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مقارنه بني اململكة العربية السعودية وأسرتاليا وهولندا
املقدمة:

تتعرض هذه الدراسة بالوصف والشرح لسياسات وبرامج العالج اليت تقدمها اململكة العربية
السعودية ملدمين املخدرات الصلبة (قوية التأثري كاهلريوين والكوكايني) ومدى فعاليتها ،كما يتم التعرض
لطبيعة برامج عالج املخدرات وتطبيقاهتا وجماهلا ونتائجها يف كل من هولندا وأسرتاليا واملقارنة بينها وبني
الربامج العالجية يف اململكة العربية السعودية لتقدمي مقرتح من شأنه حتسني هذه الربامج وتطوير ممارستها
وتطبيقاهتا.
تنقسم هذه الدراسة إلى مقدمة وسبعة فصول:
تعىن املقدمة بتعريف الدراسة وبيان أمهيتها وأهدافها املراد حتقيقها واالستفسارات واجلوانب اليت
سيتم مناقشتها باإلضافة إىل تعريف املفاهيم واالصطالحات األساسية يف الدراسة.
يأيت الفصل األول بعد ذلك لبيان الدراسات السابقة وبيان مشكلة البحث واألسئلة املنطقية اليت
تنطوي عليها الدراسة باإلضافة إىل أهدافها ومقاصدها ومغزاها واحملاور الرئيسية هلا.
يعرض الفصل الثاين نظرة عامة عن املخدرات واإلدمان والعالج .ويتم تعريف ماهية املخدرات
واإلدمان وخصائصها .أقسامها وميزاهتا الرئيسية .ويوضح املعايري املطورة املتبعة للفصل بني أنواعها،
ويستكشف إدمان املخدرات وطرق عالجها يف مستشفيات األمل يف اململكة العربية السعودية .ويعطي
هذا الفصل أيضا تفصيال لآلثار االجتماعية واالقتصادية واملادية للمخدرات مبرور الزمن ودراسة االجتاهات
احلالية يف تعاطي املخدرات واستعمال املخدرات املمنوعة.
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ويقدم الفصل الثالث نظرة عامة على األدبيات والنظريات احلديثة املنوطة بالسياسات واملمارسات
املعنية باستعمال املخدرات واإلدمان ووسائل منعها وعالجها يف اململكة العربية السعودية وهولندا وأسرتاليا.
ويلقي هذا الفصل الضوء على القضايا األساسية واضعا يف االعتبار سياق التغريات يف السياسات
والتدخالت العالجية .ويضع اجلزء األول من هذا الفصل موضوع إدمان املخدرات ضمن السياق التارخيي
عن طريق مراجعة التغريات الطارئة يف العقود األخرية والعوامل املشرتكة اليت كان هلا تأثري على سياسات
وممارسات العالج لتعاطي املخدرات املادية.
ويناقش هذا الفصل بعد ذلك اجملهود الذي بذلته دول اململكة العربية السعودية وهولندا وأسرتاليا
يف وسائل العالج اخلاصة بإدمان املواد املخدرة .ويلي ذلك مقدمة تلخيصيه للنظرية النقدية ونظرية
اخلطاب السياسي اليت تستخدمها هذه الدراسة.
ويناقش الفصل الرابع بالتفصيل الطريقة املنهجية للدراسة واملتبعة يف هذا البحث وتقدمي أسباب
اختيارها .وقد مت اختيار النموذج البنائي والنظرية النقدية ألهنما املنهجان املناسبان بشكل كبري للدراسة
والقادرين على إجابة األسئلة اليت يطرحها هذا البحث .ويشتمل هذا الفصل على أبواب عديدة مبا فيها
منهجية البحث وتصميم الدراسة وإجراءات البحث املتبعة يف مجع البيانات وأسباب اختيارها واالعتبارات
األخالقية ،باإلضافة إىل خامتة هذا الفصل.
ويلخص الفصل اخلامس نتائج الدراسة حيث يقدم اجلزء األول املقابالت الشخصية واليت تتم
وجها لوجه .ويقدم اجلزء الثاين نتائج مناقشات جمموعة الرتكيز .ويتم عرض النتائج يف جمموعتني :طبية
وغري طبية .وكذلك يتم االستعانة باقتباسات مباشرة من أقوال املشاركني لتوضيح اآلراء الواردة يف عينات
الدراسة.
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وتنقسم نتائج األسئلة الواردة على النهج العالجي إىل جمموعتني فرعيتني يف اجلداول :التسامح
الصفري (أو عدم تسامح) وتقليل الضرر ،واللتان تعكسان املوضوعات السائدة اليت انبثقت من املقابالت
الشخصية ومناقشات جمموعة الرتكيز.
ويناقش الفصل السادس نتائج الدراسة اليت اعتمدت فيه املناقشة على أربعة أسئلة أساسية طرحها
املشاركون يف املقابالت الشخصية وجمموعة الرتكيز إلجناز أهداف الدراسة املبينة أدناه .وحيتوي الفصل
األخري على ملخص الدراسة واخلامتة والتوصيات .وقد مت عرض ذلك يف أجزاء حتت عناوين ملخص
النتائج واآلثار املرتتبة على السياسة العالجية واملمارسة والتوصيات الواجب اختاذها واخلامتة.
أهداف الدراسة:

