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 املقدمة 

املخدرات هي اآلفة اخلطرية القاتلة التي بدأت تنترش يف اآلونة األخرية يف كافة املجتمعات  

 باالهنيار. بشكل مل يسبق له مثيل، حتى أصبحت خطرًا هيدد هذه املجتمعات وتنذر  

واملخدرات هذه السموم القاتلة، ثبت من األبحاث والدراسات العلمية أهنا تشل إرادة  

اإلنسان، وتذهب بعقله، وحتيله هبا ألفتك األمراض، وتدفعه يف أخف احلاالت إىل ارتكاب املوبقات.  

هنا وتروجيها  وتبعًا النتشار هذه املخدرات ازداد حجم التعاطي، حتى أصبح تعاطي املخدرات وإدما 

مصيبة كربى ابتليت هبا جمتمعاتنا اإلسالمية يف اآلونة األخرية، وإن مل نتداركها ونقض عليها ستكون  

بالتأكيد العامل املبارش والرسيع لتدمري كياننا وتقويض بنيانه، ألنه ال أمل وال رجاء وال مستقبل  

يه املخدرات، ذلك ألن األفراد  لشباب يدمن هذه املخدرات، واخلوف كل اخلوف من جمتمع تروج ف

الذين يتعاطون املخدرات يتطور هبم احلال إىل اإلدمان واملرض واجلنون، ليعيشوا بقية عمرهم ـ إذا  

 امتد هبم العمر ـ يف معزل عن الناس وعىل هامش احلياة ال دور هلم وال أمل. 

ًا عىل جمرد حاالت فردية  وبزيادة إقبال الشباب عىل تعاطي املواد املخدرة، مل يعد األمر مقترص

يمكن التعامل معها، من خالل املنظور الفردي، سواء بالعالج الطبي أو اجلنائي، بل حتول األمر إىل  

 ظاهرة اجتامعية، بل مأساة اجتامعية خطرية، وهنا البد أن ننظر إليها من مستوى اجتامعي وقومي. 

يف مكانه الصحيح، ألن وضع قضية    نساهم يف جالء هذا األمر ووضعه ا املقياس  ومن خالل هذ

اإلدمان يف حجمها احلقيقي، باألرقام واإلحصاءات وتقدير حجم املخاطر والصعاب، حيدد ماهية  

األدوار املطلوبة ملواجهتها، وكذلك الكيفية بالطرق املناسبة مع البيئة التي نعيش فيها بظروفها الدينية  

 والسياسية واالقتصادية واالجتامعية. 

 من: املقياس  أمهية هذا    وتأت   

أن اإلدمان أنشب خمالب املوت يف عنق املجتمع العريب اإلسالمي إىل أعامق دامية، فأصبح   - 

 هيددها أخطر هتديد، بحرماهنا من أعز ما متلك، أال وهو شباهبا، رصيدها يف بناء احلارض واملستقبل.

إن قضية اإلدمان تأت يف مرتبة متقدمة من سجل اهلموم العربية اإلسالمية، بعد قضية   - 
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 التخلف والتنمية، التي هتتم هبا كافة الدول العربية اإلسالمية عىل السواء. 

إن تعاطي املخدرات وإدماهنا ـ خاصة بني الشباب ـ تعترب العقبة الكربى أمام جهود   - 

دمان من أمراض اجتامعية وانحرافات، وكذلك ما حيدثه من آثار اقتصادية  التنمية، بسبب ما يفرزه اإل

 وصحية وسياسية سيئة، تعترب معوقات لعملية التنمية. 

 تستنزف املخدرات جزءًا كبريًا جدًا من العمالت الصعبة.  - 

إن مافيا املخدرات قد أعلنت رصاحة أن الدول العربية خاصة واإلسالمية عامة،   - 

رهتا املحرمة، حيث جيدون فيها سوقًا رائجة، بجانب هدفهم األسايس وهو تدمري  مستهدفة لتجا

 شباب هذه البالد الواعدة.

إن مشكلة إدمان املخدرات ليست مشكلة أمنية فحسب، بل هي مشكلة اجتامعية   - 

هزة  واقتصادية، وصحية ونفسية، ودينية وتربوية وثقافية، وبالتايل فهي تدخل يف نطاق اهتامم معظم أج

  الدولة ومؤسساهتا، وبالتايل جيب أن خيطط هلا مركزيًا، وأن يتم عالجها يف إطار خطة قومية شاملة 

 للتنمية االجتامعية واالقتصادية. 

أكد كثري من املتخصصني من رجال الدين والرتبية والطب وعلم النفس عىل رضورة   - 

عىل أن أي دولة إن مل تقض عىل  مواجهة هذا اخلطر الداهم عىل مستوى الوطن العريب، وأكدوا 

 املخدرات، قضت عليها. 

ومن خالل هذا نحاول أن نكشف األبعاد املتعددة لظاهرة تعاطي املخدرات وآثارها، ووضع   

 العالج املناسب هلا، بام يناسب ظروف جمتمعنا املختلفة، ولذلك تأت أمهية العمل. 

 هو:   املقياسوأهم ما هيدف إليه هذا 

وأنواعها، وكيفية تعاطي كل نوع من هذه األنواع وما    "باملخدرات"املقصود  التعرف عىل   - 1

 يسببه من أرضار. 

 معرفة األبعاد التارخيية لظاهرة تعاطي املخدرات.  - 2

 معرفة األسباب الكامنة وراء انتشار واتساع ظاهرة تعاطي املخدرات.  - 3

 الكشف املبكر ملتعاطي  التعرف عىل سامت الشخص املتعاطي للمخدرات، مما يساعد يف  - 4
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 املخدرات، هبدف عالجه مبكرًا. 

معرفة أرضار املخدرات وآثار تعاطيها: الصحية واالجتامعية، والرتبوية والسياسية،   - 5

 واالقتصادية، عىل الفرد واملجتمع.

 معرفة حكم اإلسالم يف تعاطي املخدرات وانتشارها. - 6

جد، ووسائل اإلعالم املختلفة، يف مواجهة  حتديد دور كّل من األرسة واملدرسة واملس - 7

 ظاهرة تعاطي املخدرات ووضع العالج هلا. 
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 مفهوم املخدرات وأنواعها [ ـ 1املحارضة ] 

 تعريف املخدرات: 

إن تعريف املواد املخدرة أمر هام، يف ـسبيل فهم طبيعة هذه املواد، وخـصائـصها والنتائا واآلثار املختلفة عىل  

 ولذلك سنبدأ به. …تعاطيها وإدماهنا 

ة راملـخدرات لـة د  ة من اخـل  ر: الظلـمة،  .: مشـــتـق در در واخلـر ة البـيت، واملـخر احـي ة يف ـن ـمد للـجارـي . وهو ســـرت ي 

ة، واخلادر: الكسالن، واخلردر  من الرشاب والدواء: فتور يعرتي الشارب وضعف.واخلدرة: الظلمة الشديد
(1) 

: مل نجد تعريفًا عامًا جامعًا يتفق عليه العلامء املتخـصـصون، بحيث يوـضح مفهوم املواد املخدرات اـصطالحاً 

رفت املخدرات  املخدرة بوـضو  وجالء، وإن كان هنا  جمموعة من التعريفات االـصطالحية للمخدرات، حيث ع

 بأهنا:

امـلادة التي يؤدي تـعاطيـها إىل ـحاـلة ـكدير كز أو جزئي مع فـقد الوعي أو دوـنه، وتعطي ـهذه امـلادة شـــعورًا ـكاذبًا  -

 بالنشوة والسعادة، مع اهلروب من عامل الواقع إىل عامل اخليال.

إذا اـستخدمت يف ريري األريراض  هي كل مادة خام أو مـستحةـة حتتوي عىل جواهر منبهة أو مـسكنة من ـشأهنا  -

الطبية والصناعية املوجهة أن تؤدي إىل حالة من التعود واإلدمان عليها مما ية بالفرد واملجتمع جسميًا ونفسيًا 

 واجتامعيًا.

هي كل مادة تؤدي إىل افتقاد قدره اإلحساس ملا يدور حول الشخص املتناول هلذه املادة أو إىل النعاس، وأحيانًا  -

مســكنة أو منبهة، وإذا تعاطاها الشــخص بةري اســتشــارة   وم الحتواء هذه املادة عىل جواهر مضــعفة أوإىل الن

 (1)الطبيب املختص أرضته جسميًا ونفسيًا واجتامعيا.

ويعرفها البعض من خالل زاويتني كالتايل: هي كل مادة تعمل عىل تعطيل أو تةيري اإلحساس يف اجلهاز 

يوان، وذلك من الناحية الطبية، أما الناحية الرشعية: فهي كل مادة تقود اإلنسان إىل العصبي لدى اإلنسان أو احل

 (2)اإلدمان وتؤثر بصورة أو بأخرى عىل اجلهاز العصبي.

 
 .232ابن منظور: لسان العرب، املجلد الرابع، ص  (1)

، 152اخلطيب: حكم تناول املخدرات واملفرتات، جملة اهلداية، وزارة العدل والشئون اإلسالمية، البحرين، العدد  حممد (1)

 .190، مايو13ص

نبذة تارخيية عنها، بحث مقدم للندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي  –سعد املةريب: ظاهرة تعاطي املخدرات: تعريفها  (2)

 .15م،املنظمة العربية للدفاع االجتامعي، القاهرة، ص1971وماي10-4املخدرات، الفرتة 
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 ويعرفها بعض الباحثني من خالل زاويتني خمتلفتني: إحدامها علمية، واألخرى قانونية، فيعرفها:

 أو ريياب الوعي املصحوب بتسكني األمل.،تسبب النعاس والنوم *علميًا: بأن املخدر هو مادة كيميائية

*وقانونيًا: بأن املخدرات هي جمموعة من املواد التي تسبب اإلدمان، وتسمم اجلهاز العصبي، وحيظر تداوهلا 

 (3)أو زراعتها أو صنعها إال ألريراض حيددها القانون، وال تستعمل إال بواسطة من يرخص هلم ذلك.

 لةة: من الفتور: وهو ما يكون منه حرارة يف اجلسد واللسان ويف األطراف، مع الضعف واالسرتخاء أما امل فرّت 

 يف األطراف قوة وضعفًا حسب حالة وقدرة الشخص الصحية.

فيقال فرت اليشء: أي خف وقلَّ وفالن يفرت، ويفرته فتورًا وفتارًا: سكن بعد حدة، والن بعد شدة. والفرت:  

ويقال للمسن:فقد علته كربة  ه: النت مفاصله وضعف، ويقال أجد يف نفيس فرتة: كالضعفة،الضعف، وفرت جسم

 وعرته فرتة.

وأفرت الرجل: فهو مفرت إذا ضــعفت جفوته وانكرســ طرفه، اجلوهري، واملفرت: الذي يفرت اجلســد إذا رشب،  

رت بضـم امليم وفتح الفاء وجيوز كفي ف التاء مع الكرسـ: هو كل رشاب يورث  أي حيمل اجلـسد فيصـري فيه فتور. وامل فر

 (1)الفتور واخلدر يف أطراف األصابع، وهو مقدمة السكر.

ولذلك  …بناء عىل ما سـبق، يمكن القول إن املفرتات يمكن تصـنيفها ضـمن جمموعة املواد املسـكرة واملخدرة 

ف املخدرات عىل أهنا رِّ عر  .…فهنا  من ي 

ــأهنا أن تزيل العقل جزئيًا أو كليًا، وحيرمها اإلســالم مهام تعددت أنواعها كل مادة مســكرة أو مفرتة من "  ش

 (2)."اختلفت طرق تعاطيهاو

 مما سبق يمكن تعريف املخدرات عىل أهنا:

كل مادة مســكرة أو مفرتة طبيعية أو مســتحةــة كيميائيًا من شــأهنا أن تزيل العقل جزئيًا أو كليًا، وتناوهلا "

ام ينتا عـنه تســـمم يف اجلـهاز العصـــبي، فتةـــ الفرد واملجتمع، وحيظر تداوهلا أو زراعتـها، أو يؤدي إىل اإلدمان، ب

 .  "صنعها إال ألريراض حيددها القانون، وبام ال يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية

 وكيفية تعاطيها أنواع املخدرات 

 
 .16م،ص 1983عصام أمحد حممد: جرائم املخدرات فقهًا وقضاء، القاهرة، د.ن،   (3)

 .40حممد اخلطيب: مرجع سابق، ص  (1)

نارص عز الربا : دور األرسة يف الوقاية من تعاطي األحداث للمخدرات من منظور الرتبية اإلسالمية يف اململكة العربية  (2)

 .61م،ص 1991السعودية، رسالة ماجستري ريري منشورة، كلية الرتبية بدمياط، جامعة املنصورة، 
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واملواد التي ـكدر اإلنســـان وتفـقده وعـيه، وتةيـبه عن إدراـكه، ليســـت كلـها نوـعًا واـحدًا، وإنام هي بحســـب 

 مصادرها وأنواعها متعددة ويمكن تقسيمها وتصنيفها إىل خمدرات طبيعية وخمدرات كليقية.

 (1) أوال: املخدرات الطبيعية:

والقنب والكوكا والقات، حيث حتتوي أوراق هذه النباتات وهي املخدرات املشــتقة من نباتات اخلشــخا  

 أو زهورها أو ثامرها عىل مواد خمدرة وهي:

 القنب اهلندي: ( 1)

، وهو صـــنـفان ذكور وإـناث، "كـنابيس ســـلـتاتيـفا"أو  "كـنابيس اـنديـكا"يعرف القـنب اهلـندي علمـيًا ـباســـم   

النبات وظهور الزهور يف هناية الفروع، حيث تأخذ شــكاًل منظاًم يمكن التفرقة بينهام بالعني املجردة عند اكتامل نمو 

 وهي صةرية احلجم لكل منها ريالف زهري أخة اللون.

ا  التي  ارزة وظـاهرة وفيهـا حبوب اللـق ذكور فـب ا اـل ات، أـم اث ريري ظـاهرة وحتوهيـا أوراق النـب وزهور اإلـن

ور النـبات. ـهذه الـبذور تشــــبه حـبات القمح إال أهـنا أكثر تتـطاير مع الرـيا  لتتم عملـية تلقيح اإلـناث التي تنتا لـنا ـبذ

وتوجد يف إناث   "الكنابنول"و ،"الراسخ"استدارة ولوهنا قاتم، واملادة املخدرة والفعالة يف النبات يطلق عليها اسم 

 النبات 

  )2(يعة الرتبة واملناخبنسبة أعىل منها يف الذكور، ونسبة املادة الفعالة يف النبات كتلف من بلد إىل بلد وفقًا لطب 

وـقد عرف القـنب اهلـندي مـنذ فجر الـتاريخ، وإن ـكاـنت زراعـته يف ـبادن األمر لالنتـفاع ـبألـياـفه يف عـمل احلـبال 

  )3(ونسا األقمشة، كام استعمل أحيانًا كدواء مسكن. 

ثامره أو ـسيقانه  واحلـشيش هو املصـطلح الـشعبي للامدة املخدرة املتخرجة من هذا النبات ـسواء من أزهاره أو  

 أو جذوره، وله عدة أسامء كتلف باختالف البلد الذي يستخرج فيه.

ليس له أي اـستعامل طبي، ويؤدي استخدامه إىل االعتالل النفيس، وقد   "باملارجيوانا"واحلـشيش أو ما يعرف 

عديدة بعضـها حاد عرفت اليوم للحـشيش آثار تظهر عىل متعاطيه من ربع ـساعة أو أكثر، ويـسبب احلـشيش أرضارًا 

ويســـمى ـبالتســـمم احـلاد، وذـلك عـند متـعاطـيه عن طريق االســـتنشـــاق، وهو يؤدي إىل تبـلد اـلذهن وفـقد األفـعال 

املنعكـسة وـصعوبة التنفس، مع اإلـسهال والرعـشة والدموع، وقد ينتهي األمر بالوفاة، والتعاطي املزمن له يؤدي إىل 

 
حامد جامع وحممد فتحي عيد: املخدرات يف رأي اإلسالم، جممع البحوث اإلسالمية، سلسلة البحوث اإلسالمية، الكتاب  ( 1)

 .16-12م، ص ص1988، القاهرة،19األول، س

 .41حممد اخلطيب: مرجع سابق، ص ( 2)

 .21سعد املةريب: مرجع سابق، ص ( 3)
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رئتني واجلـهاز اهلضـــمي والكـبد، فهو يؤدي إىل زـيادة رضـبات القـلب  الـتأثري عىل األعضــــاء اهـلاـمة مـثل: القـلب وال

والتهابات األوعية الدموية، خصـوصـًا يف العني واألطراف الـسفىل، كام يـسبب التهابات يف احللق وهتييا الرئتني مع 

 صعوبة التنفس.  

ــها ــبب حدوث التهيجات باجلهاز اهلضــمي واإلس ل والتقلصــات  وإذا تم التعاطي عن طريق الفم، فإنه يس

 الشديدة مع فقد ملحوظ يف الوزن؛ ومن تأثرياته 

  )1(ضمور اخلصيتني والربوستاتا.و أيضًا انخفاض حرارة اجلسم مع تقليل نسبة هرمون الذكورة يف الدم، 

 األفيون: ( 2)

 OPIUMاليواننية  وهو عـبارة عن العصـــارة اللبنـية خلشــــخا  األفيون، وهي كلـمة مشـــتـقة من الكلامت 

ومعناها العصــارة، حيث يتم اســتخالصــه من نبات اخلشــخا  الذي ينمو يف املناخات املعتدلة وشــبه االســتوائية،  

وهو حيتوي عىل العديد من املركبات  ،)2(وجيمع عن طريق عمل شــقوق رأســية يف قرشــة الةالف األخةــ للبذور 

ا يف الطـب ملختلف األريراض ة التي تســـتخـدم معظمـه ائـي ات :الكيمـي د العملـي ل وبـع ة قـب دـئ اجلـة ل مل والتـه من مـع

اجلراحية، إىل تسكني السعال ومنع تشنجات العضالت امللساء، ولكن جزءًا كبريًا من هذا املستحة الذي يرخص  

ب إىل سوق التجارة ريري املرشوعة للمخدرات، حيث يباع يف مناطق الرشق األوسط بإنتاجه للخدمات الطبية يترس 

 وبقاع كثرية من العامل ليستعمله الناس كمخدر.

ويتـعاطى امـلدمنون األفيون عن طريق األـكل أو الرشـــب، أو عن طريق احلقن بـعد إذاـبة األفيون يف امـلاء، كام  

يه عن طريق بلعه عىل هيئة قطع مسـتديرة وملفوفة باملاء وإذابتها يف يدخن يف بعض الدول مثل الصـني، كام يتم تعاط

   )3(قليل من الشاي أو القهوة.

ا   ددة منـه ة، يعقبهـا اخلمول والنوم ول فيون أرضار متـع ه وقتي للمخ وامللكـات العقلـي ه يعمـل عىل تنبـي : إـن

قادر يف حركته وفكره، ولكن أخطر ما يف العميق الذي يســـتيقي فيه املدمن قليل القوى فاقد الشـــهية، ضـــعيفًا ريري 

ار  …تـعاطي األفيون هو وقوع املتـعاطي فريســــة لبدـمان ـبه  اوـله حـتدث للمتـعاطي آـث وعـند التوقف املـفاجع عن تـن

ـشديدة مثل اتساع حدقة العني والعطس والرشح والتهيا واالرااف والتشنجات والقيء الشديد مع حدوث آالم 

 
امل املعارص، جملة اهلداية، وزارة العدل والشئون اإلسالمية، البحرين ن ع حممد اخلطيب: املخدرات وأخطر احلروب يف الع( 1)

 .23م، ص1990، يناير13، س148

 .65نارص عز الربا : مرجع سابق، ص( 2)

م، 1985، الكويت، 1عبد الرمحن مصيقر: الشباب واملخدرات يف دول اخلليا العريب، رشكة الربيعان للنرش والتوزيع، ط( 3)

 .28ص
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 )1(واإلسهال الشديد وهبوط ضةط الدم.شديدة بالعضالت 

 الكوكا: ( 3)

وهو نـبات يزرع يف مـناطق كثرية من الـعامل، ـخاصــــة يف أمريـكا اجلنوبـية عـند مرتفـعات اإلـنديز ويف األرجنتني  

وبوليفيا وبريو، وأوراق هذا النبات ناعمة بيضـاوية الشـكل، وتنمو يف جمموعات من سـبع أوراق عىل شـكل سـاق 

ويف بعض بالد أمريكا اجلنوبية ت لف أوراق هذا النبات ومتـض،، وأحيانًا تـستخدم كالـشاي، ويتم من ـسيقان النبات. 

كام يتم حتويلها إىل صـــورة مســـحوق يف  )2(حتويل أوراق هذا النبات إىل معجون خيلط بالســـجائر ويتعاطاه األفراد.

 عن طريق احلقن بالوريد.صورة فضية بلورية يمكن استنشاقها ويتم حتويلها إىل حملول يتم تعاطيه 

ومتعاطي هذا النوع من املخدر يـصاب هبلوـسات برصـية وـسمعية وحـسية وأوهام خيالية مثل: الـشعور بقوة  

عضـــلية فائقة أوالشـــعور بالعظمة، قد يبال، املتعاطي يف تقدير قدراته احلقيقية مما جيعله شـــخصـــًا خطرًا قد يرتكب 

  )3(أعامالً إجرامية ضد املجتمع.

 القات:  ( 4)

ــبه اجلزيرة العربية،    وهو عبارة عن شـــجريات تزرع يف املناطق اجلبلية الرطبة من رشق وجنوب إفريقية وشـ

وتكثر زراعته بصـفة خاصـة يف احلبشـة والصـومال وعدن واليمن، ويبل، ارتفاع هذه الشـجريات ما بني مرت ومرتين  

  )4(أربعة أمتار.يف املناطق احلارة، ويف املناطق االستوائية من ثالثة إىل 

ه  ًا، وال يراـقب يف املـطارات واملوا ، إال أـن وال ـيدـخل الـقات ضـــمن جمموـعة املواد املـخدرة املحظورة دولـي

 )5(حمظور زراعته يف الدول العربية بحكم القانون.

وعدم إدراج القات ضـــمن جداول املخدرات دوليًا يرجع إىل أن مشـــكلة القات مشـــكلة إقليمية ال هتم إال  

 بعض دول يف شبه اجلزيرة العربية ورشق إفريقية.

ويتم تـعاطي ـهذا املـخدر بطريق التخزين يف الفم، أي املضـــ، البطيء الطوـيل، وال يلفـظه املتـعاطي إال عـندـما  

اء اـلذي جيتمعون ريرض التـعاطي،   ه بمعزل عن جمموـعة الرفـق اول ـهذا املـخدر ملتـعاطـي ة، وال يتم تـن ـتذوب التخزيـن

 
 .131م، ص1974العزيز أمحد رشف: املكيفات، دار املعارف، اهلرة،  عبد( 1)

، 45، س1إبراهيم إمام: املخدرات أخطر حتديات العرص، جملة التضامن اإلسالمي، وزارة احلا واألوقاف، مكة املكرمة، ج( 2)

 . 55م،ص1990هـ 1410رجب

 .67نارص عز الربا : مرجع سابق، ص( 3)

 .68هـ، ص1404لكشف عن املواد املخدرة بالوسائل العلمية، وزارة الداخلية، الرياض، صال  الدين الربليس: ا( 4)

 .23م، ص1989مركز األهرام للرتمجة والنرش: كارثة اإلدمان، حترير إبراهيم نافع، القاهرة، ( 5)
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وينترشـــ ذـلك يف بعض اـلدول اإلفريقـية ويف اليمن وجيبوت وإثيوبـيا  …لســـهم بمـجالس الـقات وـلذـلك تســـمى جـما

 وكينيا.

