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 تقديم

، وهي تتناول كل المواضيع دعوة وإعالم الثالثةالخاصة بالسنة  (المخدرات والمجتمع) مقياسهذه مذكرة 

وننبه فقط إلى أنها مجرد إعداد، وليست من تأليفي الخاص، وإنما هي جمع من مصادر المرتبطة بهذا المقياس، 

 ض في المحاضرةولهذا فإن بعض اآلراء المطروحة فيها ال أتبناها بالضرورة، وإنما تعرمختلفة، 

وننبه كذلك إلى أن سؤال االمتحان ال يرتبط بها بالضرورة، بل قد يرتبط بما ، للمناقشة واإلثراء

 يطرح في المدرج من أفكار ورؤى.
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 33 [ ـ اإلدمان وأسباب السقوط في أسره6المحاضرة ]

 41 [ ـ  تاريخ استعمال المخدرات في البالد العربية3المحاضرة ]

 44 [ ـ أسباب تعاطي المخدرات في المجتمعات العربية8المحاضرة ]

 12 ت[ ـ كيفية التعرف على متعاطي المخدرا2المحاضرة ]

 16 [ ـ دور األسرة في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات والوقاية منها11المحاضرة ]
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 61 [ ـ دور المسجد واإلعالم في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات12المحاضرة ]
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 المقدمة

جتمعات في كافة الم المخدرات هي اآلفة الخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في اآلونة األخيرة

 بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أصبحت خطرًا يهدد هذه المجتمعات وتنذر باالنهيار.

والمخدرات هذه السموم القاتلة، ثبت من األبحاث والدراسات العلمية أنها تشل إرادة 

اإلنسان، وتذهب بعقله، وتحيله بها ألفتك األمراض، وتدفعه في أخف الحاالت إلى ارتكاب 

بقات. وتبعًا النتشار هذه المخدرات ازداد حجم التعاطي، حتى أصبح تعاطي المخدرات المو

وإدمانها وترويجها مصيبة كبرى ابتليت بها مجتمعاتنا اإلسالمية في اآلونة األخيرة، وإن لم نتداركها 

أمل وال  ونقض عليها ستكون بالتأكيد العامل المباشر والسريع لتدمير كياننا وتقويض بنيانه، ألنه ال

رجاء وال مستقبل لشباب يدمن هذه المخدرات، والخوف كل الخوف من مجتمع تروج فيه 

المخدرات، ذلك ألن األفراد الذين يتعاطون المخدرات يتطور بهم الحال إلى اإلدمان والمرض 

ور د والجنون، ليعيشوا بقية عمرهم ـ إذا امتد بهم العمر ـ في معزل عن الناس وعلى هامش الحياة ال

 لهم وال أمل.

وبزيادة إقبال الشباب على تعاطي المواد المخدرة، لم يعد األمر مقتصرًا على مجرد حاالت 

فردية يمكن التعامل معها، من خالل المنظور الفردي، سواء بالعالج الطبي أو الجنائي، بل تحول 

ر إليها من مستوى اجتماعي األمر إلى ظاهرة اجتماعية، بل مأساة اجتماعية خطيرة، وهنا البد أن ننظ

 وقومي.

نساهم في جالء هذا األمر ووضعه في مكانه الصحيح، ألن وضع ا المقياس ومن خالل هذ

قضية اإلدمان في حجمها الحقيقي، باألرقام واإلحصاءات وتقدير حجم المخاطر والصعاب، 

يش فيها مع البيئة التي نعيحدد ماهية األدوار المطلوبة لمواجهتها، وكذلك الكيفية بالطرق المناسبة 

 بظروفها الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 من:المقياس وتأتي أهمية هذا  

أن اإلدمان أنشب مخالب الموت في عنق المجتمع العربي اإلسالمي إلى أعماق دامية،  -
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 في بناء الحاضرفأصبح يهددها أخطر تهديد، بحرمانها من أعز ما تملك، أال وهو شبابها، رصيدها 

 والمستقبل.

إن قضية اإلدمان تأتي في مرتبة متقدمة من سجل الهموم العربية اإلسالمية، بعد قضية  -

 التخلف والتنمية، التي تهتم بها كافة الدول العربية اإلسالمية على السواء.

 دإن تعاطي المخدرات وإدمانها ـ خاصة بين الشباب ـ تعتبر العقبة الكبرى أمام جهو -

التنمية، بسبب ما يفرزه اإلدمان من أمراض اجتماعية وانحرافات، وكذلك ما يحدثه من آثار 

 اقتصادية وصحية وسياسية سيئة، تعتبر معوقات لعملية التنمية.

 تستنزف المخدرات جزءًا كبيرًا جدًا من العمالت الصعبة. -

واإلسالمية عامة، إن مافيا المخدرات قد أعلنت صراحة أن الدول العربية خاصة  -

مستهدفة لتجارتها المحرمة، حيث يجدون فيها سوقًا رائجة، بجانب هدفهم األساسي وهو تدمير 

 شباب هذه البالد الواعدة.

إن مشكلة إدمان المخدرات ليست مشكلة أمنية فحسب، بل هي مشكلة اجتماعية  -

اهتمام معظم  ي تدخل في نطاقواقتصادية، وصحية ونفسية، ودينية وتربوية وثقافية، وبالتالي فه

أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبالتالي يجب أن يخطط لها مركزيًا، وأن يتم عالجها في إطار خطة 

 للتنمية االجتماعية واالقتصادية. قومية شاملة

أكد كثير من المتخصصين من رجال الدين والتربية والطب وعلم النفس على ضرورة  -

ى مستوى الوطن العربي، وأكدوا على أن أي دولة إن لم تقض على مواجهة هذا الخطر الداهم عل

 المخدرات، قضت عليها.

ومن خالل هذا نحاول أن نكشف األبعاد المتعددة لظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها،  

 ووضع العالج المناسب لها، بما يناسب ظروف مجتمعنا المختلفة، ولذلك تأتي أهمية العمل.

 هو: المقياسذا وأهم ما يهدف إليه ه

وأنواعها، وكيفية تعاطي كل نوع من هذه األنواع  "بالمخدرات"التعرف على المقصود  -1

 وما يسببه من أضرار.
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 معرفة األبعاد التاريخية لظاهرة تعاطي المخدرات. -2

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

التعرف على سمات الشخص المتعاطي للمخدرات، مما يساعد في الكشف المبكر  -4

 لمتعاطي المخدرات، بهدف عالجه مبكرًا.

معرفة أضرار المخدرات وآثار تعاطيها: الصحية واالجتماعية، والتربوية والسياسية،  -1

 واالقتصادية، على الفرد والمجتمع.

 وانتشارها.معرفة حكم اإلسالم في تعاطي المخدرات  -6

تحديد دور كّل من األسرة والمدرسة والمسجد، ووسائل اإلعالم المختلفة، في  -3

 مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات ووضع العالج لها.
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 مفهوم المخدرات وأنواعها[ ـ 1المحاضرة ]

 تعريف المخدرات:

والنتائج واآلثار إن تعريف المواد المخـدرة أمر هـام، في ســـبيـل فهم طبيعـة هذه المواد، وخصـــائصـــها 

 ولذلك سنبدأ به. …المختلفة على تعاطيها وإدمانها 

رالمخدرات لغة د  ر: الظلمة، .: مشـــتقة من الخر د  در والخ  . وهو ســـتر ي مد للجارية في ناحية البيت، والمخ 

در  من الشراب والدواء: فتور يعتري الشارب وضعف. والخدرة: الظلمة الشديدة، والخادر: الكسالن، والخ 
(1) 

: لم نجد تعريفًا عامًا جامعًا يتفق عليه العلماء المتخصــصون، بحيث يوضح مفهوم المخدرات اصـطالحاً 

المواد المخدرة بوضـوح وجالء، وإن كان هنا  مجموعة من التعريفات االصطالحية للمخدرات، حيث عرفت 

 المخدرات بأنها:

ع فقد الوعي أو دونه، وتعطي هذه المادة شـــعورًا المادة التي يؤدي تعاطيها إلى حالة تخدير كلي أو جزئي م -

 كاذبًا بالنشوة والسعادة، مع الهروب من عالم الواقع إلى عالم الخيال.

ـــتخدمت في  ير  - ـــأنها إذا اس ـــكنة من ش ـــرة تحتوي على جواهر منبهة أو مس ـــتحض هي كل مادة خام أو مس

واإلدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع  األ راض الطبية والصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود

 جسميًا ونفسيًا واجتماعيًا.

هي كل مادة تؤدي إلى افتقاد قدره اإلحســاس لما يدور حول الشــخص المتناول لهذه المادة أو إلى النعاس،  -

ير مســكنة أو منبهة، وإذا تعاطاها الشــخص بغ وأحيانًا إلى النوم الحتواء هذه المادة على جواهر مضــعفة أو

 (1)استشارة الطبيب المختص أضرته جسميًا ونفسيًا واجتماعيا.

ويعرفها البعض من خالل زاويتين كالتالي: هي كل مادة تعمل على تعطيل أو تغيير اإلحساس في الجهاز 

 العصبي لدى اإلنسان أو الحيوان، وذلك من الناحية الطبية، أما الناحية الشرعية: فهي كل مادة تقود اإلنسان إلى

 (2)اإلدمان وتؤثر بصورة أو بأخرى على الجهاز العصبي.

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

، 112محمد الخطيب: حكم تناول المخدرات والمفترات، مجلة الهداية، وزارة العدل والشئون اإلسالمية، البحرين، العدد (1)

 .121، مايو13ص

ة الدولية العربية حول ظاهرة نبذة تاريخية عنها، بحث مقدم للندو –سعد المغربي: ظاهرة تعاطي المخدرات: تعريفها  (2)

 .11م،المنظمة العربية للدفاع االجتماعي، القاهرة، ص1231مايو11-4تعاطي المخدرات، الفترة
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 ويعرفها بعض الباحثين من خالل زاويتين مختلفتين: إحداهما علمية، واألخرى قانونية، فيعرفها:

 أو  ياب الوعي المصحوب بتسكين األلم.،*علميًا: بأن المخدر هو مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم

هي مجموعة من المواد التي تسبب اإلدمان، وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر  *وقانونيًا: بأن المخدرات

 (3)تداولها أو زراعتها أو صنعها إال أل راض يحددها القانون، وال تستعمل إال بواسطة من يرخص لهم ذلك.

أما ال مفّتر لغة: من الفتور: وهو ما يكون منه حرارة في الجسد واللسان وفي األطراف، مع الضعف 

 السترخاء في األطراف قوة وضعفًا حسب حالة وقدرة الشخص الصحية.وا

فيقال فتر الشيء: أي خف وقلَّ وفالن يفتر، ويفتره فتورًا وفتارًا: سكن بعد حدة، والن بعد شدة. والفتر:  

لته كبرة ويقال للمسن:فقد ع الضعف، وفتر جسمه: النت مفاصله وضعف، ويقال أجد في نفسي فترة: كالضعفة،

 وعرته فترة.

وأفتر الرجـل: فهو مفتر إذا ضـــعفـت جفوتـه وانكســـر طرفه، الجوهري، والمفتر: الذي يفتر الجســـد إذا 

تر بضم الميم وفتح الفاء ويجوز تخفيف التاء مع الكسر: هو كل  ف  شـرب، أي يحمل الجسد فيصير فيه فتور. والم 

 (1)ر.شراب يورث الفتور والخدر في أطراف األصابع، وهو مقدمة السك

بناء على ما ســبق، يمكن القول إن المفترات يمكن تصــنيفها ضــمن مجموعة المواد المســكرة والمخدرة 

ف المخدرات على أنها… رِّ ع   .…ولذلك فهنا  من ي 

 كل مادة مسـكرة أو مفترة من شأنها أن تزيل العقل جزئيًا أو كليًا، ويحرمها اإلسالم مهما تعددت أنواعها"

 (2)."ااختلفت طرق تعاطيهو

 مما سبق يمكن تعريف المخدرات على أنها:

كل مادة مسـكرة أو مفترة طبيعية أو مسـتحضـرة كيميائيًا من شأنها أن تزيل العقل جزئيًا أو كليًا، وتناولها "

يؤدي إلى اإلدمان، بما ينتج عنه تسـمم في الجهاز العصــبي، فتضــر الفرد والمجتمع، ويحظر تداولها أو زراعتها، 

 .  "إال أل راض يحددها القانون، وبما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالميةأو صنعها 

 وكيفية تعاطيها أنواع المخدرات 

                                         
 .16م،ص 1283عصام أحمد محمد: جرائم المخدرات فقهًا وقضاء، القاهرة، د.ن،  (3)

 .41محمد الخطيب: مرجع سابق، ص  (1)

لوقاية من تعاطي األحداث للمخدرات من منظور التربية اإلسالمية في المملكة العربية ناصر علي البرا : دور األسرة في ا (2)

 .61م،ص 1221السعودية، رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة، 
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والمواد التي تخدر اإلنســان وتفقده وعيه، وتغيبه عن إدراكه، ليســت كلها نوعًا واحدًا، وإنما هي بحســب 

 ومخدرات تخليقية. مصادرها وأنواعها متعددة ويمكن تقسيمها وتصنيفها إلى مخدرات طبيعية

 (1) أوال: المخدرات الطبيعية:

وهي المخـدرات المشـــتقـة من نبـاتات الخشـــخاو والقنب والكوكا والقات، حيث تحتوي أوراق هذه 

 النباتات أو زهورها أو ثمارها على مواد مخدرة وهي:

 القنب الهندي: (1)

ـــم   ـــلتاتيفاكنابيس "أو  "كنابيس انديكا"يعرف القنب الهندي علميًا باس ـــنفان ذكور وإناث"س ، ، وهو ص

يمكن التفرقة بينهما بالعين المجردة عند اكتمال نمو النبات وظهور الزهور في نهاية الفروع، حيث تأخذ شـــكاًل 

 منظمًا وهي صغيرة الحجم لكل منها  الف زهري أخضر اللون.

رة وفيها حبوب اللقاح التي وزهور اإلنـاث  ير ظـاهرة وتحويهـا أوراق النبـات، أمـا الـذكور فبـارزة وظاه

تتطاير مع الرياح لتتم عملية تلقيح اإلناث التي تنتج لنا بذور النبات. هذه البذور تشـــبه حبات القمح إال أنها أكثر 

وجد في وت "الكنابنول"و ،"الراسخ"اسـتدارة ولونها قاتم، والمادة المخدرة والفعالة في النبات يطلق عليها اسم 

 إناث النبات

أعلى منها في الذكور، ونســـبة المادة الفعالة في النبات تختلف من بلد إلى بلد وفقًا لطبيعة التربة  بنســـبـة 

  )2(والمناخ

وقـد عرف القنـب الهنـدي منـذ فجر التـاريخ، وإن كـانـت زراعتـه في بـادن األمر لالنتفاع بأليافه في عمل 

  )3(الحبال ونسج األقمشة، كما استعمل أحيانًا كدواء مسكن. 

والحشـيش هو المصـطلح الشعبي للمادة المخدرة المتخرجة من هذا النبات سواء من أزهاره أو ثماره أو 

 سيقانه أو جذوره، وله عدة أسماء تختلف باختالف البلد الذي يستخرج فيه.

ليس له أي اســـتعمال طبي، ويؤدي اســـتخدامه إلى االعتالل  "بـالمـاريجوانـا"والحشـــيش أو مـا يعرف 

عرفت اليوم للحشــيش آثار تظهر على متعاطيه من ربع ســاعة أو أكثر، ويســبب الحشــيش أضــرارًا النفســي، وقد 

عديدة بعضـها حاد ويسمى بالتسمم الحاد، وذلك عند متعاطيه عن طريق االستنشاق، وهو يؤدي إلى تبلد الذهن 

                                         
حامد جامع ومحمد فتحي عيد: المخدرات في رأي اإلسالم، مجمع البحوث اإلسالمية، سلسلة البحوث اإلسالمية،  ( 1)

 .16-12م، ص ص1288، القاهرة،12الكتاب األول، س

 .41محمد الخطيب: مرجع سابق، ص ( 2)

 .21سعد المغربي: مرجع سابق، ص ( 3)
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ــة والدموع، وقد ينتهي األ ــهال والرعش ــة وصــعوبة التنفس، مع اإلس ي مر بالوفاة، والتعاطوفقد األفعال المنعكس

المزمن له يؤدي إلى التأثير على األعضــاء الهامة مثل: القلب والرئتين والجهاز الهضــمي والكبد، فهو يؤدي إلى 

زيادة ضـربات القلب والتهابات األوعية الدموية، خصوصًا في العين واألطراف السفلى، كما يسبب التهابات في 

 نفس. الحلق وتهييج الرئتين مع صعوبة الت

وإذا تم التعاطي عن طريق الفم، فإنه يســبب حدوث التهيجات بالجهاز الهضــمي واإلســهال والتقلصــات 

 الشديدة مع فقد ملحوظ في الوزن؛ ومن تأثيراته 

  )1(.ضمور الخصيتين والبروستاتاو أيضًا انخفاض حرارة الجسم مع تقليل نسبة هرمون الذكورة في الدم، 

 األفيون: (2)

 OPIUMاليونانية وهو عبارة عن العصـــارة اللبنية لخشـــخاو األفيون، وهي كلمة مشـــتقة من الكلمات 

ومعناها العصارة، حيث يتم استخالصه من نبات الخشخاو الذي ينمو في المناخات المعتدلة وشبه االستوائية، 

وهو يحتوي على العديد من  ،)2(ويجمع عن طريق عمـل شـــقوق رأســـيـة في قشـــرة الغالف األخضـــر للبذور 

د من معالجة لأللم والتهدئة قبل وبع:المركبـات الكيميائية التي تســـتخدم معظمها في الطب لمختلف األ راض

العمليـات الجراحيـة، إلى تســـكين الســـعـال ومنع تشـــنجـات العضـــالت الملســـاء، ولكن جزءًا كبيرًا من هذا 

رب إلى سوق التجارة  ير المشروعة للمخدرات، حيث المسـتحضـر الذي يرخص بإنتاجه للخدمات الطبية يتس

 يباع في مناطق الشرق األوسط وبقاع كثيرة من العالم ليستعمله الناس كمخدر.

ويتعاطى المدمنون األفيون عن طريق األكل أو الشـــرب، أو عن طريق الحقن بعد إذابة األفيون في الماء، 

يه عن طريق بلعه على هيئة قطع مســـتديرة وملفوفة بالماء كما يدخن في بعض الدول مثل الصـــين، كما يتم تعاط

  )3(وإذابتها في قليل من الشاي أو القهوة.

: إنه يعمل على تنبيه وقتي للمخ والملكات العقلية، يعقبها الخمول والنوم ولألفيون أضـــرار متعددة منها 

العميق الذي يسـتيق  فيه المدمن قليل القوى فاقد الشهية، ضعيفًا  ير قادر في حركته وفكره، ولكن أخطر ما في 

ـــة لادمان به  للمتعاطي آثار  وعند التوقف المفاجئ عن تناوله تحدث …تعاطي األفيون هو وقوع المتعاطي فريس

                                         
الم المعاصر، مجلة الهداية، وزارة العدل والشئون اإلسالمية، البحرين محمد الخطيب: المخدرات وأخطر الحروب في الع( 1)

 .23م، ص1221، يناير13، س148ن ع 

 .61ناصر علي البرا : مرجع سابق، ص( 2)

، الكويت، 1عبد الرحمن مصيقر: الشباب والمخدرات في دول الخليج العربي، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ط( 3)

 .28م، ص1281
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شــديدة مثل اتســاع حدقة العين والعطس والرشــح والتهيج واالرتجاف والتشــنجات والقيء الشــديد مع حدوث 

 )1(آالم شديدة بالعضالت واإلسهال الشديد وهبوط ضغط الدم.

 الكوكا: (3)

 وهو نبــات يزرع في منــاطق كثيرة من العــالم، خــاصــــة في أمريكــا الجنوبيــة عنــد مرتفعــات اإلنــديز وفي

األرجنتين وبوليفيا وبيرو، وأوراق هذا النبات ناعمة بيضـاوية الشكل، وتنمو في مجموعات من سبع أوراق على 

شـكل ساق من سيقان النبات. وفي بعض بالد أمريكا الجنوبية ت لف أوراق هذا النبات وتمض،، وأحيانًا تستخدم 

كما يتم تحويلها إلى  )2(ئر ويتعاطاه األفراد.كالشــاي، ويتم تحويل أوراق هذا النبات إلى معجون يخلط بالســجا

صـورة مسـحوق في صـورة فضية بلورية يمكن استنشاقها ويتم تحويلها إلى محلول يتم تعاطيه عن طريق الحقن 

 بالوريد.

ومتعاطي هذا النوع من المخدر يصــاب بهلوســات بصــرية وســمعية وحســية وأوهام خيالية مثل: الشــعور 

ور بالعظمة، قد يبال، المتعاطي في تقدير قدراته الحقيقية مما يجعله شــخصــًا خطرًا قد بقوة عضــلية فائقة أوالشــع

  )3(يرتكب أعماالً إجرامية ضد المجتمع.