تكمن أهداف الدراسة األساسية فيما يلي:
 -1وصف وتفحص للسياسات املعنية بتعاطي املخدرات املادية يف اململكة العربية السعودية.
 -2تقدير فعالية التدخالت العالجية باملستشفيات ملتعاطي املخدرات واملدمنني.
 -3مقارنة سياسات العالج املتبعة يف اململكة العربية السعودية مع تلك املتبعة يف كل من أسرتاليا وهولندا
ووضع االجتاه السعودي يف سياق عاملي.
أسئلة الدراسة:

-1

ما هي السياسات العالجية املتبعة مع مدمين املخدرات واإلدمان يف اململكة العربية السعودية؟

-2

كيف مت تغيري السياسات يف العقود األخرية؟ وملاذا؟

-3

ما هي أشكال التدخالت املراد استخدامها يف العالج وإعادة التأهيل ملدمين املخدرات وما هي
مدى فعاليتها؟
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-4

ما هي السياسات وطرق العالج اليت يتم تطبيقها يف أسرتاليا وهولندا؟

-5

وهل هي ذات عالقة أو ميكن تطبيقها يف اململكة العربية السعودية؟

منهجية وتصميم البحث:

مت استخدام االجتاه البنيوي يف هذا البحث مع االستعالم النوعي كمنهج للبحث يف جتميع
البيانات األساسية والثانوية وقد تبىن الباحث إلحداث موازنة بني التوثيق والتجارب احلياتية الواقعية
واستخدامهما كمصدرين للبيانات يف زيادة اعتمادية النتائج االجتاه البنيوي كمنهجيه عمليه ميكن تطبيقها
على العلوم االجتماعية للتعرف على التجارب العملية وطرق الفهم اخلاصة مبجموعه من األخصائيني
االجتماعيني يف جمال عالج تعاطي املخدرات .كما مت استخدام االجتاه التفسريي لدراسة احلالة بشكل
رئيسي لتحديد ووصف السياسات والتطبيقات اخلاصة بعالج إدمان املخدرات يف اململكة العربية السعودية
وتتبع التغريات وطرق إعادة التأهيل اليت تتم يف النظم والقطاعات الصحية السعودية.
وإلجراء املقابالت الشخصية وحتديد جمموعات الرتكيز ،قضى الباحث شهرا يف ثالث مدن
سعودية تقع فيها فروع مستشفيات األمل .وقد مت جتميع بيانات هذا البحث من خالل  43مقابله
شخصية وجها لوجه وجمموعة تركيز واحده للمناقشة تتألف من  7مشاركني باإلضافة إىل مصادر أخرى
كالدراسات السابقة حول إدمان املخدرات ووثائق السياسات العالجية والوثائق األخرى اخلاصة بسياسات
العالج يف اململكة العربية السعودية وأسرتاليا وهولندا .وكجزء من مراجعة األدبيات السابقة واحلصول على
معلومات الدراسات السابقة ،حصل الباحث على نسخ من هذه املستندات أو قام بتصوير األجزاء املتصلة
بالبحث من النسخ املخزنة يف مستشفيات األمل باململكة.
املقابالت الشخصية:
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مت جتميع البيانات بني شهري مايو وأغسطس .2111
وحضر املقابالت الشخصية ثالثة وأربعون مشاركا ،منهم  11طبيبا نفسيا وه 2شخصا يشغلون
مناصب يف الفريق العالجي كأخصائيني نفسيني أو أخصائيني اجتماعني أو يشغلون مناصب إدارية
باملستشفى.
وقد انقسم المشاركون إلى مجموعتين بغرض التحليل اإلحصائي:
أ) الفريق الطيب (األطباء النفسيون ومديرو املستشفى).
ب) الفريق غري الطيب (األخصائي النفسي واألخصائي االجتماعي والواعظ الديين واملستشارون العالجيون
املهنيون واملستشارون العالجيون املتخصصون).
وقد متت كافة املقابالت يف مكاتب خاصة أو قاعات اجتماع يف مستشفيات األمل يف جده والرياض
والدمام.
وكانت املقابالت الشخصية ترتاوح ما بني  45إىل  01دقيقة ،وكان يتم تسجيلها بعد موافقة
املشاركني.
وكانت ترتكز جمموعة األسئلة يف املقابالت الشخصية يف أربعة اجتاهات رئيسية :األمراض الناجتة عن
استخدام املخدرات ،والسياسات العالجية لإلدمان ،واملمارسات العالجية لتعاطي املخدرات الصلبة،
واملمارسات اخلاصة بإعادة التأهيل إلدمان املخدرات.
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مناقشة جمموعة الرتكيز:

يف  14سبتمرب  ،2111تقابلت جمموعة الرتكيز ملدة ساعة وكانت تتألف من  7أشخاص يف
إحدى قاعات مستشفى األمل جبده وقد مكث كافة املشاركني فرتة املقابلة ضمن جمموعة الرتكيز.
وكان  3أشخاص منهم مت اشرتاكهم يف املقابالت الشخصية وجها لوجه مع الباحث ووافقوا على
املشاركة يف مناقشة جمموعة الرتكيز أيضا .وكانت اخلربة االحرتافية للمشاركني كما يلي:
 -1أخصائي اجتماعي يبلغ من العمر  37عاما وله  11سنوات خربة يف جمال إدمان تعاطي املخدرات.
 -2أخصائي اجتماعي يبلغ من العمر  52عاما وله خربة  15عاما يف التعامل مع مدمنني للمخدرات
الصلبة.
 -3مستشار عالجي يبلغ من العمر  54عاما وله  11سنة خربه يف التعامل مع مدمين املخدرات .وكان
هذا املشارك نفسه مدمنا للهريوين كمخدر أساسي ولكنه متاثل للشفاء متاما بعد أن مت حجزه ملدة 9
سنوات.
 -4واعظ ديين يبلغ من العمر  30عاما وله  7سنوات خربه مع مدمين املخدرات الصلبة.
 -5مستشار صحي لألمراض العقلية يبلغ من العمر  51عاما وله  13سنة خربه يف التعامل مع مدمين
املخدرات الصلبة.
 -0أخصائي نفسي يبلغ من العمر  41عاما وله  12سنة خربه يف العمل مع مدمين املخدرات الصلبة.
 -7مستشار عالجي مهين يبلغ من العمر  40عاما وله  0سنوات خربه مع مدمين املخدرات الصلبة.
وعند اكتمال مجع البيانات من جمموعة الرتكيز واملقابالت الشخصية ،مت تفريغ الشرائط املسجلة
كتابة كاملة.
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سعت الدراسة احلالية إىل حتديد مدى تأثري مشكلة املخدرات يف اململكة العربية السعودية وما هي
السياسات والطرق املتبعة ملساعدة املدمنني على التعايف واستعادة أسلوب حياة صحية بال خمدرات.
وقد مت استخدام اخلطاب السياسي والنظرية النقدية يف مراجعة السياسات وطرق العالج بشكل
نقدي .ومت تطبيق النظرية النقدية لتحديد مواطن الضعف والقصور يف أسلوب العالج السعودي من
املخدرات واملشاكل الصحية والعقلية املصاحبة.
باالعتماد على نتائج الدراسة يمكن استخالص ما يلي:
 من املالحظ أن أسلوب تقليل الضرر من األساليب الفعالة عند عالج املدمنني من املخدرات. يكمن املبحث األساسي هلذه الدراسة يف أن نظم العالج املتبعة يف سوء استخدام املواد املخدرة الصلبة(واملخدرات األخرى) تعتمد على أسس تقليل حدة ضررها.
ويعد العالج الشامل متعدد النظم يف األسلوب وتتكامل فيه املناهج املختلفة يف العالج.
برغم ذلك هناك بعض التعديالت احملددة اليت مت إدخاهلا على السياسات العالجية الغربية ملواءمة
االختالفات الثقافية بني اململكة العربية السعودية والعامل الغريب.
ويبقى العالج يف اململكة العربية السعودية معتمدا على املعايري املقبولة بشكل أساسي ملعاجلة مدمين
املخدرات.
 تعد عملية العالج من تعاطي املخدرات عملية حيوية ومتعددة األبعاد .وميكن صياغتها على أهنا تتألفمن جانب عالجي وجانب وقائي حيدد مراحل العالج.
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وميكن أيضا صياغة مرحلة العالج على أهنا تتكون من مصادر عالجية خمتلفة ،على سبيل املثال دوائية
ونفسية واجتماعية .وتعمل كافة العناصر املذكورة أعاله بشكل متزامن على تقدمي العالج يف أحسن صوره
لكل فرد.
 سعت حكومة اململكة العربية السعودية يف التعامل مع مشكلة املخدرات بالعديد من الطرق املختلفةبدءا من التحرك من سياسة التسامح الصفري إىل سياسة تقليل الضرر.
وتأيت املرحلة الثانية يف اتباع برنامج تعليمي جمتمعي متعدد املستويات .وتأيت املرحلة الثالثة أكثر
مشولية وأسلوبا طويل املدى يف إعادة التأهيل على يد خدمات املتخصصني يف مستشفى األمل وفروعها.
 يتم تشكيل سياسات العالج وتطبيقاهتا حسب جمموعة من العوامل.وقد يبدو بعض منها متناقضا ومتضاربا يف بعض األحوال .ولكن بشكل مثايل ،يف جماالت الطب
وحتقيق الرخاء االجتماعي ،يتم تشكيل سياسات العالج وتطبيقاهتا حسب الرأي العام والتكلفة الصحية
وتطوير أدوية جديدة للتعامل مع املدمنني واالعتبارات االقتصادية والدينية والثقافية.
باإلضافة إىل العوامل اخلارجية املذكورة أعاله ،تؤكد النتائج أن بعض العوامل الداخلية نتج عنها
تغيري يف السياسات العالجية داخل مستشفى األمل وفروعها وتشتمل التأثريات الداخلية هذه على
اختبارات املرضى التقيمية واستجاباهتم للعالج والزيادة يف عدد املدمنني للمخدرات واملشكالت اليت تواجه
تطبيق السياسات والقيادة وتأيت التغريات أيضا كرد فعل لوسائل التطوير والعالج احلديثة يف جمال العالج