ومن اآلثار التي تنجم عن تعاطي القات: أنه عند البداية يشـــعر املتعاطي بالنشـــوة واتقاد وحدة احلواس مع  

هبوط الطاقة العضـــلية، ويتبع ذلك ضـــعف الرتكيز والذاكرة، وخيتل اإلدرا  ويشـــعر بالكســـل واخلمول وفقدان 

 الشهية، والوهن. والتعاطي الطويل  

بد وإضــعاف القدرة اجلنســية عند الرجال، والتعرض بســهولة ملرض األمد حيدث ســوء اهلضــم وتليف الك 

 )1(السل.

 )2(املخدرات ذات االشتقاق الطبيعي:

 ويقصد هبذه املجموعة تلك املواد املخدرة التي يتم استخراجها من النباتات، ومن هذه املواد:

 املورفني: ( 1)

، كام يمكن احلصـول عليه بطريقة  "اخلشـخا قش "يمكن اسـتخراج املورفني مبارشة من النبات املحصـود 

الرتشــيح. ويكون عىل هيئة مســحوق ناعم امللمس أو عىل شــكل مكعبات ولونه من األبيض واألصــفر الباهت إىل 

 )3(اللون البني، وقد يكون له رائحة محضية خفيفة.

ة اجلـلد، وإـطاـلة ـمدة  وأهم آـثار تـعاطي املورفني: هي القيء الشــــدـيد، والةثـيان، وإفراز العرق بشــــدة، وحـك 

الوالدة، ويبطيء النبض وخيفض الدم، واملعروف عن املورفني أنه مـسكن قوي ومـسكر ويـسبب اإلدمان عند إـساءة 

 )4(استخدامه.

 الكوكايني: ( 5)

ــون يف هذا املجال عن   ــتخرج من أوراق نبات الكوكا، ويقول املختصـ ــحوق بلوري يسـ وهو عبارة عن مسـ

 اطي: بأنه منبه للجهاز العصبي املركزيوصف أثر الكوكايني عىل املتع

ادة القوة    اج حركي وزـي ًا هـي اـن اء، وأحـي اء احلـي ادة احلرـكة واختـف ة وزـي ة ســـكر خفيـف ه يؤدي إىل ـحاـل اطـي وتـع

العضــلية، وعدم الشــعور بالتعب وعدم اخلوف من املخاطر، وتعاطي الكوكايني يقتل من شــهوة الطعام فال يشــعر 

 
مة، وزارة الداخلية، الرياض، الوقاية والعالج، مركز أبحاث اجلري-عبد احلميد سيد أمحد منصور: اإلدمان: أسبابه ومظاهره ( 1)

 .214هـ ،ص1406

 .73-68نارص عز الربا : مرجع سابق، ص ص ( 2)

 .33صال  الدين الربليس: مرجع سابق، ص( 3)

 .173عبد املجيد سيد أمحد منصور: مرجع سابق، ص( 4)
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ني إىل توســـع بؤرة العني، وتســـارع يف نظام التنفس ويف رضبات القلب، مع ارتفاع باجلوع، ويؤدي تعاطي الكوكاي

ضــةط الدم وارتفاع حرارة اجلســم، وتدوم احلالة من ســاعة إىل ســاعتني، بعد ذلك كتفي النشــوة ويظهر تشــو  

 )1(األفكار وهلوسات سمعية وملسية ثم يعقب ذلك نعاس.

 الكواديني: ( 2)

، ويتعاطى إما عن طريق الفم أو عن طريق احلقن، ويصـنع عىل  "األفيون"اخلشـخا  ويسـتخلص من نبات 

 )2(هيئة أقراص أو مسحوق أبيض اللون ال رائحة له ولكنه مر املذاق.

ا الليز  "االضــطراب املزاجي"وأهم آثار تعاطي الكواديني عىل املدى الطويل هي:  شــر إضــعاف الرةية  "والعر

واإلمسـا ، واالضـطرابات التنفسـية، وكثريًا ما حيدث عدم اسـتقرار وتوتر وتقلصـات عضـلية يف حاالت  ، "الليلية

 )3(اإلدمان املتواصل.

 املخدرات املصنعة كيميائيًا:

وهذه املجموعة من املخدرات ال يتم اـستخراجها من نباتات طبيعية أو مـشتقاهتا، ولكن يتم صـناعتها داخل  

 ، وقد أدى التقدم العلمي"يائيةاملعامل من تركيبات كيم

اهلائل إىل انتشــار تلك املخدرات كام أدى إىل صــعوبة الرقابة عىل صــناعتها، ويمكن تقســيم هذه املجموعة   

 إىل:

 عقاقري اهللوسة: (أ ) 

بأن هلا القدرة عىل إحداث اختالل يف االســـتجابات احلســـية، مع اختالالت يف "ويمكن تعيني هذه العقاقري 

ومن هذه  )4(ات خمتلفة عىل الذاكرة، وكذلك عىل الســلو  التعليمي وبعض الوظائف األخرى.الشــخصــية، وتأثري

 )5(العقاقري ما ذكرها صاحب مؤلف الكشف عن املواد املخدرة، نذكر منها:

 :"ال.اس.دي"داي إيثيل أميد محض الليثرجيك  -1

 
اجلريمة، الكتاب الرابع، وزارة الداخلية، مركز أبحاث مكافحة اجلريمة: املخدرات والعقاقري املخدرة، سلسلة كتب مكافحة ( 1)

 14اململكة العربية السعودية، الرياض، 

 .45صال  الدين الربليس: مرجع سابق، ص( 2)

 .130مركز أبحاث مكافحة اجلريمة، مرجع سابق، ص( 3)

حول ظاهرة تعاطي  سليامن اجلندي: ظاهرة إدمان العقاقري يف خطر واقع وخطر يتوقع، بحث مقدم إىل الندوة العربية( 4)

 .302م، املنظمة الدولية العربية للدفاع االجتامعي، القاهرة، ص1971( مايو 10-4املخدرات، املنعقدة يف )

 .77صال  الدين الربليس: مرجع سابق، ص( 5)
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اللون والرائحة والطعم، ولكنه قد  مادة تسـبب اهللوسـة بدرجة بالةة الشـدة، وينتا عىل شـكل سـائل عديم 

 يوجد عىل شكل مسحوق أبيض أو شكل أقراص أو حبوب بيضاء أو ملونة.

 داي ميثيل تربتابني )و.م.ت(، ال داي إيثيل، نربتامني )د.ي.ت(: -2

حملول،  وتنتا هذه العقاقري بالتحضــري يف املعامل الكيميائية عىل شــكل مســحوق متبلور، أو مذاب عىل هيئة 

 وتأثريه مشابه لتأثري )ال.اس.دي(.

 س.ت.ب )د.و.م(: -3

ــوالت ذات   ــحوق أو أقراص أو كبسـ ــكل مسـ ــم، وتوجد عىل شـ هنا  كثري من املواد التي حتمل هذا االسـ

 ال.اس.دي(."أحجام وأشكال خمتلفة، وهلا نفس تأثري 

 )1(املهبطات: وتشمل:  (ب ) 

 املسكنات املخدرة. -1

 املنومات واملهدئات. -2

 بات الطيارة.املذي -3

 املسكنات املخدرة: (1)

 ومنها عىل سبيل املثال: اهلريويني:

ه "ـفاهلريويني  اليـت ة، إذ تـعادل فـع الـي ه يســــبب اإلدـمان   6-5أكثر املـخدرات فـع ة املورفني، كام أـن الـي مرات فـع

الرســــطان امليؤوس من برســــعة، وال يســـتـخدم اهلريويني إال يف عالج امـلدمنني يف بريـطانـيا يف كفيف آالم مر  

 شفائهم.

 املنومات واملهدئات: ( 2)

أما املنومات فإن هلا تأثري عىل وظائف املخ، حيث هتبط وظائف املخ مثل اخلمر فتضــعف القدرة عىل الرتكيز  

 واالنتباه، وتنخفض القدرة عىل قيادة املركبات بكفاءة واملهارات احلركية األخرى كالسباحة.

فـتأثريـها أن اـعل الفرد ـهادـئًا، وكفف من األمل، ويبقى الفرد ريري مـبال ـباملشــــاـكل التي تعرتض  أـما املـهدـئات 

ــية وريري ذلك، إال أهنا  ــبية وتنقص املقاومة املرضـ ــببه من الريقان وااللتهابات واهلزات العصـ ــبيله، ورريم ما تسـ سـ

 تسمى يف األسواق حبوب السعادة.

 وتشمل املنومات واملهدئات:
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 العظمى مثل: األرجاكتيل.*املهدئات 

 *مضادات االكتئاب مثل: الرتبيتزول.

 *املهدئات الصةرى مثل: الفاليوم.  

 املذيبات الطيارة )املشتقات(:  ( 3)

لقد تم إدراج جمموعة من املذيبات الطيارة ضـمن مواد اإلدمان، وذلك من قبل هيئة الصـحة العاملية، أما عن  

منهم يف ـسن الـشباب، وذلك باـستنـشاق األبخرة املتـصاعدة منها ومن هذه متعاطي هذه املواد فيكثر يف األحداث، و

 املواد:

 الةراء. -

 البنزين. -

 مذيبات الطالء. -

 سائل القداحات. -

 )1(سائل تنظيف املالبس )تراي كلورو ايثلني. ت ر م(. -

ــرتخاء،  ــعر بالدوار واالسـ ــية، والةثيان ومن تأثري هذه املواد املتطايرة: أن املتعاطي يشـ ــات البرصـ واهللوسـ

ي ن القـلب  والقيء أحـياـنًا، أو يشـــعر ـبالنـعاس. ومن أهم املضـــاعـفات ـما ـقد حـيدث الوـفاة الفـجائـية نتيـجة لتقلص أ ذر

وتوقف نبض القلـب أو هبوط التنفس، كام يكون تـأثري هـذه املـذيبـات ذا رضر بـال، عىل املخ كتـأثري املخـدرات  

 )2(العامة.

 
 .89صال  الدين الربليس: مرجع سابق، ص( 1)
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 األرضار الصحية لتعاطي املخدرات [ ـ  2املحارضة ] 

ثبت علميًا بام ال يدع جماالً للشك أن تعاطي املخدرات أيًا كان نوعها يؤثر تأثريًا مبارشًا عىل أجهزة البدن، من 

 حيث القوة واحليوية والنشاط ومن حيث املستوى الوظيفي أعضاء اجلسم وحواسه املختلفة.

 العقل: أثر تعاطي املخدرات عىل    - 1

أكد العلامء من خال لدراساهتم أن متعاطي املخدرات تصيبه أرضار جسيمة يف قواه العقلية وقدراته الفكرية 

وطاقاته املدركة، حيث يصل األمر به ساعة سكره إىل احلال التي يصبح فيها عاجزًا عن أن يتبني حقًا، وهذا أمر ال 

 مهتز الشعور، مضطرب اإلدرا  معطل التفكري. ننتظر سواه من إنسان ريائب العقل، مذبذب الوجدان

واملخدرات تؤثر يف حكم العقل عىل األشياء واألحداث، فريى تعاطيها البعيد قريبًا والقريب بعيدًا، ويذهل  

عن الواقع ويتخيل ما ليس بواقع ويسبح يف بحر من األحالم واألوهام ريري الواقعية واملستحيلة احلدوث، ولعل 

سباب التي اعل متناوليها يسعون لتعاطيها ـ حسب ما يروي هلم البعض ـ حتى ينسوا أنفسهم  هذا من أهم األ

 (1)ودينهم ودنياهم وهييموا يف أودية اخليال.

واملخدرات تؤثر تأثريًا مبارشًا ومتفاوت الدرجات عىل العقل والوظائف العقلية للفرد، فقد ثبت من التجارب 

ب املتعاطي بالتبلد والعزوف عن الواجبات املنوطة به، كام يعوق التعليم ألنه أن استعامل احلشيش بانتظام يصي

يضعف الذاكرة والتفكري والفهم، ويؤثر تأثريًا سيئًا عىل املهارات اللةوية واحلسابية ويعمل عىل رسعة نسيان املواد  

 املتعلمة سواء كانت دروسًا أو ااربًا. 

 صاب: أثر تعاطي املخدرات عىل املخ واألع  - 2

يعترب املخ هو أهم عضو يف تكوين اإلنسان وهو اجلوهرة الةالية والكنز الثمني الذي وهبه اهلل لبنسان، واملخ 

يتكون من باليني اخلاليا العصبية التي تعمل ليل هنار بطريقة متجانسة، بواسطة إشارات كهر وكيميائية وكل جمموعة 

فمجموعة نجدها مسؤولة عن الكالم وأخرى مسؤولة عن اإلبصار، من خاليا املخ متخصصة يف أداء وظيفة معينة،  

وهكذا بقية احلواس والقدرات واملركبات املخدرة التي يتعاطها الفرد يكون هلا تأثري مبارش عىل أماكن معينة يف 

ات اجلهاز العصبي تسمى املستقبالت، وهي التي تكون موجودة عىل جدران اخللية العصبية ثم تتدخل تلك املركب

تدرجييًا يف عمل وظائف املخ، فيصبح املخ معتمدًا عليها اعتامدًا كليًا، حتى يدخل الفرد مرحلة اإلدمان وهنا كتل  

 وظيفة املخ ككل وكتل

 .الخ.…مجيع األجهزة التي يتحكم فيها املخ مثل اجلهاز اهلضمي والتنفيس والعضز والدورة الدموية  
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األوعية الدموية املتصلة باملخ ينتقل مفعول هذا املخدر إىل موقع اخلطر الكامل، حيث إنه بدخول املخدر إىل 

فريتبك عمل املخ وتشل وظيفته الطبيعية بوصول املخدر إىل اجلهاز العصبي املركزي، وبإدمان الفرد هلذا املخدر 

جييًا للخاليا العصبية للمخ، وبذلك يصبح الفرد أسريًا هلذه املادة املخدرة التي ما تلبث أن تسبب ضمورًا وتلفيًا تدر

يضمحل مخ املدمن ويقرص يف أداء مهامه، فيصبح هذا املدمن ضعيف الذاكرة، قلقًا، مضطربًا، ال يتحكم يف عمليات 

 (1) اإلخراج أو الكالم أو ريريها.

 أثر تعاطي املخدرات عىل الدم:   - 3

 الشخص، ومن أمهها:الدم سائل حيوي هام له وظائف هامة تتوقف عليها حياة 

 نقل املواد الةذائية املهضومة من اجلهاز اهلضمي إىل الكبد وكافة أجزاء اجلسم. -

 نقل األكسجني من الرئتني إىل خاليا اجلسم. -

نقل املواد النااة من متثيل الةذاء أو ريريها من املواد التي تدخل اجلسم بواسطة احلقن  -

 الوريدية أو العضلية أو بطريق الفم.

 افظة عىل الكميات السائلة املوجودة يف اجلسم وعىل درجة قلوية اجلسم والدم.املح -

 نقل هرمونات الةدد الصامء العامة بالبنكرياس التي تفرز مادة األنسولني ذات األمهية البالةة. -

 تكوين وسائل الدفاع عن اجلسم وذلك بواسطة كرات الدم البيضاء واملضادات الربوتينية. -

ت يمزج السم الزعاف هبذا السائل احليوي اهلام فيعيق من دورانه، وقد يوقفها فيموت وتعاطي املخدرا 

الشخص يف احلال، واملواد املخدرة تسبب نقصًا يف كمية هذا السائل وتكرس كراته احلمراء والبيضاء، كام تسبب فقرًا  

ن، كام تؤثر املخدرات عىل الرشايني، به نتيجة لسوء التةذية، املرتب عىل سوء اهلضم واالمتصاص الذي يسببه اإلدما

فتفقد مرونتها وتتمدد وتةلي حتى تنسد أحيانًا بتكون اجللطات، أو تضيق وتصاب بالتصلب وكلها تؤدي إىل 

أمراض القلب، التي تؤدي إىل الوفاة فجأة، أو إىل حدوث جلطات يف األوعية الدموية للمخ، وهذا ينتا عنه شلل 

جماالً للشك أن املخدرات تساعد يف اإلصابة بمرض اإليدز، من خالل استعامل احلقن  ووفاة وقد ثبت بام ال يدع

 (2)امللوثة بالدماء.

 أثر تعاطي املخدرات عىل الكبد:   - 4

الكبد من األعضاء الرئيسية يف اجلسم، ومنوط به وظائف يف رياية األمهية، يتوقف عليها حياة الشخص، وأهم  

ة فيه، وتعاطي املخدرات عن طريق احلقن وريريها من السابح  السموم  من  كثري  ضد  اجلسم  محاية  هي  …وظيفة الكبد  

 
 م، حديث مه د. خريي السمرة.15/10/1985جريدة األخبار: القاهرة، ( 1)
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األمور التي تسمم الدم بدرجة أكرب وبالتايل يزداد العبء لدرجة أن يصبح معها الكبد تالفًا ومتليفًا وريري قادر عىل 

إىل أن تليف الكبد  "راض الكبدأم"أخصائية الكبد يف كتاهبا  "رشلو "أداء وظائفه بنجا . وأشارت الدكتورة 

يصيب مدمني اخلمر واملواد املسكرة واملخدرة أكثر من ريريهم وأن نسبة املصابني هبذا املرض هبذا املرض بني املدمنني  

 (1)( وتتوقف نسبة تليف الكبد عىل كمية املادة املسكرة ومدة تعاطيها.7:1وريري املدمنني كنسبة )

 أثر تعاطي املخدرات عىل األنف واألذن واحلنجرة:   

إن استخدام األنف كطريق لتعاطي املخدرات عن طريق الشم يؤدي من حيث األثر الضار واملفعول ألكثر من 

احلقن يف الوريد ذلك أن الةشاء املخاطي ل نف حيتوي عىل شبكة متشعبة جدًا من الشعريات الدموية، مما يسهل  

االمتصاص عن طريقها ثم نقل هذه املادة لباقي أجزاء اجلسم عن طريق هذه الشعريات، ولذلك يلجأ املدمن إىل 

 أخذ شمة واحدة يف اليوم انبه مشقة أخذ احلقن مرات، خاصة ملا يتوهم من توفر الرسية يف الشم.

ف ومع استمرار التعاطي وتعاطي املخدرات عن طريق الشم يؤدي إىل تآكل وضمور الةشاء املخاطي ل ن

حيث ثقب يف احلاجز األنفي وتشوهات باألنف مما يؤدي إىل تكوين قشور سميكة باألنف عند حماولة التخلص منها 

ينتا نزيف متكرر، كام يؤدي ضمور األريشية املخاطية إىل فقد كامل حلاسة الشم، وما يتبعها من عدم التذوق، 

األنف يف احلاجز األنفي، مما يسبب صعوبة واستحالة التنفس عن   "دهليز"ة  وبسبب التعاطي أيضًا يتم احتقان أريشي

طريق األنف ونتيجة لفقد مهام األنف كصامم أمان للوقاية من حرارة اجلو والرطوبة واألتربة واجلراثيم، ويشعر  

أثر الدورة الدموية املدمن بجفاف يف احللق والتهابات متكررة يف احلنجرة والذبحة يف الصوت، وطنني يف األذن، وت

 (2)جلاز التوازن باألذن الداخلية وإحساس بالةثيان والدوار وعدم القدرة عىل االتزان خاصة أثناء امليش واحلركة.

 أثر تعاطي املخدرات عىل احلالة النفسية: 

هذه العالقة يؤكد بعض الباحثني عىل أن كاًل من اإلدمان واملرض النفيس عىل عالقة وثيقة ببعضها وتتبني أبعاد  

 مما يز:

قد ينشأ كل منهام من نفس األسباب التي تدفع شخصًا بذاته إىل نوعية املرض النفيس قد   -

 تدفع شخصًا آخر إىل اإلدمان.

 اإلدمان قد يكون حماولة من الفرد للتةلب عىل الصعوبات التي تواجهه وذلك باهلروب منها. -

املرض النفيس املهدد وكأنه بديل عن املرض اإلدمان قد يكون حماولة دفاعية من املدمن ضد  -

 
اخلمر بني الطب والفقه، رسالة دكتوراه ريري منشورة، كلية الرشيعة والقانون، جامعة األزهر، نقاًل عن: عبد الةني محاد: ( 1)

 م. 1971،1399القاهرة، 
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 النفيس.

 اإلدمان عادة ما تصاحبه اضطرابات نفسية خمتلفة نتيجة للتسمم بالعقار. -

 (1)اإلدمان عادة ما ينتهي باضطرابات نفسية خمتلفة. -

فيس، كام يؤكد املتخصصون من علامء النفس واألطباء النفسانيني ان ظاهرة اإلدمان يف حد ذاهتا هي مرض ن

فكام أن الرسطان ينترش فتأكل خالياه اخلبيثة اخلاليا    "رسطان الوعي"بل طاعون نفيس، وأن أفضل تسمية هلا هو أهنا  

الصحيحة، فإن هذه الظاهرة تةري عىل الوعي، حتى يتشه ويتحول اإلنسان إىل خرقة من اللحم النتن، بال رياية وال 

 أن تعاطي املخدرات ينتهي ريالبًا إىل اإلدمان الذي حيدث أسوأ كرامة وال كيان، وقد توصلت دراسات عديدة إىل

األثر يف املستوى اخللقي والنفيس لضحاياه فيتميز أريلبهم باألثرة واهنيار العاطفة وعدم اإلحساس باملسئولية 

لمخدرات االجتامعية والعائلية وضعف اإلرادة واجلبن وكراهية العمل وزيادة االضطرابات النفسية والسلوكية. ول

تأثري ضار عىل الناحية النفسية، سواء يف املراحل األوىل من تعاطيها أو يف املرحلة املتأخرة منها وهي اإلدمان، فعندما 

يبدأ الشخص يف تعاطي املخدرات خيتلط عنده التفكري وال حيسن التمييز ويكون رسيع االنفعال، ثم تتبلد عواطفه 

 صبح الشخص كسوالً قليل النشاط وحواسه بعد ذلك، وبتكرار التعاطي ي

يضيع وقته يف أحالم اليقظة وال يمكنه أن خيفي هذه الظواهر عن املجتمع فليلجأ إىل اخلداع والةش والكذب  

 والتزوير وحيل نفسية متعددة وخرق القانون.

والنفسية، فتظهر عليهم كام أن كثريًا من الشباب الذين يتعاطون املخدرات يسقطون رصعى األمراض العقلية 

اهلالوس السمعية والبرصية واحلسية كأن حيس الشباب إحساسًا خاطئًا بآالم يف اجلسم أو ضمور يف أطرافه أو كأن 

هنا  حرشات متيش عىل جلده، وقد يظهر املرض العقز عىل صورة شك عنيف يف أفراد أرسته واملحيطني به وكل 

ألفكار اخلاطئة ضد الةري، ويف الصورة النهائية تتدهور شخصية املدمن من يتعامل معهم، وعندئذ تكثر عنده ا

 (2)متامًا.