 القات:  (4)

وهو عبـارة عن شـــجيرات تزرع في المنـاطق الجبليـة الرطبة من شـــرق وجنوب إفريقية وشـــبه الجزيرة  

 والصومال وعدن واليمن، ويبل، ارتفاع هذه الشجيرات ما بين مترالعربية، وتكثر زراعته بصفة خاصة في الحبشة 

  )4(ومترين في المناطق الحارة، وفي المناطق االستوائية من ثالثة إلى أربعة أمتار.

وال يدخل القات ضـــمن مجموعة المواد المخدرة المحظورة دوليًا، وال يراقب في المطارات والمواني، 

 )1(ل العربية بحكم القانون.إال أنه محظور زراعته في الدو

وعدم إدراج القات ضـمن جداول المخدرات دوليًا يرجع إلى أن مشـكلة القات مشكلة إقليمية ال تهم إال 

 بعض دول في شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقية.

                                         
 .131م، ص1234العزيز أحمد شرف: المكيفات، دار المعارف، الهرة،  عبد( 1)

، 1إبراهيم إمام: المخدرات أخطر تحديات العصر، مجلة التضامن اإلسالمي، وزارة الحج واألوقاف، مكة المكرمة، ج( 2)

 .11م،ص1221هـ 1411، رجب41س

 .63ناصر علي البرا : مرجع سابق، ص( 3)

 .68هـ، ص1414الكشف عن المواد المخدرة بالوسائل العلمية، وزارة الداخلية، الرياض، صالح الدين البرلسي: ( 4)

 .23م، ص1282مركز األهرام للترجمة والنشر: كارثة اإلدمان، تحرير إبراهيم نافع، القاهرة، ( 5)
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ويتم تعـاطي هـذا المخـدر بطريق التخزين في الفم، أي المضـــ، البطيء الطويل، وال يلفظه المتعاطي إال 

عنـدمـا تـذوب التخزينة، وال يتم تناول هذا المخدر لمتعاطيه بمعزل عن مجموعة الرفقاء الذي يجتمعون  رض 

فريقية وفي اليمن وجيبوتي وينتشر ذلك في بعض الدول اإل …التعاطي، ولذلك تسـمى مجالسهم بمجالس القات

 وإثيوبيا وكينيا.

ومن اآلثار التي تنجم عن تعاطي القات: أنه عند البداية يشعر المتعاطي بالنشوة واتقاد وحدة الحواس مع 

هبوط الطاقة العضــلية، ويتبع ذلك ضــعف التركيز والذاكرة، ويختل اإلدرا  ويشــعر بالكســل والخمول وفقدان 

 اطي الطويل الشهية، والوهن. والتع

األمد يحدث سوء الهضم وتليف الكبد وإضعاف القدرة الجنسية عند الرجال، والتعرض بسهولة لمرض  

 )1(السل.

 )2(المخدرات ذات االشتقاق الطبيعي:

 ويقصد بهذه المجموعة تلك المواد المخدرة التي يتم استخراجها من النباتات، ومن هذه المواد:

 المورفين: (1)

، كما يمكن الحصــول عليه "قش الخشــخاو"المورفين مباشــرة من النبات المحصــود يمكن اســتخراج 

بطريقة الترشــيح. ويكون على هيئة مســحوق ناعم الملمس أو على شــكل مكعبات ولونه من األبيض واألصــفر 

 )3(الباهت إلى اللون البني، وقد يكون له رائحة حمضية خفيفة.

ــ ــدة، وحكة الجلد، وإطالة مدة وأهم آثار تعاطي المورفين: هي القيء الش ديد، والغثيان، وإفراز العرق بش

الوالدة، ويبطيء النبض ويخفض الدم، والمعروف عن المورفين أنه مســكن قوي ومســكر ويســبب اإلدمان عند 

 )4(إساءة استخدامه.

 الكوكايين: (1)

لمجال عن وهو عبارة عن مسـحوق بلوري يسـتخرج من أوراق نبات الكوكا، ويقول المختصون في هذا ا

 وصف أثر الكوكايين على المتعاطي: بأنه منبه للجهاز العصبي المركزي

                                         
يمة، وزارة الداخلية، الوقاية والعالج، مركز أبحاث الجر-عبد الحميد سيد أحمد منصور: اإلدمان: أسبابه ومظاهره ( 1)

 .214هـ ،ص1416الرياض، 

 .33-68ناصر علي البرا : مرجع سابق، ص ص ( 2)

 .33صالح الدين البرلسي: مرجع سابق، ص( 3)

 .133عبد المجيد سيد أحمد منصور: مرجع سابق، ص( 4)
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وتعـاطيـه يؤدي إلى حـالة ســـكر خفيفة وزيادة الحركة واختفاء الحياء، وأحيانًا هياج حركي وزيادة القوة  

 يشعر فالالعضـلية، وعدم الشعور بالتعب وعدم الخوف من المخاطر، وتعاطي الكوكايين يقتل من شهوة الطعام 

بـالجوع، ويؤدي تعاطي الكوكايين إلى توســـع بؤرة العين، وتســـارع في نظام التنفس وفي ضـــربات القلب، مع 

ارتفاع ضـغط الدم وارتفاع حرارة الجسـم، وتدوم الحالة من سـاعة إلى سـاعتين، بعد ذلك تختفي النشوة ويظهر 

 )1(تشوو األفكار وهلوسات سمعية ولمسية ثم يعقب ذلك نعاس.

 كواديين:ال (2)

، ويتعاطى إما عن طريق الفم أو عن طريق الحقن، ويصـــنع "األفيون"ويســـتخلص من نبات الخشـــخاو 

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

ا الليلي  "االضـــطراب المزاجي"وأهم آثار تعاطي الكواديين على المدى الطويل هي:  شـــ  إضـــعاف "والع 

، واإلمسـا ، واالضـطرابات التنفسـية، وكثيرًا ما يحدث عدم اسـتقرار وتوتر وتقلصات عضلية في "الليليةالرؤية 

 )3(حاالت اإلدمان المتواصل.

 المخدرات المصنعة كيميائيًا:

وهذه المجموعة من المخدرات ال يتم اســـتخراجها من نباتات طبيعية أو مشـــتقاتها، ولكن يتم صـــناعتها 

 ، وقد أدى التقدم العلمي"تركيبات كيميائيةداخل المعامل من 

الهـائـل إلى انتشـــار تلك المخدرات كما أدى إلى صـــعوبة الرقابة على صـــناعتها، ويمكن تقســـيم هذه  

 المجموعة إلى:

 عقاقير الهلوسة: (أ)

ــية، مع اختالالت "ويمكن تعيين هذه العقاقير  ــتجابات الحس بأن لها القدرة على إحداث اختالل في االس

ومن  )4(خصية، وتأثيرات مختلفة على الذاكرة، وكذلك على السلو  التعليمي وبعض الوظائف األخرى.في الش

                                         
الجريمة، الكتاب الرابع، وزارة مركز أبحاث مكافحة الجريمة: المخدرات والعقاقير المخدرة، سلسلة كتب مكافحة ( 1)

 14الداخلية، المملكة العربية السعودية، الرياض، 

 .41صالح الدين البرلسي: مرجع سابق، ص( 2)

 .131مركز أبحاث مكافحة الجريمة، مرجع سابق، ص( 3)

حول ظاهرة تعاطي  سليمان الجندي: ظاهرة إدمان العقاقير في خطر واقع وخطر يتوقع، بحث مقدم إلى الندوة العربية( 4)

 .312م، المنظمة الدولية العربية للدفاع االجتماعي، القاهرة، ص1231( مايو 11-4المخدرات، المنعقدة في )
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 )1(هذه العقاقير ما ذكرها صاحب مؤلف الكشف عن المواد المخدرة، نذكر منها:

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

ائل عديم اللون والرائحة والطعم، ولكنه قد مادة تسـبب الهلوسـة بدرجة بالغة الشدة، وينتج على شكل س

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

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

وتنتج هذه العقاقير بالتحضـــير في المعامل الكيميائية على شـــكل مســـحوق متبلور، أو مذاب على هيئة 

 لول، وتأثيره مشابه لتأثير )ال.اس.دي(.مح

 س.ت.ب )د.و.م(: -3

هنا  كثير من المواد التي تحمل هذا االســم، وتوجد على شــكل مســحوق أو أقراص أو كبســوالت ذات 

 ال.اس.دي(."أحجام وأشكال مختلفة، ولها نفس تأثير 

 )2(المهبطات: وتشمل:  (ب)

 المسكنات المخدرة. -1

 المنومات والمهدئات. -2

 الطيارة. المذيبات -3

 المسكنات المخدرة: (1)

 ومنها على سبيل المثال: الهيرويين:

مرات فعالية المورفين، كما أنه يســبب اإلدمان  6-1أكثر المخدرات فعالية، إذ تعادل فعاليته "فالهيرويين 

بســرعة، وال يســتخدم الهيرويين إال في عالج المدمنين في بريطانيا في تخفيف آالم مرضــى الســرطان الميؤوس 

 من شفائهم.

 المنومات والمهدئات: (2)

أما المنومات فإن لها تأثير على وظائف المخ، حيث تهبط وظائف المخ مثل الخمر فتضـــعف القدرة على 

 التركيز واالنتباه، وتنخفض القدرة على قيادة المركبات بكفاءة والمهارات الحركية األخرى كالسباحة.

، وتخفف من األلم، ويبقى الفرد  ير مبال بالمشـــاكل التي أمـا المهـدئـات فتـأثيرهـا أن تجعل الفرد هادئاً 

                                         
 .33صالح الدين البرلسي: مرجع سابق، ص( 1)

 .143-122مركز أبحاث مكافحة الجريمة: مرجع سابق، ص ص ( 2)
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تعترض سـبيله، ور م ما تسـببه من اليرقان وااللتهابات والهزات العصبية وتنقص المقاومة المرضية و ير ذلك، 

 إال أنها تسمى في األسواق حبوب السعادة.

 وتشمل المنومات والمهدئات:

 *المهدئات العظمى مثل: األرجاكتيل.

 *مضادات االكتئاب مثل: التربيتزول.

 *المهدئات الصغرى مثل: الفاليوم. 

 المذيبات الطيارة )المشتقات(:  (3)

لقد تم إدراج مجموعة من المذيبات الطيارة ضـمن مواد اإلدمان، وذلك من قبل هيئة الصحة العالمية، أما 

باســتنشاق األبخرة المتصاعدة منها عن متعاطي هذه المواد فيكثر في األحداث، ومنهم في سـن الشـباب، وذلك 

 ومن هذه المواد:

 الغراء. -

 البنزين. -

 مذيبات الطالء. -

 سائل القداحات. -

 )1(سائل تنظيف المالبس )تراي كلورو ايثلين. ت ر م(. -

ومن تأثير هذه المواد المتطايرة: أن المتعاطي يشـعر بالدوار واالسـترخاء، والهلوسـات البصرية، والغثيان 

ي ن القلب والقيء أحياناً  ، أو يشــعر بالنعاس. ومن أهم المضــاعفات ما قد يحدث الوفاة الفجائية نتيجة لتقلص أ ذ 

وتوقف نبض القلب أو هبوط التنفس، كما يكون تأثير هذه المذيبات ذا ضـــرر بال، على المخ كتأثير المخدرات 

 )2(العامة.

                                         
 .82صالح الدين البرلسي: مرجع سابق، ص( 1)

 .144كز أبحاث مكافحة الجريمة: مرجع سابق، صمر( 2)
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 األضرار الصحية لتعاطي المخدرات[ ـ 2المحاضرة ]

بما ال يدع مجاالً للشك أن تعاطي المخدرات أيًا كان نوعها يؤثر تأثيرًا مباشرًا على أجهزة البدن، ثبت علميًا 

 من حيث القوة والحيوية والنشاط ومن حيث المستوى الوظيفي أعضاء الجسم وحواسه المختلفة.

 أثر تعاطي المخدرات على العقل: -1

المخدرات تصيبه أضرار جسيمة في قواه العقلية وقدراته الفكرية أكد العلماء من خال لدراساتهم أن متعاطي 

وطاقاته المدركة، حيث يصل األمر به ساعة سكره إلى الحال التي يصبح فيها عاجزًا عن أن يتبين حقًا، وهذا أمر 

 ال ننتظر سواه من إنسان  ائب العقل، مذبذب الوجدان مهتز الشعور، مضطرب اإلدرا  معطل التفكير.

مخدرات تؤثر في حكم العقل على األشياء واألحداث، فيرى تعاطيها البعيد قريباً والقريب بعيدًا، ويذهل وال 

عن الواقع ويتخيل ما ليس بواقع ويسبح في بحر من األحالم واألوهام  ير الواقعية والمستحيلة الحدوث، ولعل 

ما يروي لهم البعض ـ حتى ينسوا أنفسهم هذا من أهم األسباب التي تجعل متناوليها يسعون لتعاطيها ـ حسب 

 (1)ودينهم ودنياهم ويهيموا في أودية الخيال.

والمخدرات تؤثر تأثيرًا مباشرًا ومتفاوت الدرجات على العقل والوظائف العقلية للفرد، فقد ثبت من 

ه، كما يعوق بالتجارب أن استعمال الحشيش بانتظام يصيب المتعاطي بالتبلد والعزوف عن الواجبات المنوطة 

التعليم ألنه يضعف الذاكرة والتفكير والفهم، ويؤثر تأثيرًا سيئًا على المهارات اللغوية والحسابية ويعمل على 

 سرعة نسيان المواد المتعلمة سواء كانت دروسًا أو تجاربًا.

 أثر تعاطي المخدرات على المخ واألعصاب: -2

الجوهرة الغالية والكنز الثمين الذي وهبه الله لانسان،  يعتبر المخ هو أهم عضو في تكوين اإلنسان وهو

والمخ يتكون من باليين الخاليا العصبية التي تعمل ليل نهار بطريقة متجانسة، بواسطة إشارات كهر وكيميائية 

وكل مجموعة من خاليا المخ متخصصة في أداء وظيفة معينة، فمجموعة نجدها مسؤولة عن الكالم وأخرى 

اإلبصار، وهكذا بقية الحواس والقدرات والمركبات المخدرة التي يتعاطها الفرد يكون لها تأثير مسؤولة عن 

مباشر على أماكن معينة في الجهاز العصبي تسمى المستقبالت، وهي التي تكون موجودة على جدران الخلية 

ًا كليًا، حتى ًا عليها اعتمادالعصبية ثم تتدخل تلك المركبات تدريجيًا في عمل وظائف المخ، فيصبح المخ معتمد

 يدخل الفرد مرحلة اإلدمان وهنا تختل وظيفة المخ ككل وتختل

 .الخ.…جميع األجهزة التي يتحكم فيها المخ مثل الجهاز الهضمي والتنفسي والعضلي والدورة الدموية  
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إلى موقع الخطر حيث إنه بدخول المخدر إلى األوعية الدموية المتصلة بالمخ ينتقل مفعول هذا المخدر 

الكامل، فيرتبك عمل المخ وتشل وظيفته الطبيعية بوصول المخدر إلى الجهاز العصبي المركزي، وبإدمان الفرد 

لهذا المخدر يصبح الفرد أسيرًا لهذه المادة المخدرة التي ما تلبث أن تسبب ضمورًا وتلفيًا تدريجيًا للخاليا 

صر في أداء مهامه، فيصبح هذا المدمن ضعيف الذاكرة، قلقًا، العصبية للمخ، وبذلك يضمحل مخ المدمن ويق

 (1)مضطربًا، ال يتحكم في عمليات اإلخراج أو الكالم أو  يرها.

 أثر تعاطي المخدرات على الدم: -3

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

 الهضمي إلى الكبد وكافة أجزاء الجسم.نقل المواد الغذائية المهضومة من الجهاز  -

 نقل األكسجين من الرئتين إلى خاليا الجسم. -

نقل المواد الناتجة من تمثيل الغذاء أو  يرها من المواد التي تدخل الجسم بواسطة الحقن  -

 الوريدية أو العضلية أو بطريق الفم.

 ة الجسم والدم.المحافظة على الكميات السائلة الموجودة في الجسم وعلى درجة قلوي -

نقل هرمونات الغدد الصماء العامة بالبنكرياس التي تفرز مادة األنسولين ذات األهمية  -

 البالغة.

 تكوين وسائل الدفاع عن الجسم وذلك بواسطة كرات الدم البيضاء والمضادات البروتينية. -

نه، وقد يوقفها فيموت وتعاطي المخدرات يمزج السم الزعاف بهذا السائل الحيوي الهام فيعيق من دورا 

الشخص في الحال، والمواد المخدرة تسبب نقصًا في كمية هذا السائل وتكسر كراته الحمراء والبيضاء، كما 

تسبب فقرًا به نتيجة لسوء التغذية، المرتب على سوء الهضم واالمتصاص الذي يسببه اإلدمان، كما تؤثر 

 تغل  حتى تنسد أحيانًا بتكون الجلطات، أو تضيق وتصابالمخدرات على الشرايين، فتفقد مرونتها وتتمدد و

بالتصلب وكلها تؤدي إلى أمراض القلب، التي تؤدي إلى الوفاة فجأة، أو إلى حدوث جلطات في األوعية الدموية 

للمخ، وهذا ينتج عنه شلل ووفاة وقد ثبت بما ال يدع مجاالً للشك أن المخدرات تساعد في اإلصابة بمرض 

 (2)خالل استعمال الحقن الملوثة بالدماء. اإليدز، من

 أثر تعاطي المخدرات على الكبد: -4
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الكبد من األعضاء الرئيسية في الجسم، ومنوط به وظائف في  اية األهمية، يتوقف عليها حياة الشخص، 

حقن الة فيه، وتعاطي المخدرات عن طريق السابح السموم من كثير ضد الجسم حماية هي …وأهم وظيفة الكبد 

و يرها من األمور التي تسمم الدم بدرجة أكبر وبالتالي يزداد العبء لدرجة أن يصبح معها الكبد تالفًا ومتليفًا 

إلى  "أمراض الكبد"أخصائية الكبد في كتابها  "شرلو "و ير قادر على أداء وظائفه بنجاح. وأشارت الدكتورة 

والمخدرة أكثر من  يرهم وأن نسبة المصابين بهذا المرض  أن تليف الكبد يصيب مدمني الخمر والمواد المسكرة

( وتتوقف نسبة تليف الكبد على كمية المادة المسكرة ومدة 1:3بهذا المرض بين المدمنين و ير المدمنين كنسبة )

 (1)تعاطيها.

 أثر تعاطي المخدرات على األنف واألذن والحنجرة: 

طريق الشم يؤدي من حيث األثر الضار والمفعول ألكثر إن استخدام األنف كطريق لتعاطي المخدرات عن 

من الحقن في الوريد ذلك أن الغشاء المخاطي لألنف يحتوي على شبكة متشعبة جدًا من الشعيرات الدموية، مما 

يسهل االمتصاص عن طريقها ثم نقل هذه المادة لباقي أجزاء الجسم عن طريق هذه الشعيرات، ولذلك يلجأ 

 شمة واحدة في اليوم تجنبه مشقة أخذ الحقن مرات، خاصة لما يتوهم من توفر السرية في الشم.المدمن إلى أخذ 

وتعاطي المخدرات عن طريق الشم يؤدي إلى تآكل وضمور الغشاء المخاطي لألنف ومع استمرار التعاطي 

التخلص  محاولةيحث ثقب في الحاجز األنفي وتشوهات باألنف مما يؤدي إلى تكوين قشور سميكة باألنف عند 

منها ينتج نزيف متكرر، كما يؤدي ضمور األ شية المخاطية إلى فقد كامل لحاسة الشم، وما يتبعها من عدم 

حالة األنف في الحاجز األنفي، مما يسبب صعوبة واست "دهليز"التذوق، وبسبب التعاطي أيضًا يتم احتقان أ شية 

صمام أمان للوقاية من حرارة الجو والرطوبة واألتربة التنفس عن طريق األنف ونتيجة لفقد مهام األنف ك

والجراثيم، ويشعر المدمن بجفاف في الحلق والتهابات متكررة في الحنجرة والذبحة في الصوت، وطنين في 

األذن، وتأثر الدورة الدموية لجاز التوازن باألذن الداخلية وإحساس بالغثيان والدوار وعدم القدرة على االتزان 

 (2)ناء المشي والحركة.خاصة أث

 أثر تعاطي المخدرات على الحالة النفسية:

يؤكد بعض الباحثين على أن كاًل من اإلدمان والمرض النفسي على عالقة وثيقة ببعضها وتتبين أبعاد هذه 

 العالقة مما يلي:

                                         
ين الطب والفقه، رسالة دكتوراه  ير منشورة، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، نقاًل عن: عبد الغني حماد: الخمر ب( 1)
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قد ينشأ كل منهما من نفس األسباب التي تدفع شخصًا بذاته إلى نوعية المرض النفسي قد   -

 فع شخصًا آخر إلى اإلدمان.تد

اإلدمان قد يكون محاولة من الفرد للتغلب على الصعوبات التي تواجهه وذلك بالهروب  -

 منها.

اإلدمان قد يكون محاولة دفاعية من المدمن ضد المرض النفسي المهدد وكأنه بديل عن  -

 المرض النفسي.