من املخدرات.
 ال توجد طريقة عالج مثالية ،وتنطوي معظم حاالت إعادة تأهيل املدمنني على مزيج من األساليباملختلفة.
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ويشتمل األسلوب الطيب على العالج بعقار امليثادون وبدائله األخرى اليت تتحكم يف تعاطي
املخدرات ،وقد يبدأ التحليل اإلدراكي كجزء من النظام إلحداث تغري سلوكي.
ويتم تشجيع اجلانب الديين لدى املرضى كمرحلة تكميلية ملراحل العالج الطيب .ويتم تطبيق
األسلوب الشمويل أيضا ،وينطوي هذا األسلوب على خطوات كإتباع النظم الغذائية احملسنة والتمارين
الرياضية واالنغماس داخل األسرة.
ومل يظهر يف اململكة العربية السعودية وال يف هولندا وال أسرتاليا أي من الطرق القادرة على تقدمي
طريقة للعالج تكون فعالة بشكل ملحوظ عن األخرى فيما خيص عدد املرضى الذين مت تأهيلهم بشكل
كامل.
وميكن مقارنة طرق العالج اليت تقدمها مستشفى األمل وفروعها بشكل كبري مع تلك الطرق
املستخدمة يف مستشفيات أسرتاليا وهولندا والدول األخرى املتقدمة اقتصاديا.
 يظهر حاليا مبدأ تقليل الضرر على أنه من اخلطط النافعة يف عالج إدمان املخدرات باإلضافة إىل برامجاملعاجلة يف اململكة العربية السعودية .فيما يتعلق أيضا بالسياسات العالجية وتطبيقاهتا لكل من الدولتني
املوجودتني يف الغرب (هولندا وأسرتاليا) واليت مت فحصهما بالتفصيل ،مت اقرتاح تطبيق خطة السياسات يف
كل من الدولتني على اململكة العربية السعودية أيضا حيث يعد املدمن يف هذه اخلطة عضوا صاحلا يف
اجملتمع وهتدف إىل استئصال وصمة العار اليت تلصق مبدمن املخدرات .وهذا جيعل عند الناس قابلية لتقبله
يف اجملتمع حيث يتماثل تدرجييا للتكامل مع اجملتمع .ويعد هذا من األساليب الرحيمة باملدمنني .حيث
يضع يف االعتبار عدة عوامل تقود األشخاص إىل اللجوء لتعاطي املخدرات كطريقة للتعامل مع ظروفهم
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الشخصية .وميكن هلذا األسلوب أيضا حتسني برامج التعليم عن طريق توضيح أن تعاطي املخدرات أمر
طيب واجتماعي وليس سلوكا إجراميا مقصودا.
نظرا الستناد هذه الدراسة إىل جتارب ومفاهيم كل من احملرتفني يف اجملال الطيب وغري الطيب
واملشرتكني يف عالج املدمنني للمخدرات الصلبة يف اململكة العربية السعودية ،ستكون النتائج مهمة لكل
من مقدمي عالج املخدرات يف القطاع احلكومي وغري احلكومي برغم ذلك ،ال ميكن تعميم النتائج على
جمموعات سكانية كبريه يف اململكة العربية السعودية ولكن احلكمة يف استهداف جمموعات خاصة مثل
واضعي السياسات العالجية وأخصائي العالج ومراكز عالج اإلدمان.
ويكون ملقدمي برامج عالج اإلدمان اخلاصة األخرى حق الوصول واالنتفاع بأفكار وجتارب
مقدمي العالج الذين يعدون جزءا من هذه الدراسة الذين سيقومون بدور مهم يف اإلدالء بررائهم
ومعلوماهتم فيما خيص عالج إدمان املخدرات.
ويف كلتا احلالتني قد يؤدي الوصول اىل آراء املشاركني إىل حتسني طرق عالج اإلدمان يف الدولة
كلها.
تتضمن نتائج هذه الدراسة تغري سياسة حكومة اململكة العربية السعودية إىل الرتكيز على أسلوب
تقليل الضرر .ويعد هذا البحث بشكل رمسي ،حسب علم الباحث ،أول دراسة تضطلع مبراجعة
السياسات العالجية وتدعو إىل التغيري اجلذري حنو أسلوب تقليل الضرر ،أيضا مل يتم إجراء أية حبوث حىت
تارخيه تتصل بأسلوب تقليل الضرر مع متعاطي املخدرات الصلبة يف اململكة العربية السعودية ،مما جيعل
األمر صعبا يف تقرير ما إذا كان أسلوب تقليل الضرر احملدد حاليا وبراجمه تعد يف احلقيقة النماذج األفضل
من ناحية املمارسة ملتعاطي املخدرات يف اململكة العربية السعودية أم ال ،برغم أن التدخالت العالجية
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املستخدمة خلطط تقليل الضرر ذات فاعلية حمدودة يف تقليل املخاطرة والضرر لبعض اجملتمعات ،فإنه غري
معلوم إىل أي مدى قد يكون هذا األسلوب صاحلا ملتعاطي املخدرات يف اململكة العربية السعودية.
وقد اتضح من هذا البحث أيضا أن مستشفى األمل وفروعها يف اململكة العربية السعودية
تستخدم أسلوبا مشوليا ومتعدد األنظمة يف عالج األشخاص املدمنة للمخدرات .برغم ذلك ،أكد
املشاركون يف هذه الدراسة بأن مناذج العالج الغربية قد ال تكون مناسبة للمملكة العربية السعودية ،ولكنها
حتتاج إىل تعديل لتناسب اجملتمع السعودي والبيئات األسرية فيه .وتبني النتائج بشكل واضح أن مناذج
العالج مناسبة للسياق السعودي وعلى حمك النجاح إن شاء اهلل.
النتائج:

هناك عدد من النتائج التي برزت من هذا البحث ،وهي كما يلي:
-

تشري حالة عدم التأكد وسوء الفهم اليت تربز كنتيجة التغيري من سياسة عدم التسامح إىل سياسة

تقليل الضرر يف العالج إىل أن هناك عدم توافق يف تقدمي االستشارة من املمارسني وواضعي السياسات
العالجية الكبار.
ويشري غياب احلوار (على األقل غياب احلوار كما هو مسجل يف املستندات العامة وأوراق
الباحثني ومقاالهتم) يف هذا املوضوع إىل أن هناك نقاشا حمدودا قبل تغيري السياسة.
ويشري ذلك إىل أن واضعي السياسة الكبار قد حيتاجون إىل استشارة ممارسني بشكل كبري يف
املستويات األدىن يف العملية العالجية نظرا ألن سياسة العالج الناجحة عادة تربز من اختاذ اآلراء على
مستوى واسع يف األمور املهمة وأن الفشل يف األخذ يف االعتبار مثل هذه التجارب هلؤالء الذين يتعاملون
مع األمور املهمة قد تؤدي إىل سياسات عالجية فقرية .عالوة على ذلك قد يستاء املمارسون يف أي جمال
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أو نظام من السياسات املفروضة من األعلى حيث ال يوجد فيها االستشارة املناسبة .وقد حنتاج يف هذا
األمر وكذلك يف األمور األخرى إىل االستشارة اجليدة واملتأصلة بني واضعي السياسات الكبار والذين
يتعاملون مع املشكالت النامجة عن تطبيق هذه السياسات بشكل يومي.
 هناك حاجة ماسة إىل حتسني قنوات االتصال بني واضعي السياسات العالجية الكبار واملمارسني يفاملستويات األقل .وتشري بيانات املسح إىل أن بعض املمارسني غري معتادين على أسس ومبادئ سياسة
تقليل الضرر يف العالج .وبعضهم غري مدرك لتغري السياسة أو أسباب هذا التغيري
وحيتاج تطوير السياسة يف كافة جوانبها أن يتم توصيلها إىل من حيتاجون إليها .عالوة على ذلك ،إذا مت
تطبيق هذه السياسة وااللتزام هبا ،فهناك حاجة ماسة إىل تسويغها وشرحها ،وإال سيتم جتاهلها أو إمهاهلا
من هؤالء املفرتض أن يقوموا بتطبيقها.
 باإلضافة إىل موضوع االستشارة واألخذ برراء املختصني ،يوجد مقرتح بضم أسر متعاطي املخدراتومدمين املخدرات السابقني إىل املراجعات املستقبلية .وميكن أن يكون للمدمنني السابقني نصائح يف غاية
األمهية حول كيفية حتسني الربامج العالجية ،كما باستطاعة أعضاء األسرة مشاركة األفراد اليت تساعد نظم
إعادة التأهيل.
لوحظ من بيانات هذه الدراسة بعض الفروق املميزة بني املشاركني يف اجملال الطيب واملشاركني يف
غري اجملال الطيب .ومن الواضح أن جمموعة املشاركني خارج اجملال الطيب كانوا أكثر نقدا ألساليب العالج
ذات النمط الغريب وقد نشأ ذلك عن مفهوم أن بعض األساليب غري إسالمية وال تناسب ثقافة اململكة
العربية السعودية مما يؤدي إىل عدم فاعليتها يف التطبيق .ويشري االختالف يف املفاهيم مرة أخرى إىل أنه
ميكن حتسني قنوات االتصال ومن الواضح أن جمموعة املشاركني خارج اجملال الطيب ليسوا على دراية كافية
بفاعلية نظم العالج املختلفة.
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وخنلص من هذا البحث إىل أن اجلانب الديين ال يزال يشكل حجر الزاوية يف تطوير سياسة
