر االسالمي منظمة
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/ تشـرين األول  ) 22 -20(استضافت السعودية بين  كذلك. )64(اسالمية
للندوة العالمية للشباب االسالمي في مجال  م المؤتمر الثامن1998أكتوبر 

وخالل الدورة الرابعة والخمسون لندوة المراقبـة  .  )65(مكافحة المخدرات
م 1999اكتـوبر / تشـرين األول  18ات والتي عقدت في الدولية للمخدر

ان حكومة بـالدي  : "السديري ممثل السعودية قائال صرح نايف بن بندر 
، وان مسؤولية دولية فـي المقـام االول  ي ترى ان مكافحة المخدرات ه

تعزيز وتفعيل التعاون االقليمي بين دول الجوار سيكون له اثر كبير فـي  
  .)66("محاربة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة 

م زار وفد امني سعودي برئاسة اللـواء  2003أغسطس / آب  9وفي 
مكافحة المخدرات بـوزارة  الركن سلطان بن عائض الحارثي مدير عام 

الداخلية السعودية اليمن ، التقى خاللها الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح 
حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية ضمت مسؤولي مكافحة المخدرات في 

م تم اتخاذ قـرار مـن دول مجلـس التعـاون     2005، وفي عام)67(اليمن
فاقيـة الموحـدة   الخليجي باالستمرار بالعمل خمس سنوات اخـرى باالت 

  .)68(م1998لمكافحة المخدرات والتي كانت قد ابرمت عام 
اما بالنسبة للعقوبات الرادعة لتهريـب المخـدرات او تعاطيهـا فـي     

نتين م هو السجن س1987السعودية فقد كان القانون المعمول به حتى سنة 
وبتـه  ، وبالنسبة للتوسط في بيعه او تداوله فعقللمتعاطين والغرامة المالية

الحبس خمس سنوات مع الغرامة ، اما عقوبة التهريب فهي الحبس خمسة 
، ورداً على تفاقم المشكلة صدر قانون جديد في )69(عشر عاما مع الغرامة
، فضـال عـن   ه يعاقب مهرب المخدرات باالعـدام السنة المذكورة اعال

-1987(، وخـالل الفتـرة   زعين الذين يكررون جريمـة توزيعهـا  المو
  .)70(شخصا الرتكابهم الجريمة المذكورة) 341(تم إعدام  )م2001
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نهم يرحلـون الـى   وبالنسبة للمدمنين فاذا كانوا من غير السعوديين فا
، اما السعوديون فانهم يفصلون من وظائفهم، ويرسلون الى مراكز بلدانهم
  .)71(العالج 

فـي   وعلى مستوى المؤسسات فقد شارك االمير طالل بن عبد العزيز
مبادرة الملكة سيليفيا ملكة السويد في مؤسسة منتور العالميـة لمكافحـة   

عـام  ) منتور العربيـة (م ، وقد انشأ االمير طالل 1991المخدرات عام 
وفـي داخـل   . )72(م ، فكانت الفرع السابع لمؤسسة منتور العالمية2004

ى المملكة هناك ثالث مستشفيات كبيرة اضافة الى مؤسسات وجمعيات تعن
ويوجد في المملكة ايضا عدد من الجهات واللجان . )73(بمشكلة المخدرات

لمخـدرات  الخاصة بمكافحة المخدرات، منها اإلدارة العامـة لمكافحـة ا  
، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي يترأسها التابعة لوزارة الداخلية

ك لجـان  وهنـا . )74(االمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشـباب 
نسائية شكلت لمكافحة المخدرات تابعة للقسم النسائي التابع الدارة مكافحة 

  .)75(م1988المخدرات ، والذي كان قد شكل عام 
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  نتائج البحث
تؤكد كل المؤشرات والمعلومات على قلتها، ان مشكلة المخدرات فـي  

طي المخدرات بدأ المملكة العربية السعودية آخذة بالتفاقم، خاصة وان تعا
ينتشر بشكل ملحوظ بين المراهقات والنساء السعوديات في بلد اسـالمي  

  .محافظ بنسبة كبيرة
اما فيما يخص اجراءات المملكة  فعلى الرغم مـن الجهـود الكبيـرة    
المبذوله، اال انها التتناسب وحجم المشـكلة اال فيمـا يخـص العقوبـات     

سـبل العـالج للمـدمنين، امـا     القضائية فهي رادعة اضافة الى توفير 
االجراءات االخرى كالتوعية االعالمية، فهي معالجة للنتائج ال االسباب، 
فهي التزال الترقى الى المستوى المطلوب، فعلى سبيل المثال فان الدخل 
المادي المرتفع سالح ذو حدين اذا لم يستخدم وفق خطط مدروسة، ممكن 

ذا العامل هو احد اسباب انتشـار  ان يعطي نتائج عكسية ولهذا نجد ان ه
المخدرات في المملكة، بينما نجد عكس ذلك في بعض البلـدان االخـرى   