 أثر تعاطي املخدرات عىل الطفل: 

أكدت األبحاث عديدة عىل أن آثار املخدرات تتةلةل يف الدم الذي يصل إىل مجيع خاليا اجلسم، وكذلك يف 

نات املنوية للذكر والتي تنتقل إىل بويضة األنثى عند التلقيح مجيع اخلاليا العصبية، وبالتايل فهذه اآلثار تشمل احليوا

وبذلك يكون العلقة املتكونة منها مريضة، ويكون هنايتها اإلجهاض، وهو لفي اجلنني خارج الرحم قبل ميعاده، أو  

إىل   والدة طفل قبل بلوغ كامل نموه الطبيعي، وهذا أمر له مضاعفات خطرية عىل صحة األم وصحة الطفل قد تصل
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 (1)أن تودي بحياهتا.

وإذا كانت املرأة التي تدمن أي نوع من املخدرات فال يقف حد الةر عندها فقط، بل يمتد ليؤثر عىل جنينها  

 وهي حامل أو طفلها الرضيع بعد الوالدة، فأثبتت 

ويف حالة إدمان   "املشيمة"الدراسات العلمية يف هذا املجال أن مجيع أنواع املخدرات تصل إىل اجلنني عن طريق   

األم تتزايد اجلرعة التي تصل إىل اجلنني يومًا بعد يوم إىل أن تؤثر كلية عىل تةذية اجلنني داخل رحم أمه. بام يضعفه 

ويمرضه، فيكون عرضة للسقوط قبل موعد اكتامل نموه، وهنا حيدث اإلجهاض ويولد بذلك ناقص النمو وأقل 

قد يكون مصابًا بأمراض خلقية قد تؤدي إىل وفاته بعد والدته مبارشة كام من الوزن الطبيعي وقد يكون مشوهًا، و

تؤثر تلك املخدرات عىل املراكز احليوية يف مخ اجلنني، مثل مركز التنفس ومركز تنظيم رضبات القلب قبل الوالدة 

لقلب ويعيش مما ينتا عنه والدة طفل مصاب باضطرابات شديدة يف عملية التنفس أو يعا  من رسعة رضبات ا

 (2)بذلك مريضًا إىل أن يتوىف.

وإذا كانت جمرد جرعة بسيطة من املسكنات تتناوهلا األمم لتخفيف آالم الوالدة تؤدي أحيانًا إىل اضطرابات يف 

عىل تنفس املولود وهبوط درجة استجابة مراكز املخ، فام بالنا بأثر اجلرعات املتعددة التي تتناوهلا األم املدمنة سواء 

اجلنني يف بطنها أو عىل الطفل بعد والدته، حيث تفرز هذه السموم مع اللبن بكميات كثرية تؤدي إىل أرضار بالةة 

بالطفل الوليد. فمعظم أوالد املدمنني يكونون عرضة للتشنجات العصبية ورسعة التهيا، وبجانب ذلك يكونوا 

ال يعطيهم فرصة التةذية السليمة عن طريق الرضاعة، مما ضعيفي اجلسم ألهنم عادة يميلون إىل النوم بكثرة وهذا 

يعرضهم لسوء التةذية ولذلك نجدهم خائري القوى، وعادة يكونوا معرضني ل مراض املتعددة التي اد يف  

أجسامهم مرتعًا خصبًا، مثل النزالت املعوية وااللتهابات الرئوية وأعراض اهلسرتيا، هذا إىل جانب فساد األخالق 

 (3)التنفس وامليل إىل اإلجرام وريريها من الصفات التي يتصف هبا متعاطي املخدرات ومدمنيها.وضعف 

وقد ثبت أيضًا من خالل الدراسات العلمية أن هنا  عالقة ارتباط طردي بني تناول املخدرات والعقم، وأن  

ث، فالنساء املدمنات كتلف عندهن املخدرات تؤدي إىل انقراض عائالت برمتها يف العقب األول أو الثا  أو الثال

الدورة الشهرية حتى إن محلهن فهن معرضات لبجهاض املستمر، بام يؤثر عىل املبيضني حتى يتوقفا عن التبويض 

 "بارتوهولبات"وتفقد اخلصوبة، ويف الرجال املدمنني تضمر اخلصيتني ويتوقفا عن إفراز احليوانات املنوية، فقد ذكر  
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 (1)ملائة من مدمني املخدرات تنعدم فيهم احليوانات املنوية فال يعقبون نساًل.أن ستة وثامنني با

وال يقترص الةر الذي يقع عىل الطفل من جراء تعاطي املخدرات أو أحدمها عىل األرضار الصحية فحسب، 

أن الطفل له احلق يف بل إن يف تعاطي أحد الوالدين أو كالمها أرضارًا بالةة وتقصريًا بالةًا يف حق الطفل، حيث 

العيش يف السكن املناسب والرعاية املناسبة قبل وبعد الوالدة، وكذلك اخلدمات الطبية واللعب والرتفيه والةذاء 

واحلرية والكرامة واحلامية من التفرقة واألعامل اجلربية ومن مجيع أشكال اإلمهال والقسوة واالستةالل، وهذه كلها 

ظل وجود آباء وأمهات من مدمني املخدرات، فقد أثبتت الدراسات أن األطفال املناطق  أمور من الصعب حتقيقها يف  

املنتجة للمخدرات، أو املناطق التي يتعاطى سكاهنا املخدرات حمرومون من مجيع هذه احلقوق، ألن هؤالء اآلباء ال 

رات ال جيدن اجلهد الكايف لرعاية يولون االهتامم بأبنائهم وحتقيق مطالبهم، وكذلك األمهات الالت يتناولن املخد

 أطفاهلن بطريقة سليمة.

وال يقترص األمر عىل طفل املناطق املنتجة للمخدرات، بل يمتد األثر إىل املناطق املستهلكة األخرى، فاألم 

منات املدمنة ال تأكل بطريقة سليمة فتعرض نفسها وطفلها إىل سوء التةذية وكثري من األمراض أيضًا، إضافة إىل املد

 ريالبًا ما يبعن أجسادهن

بأمراض معدية  "اجلنني"من أجل احلصول عىل جرعة من املخدر، وهذا مدخل خطري يؤدي إىل إصابة الطفل  

 (2)وأمراض تناسلية.

واخلطر الداهم عىل الطفل يأت من انجراف أعداد كثرية منهم للعمل يف اارة املخدرات الةري مرشوعة لقاء 

أهم األسباب يف ذلك هو عدم الرتبية الصحيحة، وكذلك سوء احلالة املعيشية التي يعيشها  أجور زهيدة، ولعل 

الطفل الذي يدمن والديه املخدرات، حيث يدفعه ذلك للبحث عن مصدر يدر عليه دخاًل ليعوض مدى احلرمان 

 ت.الذي هو فيه، ومدى الشعور بالنقص عن أقرانه من األطفال الذين مل يدمن آبائهم املخدرا

واحلقيقة أن كل هذه املخاطر التي تعرض هلا الطفل الربيء، ومل يكن له ذنب يف الولوج فيها وحرمانه من حقوقه 

املرشوعة، ليتعارض مع كافة األديان الساموية وكافة القوانني والرشائع الدولية واملحلية وحقوق اإلنسان، فهل من 

أبوين عديمي احلكمة والتدبري!! فقد ظلام أنفسهام ومحاله جريرهتام ذنب اقرتفه هذا الطفل؟ أم أنه أذنب لوالدته من  

 وسببًا له نكد العيش وأهدياه مصيبة ال سبيل له لرفعها عن كاهله.

وماذا سيكون مستقبل ذلك الوطن الذي نشأ أطفاله خائري القوى.. عديمي املستقبل..؟؟ إهنا قضية قومية 

 ووطنية.
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ار املخدرات الصحية، وهذا قليل من كثري فقد ذكر العلامء أن املخدرات وبعد فقد عددنا جزء وليس كل مض

فيها أكثر من مائة وعرشين مةة دنيوية وأخروية، وأهنا تورث أكثر من ثالثامئة داء يف البدن وأريلبها مما ال يوجد له 

 دواء يف هذا الزمان.
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 اآلثار االجتامعية لتعاطي املخدرات [ ـ  3املحارضة ] 

تعاطي املخدرات وإدماهنا يمثل مشكلة اجتامعية خطرية باتت هتد أمن املجتمع وسالمته، وال يقترص ذلك إن 

عىل املجتمع الكويتي فقط، بل أصبحت خطرًا دامهًا جيتا  املجتمعات اإلنسانية مجعاء، وتنعكس آثارها عىل املجتمع 

 ة.من خمتلف النواحي السياسية واالقتصادية واالجتامعية والصحي

فاملخدرات لعنة تصيب الفرد وكارثة حتل بأرسته وخسارة حمققة لوطنه، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ النتائا 

عىل الفرد يف إرادته وعمله ووضعه االجتامعي، حيث أنه بفعل املخدرات يصبح شخصًا مفتقرًا لتحقيق الواجبات 

 العادية واملألوفة امللقاة عىل عاتقه.

من مال عىل تعاطي املخدرات يقتطع جزءًا كبريًا من دخل األرسة، وهو بذلك يمثل عبئًا  واملدمن بام ينفقه 

اقتصاديًا عليها، وباستقطاع ذلك اجلزء من الدخل تتأثر احلالة املعيشية ل رسة، وال يستطيع تلبية االحتياجات 

ملرشوعة، كالتسول أو الرسقة أو الدعارة، الةورية ألفراد األرسة، مما يدفع األبناء إىل الرشوع يف بعض األعامل ريري ا

وكلها من األمراض االجتامعية التي تفتك بالفرد واألرسة واملجتمع. كام أن املتعاطي الذي ينفق ماله عىل إدمانه 

للمخدرات ال يكون مقدرًا للمسؤولية امللقاة عىل عاتقه كرب أرسة ومسئول عنها ألنه راعيها األول، بل هو قدوة  

تايل ينشأ هؤالء األوالد وليس لدهيم أي شعور باملسؤولية حيال أرسهم وجمتمعاهتم مستقباًل وهذا األمر سيئة وبال

خطر عىل املجتمع حينام ينشأ أفراده عىل اااهات وسلوكيات سالبة نحو املجتمع هذا باإلضافة إىل أن أرسة املتعاطي 

ا، فقد أثبتت البحوث والدراسات ارتفاع معدالت سوء دائاًم يسودها جو من التوتر والشقاق واخلالف بني أفراده

 العالقات الزوجية والنزاع الدائم بني الزوجني وانفصاهلام يف األرس التي يوجد هبا مدمني خمدرات،

وتبعًا لذلك يرتفع معدل حدوث االضطرابات بني األطفال يف هذه األرس، مما يؤدي إىل جلوء األحداث أيضًا  

 (1)انحرافهم. إىل التعاطي، وكذلك

وهكذا يصبح تعاطي أفراد األرسة للمخدرات جمموعة من احللقات املتتالية واملتشابكة التي ال تنفصل إحداها 

عن األخرى، وتؤدي يف النهاية إىل دمار كامل ل رسة ومن ثم املجتمع، فقد ثبت من مراجعة ملفات القضاء بكثري 

يا التي تطلب فيها الزوجة الطالق بسبب عجز الزوج من القيام من املحاكم الرشعية أن هنا  مئات من القضا

بواجباته الزوجية، كرب عائلة، وكوالد، وكزوج، وبتحليل أسباب تلك القضايا اتضح أن أريلب األزواج ممن 

يتعاطون املخدرات ويدمنوهنا، وبسبب ذلك خارت قواهم اجلسمية وأصبحوا يف حاجة إىل من يعوهلم، بعدما فقدوا 

ر دخوهلم األصلية، أو ثرواهتم، وأصبح ما لدهيم ال يكفي ملعيشة األرسة وسد حاجاهتا األساسية، وهنا يصبح مصاد

 
 .24حممد اخلطيب: املخدرات وأخطر احلروب يف العامل املعارص، مرجع سابق، ص( 1)



23 

 

هذا الزوج رشير بائس يلتمس العيش من الرسقة والنهب، وزوجته تذوق املرار وهي حتتضن أطفاهلا صةارًا وتدور 

والدها فيضطرها رصاخ األبناء وهي بني بؤس هبم مستجدية تبحث عن الرزق احلالل، وقد ال اد ما يكفيها وأ

العيش ول احلاجة إىل ما ال ترضاه لنفسها، وهنا تتفكك الصالت والروابط بني األفراد والعائالت وتنهدم السعادة 

 (1).املخدرات  تعاطيه بسبب تكون أوالده عىل األب  جينيها جناية ورش. …املنزلية 

مبارشًا لوقوع العداوة والبةضاء بني الناس حتى األصدقاء منهم، ألن املدمن كام أن تعاطي املخدرات يعد سببًا  

حينام يسكر ويفقد العقل، الذي يمنع من األقوال واألفعال التي تيسء إىل الناس، يستويل عليه حب الفخر الكاذب 

 شاجراتوالكرب، ويرسع إليه الةضب بالباطل مما يدفع إىل ألوان من البةضاء والعداوة كثري من امل

واملنازعات واحلزازات بني املدمن وعامة الناس فينشأ القتل والةب والسلب والنهب وإفشاء األرسار وهتك  

 األستار واألعراض، وخيانة احلكومات واألوطان، وهذه أسقام اجتامعية تؤدي باملجتمع وتورده رش مورد.

اإلنسانية فهي كثرية، فةالبًا ما يرى املدمن وهو يرتنح وهيذي أما أرضار املخدرات من الناحية اخللقية والكرامة  

 (2)وينجدل عىل األرض يف قارعة الطريق، فيصيبه األذى والقذر وهذا يذهب بكرامة الشخص ورشفه وحياته.

وهكذا تضيع اإلرادة اإلنسانية عند املتعاطي للمخدرات، وتقتل فيه العواطف السامية، كاحلنان والعطف 

والواجب، وهذا يعلل ما نشاهده من حاالت لالعتداء عىل الفتيات والعربدة يف املواخري واالتصال بنساء الطبقات 

الدنيا من العاهرات واملومسات والزانيات والقوادين وذوي األخالق الساقطة من الشباب والرجال والفحش من 

دمنو املخدرات، ولذلك فالزنا وتعاطي املخدرات احلديث والسامجة وريريها من الصفات الدنيا التي يتصف هبا م

صنوان، وهنك ارتباط شديد بينهام، فتحف الرذائل هبام من كل جهة، الداعرة والقواد والفحش والفجور وضعف 

 اخللق وفساد النفس واخلبث والعذر والنفاق واخلديعة والرياء، وريري ذلك من الصفات الدنيئة.

انتشار املخدرات سبب لكثري من األمراض االجتامعية كالرشوة والرسقة  ويف النهاية نستطيع أن نقرر أن

واالنحرافات اخللقية التي تعكر صفو النظام العام، عن طريق العنف والفظاظة وإتالف املمتلكات، واخليانة 

قع فريسة والدعارة وريريها من األسقام التي إن تفشى يف املجتمع جزء منها الهنار يف جرف هار، املجتمع الذي ي

 لبدمان هو ال جمتمع ألنه سيكون بال كيان وبال وعي وبال إبداع. 

وال ريرو فاملخدرات تقوض أخالق األمة ومتزق اجتامعها وهتز اقتصادها وتؤدي بكيان أجياهلا وتدمرها من  

من البرش الذين الداخل من خالل خمطط إجرامي تشار  فيه مافيا املخدرات يف العامل وزبانية الشيطان يف كل مكان 

باعوا ضامئرهم إلبليس، مقابل فلوس رشيرة سوداء، ومال حرام، وشاركهم شياطني من أهل وطننا، أهنم يدمرون 

 
 .47املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، مرجع سابق، ص( 1)

 .56نفس املرجع السابق، ص( 2)



24 

 

جياًل عربيًا بكامله، فها هي املخدرات ما هي إال مواد جامعة لكثري من خمتلف النتائا الضارة بحياة الفرد واجلامعة 

قل اإلنسان وفكره وقيمه وفضائله وروحه وبدنه وعالئقه الرشيفة وصالته عىل السواء، حيث أهنا تشمل بخطرها ع

 كل فساد ومنكر. وباعثة رش كل وقرينة اخلبائث أم بذلك أليست. …العليا

 املخدرات واجلريمة: 

اجلرم لةة: الذنب، نقول: جرم فالن، أي نب، ومثلها أجرم واجرتم فهو جمرم وجريم، ونقول أجرم عليه وجرم 

 (1)إليهم جريمة: جنى جناية، كأجرام املجرم، الذنب كاجلريمة ومجعها جرائم.

 . "السلو  الذي حترمه الدولة لةورة هبا، والذي تتدخل بعقاب مرتكبيه"واجلريمة يف اصطال  العلامء هي: 

 (2)"عمل حمظورات رشعية زجر اهلل عنها بحد أو تعزيز"واجلريمة طبقًا للترشيع اإلسالمي هي: 

  وكتل  عليها، معتمداً  يصبح حتى املخدرات  آثار خمه خاليا عىل تسيطر …وقد ذكرنا يف اجلزء السابق أن املدمن 

 املدمن عىل خطر يأت وهنا …املخ وظيفة

املجتمع عندما تأت اللحظة التي تطلب اخلاليا العصبية يف اجلسم هذه املادة املخدرة، فإذا مل يتناوهلا املدمن  

ينثلب من إنسان إىل وحش يف حالة تشبه اجلنون، يمكن أن يقتل أو يرسق يف سبيل احلصول عىل املال الالزم لرشاء 

دمن القرتاف أي سلو  شاذ أو حمرم أو حمذور، وبذلك طبقًا هذه املادة املخدرة وهنا رس البالء، حيث يتجه امل

 (3)لتعريف اجلريمة يكون املدمن بذلك جمرمًا.

وتناول املخدرات ال حمالة يؤدي إىل رضر بال، بالفرد واملجتمع، وتسوق شارهبا إىل ارتكاب كثري من اجلرائم 

القانون والرشيعة وبذلك فهو يشجع نفسه عىل خمالفة يف حق نفسه ومجيع من حوله، فمتعاطي املخدرات خيالف 

قوانني أخرى، وكذلك اآلخرين وكثريًا ما اد العصابات اخلطرية املتعاطني صيدًا سهاًل للعمل معهم يف حقل 

نشاطهم اإلجرامي كالدعارة أو اإلاار باملخدرات فكثريًا ما يستةل مهربو املخدرات واارها املتعاطني يف املعاونة 

 التهريب وبلك ينتقلون من مرحلة التعاطي إىل مرحلة أشد خطورة وأشد جرمًا وريري ذلك من األفعال يف جمال يف

اجلريمة مثل املتعاطي ذو الدخل املحدود، الذي ريالبًا ما يلجأ إىل سلو  ريري مرشوع مثل الرسقة أو النصب أو 

 (4)الرشوة للحصول عىل النقود الالزمة لرشاء املخدرات.

ذا نرى أن جريمة تعاطي املخدرات ليست لذاهتا فحسب، بل إهنا تتسبب يف كثري من اجلرائم األخرى وهك
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ونحن ال نتصور أن هنا  خطر هيدد سالمة أي جمتمع وأمنه واستقراره يثري املخاوف حول مستقبله، كام تفعله 

فيمن يتعاطها طاقات النشاط  املسكرات واملخدرات ذلك ألهنا تنرش األمراض وتشيع يف األرض الفساد وتقتل

 (1)املنتا وتشل حركة التفكري املبدع وتدفع املجتمع إىل مهاوي التخلف والضياع.

وبذلك فالنظرة إىل اإلدمان عىل أنه ظاهرة إجرامية وليست ظاهرة مرضية هي نظرة صائبة تؤيدها األديان  

اظ عىل النفس وجله يف مرتبة احلفاظ عىل الساموية بل ويؤكدها الدين اإلسالمي بوجه خاص حيث أوجب احلف

الدين، واملدمن يعتدي عىل نفسه ويدمر ذهنه وقدراته وحيرم املجتمع منها، ويورد أوالده وأهله مورد اهلال ، ويروع 

اآلمنني، ويشيع الفاحشة ويرتكب املنكرات، وكل ذلك من السلوكيات املحظورة طبقًا للرشيعة اإلسالمية والقانون 

و جمرم، يف حق نفسه ويف حق أرسته وجمتمعه، وال يستحق بذلك الرمحة، بل إن الرمحة والشفقة باملجتمع  ولذلك فه

 (2)أوىل من الرمحة والشفقة باملدمنني.

وتكون وقاية للمجتمع من مشكلة تعاطي املخدرات بمثابة وقاية له من اقرتاف كثري من اجلرائم، حيث تدل 

 كثري من البلدان ومنها الكويت عىل أن اجلرائم التي يرتكبها جمرمون يكونون حتت كثري من اإلحصائيات اجلنائية يف

تأثري تعاطي املخدرات، تكون يف الةالب من جرائم العنف واالتداء عىل األشخاص واجلرائم التي يرتكبها أشخاص 

نة وتكون ضد اآلداب العامة حتت تأثري تعاطي املخدرات، تكون يف الةالب من اجلرائم املخلة بالرشف وخيانة األما

 (3)وجرائم اإلمهال والترشد وريري ذلك من اجلرائم.

 
سالمي، جملة رسالة اخلليا، مكتب شاكر حممد عبد الرحيم: دراسة حول عالج املسكرات واملخدرات يف ضوء التوجيه اإل( 1)

 .245، ص1985، 14الرتبية العريب لدول اخلليا، الرياض،ع
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 اآلثار االقتصادية والسياسية لتعاطي املخدرات [ ـ  4املحارضة ] 

 : لتعاطي املخدرات االقتصادية  اآلثار  

البيوت العامرة وتيتم  كام تفتك املخدرات باجلسم، فهي تفتك أيضًا باملال، مال الفرد ومال األمة فهي كرب 

األطفال، واعلهم يعيشون عيشة الفقر والشقاء واحلرمان، فاملخدرات تذهب بأموال شارهبا سفها بةري علم إىل 

خزائن الذئاب من اار السوء وعصابات العاملية والفرد الذي يقبل عىل املخدر يضطر إىل استقطاع جانب كبري من 

اله املالية ويفقد الفرد ماله الذي وهبه اهلل إياه، يف تعاطي املخدر ويف التبذير  دخله لرشاء املخدر، وعليه تسوء أحو

 من أجل احلصول عىل ويصبح بذلك من إخوان الشياطني.

واملخدرات وراء ارتفاع الدوالر، حيث جيمعه التجار وهيربونه لرشائها، واملخدرات بام حتدثه من آثار صحية 

وهبا أيضًا كرس الدولة جزءًا من خرية شباهبا الذين تنتهي رحلتهم رسيعًا مع   ضارة اعل األفراد قليز اإلنتاج

اإلدمان إما باجلنون أو الوفاة، وهذه خسارة كربى ورضر فاد  باالقتصاد الوطني، يتحمل سوء تبعاته األمة مجعاء، 

 (1)ويؤدي هبا ال حمالة إىل التلف والضعف واإلعياء.

