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 القدس الشرقية أحياءفي  مخدرات قانونية تباع 

 مقدمة

ت الترويج لها منذ فترة وازداد يجرينواع جديدة من المخدرات أانتشار  بدء من واإلرشادمركز المقدسي للتوعية يحذر 
وحظ انتشار كثيف لمخدرات تباع بشكل علني وبسعر رخيص حيث ل ،مع قرب افتتاح السنة الدراسيةعملية الترويج لها 

مراض أباالصابة بمتعاطيها الى قد تؤدي إذ  اال أن تأثيرها خطير للغاية ،المخدرات القانونيةهذه المخدرات ب نسبيا، تسمى
والعنف المبالغ شديدة ها بنوبات الغضب ايتسم من يتعاطكما  ،مراض عضويةأالى كذلك تؤدي وقد  ،و نفسية خطيرةأعقلية 

  .، وفي حاالت معينة قد تصل الى حد الموتمبررالبه وغير 

 ؟ما هي تلك المخدرات

 أجنحة، يعطيكسل ، هرترين ماجيكجبلو،  ثمبسوطون، العالم كله ملكك، بيهايدرو، مستر نايس، جوكسي سموكرز، 
مناطق القدس الشرقية، ه المخدرات القانونية المتداولة في مختلفة من هذ ألنواعكل تلك االسماء  ،بطعم البطيخ أو الفانيال

باإلضافة إلى اسمها  كتب على الغالفيو ،بطريقة جميلة ومغرية مغلفةجميع هذه االنواع  أحجام عشرة غرامات أو خمسة،ب
المخدرات  لوائحال تحتوي على أي مركب ممنوع حسب  لكونها وواضح، بارز بشكل )قانونية% ۱۰۰( ،االصدارورقم 

من  وعلى الطرف اآلخر ،ر بكثير من المخدرات التقليديةطضرارها اخأن أفهي مخدرات قانونية، مع  ،وبالتالي ،العالمية
 قل من ذلك،أالعديد من متعاطيها هم ن العلم أ، مع اأي انها تباع لمن هم فوق الثامنة عشر عام ،"+۱۸"كتب الغالف، ي

 تباعغرامات  ۱۰عبوات  ، وهناك"عرض" غرام هدية ۲ شيكال وتحصل على ٦۰بسعر  تباع غرامات ٥ هنالك عبوات
سيتم شرح والحقا " ۲۰۱۳"او " ۲۰۱۲"اصدار ، حيث تكون مجانيةثالثة غرامات شيكال وتحصل على  ۱۰۰بسعر 

 .االصدار برقمالمقصود  وتفصيل

 ماكن البيعأالترويج و طرق

ا فالبديل لمخدر المروان مضاعفه، بأضعافقوى منه أ اال أنهتقليدي المخدر العن  كل نوع من تلك المخدرات يعتبر بديال 
 الذي يؤدي الى الهلوسةبديل مخدر االكستازي لبالنسبة  ماّ آ ،كتب على الغالف بانه اقوى بعشرة اضعاف المخدر التقليدي

خر تناول وجبة واحدة من آأي بمعنى  ،الغالفمن المخدر التقليدي حسب ما كتب على  اً ضعف بأربعين علىأفنسبة التركيز 
وكما يكتب  ،ثير على الجهاز العصبي والدماغأمن حيث التمن المخدر التقليدي ربعين وجبة أثير أالمخدر القانوني يساوي ت

امكانية  اضافة الى ،جل الترويج للمخدرألكتروني من مع رقم هاتف خلوي وموقع اال المنتج ليس لألكل، نعلى الغالف بأ
 محالتأو في  "كشك" ما يسمى بالكيوسكفي اسرائيل داخل كما تباع هذه المخدرات القانونية .توصيل الخدمة الى البيت