 م بالعقار.اإلدمان عادة ما تصاحبه اضطرابات نفسية مختلفة نتيجة للتسم -

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

كما يؤكد المتخصصون من علماء النفس واألطباء النفسانيين ان ظاهرة اإلدمان في حد ذاتها هي مرض 

 فكما أن السرطان ينتشر فتأكل خالياه "سرطان الوعي"نفسي، بل طاعون نفسي، وأن أفضل تسمية لها هو أنها 

حم حول اإلنسان إلى خرقة من اللالخبيثة الخاليا الصحيحة، فإن هذه الظاهرة تغير على الوعي، حتى يتشه ويت

النتن، بال  اية وال كرامة وال كيان، وقد توصلت دراسات عديدة إلى أن تعاطي المخدرات ينتهي  الباً إلى اإلدمان 

الذي يحدث أسوأ األثر في المستوى الخلقي والنفسي لضحاياه فيتميز أ لبهم باألثرة وانهيار العاطفة وعدم 

جتماعية والعائلية وضعف اإلرادة والجبن وكراهية العمل وزيادة االضطرابات النفسية اإلحساس بالمسئولية اال

والسلوكية. وللمخدرات تأثير ضار على الناحية النفسية، سواء في المراحل األولى من تعاطيها أو في المرحلة 

مييز كير وال يحسن التالمتأخرة منها وهي اإلدمان، فعندما يبدأ الشخص في تعاطي المخدرات يختلط عنده التف

 ويكون سريع االنفعال، ثم تتبلد عواطفه وحواسه بعد ذلك، وبتكرار التعاطي يصبح الشخص كسوالً قليل النشاط 

يضيع وقته في أحالم اليقظة وال يمكنه أن يخفي هذه الظواهر عن المجتمع فليلجأ إلى الخداع والغش  

 نون.والكذب والتزوير وحيل نفسية متعددة وخرق القا

كما أن كثيرًا من الشباب الذين يتعاطون المخدرات يسقطون صرعى األمراض العقلية والنفسية، فتظهر 

عليهم الهالوس السمعية والبصرية والحسية كأن يحس الشباب إحساسًا خاطئًا بآالم في الجسم أو ضمور في 

صورة شك عنيف في أفراد أسرته  أطرافه أو كأن هنا  حشرات تمشي على جلده، وقد يظهر المرض العقلي على

والمحيطين به وكل من يتعامل معهم، وعندئذ تكثر عنده األفكار الخاطئة ضد الغير، وفي الصورة النهائية تتدهور 
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 (1)شخصية المدمن تمامًا.

 أثر تعاطي المخدرات على الطفل:

أكدت األبحاث عديدة على أن آثار المخدرات تتغلغل في الدم الذي يصل إلى جميع خاليا الجسم، وكذلك 

في جميع الخاليا العصبية، وبالتالي فهذه اآلثار تشمل الحيوانات المنوية للذكر والتي تنتقل إلى بويضة األنثى 

يتها اإلجهاض، وهو لف  الجنين خارج الرحم عند التلقيح وبذلك يكون العلقة المتكونة منها مريضة، ويكون نها

قبل ميعاده، أو والدة طفل قبل بلوغ كمال نموه الطبيعي، وهذا أمر له مضاعفات خطيرة على صحة األم وصحة 

 (2)الطفل قد تصل إلى أن تودي بحياتها.

ليؤثر على وإذا كانت المرأة التي تدمن أي نوع من المخدرات فال يقف حد الضرر عندها فقط، بل يمتد 

 جنينها وهي حامل أو طفلها الرضيع بعد الوالدة، فأثبتت

 وفي "المشيمة"الدراسات العلمية في هذا المجال أن جميع أنواع المخدرات تصل إلى الجنين عن طريق  

حم ر حالة إدمان األم تتزايد الجرعة التي تصل إلى الجنين يومًا بعد يوم إلى أن تؤثر كلية على تغذية الجنين داخل

أمه. بما يضعفه ويمرضه، فيكون عرضة للسقوط قبل موعد اكتمال نموه، وهنا يحدث اإلجهاض ويولد بذلك 

ناقص النمو وأقل من الوزن الطبيعي وقد يكون مشوهًا، وقد يكون مصابًا بأمراض خلقية قد تؤدي إلى وفاته بعد 

مخ الجنين، مثل مركز التنفس ومركز تنظيم  والدته مباشرة كما تؤثر تلك المخدرات على المراكز الحيوية في

ضربات القلب قبل الوالدة مما ينتج عنه والدة طفل مصاب باضطرابات شديدة في عملية التنفس أو يعاني من 

 (3)سرعة ضربات القلب ويعيش بذلك مريضًا إلى أن يتوفى.

ت الدة تؤدي أحياناً إلى اضطراباوإذا كانت مجرد جرعة بسيطة من المسكنات تتناولها األمم لتخفيف آالم الو

في تنفس المولود وهبوط درجة استجابة مراكز المخ، فما بالنا بأثر الجرعات المتعددة التي تتناولها األم المدمنة 

سواء على الجنين في بطنها أو على الطفل بعد والدته، حيث تفرز هذه السموم مع اللبن بكميات كثيرة تؤدي إلى 

الوليد. فمعظم أوالد المدمنين يكونون عرضة للتشنجات العصبية وسرعة التهيج، وبجانب  أضرار بالغة بالطفل

ذلك يكونوا ضعيفي الجسم ألنهم عادة يميلون إلى النوم بكثرة وهذا ال يعطيهم فرصة التغذية السليمة عن طريق 

ين لألمراض المتعددة الرضاعة، مما يعرضهم لسوء التغذية ولذلك نجدهم خائري القوى، وعادة يكونوا معرض
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التي تجد في أجسامهم مرتعًا خصبًا، مثل النزالت المعوية وااللتهابات الرئوية وأعراض الهستريا، هذا إلى جانب 

فساد األخالق وضعف التنفس والميل إلى اإلجرام و يرها من الصفات التي يتصف بها متعاطي المخدرات 

 (1)ومدمنيها.

سات العلمية أن هنا  عالقة ارتباط طردي بين تناول المخدرات والعقم، وأن وقد ثبت أيضًا من خالل الدرا 

المخدرات تؤدي إلى انقراض عائالت برمتها في العقب األول أو الثاني أو الثالث، فالنساء المدمنات تختلف 

وقفا تعندهن الدورة الشهرية حتى إن حملهن فهن معرضات لاجهاض المستمر، بما يؤثر على المبيضين حتى ي

عن التبويض وتفقد الخصوبة، وفي الرجال المدمنين تضمر الخصيتين ويتوقفا عن إفراز الحيوانات المنوية، فقد 

أن ستة وثمانين بالمائة من مدمني المخدرات تنعدم فيهم الحيوانات المنوية فال يعقبون  "بارتوهولبات"ذكر 

 (2)نساًل.

ء تعاطي المخدرات أو أحدهما على األضرار الصحية وال يقتصر الضرر الذي يقع على الطفل من جرا

فحسب، بل إن في تعاطي أحد الوالدين أو كالهما أضرارًا بالغة وتقصيرًا بالغًا في حق الطفل، حيث أن الطفل له 

الحق في العيش في السكن المناسب والرعاية المناسبة قبل وبعد الوالدة، وكذلك الخدمات الطبية واللعب 

غذاء والحرية والكرامة والحماية من التفرقة واألعمال الجبرية ومن جميع أشكال اإلهمال والقسوة والترفيه وال

واالستغالل، وهذه كلها أمور من الصعب تحقيقها في ظل وجود آباء وأمهات من مدمني المخدرات، فقد أثبتت 

كانها المخدرات محرومون من الدراسات أن األطفال المناطق المنتجة للمخدرات، أو المناطق التي يتعاطى س

جميع هذه الحقوق، ألن هؤالء اآلباء ال يولون االهتمام بأبنائهم وتحقيق مطالبهم، وكذلك األمهات الالتي 

 يتناولن المخدرات ال يجدن الجهد الكافي لرعاية أطفالهن بطريقة سليمة.

لى المناطق المستهلكة األخرى، وال يقتصر األمر على طفل المناطق المنتجة للمخدرات، بل يمتد األثر إ

فاألم المدمنة ال تأكل بطريقة سليمة فتعرض نفسها وطفلها إلى سوء التغذية وكثير من األمراض أيضًا، إضافة إلى 

 المدمنات  البًا ما يبعن أجسادهن

بأمراض  "الجنين"من أجل الحصول على جرعة من المخدر، وهذا مدخل خطير يؤدي إلى إصابة الطفل  

 (3)معدية وأمراض تناسلية.

                                         
 .33عبد الغني حماد، مرجع سابق، نقاًل عن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، مرجع سابق،ص( 1)

 .32نفس المرجع السابق، ص( 2)

 .33صحامد جامع ومحمد فتحي عيد: مرجع سابق، ( 3)



21 

 

والخطر الداهم على الطفل يأتي من انجراف أعداد كثيرة منهم للعمل في تجارة المخدرات الغير مشروعة 

لقاء أجور زهيدة، ولعل أهم األسباب في ذلك هو عدم التربية الصحيحة، وكذلك سوء الحالة المعيشية التي 

ث يدفعه ذلك للبحث عن مصدر يدر عليه دخاًل ليعوض مدى يعيشها الطفل الذي يدمن والديه المخدرات، حي

 الحرمان الذي هو فيه، ومدى الشعور بالنقص عن أقرانه من األطفال الذين لم يدمن آبائهم المخدرات.

والحقيقة أن كل هذه المخاطر التي تعرض لها الطفل البريء، ولم يكن له ذنب في الولوج فيها وحرمانه من 

يتعارض مع كافة األديان السماوية وكافة القوانين والشرائع الدولية والمحلية وحقوق حقوقه المشروعة، ل

اإلنسان، فهل من ذنب اقترفه هذا الطفل؟ أم أنه أذنب لوالدته من أبوين عديمي الحكمة والتدبير!! فقد ظلما 

 ن كاهله.أنفسهما وحماله جريرتهما وسببًا له نكد العيش وأهدياه مصيبة ال سبيل له لرفعها ع

وماذا سيكون مستقبل ذلك الوطن الذي نشأ أطفاله خائري القوى.. عديمي المستقبل..؟؟ إنها قضية قومية 

 ووطنية.

وبعد فقد عددنا جزء وليس كل مضار المخدرات الصحية، وهذا قليل من كثير فقد ذكر العلماء أن المخدرات 

ا تورث أكثر من ثالثمائة داء في البدن وأ لبها مما ال يوجد فيها أكثر من مائة وعشرين مضرة دنيوية وأخروية، وأنه

 له دواء في هذا الزمان.
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 اآلثار االجتماعية لتعاطي المخدرات[ ـ 3المحاضرة ]

إن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهد أمن المجتمع وسالمته، وال يقتصر 

أصبحت خطرًا داهمًا يجتاح المجتمعات اإلنسانية جمعاء، وتنعكس آثارها ذلك على المجتمع الكويتي فقط، بل 

 على المجتمع من مختلف النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية.

فالمخدرات لعنة تصيب الفرد وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة لوطنه، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ 

عمله ووضعه االجتماعي، حيث أنه بفعل المخدرات يصبح شخصًا مفتقرًا لتحقيق النتائج على الفرد في إرادته و

 الواجبات العادية والمألوفة الملقاة على عاتقه.

والمدمن بما ينفقه من مال على تعاطي المخدرات يقتطع جزءًا كبيرًا من دخل األسرة، وهو بذلك يمثل عبئًا 

 الدخل تتأثر الحالة المعيشية لألسرة، وال يستطيع تلبية االحتياجاتاقتصاديًا عليها، وباستقطاع ذلك الجزء من 

الضرورية ألفراد األسرة، مما يدفع األبناء إلى الشروع في بعض األعمال  ير المشروعة، كالتسول أو السرقة أو 

ق ماله ذي ينفالدعارة، وكلها من األمراض االجتماعية التي تفتك بالفرد واألسرة والمجتمع. كما أن المتعاطي ال

على إدمانه للمخدرات ال يكون مقدرًا للمسؤولية الملقاة على عاتقه كرب أسرة ومسئول عنها ألنه راعيها األول، 

بل هو قدوة سيئة وبالتالي ينشأ هؤالء األوالد وليس لديهم أي شعور بالمسؤولية حيال أسرهم ومجتمعاتهم 

شأ أفراده على اتجاهات وسلوكيات سالبة نحو المجتمع هذا مستقباًل وهذا األمر خطر على المجتمع حينما ين

باإلضافة إلى أن أسرة المتعاطي دائمًا يسودها جو من التوتر والشقاق والخالف بين أفرادها، فقد أثبتت البحوث 

 دوالدراسات ارتفاع معدالت سوء العالقات الزوجية والنزاع الدائم بين الزوجين وانفصالهما في األسر التي يوج

 بها مدمني مخدرات،

وتبعًا لذلك يرتفع معدل حدوث االضطرابات بين األطفال في هذه األسر، مما يؤدي إلى لجوء األحداث  

 (1)أيضًا إلى التعاطي، وكذلك انحرافهم.

وهكذا يصبح تعاطي أفراد األسرة للمخدرات مجموعة من الحلقات المتتالية والمتشابكة التي ال تنفصل 

رى، وتؤدي في النهاية إلى دمار كامل لألسرة ومن ثم المجتمع، فقد ثبت من مراجعة ملفات إحداها عن األخ

القضاء بكثير من المحاكم الشرعية أن هنا  مئات من القضايا التي تطلب فيها الزوجة الطالق بسبب عجز الزوج 

ألزواج قضايا اتضح أن أ لب امن القيام بواجباته الزوجية، كرب عائلة، وكوالد، وكزوج، وبتحليل أسباب تلك ال

ممن يتعاطون المخدرات ويدمنونها، وبسبب ذلك خارت قواهم الجسمية وأصبحوا في حاجة إلى من يعولهم، 

                                         
 .24محمد الخطيب: المخدرات وأخطر الحروب في العالم المعاصر، مرجع سابق، ص( 1)
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بعدما فقدوا مصادر دخولهم األصلية، أو ثرواتهم، وأصبح ما لديهم ال يكفي لمعيشة األسرة وسد حاجاتها 

تمس العيش من السرقة والنهب، وزوجته تذوق المرار وهي األساسية، وهنا يصبح هذا الزوج شرير بائس يل

تحتضن أطفالها صغارًا وتدور بهم مستجدية تبحث عن الرزق الحالل، وقد ال تجد ما يكفيها وأوالدها فيضطرها 

صراخ األبناء وهي بين بؤس العيش ول الحاجة إلى ما ال ترضاه لنفسها، وهنا تتفكك الصالت والروابط بين 

 تعاطيه بسبب تكون أوالده على األب يجنيها جناية وشر. …لعائالت وتنهدم السعادة المنزلية األفراد وا

 (1).المخدرات

كما أن تعاطي المخدرات يعد سببًا مباشرًا لوقوع العداوة والبغضاء بين الناس حتى األصدقاء منهم، ألن 

التي تسيء إلى الناس، يستولي عليه حب المدمن حينما يسكر ويفقد العقل، الذي يمنع من األقوال واألفعال 

 الفخر الكاذب والكبر، ويسرع إليه الغضب بالباطل مما يدفع إلى ألوان من البغضاء والعداوة كثير من المشاجرات

والمنازعات والحزازات بين المدمن وعامة الناس فينشأ القتل والضرب والسلب والنهب وإفشاء األسرار  

خيانة الحكومات واألوطان، وهذه أسقام اجتماعية تؤدي بالمجتمع وتورده شر وهتك األستار واألعراض، و

 مورد.

أما أضرار المخدرات من الناحية الخلقية والكرامة اإلنسانية فهي كثيرة، فغالبًا ما يرى المدمن وهو يترنح 

ص وشرفه ويهذي وينجدل على األرض في قارعة الطريق، فيصيبه األذى والقذر وهذا يذهب بكرامة الشخ

 (2)وحياته.

وهكذا تضيع اإلرادة اإلنسانية عند المتعاطي للمخدرات، وتقتل فيه العواطف السامية، كالحنان والعطف 

والواجب، وهذا يعلل ما نشاهده من حاالت لالعتداء على الفتيات والعربدة في المواخير واالتصال بنساء 

القوادين وذوي األخالق الساقطة من الشباب والرجال الطبقات الدنيا من العاهرات والمومسات والزانيات و

والفحش من الحديث والسماجة و يرها من الصفات الدنيا التي يتصف بها مدمنو المخدرات، ولذلك فالزنا 

وتعاطي المخدرات صنوان، وهنك ارتباط شديد بينهما، فتحف الرذائل بهما من كل جهة، الداعرة والقواد 

خلق وفساد النفس والخبث والعذر والنفاق والخديعة والرياء، و ير ذلك من والفحش والفجور وضعف ال

 الصفات الدنيئة.

وفي النهاية نستطيع أن نقرر أن انتشار المخدرات سبب لكثير من األمراض االجتماعية كالرشوة والسرقة 

                                         
 .43المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، مرجع سابق، ص( 1)

 .16نفس المرجع السابق، ص( 2)
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انة الممتلكات، والخيواالنحرافات الخلقية التي تعكر صفو النظام العام، عن طريق العنف والفظاظة وإتالف 

والدعارة و يرها من األسقام التي إن تفشى في المجتمع جزء منها النهار في جرف هار، المجتمع الذي يقع فريسة 

 لادمان هو ال مجتمع ألنه سيكون بال كيان وبال وعي وبال إبداع. 

كيان أجيالها وتدمرها وال  رو فالمخدرات تقوض أخالق األمة وتمزق اجتماعها وتهز اقتصادها وتؤدي ب 

من الداخل من خالل مخطط إجرامي تشار  فيه مافيا المخدرات في العالم وزبانية الشيطان في كل مكان من 

البشر الذين باعوا ضمائرهم إلبليس، مقابل فلوس شريرة سوداء، ومال حرام، وشاركهم شياطين من أهل وطننا، 

مخدرات ما هي إال مواد جامعة لكثير من مختلف النتائج الضارة بحياة أنهم يدمرون جياًل عربيًا بكامله، فها هي ال

الفرد والجماعة على السواء، حيث أنها تشمل بخطرها عقل اإلنسان وفكره وقيمه وفضائله وروحه وبدنه وعالئقه 

 كل فساد ومنكر. وباعثة شر كل وقرينة الخبائث أم بذلك أليست. …الشريفة وصالته العليا

 والجريمة:المخدرات 

الجرم لغة: الذنب، نقول: جرم فالن، أي نب، ومثلها أجرم واجترم فهو مجرم وجريم، ونقول أجرم عليه 

 (1)وجرم إليهم جريمة: جنى جناية، كأجرام المجرم، الذنب كالجريمة وجمعها جرائم.

تتدخل بعقاب السلو  الذي تحرمه الدولة لضرورة بها، والذي "والجريمة في اصطالح العلماء هي: 

 ."مرتكبيه

 (2)"عمل محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزيز"والجريمة طبقًا للتشريع اإلسالمي هي: 

 ليها،ع معتمداً  يصبح حتى المخدرات آثار مخه خاليا على تسيطر …وقد ذكرنا في الجزء السابق أن المدمن 

 المدمن على خطر يأتي وهنا …المخ وظيفة وتختل

المجتمع عندما تأتي اللحظة التي تطلب الخاليا العصبية في الجسم هذه المادة المخدرة، فإذا لم يتناولها  

المدمن ينثلب من إنسان إلى وحش في حالة تشبه الجنون، يمكن أن يقتل أو يسرق في سبيل الحصول على المال 

دمن القتراف أي سلو  شاذ أو محرم أو محذور، الالزم لشراء هذه المادة المخدرة وهنا سر البالء، حيث يتجه الم

 (3)وبذلك طبقًا لتعريف الجريمة يكون المدمن بذلك مجرمًا.

وتناول المخدرات ال محالة يؤدي إلى ضرر بال، بالفرد والمجتمع، وتسوق شاربها إلى ارتكاب كثير من 

                                         
 ."جرم"أحمد الزاوي: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البال ة مادة ( 1)

 . 32م، ص1283محمد إبراهيم زايد: مقدمة في علم اإلجرام والسلو  اإلجرامي، د.ن، ( 2)

 .32المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية: مرجع سابق ص( 3)
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 لشريعة وبذلك فهو يشجع نفسهالجرائم في حق نفسه وجميع من حوله، فمتعاطي المخدرات يخالف القانون وا

على مخالفة قوانين أخرى، وكذلك اآلخرين وكثيرًا ما تجد العصابات الخطيرة المتعاطين صيدًا سهاًل للعمل 

معهم في حقل نشاطهم اإلجرامي كالدعارة أو اإلتجار بالمخدرات فكثيرًا ما يستغل مهربو المخدرات وتجارها 

وبلك ينتقلون من مرحلة التعاطي إلى مرحلة أشد خطورة وأشد جرمًا و ير المتعاطين في المعاونة في التهريب 

ذلك من األفعال في مجال الجريمة مثل المتعاطي ذو الدخل المحدود، الذي  البًا ما يلجأ إلى سلو   ير مشروع 

 (1)مثل السرقة أو النصب أو الرشوة للحصول على النقود الالزمة لشراء المخدرات.

ريمة تعاطي المخدرات ليست لذاتها فحسب، بل إنها تتسبب في كثير من الجرائم األخرى وهكذا نرى أن ج

ونحن ال نتصور أن هنا  خطر يهدد سالمة أي مجتمع وأمنه واستقراره يثير المخاوف حول مستقبله، كما تفعله 

النشاط  ها طاقاتالمسكرات والمخدرات ذلك ألنها تنشر األمراض وتشيع في األرض الفساد وتقتل فيمن يتعاط

 (2)المنتج وتشل حركة التفكير المبدع وتدفع المجتمع إلى مهاوي التخلف والضياع.