إنتاج الفرد املتعاطي للمخدرات يف عمله فحسب بل ينخفض إنتاج املجتمع وال يقترص األمر عىل انخفاض 

 (2)وتتقلص جهود التنمية فيه تبعًا ل سباب اآلتية:

انتشار تعاطي املخدرات يؤدي إىل زيادة أفراد الرشطة وموظفي السجون واملحاكم والنيابة واملستشفيات،   -1

أن يتجه هؤالء األفراد إىل أمال إنتاجية أو صحية أو ثقافية بدالً من بحيث إذا مل تكن هنا  ظاهرة التعاطي، ألمكن 

 قيامهم بمطاردة املجرمني واار املخدرات واملتعاطني وحماكمتهم وعالج املدمنني وإعادة تأهيلهم. 

تعاطي املخدرات يمثل عبئًا كبريًا عىل الدخل القومي، فهنا  خسارة مادية اقتصادية تتمثل فيام يتحصل  -2 

عليه املشتةلون بعالج ومكافحة املشكلة ويف النفقات الباهظة التي تستهلكها عمليات الوقاية والعالج واملكافحة  

اق عىل املتعاطني أنفسهم، واملحكوم عليهم يف جرائم واملؤسسات التي تنشأ من أجل ذلك، وكذلك يف عمليات اإلنف

املخدرات داخل السجون واملستشفيات، هذه النفقات كان من املمكن لو مل ينترش التعاطي ـ أن توجه إىل ما يرفع 

 إنتاجية املجتمع وجهود التنمية االقتصادية والجتامعية.

فني عىل عالجهم ومكافحة املشكلة أصبح أمرًا واإلنفاق عىل املتعاطني أنفسهم وعطاء حوافز جمزية للمرش

رضوريًا لشعور كثري من الدول بخطر اجلريمة عىل األمة وهتديد كيان املجتمع، خاصة وأن مطالب األمن واالستقرار 
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 األمن زعزعة يف مبارش اثر وللجريمة… مطلب عاملي تسعى إليه مجيع الدول عىل اختالف مشارهبا وثقافتها 

 (1) .واملجتمع ردللف واالستقرار

املبال، التي تنفق عىل املخدرات ذاهتا ريالبًا ما تكون عىل جانب كبري من الضخامة، فإذا كانت املخدرات  -3

تزرع يف املجتمع الذي تستهلك فيه فإن معنى ذلك إضاعة جزء من الثروة القومية تتمثل يف األرايض التي كان من 

اجلهد البرشي الذي يضيع يف زراعة النباتات املخدرة، وإذا كان املجتمع املمكن أن تستةل يف زراعات مفيدة، ويف 

جمتمعًا مستهلكًا للمواد املخدرة، فإن مبال، كبرية كرج من املجتمع وتكون عادة يف صورة عملة صعبة مهربة أو عن 

ت لبنتاج أو للتعليم أو  طريق هتريب السلع، وعمليات املقاومة كان من املمكن استةالل هذه املبال، يف استرياد آال

 للصحة أو استةالهلا يف سبيل آخر لبنفاق عىل حتسني أوضاعنا املادية واالجتامعية واالقتصادية.

 اآلثار السياسية لتعاطي املخدرات 

إن أخطار املخدرات وتعاطيها يزداد يومًا بعد يوم، لدرجة أن أصبحت مواجهة هذه األخطار معركة حقيقية 

نخوضها مع اار هذه السموم التي أصبحت عىل قدر بال، من القوة والثراء، وتديرها املنظامت ورشسة 

 والشخصيات الكربى من دول العامل الثالث وال سيام يف أفريقيا وأمريكا الالتينية. 

يس واألمر بذلك مل يعد مقترصًا عىل أشخاص فرادى، بل أن هنا  منظامت دولية بات خطرها عىل الصعيد السيا

أمر واضح وخطري، فهنا  دوالً بعينها وراء هذا التورط املتزايد يف عامل املخدرات، وان هذا التنظيم الدويل يستخدم 

املخدرات كسال  من أسلحة احلرب ضد الشعوب املستهدفة، وأنه يرمي إىل زرع الوهن والضعف بني شباب األمة 

فوانه ويستسلم لالضمحالل والتفكك وهو ما حتققه املستهدفة، والذي سيفقد مع املخدرات كل إرادته وعن

 (2)املخدرات أكثر من أي سال  آخر.

وقد ثبت بام ال بدع جماال للشك أن الصهيونية العاملية من أخطر هذه املنظامت فمن خالل ماهلا من أياد مدمرة 

مل اإلسالمي هبدف القضاء يف أنحاء العامل وقنوات حتميها ومنافذ وعمالء روجت املخدرات وخاصة يف دول العا

عىل ثروة هذه البالد، املتمثلة يف شباهبا الواعد حتى يتم االنحالل اخللقي فيها، وتشيع الفاحشة ويصبح الشباب يف 

خواء روحي وعقائدي، ويصبح خائر القوى ريري مؤثر يف احلارض، عديم التأثري يف املستقبل وبذلك تسلب قوى 

 .املحتوم اهلال  هنايتها وتكون…عة ال متبوعة مقوده ال قائدةاألمة وتصبح عديمة القيمة، تاب

ويرى املحللون أن الشعوب العربية تأت عىل قمة الشعوب املستهدفة من قبل املنظامت الصهيونية العاملية، 

 وليست الةاية الكربى من وراء ذلك هو االهنيار 
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االجتامعي فحسب، بل اهلدف ما يعقب ذلك من اهنيار اقتصادي واستسالم اإلرادة للدول اخلارجية وهذا هو  

 (1)أمر منتهى أي هدف سيايس يف أي مكان يف العامل عىل مدى التاريخ.

يفة لذا ينبةي أال يةيب عن أذهاننا أن املخدرات هي أعظم سال  بيد االستعامر حياول به إبادة الشعوب الضع

أو القوية عىل السواء هبدف إخضاعها له واستسالمها له، وهذه حقيقة أتثبتها التاريخ املعارص، وإن متكن العدو من 

نرش خمططاته بأي من الطرق املختلفة التي يتقنها لذهب هذا املجتمع، وذهبت قيمته ومكانته وزال تأثريه وانقىض 

ات وإدماهنا هي مشكلة قوية جيب التصدي هلا عىل مستوى كل نحبه حتت األنقاض، ولذلك فمشكلة تعاطي املخدر

دولة، ثم عىل مستوى الدول العربية واإلسالمية بعامة، ولذا ينبةي أن تتصدى هلا اجليو  العربية بقواهتا املسلحة 

قضاء ،وهذا األمر حيتاج إىل اهتامم من أعىل مستوى سيايس عريب، ألهنا حرب حقيقية تستهدف ال(2) وكل عتادها 

 عىل مقدرات األمة واريتصاهبا.
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 حكم اإلسالم يف تعاطي املخدرات [ ـ 5املحارضة ] 

كان انتشار املخدرات وخاصة احلشيش يف املجتمع اإلسالمي يف املايض راجعًا إىل االعتقاد الذي ساد فرتة من 

املخدرات، وقد كان مرد هذا االعتقاد أن الزمن بني فئة عريضة من املسلمني: أن الرشيعة اإلسالمية ال حترم تعاطي  

 مصدري الترشيع األساسيني ومها: القرآن والسنة، مل يتضمنا حكم تعاطي املخدرات.

واملعروف أن املخدرات ظهرت يف العامل اإلسالمي يف أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع اهلجري،  

حيًا حيرم تعاطي هذه املخدرات، ولكن للرشيعة اإلسالمية وكان من الطبيعي أال يتضمن القرآن والسنة نصًا رص

مقاصد وأهداف ريايتها جمتمع إسالمي سليم خال من األسقام، التي تتعارض مع أهداف الرشيعة اإلسالمية ولذلك 

 نجد أن تعاطي املخدرات يتعارض مع مقاصد الترشيع اإلسالمي.

الترشيع اإلسالمي، ويتم االستعانة هبام حينام نتصدى حلكم وبام أن اإلمجاع والقياس مصدران من مصادر 

رشعي ال نلتمس له دلياًل من القرآن والسنة، ومها بذلك مصدران هامان يف سبيل إصدار حكم رشعي. وقد أحسن 

ن لو التزمنا أن ال نحكم بحكم حتى نجد فيه نصًا لتعطلت الرشيعة، فإ"اإلمام القرطبي حينام وضح املسألة بقوله: 

 )1(."النصوص قليلة وإنام هو الظواهر والعمومات واألقيسة

وما يندرج حتتهام، مل يرد نص يف الكتاب أو السنة عىل حكمها، ومل  "الطبيعية والتخليقية"واملخدرات بنوعيها 

رمحهم  "أيب حنيفة ـ مالك ـ الشافعي ـ أمحد بن حنبل"ينقل عن األئمة املجتهدين أصحاب املذاهب الفقهية األربعة 

اهلل، قول يف احلكم الرشعي للمخدرات، وال يعني ذلك أن املخدرات مباحة، كام حاول بعض املفرتين الزعم 

 )2(واالدعاء بأن احلشيشة وما إليها مل حيرمها القرآن ومل حترمها السنة، ومل يرد عن األئمة األوائل شع يف حتريمها.

ومن الذين يقولون عىل اهلل بةري علم، ومن الذين يعملون عىل إفساد  وهم بذلك من الذين يفرتون عىل اهلل الكذب،  

 املجتمع اإلسالمي.

مل يرد يف القرآن والسنة يشء من تلك املواد رصاحة، ألهنا استخدمت فيام بعد، وكان عدم تعرض هؤالء   …نعم  

 األئمة حلكم رشعي للمخدرات، أنه مل يكن معروفًا يف زماهنم أي من هذه املواد.

فاملخدرات مل تظهر يف القرون األوىل لبسالم، بل جاءت يف مرحلة متأخرة، وقد اختلف العلامء يف املوقف  
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 )1(منها عند ظهورها.

احلكم الرشعي للمخدرات، يمكن أن يستنبط بوساطة القياس، حيث مل يرد نص ومل يسبق إمجاع عىل حكمها 

 اريمها، وإنام كان االختالف عند الفقهاء املتقدمني قبل أن يفشوا فقد اتفق الفقهاء املتأخرون ممن يعتد برأهيم عىل

أمر املخدرات، وتظهر آثارها السيئة، ويكون حكمها بأن نقيس املخدرات عىل اخلمر يف احلكم الشرتاكهم يف علة 

 حث.احلكم، ألن املخدرات تدخل يف عموم املسكرات التي تةيب العقل وحتجبه، وهذا ما ثبت بالدليل والب

 حتريم املخدرات والدليل عىل ذلك: 

حترم الرشيعة اإلسالمية تناول املخدرات منذ فشت ظاهرة تعاطيها، حيث استقرت الفتوى عىل حتريم القليل 

والكثري منها بأي طريق، سواء أكان التناول بطريق األكل، أم التدخني، أم الرشاب أم احلقن أم الشم، أم بأي طريق 

 تحريم ما يز:آخر والدليل عىل ال

هنى "ما رواه أمحد يف مسنده، وأبو داود يف سننه بسند صحيح عن أم سلمة ريض اهلل عنها أهنا قالت:  -1

ٍ  رسول اهلل  رتِّ فر ٍر وم 
ك  س   ."عن كل م 

واملخدرات تدخل يف عموم املسكرات، ألن كثريًا من العلامء واألطباء أكدوا عىل أن تأثري املخدرات كتأثري  

 : ، وقوله  "كل مسكر مخر وكل مخر حرام"لعقل من ناحية اإلسكار، وقد روي يف احلديث الرشيف أن  اخلمر عىل ا

وريري  "كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام" :، وقوله "ما أسكر كثريه فقليله حرام"

 ذلك.

ألنه منهي   "يوضح حتريم كل مفرت"حتى ولو قيل إهنا مفرتة وليست مسكرة، فحديث أم سلمة ريض اهلل عنها   

عنه بنص احلديث، ناهيك عن أن الفتور هو مقدمة السكر، واملخدرات عىل اختالف أنواعها تورث الفتور، ألن 

ن املخدر، والنهي عن تناول اليشء يدل عىل حتريمه، الفتور هو األثر البارز لتناوهلا، والنهي بذلك عن املفرت هو هني ع

ألهنا مسكرة وتعد مخرًا، وهذا مذهب   )2(كام تقرر ذلك يف علم أصول الفقه، وبذلك يكون تناول املخدرات حرامًا.

ا كام أن كثريًا من الفقهاء يرون أن اخلمر اسم جامع لكل م )3(ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر اهليثمي.

رييب العقل فقد ذكر العالمة الشوكا  أن مجهور الفقهاء يرى إطالق لفي اخلمر عىل كل ما يؤثر تعاطيه عىل 
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 )1(العقل.

كام أن هنا  اتفاقًا يف املعنى اللةوي لكل من اخلمر واملخدر، فاخلمر لةة: السرت ومنه مخار املرأة، وسميت مخرًا 

ولفي املخدرات مشتق من اخلدر وهو سرت يمد للجارية   )2(ر العقل أي كالطه.ألهنا كمر العقل وتسرته، أو ألهنا كام

يف ناحية البيت، وكل ما وارا  من بيت ونحوه واختدر: استرت، وبالتايل فإن ما خامر العقل يعترب مخرًا، واملخدرات 

 من هذه الناحية تسمى مخرًا.

يف اإلسكار وحجب العقل والذهاب به، وتلك هي   وهكذا نجد أن أركان القياس متوافرة، فاملخدرات كاخلمر

 علة حتريم اخلمر وينسحب حكم اخلمر وهو التحريم عىل املخدرات الشرتاكهام يف علة احلكم.

 وكام هو معلوم من قواعد الترشيع اإلسالمي املعروفة، أن حتريم اخلمر ليس

ملفاسد واألرضار مثل ما يف اخلمر، بل يفوقه، من تعبديًا وإنام كان حمرمًا ملا فيه من الةر، ويف املخدرات من ا 

ألن متعاطي  )3(حيث إضاعة املال، وإثارة العداوة والبةضاء بني الناس والصد عن ذكر اهلل تعاىل، وعن الصالة.

املخدرات ريالبًا يكون فاقد الوعي، ويترصف ترصفات طائشة تثري الشقاق واخلالف والعداوة والبةضاء، ويكون 

ن الصالة وسائر التكاليف أثناء فقد الوعي، وريري ذلك من األرضار، مما تكون معه هذه املخدرات حمرمة يف ريفلة ع

 )4(يف نظر اإلسالم، وحتريمها بذلك من نوع حتريم اخلمر إن مل يكن أشد.

ف باملشاهدة امللموسة رضر هذه   -2 ر  املخدرات ثبت مما قرره الفقهاء األقدمون وأيده الطب احلديث وع 

 عىل العقل واجلسم واخللق واملال، وخطرها الذريع عىل األفراد واملجتمعات.

حيث إنه من املحس املشاهد واملعروف للناس مجيعًا: أن املواد املعروفة باملخدرات أيًا كان نوعها.. هلا من املضار 

ر، ولذلك كان من الةوري حرمتها الصحية والعقلية والروحية واألدبية واالقتصادية واالجتامعية فوق ما للخم

يف نظر اإلسالم، إن مل يكن بحرفية النص، فربوحه ومعناه، وبالقاعدة العامة التي هي من القواعد الترشيعية يف 

 . املضار، وسد ذرائع الفساد  دفعاإلسالم وهي: 

يب اإلنسان يف عقله فاملقرر يف الرشيعة ـ أخذًا من النصوص الكثرية من الكتاب والسنة ـ حتريم كل رضر يص

سواء كان عىل  )5(أو نفسه أو دينه أو ماله، ولذلك يكون تعاطي هذه املخدرات حمرمًا للةر الناشع عن تعاطيها.
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 فاملقاصد اخلمسة التي جاءت هبا …اجلسم أم العقل أم النفس أم املال أم الدين أم املجتمع أم األرسة 

س والعرض والعقل واملال، وهي من الةوريات التي حرص الرشيعة اإلسالمية هي: حفي الدين والنف 

اإلسالم عىل املحافظة عليها، ويف سبيل ذلك حرم كل املوبقات واملهلكات التي تلحق الةر بأي من هذه 

 الةوريات.

واملقاصد، فيكون تعاطي املخدرات وإدماهنا حرام  …وبام أن تناول املخدرات فيه رضر مبني هبذه الةوريات 

 جدال، من وجهة النظر اإلسالمية. بال

 آراء الفقهاء يف املخدرات: 

لقد تصدى علامء املسلمني وفقهاةهم لقضية املخدرات منذ زمن بعيد فقرروا حرمتها، ألهنا حترم اإلنسان النظر 

 العقز السليم، وأهنا توقع بالفرد آثارًا سيئة وبالةة الةر عىل املجتمع بأرسه.

هيم من الفقهاء املتأخرين الذين ظهرت املخدرات يف زمنهم بالقرنني السادس والسابع وقد اتفق من يعتد برأ

اهلجريني، عىل حتريم تناول املخدرات التي عرفوها وأدركوها وأدركوا آثارها، أو حتريم ما يةطي العقل منها، وإنام 

 )1(كان االختالف عند املتقدمني قبل أن يفشو استعامهلا وتظهر آثارها السيئة.

وقد حفلت كتب الفقه اإلسالمي بآراء املجتهدين التي حترم احلشيش وريريها من املخدرات حترياًم قاطعًا، وفيام  

 يز ننقل نامذج من هذه اآلراء:

قال ابن تيمية: إن احلشيشة أو ما ظهرت يف آخر املائة السادسة من اهلجرة حني ظهرت دولة التتار، وهي من 

ن اخلمر من بعض الوجوه، ألهنا تورث نشوة ولذة وطربًا كاخلمر، واحلشيشة املصنوعة أعظم املنكرات، وهي رش م

يف الرجل  من ورق القنب حرام جيلد شارهبا، وهي أخبث من اخلمر، من جهة أهنا تفسد العقل واملزاج، حتى يصري

 )2(الة.كنث ودياثة، وريري ذلك من املفاسد، واخلمر واحلشيش كالمها يصد عن ذكر اهلل وعن الص

 وقال ابن شهاب الدين الرمز: للحشيش حالة إسكار وحتريم.

حشيشة الفقراء وريريها، وقد جزم النووي بأهنا  "كل مسكر حرام" وقال الرشقاوي: ويدخل يف قوله 

 )3(مسكرة.

شيش، وهو ويقول الكامل بن اهلامم إن مشايخ املذهبني من الشافعية واحلنفية اتفقوا عىل الفتوى بحرمة أكل احل

املسمى بورق القنب، بعد أن اختلفوا، ألن املتقدمني مل يتكلموا فيها بيشء لعدم ظهور شأهنا فيهم، فلام ظهر من أمرها  
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 .108ابن تيمية: السياسة الرشعية، ص( 2)

 .72-71نقاًل عن: حامد جامع وحممد فتحي عيد: مرجع سابق، ص( 3)



33 

 

أنه ال خالف عند املالكية يف  "احلطاب املالكي:"من الفساد كثريًا وفشا، عاد مشايخ املذهبني إىل حتريمها. وذكر 

 )1(من احلشيشة سواء كان ذلك كثريًا أم قلياًل. حتريم القدر املفسد املةطي للعقل

بتحريم احلشيشة وجوزة الطيب وكل نبات حتقق فيه أنه خمدر أو مسكر أو  "وأفتى ابن حجر املكي اهليثمي 

 ."مفرت

أن من قال عن احلشيشة ال تسكر وإنام هي خمدر، مكابر، فإهنا حتدث ما حيدثه   "ابن حجر العسقال "ونقل عن  

 الطرب والنشوة، واملداومة عليها واالهنام  فيها، وجزم بأهنا حرام بال جدال.اخلمر من 

ما خالصته: أن اخلمر يدخل فيها كل مسكر، مائعًا كان أو   "زاد املعاد"ويقول اإلمام املحقق ابن القيم يف كتابه 

 جامدًا أو عصريًا أو مطبوخًا، فيدخل فيها لقمة الفسق

الرصيح والصحيح الذي ال  والفجور ـ ويعني هبا احلشيشة ـ ألن هذا كله مخر بنص حديث رسول اهلل  

، وصح عن أصحابه الذين هم أعلم األمة بخطابه ومراده، أن "كل مسكر مخر"مطعن يف سنده، إذ صح عنه قوله: 

الرصيح الذي استوى فيه األصل والفرع كل مسكر لكان القياس    اخلمر ما خامر العقل، عىل أنه لو مل يتناول لفظة  

 من كل وجه حاكاًم بالتسوية بني أنواع املسكر، فالتفريق بني نوع ونوع تفريق بني متامثلني من مجيع الوجوه.

 : إنه حيرم ما أسكر من أي يشء وإن مل يكن مرشوبًا كاحلشيشة."سبل السالم"يف  "الصنعا "وقال 

:واحلشيشة املصنوعة من ورق القنب حرام، كاخلمر، "الكبائر"يف كتابه  "الذهبياحلافي شمس الدين "وقال: 

حيد شارهبا، كام حيد شارب اخلمر، وهي أخبث من اخلمر من جهة أهنا تفسد العقل واملزاج حتى يصري يف الرجل 

داخلة فيام حرم اهلل  كنث ودياثة وريري ذلك من املفاسد، كام ذكر بأنه ال فرق بني جامدها ومائعها، وبكل حال فهي

 )2(ورسوله من اخلمر املسكر لفظًا ومعنى.

 )3(فتاوى معارصة يف املخدرات:  

أفتى فضيلة اإلمام األكرب الدكتور حممد عبد الرمحن بيصار شيخ األزهر السابق: بأن املخدرات حمرمة، وأهنا  

وسيلة ألعداء املسلمني الدين يرتبصون باملسلمني يف كل مكان بةية اإلفساد عليهم وإتالف أمواهلم وأبداهنم 

 وعقوهلم. 

 اهري بتحريم املخدرات ملا هلا من آثار ضارة بالنفس والعقل.كام أفتى فضيلة اإلمام األكرب حممد األمحدي الظو
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وكذلك األستاذ األكرب الشيخ عبد املجيد سليم مفتي الديار املرصية وشيخ األزهر األسبق، حيث قال: إنه ال 

يشك شا  أو يرتاب مرتاب يف أن تعاطي هذه املواد املخدرة حرام، ألهنا تؤدي إىل مضار جسيمة ومفاسد كثرية، 

فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن إىل ريري ذلك من املضار واملفاسد، فال يمكن أن تأذن الرشيعة بتعاطيها، مع حتريمها 

 ملا أقل منها مفسدة وأخف منها رضرًا.

كام أفتى بتحريم االاار يف هذه املواد واكاذها حرفة تدر الربح، وكذلك حرمة زراعة هذه املواد وما تستخلص 

 ات، وأن الربح الناتا من االاار فيها حرام وخبيث وأن إنفاقه يف القربات ريري مقبول، بل هو حرام.منه من نبات

واتفق معه يف ذلك فضيلة الشيخ جاد احلق عز جاد احلق، يف حتريم تعاطي املخدرات واالاار فيها وزراعتها 

املواد. وكذلك فضيلة األستاذ الشيخ حممد وحرمة الربح الناتا منها وعدم قبول الصدقة من املال الناتا من هذه 

 حسنني خملوف أفتى بتحريمها.

 وأفتت بذلك هيئة علامء الوعي باألزهر الرشيف وكذلك جلنة الفتوى.

 )1(أنواع املخدرات املذكورة يف الفقه اإلسالمي:  

يعترب علة للحكم،  ويتناول الفقهاء احلكم عىل الواقعة أو عىل يشء بوجوده وباستقصاء األثر املشرت  الذي

فيكون احلكم الكز عىل كل ما حيدث هذا األثر، وهلذا فإن الفقهاء املتقدمني مل يعرفوا املخدرات تعريفًا شاماًل جامعًا 

 مانعًا، ولكنهم تكلموا عن أنواع املخدرات التي ظهر تعاطيها يف زمنهم. 