حيث تعرض البضاعة على الرفوف وبشكل  ،التدخين في زوايا و أقسامو، مرتبط بالتدخين يكون اسمهاودكاكين صغيرة 
و على أببعض االحياء العربية،  فتباع داخل سيارات تقف في أماكن معروفة ومحددةالشرقية أما في مناطق القدس  .علني

م البيع داخل يت ىماكن اخرأسوار البيت لفتح كشك، وفي أعمل حفرة بالبعض الذين يقومون بوهنالك  ،مداخل بعض البيوت
وقد تم اشهار السالح  ،بان بعض التجار والمروجين مسلحين ،، مع العلمبشكل خفي و مقاهي االنترنتأالتقليدية  المقاهي

 . المخدراته عن هذخالل جمعهم المعلومات  جمع المعلومات في مركز المقدسي للتوعية واالرشادعلى طاقم 

 أغلبيتها ،وهناك تركيبات وتوليفات غير معروفة ،مستعمليهاتداعيات خطيرة وكبيرة على  اله ةالقانونيالمخدرات ما يسمى ب
 من سموم للرئتين بدون أن يعرف إشراف مهني، ويتم استنشاق ما تحتويه ودون أيطبية إعدادها بمختبرات يتم ال كيماوية 

تحت إشراف ومراقبة  ال يتم انتاجهو ،تصريح من وزارة الصحة بدون، هذه المخدر يباع المخدر تركيب مّ مما تمستنشقها 
كما  ترويجهلتسهيل  نه هناك خدمة التوصيل للمكانأحيث  ،و مضايقةأ ، ويمكن الحصول عليه بسهولة وبدون تعقيدأي جهة

 .ذكر سابقا

 دور منظمات اإلجرام

وهي تشمل تغذية عملية الضخ  ،من أجل تجنب اكتشافها بالمخدرات منظمات اإلجرام استراتيجيتها الخاصة باالتجارتكيّف 
هنالك مؤثرات عقلية جديدة مهندسة كيميائيا ف ،تشكل تحدياً للسلطات بكل العالمالتي غير المشروع للمواد االصطناعية و
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نباتات، وهي مواد مغذية للستحمام أو لالعلى أنها أمالح  ستوردخارج نطاق المراقبة الدولية، وقد تتبقى ومصممة بحيث 
 .غير خاضعة للمراقبة اال أنها، نامرواال مخدر للكوكائين واالكستازي، وهنالك توليفة التدخين العشبية التي تحاكيبدائل 

عملية التحوير  الى المؤثرات العقلية االصطناعية الجديدة التي تشبه في تأثيرها للمواد الخاضعة للمراقبة تخضع هذه
عملية  لتسريعأُعّدت توليفات متعددة في العديد من دول العالم  ،هذا التوجهنظرا ل، يتم استبعاد مراقبتها دوليالكي  الكيماوي

لعلم واستعمال االقمار م اق الخناق على تهريب المخدرات التقليدية بين الدول مع تقدّ يها خاصة بعد تضيوترويج هانشر
 .ك المنظمات خسائر فادحةتكبيد تلمما أدى الى مراقبة اماكن تصنيع المخدرات وطرق تهريبها الصناعية ل

 كيفية صناعتها

رش العشب المجفف بتلك الخلطة حتى بعد ذلك  ويتم ،تونيساألأو  ۹٥ االيثانولمادة ب الخطرة يتم تذويب المواد الكيماوية
وتتكرر تلك العملية عدة  ،خرى من مادة كيماوية خطرة مختلفة عن االولىأ، ويتم تحضير خلطة تتشبع ثم تترك لتجف

حيث هذه المواد قانونية  تعد، تأثير اقوى وزيادة مفعولهاجل الحصول على أمن وجل زيادة تركيز المادة المؤثرة أمن  مرات
معينة والتي يتم تزويد المنتجين بها من قبل بعض التوليفات والخلطات ال ويتم استخدام ،القانونمن قبل غير ممنوعة أنها 