وبذلك فالنظرة إلى اإلدمان على أنه ظاهرة إجرامية وليست ظاهرة مرضية هي نظرة صائبة تؤيدها األديان  

وجله في مرتبة الحفاظ  السماوية بل ويؤكدها الدين اإلسالمي بوجه خاص حيث أوجب الحفاظ على النفس

على الدين، والمدمن يعتدي على نفسه ويدمر ذهنه وقدراته ويحرم المجتمع منها، ويورد أوالده وأهله مورد 

الهال ، ويروع اآلمنين، ويشيع الفاحشة ويرتكب المنكرات، وكل ذلك من السلوكيات المحظورة طبقًا للشريعة 

ق نفسه وفي حق أسرته ومجتمعه، وال يستحق بذلك الرحمة، بل إن اإلسالمية والقانون ولذلك فهو مجرم، في ح

 (3)الرحمة والشفقة بالمجتمع أولى من الرحمة والشفقة بالمدمنين.

وتكون وقاية للمجتمع من مشكلة تعاطي المخدرات بمثابة وقاية له من اقتراف كثير من الجرائم، حيث تدل 

لدان ومنها الكويت على أن الجرائم التي يرتكبها مجرمون يكونون كثير من اإلحصائيات الجنائية في كثير من الب

تحت تأثير تعاطي المخدرات، تكون في الغالب من جرائم العنف واالتداء على األشخاص والجرائم التي يرتكبها 

أشخاص تحت تأثير تعاطي المخدرات، تكون في الغالب من الجرائم المخلة بالشرف وخيانة األمانة وتكون ضد 

 (4)آلداب العامة وجرائم اإلهمال والتشرد و ير ذلك من الجرائم.ا

                                         
 .24-2حامد جامع ومحمد فتحي عيد: مرجع سابق، ص( 1)

مي، مجلة رسالة الخليج، شاكر محمد عبد الرحيم: دراسة حول عالج المسكرات والمخدرات في ضوء التوجيه اإلسال( 2)

 .241، ص1281، 14مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض،ع

 .123مركز األهرام للترجمة والنشر: مرجع سابق، ص( 3)

 .2ناصر علي البرا : مرجع سابق، ص( 4)
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 اآلثار االقتصادية والسياسية لتعاطي المخدرات[ ـ 4المحاضرة ]

 :لتعاطي المخدراتاالقتصادية اآلثار 

كما تفتك المخدرات بالجسم، فهي تفتك أيضًا بالمال، مال الفرد ومال األمة فهي تخرب البيوت العامرة 

األطفال، وتجعلهم يعيشون عيشة الفقر والشقاء والحرمان، فالمخدرات تذهب بأموال شاربها سفها بغير وتيتم 

علم إلى خزائن الذئاب من تجار السوء وعصابات العالمية والفرد الذي يقبل على المخدر يضطر إلى استقطاع 

 رد ماله الذي وهبه الله إياه، في تعاطيجانب كبير من دخله لشراء المخدر، وعليه تسوء أحواله المالية ويفقد الف

 المخدر وفي التبذير من أجل الحصول على ويصبح بذلك من إخوان الشياطين.

والمخدرات وراء ارتفاع الدوالر، حيث يجمعه التجار ويهربونه لشرائها، والمخدرات بما تحدثه من آثار 

ريعًا الدولة جزءاً من خيرة شبابها الذين تنتهي رحلتهم سصحية ضارة تجعل األفراد قليلي اإلنتاج وبها أيضاً تخسر 

مع اإلدمان إما بالجنون أو الوفاة، وهذه خسارة كبرى وضرر فادح باالقتصاد الوطني، يتحمل سوء تبعاته األمة 

 (1)جمعاء، ويؤدي بها ال محالة إلى التلف والضعف واإلعياء.

المتعاطي للمخدرات في عمله فحسب بل ينخفض إنتاج وال يقتصر األمر على انخفاض إنتاج الفرد 

 (2)المجتمع وتتقلص جهود التنمية فيه تبعًا لألسباب اآلتية:

انتشار تعاطي المخدرات يؤدي إلى زيادة أفراد الشرطة وموظفي السجون والمحاكم والنيابة  -1

 األفراد إلى أمال إنتاجية أو صحية والمستشفيات، بحيث إذا لم تكن هنا  ظاهرة التعاطي، ألمكن أن يتجه هؤالء

أو ثقافية بدالً من قيامهم بمطاردة المجرمين وتجار المخدرات والمتعاطين ومحاكمتهم وعالج المدمنين وإعادة 

 تأهيلهم.

تعاطي المخدرات يمثل عبئًا كبيرًا على الدخل القومي، فهنا  خسارة مادية اقتصادية تتمثل فيما يتحصل  -2 

ن بعالج ومكافحة المشكلة وفي النفقات الباهظة التي تستهلكها عمليات الوقاية والعالج عليه المشتغلو

والمكافحة والمؤسسات التي تنشأ من أجل ذلك، وكذلك في عمليات اإلنفاق على المتعاطين أنفسهم، 

شر لم ينتوالمحكوم عليهم في جرائم المخدرات داخل السجون والمستشفيات، هذه النفقات كان من الممكن لو 

 التعاطي ـ أن توجه إلى ما يرفع إنتاجية المجتمع وجهود التنمية االقتصادية والجتماعية.

واإلنفاق على المتعاطين أنفسهم وعطاء حوافز مجزية للمشرفين على عالجهم ومكافحة المشكلة أصبح 
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ع، خاصة وأن مطالب األمن أمرًا ضروريًا لشعور كثير من الدول بخطر الجريمة على األمة وتهديد كيان المجتم

 زعزعة في رمباش اثر وللجريمة…واالستقرار مطلب عالمي تسعى إليه جميع الدول على اختالف مشاربها وثقافتها 

 (1).والمجتمع للفرد واالستقرار األمن

المبال، التي تنفق على المخدرات ذاتها  البًا ما تكون على جانب كبير من الضخامة، فإذا كانت  -3

رات تزرع في المجتمع الذي تستهلك فيه فإن معنى ذلك إضاعة جزء من الثروة القومية تتمثل في األراضي المخد

التي كان من الممكن أن تستغل في زراعات مفيدة، وفي الجهد البشري الذي يضيع في زراعة النباتات المخدرة، 

رة تخرج من المجتمع وتكون عادة في صورة وإذا كان المجتمع مجتمعًا مستهلكًا للمواد المخدرة، فإن مبال، كبي

عملة صعبة مهربة أو عن طريق تهريب السلع، وعمليات المقاومة كان من الممكن استغالل هذه المبال، في 

استيراد آالت لانتاج أو للتعليم أو للصحة أو استغاللها في سبيل آخر لانفاق على تحسين أوضاعنا المادية 

 واالجتماعية واالقتصادية.

 اآلثار السياسية لتعاطي المخدرات

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

وشرسة نخوضها مع تجار هذه السموم التي أصبحت على قدر بال، من القوة والثراء، وتديرها المنظمات 

 وال سيما في أفريقيا وأمريكا الالتينية. والشخصيات الكبرى من دول العالم الثالث

واألمر بذلك لم يعد مقتصرًا على أشخاص فرادى، بل أن هنا  منظمات دولية بات خطرها على الصعيد 

السياسي أمر واضح وخطير، فهنا  دوالً بعينها وراء هذا التورط المتزايد في عالم المخدرات، وان هذا التنظيم 

الح من أسلحة الحرب ضد الشعوب المستهدفة، وأنه يرمي إلى زرع الوهن الدولي يستخدم المخدرات كس

والضعف بين شباب األمة المستهدفة، والذي سيفقد مع المخدرات كل إرادته وعنفوانه ويستسلم لالضمحالل 

 (2)والتفكك وهو ما تحققه المخدرات أكثر من أي سالح آخر.

لعالمية من أخطر هذه المنظمات فمن خالل مالها من أياد وقد ثبت بما ال بدع مجاال للشك أن الصهيونية ا

مدمرة في أنحاء العالم وقنوات تحميها ومنافذ وعمالء روجت المخدرات وخاصة في دول العالم اإلسالمي 

بهدف القضاء على ثروة هذه البالد، المتمثلة في شبابها الواعد حتى يتم االنحالل الخلقي فيها، وتشيع الفاحشة 

شباب في خواء روحي وعقائدي، ويصبح خائر القوى  ير مؤثر في الحاضر، عديم التأثير في المستقبل ويصبح ال
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 .المحتوم الهال  نهايتها وتكون…وبذلك تسلب قوى األمة وتصبح عديمة القيمة، تابعة ال متبوعة مقوده ال قائدة

ويرى المحللون أن الشعوب العربية تأتي على قمة الشعوب المستهدفة من قبل المنظمات الصهيونية 

 العالمية، وليست الغاية الكبرى من وراء ذلك هو االنهيار

االجتماعي فحسب، بل الهدف ما يعقب ذلك من انهيار اقتصادي واستسالم اإلرادة للدول الخارجية وهذا  

 (1)ياسي في أي مكان في العالم على مدى التاريخ.هو أمر منتهى أي هدف س

لذا ينبغي أال يغيب عن أذهاننا أن المخدرات هي أعظم سالح بيد االستعمار يحاول به إبادة الشعوب الضعيفة 

أو القوية على السواء بهدف إخضاعها له واستسالمها له، وهذه حقيقة أتثبتها التاريخ المعاصر، وإن تمكن العدو 

خططاته بأي من الطرق المختلفة التي يتقنها لذهب هذا المجتمع، وذهبت قيمته ومكانته وزال تأثيره من نشر م

وانقضى نحبه تحت األنقاض، ولذلك فمشكلة تعاطي المخدرات وإدمانها هي مشكلة قوية يجب التصدي لها 

العربية  أن تتصدى لها الجيوو على مستوى كل دولة، ثم على مستوى الدول العربية واإلسالمية بعامة، ولذا ينبغي

،وهذا األمر يحتاج إلى اهتمام من أعلى مستوى سياسي عربي، ألنها حرب (2)بقواتها المسلحة وكل عتادها 

 حقيقية تستهدف القضاء على مقدرات األمة وا تصابها.

                                         
 .81المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية: مرجع سابق، ص( 1)

 .131مركز األهرام للترجمة والنشر: مرجع سابق، ص( 2)



29 

 

 حكم اإلسالم في تعاطي المخدرات[ ـ 1المحاضرة ]

المجتمع اإلسالمي في الماضي راجعًا إلى االعتقاد الذي ساد كان انتشار المخدرات وخاصة الحشيش في 

فترة من الزمن بين فئة عريضة من المسلمين: أن الشريعة اإلسالمية ال تحرم تعاطي المخدرات، وقد كان مرد هذا 

 االعتقاد أن مصدري التشريع األساسيين وهما: القرآن والسنة، لم يتضمنا حكم تعاطي المخدرات.

ن المخدرات ظهرت في العالم اإلسالمي في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع والمعروف أ 

الهجري، وكان من الطبيعي أال يتضمن القرآن والسنة نصًا صريحًا يحرم تعاطي هذه المخدرات، ولكن للشريعة 

داف الشريعة اإلسالمية مقاصد وأهداف  ايتها مجتمع إسالمي سليم خال من األسقام، التي تتعارض مع أه

 اإلسالمية ولذلك نجد أن تعاطي المخدرات يتعارض مع مقاصد التشريع اإلسالمي.

وبما أن اإلجماع والقياس مصدران من مصادر التشريع اإلسالمي، ويتم االستعانة بهما حينما نتصدى لحكم 

ر حكم شرعي. وقد شرعي ال نلتمس له دلياًل من القرآن والسنة، وهما بذلك مصدران هامان في سبيل إصدا

لو التزمنا أن ال نحكم بحكم حتى نجد فيه نصًا لتعطلت "أحسن اإلمام القرطبي حينما وضح المسألة بقوله: 

 )1(."الشريعة، فإن النصوص قليلة وإنما هو الظواهر والعمومات واألقيسة

لى حكمها، ب أو السنة عوما يندرج تحتهما، لم يرد نص في الكتا "الطبيعية والتخليقية"والمخدرات بنوعيها 

 "أبي حنيفة ـ مالك ـ الشافعي ـ أحمد بن حنبل"ولم ينقل عن األئمة المجتهدين أصحاب المذاهب الفقهية األربعة 

رحمهم الله، قول في الحكم الشرعي للمخدرات، وال يعني ذلك أن المخدرات مباحة، كما حاول بعض المفترين 

ا لم يحرمها القرآن ولم تحرمها السنة، ولم يرد عن األئمة األوائل شئ في الزعم واالدعاء بأن الحشيشة وما إليه

وهم بذلك من الذين يفترون على الله الكذب، ومن الذين يقولون على الله بغير علم، ومن الذين  )2(تحريمها.

 يعملون على إفساد المجتمع اإلسالمي.

لم يرد في القرآن والسنة شيء من تلك المواد صراحة، ألنها استخدمت فيما بعد، وكان عدم تعرض  …نعم 

 هؤالء األئمة لحكم شرعي للمخدرات، أنه لم يكن معروفًا في زمانهم أي من هذه المواد.

 فيفالمخدرات لم تظهر في القرون األولى لاسالم، بل جاءت في مرحلة متأخرة، وقد اختلف العلماء  
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 )1(الموقف منها عند ظهورها.

الحكم الشرعي للمخدرات، يمكن أن يستنبط بوساطة القياس، حيث لم يرد نص ولم يسبق إجماع على 

حكمها فقد اتفق الفقهاء المتأخرون ممن يعتد برأيهم على تجريمها، وإنما كان االختالف عند الفقهاء المتقدمين 

ها السيئة، ويكون حكمها بأن نقيس المخدرات على الخمر في الحكم قبل أن يفشوا أمر المخدرات، وتظهر آثار

الشتراكهم في علة الحكم، ألن المخدرات تدخل في عموم المسكرات التي تغيب العقل وتحجبه، وهذا ما ثبت 

 بالدليل والبحث.

 تحريم المخدرات والدليل على ذلك:

عاطيها، حيث استقرت الفتوى على تحريم تحرم الشريعة اإلسالمية تناول المخدرات منذ فشت ظاهرة ت

القليل والكثير منها بأي طريق، سواء أكان التناول بطريق األكل، أم التدخين، أم الشراب أم الحقن أم الشم، أم بأي 

 طريق آخر والدليل على التحريم ما يلي:

ما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت:  -1

تِّرٍ  نهى رسول الله " ف  ٍر وم 
كر س   ."عن كل م 

والمخدرات تدخل في عموم المسكرات، ألن كثيرًا من العلماء واألطباء أكدوا على أن تأثير المخدرات 

كل مسكر خمر وكل خمر "اإلسكار، وقد روي في الحديث الشريف أن كتأثير الخمر على العقل من ناحية 

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

 و ير ذلك. "منه حرام

ألنه  "يوضح تحريم كل مفتر"حتى ولو قيل إنها مفترة وليست مسكرة، فحديث أم سلمة رضي الله عنها  

منهي عنه بنص الحديث، ناهيك عن أن الفتور هو مقدمة السكر، والمخدرات على اختالف أنواعها تورث الفتور، 

ن المخدر، والنهي عن تناول الشيء يدل ألن الفتور هو األثر البارز لتناولها، والنهي بذلك عن المفتر هو نهي ع

ألنها مسكرة وتعد  )2(على تحريمه، كما تقرر ذلك في علم أصول الفقه، وبذلك يكون تناول المخدرات حرامًا.

كما أن كثيرًا من الفقهاء يرون أن الخمر  )3(خمرًا، وهذا مذهب ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر الهيثمي.

 يب العقل فقد ذكر العالمة الشوكاني أن جمهور الفقهاء يرى إطالق لف  الخمر على كل ما اسم جامع لكل ما 
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 )1(يؤثر تعاطيه على العقل.

كما أن هنا  اتفاقًا في المعنى اللغوي لكل من الخمر والمخدر، فالخمر لغة: الستر ومنه خمار المرأة، 

ولف  المخدرات مشتق من الخدر  )2(لعقل أي تخالطه.وسميت خمرًا ألنها تخمر العقل وتستره، أو ألنها تخامر ا

وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيت، وكل ما وارا  من بيت ونحوه واختدر: استتر، وبالتالي فإن ما خامر العقل 

 يعتبر خمرًا، والمخدرات من هذه الناحية تسمى خمرًا.

اإلسكار وحجب العقل والذهاب به، وتلك وهكذا نجد أن أركان القياس متوافرة، فالمخدرات كالخمر في 

 هي علة تحريم الخمر وينسحب حكم الخمر وهو التحريم على المخدرات الشتراكهما في علة الحكم.

 وكما هو معلوم من قواعد التشريع اإلسالمي المعروفة، أن تحريم الخمر ليس

سد واألضرار مثل ما في الخمر، بل تعبديًا وإنما كان محرمًا لما فيه من الضرر، وفي المخدرات من المفا 

 )3(يفوقه، من حيث إضاعة المال، وإثارة العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر الله تعالى، وعن الصالة.

ألن متعاطي المخدرات  البًا يكون فاقد الوعي، ويتصرف تصرفات طائشة تثير الشقاق والخالف والعداوة 

الة وسائر التكاليف أثناء فقد الوعي، و ير ذلك من األضرار، مما تكون معه والبغضاء، ويكون في  فلة عن الص

 )4(هذه المخدرات محرمة في نظر اإلسالم، وتحريمها بذلك من نوع تحريم الخمر إن لم يكن أشد.

ف بالمشاهدة الملموسة ضرر هذه  -2 رر ثبت مما قرره الفقهاء األقدمون وأيده الطب الحديث وع 

 والجسم والخلق والمال، وخطرها الذريع على األفراد والمجتمعات. المخدرات على العقل

حيث إنه من المحس المشاهد والمعروف للناس جميعًا: أن المواد المعروفة بالمخدرات أيًا كان نوعها.. 

لها من المضار الصحية والعقلية والروحية واألدبية واالقتصادية واالجتماعية فوق ما للخمر، ولذلك كان من 

ضروري حرمتها في نظر اإلسالم، إن لم يكن بحرفية النص، فبروحه ومعناه، وبالقاعدة العامة التي هي من ال

 .المضار، وسد ذرائع الفساد دفعالقواعد التشريعية في اإلسالم وهي: 

فالمقرر في الشريعة ـ أخذًا من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ـ تحريم كل ضرر يصيب اإلنسان في 

سواء  )1(أو نفسه أو دينه أو ماله، ولذلك يكون تعاطي هذه المخدرات محرمًا للضرر الناشئ عن تعاطيها. عقله
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 فالمقاصد الخمسة التي جاءت بها …كان على الجسم أم العقل أم النفس أم المال أم الدين أم المجتمع أم األسرة 

مال، وهي من الضروريات التي حرص الشريعة اإلسالمية هي: حف  الدين والنفس والعرض والعقل وال 

اإلسالم على المحافظة عليها، وفي سبيل ذلك حرم كل الموبقات والمهلكات التي تلحق الضرر بأي من هذه 

 الضروريات.

والمقاصد، فيكون تعاطي المخدرات وإدمانها  …وبما أن تناول المخدرات فيه ضرر مبين بهذه الضروريات 

 ر اإلسالمية.حرام بال جدال، من وجهة النظ

 آراء الفقهاء في المخدرات:

لقد تصدى علماء المسلمين وفقهاؤهم لقضية المخدرات منذ زمن بعيد فقرروا حرمتها، ألنها تحرم اإلنسان 

 النظر العقلي السليم، وأنها توقع بالفرد آثارًا سيئة وبالغة الضرر على المجتمع بأسره.

أخرين الذين ظهرت المخدرات في زمنهم بالقرنين السادس وقد اتفق من يعتد برأيهم من الفقهاء المت

والسابع الهجريين، على تحريم تناول المخدرات التي عرفوها وأدركوها وأدركوا آثارها، أو تحريم ما يغطي العقل 

 )1(منها، وإنما كان االختالف عند المتقدمين قبل أن يفشو استعمالها وتظهر آثارها السيئة.

ه اإلسالمي بآراء المجتهدين التي تحرم الحشيش و يرها من المخدرات تحريمًا وقد حفلت كتب الفق

 قاطعًا، وفيما يلي ننقل نماذج من هذه اآلراء:

قال ابن تيمية: إن الحشيشة أو ما ظهرت في آخر المائة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار، وهي 

ه، ألنها تورث نشوة ولذة وطربًا كالخمر، والحشيشة من أعظم المنكرات، وهي شر من الخمر من بعض الوجو

المصنوعة من ورق القنب حرام يجلد شاربها، وهي أخبث من الخمر، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى 

في الرجل تخنث ودياثة، و ير ذلك من المفاسد، والخمر والحشيش كالهما يصد عن ذكر الله وعن  يصير

 )2(الصالة.

 شهاب الدين الرملي: للحشيش حالة إسكار وتحريم.وقال ابن 

حشيشة الفقراء و يرها، وقد جزم النووي بأنها  "كل مسكر حرام" وقال الشرقاوي: ويدخل في قوله 

 )3(مسكرة.