 ولت ما يز:وأنواع املخدرات ذكرت يف كتب الفقه وفق ظهورها التارخيي وتنا

ع ويسبت، أي ينوم وخيلط العقل، وقد يسمى بالسكران، أو الشيكران، ويف  -1 دِّ البنا: هو نبات خمدر ي صر

القاموس: البنا بالكرس وبالفتح نبات مسبت أي منوم ـ ريري احلشيش ـ، خمبط للعقل، مسكن ل وجاع. وجاء يف 

 "املحىل"خمدرة من الفصيلة الباذنجانية، وأفرد ابن حزم يف    جنس نباتات طبية  "من اهلندية"املعجم الوسيط: البنا:  

 السكران بالذكر يف كتاب األرشبة.

األفيون: وهو عصارة نبات اخلشخا ، يستعمل يف التنويم والتخدير، ويؤثر يف شهوت الطعام واجلنس،  -2

 ويتلف األريشية ويصعب تركه يف مدة بسيطة عند اإلدمان عليه.

 ن ورق القنب اهلندي يسكر، ويصيب من يتعاطاه بالرعونة واختالل العقل. احلشيش: وهو نوع م -3

ذكر ابن حجر املكي اهليثمي يف فتواه كثريًا من املضار الدينية والدنيوية، وقد ظهرت احلشيشة يف آخر املائة   

لنشوة واللذة السادسة من اهلجرة حني ظهرت دولة التتار، ويصعب عىل املدمن هلا الفطام عنها، وهي تورثه ا
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 والطرب كاخلمر.

تكلم القرايف يف الفرق التاسع والثالثني، والفرق األربعني، عن األنواع  "الفروق"جوزة بابل: ويف   -4

 النارجيل. "جوزة اهلند"، ولعلها املقصودة بالنوع املعروف "جوزة بابل "التي تقدم ذكرها، وأضاف إليها 

لناس ويمضةونه، وخيزنونه يف أفواههمـ  فيعتادونه ويدمنون القات: وهو نبات يزرع يف اليمن يتناوله ا -5

 عليه وخيدرهم، وقد تكلم عنه ابن حجر اهليثمي وبنّي آثاره وحكمه.

العنرب والزعفران: وزهر القطن: أحلق ابن عابدين باحلشيشة العنرب والزعفران وزهرة القطن ملا حتدثه  -6

والعنرب: مادة صلبة ال طعم هلا وال ريح إال إذا سحقت أو أحرقت، هذه من تأثري قد يبل، إىل حد اإلسكار، 

والزعفران: نبات بصز معمر من الفصيلة السوسنية، ومنه أنواع برية، ونوع صبةي طبي مشهور ـ وزهر القطن: نور 

 شجرة.

اكي ـ الربسن: أورده ابن عابدين يف رد املحتار، وقال: إنه مذكور يف التذكرة، أي تذكرة داود األنط -7

 وهو يشء مركب من البنا واألفيون معًا.

القنقيط والدريقة واجلوزاء: تكلم احلطاب عن املخدرات وذكر البنا واحلشيش واألفيون، وأضاف  -8

 إليها القنقيط والدريقة، والظاهر أن اجلوزاء التي ذكرها احلطاب هي جوز بابل التي ذكرها القرايف، وجوزة الطيب.

 صاحب هتذيب الفروق، وعده مع األفيون وأنواع املخدرات.عمل البالدر: ذكره  -9

 العريط: وذكر الصنعا  يف الروض النضري نباتًا آخر مع الزعفران واألفيون سامه العريط. -10

الداتورة: وعد الشيخ الدريز نوعًا آخر من املخدرات يقال له: الداتورة: وقال: إنه من املرقد، الذي   -1

 يةيب العقل واحلواس.

ري األخر: كاملورفني، والكوكايني، واهلريوين وريريمها: مما شاع يف هذا العرص، وهي معدودة العقاق -2

 من املخدرات يف األبحاث الفقهية احلديثة.

التتن والتب، والدخان: ومل يةب عن الفقهاء واملتأخرين أنواع الدخان، بل ذكروها وذكروا آثارها  -3

فذكروا أعشاب التتن والدخان، والتنبا ، والتب، وأهنا عرفت يف   الضارة، وأحلقها بعضهم يف احلكم باملخدرات،

 أواخر القرن العارش وأوائل القرن احلادي عرش اهلجري.

وفال الفقهاء يف أنواع الدخان: إهنا حتدث اسرتخاء األطراف، وتصيبها بالوهن واالنكسار، فهي من  -4

فسية واملالية، وما ينجم عن التدخني من التهابات املفرتات كاحلشيشة، وتناولوا أرضار استعامهلا الصحية والن

قصبات الرئة والسعال الشديد بفعل التسمم البطيء الذي حيدثه يف اجلسم باملادة السمية التي كشفها التحليل 

،ثم رسطان الرئة، حيث أثبتت االكتشافات الطبية احلديثة يف املختربات "وهي سم النيكوتني"الكياموي فيه 
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أعلنت بوسائل اإلعالم كلها أن تدخني التب، بأنواعه كلها من أعظم عوامل إصابة الرئة هبذا املرض األمريكية، و

 الشنيع املميت، الذي يقف الطب حتى اليوم ااهه عاجزًا حريانًا.
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 اإلدمان وأسباب السقوط يف أرسه [ ـ  6املحارضة ] 

بدايته البد حتاًم من االنزالق إىل هنايته املعروفة وهي إن تعاطي املخدرات منحدر زلق خطري، إذا وقع الفرد يف  

 اإلدمان.

بأنه حالة من التخدير املؤقتة أو املزمنة التي تنشأ عن تكرار "وتعرف منظمة الصحة العاملية مصطلح اإلدمان: 

 )1(."تعاطي مادة خمدرة طبيعية أو كليقية

جتمعات العربية واإلسالمية، أصبحت ظاهرة إدمان ونظرًا لتفيش ظاهرة تعاطي املخدرات يف العديد من امل

ظاهرة أخطر من الةزو الثقايف، ذلك ألن الةزو الثقايف إنام يستهدف  "خاصة الشباب "أفراد املجتمع للمخدرات 

العقول للنيل منها والسيطرة عليها، بينام اإلدمان وترويا املخدرات بني الشباب إنام هيدف إىل القضاء عىل عقول 

وأبداهنم يف آن واحد، والقضاء عليهام معًا، وهذا أمر إن متكن من نشب أظفاره يف شباب املجتمع وأفراده   الشباب 

ذهب هذا املجتمع وضاع مستقبله؛ ولذلك أصبحت ظاهرة إدمان املخدرات من أخطر املشكالت التي  …عامة 

 اعد.تشةل بال املسؤولني يف مجيع أنحاء العامل، وخاصة عاملنا اإلسالمي الو

ويوم بعد يوم يستفحل خطر اإلدمان، ألنه يزداد كل يوم مع انخفاض سن اإلدمان ودخول نوعيات جديدة 

 من الصبية والشباب صةريي السن من تالميذ املدارس وطلبة اجلامعات، دائرة املوت واهلال .

املختلفة مثل اهلريويني  كام يستفحل خطر اإلدمان يومًا بعد آخر، ألن الفئات املدمنة تدمن تعاطي املخدرات 

والكوكايني وهي ما تعرف باملخدرات البيضاء، وهي عظيمة اخلطر باهظة الثمن، وال يأت إدمان الشباب هلا من 

الشخص اهلريوين أو الكوكايني مبارشة، ولكنه يبدأ بأنواع أخرى من املخدرات، ثم  فراغ، فال حيدث أن يدمن

عن طريق التاجر أو صديق السوء، حيث يبدأ أي منهام بإريرائه بأن يمنحه  يتعرف عىل اهلريوين، وعادة ما يعرفه

جرعة بال مقابل مادي، ويومهه بأنه نوع أفضل من الذي يعتاده، وبعد أول مرة أو بعد الثانية حيدث اإلدمان، فيعود 

 إليه ثانية، ولكن هذه املرة يدفع املقابل ويصبح زبونًا مدمنًا للهريوين.

مر عىل الذكور من الشباب، بل إن إدمان اهلريوين واملخدرات البيضاء تفشت بني الفتيات بنسبة وال يقترص األ

إن الشباب املدمنني، وعادة ما تتعرف عليهم الفتاة أو املرأة بصفة عامة عن طريق الزوج إذا كان مدمنًا،  %5تعادل 

 )2(أو أحد األصدقاء سيئي اخللق.

 
 .15، ص 1989، أبريل 8، س80أمحد فؤاد كامل: السموم البيضاء والنتائا السوداء، جملة الكويت، ع ( 1)

-ص  207م، القاهرة، ص1986،فرباير7الة اإلمام، عاملجلس األعىل للشؤون اإلسالمية: أرضار املخدرات، سلسلة رس( 2)
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ٍط خال من اإلرادة، وبعد  تلكم هي اخلطوة األوىل  رِّ لبدمان، تبدأ باجلرعة األوىل عىل شبه جماملة عفوية، وترور

ويظل مع قرناء السوء من بني جنسه أو اجلنس اآلخر، حتى ينقلب األمر عليه ويصري طالبًا ال  ،أن يستهني اإلنسان

كل من حوله، إذ يصبح هبا مولعًا مةرمًا، مطلوبًا، ومستدعيًا هلا ال مدعوًا، وهيلك فيها صحته ونفسه وماله، وخيرس 

وعاشقًا متياًم، ويستدين يف سبيلها، بل يرسق وخيتلس وينهب ويقامر ويقتل، ويتعامل مع املمنوع واملحرم، ابتةاء 

الوصول ملراده وكؤوسه ورشابه. ومن ثم يصري بؤرة فساد، وجمموعة من األخطاء، وجرثومة من املرض تعدي 

وخالطها، إن مل يودع متعاطيها يف أحد املصحات، وتتداركه رمحة اهلل، أو يتحفي عليه يف  وتصيب كل من جاورها

 أحد السجون أسري أهوائه املردية ونزيل شهواته القاتلة.

 )1(املراحل التي يمر هبا املراهق حتى يصل إىل مرحلة اإلدمان إىل مخس مراحل: "كومريس"ويقّسم الدكتور  

من استةالل سهولة احلصول عىل املخدر، ثم عدم ،اب اخلطأ وتوافر مقومات ذلكأوال: االستعداد الرتك

 احرتام الشخص لنفسه، ثم العيوب الطبيعية الشخصية.

ثانيًا: هي مرحلة التجريب، وهي مرحلة عادة ما يقلل من شأهنا متعاطي املخدرات، وهي التي تقود للمرحلة 

 التالية.

ن   املخدرات من اجلسم، والتي يبيع فيها الشخص كل ممتلكاته لرشاء أي نوع من املخدرات.ثالثًا: وهي متكُّ

 رابعًا: اإلدمان احلقيقي، ومعها يصبح اهلدف األول يف حياة املدمن هو فقدان الوعي.

 خامسًا: وهي التي ترتتب عىل اإلدمان وفيها حيدث التدهور اجلسمي والنفيس للمدمن..

خدر عندما حيصل الشخص عىل اجلرعة للمرة الثانية أو الثالثة منه، فتعتاد خاليا اجلسم وهكذا حيدث إدمان امل

عليه وحتدث األمراض واألعراض اجلسامنية، فإذا تأخر عن تعاطيه يف موعده، يشعر املدمن بإسهال ورشح ونرش 

قدان الشهية، أما إذا استمر يف  يف اجلسم وعدم التحكم يف انفعاالته، ومهدان اجلسم مع عدم القدرة عىل الرتكيز، وف

تعاطيه بعد املرة الثالثة وحاول االنسحاب، فيحدث يف هذه احلالة اهنيار يف الوظائف احليوية، واهنيار يف وظائف 

الكبد الذي يعترب فلرت تنقية السموم، وبالتايل تترسب السموم إىل اجلهاز العصبي، ألن الفلرت قد تعطل بدرجة عالية، 

مدلول اسمه خيدر، وملا كان اجلهاز   وذلك ألن املخدر كام هو  )2(الرصع وريريه من اآلثار الضارة باجلسم.  مما يؤدي إىل

 ،العصبي هو مركز احلس واإلدرا ، فإن املخدرات تتعامل يف املقام األول مع اجلهاز العصبي وتفقده حساسيته

 ك فإن املخدرات تتعامل مع هذه القدرات.واجلهاز العصبي هو مصدر اإلبصار والسمع واللمس والتفكري، وبذل

واملخدرات يف تعاملها مع اجلهاز العصبي تعمل عىل إزالة القرشة املخية اخلارجية وطبقات املخ العليا من املراكز 
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 .209املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية: مرجع سابق، ص ( 2)



39 

 

احليوية يف هذه الطبقات. وملا كان هذا اجلهاز العصبي هو املسيطر واملحر  لوظائف اجلسم، فإن ذلك يستتبع أن  

ويقودنا هذا إىل احلديث عن نوعني رئيسيني من  )1(أعضاء اجلسم تبعًا لتأثري املخدر عىل اجلهاز العصبي. تتأثر كافة

 )2(اإلدمان مها:

أوالً: اإلدمان اجلسمي: ويف هذا النوع من اإلدمان يتعود املدمن عىل نوع املخدر، يتشبع هبا اجلسم تشبعًا كبريًا 

اد املخدرة، ألن توقفه فجأة يصيب اجلسم بمضاعفات خطرية قد تؤدي يصعب معه التوقف عن تعاطي هذه املو

باملدمن إىل الوفاة، خصوصًا أولئك الذين يتعاطون األفيون ومشتقاته، والكوكايني واحلبوب املنومة، وهذا ما يسميه 

 البعض باإلدمان التام.

نوع من املخدرات الذي ليس من الصعوبة ثانيًا: اإلدمان النفيس: ويف هذا النوع من اإلدمان يتعود املدمن عىل 

بمكان التوقف عنها فجأة، ألن هذا النوع يسهل عالجه، ويمكن التخلص من مضاعفاته، مثل: تعاطي احلشيش 

 والقات، واحلبوب املنبهة واملنشطة، وشم البنزين وطالء األظفار.

 ويرجع البعض من العلامء مشكلة اإلدمان لتفاعل عاملني أساسيني مها: 

 االستعداد الشخيص والنفيس. -

 عدم تكيف املدمن مع جمتمعه بام فيه من مشاكل. -

ونتيجة لذلك يبدأ اإلدمان مراحله األوىل التي ما تلبث أن تتلوها مراحل أخرى، اّر عىل الشخص خماطر ال 

 )3(قبل له هبا.

سيئة عىل صحة الفرد وعقله فحسب، واخلطورة يف تعاطي املخدرات للمرات األوىل، ال ترجع ملا حتدثه من آثار  

ن اخلطورة يف االنزالق إىل دائرة اإلدمان، الذي يصعب اخلالص منها، ألن األنسجة واخلاليا عند تناول  مر ك  بل إن مر

املخدرات يف بادن األمر تستجيب للتةري الذي حيدثه املخدر، ثم يقل التجاوب بالتدريا، وتقل االستجابة ملفعول 

ر املدمن إىل اإلكثار من كميته للحصول عىل التأثري املطلوب، إىل أن تةدو املادة املخدرة للمدمن املخدر، مما يضط

كاملاء لبنسان السليم. وهكذا تصبح حالة املدمن شديدة، حيث يصعب عليه التوقف عن تعاطي املواد املخدرة، بل 

 اجلرعة التي يتناوهلا بشكل مستمر. يتناول هذه املواد بشكل ال إرادي، ليس ذلك فحسب، بل ويضطر لزيادة

. حيث إن التعود ظاهرة نفسية مزاجية تنشأ عن رريبة إرادية .وثمة فرق ظاهر بني ظاهرت اإلدمان والتعود

 
، 13، س155البحرين،ع أمحد جالل عبد الرزاق: املخدرات والتجريم، جملة اهلداية، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية، ( 1)

 .49م، ص1990أريسطس
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واعية يف احلصول عىل األثر الناجم عن التعاطي، أما اإلدمان فهو ظاهرة بدنية تنشأ عن رريبة ال إرادية يف تعاطي  

 )1(سمى بالتواكل البد  عىل هذا العقار.املخدر بسبب حدوث ما ي

 
 .24حممد اخلطيب: املخدرات وأخطر احلروب يف العامل املعارص، مرجع سابق، ص( 1)
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 تاريخ استعامل املخدرات يف البالد العربية  [ ـ 7املحارضة ] 

تشري دراسات عديدة إىل أن ظاهرة تعاطي املخدرات واملسكرات قد عرفت يف املجتمعات واحلضارات 

 والعربية وريريها.القديمة، كاحلضارة الفرعونية والرومانية واليونانية والصينية 

ويقال بأن الفراعنة هم أول من عرف املخدرات يف منطقتنا العربية. وكان أمهها املخدرات املشتقة من نبات 

اخلشخا  والقنب، لكن استعامل هذه النباتات وما يشتق منها من املخدرات كان مقصورًا عىل جماالت بعيدة عن 

فيون كان يستخدم لعالج أمراض العيون وعمل مراهم آلالم اإلدمان، حيث كانت تستعمل يف جمال الطب، فاأل

يف ذلك  "شبن"اجلسم، وكذلك كان يصنع منه مساحيق لنفس األريراض، كام كان اخلشخا  املعروف باسم نبات 

 )1(الوقت يستعمل كدواء لتهدئة األطفال من الرصاخ.

العهد اإلسالمي حتى نزل حتريمها، وقد وقد عرف العرب يف اجلاهلية قبل اإلسالم اخلمر، وكذلك يف بداية 

عرف العرب فيام بعد األفيون واحلشيش، ويذكر الباحثون أنه دخل إىل اجلزيرة العربية وبعض الدول العربية األخرى 

عن طريق الةزوات التي تعرضت هلا اجلزيرة العربية، وكذلك بعض الدول العربية، حيث دخلها املةول واختلطت 

ارات األخرى، مما كان له أبعد األثر يف ترويا انتشار هذه املخدرات يف عاملنا العريب حضارة العرب باحلض

 )2(واإلسالمي، وإن كانت يف البداية تستعمل لبعض األريراض الطبية، ثم أيسء استعامهلا.

ولكن تعاطي احلشيش واألفيون مل يدخل دائرة اخلطر من حيث التعاطي واإلدمان إال يف عصور املامليك  

املؤرخني أن إساءة استخدام احلشيش كمخدر مل يعرفها العرب إال يف القرن السابع  والعثامنيني، حيث يقرر بعض 

 )3(اهلجري، نتيجة الحتكاكهم بالشعوب األخرى التي جربت احلشيش كمخدر يبعث عىل السعادة والرسور.

ومع بداية القرن احلايل أخذت إساءة استعامل املخدرات تشةل بال والة األمور، حيث بدأت تتدفق عىل البالد 

كميات ضخمة من احلشيش واألفيون من بالد اليونان، وأقبل عىل تعاطيها كثري من فئات الشعب يف الريف واملدن، 

لوضيعة يف املدن، وذلك حتى هناية احلرب العاملية بعد أن كان التعاطي حمصورًا يف نطاق ضيق عىل بعض األحياء ا

األوىل، عندما متكن كيميائي يونا  من إدخال الكوكايني إىل مرص وتقديمه إىل الطبقة العليا. ثم انترشت بعد ذلك 

وين عادة تعاطي الكوكايني برسعة امتدت إىل الطبقات األخرى، نظرًا لكونه أسهل تناوالً وأنفذ أثرًا، ثم أخذ اهلري

يظهر مع العامل الذين كانوا قد رحلوا إىل فلسطني أثناء احلرب للعمل مع القوات املتحاربة، وهنا  شاهدوا ما يفعله 

 
 .31-30مركز األهرام للرتمجة والنرش: مرجع سابق، ص ( 1)

 .65خالد حممد علوي: مرجع سابق، ص( 2)

 .33مركز األهرام للرتمجة والنرش: مرجع سابق، ص ( 3)



42 

 

وعاد اهلريوين معهم يوم  )1(اهلريوين يف تسكني اآلالم للخيول وكبح مجاحها، فلذَّ هلم أن جيربوه لينسيهم مهومهم.

خذ اهلريوين حيتل املكانة األوىل يف التعاطي واالاار ريري املرشوع، حتى أن عادوا إىل بالدهم، مع مرور الوقت أ

قامت احلرب العاملية الثانية وتقلصت حركة هتريب املخدرات البيضاء إىل البالد العربية، وهنا ارتفع ثمنها، فقام  

السوق، وبأثرها   التي ريمرت  "احلشيش واألفيون"التجار اجلشعون برتويا كميات كبرية من املخدرات السوداء 

 انترش التعاطي واتسع مداه لرخص ثمنه.

م قل املعروض من احلشيش واألفيون يف البالد العربية، كنتيجة  1968ويف السنوات التي أعقبت حرب  

إلريالق الطريق الربي عرب سيناء يف وجه املهربني،، وكان من جراء ذلك أن ظهرت مشكلة إساءة استعامل املواد 

، وهي مواد حتدث آثارًا مشاهبة لتلك التي حتدثها "الباربتيورات واألمفيتامينات "الة النفسية املؤثرة عىل احل

 )2(املخدرات الطبيعية، وإن كانت تتسم بوفرهتا ورخص ثمنها، وأن أريلبها مل يكن يشمله التجريم.

العامل العريب واإلسالمي منذ   ونتيجة حلركة التةيري االجتامعية والثقافية واالقتصادية والسياسية التي تعرض هلا

ستينيات هذا القرن، وعىل أثرها بدأ يلعب دوره بشكل بارز وواضح يف معظم القضايا املحلية والعاملية، وأصبح 

لدية طاقة شبابية وفكرية واعدة، ظهر تأثريها وتفاعلها اخلارجي عام كان عليه يف السابق، أضحى هذا التأثري 

لبعض الدول التي حز يف نفسها هذا التأثري والتفاعل، ورريم حترر معظم الدول والتفاعل مصدر إزعاج وخطر 

العربية واإلسالمية يف ذلك احلني من ربقة االستعامر والتبعية، إال أن الدول املستعمرة أبت أال ترت  مستعمراهتا دون 

ي ريزو إحداث كلخل يف البيئة الداخلية هلذه الدول، فلجأت إىل ريزو جديد من نوع جديد  مَّ بسال  جديد س 

املخدرات، عملت عن طريقه عىل إضعاف الرتكيبة الداخلية لتلك املجتمعات، وتقويض مقوماهتا األساسية 

وإتالف رشايني حركته املتمثلة يف شبابه، الذي إن تم السيطرة عليه ضعف تأثريه، وضعف تبعًا له تأثري هذه الدول 

 )3(يف اإلطار العاملي.