بشكل طبيعي من  وهي تمر ،استيراد المركباتالمزودون بتلك الوصفات ب تجونيقوم المنحيث  ،منظمات اجرامية عالمية
حيث يتم خلط ورش التبغ داخل المختبر وتغليفها وإخراجها إلى  ،المختبراتفي خبرة  وليس هناك حاجة الىالجمارك 

 المخدرات الممنوعة لوائحكشف أحد المركبات وإدخالها الى وعندما يتم  ،ويتم هذا العمل داخل مختبرات بيتية ،السوق
وهذا ما يفسر ما كتب على الغالف رقم  ده سلفاً ااعدبعنصر آخر قد تم  واستبدالهره ييقوم المنتجون بتغي ،ضمن القانون

 .۲۰۱۳، ۲۰۱۲االصدار 

 تداعيات استعمالها

وعصبية وذهنية قد تصيب وهنالك أعراض جانبية خطيرة جداً وأمراض نفسية  ،يبدأ التأثير بعد دقائق معدودة من التعاطي
 أوفعل عصبية، اكتئاب، مراجعة، عنف، وقد تصل إلى االنتحار أو الموت  حيث يظهر على الكثير منهم ردود ،من يتعاطها

 ،المواد يؤدي الى االدمان عليها كباقي المخدرات التقليدية هان تعاطي هذ. التحويل إلى مستشفى لألمراض العقلية والنفسية
تغير في سلوك ونمط تفكير واسلوب حياة الشخص، مما يؤدي الى خلق شخصية التؤدي الى  إدمانيهفهي ذات خواص 

قد  ،لتقليديااإلدمان كما هو الحال في  ،اليه األشخاص ألقرب بالنسبة حتى ،قبل التعاطي عن اً جديدة للمتعاطي تختلف تمام
يتجه الى اعمال غير قانونية  قد وفي الكثير من الحاالت ،يتوقف عن الدراسة او العمل، كما قد زيادة الجرعة الى يحتاج

 . للحصول على المال

 الخالصة

العربية  العديد من االحياءسهال، كما أنها تتوافر في  على هذا النوع من المخدرات التي وصفت بالقانونيةعتبر الحصول ي
فكما هو ، المراهقين والمراهقات ستهدفبالتالي، فإنها ت، المخدراتانواع باقي ب ة نسبيا مقارنةرخيصال وتتسم بأسعاره

هنالك استثناء من  اال أن، اإلناثمقارنة ببين الذكور أكثر انتشارا بشكل كبير ان تناول المخدرات غير المشروعة  ،معلوم
ذات الخواص االدمانية، فهي تنتشر بين االناث ومواد التنحيف  الطبي للمهدئات والمسكنات ستعمالهذه القاعدة، وهي اال

باألدوية الموصوفة هذه بالدول التي تقوم بالتوثيق وجمع البيانات المتعلقة في  لظاهرةافت، ونستطيع مالحظة هذه بشكل مل
 مواد فعالة جدا  االناث على انهالى ا لمخدرات القانونيةاجزء من تلك كما يتم ترويج طبياً، كدول أوروبا وأمريكا وكندا، و

 .ومهدئاتمسكنات كللتنحيف او وقوية 

اال  ،عون بانها تباع فقط لمن هم فوق الثامنة عشر عامانهم يدّ أ بالرغم منجميل ويتم تغليف هذه المخدرات القانونية بشكل 
ت وتم تحويلها دمنأالتي و تحت الثامنة عشر عاما العديد من الحاالتينا ولد ،ثمنها لديه وفرتتباع لكل من يفي الحقيقة  أنها

 بكثير من المخدرات التقليدية اكثرالجانبية على المتعاطين  اثارها من حيث أن الى المراكز المختلفة التي تفند هذا االدعاء
 .نستطيع معرفة من يتعاطها من خالل الفحوصات المخبرية أننا المن حيث و