العالج .يف حني أن الدين يشكل حمور اجملتمع السعودي إال أننا نؤكد على انه جيب أن تعتمد السياسات
العالجية الطبية على األحباث اليت تستند إىل الدليل والربهان .وناقش الباحث أنه ال جيب النظر إىل أي
مقرتح على أنه إسالمي أو غري إسالمي فقط ولكن أن يكون هناك اعرتاف به من املمارسات الطبية اليت
تستند على دليل واضح.
وال يتم صياغة السياسات العالجية أوال مث يتم مراجعاهتا الحقا للتأكد من صحتها علميا .وقد مت
مناقشة هذا االجتاه يف املؤمتر السنوي اخلامس جملموعة املمارسني والذي مت انعقاده يف  .2114/2 /21يف
حني أنه يتم تطبيق ذلك يف معظم اجملاالت الطبية وخاصة احلاالت املستعصية إلدمان املخدرات ،حيث
توجد العديد من التطبيقات االجتماعية والثقافية والصحية القوية.
إال أن السياسات العالجية متيل إىل أن تكون جدلية ومتعارضة وال يتم فهمها بشكل صحيح.
وتؤكد الدراسة من بداية هذا املشروع بأهنا ليست دراسة مقارنة هبذا الشكل الضيق .فهي ال
تبحث يف استنتاج أي من الدول لديها نظام عالجي أفضل .لكن النتيجة واضحة بأنه ليس هناك أسلوب
عالجي مثايل لعالج إدمان املخدرات وأن كافة النظم هبا ميزات وعيوب .وعوضا عن ذلك ،فقد أشار
هذا العمل إىل السياسات واملمارسات العالجية يف كل من هولندا وأسرتاليا الكتشاف ما إذا كان لديها
بعض األساليب اليت ميكن تطبيقها يف اململكة العربية السعودية.
ومن الواضح أن العقوبات الشديدة ال تكبح صناعة املخدرات أو جتارهتا أو تعاطيها يف أي دولة.
وقد ال يساعد بتغيري االجتاه من عدم التسامح إىل تقليل الضرر من يطالبون بالقضاء هنائيا على كافة أنواع
املخدرات ولكنها كسياسة متحورة هلا أمهية كبرية ألهنا تعرتف بأنه ال ميكن القضاء على تعاطي املخدرات
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هنائيا ،ولكن من الفاعلية أن تسيطر على املوقف بعدم تشجيع تعاطي املخدرات ويف الوقت نفسه مساعدة
من وقعوا يف براثن اإلدمان.
مع أن هناك بعض االختالفات بني السياسات العالجية واألساليب املتبعة يف الدول الثالثة،
يوجد العديد من العوامل املشرتكة بينها.
وتؤكد التجارب يف كل من هولندا وأسرتاليا إىل أن هناك حاجة ماسة إىل توفر العديد من
اخليارات املختلفة أمام الفرق اليت تشرف على عالج اإلدمان يف اململكة العربية السعودية ،قد يتعرض
املرضى غالبا لقصص حياتية خمتلفة تقودها لتعاطي املخدرات بأشكال خمتلفة وحيتاج املمارسون إىل إمكانية
حتديد أسلوب مناسب حسب احلالة .باإلضافة إىل ذلك ،الحظ العديد من الباحثني أنه ال يوجد فعالية
متوقعة للشفاء ألي شخص يدعي أنه لن يتناول أي نوع من أنواع املخدرات بعد ذلك يف املستقبل .عوضا
عن ذلك ،جيب االعتماد على العديد من البدائل وأساليب تغيري السلوك إلحراز مستوى من االمتناع عن
تناول املخدرات اليت ميكن حتسينها عن طريق املساندة اخلارجية املستمرة املناسبة من األسرة واملصادر
األخرى.
التوصيات:

-

تطوير احلكومة السعودية أساليب عالجية شاملة ومتعددة املستويات أثناء عالج املرضى من
اإلدمان يف مستشفيات األمل.

-

إدراك احملرتفني الطبيني احلاجة إىل التكامل بني النواحي االجتماعية والنفسية يف اخلطط العالجية
باإلضافة إىل األساليب الدوائية.

-

مساعدة احلكومة السعودية ملستشفيات األمل يف تعليم كافة أعضائها حبيث يفهمون متاما مبدأ
العالج بتقليل الضرر وكيف ميكن تطبيقه بشكل موحد عند التعامل مع املرضى .وتشري نتائج
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الدراسة إىل أن معظم املشاركني سواء أكانوا من اجملموعة الطبية أو غري الطبية كانوا ميارسون مبدأ
تقليل الضرر يف العالج ،لكن كان يوجد القليل منهم غري معتاد بالسياسة العالجية أو تطبيقها.
-

بدء احلكومة السعودية يف استهالل حبوث متصلة أو حبوث مشاهبة مبساعدة خرباء من مستشفيات
خمتلفة يف اململكة العربية السعودية هبدف تطوير سياسة عالجية شاملة لتعاطي املخدرات.

-

تشجيع احلكومة السعودية وسائل اإلعالم واجلمهور على االنغماس يف مشكلة تعاطي املخدرات
واإلدمان ،وميكن للحكومة القيام حبمالت توعية جمتمعية تضم فيها كالا من اجلمهور ووسائل
اإلعالم حبيث يتم فهم اسرتاتيجية التطبيع للمرضى بشكل كامل.

-

وضع احلكومة السعودية توسيع خدمات عالج اإلدمان يف االعتبار عن طريق تطوير مراكز العناية
وإعادة التأهيل وتسهيالت العالج الرئيسية.

-

اختاذ احلكومة السعودية اإلجراءات الالزمة لتوسيع سياسات الرخاء االجتماعي وتطويرها ،حيث
يعد الرخاء االجتماعي اجلزء الرئيسي لألداء الوظيفي من الناحية الصحية واجلمالية.

-

تطور سياسات الرخاء االجتماعي يف اململكة العربية السعودية بشكل ملحوظ يف العقود األربعة
املاضية ،ولكن هناك مواطن قصور كثرية يف االجتاه السعودي يف عالج املخدرات واملشاكل الصحية
والعقلية واليت جيب تنقيتها فيما بعد لتطبيق بعض التغريات على أنواع املخدرات.

توصيات للربامج العالجية يف مستشفيات األمل

فيما يلي التوصيات التي خرجت بها نتائج الدراسة:
-

ال توجد هناك طريقة وحيدة للعالج تناسب كافة أنواع إدمان املخدرات ،وقد مت تقدمي أطروحات
ملستشفيات األمل بوجوب إجراء املزيد من البحوث مبساعدة اخلرباء من مستشفيات خمتلفة يف
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اململكة العربية السعودية أو خارجها لتطوير أسلوب شامل لعالج املخدرات يناسب أنواعا عديدة
منها.
-

من الواضح أن أساليب املنع املتبعة يف الثقافة االجتماعية هلا فعالية حمدودة بدليل استمرار تعاطي
املخدرات .ويرجع ذلك إىل أن عملية اإلدمان مرض مركب ،ويعد اإلدمان من األمور اليت ترجع
إىل أمراض جسدية ونفسية ،ونقرتح على مستشفيات األمل أن تتخذ قرارا حامسا بالعمل مع
احلكومة ووسائل االتصال واإلعالم والوكاالت التعليمية يف تطوير برامج توعية ضد املخدرات.