خلطة املحكمة التي خطط هلا ذئاب االستعامر والصهاينة، انترشت املخدرات بأنواعها املختلفة وطبقًا هلذه ا

وبكميات كبرية، وريزت أريلب املجتمعات العربية حتى أشد املحافظني منها، وتبعًا لذلك ازدادت ظاهرة اإلدمان 

 توهجًا واشتعاالً واتسع مداها

م، وصارت تستنزف جزءًا رياليًا من ثروات البالد املالية واملعنوية، وتزايدت أعداد أعداد ضحاياها يومًا بعد يو 

يزيد األمر رضواة أن حجم آفة اإلدمان يف بالدنا ريري معروفة متامًا، وأن ما ينرش من أرقام وإحصائيات ال يعرب بصدق 

 
 .84م، ص1983حممد نجيب املال : اإلدمان عىل املخدرات، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ( 1)

 .29حامد جامع وحممد فتحي عيد: مرجع سابق، ص( 2)

 . 64سابق،صخالد حممد علوي: مرجع ( 3)
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ألن املشرتكني يف  تام عن حجم املشكلة وشدهتا، ففي الوقت الذي تضبط فيه حالة أو حالتني تفلت حاالت كثرية،

 هذه املشكلة أطراف عديدة، تبدأ من املمول واملهرب، مرورًا بالتاجر واملوزع وأخريًا املتعاطي.
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 أسباب تعاطي املخدرات يف املجتمعات العربية  [ ـ 8املحارضة ]   

عليها، وأيضًا لكل من املعروف علميًا يف جمال العلوم االجتامعية أن لكل ظاهرة أسباب أفرزهتا ونتائا مرتتبة 

ويقدر مدى النجا  يف عالج هذه الظاهرة بمدى معرفة األسباب التي أدت إليها، ولذلك يف سبيل  …ظاهرة عالج

وضع عالج حاسم وسليم لظاهرة انتشار املخدرات وخاصة بني الشباب، فإنه من األمهية بمكان أن نتعرف عىل 

عاطيها، وقبل ذكر وحتديد األسباب الكامنة وراء ظاهرة تعاطي أهم األسباب التي تؤدي إىل انتشار املخدرات وت

 املخدرات، البد أن نذكر احلقائق اآلتية:

*من املعروف أن للصهيونية خطة رسية ريايتها االستيالء عىل العامل أمجع والرشق خاصة، وهذا يظهر بجالء  

ى الطرق وكافة األساليب، فقد عقد من خالل بروتوكوالهتم التي انفضح أمرها. وتعمل الصهيونية لذلك بشت

اليهود العديد من املؤمترات يف العديد من البلدان، بةرض دراسة اخلطط التي تؤدي إىل مملكة صهيون العاملية 

املزعومة. وقد قدمت تلك املؤمترات نتائا أبحاثها يف شكل تقارير رسية، تضمنت أن اخلطر الضخم الذي يواجه 

عب الذي يقطن املنطقة العربية هو شعب واحد ذو أصل واحد، شعب امعه عقيدة الصهيونية يكمن يف أن الش

واحدة وتاريخ واحد ولةة واحدة، وتلك هي كل مقومات الوحدة والتضامن، كذلك تتوافر هلم كل املقومات 

نطقة وإهدار كل املتعارف عليها، والتي من شأهنا أن تصنع جمتمعًا قويًا متامسكًا، لذلك ارتأوا وجوب تفتيت هذه امل

القيم األخالقية واالجتامعية والروحية ألهلها، وإضعاف قوة الشباب املسلم هبا وضياع أمله ورجولته وقتل 

شهامته، ألن هذه القيم هي التي يكمن فيها عظمة هذه املجتمعات ورس قوهتا، ولذلك فهم ـ الصهاينة ـ يعملون 

بالدنا العربية، ول سف فقد نجحوا يف ذلك إىل حد ما، وقد  لذلك من خالل ما أنشع هلم من منافذ وقنوات يف

أثبتت التحقيقات وعمليات البحث أن يدًا خبيثة تعبث بمصائر األمم وحياة الشعوب واألفراد، وحتركها بعض 

 املنظامت العاملية 

انتشار املخدرات، املشبوهة، وقد ثبت بام ال يدع جماالً للشك أن الصهيونية هي السبب األول واملبارش وراء  

وكل السموم البيضاء والسوداء يف جمتمعاتنا بشكلها احلايل، هبدف القضاء عىل ثروة البالد احلقيقية يف شباهبا الواعد، 

إلحداث التفكك االجتامعي واالنحالل اخللقي بني الشباب بخاصة والشعب بعامة، ألن الشباب هم عامد املجتمع  

لب العقل واإلرادة أصبحت األمة ضعيفة احلارض وركيزته، ونصف حارضه وكل املست قبل، وإذا فسد الشباب وس 

 عديمة املستقبل، وهذا جزء بل أهم جزء من خمطط عدوا  خبيث تديره القوى املعادية لبسالم واملسلمني.

اع *واحلقيقة التي ال خيتلف عليها اثنان، أنه منذ بزوغ فجر الرسالة واإلسالم يعيش يف دورات من الرص 

والتداول احلضاري، يواجه التحديات الثقافية واالجتامعية ويتفاعل مع التجارب اإلنسانية من حوله، يدافع الكفر 
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ويدعو إىل حترير العباد وتنمية احلضارات وتنمية املجتمعات، وجيادل باحلسنى متميزًا بعقيدته وشموخ بنيانه 

 احلضاري املتفرد.

املستقبلية يقتيض وقفة مراجعة وتقويم ملواقفنا، سواء عىل املستوى الفردي والوقوف عىل التحديات املعارصة و

أو عىل مستوى املؤسسات الثقافية العاملة، فنبني عنارص اإلجياب التي اكتسبتها، وننبه عىل أوجه السلب والقصور 

 عارصة.التي حلقت بنا، وبتلك املؤسسات، حتى يستقيم األمر ويعتدل يف وجه التحديات احلضارية امل

وإذا كان املسلمون قد عانوا من الةفلة لقرون مضت ثم انتبهوا، فإن الصحوة الراهنة قد جلبت عليهم عداء 

متصاعدًا، وأدخلتهم يف دائرة رصاع جديد شكاًل ومضمونًا، قد يكون مصدر إزعاج وخطر لبعض الدول التي حزَّ 

الدول اإلسالمية والعربية من ربقة االستعامر والتبعية بشكلها يف نفسها هذا التأثري والتفاعل، وبرريم حترر معظم 

السابق، إال أن الدول املستعمرة باتت تعمل عىل كلخل البيئات الداخلية هلذه الدول، فلجأت إىل أساليب جديدة 

 عمدت من خالهلا إىل إضعاف الرتكيبة

يني احلركة فيها، واملتمثلة يف شباهبا الواعد الداخلية لتلك املجتمعات وتقويض مقوماهتا األساسية وإتالف رشا 

الذي ارتأت إن متت السيطرة عليه ضعف تأثريه، وتبعًا لذلك ضعف تأثري هذه الدول العربية واإلسالمية يف املجال  

العاملي، وكانت أهم هذه األساليب: شةل أوقات فراغ الشباب املسلم بام ال يفيده يف دينه ودنياه، كذلك سعت إىل 

ويا لكثري من املذاهب اهلدامة، وعملت عىل ترويا املخدرات وانتشارها من خالل عصابات دولية وأنشطة الرت

 خمططة بطريقة حمكمة.

*كام لعبت وسائل اإلعالم العاملية بصورة مبارشة، واملحلية بصورة ريري مبارشة، دورًا مهاًم ومؤثرًا يف انتشار   

اإلسالمية بعامة، حيث تساهم وسائل اإلعالم يف عرض صور مضللة املخدرات بني الشباب يف الدول العربية و

للحقائق واملعلومات املتعلقة بتعاطي املخدرات، مما يساعد عىل بلبلة ذهن املشاهد وعدم وضو  احلقيقة لديه، ولعل 

 أهم هذه الصور ما يز:

رة اجلنسية، أو أن يعرض الفيلم السينامئي أو املسلسل التلفزيو  املخدرات كوسيلة لالستثا -1

 احلل األمثل للتخلص من اهلموم والضةوطات النفسية.

أن تعرض فكرة أو برناما إعالمي حيتوي عىل معلومات ريري كافية أو مبتورة عن املخدرات،  -2

 مما يعطي انطباعًا خاطئًا أو ريري صحيح للمشاهد عن سوء استعامل املخدرات.

يحة، ولكنها تعطي تصورًا خاطئًا للمشاهد نتيجة معاجلتها وقد تكون املعلومة املعروضة عىل املشاهد صح 

بطريقة ريري سليمة، فقد تكون املعلومة املقدمة للشباب حتث الشباب عن االبتعاد عن تعاطي املخدرات، ولكنها 

تقدم بأساليب تساعد عىل إثارة الفضول وحب االستطالع يف الشباب املشاهد، فكثري من الدراسات املنشورة التي 
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 ناولت تأثري وسائل اإلعالم عىل انحراف الشباب بشكل عام وتعاطي املخدرات بشكلت

خاص قد كشف عن أمثلة لذلك، ففي إحدى الدراسات ذكر أحد الباحثني أن أفالم املةامرات قد شجعته عىل  

وب من الرشطة. االستمرار يف هتريب احلشيش، بام تعرضه هذه األفالم من مظهر بطوالت يف عمليات املطاردة واهلر

 كام ذكرت نسبة كبرية من املنحرفني يف دراسة ما: أهنم يقلدون بعض املشاهد التي يشاهدوهنا يف الفيلم.

ويف القاهرة ضبط شابان من إحدى الدول العربية بتهمة حيازة املخدرات، وتبني أن هذين الشابني قد شاهدا 

الفيلم التي تبني مةامرات هتريب وااار املخدرات، لذا قاموا بالتوجه إىل فيلم الباطنية يف بلدمها، وجذبتهام لقطات 

مطار القاهرة، ومن هنا  إىل حي الباطنية، واشرتيا ربع كيلو جرام من احلشيش، وذكر الشابان أهنام حةا إىل القاهرة 

 )1(يلم.خصيصًا لزيارة حي الباطنية ورشاء املخدرات منه، بعد أن جذبتهام مناظر وأجواء الف

*كام يعد التفكك األرسي من العوامل التي ساعدت عىل انتشار املخدرات بني الشباب يف البالد العربية، حيث  

أكدت الدراسات املتعددة: أن األرس التي تعا  عدم االستقرار يف العالقات الزوجية وارتفاع نسبة اهلجر والطالق، 

 يها متعاطو املخدرات.هي من النامذج املميزة ل رس التي يرتعرع ف

كام أن تعاطي أحد أفراد األرسة للمخدرات أو العقاقري اخلطرة من العوامل املساعدة عىل أن يتعاطى الناشئة يف 

هذه األرسة املخدرات، واألخطر من ذلك أن بعض اآلباء املدمنني يرشكون أبناءهم يف حتضري جلسات التعاطي مما 

 يشجعهم عىل التعاطي واإلدمان.

 ومن العوامل التي تساعد عىل انتشار املخدرات هو اعتقاد البعض أن* 

للمخدرات تأثريًا عىل اللذة اجلنسية من حيث اإلثارة وإطالة فرتة اجلامع، وهذا اعتقاد خاطع يمثل أسطورة  

وعدم  اجتامعية يف بعض املجتمعات، واحلقيقة أنه عندما يتعاطى الفرد املخدر ينتابه الرسحان وتبلد املشاعر

 اإلحساس، ومن هنا يكون الوهم بأن املخدر هو السبب يف إطالة فرتة اجلامع ويف اللذة اجلنسية.

هذا وقد أجريت دراسات عديدة ااه معرفة األسباب املبارشة لتعاطي املخدرات وانتشارها بني الشباب 

 )2( لثالثة حماور:خاصة، وكانت أهم هذه الدراسات، تلك التي قسمت أسباب انتشار املخدرات طبقاً 

 األسباب احلضارية. -

 األسباب األرسية. -

 األسباب اخلاصة باملتعاطي. -

 *أما األسباب احلضارية فهي األسباب املرتبطة بالبيئة االجتامعية وأمهها:

 
 .60-57عبد الرمحن مصيقر: الشباب واملخدرات يف دول اخلليا العربية، مرجع سابق، ص( 1)

 .103-102نارص عز الربا : مرجع سابق، ص( 2)
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تقصري بعض أئمة املساجد ورجال الدين نحو التوعية بأرضار املخدرات يف البيئة  -11

 االجتامعية.

 احلملة الرشسة التي يواجهها أعداء اإلسالم ضده وضد أبنائه مع قلة جهود التصدي هلا. -12

 ظهور فئة من املواطنني تبةي الثراء الرسيع عن طريق اارة املخدرات. -13
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 عدم وعي األرسة بخطورة تعاطي املخدرات، وتقصري األرسة يف التحذير منها. -1
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عدم قيام األرسة بدور الرقيب املبارش عىل االبن، وتر  احلرية له كام يشاء، واخلروج من  -7
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 تكاسل األرسة يف تأدية دورها نحو أمر االبن باملواظبة عىل الصالة يف مجاعة املسجد. -9

 استقدام أفالم فيديو التي تدعو لقيم خبيثة وعرضها باستمرار داخل املنزل. -10
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تدل البيانات واإلحصاءات املتوافرة عن تعاطي املخدرات وكمية املضبوطات والقضايا اخلاصة باملخدرات  

عىل أن هنا  ارتفاعًا ملحوظًا سواء يف التعاطي، أو احليازة واالاار، أو الكميات املضبوطة، :يف دول اخلليا العربية

 وفة أو مستعملة من قبل هبذه املجتمعات.كام تدل عىل دخول أنواع جديدة من املخدرات مل تكن معر

واحلقيقة أن هنا  جمموعة من العوامل التي سامهت بشكل مبارش أو ريري مبارش يف تفيش هذه الظاهرة ويمكن 

 )1(إجياز هذه العوامل فيام يز:

 التةري االجتامعي الرسيع:   - 1

حيث إن ظهور النفط يف منطقة اخلليا أدى إىل حدوث تةريات جذرية يف املجتمع أدت إىل تةري واختالل يف  

وطفحت عىل السطح العديد من املشاكل والضةوطات النفسية، مثل:  القيم واملعايري االجتامعية التي كانت سائدة،

، والوصول إىل الثروة والةنى بأرسع الطرق، النزعة الفردية، والرصاع بني القديم واحلديث، والتفكك األرسي

والتكالب عىل اللذة، ودخول ثقافات خمتلفة يف املجتمع، وريري ذلك من الظواهر املصاحبة للتةيري االجتامعي 

الرسيع. مثل هذه القيم ويف املناخ السيع أصيب األفراد بعامة والشباب بخاصة بتوترات وضةوطات نفسية 

عىل سلوكهم وترصفاهتم، وكان ذلك من أهم الدوافع التي دفعت بالشباب إىل البحث  واجتامعية شديدة انعكست

 عن التعويض والسلوى واهلروب من هذا الواقع األليم، فكان انحدارهم إىل منحدر ومستنقع املخدرات.

امح كام أنه مع التةري االجتامعي الرسيع للمجتمع اخلليجي وظهور قيم واااهات جديدة، بدأ ظهور التس
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والتساهل إزاء أمور كانت ريري مقبولة سابقًا، ففي املايض مل يكن الشباب جيرة عىل تدخني سيجارة أمام والده، ثم 

بدأ املجتمع خيفف من درجة الرصامة والتحفي، وكذلك احلال بالنسبة للمرشوبات الكحولية، حيث كان شارهبا 

اليوم فأصبحت جزًءا من العالقات االجتامعية النااة من تةري يتناوهلا رسًا خوفًا من افتضا  أمره بني الناس، أما 

 )1(ثقافة املجتمع.

 العاملة الوافدة:  -3

حيث إنه مع ظهور الثروة النفطية وزيادة عائداهتا، والتي ترتب عليها زيادة جهود التنمية يف املنطقة، وكان من  

اخلارجية، حتى أصبح من الظواهر املقلقة يف اخلليا تةلةل العاملة الواجب لذلك استقدام العاملة الوافدة من الدول  

الوافدة يف األحياء السكنية واملكتظة بالسكان املحليني وتفاعلهم مع األحداث والشباب يف هذه األحياء، وال خيلو 

كان األصليني األمر من وجود سيع اخللق واملنحرفني من بني أفراد هذه العاملة، فعملوا عىل جر الشباب من الس

 والوافدين اآلخرين إىل السلو  املنحرف

وتعاطي املخدرات. وقد ساهم ذلك يف أن تورط أعداد كبرية من املواطنني مع هؤالء العامل األجانب يف االاار  

 يف املخدرات.

 الرتكيبة السكانية للمجتمع اخلليجي:  : 3

والشباب، وقد أكدت العديد من الدراسات حيث إن الرشحية العريضة من سكان دول اخلليا هي من األطفال  

واألبحاث عىل أن املراهقني والشباب هم اكثر الفئات العمرية إنخراطًا يف تعاطي املخدرات. لذلك فكان اتساع 

 هذه الرشحية من أهم األسباب التي مهدت النتشار املخدرات.

 املوقع اجلةرايف:  -1

 املنتجة   آسيا  رشق  وبلدان(  أفةانستان  –  إيران  –بي )باكستان  حيث أن وقوع اخلليا العريب يف منطقة اهلالل الذه

درات، ومع تدفق كميات املخدرات إىل هذه الدول املخ لتهريب رئيسياً  معرباً  اخلليا منطقة جعل قد للمخدرات 

 من تلك املناطق تم هتريب كثري منها إىل داخل الدول اخلليجية.

كبرية من السفن يف املوا  واملرافع البحرية اخلليجية ساعد عىل هتريب كام أن السوق النفطية وتكدس أعداد 

 املخدرات إىل هذه املنطقة بشكل مبارش، ومن ثم ساعد عىل تعاطيها وإدماهنا.

 ارتفاع املستوى االقتصادي:  -2

فاالزدهار االقتصادي الذي خلفه اكتشاف البرتول يف الدول العربية، أدى إىل ارتفاع مستوى دخول األفراد 
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وازدادت القوة الرشائية واالستهالكية واإلرساف واإلنفاق بشكل ملفت للنظر. ومع توفر هذه الدخول يف أيدي 

ازع الديني وعدم الدراية بمساون املخدرات البعض ممن تنقصهم اخللفية الدينية الصحيحة، وممن يقل لدهيم الو

 وآثارها، ورريبة منهم يف اقتحام سور املمنوع، ااه البعض إىل استعامل املخدرات وإدماهنا رريم ارتفاع أثامهنا.

 السفر والرحالت خارج املنطقة:    -3

ة أو للتعليم خارج فقد ذكر العديد من الشباب اخلليجيني أهنم بدأوا يف التعاطي أثناء رحالهتم سواء للسياح

 أوطاهنم، وهم يف رييبة عن الرقابة األرسية ويف ظل وجود قيم خمتلفة عن القيم التي نشأوا عليها يف بلداهنم األصلية.

 عدم االستثامر األمثل لوقت الفراغ:  -4

فالفراغ من أهم املشكالت التي يعانيها الشباب اخلليجي ونقص الفرص املتاحة إلشباع رريبات الشباب 

اهتم وترصيف طاقاهتم الكامنة يف مصارفها املفيدة، ولذلك لعبت مجاعات الرفاق وأصدقاء السوء دورها يف  وحاج

 جذب هؤالء الشباب إىل منحدر املخدرات والتعاطي.

 النقص يف اإلمكانات املتعلقة بمكافحة املخدرات:  -5

اعات وعصابات دولية تديرها، حيث أن هتريب املخدرات وتعاطيها مل يعد عماًل فرديا ، بل أصبحت هنا  مج

ومن ثم ابتدعت وابتكرت أساليب جديدة يصعب كشفها، وذلك يف كل يوم جديد، وهذا من شأنه أن يمثل عبئا 

عىل جهود ورجال مكافحة املخدرات، هذا أيضًا يستلزم معه تطوير أساليب املواجهة وتدعيمها دومًا بإضافات  

 ملخدرات وأساليب هتريبها وضبطها. جديدة وكفاءات جديدة كل يوم للكشف عن ا

 توفر املخدرات وسهولة احلصول عليها:  -6

ومن بني األسباب اخلاصة التي أدت إىل انتشار املخدرات يف دول اخلليا العربية هو سهولة احلصول عليها 

طرق ريري سواء كان بالطرق القانونية كاملرشوبات الكحولية )يف بعض الدول التي يسمح القانون فيها بذلك أو ال

القانونية عن طريق التهريب للمخدرات وريريها( ولعل مجيع األسباب السالفة الذكر هي التي أدت ضمنيًا إىل  

 تواجد هذا السبب.
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 كيفية التعرف عىل متعاطي املخدرات [ ـ  9املحارضة ] 

املخدرات التي إن التعرف عىل أي من الظواهر التي تكشف تعاطي الفرد للمخدرات وإدمانه أيًا كان نوع 

يتناوهلا هذا الفرد، تعترب خطوة هامة يف سبيل عالج هذا االنحراف اخلطري، ولذلك جيب أوالً حينام نواجه ظاهرة 

اإلدمان أن يكون هنا  معرفة علمية وصحيحة بكل جوانب املشكلة نفسيًا وصحيًا واجتامعيًا، وظواهرها التي يتم  

 مالحظتها عىل املتعاطي.

اإلدمان مبكرًا أمر هام ورضوري يف سبيل عالج املدمن يف املراكز املتخصصة بالطرق العلمية  وكيفية اكتشاف

السليمة، رريم أن اكتشاف سقوط املدمنني يف البداية أمر رياية يف الصعوبة، خاصة لآلباء عىل أبنائهم حتى ولو أوتوا  

سلو  املدمن الذي يعتمد تناول العقاقري املخدرة نصيبًا من العلم والثقافة، ذلك أهنم قد ال يكونوا عىل علم بسامت و

وزالكيامويات، أو أهنم يقللون من خطورة املوقف، والذي يزيد األمر صعوبة هو استخدام األبناء ذكائهم لتضليل 

آبائهم وإبعاد انتباههم عن تلك العالمات والظواهر التي تظهر عىل الشخص وتبني أنه يدمن أي نوع من أنواع 

 املخدرات.

وقد أجريت دراسات عديدة هبدف التعرف عىل األريراض والظواهر التي تظهر عىل الشخص املدمن وعن 

طريقها يمكن التعرف عىل أن هذا الشخص يدمن املخدرات، فتشري أحد هذه الدراسات أن الشخص املدمن الذي 

 يعتمد عىل الكيامويات املخدرة يتسم بصفات أربع:

 لية ألن يكون يف حالة فقدان للوعي بصفة متكررة.أن لديه دافعًا يسيطر عليه ك -1

 يكون هذا الدافع أكثر قوة من احلاجات الفطرية أو حتى املكتسبة بالتجربة. -2

 يكون هذا الدافع آليًا أو يفرض نفسه عىل املدمن رياًم عنه.  -3

يصبح هذا الدافع جزءا من خربات املدمن واربته فال يمكن نسيانه عن عمد أو ريري  -4

 (1)عمد.

وتشري بعض الدراسات إىل أن هنا  أعراضًا لبدمان يمكن بالتدقيق الشديد مالحظتها والتنبه هلا، وهي قسامن: 

 أعراض جسمية وأعراض حسية.

 واألعراض اجلسمية من أمهها: 

ظهور أعراض عىل الشخص مثل أعراض األنفلونزا من كثرة الرشح من األنف وارتعا   -

وسعال وحرارة ومهدان يف اجلسم وريريها، وقد يفلح املدمن املخةم يف إقناع والديه واملحيطني به أن لديه 
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 نزلة برد.

ر ظهور أعراض مثل أعراض اإلجهاد والعمل الزائد، أو وجود مشكالت صحية أمهها امحرا -

 العينني بشدة وشحوب لوهنام وتساقط الدموع منها بكثرة وظهور النعاس فيها. 