                                         
 .21نفس المرجع السابق،ص ( 1)

 .118ابن تيمية: السياسة الشرعية، ص( 2)

 .32-31نقاًل عن: حامد جامع ومحمد فتحي عيد: مرجع سابق، ص( 3)
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ويقول الكمال بن الهمام إن مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية اتفقوا على الفتوى بحرمة أكل الحشيش، 

ق القنب، بعد أن اختلفوا، ألن المتقدمين لم يتكلموا فيها بشيء لعدم ظهور شأنها فيهم، فلما وهو المسمى بور

ف أنه ال خال "الحطاب المالكي:"ظهر من أمرها من الفساد كثيراً وفشا، عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها. وذكر 

 )1(ن ذلك كثيرًا أم قلياًل.عند المالكية في تحريم القدر المفسد المغطي للعقل من الحشيشة سواء كا

بتحريم الحشيشة وجوزة الطيب وكل نبات تحقق فيه أنه مخدر أو مسكر "وأفتى ابن حجر المكي الهيثمي 

 ."أو مفتر

أن من قال عن الحشيشة ال تسكر وإنما هي مخدر، مكابر، فإنها تحدث ما  "ابن حجر العسقالني"ونقل عن 

 والمداومة عليها واالنهما  فيها، وجزم بأنها حرام بال جدال.يحدثه الخمر من الطرب والنشوة، 

ما خالصته: أن الخمر يدخل فيها كل مسكر، مائعًا  "زاد المعاد"ويقول اإلمام المحقق ابن القيم في كتابه 

 كان أو جامدًا أو عصيرًا أو مطبوخًا، فيدخل فيها لقمة الفسق

الصريح والصحيح الذي ال  والفجور ـ ويعني بها الحشيشة ـ ألن هذا كله خمر بنص حديث رسول الله  

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

الصريح الذي استوى فيه األصل كل مسكر لكان القياس  أن الخمر ما خامر العقل، على أنه لو لم يتناول لفظة 

والفرع من كل وجه حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع 

 الوجوه.

 : إنه يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبًا كالحشيشة."سبل السالم"في  "الصنعاني"وقال 

:والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام، "الكبائر"في كتابه  "الحاف  شمس الدين الذهبي"وقال: 

كالخمر، يحد شاربها، كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى 

يصير في الرجل تخنث ودياثة و ير ذلك من المفاسد، كما ذكر بأنه ال فرق بين جامدها ومائعها، وبكل حال فهي 

 )2(فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لفظًا ومعنى.داخلة 

 )3(فتاوى معاصرة في المخدرات: 

أفتى فضيلة اإلمام األكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ األزهر السابق: بأن المخدرات محرمة، 

                                         
 .28-23نقاًل عن مناع خليل القطان: مرجع سابق، ص( 1)

، مرجع سابق، 234نقًل عن: مصطفى أبفيل: المخدرات وأثرها السييء في المجتمع، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، ع( 2)

 .11-14ص
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وأنها وسيلة ألعداء المسلمين الدين يتربصون بالمسلمين في كل مكان بغية اإلفساد عليهم وإتالف أموالهم 

 وأبدانهم وعقولهم. 

اهري بتحريم المخدرات لما لها من آثار ضارة بالنفس كما أفتى فضيلة اإلمام األكبر محمد األحمدي الظو

 والعقل.

وكذلك األستاذ األكبر الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية وشيخ األزهر األسبق، حيث قال: إنه 

ال يشك شا  أو يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد المخدرة حرام، ألنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد 

فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن إلى  ير ذلك من المضار والمفاسد، فال يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها، كثيرة، 

 مع تحريمها لما أقل منها مفسدة وأخف منها ضررًا.

كما أفتى بتحريم االتجار في هذه المواد واتخاذها حرفة تدر الربح، وكذلك حرمة زراعة هذه المواد وما 

ات، وأن الربح الناتج من االتجار فيها حرام وخبيث وأن إنفاقه في القربات  ير مقبول، بل تستخلص منه من نبات

 هو حرام.

واتفق معه في ذلك فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، في تحريم تعاطي المخدرات واالتجار فيها 

المواد. وكذلك فضيلة األستاذ وزراعتها وحرمة الربح الناتج منها وعدم قبول الصدقة من المال الناتج من هذه 

 الشيخ محمد حسنين مخلوف أفتى بتحريمها.

 وأفتت بذلك هيئة علماء الوع  باألزهر الشريف وكذلك لجنة الفتوى.

 )1(أنواع المخدرات المذكورة في الفقه اإلسالمي: 

علة للحكم،  يعتبرويتناول الفقهاء الحكم على الواقعة أو على شيء بوجوده وباستقصاء األثر المشتر  الذي 

فيكون الحكم الكلي على كل ما يحدث هذا األثر، ولهذا فإن الفقهاء المتقدمين لم يعرفوا المخدرات تعريفًا 

 شاماًل جامعًا مانعًا، ولكنهم تكلموا عن أنواع المخدرات التي ظهر تعاطيها في زمنهم.

 لت ما يلي:وأنواع المخدرات ذكرت في كتب الفقه وفق ظهورها التاريخي وتناو

ع ويسبت، أي ينوم ويخلط العقل، وقد يسمى بالسكران، أو الشيكران، وفي  -1 دِّ البنج: هو نبات مخدر ي ص 

القاموس: البنج بالكسر وبالفتح نبات مسبت أي منوم ـ  ير الحشيش ـ، مخبط للعقل، مسكن لألوجاع. وجاء في 

مخدرة من الفصيلة الباذنجانية، وأفرد ابن حزم في جنس نباتات طبية  "من الهندية"المعجم الوسيط: البنج: 

 السكران بالذكر في كتاب األشربة. "المحلى"

                                         
 .26مناع خليل القطان: مرجع سابق، ص( 1)
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األفيون: وهو عصارة نبات الخشخاو، يستعمل في التنويم والتخدير، ويؤثر في شهوتي الطعام  -2

 والجنس، ويتلف األ شية ويصعب تركه في مدة بسيطة عند اإلدمان عليه.

 ورق القنب الهندي يسكر، ويصيب من يتعاطاه بالرعونة واختالل العقل.  الحشيش: وهو نوع من -3

ذكر ابن حجر المكي الهيثمي في فتواه كثيرًا من المضار الدينية والدنيوية، وقد ظهرت الحشيشة في آخر   

ة نشوالمائة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار، ويصعب على المدمن لها الفطام عنها، وهي تورثه ال

 واللذة والطرب كالخمر.

تكلم القرافي في الفرق التاسع والثالثين، والفرق األربعين، عن األنواع  "الفروق"جوزة بابل: وفي   -4

 النارجيل. "جوزة الهند"، ولعلها المقصودة بالنوع المعروف "جوزة بابل"التي تقدم ذكرها، وأضاف إليها 

ناس ويمضغونه، ويخزنونه في أفواههم ـ فيعتادونه القات: وهو نبات يزرع في اليمن يتناوله ال -1

 ويدمنون عليه ويخدرهم، وقد تكلم عنه ابن حجر الهيثمي وبّين آثاره وحكمه.

العنبر والزعفران: وزهر القطن: ألحق ابن عابدين بالحشيشة العنبر والزعفران وزهرة القطن لما  -6

مادة صلبة ال طعم لها وال ريح إال إذا سحقت أو أحرقت، تحدثه هذه من تأثير قد يبل، إلى حد اإلسكار، والعنبر: 

والزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية، ومنه أنواع برية، ونوع صبغي طبي مشهور ـ وزهر القطن: 

 نور شجرة.

البرسن: أورده ابن عابدين في رد المحتار، وقال: إنه مذكور في التذكرة، أي تذكرة داود األنطاكي ـ  -3

 شيء مركب من البنج واألفيون معًا. وهو

القنقيط والدريقة والجوزاء: تكلم الحطاب عن المخدرات وذكر البنج والحشيش واألفيون،  -8

وأضاف إليها القنقيط والدريقة، والظاهر أن الجوزاء التي ذكرها الحطاب هي جوز بابل التي ذكرها القرافي، 

 وجوزة الطيب.

 لفروق، وعده مع األفيون وأنواع المخدرات.عمل البالدر: ذكره صاحب تهذيب ا -2

 العريط: وذكر الصنعاني في الروض النضير نباتًا آخر مع الزعفران واألفيون سماه العريط. -11

الداتورة: وعد الشيخ الدريز نوعًا آخر من المخدرات يقال له: الداتورة: وقال: إنه من المرقد،   -1

 الذي يغيب العقل والحواس.

لمورفين، والكوكايين، والهيروين و يرهما: مما شاع في هذا العصر، وهي العقاقير األخر: كا -2

 معدودة من المخدرات في األبحاث الفقهية الحديثة.

التتن والتب، والدخان: ولم يغب عن الفقهاء والمتأخرين أنواع الدخان، بل ذكروها وذكروا آثارها  -3
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ب التتن والدخان، والتنبا ، والتب، وأنها عرفت الضارة، وألحقها بعضهم في الحكم بالمخدرات، فذكروا أعشا

 في أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر الهجري.

وفال الفقهاء في أنواع الدخان: إنها تحدث استرخاء األطراف، وتصيبها بالوهن واالنكسار، فهي  -4

 ة، وما ينجم عن التدخين منمن المفترات كالحشيشة، وتناولوا أضرار استعمالها الصحية والنفسية والمالي

التهابات قصبات الرئة والسعال الشديد بفعل التسمم البطيء الذي يحدثه في الجسم بالمادة السمية التي كشفها 

،ثم سرطان الرئة، حيث أثبتت االكتشافات الطبية الحديثة في "وهي سم النيكوتين"التحليل الكيماوي فيه 

اإلعالم كلها أن تدخين التب، بأنواعه كلها من أعظم عوامل إصابة الرئة  المختبرات األمريكية، وأعلنت بوسائل

 بهذا المرض الشنيع المميت، الذي يقف الطب حتى اليوم تجاهه عاجزًا حيرانًا.
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 اإلدمان وأسباب السقوط في أسره[ ـ 6المحاضرة ]

 من االنزالق إلى نهايته المعروفةإن تعاطي المخدرات منحدر زلق خطير، إذا وقع الفرد في بدايته البد حتمًا 

 وهي اإلدمان.

بأنه حالة من التخدير المؤقتة أو المزمنة التي تنشأ عن "وتعرف منظمة الصحة العالمية مصطلح اإلدمان: 

 )1(."تكرار تعاطي مادة مخدرة طبيعية أو تخليقية

 سالمية، أصبحت ظاهرة إدمانونظراً لتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في العديد من المجتمعات العربية واإل

ظاهرة أخطر من الغزو الثقافي، ذلك ألن الغزو الثقافي إنما يستهدف  "خاصة الشباب"أفراد المجتمع للمخدرات 

العقول للنيل منها والسيطرة عليها، بينما اإلدمان وترويج المخدرات بين الشباب إنما يهدف إلى القضاء على 

د، والقضاء عليهما معًا، وهذا أمر إن تمكن من نشب أظفاره في شباب المجتمع عقول الشباب وأبدانهم في آن واح

ذهب هذا المجتمع وضاع مستقبله؛ ولذلك أصبحت ظاهرة إدمان المخدرات من أخطر  …وأفراده عامة 

 المشكالت التي تشغل بال المسؤولين في جميع أنحاء العالم، وخاصة عالمنا اإلسالمي الواعد.

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

 من الصبية والشباب صغيري السن من تالميذ المدارس وطلبة الجامعات، دائرة الموت والهال .

كما يستفحل خطر اإلدمان يومًا بعد آخر، ألن الفئات المدمنة تدمن تعاطي المخدرات المختلفة مثل 

ويين والكوكايين وهي ما تعرف بالمخدرات البيضاء، وهي عظيمة الخطر باهظة الثمن، وال يأتي إدمان الهير

الشخص الهيروين أو الكوكايين مباشرة، ولكنه يبدأ بأنواع أخرى من  الشباب لها من فراغ، فال يحدث أن يدمن

صديق السوء، حيث يبدأ أي منهما المخدرات، ثم يتعرف على الهيروين، وعادة ما يعرفه عن طريق التاجر أو 

بإ رائه بأن يمنحه جرعة بال مقابل مادي، ويوهمه بأنه نوع أفضل من الذي يعتاده، وبعد أول مرة أو بعد الثانية 

 يحدث اإلدمان، فيعود إليه ثانية، ولكن هذه المرة يدفع المقابل ويصبح زبونًا مدمنًا للهيروين.

شباب، بل إن إدمان الهيروين والمخدرات البيضاء تفشت بين الفتيات وال يقتصر األمر على الذكور من ال

إن الشباب المدمنين، وعادة ما تتعرف عليهم الفتاة أو المرأة بصفة عامة عن طريق الزوج إذا كان  %1بنسبة تعادل 

 )2(مدمنًا، أو أحد األصدقاء سيئي الخلق.

                                         
 .11، ص 1282، أبريل 8، س81أحمد فؤاد كامل: السموم البيضاء والنتائج السوداء، مجلة الكويت، ع ( 1)

-ص  213م، القاهرة، ص1286راير،فب3المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية: أضرار المخدرات، سلسلة رسالة اإلمام، ع( 2)

212. 
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ٍط خال من اإلرادة،  تلكم هي الخطوة األولى لادمان، تبدأ بالجرعة األولى رِّ و  على شبه مجاملة عفوية، وت 

ويظل مع قرناء السوء من بني جنسه أو الجنس اآلخر، حتى ينقلب األمر عليه ويصير  ،وبعد أن يستهين اإلنسان

طالبًا ال مطلوبًا، ومستدعيًا لها ال مدعوًا، ويهلك فيها صحته ونفسه وماله، ويخسر كل من حوله، إذ يصبح بها 

ًا مغرمًا، وعاشقًا متيمًا، ويستدين في سبيلها، بل يسرق ويختلس وينهب ويقامر ويقتل، ويتعامل مع الممنوع مولع

والمحرم، ابتغاء الوصول لمراده وكؤوسه وشرابه. ومن ثم يصير بؤرة فساد، ومجموعة من األخطاء، وجرثومة 

ا في أحد المصحات، وتتداركه رحمة من المرض تعدي وتصيب كل من جاورها وخالطها، إن لم يودع متعاطيه

 الله، أو يتحف  عليه في أحد السجون أسير أهوائه المردية ونزيل شهواته القاتلة.

المراحل التي يمر بها المراهق حتى يصل إلى مرحلة اإلدمان إلى خمس  "كوميرس"ويقّسم الدكتور  

 )1(مراحل:

استغالل سهولة الحصول على المخدر، ثم عدم  من،أوال: االستعداد الرتكاب الخطأ وتوافر مقومات ذلك

 احترام الشخص لنفسه، ثم العيوب الطبيعية الشخصية.

ثانيًا: هي مرحلة التجريب، وهي مرحلة عادة ما يقلل من شأنها متعاطي المخدرات، وهي التي تقود للمرحلة 

 التالية.

ن المخدرات من الجسم، والتي يبيع فيها الشخص ك ل ممتلكاته لشراء أي نوع من ثالثًا: وهي تمكُّ

 المخدرات.

 رابعًا: اإلدمان الحقيقي، ومعها يصبح الهدف األول في حياة المدمن هو فقدان الوعي.

 خامسًا: وهي التي تترتب على اإلدمان وفيها يحدث التدهور الجسمي والنفسي للمدمن..

الثانية أو الثالثة منه، فتعتاد خاليا وهكذا يحدث إدمان المخدر عندما يحصل الشخص على الجرعة للمرة 

الجسم عليه وتحدث األمراض واألعراض الجسمانية، فإذا تأخر عن تعاطيه في موعده، يشعر المدمن بإسهال 

ورشح ونشر في الجسم وعدم التحكم في انفعاالته، وهمدان الجسم مع عدم القدرة على التركيز، وفقدان الشهية، 

عد المرة الثالثة وحاول االنسحاب، فيحدث في هذه الحالة انهيار في الوظائف الحيوية، أما إذا استمر في تعاطيه ب

وانهيار في وظائف الكبد الذي يعتبر فلتر تنقية السموم، وبالتالي تتسرب السموم إلى الجهاز العصبي، ألن الفلتر 

 وذلك ألن المخدر كما هو )2(قد تعطل بدرجة عالية، مما يؤدي إلى الصرع و يره من اآلثار الضارة بالجسم.
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مدلول اسمه يخدر، ولما كان الجهاز العصبي هو مركز الحس واإلدرا ، فإن المخدرات تتعامل في المقام األول 

والجهاز العصبي هو مصدر اإلبصار والسمع واللمس والتفكير، وبذلك  ،مع الجهاز العصبي وتفقده حساسيته

 فإن المخدرات تتعامل مع هذه القدرات.

المخدرات في تعاملها مع الجهاز العصبي تعمل على إزالة القشرة المخية الخارجية وطبقات المخ العليا و

من المراكز الحيوية في هذه الطبقات. ولما كان هذا الجهاز العصبي هو المسيطر والمحر  لوظائف الجسم، فإن 

ويقودنا هذا إلى الحديث عن  )1(جهاز العصبي.ذلك يستتبع أن تتأثر كافة أعضاء الجسم تبعًا لتأثير المخدر على ال

 )2(نوعين رئيسيين من اإلدمان هما:

أوالً: اإلدمان الجسمي: وفي هذا النوع من اإلدمان يتعود المدمن على نوع المخدر، يتشبع بها الجسم تشبعًا 

يرة قد اعفات خطكبيرًا يصعب معه التوقف عن تعاطي هذه المواد المخدرة، ألن توقفه فجأة يصيب الجسم بمض

تؤدي بالمدمن إلى الوفاة، خصوصًا أولئك الذين يتعاطون األفيون ومشتقاته، والكوكايين والحبوب المنومة، 

 وهذا ما يسميه البعض باإلدمان التام.

ثانيًا: اإلدمان النفسي: وفي هذا النوع من اإلدمان يتعود المدمن على نوع من المخدرات الذي ليس من 

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

 الحشيش والقات، والحبوب المنبهة والمنشطة، وشم البنزين وطالء األظفار.

 ويرجع البعض من العلماء مشكلة اإلدمان لتفاعل عاملين أساسيين هما: 

 االستعداد الشخصي والنفسي. -

 مع مجتمعه بما فيه من مشاكل. عدم تكيف المدمن -

ونتيجة لذلك يبدأ اإلدمان مراحله األولى التي ما تلبث أن تتلوها مراحل أخرى، تجّر على الشخص مخاطر 

 )3(ال قبل له بها.

والخطورة في تعاطي المخدرات للمرات األولى، ال ترجع لما تحدثه من آثار سيئة على صحة الفرد وعقله 

ن ا م  ك  لخطورة في االنزالق إلى دائرة اإلدمان، الذي يصعب الخالص منها، ألن األنسجة فحسب، بل إن م 

والخاليا عند تناول المخدرات في بادن األمر تستجيب للتغير الذي يحدثه المخدر، ثم يقل التجاوب بالتدريج، 
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وب، إلى ير المطلوتقل االستجابة لمفعول المخدر، مما يضطر المدمن إلى اإلكثار من كميته للحصول على التأث

أن تغدو المادة المخدرة للمدمن كالماء لانسان السليم. وهكذا تصبح حالة المدمن شديدة، حيث يصعب عليه 

التوقف عن تعاطي المواد المخدرة، بل يتناول هذه المواد بشكل ال إرادي، ليس ذلك فحسب، بل ويضطر لزيادة 

 الجرعة التي يتناولها بشكل مستمر.

. حيث إن التعود ظاهرة نفسية مزاجية تنشأ عن ر بة إرادية .ر بين ظاهرتي اإلدمان والتعودوثمة فرق ظاه

واعية في الحصول على األثر الناجم عن التعاطي، أما اإلدمان فهو ظاهرة بدنية تنشأ عن ر بة ال إرادية في تعاطي 

 )1(المخدر بسبب حدوث ما يسمى بالتواكل البدني على هذا العقار.
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 تاريخ استعمال المخدرات في البالد العربية [ ـ3المحاضرة ]

تشير دراسات عديدة إلى أن ظاهرة تعاطي المخدرات والمسكرات قد عرفت في المجتمعات والحضارات 

 القديمة، كالحضارة الفرعونية والرومانية واليونانية والصينية والعربية و يرها.

المخدرات في منطقتنا العربية. وكان أهمها المخدرات المشتقة من ويقال بأن الفراعنة هم أول من عرف 

نبات الخشخاو والقنب، لكن استعمال هذه النباتات وما يشتق منها من المخدرات كان مقصورًا على مجاالت 

بعيدة عن اإلدمان، حيث كانت تستعمل في مجال الطب، فاألفيون كان يستخدم لعالج أمراض العيون وعمل 

م الجسم، وكذلك كان يصنع منه مساحيق لنفس األ راض، كما كان الخشخاو المعروف باسم نبات مراهم آلال

 )1(في ذلك الوقت يستعمل كدواء لتهدئة األطفال من الصراخ. "شبن"

وقد عرف العرب في الجاهلية قبل اإلسالم الخمر، وكذلك في بداية العهد اإلسالمي حتى نزل تحريمها، 

بعد األفيون والحشيش، ويذكر الباحثون أنه دخل إلى الجزيرة العربية وبعض الدول العربية وقد عرف العرب فيما 

األخرى عن طريق الغزوات التي تعرضت لها الجزيرة العربية، وكذلك بعض الدول العربية، حيث دخلها المغول 

ا هذه المخدرات في عالمنواختلطت حضارة العرب بالحضارات األخرى، مما كان له أبعد األثر في ترويج انتشار 

 )2(العربي واإلسالمي، وإن كانت في البداية تستعمل لبعض األ راض الطبية، ثم أسيء استعمالها.