-

ال توجد لدى العديد من احملرتفني كما جاء على لسان املشرتكني املعلومات الكافية فيما خيص
سوء استعمال املخدرات ،وبالفعل ال يوجد لدى املمارسني املعينني اجلدد أية تدريبات رمسية على
العملية العالجية ،وهلذا السبب ميكن ملستشفيات األمل التعامل مع اجلامعات السعودية يف
مساعدة تدريب العاملني احملرتفني وال لذين بإمكاهنم إجراء حبوث ودراسات متصلة هبذا
املوضوع.

-

ميكن ملستشفيات األمل توضيح األساليب والسياسات العالجية لكافة األعضاء ،وتكون أكثر
حسما يف تطبيق سياسات التقليل من الضرر يف العالج.

-

جيب تطبيق التقييمات العلمية والبحوث ونتاج السجالت اإلحصائية الدقيقة املتوفرة بشكل عام
من مستشفيات األمل.

توصيات لواضعي السياسات العالجية:
فيما يلي التوصيات اخلاصة بواضعي السياسات العالجية واليت مت حتديدها أثناء التحليل النقدي
للسياسات العالجية للمخدرات يف اململكة العربية السعودية .هناك خطوات حسب هذه الدراسة جيب
اختاذها بشكل سريع خلدمة اجملتمع ومحايته ،ومنها:
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-1

التواصل املستمر مع احملرتفني الطبيني وغري الطبيني قبل تطبيق أي من برامج عالج املخدرات.

-2

تأسيس قوانني العالج الصحية وأخالقياته اليت تضمن نوعية ممتازة ومساواة يف احلصول على
اخلدمات الصحية واليت من شأهنا محاية الكرامة اإلنسانية واخلصوصية من خالل التسهيالت
الطبية املتاحة.

-3

مراجعة نظم السياسة االجتماعية والعدل االجتماعي لضمان تقدمي اخلدمات االجتماعية بشكل
مناسب وسهولة الوصول إليها من مدمين املخدرات الصلبة.

-4

مراجعة السياسات العالجية لضمان قابلية الوصول إىل العالج لكافة الطوائف وتوفريها لكل فرد
بشكل متساو ،وجيب على سياسة العالج أال تسمح لوزارة الداخلية بالتدخل يف الربامج الطبية
داخل مستشفيات األمل حيث أن املقيمني هبا يعدون من املرضى وليسوا جمرمني.

-5

دراسة اخلطط خللق وعي أكرب عن جمتمع تعاطي املخدرات وخماطرة.

اخلامتة

يقدم هذا البحث تقييما شامال للصعوبات واملشكالت املتصلة بتعاطي املخدرات الصلبة يف
اململكة العربية السعودية ،ال توجد طريقة مثالية وحيدة لعالج املدمنني ونسبة قليلة من مدمين تعاطي
املخدرات قد متاثل للشفاء بشكل كامل.
برغم ذلك يستطيع العديد من هؤالء املدمنني حتقيق حالة ميكنهم العيش فيها حبرية وبشكل كامل
ويعد املثل الشائع "الوقاية من العالج" من األمثال القدمية ولكنها متصلة بشكل رئيسي بعالج اإلدمان
حيث أن التوعية مبضار املخدرات من األمور املهمة جدا يف الوقاية قبل العالج.
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ومن الدروس املستفادة من هذه الدراسة أن مسامهات أعضاء الفريق قد حتقق نتائج إجيابية .وتأيت
مساندة أسر املرضى وأصدقائهم على القدر نفسه من األمهية.
وتبني مراجعة العمل اجلاري تنفيذه يف اململكة العربية السعودية أن النظام الصحي السعودي من
النظم املتقدمة حقا واملمولة بشكل جيد واليت تستجيب للبحث احلديث ويتساوى مع اخلدمات املقدمة يف
دول أخرى من العامل (إن مل يكن أفضل).
وستساعد األحباث املستقبلية اليت هتدف إىل فهم السياسات العالجية من وجهة نظر املرضى
والعاملني وحمرتيف عالج اإلدمان على أن تصبح اململكة العربية السعودية يف مقدمة الدول األخرى يف
منطقة الشرق األوسط.
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