ظهور عالمات تعاطي احلقن يف الذراعني وانخفاض يف الوزن، وظهور عالمات سوء  -

 التةذية.

 أما جمموعة األمراض احلسية لبدمان والتي يمكن من خالهلا التعرف عىل املدمن فأمهها:

لشخص وخاصة السلو  العاطفي احليس الزائد نحو أفراد أرسته وتةيري العديد حدوث تةريات يف سلو  ا _

 من القيم التي كان يؤمن هبا الشخص قبل اإلدمان.

 كثريًا ما يشاهد عىل الشخص املدمن كثرة االحتجاج عىل القواعد واألسس

ا وينتمي إليها، مع ازدياد اجلدال التي يقوم عليها نظام األرسة أو املدرسة أو املؤسسة االجتامعية التي يتواجد هب 

 والنقا  مع أفراد هذه املؤسسات.

يالحي عىل الشخص املدمن فقدان الوعي والدخول يف عامل األوهام، مما جيعله مائاًل إىل  -

 االنطوائية واالنعزال عن نشاط األرسة أو األقران والزمالء.

وتةيري مفردات احلديث وألفاظه من يكون لدى املدمن الرريبة الدائمة يف االبتعاد عن املنزل  -

حيث اإلرساع بالكالم أو اإلبطاء به، وأيضًا تعود النسيان واالندفاع إىل الكذب لتربير كثري من املواقف 

 (1)والسلوكيات.

 (2)وجيمل الدكتور أمحد عكاشة. العالمات التي يمكن عن طريقها كشف املدمن والتعرف عليه يف اآلت:

 االنطوائية واالنعزال عن اآلخرين بصورة ريري عادية. -1

 اإلمهال وعدم االهتامم باملظهر والعناية به. -2

 الكسل الدائم والتثاةب املستمر. -3

 شحوب يف الوجه وعرق ورعشة يف األطراف. -4

 .مسا ‘فقدان الشهية واهلزال وال -5

 اهلياج الشديد ألقل سبب مما خيالف لطبيعة الشخص املعتادة. -6

 لواضح يف األمور الذاتية وعدم االنتظام يف الدراسة والعمل.اإلمهال ا -7
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 إمهال اهلوايات الرياضية أو الثقافية. -8

 اللجوء إىل الكذب واحليل اخلادعة للحصول عىل مزيد من املال.  -9

 اختفاء أو رسقة األشياء الثمينة من املنزل دون اكتشاف السارق. -10

 هذا باإلضافة إىل ما يز: -11

 العقاقري من أماكن حفظها خاصة العقاقري التي هلا صفة التخدير ولو لدرجة بسيطة.اختفاء  -

 الفشل الدرايس واهلروب من املدرسة. -

 تلقي مكاملات متأخرة واالختالط بقرناء السوء يف الشارع أو املدرسة أو ريريمها. -

دها تكرار فقدان املالبس أو املتعلقات األخرى وعدم القدرة عىل حتديد أماكن وجو -

 وإيداعها.

 محل علب أو حاويات ريريبة الشكل يف اجليوب واحلقائب واألدراج اخلاصة. -

 االبتعاد العاطفي عن األرسة. -

 القلق النفيس واالكتئاب النفيس. -

 عدم الثقة يف النفس والشعور بالتقليل من قيمة الذات. -

 عدم وجود حافز عىل التفوق والعمل ووجود الفشل الدرايس. -

 تقاليد والقوانني.عدم احرتام ال -

 ضعف امليول الدينية. -

 البحث الدائم عن اللذة املؤقتة. -

 (1)استعامل املواد املهدئة واملنومة. -

كام يصاب املدمنون بعد زمن قصري من إدماهنم املخدرات باضطرابات عقلية فتضعف فيهم الذاكرة وكور  

البدن فيحدث إرساع يف النبض وفقدان يف الصحة العامة اإلرادة وتقل الشجاعة وتزول املروءة، وتتةري حاالت 

ويكون هنا  دائاًم امليل لبريامء وكثريًا ما تظهر نوبات االختناق الصدري وحدوث القيء وحدوث النزيف املخي 

 والتعرض للموت املفاجع، كذلك يكون لدى الشخص املدمن امليل إىل االنتحار.

ضاعه وتكون واضحة جلية لكل من عارشوه قبل اإلدمان وبعده، أي أن الشخص املدمن تتةري أحواله وأو

 (2)ويمكن توضيح هذه التةريات يف اجلدول التايل:
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 خالل فرتة اإلدمان يكون  كان قبل اإلدمان 

 يقي 

 يف صحة طيبة وطبيعية 

 هادن وأقل عدوانية 

قراراته تتسم بالصواب  

 وحسن التقدير 

 عالقاته طيبة مع الناس 

ويتحكم فيها  يعرف نفسه 

 جيداً 

سعيد وهانع يف كثري من  

 األحيان 

 خمدر وتائه عادة  

 مريض ريالياً 

 رياضب وعدوا  يائس 

ضعيف التقدير وكطع  

 قراراته 

 يف رصاع مع اآلخرين 

ال يعرف لنفسه وزنًا وحياول  

 التحكم يف اآلخرين 

مكتئب دائاًم وقلام يشعر  

 بالسعادة احلقيقية  

هذه العالمات تعترب بمثابة إشارات تساعد يف التعرف املبكر عىل املدمن، هبدف حماولة إنقاذه فبل االنةامس يف 

 اإلدمان لدرجة يصعب معها الوصول إىل التوقف عن التعاطي وتفشل معها حماوالت اإلنقاذ من املوت املحقق. 

املبكر عىل الشخص املدمن، إال أن هنا  أمر جيب أن ورريم تعدد هذه العالمات التي يمكن بواسطتها لتعرف  

نسجله هنا، وهو أن وجود أو انطباق بعض هذه الصفات والظواهر عىل شخص ما ال يعني بالةورة إدمانه  

للمخدرات. إذ أن التعرف عىل الشخص املدمن عن طريق هذه الصفات والعالمات ترجع إىل قوة فراسة وقدرة 

يصدر حكاًم ما عىل شخص أنه مدمن، فكثري من الفتيان يف بداية سن املراهقة تظهر  حتليلية لدى الشخص الذي

عليهم عالمات املامثلة لتلك العالمات، وقد يكون هؤالء املراهقون ممن ال يعرفون املخدرات البتة، والذي حيدد 

بني عىل كشف مثل هذه مسألة إدمان الشخص بصدق هي الصورة النهائية التي يكون عليها حكم املختصني واملدر

 احلاالت من األطباء والعلامء، وكذلك اعرتاف الشخص ذاته لوالديه أو األطباء واملختصني بإدمانه املخدرات.



55 

 

 دور األرسة يف عالج ظاهرة تعاطي املخدرات والوقاية منها [ ـ  10املحارضة ] 

األرسة هي: املحضن األسايس الذي  لقد عني اإلسالم ببناء املجتمع الذي أساسه بناء أرسة املسلمة، حيث إن

 يتلقي فيها النشء الفضائل والقيم واآلداب يف جو من الرتبية اإلسالمية من أب وأم وأوالد.

 )1(، وأرسة الرجل: عشريته ورهطه األدنون، ألنه يتوقى هبم."الدرع احلصني" واألرسة لةة:

الختالف املدخل الذي يتم من خالله الدراسة.. فعىل اعتبار أن  أما األرسة اصطالحًا: فتتعدد تعريفاهتا تبعًا 

مجاعة اجتامعية مكونة من أفراد ارتبطوا مع بعضهم برباط الزواج أو الدم أو  "األرسة مجاعة اجتامعية، تعرف بأهنا 

ية املحددة من التبني، وهم ريالبًا يشرتكون مع بعضهم يف عادات عامة، ويتفاعلون مع بعضهم تبعًا ل دوار االجتامع

 )2(قبل املجتمع.

حيث تعرف النظم االجتامعية: بأهنا الطرق التي ينشئها املجتمع وينظمها لتحقيق  أما األرسة كنظام اجتامعي:

 حاجات إنسانية رضورية. واألرسة من الظواهر االجتامعية التي ينطبق عليها تعريف 

كة ومتداخلة حماطة بمجموعة من املعايري االجتامعية، النظام االجتامعي، فهي عبارة عن وظائف حيوية متشاب 

تنسق عملها وتسهل مهمتها وتربطها بنظم أخرى، كالنظم الرتبوية والدينية واالقتصادية، ولذلك فاألرسة كنظام  

 اجتامعي يتصل بمعظم أوجه النشاط يف املجتمع.

ها يعيش رجل مع امرأة يف عالقة جنسية بأهنا: منظمة اجتامعية رئيسية، في "قاموس فريتشيلد"ولذلك يعرفها 

دائمة أو مؤقتة يقرها املجتمع، باإلضافة إىل الواجبات واحلقوق االجتامعية املعرتف هبا مع إقامة األوالد معهم يف  

 معيشة واحدة. 

ويوضح مصطفى اخلشاب: أن األرسة يف طبيعتها هي مؤسسة اجتامعية كضع يف تكوينها للدوافع الطبيعية  

عدادات والقدرات الكامنة يف الطبيعة البرشية النازعة إىل االجتامع، وهي بأوضاعها ومراسيمها عبارة عن: واالست

مؤسسة اجتامعية تنبعث عن ظروف احلياة الطبيعية التلقائية للنظم واألوضاع االجتامعية، وهي رضورة حتمية لبقاء 

 )3(اجلنس البرشي ودوام الوجود االجتامعي.

رسة كنظام أو األرسة كجامعة ال كتلفان كثريًا، حيث إن اجلامعة والنظام يتضمنان نوعًا من والواقع أن األ

التنظيم االجتامعي، وإن كان هنا  تفضيل لدى العلامء عىل اعتبار أن األرسة نظام اجتامعي. من العرض السابق نجد 
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متثل وحدة أساسية يف التنظيم العام   أن األرسة تعترب مجاعة ذات تنظيم داخز خاص، كام أهنا يف نفس الوقت

 للمجتمع.

 مفهوم األرسة يف اإلسالم: 

ونستطيع أن نقرر بأن األرسة املسلمة: هي تلك املؤسسة االجتامعية التي كضع يف تكوينها للدوافع الطبيعية 

اإلسالمية، وبام ال  واالستعدادات والقدرات الكامنة يف الطبيعة البرشية النازعة إىل االجتامع، يف ضوء التعاليم

 ."يتعارض مع ظروف احلياة االجتامعية

وعىل ضوء ذلك فاألرسة يف اإلسالم هي نظام اجتامعي حددت صورته الرشيعة اإلسالمية، وكذلك ثقافة 

املجتمع التي تتفق مع هذه الرشيعة، وأقرت أساسه برجل وامرأة يرتبطان بطريقة منظمة حددها اإلسالم، وقد يزداد 

 اد األرسة باإلنجاب أو بانتامء بعض األقارب ل رسة.عدد أفر

ول رسة عدة دعائم أساسية هي مقوماهتا التي تتمكن عن طريقها القيام بوظيفتها، أمهها: الرابطة الزوجية ـ 

 الدعامة املكانية ـ الوظيفة االجتامعية ـ حتديد واضح ل دوار داخل األرسة ـ وأخريًا الدعامة القانونية.

 األرسة يف املجتمع:أمهية 

 إهنا أول مجاعة إنسانية يتكون منها البنيان االجتامعي، وهي أكثر الظواهر االجتامعية عمومية وانتشارًا. -1

تعترب األرسة اإلطار العام الذي حيدد ترصفات أفرادها، فهي تشكل حياهتم وتضفي عليهم خصائصها  -2

 والتقاليد وقواعد السلو .وطبيعتها، وبذلك فهي مصدر العادات والعرف 

 تقوم األرسة عىل أوضاع يقرها املجتمع يف مراحل تكوينها وتطورها وصورة حياهتا. -3

 األرسة بوضعها كنظام اجتامعي تؤثر يف النظم االجتامعية األخرى.  -4

 تعترب األرسة يف كثري من املجتمعات وحدة إنتاجية، وإن كانت هذه الوظيفة كتلف من جمتمع آلخر. -5

 األرسة وسط اصطلح عليه املجتمع إلشباع ريرائز اإلنسان ودوافعه الطبيعية. -6

 تلقي األرسة مسؤوليات مستمرة عىل أعضائها أكثر من أي مجاعة أخرى. -7

وتعترب األرسة صاحلة ألن تقوم بدورها املنوط هبا يف املجتمع من حيث تنشئة أفرادها وفقًا لتعاليم اإلسالم 

 )1(يف ضوء سياسة املجتمع، بقدر توافر هذه اخلصائص والسامت فيها.والصالح العام املستهدف 

 وظائف األرسة:

تقوم األرسة بمجموعة من الوظائف اجلوهرية، وهذه الوظائف مجيعها اجتامعية، أي أهنا تتداخل وتتفاعل مع 
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 )2(،وقد حدد حممد رشيف صقر أهم وظائف األرسة يف الوظائف اآلتية:)1(أبنية املجتمع 

نظيم السلو  اجلنيس: حيث يتم إشباع الدافع اجلنيس عن طريق الزواج، إضافة إىل حتقيق وتنظيم  ت -1

 للعالقات واإلشباعات اجلنسية بني الزوجني يف نطاق األرسة بام ال يتيح الفرص إلشاعة الفاحشة يف املجتمع.

عي إلنجاب األطفال وظيفة اإلنجاب: )التناسل ـ حفي النوع(.. حيث إن األرسة هي الوسط االجتام -2

 املعرتف هبم رشعًا وقانونًا، وهي وظيفة ال يمكن أن تعطي

مسئوليتها ألي هيئة مهام كانت، فاألرسة هي األداة البيولوجية التي حتقق اإلنجاب واالستمرار حلياة املجتمع،  

 )3(وهي الوسيلة التي تنتقل من خالهلا اخلصائص الوراثية من جيل إىل جيل.

 )4(."تزوجوا الودود الولود فإ  مكاثر بكم األمم":ول ويقول الرس

ويف هذه الوظيفة أريراض تربوية سامية، حيث إن إنجاب الذرية يتم عن طريقها حفي النوع وتعمري األرض 

 واستمرار األمة ودوامها، فاهلل تعاىل خلق هذه الدنيا وخلق الناس وأمر بالزواج لتدوم هذه احلياة.

احلاجات األساسية ألعضائها: فال تقترص وظائف األرسة عىل حتقيق احلاجات األساسية للزوجني إشباع  -3

فقط، بل متتد لتشمل الطفل وبقية أفراد األرسة، وهذا حيقق ل رسة الشعور بالسعادة عامة، إلشباع حاجات 

ط األرسي، ومتتد هذه احلاجات األطفال، وحتقيق النمو السليم ل طفال، وهذا يساعد عىل إحداث التامسك والرتاب

 لتشمل احلاجات النفسية واإلشباع النفيس.

نقل الرتاث االجتامعي: فاألرسة هي التي تنقل لةة املجتمع وعاداته وقيمه، وبالتايل فهي ليست ضامنة  -4

 الستمرار النوع اإلنسا  فحسب، بل ضامنة الستمرار ثقافة املجتمع التي هي جزء منه.

الجتامعي: فاألرسة هي مصدر تكوين الرقابة ألفرادها، بجانب أهنا متارس الرقابة الرقابة والضبط ا -5

االجتامعية ريري الرسمية، والرقابتان الذاتية وريري الرسمية مها أقوى أثرًا من الضبط أو الرقابة االجتامعية التي نعرفها  

 ."القوانني الوضعية"يف شكل 

االجتامعية: فاألرسة متارس وظيفة اإلدماج يف املجتمع، بمساعدة األفراد عىل حتديد األدوار واملكانات   -6

 النجا  يف مراكزهم املختلفة، ولكل فرد يف األرسة مكانة حمددة، سواء كان ابنًا أو أبًا أو أمًا..إلخ.

محاية أفراد األرسة: ب دف ع  كل خطر هيدد حياهتم، ومنعهم من اقرتاف اجلرائم والترصفات الالاجتامعية ذات  -7
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 التأثريات الضارة باملجتمع. 

تنشئة األفراد عىل فضيلة اإلسالم والعقيدة اإلسالمية: ففي الزواج ورعاية األبناء وحسن تنشئتهم  -8

نجد ترمجة أساسية لدعوة الرشيعة اإلسالمية، فاألرسة حتافي عىل حفي ومحايتهم، وهي الوظائف السابقة ل رسة، 

النوع بالتناسل واإلنجاب، ثم تربية األبناء عىل األسس اإلسالمية وإقامة حدود اهلل، وتكوين العالقات االجتامعية 

 )1(السليمة بام حيقق السكن والطمأنينة، وكل هذه األمور من املقاصد اإلسالمية الةراء.

تم دور األرسة يف عالج ظاهرة تعاطي املخدرات من خالل بعض الوظائف السابقة التي تضطلع األرسة وي

والوقاية منها؛ فعىل اآلباء واألمهات واجبات نحو أبنائهم، قبل  …بالقيام هبا يمكن عالج ظاهرة تعاطي املخدرات 

ة عىل املرصوف والكسوة واألكل وتوفري  أن يكون عىل األبناء واجبات نحو آبائهم، ومسئولية األرسة ليست قارص

أسباب الراحة وريري ذلك من األمور املادية، بل إن األرسة عليها معول كبري يف تنشئة الطفل حسنر اخللق وسويَّ 

الطباع، مترشبًا للقيم والعادات اإلسالمية الصحيحة، ويف ذلك وقاية للطفل الناشع من االنحراف وتعاطي 

 املخدرات.

رسة من خالل محاية أفراد األرسة تدفع عنهم كل خطر هيدد حياهتم، سواء من الترصفات ريري كام أن األ

االجتامعية أو ريري ذلك، ومحاية األفراد من خطر تعاطي املخدرات إنام يتم ل رسة من خالل حديث األب مع أبنائه 

 وتبصريهم هبذا اخلطر

ية اخلطرية بإمدادهم ببعض الكتب واملنشورات التي الداهم، وجذب انتباههم ملواجهة هذه املشكلة املجتمع 

حتثهم عىل تكوين اااهات سالبة نحو املخدرات والعقاقري، ويف حالة خطأ أحد األبناء وانحرافه لتعاطي املخدرات، 

ا من السامت التي يمكن من خالهلا احلكم  فعىل األب أن يصطحب ابنه ألقرب مؤسسة عالجية حينام يشاهد عليه أيًّ

  هذا االبن أنه يتعاطى املخدرات.عىل

ومن خالل وظيفة املراقبة والضبط االجتامعي.. يمكن ل رسة أن تريب يف أبنائها مراقبة اهلل عز وجل، وأن يتقي 

، وحينام تكون املراقبة الذاتية هي عنوان الفرد يف كل مكان "اتق اهلل حيثام كنت"  اهلل يف أي مكان كان، حيث قال  

سلوكه وترصفاته، سيتم تنمية الصلة باهلل تعاىل، واألرسة حينام حترص عىل ذلك فهي تقوي الصلة بني ويف سائر 

 العبد وربه، ويكون بذلك لدى الفرد سياج منيع وحصن شامخ عن تعاطي املخدرات.

مية ومن خالل الرتبية داخل األرسة عن طريق التعليم ريري املقصود يمكن تربية الطفل عىل األخالق اإلسال

العليا، بأن يكون الوالدان قدوة حسنة ألطفاهلم وبقية أفراد األرسة، ألن الناشئة يف األرسة يتعلمون عن طريق التقليد 
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 واملحاكاة لكل السلوكيات والترصفات التي يقوم هبا الكبار. 

قية بإذن اهلل بعيدة عن وحينام تكون األرسة قدوة صاحلة ألبنائها ستصدق أعامهلا وأقواهلا، وينشأ الفتى يف بيئة ن

 االنحراف، وترسم هلم األرسة بذلك الطريق السليم بعيدًا عن تعاطي املخدرات والسلوكيات املنحرفة األخرى.

وكذلك عىل األرسة أن تطهر دائاًم البيئة االجتامعية التي يعيش فيها االبن من كل السلوكيات اخلاطئة، وكل ما 

خرية انتشار أجهزة الفيديو داخل املنازل وريالبًا ما يستقدم اآلباء أو األبناء يسبب ذلك، وقد لوحي يف الفرتة األ

 بعض األفالم التي تدعو

لالنحراف بطريق ريري مبارش، وعىل اآلباء هنا مراقبة األبناء وعدم استقدام أي أفالم تدعو إىل سلوكيات شاذة،  

كون فيهاـ بطريقة ريري مقصودة ـ أمور تدفع الفرد خاصة أن بعض األفالم حتى التي حتارب املخدرات وانتشارها ي

القتحام سور املمنوع، وهذا سبب انتشار املخدرات، بل تظهر عىل البطل يف الفيلم عالمات النشوة واالبتهاج عند 

تعاطي املخدرات للمرات األوىل أو ريري ذلك.. وذلك قد يدفع الفرد للبحث عن هذا املخدر، أو أن هذه األفالم قد 

كيف حصل البطل عن طريق الرسقة أو القتل مثاًل عىل مبل، النقود الذي كان سيشرتي به املخدرات، وقد ت بني   تبني

 هذه األفالم للفرد كيف يذهب للمكان الذي يوجد به اار السموم أو ريري ذلك.

 اهدها األبناء.فعىل اآلباء من خالل وظيفة املراقبة والضبط أن يمنعوا مثل هذه األفالم أو ريريها من أن يش

وقد وجد أن كثريًا من جرائم التعاطي للمخدرات واالنحرافات إنام تتم يف األرس املفككة التي تكثر فيها  

اخلالفات العائلية وحيدث فيها الشقاق بني الوالدين واألبناء، ولكن يمكن ل رسة من خالل سيادة جو الوفاق 

لية اإلرشاف والرقابة وحسن الرتبية ل بناء، وعىل األرسة بذلك ورو  االطمئنان واالستقرار العائز أن حتكم عم

 أن تتخطى أي عقبات أو مؤثرات قد تدفع حلدوث تفكك وشقاق هبا حتى ال تلحق آثاره باألبناء.

وكذلك وجد أن جرائم تعاطي املخدرات إنام تكثر يف األرس التي يةيب األب فيها لفرتة طويلة خارج املنزل، 

أم السفر للخارج أم ريريه، وإذا كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أمر بأال يةيب الرجل عن بيته  سواء يف العمل

حتى يف حالة احلرب عن أربعة شهور، فباألحرى جيب أال يةيب األب عن األرسة يف الظروف العادية هلذه املدة، 

األم وبقية أفراد األرسة من األجداد وإذا كان من الةوري تةيب األب مثاًل للسفر )وهو رضوري اليوم(، فعىل 

 واألخوال واألعامم، القيام بدور املراقبة وتويل مهام األب وقت رييابه.

 وهنا  جمموعة من األمور جيب عىل األرسة مراعاهتا للوقاية من تعاطي األبناء للمخدرات أمهها: 

د األرسة أبناءها عىل استثامر وقت الفراغ يف عمل مفيد - وِّ  .جيب أن ت عر

 جيب عىل األرسة أال تستقدم اخلدم للعمل يف املنزل قبل التأكد من حسن أخالقهم. -

 جيب أن تنمي األرسة جانب الصدق مع األبناء والتحذير من الكذب وعواقبه الوخيمة. -
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 جيب أن ترشف األرسة عىل اختيار أبنائهم ألصدقائهم، سواء يف املنزل أو املدرسة أو النادي أو ريريه. -

 ألرسة أن تتابع األبناء دراسيًا، خاصة عند الرسوب أو التخلف الدرايس؟.جيب عىل ا -

جيب عىل األرسة أن تستقدم ل بناء وسائل ترويح مفيدة، وكذلك اقتيادهم ل ندية الرياضية واالجتامعية  -

 مع املراقبة عليهم.