ولكن تعاطي الحشيش واألفيون لم يدخل دائرة الخطر من حيث التعاطي واإلدمان إال في عصور المماليك  

الحشيش كمخدر لم يعرفها العرب إال في القرن المؤرخين أن إساءة استخدام  والعثمانيين، حيث يقرر بعض

السابع الهجري، نتيجة الحتكاكهم بالشعوب األخرى التي جربت الحشيش كمخدر يبعث على السعادة 

 )3(والسرور.

ومع بداية القرن الحالي أخذت إساءة استعمال المخدرات تشغل بال والة األمور، حيث بدأت تتدفق على 

شيش واألفيون من بالد اليونان، وأقبل على تعاطيها كثير من فئات الشعب في الريف البالد كميات ضخمة من الح

والمدن، بعد أن كان التعاطي محصورًا في نطاق ضيق على بعض األحياء الوضيعة في المدن، وذلك حتى نهاية 

لعليا. إلى الطبقة االحرب العالمية األولى، عندما تمكن كيميائي يوناني من إدخال الكوكايين إلى مصر وتقديمه 

ثم انتشرت بعد ذلك عادة تعاطي الكوكايين بسرعة امتدت إلى الطبقات األخرى، نظرًا لكونه أسهل تناوالً وأنفذ 
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أثرًا، ثم أخذ الهيروين يظهر مع العمال الذين كانوا قد رحلوا إلى فلسطين أثناء الحرب للعمل مع القوات 

روين في تسكين اآلالم للخيول وكبح جماحها، فلذَّ لهم أن يجربوه المتحاربة، وهنا  شاهدوا ما يفعله الهي

وعاد الهيروين معهم يوم أن عادوا إلى بالدهم، مع مرور الوقت أخذ الهيروين يحتل المكانة  )1(لينسيهم همومهم.

خدرات ماألولى في التعاطي واالتجار  ير المشروع، حتى قامت الحرب العالمية الثانية وتقلصت حركة تهريب ال

البيضاء إلى البالد العربية، وهنا ارتفع ثمنها، فقام التجار الجشعون بترويج كميات كبيرة من المخدرات السوداء 

 التي  مرت السوق، وبأثرها انتشر التعاطي واتسع مداه لرخص ثمنه. "الحشيش واألفيون"

ي البالد العربية، كنتيجة م قل المعروض من الحشيش واألفيون ف1268وفي السنوات التي أعقبت حرب  

إل الق الطريق البري عبر سيناء في وجه المهربين،، وكان من جراء ذلك أن ظهرت مشكلة إساءة استعمال المواد 

ثها ، وهي مواد تحدث آثارًا مشابهة لتلك التي تحد"الباربتيورات واألمفيتامينات"المؤثرة على الحالة النفسية 

 )2(تتسم بوفرتها ورخص ثمنها، وأن أ لبها لم يكن يشمله التجريم.المخدرات الطبيعية، وإن كانت 

ونتيجة لحركة التغيير االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية التي تعرض لها العالم العربي واإلسالمي 

مية، لمنذ ستينيات هذا القرن، وعلى أثرها بدأ يلعب دوره بشكل بارز وواضح في معظم القضايا المحلية والعا

وأصبح لدية طاقة شبابية وفكرية واعدة، ظهر تأثيرها وتفاعلها الخارجي عما كان عليه في السابق، أضحى هذا 

التأثير والتفاعل مصدر إزعاج وخطر لبعض الدول التي حز في نفسها هذا التأثير والتفاعل، ور م تحرر معظم 

ار والتبعية، إال أن الدول المستعمرة أبت أال تتر  الدول العربية واإلسالمية في ذلك الحين من ربقة االستعم

مستعمراتها دون إحداث تخلخل في البيئة الداخلية لهذه الدول، فلجأت إلى  زو جديد من نوع جديد بسالح 

ي  زو المخدرات، عملت عن طريقه على إضعاف التركيبة الداخلية لتلك المجتمعات، وتقويض  مَّ جديد س 

الف شرايين حركته المتمثلة في شبابه، الذي إن تم السيطرة عليه ضعف تأثيره، وضعف مقوماتها األساسية وإت

 )3(تبعًا له تأثير هذه الدول في اإلطار العالمي.

وطبقًا لهذه الخطة المحكمة التي خطط لها ذئاب االستعمار والصهاينة، انتشرت المخدرات بأنواعها 

المجتمعات العربية حتى أشد المحافظين منها، وتبعًا لذلك ازدادت المختلفة وبكميات كبيرة، و زت أ لب 

 ظاهرة اإلدمان توهجًا واشتعاالً واتسع مداها
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وتزايدت أعداد أعداد ضحاياها يومًا بعد يوم، وصارت تستنزف جزءًا  اليًا من ثروات البالد المالية  

ير معروفة تمامًا، وأن ما ينشر من أرقام وإحصائيات والمعنوية، يزيد األمر ضرواة أن حجم آفة اإلدمان في بالدنا  

ال يعبر بصدق تام عن حجم المشكلة وشدتها، ففي الوقت الذي تضبط فيه حالة أو حالتين تفلت حاالت كثيرة، 

ألن المشتركين في هذه المشكلة أطراف عديدة، تبدأ من الممول والمهرب، مرورًا بالتاجر والموزع وأخيرًا 

 المتعاطي.
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 أسباب تعاطي المخدرات في المجتمعات العربية [ ـ8محاضرة ]ال 

من المعروف علميًا في مجال العلوم االجتماعية أن لكل ظاهرة أسباب أفرزتها ونتائج مترتبة عليها، وأيضًا 

ويقدر مدى النجاح في عالج هذه الظاهرة بمدى معرفة األسباب التي أدت إليها، ولذلك في  …لكل ظاهرة عالج

وضع عالج حاسم وسليم لظاهرة انتشار المخدرات وخاصة بين الشباب، فإنه من األهمية بمكان أن نتعرف سبيل 

على أهم األسباب التي تؤدي إلى انتشار المخدرات وتعاطيها، وقبل ذكر وتحديد األسباب الكامنة وراء ظاهرة 

 تعاطي المخدرات، البد أن نذكر الحقائق اآلتية:

يونية خطة سرية  ايتها االستيالء على العالم أجمع والشرق خاصة، وهذا يظهر *من المعروف أن للصه 

بجالء من خالل بروتوكوالتهم التي انفضح أمرها. وتعمل الصهيونية لذلك بشتى الطرق وكافة األساليب، فقد 

ون ة صهيعقد اليهود العديد من المؤتمرات في العديد من البلدان، بغرض دراسة الخطط التي تؤدي إلى مملك

العالمية المزعومة. وقد قدمت تلك المؤتمرات نتائج أبحاثها في شكل تقارير سرية، تضمنت أن الخطر الضخم 

الذي يواجه الصهيونية يكمن في أن الشعب الذي يقطن المنطقة العربية هو شعب واحد ذو أصل واحد، شعب 

ت الوحدة والتضامن، كذلك تتوافر لهم كل تجمعه عقيدة واحدة وتاريخ واحد ولغة واحدة، وتلك هي كل مقوما

المقومات المتعارف عليها، والتي من شأنها أن تصنع مجتمعًا قويًا متماسكًا، لذلك ارتأوا وجوب تفتيت هذه 

المنطقة وإهدار كل القيم األخالقية واالجتماعية والروحية ألهلها، وإضعاف قوة الشباب المسلم بها وضياع أمله 

مته، ألن هذه القيم هي التي يكمن فيها عظمة هذه المجتمعات وسر قوتها، ولذلك فهم ـ ورجولته وقتل شها

الصهاينة ـ يعملون لذلك من خالل ما أنشئ لهم من منافذ وقنوات في بالدنا العربية، ولألسف فقد نجحوا في 

عوب م وحياة الشذلك إلى حد ما، وقد أثبتت التحقيقات وعمليات البحث أن يدًا خبيثة تعبث بمصائر األم

 واألفراد، وتحركها بعض المنظمات العالمية 

المشبوهة، وقد ثبت بما ال يدع مجاالً للشك أن الصهيونية هي السبب األول والمباشر وراء انتشار  

المخدرات، وكل السموم البيضاء والسوداء في مجتمعاتنا بشكلها الحالي، بهدف القضاء على ثروة البالد 

شبابها الواعد، إلحداث التفكك االجتماعي واالنحالل الخلقي بين الشباب بخاصة والشعب بعامة، الحقيقية في 

لب العقل واإلرادة  ألن الشباب هم عماد المجتمع وركيزته، ونصف حاضره وكل المستقبل، وإذا فسد الشباب وس 

واني خبيث تديره القوى أصبحت األمة ضعيفة الحاضر عديمة المستقبل، وهذا جزء بل أهم جزء من مخطط عد

 المعادية لاسالم والمسلمين.

*والحقيقة التي ال يختلف عليها اثنان، أنه منذ بزوغ فجر الرسالة واإلسالم يعيش في دورات من الصراع  
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والتداول الحضاري، يواجه التحديات الثقافية واالجتماعية ويتفاعل مع التجارب اإلنسانية من حوله، يدافع الكفر 

إلى تحرير العباد وتنمية الحضارات وتنمية المجتمعات، ويجادل بالحسنى متميزًا بعقيدته وشموخ بنيانه ويدعو 

 الحضاري المتفرد.

والوقوف على التحديات المعاصرة والمستقبلية يقتضي وقفة مراجعة وتقويم لمواقفنا، سواء على المستوى 

لسلب ين عناصر اإليجاب التي اكتسبتها، وننبه على أوجه االفردي أو على مستوى المؤسسات الثقافية العاملة، فنب

 والقصور التي لحقت بنا، وبتلك المؤسسات، حتى يستقيم األمر ويعتدل في وجه التحديات الحضارية المعاصرة.

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

، وأدخلتهم في دائرة صراع جديد شكالً ومضمونًا، قد يكون مصدر إزعاج وخطر لبعض الدول التي حزَّ متصاعداً 

في نفسها هذا التأثير والتفاعل، وبر م تحرر معظم الدول اإلسالمية والعربية من ربقة االستعمار والتبعية بشكلها 

الداخلية لهذه الدول، فلجأت إلى أساليب السابق، إال أن الدول المستعمرة باتت تعمل على تخلخل البيئات 

 جديدة عمدت من خاللها إلى إضعاف التركيبة

الداخلية لتلك المجتمعات وتقويض مقوماتها األساسية وإتالف شرايين الحركة فيها، والمتمثلة في شبابها  

سالمية العربية واإل الواعد الذي ارتأت إن تمت السيطرة عليه ضعف تأثيره، وتبعًا لذلك ضعف تأثير هذه الدول

في المجال العالمي، وكانت أهم هذه األساليب: شغل أوقات فراغ الشباب المسلم بما ال يفيده في دينه ودنياه، 

كذلك سعت إلى الترويج لكثير من المذاهب الهدامة، وعملت على ترويج المخدرات وانتشارها من خالل 

 عصابات دولية وأنشطة مخططة بطريقة محكمة.

لعبت وسائل اإلعالم العالمية بصورة مباشرة، والمحلية بصورة  ير مباشرة، دورًا مهمًا ومؤثرًا في  *كما 

انتشار المخدرات بين الشباب في الدول العربية واإلسالمية بعامة، حيث تساهم وسائل اإلعالم في عرض صور 

لبلة ذهن المشاهد وعدم وضوح مضللة للحقائق والمعلومات المتعلقة بتعاطي المخدرات، مما يساعد على ب

 الحقيقة لديه، ولعل أهم هذه الصور ما يلي:

أن يعرض الفيلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني المخدرات كوسيلة لالستثارة  -1

 الجنسية، أو الحل األمثل للتخلص من الهموم والضغوطات النفسية.

ية أو مبتورة عن أن تعرض فكرة أو برنامج إعالمي يحتوي على معلومات  ير كاف -2

 المخدرات، مما يعطي انطباعًا خاطئًا أو  ير صحيح للمشاهد عن سوء استعمال المخدرات.

وقد تكون المعلومة المعروضة على المشاهد صحيحة، ولكنها تعطي تصورًا خاطئًا للمشاهد نتيجة  

 االبتعاد عن تعاطي معالجتها بطريقة  ير سليمة، فقد تكون المعلومة المقدمة للشباب تحث الشباب عن
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المخدرات، ولكنها تقدم بأساليب تساعد على إثارة الفضول وحب االستطالع في الشباب المشاهد، فكثير من 

الدراسات المنشورة التي تناولت تأثير وسائل اإلعالم على انحراف الشباب بشكل عام وتعاطي المخدرات 

 بشكل

ذكر أحد الباحثين أن أفالم المغامرات قد شجعته  خاص قد كشف عن أمثلة لذلك، ففي إحدى الدراسات 

على االستمرار في تهريب الحشيش، بما تعرضه هذه األفالم من مظهر بطوالت في عمليات المطاردة والهروب 

من الشرطة. كما ذكرت نسبة كبيرة من المنحرفين في دراسة ما: أنهم يقلدون بعض المشاهد التي يشاهدونها في 

 الفيلم.

هرة ضبط شابان من إحدى الدول العربية بتهمة حيازة المخدرات، وتبين أن هذين الشابين قد شاهدا وفي القا

فيلم الباطنية في بلدهما، وجذبتهما لقطات الفيلم التي تبين مغامرات تهريب واتجار المخدرات، لذا قاموا 

 جرام من الحشيش، وذكر الشابان أنهمابالتوجه إلى مطار القاهرة، ومن هنا  إلى حي الباطنية، واشتريا ربع كيلو 

 )1(حضرا إلى القاهرة خصيصًا لزيارة حي الباطنية وشراء المخدرات منه، بعد أن جذبتهما مناظر وأجواء الفيلم.

*كما يعد التفكك األسري من العوامل التي ساعدت على انتشار المخدرات بين الشباب في البالد العربية،  

ددة: أن األسر التي تعاني عدم االستقرار في العالقات الزوجية وارتفاع نسبة الهجر حيث أكدت الدراسات المتع

 والطالق، هي من النماذج المميزة لألسر التي يترعرع فيها متعاطو المخدرات.

كما أن تعاطي أحد أفراد األسرة للمخدرات أو العقاقير الخطرة من العوامل المساعدة على أن يتعاطى الناشئة 

األسرة المخدرات، واألخطر من ذلك أن بعض اآلباء المدمنين يشركون أبناءهم في تحضير جلسات في هذه 

 التعاطي مما يشجعهم على التعاطي واإلدمان.

 *ومن العوامل التي تساعد على انتشار المخدرات هو اعتقاد البعض أن 

الجماع، وهذا اعتقاد خاطئ يمثل أسطورة للمخدرات تأثيرًا على اللذة الجنسية من حيث اإلثارة وإطالة فترة  

اجتماعية في بعض المجتمعات، والحقيقة أنه عندما يتعاطى الفرد المخدر ينتابه السرحان وتبلد المشاعر وعدم 

 اإلحساس، ومن هنا يكون الوهم بأن المخدر هو السبب في إطالة فترة الجماع وفي اللذة الجنسية.

معرفة األسباب المباشرة لتعاطي المخدرات وانتشارها بين الشباب  هذا وقد أجريت دراسات عديدة تجاه

 )2(خاصة، وكانت أهم هذه الدراسات، تلك التي قسمت أسباب انتشار المخدرات طبقًا لثالثة محاور:

                                         
 .61-13باب والمخدرات في دول الخليج العربية، مرجع سابق، صعبد الرحمن مصيقر: الش( 1)

 .113-112ناصر علي البرا : مرجع سابق، ص( 2)
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 األسباب الحضارية. -

 األسباب األسرية. -

 األسباب الخاصة بالمتعاطي. -

 لبيئة االجتماعية وأهمها:*أما األسباب الحضارية فهي األسباب المرتبطة با

  ياب القيم األخالقية اإلسالمية. -1

 في المجتمع بصفة عامة. "الغفلة عن الصلة بالله"وجود الفراغ الروحي  -2

 عدم توافر الوعي االجتماعي الكامل باألضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات. -3

 عدم استخدام وسائل اإلعالم لدرجة كافية في مكافحة المخدرات. -4

 المخدرات في المجتمع المحيط بالشباب.انتشار  -1

 عدم تطهير البيئة االجتماعية من عوامل االنحراف وتعاطي المخدرات. -6

  ياب جماعة الرفاق الصالحين. -3

  ياب وسائل الترويح المناسبة والهادفة في البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد. -8

 وجود اإل راءات من مروجي المخدرات بوضع مسميات جذابة لها. -2

تقصير بعض المسؤولين من المؤسسات االجتماعية مثل المدرسة والجامعة و ير ذلك   -11

 في دورهم تجاه التحذير من تعاطي المخدرات وكشف أضرارها.

تقصير بعض أئمة المساجد ورجال الدين نحو التوعية بأضرار المخدرات في البيئة  -11

 االجتماعية.

 ضده وضد أبنائه مع قلة جهود التصدي لها.الحملة الشرسة التي يواجهها أعداء اإلسالم  -12

 ظهور فئة من المواطنين تبغي الثراء السريع عن طريق تجارة المخدرات. -13

 التقليد األعمى للغرب. -14

 *أما األسباب األسرية فكانت: 

 عدم وعي األسرة بخطورة تعاطي المخدرات، وتقصير األسرة في التحذير منها. -1

 األسري.وجود الخالفات العائلية والتفكك  -2

 انشغال األب بأعمال كثيرة خارج المنزل ولفترات طويلة. -3

 ارتباط األم بالعمل خارج المنزل ولفترات طويلة. -4

 تعاطي األبوين أو أحدهما للمخدرات أو المواد المهدئة. -1
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 قصور التربية األسرية والدور التربوي الذي ينبغي تأديته في المنزل. -6

شر على االبن، وتر  الحرية له كما يشاء، والخروج عدم قيام األسرة بدور الرقيب المبا -3

 من المنزل في أي وقت والعودة في أي وقت.

 استقدام الخدم في البيوت من  ير الملتزمين بقواعد اإلسالم فهمًا وسلوكًا. -8

 تكاسل األسرة في تأدية دورها نحو أمر االبن بالمواظبة على الصالة في جماعة المسجد. -2

 التي تدعو لقيم خبيثة وعرضها باستمرار داخل المنزل. استقدام أفالم فيديو -11

 *أما عن األسباب المتعلقة بالمتعاطي نفسه فكانت أهمها: 

 الر بة لدى المتعاطي في اقتحام سور الممنوع. -1

 عدم االستغالل األمثل لوقت الفراغ في ما يفيد الفرد ومجتمعه. -2

 التخلف الدراسي وكثرة الرسوب عند الفرد. -3

 االضطرابات النفسية ومسببات القلق النفسي.وجود  -4

 اطالع الشخص على المجالت التي تدعو إلى االنحراف والقيم الهابطة. -1

  مصاحبة رفاق السوء في كثير من األماكن العامة والخاصة. -6

 ومن العوامل التي ساعدت على انتشار المخدرات في دول الخليج العربية بصفة خاصة ما يلي: 

واإلحصاءات المتوافرة عن تعاطي المخدرات وكمية المضبوطات والقضايا الخاصة تدل البيانات  

على أن هنا  ارتفاعًا ملحوظًا سواء في التعاطي، أو الحيازة واالتجار، أو :بالمخدرات في دول الخليج العربية

من قبل بهذه  الكميات المضبوطة، كما تدل على دخول أنواع جديدة من المخدرات لم تكن معروفة أو مستعملة

 المجتمعات.

والحقيقة أن هنا  مجموعة من العوامل التي ساهمت بشكل مباشر أو  ير مباشر في تفشي هذه الظاهرة 

 )1(ويمكن إيجاز هذه العوامل فيما يلي:

 التغير االجتماعي السريع: -1

حيث إن ظهور النفط في منطقة الخليج أدى إلى حدوث تغيرات جذرية في المجتمع أدت إلى تغير واختالل  

وطفحت على السطح العديد من المشاكل والضغوطات  في القيم والمعايير االجتماعية التي كانت سائدة،

لغنى ، والوصول إلى الثروة واالنفسية، مثل: النزعة الفردية، والصراع بين القديم والحديث، والتفكك األسري

                                         
 .143-122عبد الرحمن المصيقر: الشباب والمخدرات في دول الخليج العربية، مرجع سابق، ص ( 1)
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بأسرع الطرق، والتكالب على اللذة، ودخول ثقافات مختلفة في المجتمع، و ير ذلك من الظواهر المصاحبة 

للتغيير االجتماعي السريع. مثل هذه القيم وفي المناخ السيئ أصيب األفراد بعامة والشباب بخاصة بتوترات 

على سلوكهم وتصرفاتهم، وكان ذلك من أهم الدوافع التي دفعت  وضغوطات نفسية واجتماعية شديدة انعكست

بالشباب إلى البحث عن التعويض والسلوى والهروب من هذا الواقع األليم، فكان انحدارهم إلى منحدر ومستنقع 

 المخدرات.