  .كمصر التي يعد الفقر من اسباب انتشار المخدرات فيها
ان المجتمع السعودي يمر بأزمة حقيقية، فان التطور الهائل الحاصـل  

التقليديـة   في العالم من وسائل اعالم وثقافات مختلفة جعـل المؤسسـات  
عاجزة عن مواجهة هذه التحديات لذلك البد من وضع خطـط مدروسـة   
لوصول الفرد واالسرة الى القدرة على الردع الـذاتي مـن هـذه اآلفـة     
الخطيرة، فالعقوبات واالجراءات الرادعة التعطي نتائج ناجحـة والـدليل   

  .ازدياد حجم المشكلة
ة الي دولة لذا فان انغماس ان القوى البشرية، هي البنى التحتية الحقيقي

الشباب في دوامة االدمان يهدد الدولة في صميمها ، واليسعني هنا اال ان 
لقد كوفح اإلسالم بالسالح فكانـت  : "استشهد بمقولة احد المفكرين العرب

  ".نتائج الحشيش أقوى
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  ملصادر واهلوامشا
،  1عربيـة ، ط عبد الرحمن مصيقر ، الشباب والمخدرات فـي دول الخلـيج ال   )1(

  . 26-25، ص ص ) م1985الكويت ، (شركة الربيعان للنشر والتوزيع ، 
، ص ) م1981بيروت ، (، مؤسسة الرسالة ،  1صالح يحياوي ، المخدرات ، ط )2(

  . 17؛ مصيقر ، المصدر السابق ، ص 27-25ص
  . 22يحياوي ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 29-28مصيقر ، المصدر السابق ، ص ص )4(
  . 18-17المصدر نفسه ، ص ص )5(
  . 39يحياوي ، المصدر السابق ، ص )6(
  :، دراسة متاحة على الموقع )) انواعها اضرارها: تاريخ المخدرات(( )7(

www.asfh.net. 
  . 70يحياوي ، المصدر السابق ، ص )8(
  . 54المصدر نفسه ، ص )9(
  . 34-33المصدر السابق ، ص صمصيقر ،  )10(
عبد الوهاب عبد الرزاق ، مشكلة المخدرات في الـوطن العربـي ، مديريـة     )11(

  . 28، ص) م1979بغداد ، (الشرطة العامة، 
  :المخدرات آفة العصر ، دراسة متاحة على الموقع  )12(

www.bandalucia.com. 
مواجهة مشكلة المخـدرات بـين   ((؛  28د الرزاق ، المصدر السابق ، صعب )13(

  :، موسوعة مقاتل من الصحراء )) الواقع والمستقبل
www.moqatel.com. 

  . 38مصيقر ، المصدر السابق ، ص )14(
 .مواجهة مشكلة المخدرات ، المصدر سابق )15(
 Drugs":على تفاصيل اكثر حول تاريخ المخدرات وقوانينها ينظـر  لالطالع  )16(

www.mrs.umn .edu.History"  
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  . 188مصيقر ، المصدر السابق ، ص )17(
  :م 2006كانون األول  2، ) 10231(صحيفة الشرق االوسط ، العدد  )18(

www.asharqalawsat.org. 
  .م 2006كانون الثاني 14، ) 10182(المصدر نفسه ، العدد  )19(
جامعة الدول العربية ، المنظمة الدولية العربية في الدفاع االجتماعي ، الندوة  )20(

، ص ) م1971القـاهرة ،  (الدولية العربية حول ظاهرة تعـاطي المخـدرات ،   
  . 344-343ص

  . 357المصدر نفسه ، ص )21(
  . 367-361ه ، ص صالمصدر نفس )22(
  .191-188مصيقر ، المصدر السابق ، ص ص )23(
  :م2006كانون االول 7العربية نت ،  )24(

www.alarabiya.net 
، مقال متاح علـى  ))خمسة اعوام من نهش قلب نظام الحكم((حميد كشكولي،  )25(

  :الموقع
www.rezgar.com 

بـد  م؛ ع2006تشـرين الثـاني    11) 10218(صحيفة الشرق االوسط، العدد  )26(
  .83الرزاق ، المصدر السابق، ص

  :م 2007كانون الثاني 10امان،  –مركز االخبار  )27(
www.amanjordan.org 

 24دي لالرشاد االلكتروني ، مركز المعلومـات ، االخبـار ،   مركز عفت الهن )28(
  :م2007كانون الثاني 

www.ehcconline.org 
  .مركز االخبار ، المصدر السابق  )29(
  :منتديات قصيمي نت  )30(

www.qassimy.com 
  :موقع مدرسة القصاب على الشبكة الدولية للمعلومات  )31(

www.alkasabschool.com 
  .كشكولي ، المصدر السابق  )32(
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  .مركز عفت ، المصدر السابق  )33(
ى ، دراسة متاحة عل)) المخدرات في الوطن العربي: المخدرات افة المجتمع (( )34(