الةورة القصوى، كفقد العائل جيب أال تتامدى األرسة يف خروج األم للعمل خارج املنزل إال يف حاالت  -

 أو ضآلة راتبه مثاًل.

جيب عىل األرسة أن تعود أبناءها عىل حضور الصالة يف مجاعة يف املسجد دائاًم من خالل تررييب وترهيب  -

 جيد، حتى يمكن هلا أن تقيهم من االنزالق إىل الرذيلة واالستجابة لدعاة الرش والفساد من رواد تعاطي املخدرات.

عليها أيضًا أن تقوي صلة األبناء باهلل والتقرب إليه مللء الفراغ الروحي لدهيم، وإنام يكون ذلك كام جيب  -

 بوجود القدوة الصاحلة وأسلوب الرتبية الرشيد.
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 عالج ظاهرة تعاطي املخدرات  يف  دور املدرسة [ ـ  11املحارضة ] 

وتربيتهم وتزويدهم بالثقافات والرتاث الثقايف، املدرسة مؤسسة اجتامعية أنشأها املجتمع هبدف تعليم أبنائه 

وقد أصبحت املدرسة منظمة رسمية من منظامت الدولة يتخرج فيها عامل الدولة، وأصبحت الدراسة فيها رسمية 

 (1) تسري وفق لوائح وقوانني حمددة

ة ل مة، ذلك أن والرتبية يف املدرسة ليست من أجل منطلق حر ال ضابط له، ولكن من أجل دعم نظرية احليا

األمة صاحبة الرسالة جيب أن تقوم عىل الصةار بالرتبية والتعليم ليكونوا ورثة صاحلني، هلدف حياهتا ولنظام جمتمعها 

 ( 2)وعليها من أجل أن تصوريهم يف قوالب عقائدها ومناها حياهتا.

هبا بكفاءة عالية، فهي كأداة من  وقد تطورت املدرسة احلديثة تطورًا ملحوظًا ساعدها عىل تأدية املهام املنوطة

 أدوات الرتبية وإحدى وسائطها، هلا وظائف حمددة.

 وظائف املدرسة: 

يلخص عبد الرمحن النحالوي وظائف املدرسة اليوم: يف توسيع آفاق الناشع وزيادة خرباته، بنقل الرتاث 

 (3)املنزل الرتبوية.الثقايف والتوجيه، وتنسيق اجلهود الرتبوية املختلفة، وتكملة مهمة 

ويمكن للمدرسة أن تؤدي دورها يف عالج ظاهرة تعاطي املخدرات من خالل الوظائف التي تقوم هبا، فمن  

خالل املناها واملواد املقررة يمكن أن يدرس الطالب آثار تعاطي املخدرات وانعكاساهتا املختلفة عىل احلالة الصحية 

 ريها عىل الفرد واملجتمع.واالجتامعية والنفسية واالقتصادية وري

وكذلك يمكن للمدرسة حماربة املخدرات من خالل عمل مجاعات النشاط املختلفة التي تثبت نشاطها بني  

 الطلبة.

وللمدرسة دور هام يف ربط البيئة بخطة التعليم يف الدولة، وعن طريق جلان جملس اآلباء وريريها تتم توعية 

 فية مواجهة هذه الظاهرة اخلطرية التي تنترش يف املجتمع بصور خميفة.أفراد املجتمع بأرضار املخدرات، وكي

ويمكن لبذاعة املدرسية والصحافة املدرسية عمل لوحات فنية تعرب عن مساون املخدرات وآثارها، وكذلك 

 عمل جمالت ونرشات دورية وريري دورية حتث عىل حماربة هذه املخدرات وتساهم يف عالج هذه الظاهرة.

 
 . 115م، ص1977عبد الةني عبود: يف الرتبية اإلسالمية، دار الفكر العريب، القاهرة، -1

 .176م، ص 1975أنور اجلندي، الرتبية وبناء األجيال يف ضوء اإلسالم، دار الكتاب اللبنا ، بريوت،  -2

، 1403، دار الفكر، 2اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واملجتمع، طعبد الرمحن النحالوي: أصول الرتبية  -3
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 تعاطي املخدرات والوقاية منهاامعة يف عالج ظاهرة دور اجل 

اجلامعة هي معقل الفكر اإلنسا  يف أرفع مستوياته، ومصدر الستثامر وتنمية أهم ثروات املجتمع وأريالها  

املستوى وهي الثروة البرشية، وهتتم اجلامعة ببعث احلضارة العربية والرتاث التارخيي والتقاليد األصيلة، ومراعاة 

الرفيع للرتبية الدينية واخللقية والوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اجلامعات األخرى واهليئات العلمية 

 والعربية واألجنبية. 

وكتص اجلامعات بكل ما يتعلق بالتعليم اجلامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياهتا ومعاهدها يف سبيل  

اء به حضاريًا، متوخية يف ذلك املسامهة يف رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم اإلسالمية، خدمة املجتمع واالرتق

وتزويد البالد باملختصني الفنيني واخلرباء يف خمتلف املجاالت، وإعداد اإلنسان املزود بأصول املعرفة وطرائق البحث 

 (1)مع، وصنع مستقبل الوطن وخدمة االنسانية.املتقدمة والقيم الرفيعة، ليساهم يف بناء وتدعيم املجتمع املجت 

 ( 2) ووظائف اجلامعة حددها الباحثون طبقًا لقانون اجلامعات فيام يز:  

 التدريس )التعليم( -1

 البحث العلمي. -2

 خدمة املجتمع -3

 ويمكن للجامعة أن تؤدي دورها يف عالج ظاهرة تعاطي املخدرات والوقاية منها

املنوطة هبا، حسبام حددها القانون اجلامعات، فمن خالل التدريس)التعليم( يتم دراسة من خالل وظائفها  

 مقررات ومناها دراسية تعالا ظاهرة تعاطي املخدرات، وتوضح آثارها الصحية واالجتامعية وريريها.

وكذلك من خالل وظيفة البحث العلمي يتم عمل أبحاث علمية متخصصة حول ظاهرة تعاطي املخدرات، 

 راسة األسباب املختلفة التي أدت إليها وحتليل نتائجها للوصول إىل توصيات لعالج الظاهرة.بد

كذلك عمل مسابقات للطلبة حول هذه الظاهرة هبدف تزويد ثقافتهم من خالل البحث باملعلومات املتعلقة 

 هبذه الظاهرة وطرق عالجها.

تخصصني من أساتذة اجلامعات، ومنح الكتب طر  مسابقات لتأليف الكتب العلمية حول هذه الظاهرة وامل

 الفائزة مكافآت مادية، وطبعها ضمن منشورات اجلامعة وتوزيعها عىل الطالب بأسعار رمزية.

 
 م.1972لسنة  49قانون تنظيم اجلامعات: رقم  -1

م، 1986عز صالح جوهر: التخطيط إلحداث التوازن بني البحث العلمي والتدريس يف كليات الرتبية بجامعة املنصورة،  – 2
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كذلك عمل الندوات العلمية واملؤمترات العلمية السنوية وريري الدورية، لدراسة هذه الظاهرة دراسة علمية 

 مستفيضة من كافة اجلوانب املتعلقة هبا.

تشجيع البحث العلمي وعمل رسائل املاجستري والدكتوراه حول هذه الظاهرة، ودراسة أبعادها املختلفة 

 وآثارها عىل الفرد واملجتمع. 

ومن خالل وظيفة خدمة املجتمع تقوم اجلامعة بعمل جمموعات توعية من األساتذة واملختصني هبا اوب 

ية األخرى، لتبني خماطر هذه الظاهرة وكيفية التعرف عىل املتعاطي النوادي الرياضية واملدارس واملؤسسات االجتامع

وكيف يمكن عالجه. عمل معسكرات للخدمة العامة تقوم مهمتها عىل كشف أبعاد الظاهرة ألفراد املجتمع يف كل 

 مكان.

، وكيف هلا عمل ندوات للمرأة حيارض فيها العديد من األساتذة املختصني إلعالم املرأة بسامت الفرد املتعاطي

 أن تتعرف عليه مبكرًا، وكيف يمكن هلا أن تقتاده للعالج، وخاصة األمهات الالت يسافر أزواجهن للخارج.
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 يف عالج ظاهرة تعاطي املخدرات واإلعالم  دور املسجد  [ ـ  12املحارضة ] 

 دور املسجد واإلعالم يف عالج ظاهرة تعاطي املخدرات: 

اإلسالمي أوضح من أن يشار إليها بحديث مثل ما نعرض له، وما عرضنا هلذه إن مكانة املسجد يف املجتمع 

 املكانة إال من باب معرفة ولو جزء بسيط من أثره يف محاية املجتمع من اآلفات والرذائل وخاصة تعاطي املخدرات.

جعلت " املسجد لةة اسم ملكان السجود. أما رشعًا: فكل موضع من األرض هو مسجد لقول رسول اهلل 

 (1) "يل األرض مسجداً 

ونحن نقصد باملسجد هنا يف هذا البحث ذلك املكان املخصص إلقامة الصالة وإلقاء الدروس واملحارضات 

 والندوات.

وإطالق اسم مسجد عىل دور العبادة يف اإلسالم، توحي بأن كل عمل املسلم جيب أن يكون عبادة، وأن يكون 

املسلم يف حياته كلها قلبًا وقالبًا، فدائرة العبادة ـ التي خلق اهلل هلا اإلنسان وجعلها املسجد هلل، واالتصال به حمور 

 ريايته يف احلياة ومهمته يف األرض ـ دائرة واسعة، إهنا تشمل شؤون اإلنسان كلها وتستوعب حياته مجيعًا.

ؤذن فيه للصالة، ومعنى ذلك واملسجد يف اإلسالم هو حمور لشؤون اجلامعة املسلمة، بجانب أنه املكان الذي ي

 أنه ليس دير للرهبنة وال زاوية للمتعطلني وال تكية للدراويش، فليس يف اإلسالم رهبنة وال دروشة.

هذا ومل يكن املسجد للصالة فقط يف عصور اإلسالم املاضية، فقد ظلت املساجد حارسة اإلسالم، فهي مراكز 

 يستقبل فيها  اإليامن ورموزه، وكان الرسول 

الوفود، كام كانت بمثابة مكاتب اخلدمة االجتامعية ومجع التربعات ومعونة املحتاجني ودراسة أحوال املسلمني  

ر املسجد امتد ليشمل مهام أخرى، حيث التعليم والرتبية باملعنى الشامل لكلمة  و  السياسية، وبناء اجليو ، بل إن در

 (1)كافة جوانبها.تربية، ذلك املعنى الذي يكاد يرادف معنى احلياة ب

 مدى أمهية املسجد يف املجتمع اإلسالمي: 

  يمكن لنا أن نتبني أمهية املسجد يف املجتمع اإلسالمي من خالل حادثة اهلجرة النبوية، حيث أقبل الرسول 

األمر هو ـ ملجرد وصوله واستقراره فيهاـ عىل إقامة جمتمع إسالمي راسخ متامسك، وكان أول خطوة يف سبيل هذا 

 بناء املسجد. 

 
حممد بن عبد اهلل الزركيش: إعالم الساجد بأحكام املساجد، حتقيق أبو الوفا مصطفى املراريي، املجلس األعىل للشؤون  (1)

 .26هـ ،ص1384اإلسالمية، القاهرة، 

 .202م، ص1986عيد إسامعيل عز: معاهد الرتبية اإلسالمية، دار الفكر العريب، القاهرة، س (1)
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وال ريرور وال عجب، فإن إقامة املسجد أول وأهم ركيزة يف بناء املجتمع اإلسالمي، ذلك املجتمع املسلم، إنام 

يكتسب صفة الرسوخ والتامسك بالتزام نظام اإلسالم وعقيدته وآدابه، وإنام ينبع ذلك كله من رو  املسجد  

 (2)ووحيه.

ابه شيوع آرصة األخوة واملحبة بني املسلمني، لكن شيوع هذه اآلرصة ال يتم إال يف كام أن من نظام اإلسالم وآد

املسجد، فام مل يتالق املسلمون يوميًا عىل مرات متعددة يف بيت من بيوت اهلل، وقد تساقطت ما بينهم من فوارق اجلاه 

 واملال واالعتبار، ال يمكن لرو  التآلف والتآخي أن تؤلف بينهم. 

ذن هو املنطلق لتكوين الفرد املسلم واملجتمع بأبعاده اإلنسانية واالجتامعية والفكرية، ملا يقوم به فاملسجد إ

 املسجد من دور هام يف اإلرشاد والتوجيه.

كام أنه دار إشباع ومركز النور الساطع، وهو ميدان للرتبية الروحية والسمو النفيس، بل معقل من معاقل اهلداية  

والتوجيه، وكذلك مركز من مراكز التعليم والتوجيه ملا ينفع الناس يف الدنيا واآلخرة، وهو مدرسة لتقويم سلو  

 اإلنسان وتقوية إرادته ودفعه إىل االستقامة واخلري.

ويمكن حماربة ظاهرة تعاطي املخدرات من خالل الدور الرتبوي للمسجد، حيث يعترب املسجد أحد املؤسسات 

ذات الدور املبارش يف التأثري عىل حياة الفرد املسلم وسلوكياته ومعاملته مع أفراد املجتمع حوله، فاملسجد  الرتبوية 

جامع وجامعة ألنه يمثل احلياة، وهو بحق أفضل مكان وأطهر بقعة وأقدس حمل يمكن أن يتم فيه تربية املسلم 

 وتنشئته، ليكون فردًا صاحلًا يف املجتمع اإلسالمي الكبري.

ذا وجيب أن تتم حماربة ظاهرة تعاطي املخدرات من خالل اخلطب واملحارضات التي تلقى يف املساجد ه

 والندوات التي تعقد به ملناقشة آثارها املختلفة عىل الفرد واملجتمع عامة.

واملسجد هو املدرسة التي وضعت فيها أسس الثقافة اإلسالمية األوىل والفقه اإلسالمي، وكان يدرس يف 

ساجد يف املايض علوم القرآن والسنة والرشيعة وريريها، ويمكن أن يتم من خالل املسجد دراسة الفتاوى والفقه امل

املتعلق بظاهرة املخدرات، والرد عىل االفرتاءات التي يوجهها البعض لفئة من الناس قليز الثقافة وممن تنقصهم 

تنقع تعاطي املخدرات، بحجة أن القرآن والسنة مل حترمها.  اخللفية الثقافية اإلسالمية السليمة، وهبا يندرجون ملس

خاصة حينام يرون الكبار من آبائهم وأهلهم جمتمعني يف   ،فاملسجد من أعظم املؤثرات الرتبوية يف نفوس الناشئة

نحراف املسجد لذكر اهلل والصالة، فينشأ الصةار عىل حب املسجد وارتياده دائاًم، وهذا أمر هام يف مواجهة ظاهرة ا

 األحداث نحو تعاطي املخدرات، فوجود الصبية يف

 
 . 152م، ص1987، دار الفكر ،7حممد سعيد رمضان البوطي: فقه السرية، ط (2)
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 (1)املسجد خري هلم من أن يذهبوا لدور اللهو واللعب مع أقراهنم الذين قلام خيلون من سيئي األخالق. 

املسجد هنا هو منتدى املسلمني وملتقاهم الذي يتلقون فيه العلم النافع ويتشاورون فيام بينهم، ومن خالل هذه 

التناصح يتم حماربة املخاطر التي تواجه األمة بعد مشاورة أهل الرأي فيها واالستامع لنصحهم الشورى و

وتوجيههم، ومن خالل دراسة خماطر تعاطي املخدرات يف املجتمع املسلم بصفة عامة والفرد املسلم بصفة خاصة، 

يث فتح عيادات ملحقة باملسجد وعن طريق التشاور والتناصح بينهم يتم وضع العالج املحدد هلذه اآلفة: من ح

 لرعاية املدمنني وعالجهم، أو من خالل مجع مبال، مالية لعالج هذه احلاالت املدمنة يف املصحات املخصصة.

وهكذا نجد أن هنا  رسالة عظمى للمسجد املسلم يف الوقت احلارض، فمن خالل الصالة يتم تقويم السلو  

فال ينحرف القرتاف الرذائل من  ،(2)ؤمن وإرهاف حسه ووجدانه الشخيص االجتامعي، حيث يتم صقل نفس امل

 األعامل والسلوكيات اخلاطئة التي منها تعاطي املخدرات.

وكذلك من خالل الدور التعليمي الرتبوي الذي عن طريقه يمكن ريرس القيم اإلسالمية الصحيحة يف نفوس 

طباء مسلمون وريريهم ممن هلم اتصال بدراسة ظاهرة األفراد، وكذلك من خالل الندوات املتخصصة التي يلقيها أ

 تعاطي املخدرات.

ولكن ما نراه اليوم من انحسار لدور املسجد عن تلك املعا  واملهام الرتبوية اهلامة )حيث نراه اليوم مقترصًا 

 عىل تأدية الصالة( فإنه يرجع لعدة أسباب أمهها:

 ضعف الكثري من املسلمني يف متسكهم بدينهم.  -

 خداع بعض املسلمني بزخرف احلياة يف املجتمعات ريري اإلسالمية.ان -

  (1)البدع والشوائب التي انترشت جلهل املسلمني بدينهم. -

ولكن يمكن أن يكون للمسجد دوره املؤثر عن طريق إنشاء املكتبات امللحقة به، وتزويده بأئمة ودعاة  -

 ت املجتمعية.متفهمني لدورهم يف جمال الدعوة ويف مواجهة هذه املشكال

وعليه جيب أن يتم اختيار أئمة املساجد بعناية فائقة حتى يقوموا بالدور املطلوب عىل أكمل وجه، فليست رسالة 

إمام املسجد مقترصة عىل أداء الصلوات فحسب، بل تتعدى ذلك لرش  دروس التوعية وتوجيه املسلمني عن طريق 

عارصة يف املجتمع، ومن أهم هذه املشكالت مشكلة تعاطي اخلطب واملحارضات التي متس صميم املشكالت امل
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املخدرات، فعليه أن يبني للناس حكمها من حيث التعاطي أو االاار أو التهريب أو التمويل أو زراعة النباتات التي  

 تستخرج منها أو استعامهلا للعالج.

لكان وقاية للمجتمع من آثار ورشور فال شك يف أن هذا الدور لرجل الدين لدور خطري، إن استثمر كام جيب 

 تعاطي املخدرات وانتشارها. 

 : دور وسائل اإلعالم يف عالج ظاهرة تعاطي املخدرات والوقاية منها 

إن وسائل اإلعالم املختلفة يف عاملنا املعارص سواء كانت مسموعة أم مرئية أم مقروءة تعترب من أهم املؤسسات 

 الرأي العام وتوجيه األمة الوجهة الصحيحة املعدة هلا.الرتبوية ذات التأثري القوي عىل 

ووسائل اإلعالم كمؤسسات تربوية متتاز بأن لدهيا قدرة عالية عىل جذب الناس من خمتلف األعامر ومن 

اجلنسني، وهي أداة هامة من أدوات النهوض باملجتمعات ثقافيًا، كام أهنا متتاز بمميزات ال تتوافر يف ريريها من وسائط 

ثقافة األخرى، حيث إهنا رسيعة االستجابة لنرش املستحدثات يف جمال العلم واملعرفة والتطبيق، رسيعة اإلذاعة هلا ال

  (1)وقد مكنها من ذلك اعتامدها أساسًا عىل أحدث وسائل العلم احلديث والتكنولوجيا.

ىل صيارية تفكريه بام متلك هذه وإذا سلمنا بدور وسائل اإلعالم يف صيارية شخصية الفرد وتوجيهه، وتأثريها ع

املؤسسات اإلعالمية من وسائل مطبوعة مثل: الكتب والصحف واملجالت والنرشات وامللصقات، أو بالوسائل 

السمعية واملرئية: كاإلذاعة والتلفزيون والسينام واملرس  واملهرجانات واملعارض، فالبد أن نسلم بدور هذه الوسائل 

 عاطي املخدرات.واملؤسسات يف عالج ظاهرة ت

إن مواجهة ظاهرة تعاطي املخدرات عرب وسائل اإلعالم حتتاج منا إىل خطة مدروسة تتوخى نرش املعلومات 

واحلقائق املتعلقة بظاهرة تعاطي املخدرات بموضوعية كاملة، دون هتويل أو هتوين، مما يتطلب ذلك توظيف كافة 

ذه الظاهرة من خالل الرباما املختلفة ونرش الوعي العلمي بني الطاقات والكفاءات املتميزة باإلبداع بالتصدي هل

  (2)فئات املجتمع املهنية والعمرية.

ولذلك فعلينا أن نوجه هذا املنرب الرتبوي اهلام الوجهة التي تتفق مع ديننا اإلسالمي احلنيف، واستخدامه يف  

 مواجهة ظاهرة تعاطي املخدرات مع مراعاة األمور اآلتية:

هذه الوسائل الوجهة الصحيحة، حتى ال تكون سالًحا ذا حدين، فال تعرض أعامل حتارب توجيه  -1

املخدرات وأعامل أخرى تساعد عىل تعاطيها وانتشارها، وهذا يتطلب مراجعة كل ما يقدم من خالل هذه الوسائل 
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 مراجعة دقيقة حتى تتفق واهلدف املطلوب.

أمر هذه الوسائل وتزويدهم بالطرق واألساليب واملعلومات عقد دورات تدريبية بصفة دائمة للقائمني عىل   -2

 الصحيحة حول هذه الظاهرة وكيفية عالجها.

أن تكون الرباما واملرشوعات املقدمة من خالل هذه الوسائل التي ريايتها حماربة ظاهرة تعاطي املخدرات  -3

ب الشخص يف االستامع إليها واالستفادة  هبا، مع مراعاة اإلخراج اجليد وعالجها متصفة بالسامت التي ترريِّ

 وبالشكل املناسب اجلذاب، ومع مراعاة اويد املحتوى، وأن تكون متفقة مع التعاليم اإلسالمية وثقافتنا السائدة.

 جيب أن كاطب هذه الرباما كافة األعامر، وبلةة يفهمها معظم الناس حتى تعم الفائدة من هذه الرباما. -4

االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم، وعدم االستفادة من جهودها املثمرة من وجيب أن ندر  جيدًا عدم 

ن اإلدمان من نرش خمالبه يف املجتمع لدرجة يصعب معها العالج. ركِّ  العوامل التي مت 

كام أن انتشار أفالم الفيديو بصفة خاصة وما حتويه من قيم سلبية وخاطئة عامل هام من عوامل انتشار 

د خطر هذه الوسيلة )الفيديو( لدرجة كبرية، حيث إن كثريًأ من األرس اليوم توفر ألبنائها كاًم هائاًل املخدرات، ويزدا

  من األفالم دون متحيص أو مراقبة ملا يشاهده األبناء من هذا الةزو املبارش عرب الفيديو.. داخل البيوت.