مح اكما أنه مع التغير االجتماعي السريع للمجتمع الخليجي وظهور قيم واتجاهات جديدة، بدأ ظهور التس

والتساهل إزاء أمور كانت  ير مقبولة سابقًا، ففي الماضي لم يكن الشباب يجرؤ على تدخين سيجارة أمام والده، 

ثم بدأ المجتمع يخفف من درجة الصرامة والتحف ، وكذلك الحال بالنسبة للمشروبات الكحولية، حيث كان 

اليوم فأصبحت جزًءا من العالقات االجتماعية الناتجة شاربها يتناولها سرًا خوفًا من افتضاح أمره بين الناس، أما 

 )1(من تغير ثقافة المجتمع.

 العمالة الوافدة: -3

حيث إنه مع ظهور الثروة النفطية وزيادة عائداتها، والتي ترتب عليها زيادة جهود التنمية في المنطقة، وكان  

أصبح من الظواهر المقلقة في الخليج تغلغل  من الواجب لذلك استقدام العمالة الوافدة من الدول الخارجية، حتى

العمالة الوافدة في األحياء السكنية والمكتظة بالسكان المحليين وتفاعلهم مع األحداث والشباب في هذه 

األحياء، وال يخلو األمر من وجود سيئ الخلق والمنحرفين من بين أفراد هذه العمالة، فعملوا على جر الشباب 

 والوافدين اآلخرين إلى السلو  المنحرفمن السكان األصليين 

وتعاطي المخدرات. وقد ساهم ذلك في أن تورط أعداد كبيرة من المواطنين مع هؤالء العمال األجانب في  

 االتجار في المخدرات.

 التركيبة السكانية للمجتمع الخليجي: :3

أكدت العديد من حيث إن الشريحة العريضة من سكان دول الخليج هي من األطفال والشباب، وقد 

الدراسات واألبحاث على أن المراهقين والشباب هم اكثر الفئات العمرية إنخراطًا في تعاطي المخدرات. لذلك 

 فكان اتساع هذه الشريحة من أهم األسباب التي مهدت النتشار المخدرات.

 الموقع الجغرافي: -1

 آسيا رقش وبلدان( أفغانستان – إيران –حيث أن وقوع الخليج العربي في منطقة الهالل الذهبي )باكستان 

                                         
 .16نفس المرجع السابق: ص( 1)
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درات، ومع تدفق كميات المخدرات إلى المخ لتهريب رئيسياً  معبراً  الخليج منطقة جعل قد للمخدرات المنتجة

 هذه الدول من تلك المناطق تم تهريب كثير منها إلى داخل الدول الخليجية.

واني والمرافئ البحرية الخليجية ساعد على كما أن السوق النفطية وتكدس أعداد كبيرة من السفن في الم

 تهريب المخدرات إلى هذه المنطقة بشكل مباشر، ومن ثم ساعد على تعاطيها وإدمانها.

 ارتفاع المستوى االقتصادي: -2

فاالزدهار االقتصادي الذي خلفه اكتشاف البترول في الدول العربية، أدى إلى ارتفاع مستوى دخول األفراد 

الشرائية واالستهالكية واإلسراف واإلنفاق بشكل ملفت للنظر. ومع توفر هذه الدخول في أيدي وازدادت القوة 

البعض ممن تنقصهم الخلفية الدينية الصحيحة، وممن يقل لديهم الوازع الديني وعدم الدراية بمساون 

رات وإدمانها ر م المخدرات وآثارها، ور بة منهم في اقتحام سور الممنوع، اتجه البعض إلى استعمال المخد

 ارتفاع أثمانها.

 السفر والرحالت خارج المنطقة:  -3

فقد ذكر العديد من الشباب الخليجيين أنهم بدأوا في التعاطي أثناء رحالتهم سواء للسياحة أو للتعليم خارج 

دانهم لأوطانهم، وهم في  يبة عن الرقابة األسرية وفي ظل وجود قيم مختلفة عن القيم التي نشأوا عليها في ب

 األصلية.

 عدم االستثمار األمثل لوقت الفراغ: -4

فالفراغ من أهم المشكالت التي يعانيها الشباب الخليجي ونقص الفرص المتاحة إلشباع ر بات الشباب 

وحاجاتهم وتصريف طاقاتهم الكامنة في مصارفها المفيدة، ولذلك لعبت جماعات الرفاق وأصدقاء السوء دورها 

 ب إلى منحدر المخدرات والتعاطي.في جذب هؤالء الشبا

 النقص في اإلمكانات المتعلقة بمكافحة المخدرات: -1

حيث أن تهريب المخدرات وتعاطيها لم يعد عماًل فرديا ، بل أصبحت هنا  جماعات وعصابات دولية 

تديرها، ومن ثم ابتدعت وابتكرت أساليب جديدة يصعب كشفها، وذلك في كل يوم جديد، وهذا من شأنه أن 

يمثل عبئا على جهود ورجال مكافحة المخدرات، هذا أيضًا يستلزم معه تطوير أساليب المواجهة وتدعيمها دومًا 

 بإضافات جديدة وكفاءات جديدة كل يوم للكشف عن المخدرات وأساليب تهريبها وضبطها.

 توفر المخدرات وسهولة الحصول عليها: -6

لمخدرات في دول الخليج العربية هو سهولة الحصول ومن بين األسباب الخاصة التي أدت إلى انتشار ا

عليها سواء كان بالطرق القانونية كالمشروبات الكحولية )في بعض الدول التي يسمح القانون فيها بذلك أو الطرق 
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 ير القانونية عن طريق التهريب للمخدرات و يرها( ولعل جميع األسباب السالفة الذكر هي التي أدت ضمنيًا 

 هذا السبب. إلى تواجد
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 كيفية التعرف على متعاطي المخدرات[ ـ 2المحاضرة ]

إن التعرف على أي من الظواهر التي تكشف تعاطي الفرد للمخدرات وإدمانه أيًا كان نوع المخدرات التي 

اهرة ظيتناولها هذا الفرد، تعتبر خطوة هامة في سبيل عالج هذا االنحراف الخطير، ولذلك يجب أوالً حينما نواجه 

اإلدمان أن يكون هنا  معرفة علمية وصحيحة بكل جوانب المشكلة نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا، وظواهرها التي 

 يتم مالحظتها على المتعاطي.

وكيفية اكتشاف اإلدمان مبكرًا أمر هام وضروري في سبيل عالج المدمن في المراكز المتخصصة بالطرق 

ط المدمنين في البداية أمر  اية في الصعوبة، خاصة لآلباء على أبنائهم العلمية السليمة، ر م أن اكتشاف سقو

حتى ولو أوتوا نصيبًا من العلم والثقافة، ذلك أنهم قد ال يكونوا على علم بسمات وسلو  المدمن الذي يعتمد 

بة هو تناول العقاقير المخدرة وزالكيماويات، أو أنهم يقللون من خطورة الموقف، والذي يزيد األمر صعو

استخدام األبناء ذكائهم لتضليل آبائهم وإبعاد انتباههم عن تلك العالمات والظواهر التي تظهر على الشخص 

 وتبين أنه يدمن أي نوع من أنواع المخدرات.

وقد أجريت دراسات عديدة بهدف التعرف على األ راض والظواهر التي تظهر على الشخص المدمن وعن 

ن هذا الشخص يدمن المخدرات، فتشير أحد هذه الدراسات أن الشخص المدمن طريقها يمكن التعرف على أ

 الذي يعتمد على الكيماويات المخدرة يتسم بصفات أربع:

 أن لديه دافعًا يسيطر عليه كلية ألن يكون في حالة فقدان للوعي بصفة متكررة. -1

 بالتجربة.يكون هذا الدافع أكثر قوة من الحاجات الفطرية أو حتى المكتسبة  -2

 يكون هذا الدافع آليًا أو يفرض نفسه على المدمن  مًا عنه.  -3

يصبح هذا الدافع جزءا من خبرات المدمن وتجربته فال يمكن نسيانه عن عمد أو  ير  -4

 (1)عمد.

وتشير بعض الدراسات إلى أن هنا  أعراضًا لادمان يمكن بالتدقيق الشديد مالحظتها والتنبه لها، وهي 

 جسمية وأعراض حسية. قسمان: أعراض

 واألعراض الجسمية من أهمها:

ظهور أعراض على الشخص مثل أعراض األنفلونزا من كثرة الرشح من األنف وارتعاو  -

وسعال وحرارة وهمدان في الجسم و يرها، وقد يفلح المدمن المخضرم في إقناع والديه والمحيطين 
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 به أن لديه نزلة برد.

والعمل الزائد، أو وجود مشكالت صحية أهمها  ظهور أعراض مثل أعراض اإلجهاد -

 احمرار العينين بشدة وشحوب لونهما وتساقط الدموع منها بكثرة وظهور النعاس فيها.

ظهور عالمات تعاطي الحقن في الذراعين وانخفاض في الوزن، وظهور عالمات سوء  -

 التغذية.

 تعرف على المدمن فأهمها:أما مجموعة األمراض الحسية لادمان والتي يمكن من خاللها ال

حدوث تغيرات في سلو  الشخص وخاصة السلو  العاطفي الحسي الزائد نحو أفراد أسرته وتغيير العديد  _

 من القيم التي كان يؤمن بها الشخص قبل اإلدمان.

 كثيرًا ما يشاهد على الشخص المدمن كثرة االحتجاج على القواعد واألسس

أو المدرسة أو المؤسسة االجتماعية التي يتواجد بها وينتمي إليها، مع ازدياد  التي يقوم عليها نظام األسرة 

 الجدال والنقاو مع أفراد هذه المؤسسات.

يالح  على الشخص المدمن فقدان الوعي والدخول في عالم األوهام، مما يجعله مائاًل  -

 إلى االنطوائية واالنعزال عن نشاط األسرة أو األقران والزمالء.

دى المدمن الر بة الدائمة في االبتعاد عن المنزل وتغيير مفردات الحديث وألفاظه يكون ل -

من حيث اإلسراع بالكالم أو اإلبطاء به، وأيضًا تعود النسيان واالندفاع إلى الكذب لتبرير كثير من 

 (1)المواقف والسلوكيات.

 (2)ن والتعرف عليه في اآلتي:ويجمل الدكتور أحمد عكاشة. العالمات التي يمكن عن طريقها كشف المدم

 االنطوائية واالنعزال عن اآلخرين بصورة  ير عادية. -1

 اإلهمال وعدم االهتمام بالمظهر والعناية به. -2

 الكسل الدائم والتثاؤب المستمر. -3

 شحوب في الوجه وعرق ورعشة في األطراف. -4

 .مسا ‘فقدان الشهية والهزال وال -1

 لطبيعة الشخص المعتادة.الهياج الشديد ألقل سبب مما يخالف  -6
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 اإلهمال الواضح في األمور الذاتية وعدم االنتظام في الدراسة والعمل. -3

 إهمال الهوايات الرياضية أو الثقافية. -8

 اللجوء إلى الكذب والحيل الخادعة للحصول على مزيد من المال.  -2

 اختفاء أو سرقة األشياء الثمينة من المنزل دون اكتشاف السارق. -11

 ة إلى ما يلي:هذا باإلضاف -11

 اختفاء العقاقير من أماكن حفظها خاصة العقاقير التي لها صفة التخدير ولو لدرجة بسيطة. -

 الفشل الدراسي والهروب من المدرسة. -

 تلقي مكالمات متأخرة واالختالط بقرناء السوء في الشارع أو المدرسة أو  يرهما. -

القدرة على تحديد أماكن وجودها تكرار فقدان المالبس أو المتعلقات األخرى وعدم  -

 وإيداعها.

 حمل علب أو حاويات  ريبة الشكل في الجيوب والحقائب واألدراج الخاصة. -

 االبتعاد العاطفي عن األسرة. -

 القلق النفسي واالكتئاب النفسي. -

 عدم الثقة في النفس والشعور بالتقليل من قيمة الذات. -

 الفشل الدراسي.عدم وجود حافز على التفوق والعمل ووجود  -

 عدم احترام التقاليد والقوانين. -

 ضعف الميول الدينية. -

 البحث الدائم عن اللذة المؤقتة. -

 (1)استعمال المواد المهدئة والمنومة. -

كما يصاب المدمنون بعد زمن قصير من إدمانهم المخدرات باضطرابات عقلية فتضعف فيهم الذاكرة  

روءة، وتتغير حاالت البدن فيحدث إسراع في النبض وفقدان في الصحة وتخور اإلرادة وتقل الشجاعة وتزول الم

العامة ويكون هنا  دائماً الميل لا ماء وكثيراً ما تظهر نوبات االختناق الصدري وحدوث القيء وحدوث النزيف 

 المخي والتعرض للموت المفاجئ، كذلك يكون لدى الشخص المدمن الميل إلى االنتحار.

من تتغير أحواله وأوضاعه وتكون واضحة جلية لكل من عاشروه قبل اإلدمان وبعده، أي أن الشخص المد
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 (1)ويمكن توضيح هذه التغيرات في الجدول التالي:

 خالل فترة اإلدمان يكون كان قبل اإلدمان

 يق 

 في صحة طيبة وطبيعية

 هادن وأقل عدوانية

قراراته تتسم بالصواب 

 وحسن التقدير

 الناسعالقاته طيبة مع 

يعرف نفسه ويتحكم فيها 

 جيداً 

سعيد وهانئ في كثير من 

 األحيان

 مخدر وتائه عادة 

 مريض  الياً 

  اضب وعدواني يائس

ضعيف التقدير وتخطئ 

 قراراته

 في صراع مع اآلخرين

ال يعرف لنفسه وزنًا 

 ويحاول التحكم في اآلخرين

مكتئب دائمًا وقلما يشعر 

 بالسعادة الحقيقية 

هذه العالمات تعتبر بمثابة إشارات تساعد في التعرف المبكر على المدمن، بهدف محاولة إنقاذه فبل 

االنغماس في اإلدمان لدرجة يصعب معها الوصول إلى التوقف عن التعاطي وتفشل معها محاوالت اإلنقاذ من 

 الموت المحقق. 

على الشخص المدمن، إال أن هنا  أمر يجب  ور م تعدد هذه العالمات التي يمكن بواسطتها لتعرف المبكر 

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

للمخدرات. إذ أن التعرف على الشخص المدمن عن طريق هذه الصفات والعالمات ترجع إلى قوة فراسة وقدرة 

حكمًا ما على شخص أنه مدمن، فكثير من الفتيان في بداية سن المراهقة تظهر تحليلية لدى الشخص الذي يصدر 

عليهم عالمات المماثلة لتلك العالمات، وقد يكون هؤالء المراهقون ممن ال يعرفون المخدرات البتة، والذي 

كشف  ىيحدد مسألة إدمان الشخص بصدق هي الصورة النهائية التي يكون عليها حكم المختصين والمدربين عل

مثل هذه الحاالت من األطباء والعلماء، وكذلك اعتراف الشخص ذاته لوالديه أو األطباء والمختصين بإدمانه 

 المخدرات.
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 دور األسرة في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات والوقاية منها[ ـ 11المحاضرة ]

ة هي: المحضن األساسي لقد عني اإلسالم ببناء المجتمع الذي أساسه بناء أسرة المسلمة، حيث إن األسر

 الذي يتلقي فيها النشء الفضائل والقيم واآلداب في جو من التربية اإلسالمية من أب وأم وأوالد.

 )1(، وأسرة الرجل: عشيرته ورهطه األدنون، ألنه يتوقى بهم."الدرع الحصين" واألسرة لغة:

ن الذي يتم من خالله الدراسة.. فعلى اعتبار أأما األسرة اصطالحًا: فتتعدد تعريفاتها تبعًا الختالف المدخل 

جماعة اجتماعية مكونة من أفراد ارتبطوا مع بعضهم برباط الزواج أو الدم "األسرة جماعة اجتماعية، تعرف بأنها 

أو التبني، وهم  البًا يشتركون مع بعضهم في عادات عامة، ويتفاعلون مع بعضهم تبعًا لألدوار االجتماعية 

 )2(بل المجتمع.المحددة من ق

حيث تعرف النظم االجتماعية: بأنها الطرق التي ينشئها المجتمع وينظمها  أما األسرة كنظام اجتماعي:

 لتحقيق حاجات إنسانية ضرورية. واألسرة من الظواهر االجتماعية التي ينطبق عليها تعريف 

ة بمجموعة من المعايير النظام االجتماعي، فهي عبارة عن وظائف حيوية متشابكة ومتداخلة محاط 

االجتماعية، تنسق عملها وتسهل مهمتها وتربطها بنظم أخرى، كالنظم التربوية والدينية واالقتصادية، ولذلك 

 فاألسرة كنظام اجتماعي يتصل بمعظم أوجه النشاط في المجتمع.

قة جنسية مرأة في عالبأنها: منظمة اجتماعية رئيسية، فيها يعيش رجل مع ا "قاموس فيرتشيلد"ولذلك يعرفها 

دائمة أو مؤقتة يقرها المجتمع، باإلضافة إلى الواجبات والحقوق االجتماعية المعترف بها مع إقامة األوالد معهم 

 في معيشة واحدة. 

ويوضح مصطفى الخشاب: أن األسرة في طبيعتها هي مؤسسة اجتماعية تخضع في تكوينها للدوافع الطبيعية 

الكامنة في الطبيعة البشرية النازعة إلى االجتماع، وهي بأوضاعها ومراسيمها عبارة عن: واالستعدادات والقدرات 

مؤسسة اجتماعية تنبعث عن ظروف الحياة الطبيعية التلقائية للنظم واألوضاع االجتماعية، وهي ضرورة حتمية 

 )3(لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود االجتماعي.

سرة كجماعة ال تختلفان كثيرًا، حيث إن الجماعة والنظام يتضمنان نوعًا من والواقع أن األسرة كنظام أو األ

التنظيم االجتماعي، وإن كان هنا  تفضيل لدى العلماء على اعتبار أن األسرة نظام اجتماعي. من العرض السابق 
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تنظيم في ال نجد أن األسرة تعتبر جماعة ذات تنظيم داخلي خاص، كما أنها في نفس الوقت تمثل وحدة أساسية

 العام للمجتمع.

 مفهوم األسرة في اإلسالم: 

ونستطيع أن نقرر بأن األسرة المسلمة: هي تلك المؤسسة االجتماعية التي تخضع في تكوينها للدوافع 

الطبيعية واالستعدادات والقدرات الكامنة في الطبيعة البشرية النازعة إلى االجتماع، في ضوء التعاليم اإلسالمية، 

 ."ال يتعارض مع ظروف الحياة االجتماعيةوبما 

وعلى ضوء ذلك فاألسرة في اإلسالم هي نظام اجتماعي حددت صورته الشريعة اإلسالمية، وكذلك ثقافة 

المجتمع التي تتفق مع هذه الشريعة، وأقرت أساسه برجل وامرأة يرتبطان بطريقة منظمة حددها اإلسالم، وقد 

 ب أو بانتماء بعض األقارب لألسرة.يزداد عدد أفراد األسرة باإلنجا

ولألسرة عدة دعائم أساسية هي مقوماتها التي تتمكن عن طريقها القيام بوظيفتها، أهمها: الرابطة الزوجية ـ 

 الدعامة المكانية ـ الوظيفة االجتماعية ـ تحديد واضح لألدوار داخل األسرة ـ وأخيرًا الدعامة القانونية.

 :أهمية األسرة في المجتمع

 إنها أول جماعة إنسانية يتكون منها البنيان االجتماعي، وهي أكثر الظواهر االجتماعية عمومية وانتشارًا. -1

تعتبر األسرة اإلطار العام الذي يحدد تصرفات أفرادها، فهي تشكل حياتهم وتضفي عليهم خصائصها  -2

 وطبيعتها، وبذلك فهي مصدر العادات والعرف والتقاليد وقواعد السلو .

 وم األسرة على أوضاع يقرها المجتمع في مراحل تكوينها وتطورها وصورة حياتها.تق -3

 األسرة بوضعها كنظام اجتماعي تؤثر في النظم االجتماعية األخرى.  -4

 تعتبر األسرة في كثير من المجتمعات وحدة إنتاجية، وإن كانت هذه الوظيفة تختلف من مجتمع آلخر. -1

 إلشباع  رائز اإلنسان ودوافعه الطبيعية.األسرة وسط اصطلح عليه المجتمع  -6

 تلقي األسرة مسؤوليات مستمرة على أعضائها أكثر من أي جماعة أخرى. -3

وتعتبر األسرة صالحة ألن تقوم بدورها المنوط بها في المجتمع من حيث تنشئة أفرادها وفقًا لتعاليم اإلسالم 

 )1(فر هذه الخصائص والسمات فيها.والصالح العام المستهدف في ضوء سياسة المجتمع، بقدر توا

 وظائف األسرة:

تقوم األسرة بمجموعة من الوظائف الجوهرية، وهذه الوظائف جميعها اجتماعية، أي أنها تتداخل وتتفاعل 
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 )2(،وقد حدد محمد شريف صقر أهم وظائف األسرة في الوظائف اآلتية:)1(مع أبنية المجتمع 

الدافع الجنسي عن طريق الزواج، إضافة إلى تحقيق وتنظيم  تنظيم السلو  الجنسي: حيث يتم إشباع -1

 للعالقات واإلشباعات الجنسية بين الزوجين في نطاق األسرة بما ال يتيح الفرص إلشاعة الفاحشة في المجتمع.