  :الموقع 
www.tarbya.net 

  .مركز عفت ، المصدر السابق  )35(
  :موقع المنشاوي على الشبكة الدولية للمعلومات  )36(

www.minshawi.com 
  . 41عبد الرزاق ، المصدر السابق ، ص )37(
  .، المصدر السابق  كشكولي )38(
  .المصدر نفسه ؛ موقع المنشاوي ، المصدر السابق  )39(
  .م 2006كانون الثاني 5، ) 9900(صحيفة الشرق االوسط ، العدد  )40(
  .مركز االخبار ، المصدر السابق  )41(
  .موقع مدرسة القصاب ، المصدر السابق  )42(
  .المخدرات افة المجتمع ، المصدر السابق  )43(
  :تقرير متاح على موقع قناة الجزيرة الفضائية  )44(

www.aljazeera.net 
)45(  News terrorism, "wars around the world – headlines 
terrorism": 

www.strategypage.com 
)46(  Gene Lovak, "Drugs Smuggling and Other Crimes 
Committed by a dictator": www.worldpress.org 

اضرارها واسباب انتشارها ، سلسـلة المخـدرات   : صالح السعد ، المخدرات  )47(
  . 132، ص) م1997عمان ، (، ) 3(رقم 

)48(  Joseph Brewda  , "Britain's Opium Wars: two centuries 
and going strong" , EIR , Vol.(23) , No.(30) , (Washington , 
1996) , p.24 . 

  .مركز عفت ، المصدر السابق  )49(
  . 77عبد الرزاق ، المصدر السابق ، ص )50(
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  :م 2002حزيران 12، ) 10849(صحيفة الجزيرة االلكترونية ، العدد )51(

www.suhuf.net 
  . 53مصيقر ، المصدر السابق ، ص )52(
  :م  2005حزيران 11صحيفة ايالف االلكترونية ،  )53(

www.elaph.com 
  .م 2006نيسان  28، ) 2037(صحيفة الوطن ، العدد  )54(
  .م 2006تشرين الثاني  11، ) 10218(العدد صحيفة الشرق االوسط ، )55(
اشرف محمد عبد الرحمن مؤنس ، : لالطالع على النص الكامل لالتفاقية ينظر )56(

دراسة في العالقـات  :وثائق ونصوص اساسية من التاريخ السعودي المعاصر 
 338، ص ص ) م2004القاهرة،(،  1التعاهدية في عهد الملك عبد العزيز ، ط

-358 .  
  .م 2006حزيران  26، ) 2096(صحيفة الوطن ، العدد )57(
  .م1989االعالمية ، كانون الثاني  االمم المتحدة ، شعبة المخدرات ، الرسالة )58(
  .م 1988تشرين األول  14، ) 42(صحيفة اضواء االنباء ، العدد  )59(
) 265/ص:سري ، رقـم (انقرة -سفارة الجمهورية العراقية ، الدائرة الصحفية )60(

م ، المرسل الى وزارة الثقافة واالعـالم ، دائـرة االعـالم    10/10/1989في 
الخارجي ، وثائق الخارجية العراقية ، محفوظة في مركز الدراسات االقليميـة  

  ) .5(، جامعة الموصل ، سجل رقم ) التركية سابقا(
  .م 2001نيسان 30، ) 8189(صحيفة الشرق االوسط ، العدد  )61(
  . 84زاق ، المصدر السابق ، صعبد الر )62(
  .م1986تموز -االمم المتحدة ، شعبة المخدرات ، الرسالة االعالمية ، أيار )63(
  .م 1988تشرين األول  21، ) 43(صحيفة اضواء االنباء ، العدد  )64(
  .كشكولي ، المصدر السابق  )65(
خـالل المـؤتمر   وزارة الخارجية السعودية ، كلمة المملكة العربية السعودية  )66(

الذي عقدته لجنة المراقبة الدولية للمخدرات ، الـدورة الرابعـة والخمسـون    
 www.mofa.gov                                          :م18/10/1999

  :الخبر متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على الموقع  )67(
www.almotamar.net 
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The spread of Drugs In Saudi Arabia And Its 
Dangers upon The Generations In Future 

 
Mithaq K. J.  

Assistant lecturer / Regional Studies Centre 
 

Abstract 
Saudi Arabia during the last ten years witnessed a  

significant increase in the size of drugs problem . The drugs 
materials during 1970 were too little. Then in 1980 had 
witnessed some  increase. During the last five years the ratio of 
those who take drugs increase four times to reach in 2005  
''33.7%''  The increase in per capita in Saudi  and  the wrong 
information  concerning drugs as well as  the coming labour 
force all these fibers reflected the reasons behind the spread of 
drugs which threaten all society. Therefore, Saudi Arabia tries 
to make good  efforts to face this danger boot it needs  some 
concentration upon informative aspect. 
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