وظيفة اإلنجاب: )التناسل ـ حف  النوع(.. حيث إن األسرة هي الوسط االجتماعي إلنجاب األطفال  -2

 ًا وقانونًا، وهي وظيفة ال يمكن أن تعطيالمعترف بهم شرع

مسئوليتها ألي هيئة مهما كانت، فاألسرة هي األداة البيولوجية التي تحقق اإلنجاب واالستمرار لحياة  

 )3(المجتمع، وهي الوسيلة التي تنتقل من خاللها الخصائص الوراثية من جيل إلى جيل.

 )4(."مكاثر بكم األممتزوجوا الودود الولود فإني ":ويقول الرسول 

وفي هذه الوظيفة أ راض تربوية سامية، حيث إن إنجاب الذرية يتم عن طريقها حف  النوع وتعمير األرض 

 واستمرار األمة ودوامها، فالله تعالى خلق هذه الدنيا وخلق الناس وأمر بالزواج لتدوم هذه الحياة.

األسرة على تحقيق الحاجات األساسية إشباع الحاجات األساسية ألعضائها: فال تقتصر وظائف  -3

للزوجين فقط، بل تمتد لتشمل الطفل وبقية أفراد األسرة، وهذا يحقق لألسرة الشعور بالسعادة عامة، إلشباع 

حاجات األطفال، وتحقيق النمو السليم لألطفال، وهذا يساعد على إحداث التماسك والترابط األسري، وتمتد 

 لنفسية واإلشباع النفسي.هذه الحاجات لتشمل الحاجات ا

نقل التراث االجتماعي: فاألسرة هي التي تنقل لغة المجتمع وعاداته وقيمه، وبالتالي فهي ليست ضامنة  -4

 الستمرار النوع اإلنساني فحسب، بل ضامنة الستمرار ثقافة المجتمع التي هي جزء منه.

رادها، بجانب أنها تمارس الرقابة الرقابة والضبط االجتماعي: فاألسرة هي مصدر تكوين الرقابة ألف -1

االجتماعية  ير الرسمية، والرقابتان الذاتية و ير الرسمية هما أقوى أثرًا من الضبط أو الرقابة االجتماعية التي 

 ."القوانين الوضعية"نعرفها في شكل 

 بمساعدة األفرادتحديد األدوار والمكانات االجتماعية: فاألسرة تمارس وظيفة اإلدماج في المجتمع،   -6

 على النجاح في مراكزهم المختلفة، ولكل فرد في األسرة مكانة محددة، سواء كان ابنًا أو أبًا أو أمًا..إلخ.

حماية أفراد األسرة: بردف عر كل خطر يهدد حياتهم، ومنعهم من اقتراف الجرائم والتصرفات الالاجتماعية  -3

                                         
 .233م،ص1232علياء شكري: االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة، دار المعارف، القاهرة، ( 1)

 .42-32ريف صقر: مرجع سابق، صمحمد ش( 2)

 .16عادل أحمد سركيس: الزواج وتطور المجتمع، دار الكتاب القومي للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، ص( 3)

 .2هـ، ص1412محمد ناصر الدين األلباني: صحيح الجامع الصغير، المجلد الثالث، المكتب اإلسالمي، بيروت، ( 4)
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 ذات التأثيرات الضارة بالمجتمع.

د على فضيلة اإلسالم والعقيدة اإلسالمية: ففي الزواج ورعاية األبناء وحسن تنشئتهم تنشئة األفرا -8

وحمايتهم، وهي الوظائف السابقة لألسرة، نجد ترجمة أساسية لدعوة الشريعة اإلسالمية، فاألسرة تحاف  على 

قات لله، وتكوين العالحف  النوع بالتناسل واإلنجاب، ثم تربية األبناء على األسس اإلسالمية وإقامة حدود ا

 )1(االجتماعية السليمة بما يحقق السكن والطمأنينة، وكل هذه األمور من المقاصد اإلسالمية الغراء.

ويتم دور األسرة في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات من خالل بعض الوظائف السابقة التي تضطلع األسرة 

والوقاية منها؛ فعلى اآلباء واألمهات واجبات نحو أبنائهم، قبل  …بالقيام بها يمكن عالج ظاهرة تعاطي المخدرات

أن يكون على األبناء واجبات نحو آبائهم، ومسئولية األسرة ليست قاصرة على المصروف والكسوة واألكل 

 وتوفير أسباب الراحة و ير ذلك من األمور المادية، بل إن األسرة عليها معول كبير في تنشئة الطفل حسن  الخلق

وسويَّ الطباع، متشرباً للقيم والعادات اإلسالمية الصحيحة، وفي ذلك وقاية للطفل الناشئ من االنحراف وتعاطي 

 المخدرات.

كما أن األسرة من خالل حماية أفراد األسرة تدفع عنهم كل خطر يهدد حياتهم، سواء من التصرفات  ير 

المخدرات إنما يتم لألسرة من خالل حديث األب مع  االجتماعية أو  ير ذلك، وحماية األفراد من خطر تعاطي

 أبنائه وتبصيرهم بهذا الخطر

الداهم، وجذب انتباههم لمواجهة هذه المشكلة المجتمعية الخطيرة بإمدادهم ببعض الكتب والمنشورات  

لتعاطي  فهالتي تحثهم على تكوين اتجاهات سالبة نحو المخدرات والعقاقير، وفي حالة خطأ أحد األبناء وانحرا

ا من السمات التي يمكن  المخدرات، فعلى األب أن يصطحب ابنه ألقرب مؤسسة عالجية حينما يشاهد عليه أيًّ

 من خاللها الحكم على هذا االبن أنه يتعاطى المخدرات.

ومن خالل وظيفة المراقبة والضبط االجتماعي.. يمكن لألسرة أن تربي في أبنائها مراقبة الله عز وجل، وأن 

، وحينما تكون المراقبة الذاتية هي عنوان الفرد "اتق الله حيثما كنت" تقي الله في أي مكان كان، حيث قال ي

في كل مكان وفي سائر سلوكه وتصرفاته، سيتم تنمية الصلة بالله تعالى، واألسرة حينما تحرص على ذلك فهي 

 وحصن شامخ عن تعاطي المخدرات.تقوي الصلة بين العبد وربه، ويكون بذلك لدى الفرد سياج منيع 

ومن خالل التربية داخل األسرة عن طريق التعليم  ير المقصود يمكن تربية الطفل على األخالق اإلسالمية 

العليا، بأن يكون الوالدان قدوة حسنة ألطفالهم وبقية أفراد األسرة، ألن الناشئة في األسرة يتعلمون عن طريق 

                                         
 .11-41ص ناصر علي البرا : مرجع سابق،( 1)



61 

 

 يات والتصرفات التي يقوم بها الكبار. التقليد والمحاكاة لكل السلوك

وحينما تكون األسرة قدوة صالحة ألبنائها ستصدق أعمالها وأقوالها، وينشأ الفتى في بيئة نقية بإذن الله بعيدة 

عن االنحراف، وترسم لهم األسرة بذلك الطريق السليم بعيدًا عن تعاطي المخدرات والسلوكيات المنحرفة 

 األخرى.

سرة أن تطهر دائمًا البيئة االجتماعية التي يعيش فيها االبن من كل السلوكيات الخاطئة، وكل وكذلك على األ

ما يسبب ذلك، وقد لوح  في الفترة األخيرة انتشار أجهزة الفيديو داخل المنازل و البًا ما يستقدم اآلباء أو األبناء 

 بعض األفالم التي تدعو

ء هنا مراقبة األبناء وعدم استقدام أي أفالم تدعو إلى سلوكيات لالنحراف بطريق  ير مباشر، وعلى اآلبا 

شاذة، خاصة أن بعض األفالم حتى التي تحارب المخدرات وانتشارها يكون فيهاـ بطريقة  ير مقصودة ـ أمور 

تدفع الفرد القتحام سور الممنوع، وهذا سبب انتشار المخدرات، بل تظهر على البطل في الفيلم عالمات النشوة 

واالبتهاج عند تعاطي المخدرات للمرات األولى أو  ير ذلك.. وذلك قد يدفع الفرد للبحث عن هذا المخدر، أو 

أن هذه األفالم قد تبين كيف حصل البطل عن طريق السرقة أو القتل مثاًل على مبل، النقود الذي كان سيشتري به 

بين هذه األفالم للفرد كيف يذهب للمكان ا  لذي يوجد به تجار السموم أو  ير ذلك.المخدرات، وقد ت 

 فعلى اآلباء من خالل وظيفة المراقبة والضبط أن يمنعوا مثل هذه األفالم أو  يرها من أن يشاهدها األبناء.

وقد وجد أن كثيرًا من جرائم التعاطي للمخدرات واالنحرافات إنما تتم في األسر المفككة التي تكثر فيها 

فيها الشقاق بين الوالدين واألبناء، ولكن يمكن لألسرة من خالل سيادة جو الوفاق  الخالفات العائلية ويحدث

وروح االطمئنان واالستقرار العائلي أن تحكم عملية اإلشراف والرقابة وحسن التربية لألبناء، وعلى األسرة بذلك 

 باألبناء.أن تتخطى أي عقبات أو مؤثرات قد تدفع لحدوث تفكك وشقاق بها حتى ال تلحق آثاره 

وكذلك وجد أن جرائم تعاطي المخدرات إنما تكثر في األسر التي يغيب األب فيها لفترة طويلة خارج 

المنزل، سواء في العمل أم السفر للخارج أم  يره، وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بأال يغيب الرجل 

أال يغيب األب عن األسرة في الظروف العادية  عن بيته حتى في حالة الحرب عن أربعة شهور، فباألحرى يجب

لهذه المدة، وإذا كان من الضروري تغيب األب مثاًل للسفر )وهو ضروري اليوم(، فعلى األم وبقية أفراد األسرة 

 من األجداد واألخوال واألعمام، القيام بدور المراقبة وتولي مهام األب وقت  يابه.

 ألسرة مراعاتها للوقاية من تعاطي األبناء للمخدرات أهمها:وهنا  مجموعة من األمور يجب على ا 

د األسرة أبناءها على استثمار وقت الفراغ في عمل مفيد. - وِّ ع   يجب أن ت 

 يجب على األسرة أال تستقدم الخدم للعمل في المنزل قبل التأكد من حسن أخالقهم. -
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 وعواقبه الوخيمة. يجب أن تنمي األسرة جانب الصدق مع األبناء والتحذير من الكذب -

 يجب أن تشرف األسرة على اختيار أبنائهم ألصدقائهم، سواء في المنزل أو المدرسة أو النادي أو  يره. -

 يجب على األسرة أن تتابع األبناء دراسيًا، خاصة عند الرسوب أو التخلف الدراسي؟. -

لألندية الرياضية يجب على األسرة أن تستقدم لألبناء وسائل ترويح مفيدة، وكذلك اقتيادهم  -

 واالجتماعية مع المراقبة عليهم.

يجب أال تتمادى األسرة في خروج األم للعمل خارج المنزل إال في حاالت الضرورة القصوى، كفقد  -

 العائل أو ضآلة راتبه مثاًل.

يجب على األسرة أن تعود أبناءها على حضور الصالة في جماعة في المسجد دائمًا من خالل تر يب  -

جيد، حتى يمكن لها أن تقيهم من االنزالق إلى الرذيلة واالستجابة لدعاة الشر والفساد من رواد تعاطي  وترهيب

 المخدرات.

كما يجب عليها أيضًا أن تقوي صلة األبناء بالله والتقرب إليه لملء الفراغ الروحي لديهم، وإنما يكون  -

 ذلك بوجود القدوة الصالحة وأسلوب التربية الرشيد.
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 عالج ظاهرة تعاطي المخدرات في دور المدرسة [ ـ 11المحاضرة ]

المدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع بهدف تعليم أبنائه وتربيتهم وتزويدهم بالثقافات والتراث 

الثقافي، وقد أصبحت المدرسة منظمة رسمية من منظمات الدولة يتخرج فيها عمال الدولة، وأصبحت الدراسة 

 (1) تسير وفق لوائح وقوانين محددةفيها رسمية 

والتربية في المدرسة ليست من أجل منطلق حر ال ضابط له، ولكن من أجل دعم نظرية الحياة لألمة، ذلك 

أن األمة صاحبة الرسالة يجب أن تقوم على الصغار بالتربية والتعليم ليكونوا ورثة صالحين، لهدف حياتها ولنظام 

 (2)صو هم في قوالب عقائدها ومناهج حياتها.مجتمعها وعليها من أجل أن ت

وقد تطورت المدرسة الحديثة تطورًا ملحوظًا ساعدها على تأدية المهام المنوطة بها بكفاءة عالية، فهي كأداة 

 من أدوات التربية وإحدى وسائطها، لها وظائف محددة.

 وظائف المدرسة:

توسيع آفاق الناشئ وزيادة خبراته، بنقل التراث يلخص عبد الرحمن النحالوي وظائف المدرسة اليوم: في 

 (3)الثقافي والتوجيه، وتنسيق الجهود التربوية المختلفة، وتكملة مهمة المنزل التربوية.

ويمكن للمدرسة أن تؤدي دورها في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات من خالل الوظائف التي تقوم بها،  

ن يدرس الطالب آثار تعاطي المخدرات وانعكاساتها المختلفة على فمن خالل المناهج والمواد المقررة يمكن أ

 الحالة الصحية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية و يرها على الفرد والمجتمع.

وكذلك يمكن للمدرسة محاربة المخدرات من خالل عمل جماعات النشاط المختلفة التي تثبت نشاطها 

 بين الطلبة.

البيئة بخطة التعليم في الدولة، وعن طريق لجان مجلس اآلباء و يرها تتم توعية وللمدرسة دور هام في ربط 

 أفراد المجتمع بأضرار المخدرات، وكيفية مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنتشر في المجتمع بصور مخيفة.

رها، ويمكن لاذاعة المدرسية والصحافة المدرسية عمل لوحات فنية تعبر عن مساون المخدرات وآثا

وكذلك عمل مجالت ونشرات دورية و ير دورية تحث على محاربة هذه المخدرات وتساهم في عالج هذه 

                                         
 .111م، ص1233عبد الغني عبود: في التربية اإلسالمية، دار الفكر العربي، القاهرة، -1

 .136م، ص 1231أنور الجندي، التربية وبناء األجيال في ضوء اإلسالم، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  -2

، دار الفكر، 2تمع، طعبد الرحمن النحالوي: أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمج -3

 . 134، ص1413
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 الظاهرة.

 تعاطي المخدرات والوقاية منهادور الجامعة في عالج ظاهرة  

الجامعة هي معقل الفكر اإلنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأ الها 

وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعة ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي والتقاليد األصيلة، ومراعاة 

المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى 

 والهيئات العلمية والعربية واألجنبية.

ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في  وتختص الجامعات بكل

سبيل خدمة المجتمع واالرتقاء به حضاريًا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم 

أصول نسان المزود باإلسالمية، وتزويد البالد بالمختصين الفنيين والخبراء في مختلف المجاالت، وإعداد اإل

المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة، ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع المجتمع، وصنع مستقبل 

 (1)الوطن وخدمة االنسانية.

 (2)ووظائف الجامعة حددها الباحثون طبقًا لقانون الجامعات فيما يلي: 

 التدريس )التعليم( -1

 البحث العلمي. -2

 خدمة المجتمع -3

 ويمكن للجامعة أن تؤدي دورها في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات والوقاية منها

من خالل وظائفها المنوطة بها، حسبما حددها القانون الجامعات، فمن خالل التدريس)التعليم( يتم دراسة  

 مقررات ومناهج دراسية تعالج ظاهرة تعاطي المخدرات، وتوضح آثارها الصحية واالجتماعية و يرها.

وكذلك من خالل وظيفة البحث العلمي يتم عمل أبحاث علمية متخصصة حول ظاهرة تعاطي المخدرات، 

 بدراسة األسباب المختلفة التي أدت إليها وتحليل نتائجها للوصول إلى توصيات لعالج الظاهرة.

متعلقة ال كذلك عمل مسابقات للطلبة حول هذه الظاهرة بهدف تزويد ثقافتهم من خالل البحث بالمعلومات

 بهذه الظاهرة وطرق عالجها.

                                         
 م.1232لسنة  42قانون تنظيم الجامعات: رقم  -1

م، 1286علي صالح جوهر: التخطيط إلحداث التوازن بين البحث العلمي والتدريس في كليات التربية بجامعة المنصورة،  – 2

 .14ص
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طرح مسابقات لتأليف الكتب العلمية حول هذه الظاهرة والمتخصصين من أساتذة الجامعات، ومنح الكتب 

 الفائزة مكافآت مادية، وطبعها ضمن منشورات الجامعة وتوزيعها على الطالب بأسعار رمزية.

السنوية و ير الدورية، لدراسة هذه الظاهرة دراسة علمية كذلك عمل الندوات العلمية والمؤتمرات العلمية 

 مستفيضة من كافة الجوانب المتعلقة بها.

تشجيع البحث العلمي وعمل رسائل الماجستير والدكتوراه حول هذه الظاهرة، ودراسة أبعادها المختلفة 

 وآثارها على الفرد والمجتمع.

مجموعات توعية من األساتذة والمختصين بها تجوب  ومن خالل وظيفة خدمة المجتمع تقوم الجامعة بعمل

النوادي الرياضية والمدارس والمؤسسات االجتماعية األخرى، لتبين مخاطر هذه الظاهرة وكيفية التعرف على 

المتعاطي وكيف يمكن عالجه. عمل معسكرات للخدمة العامة تقوم مهمتها على كشف أبعاد الظاهرة ألفراد 

 المجتمع في كل مكان.

عمل ندوات للمرأة يحاضر فيها العديد من األساتذة المختصين إلعالم المرأة بسمات الفرد المتعاطي، 

وكيف لها أن تتعرف عليه مبكرًا، وكيف يمكن لها أن تقتاده للعالج، وخاصة األمهات الالتي يسافر أزواجهن 

 للخارج.
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 مخدراتفي عالج ظاهرة تعاطي الواإلعالم دور المسجد [ ـ 12المحاضرة ]

 دور المسجد واإلعالم في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات:

إن مكانة المسجد في المجتمع اإلسالمي أوضح من أن يشار إليها بحديث مثل ما نعرض له، وما عرضنا 

لهذه المكانة إال من باب معرفة ولو جزء بسيط من أثره في حماية المجتمع من اآلفات والرذائل وخاصة تعاطي 

 المخدرات.

جعلت " المسجد لغة اسم لمكان السجود. أما شرعًا: فكل موضع من األرض هو مسجد لقول رسول الله 

 (1) "لي األرض مسجداً 

ونحن نقصد بالمسجد هنا في هذا البحث ذلك المكان المخصص إلقامة الصالة وإلقاء الدروس 

 والمحاضرات والندوات.

توحي بأن كل عمل المسلم يجب أن يكون عبادة، وأن وإطالق اسم مسجد على دور العبادة في اإلسالم، 

ـ التي خلق الله لها اإلنسان  يكون المسجد لله، واالتصال به محور المسلم في حياته كلها قلباً وقالبًا، فدائرة العبادة 

وجعلها  ايته في الحياة ومهمته في األرض ـ دائرة واسعة، إنها تشمل شؤون اإلنسان كلها وتستوعب حياته 

 ميعًا.ج

والمسجد في اإلسالم هو محور لشؤون الجماعة المسلمة، بجانب أنه المكان الذي يؤذن فيه للصالة، ومعنى 

 ذلك أنه ليس دير للرهبنة وال زاوية للمتعطلين وال تكية للدراويش، فليس في اإلسالم رهبنة وال دروشة.

ظلت المساجد حارسة اإلسالم، فهي  هذا ولم يكن المسجد للصالة فقط في عصور اإلسالم الماضية، فقد

 يستقبل فيها مراكز اإليمان ورموزه، وكان الرسول 

الوفود، كما كانت بمثابة مكاتب الخدمة االجتماعية وجمع التبرعات ومعونة المحتاجين ودراسة أحوال  

ر المسجد امتد ليشمل مهام أخرى، حيث التعل و  ة بالمعنى يم والتربيالمسلمين السياسية، وبناء الجيوو، بل إن د 

 (1)الشامل لكلمة تربية، ذلك المعنى الذي يكاد يرادف معنى الحياة بكافة جوانبها.

 مدى أهمية المسجد في المجتمع اإلسالمي:

يمكن لنا أن نتبين أهمية المسجد في المجتمع اإلسالمي من خالل حادثة الهجرة النبوية، حيث أقبل الرسول 

                                         
الوفا مصطفى المرا ي، المجلس األعلى محمد بن عبد الله الزركشي: إعالم الساجد بأحكام المساجد، تحقيق أبو  (1)

 .26هـ ،ص1384للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

 .212م، ص1286سعيد إسماعيل علي: معاهد التربية اإلسالمية، دار الفكر العربي، القاهرة،  (1)
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  واستقراره فيهاـ على إقامة مجتمع إسالمي راسخ متماسك، وكان أول خطوة في سبيل هذا ـ لمجرد وصوله

 األمر هو بناء المسجد.

وال  رور وال عجب، فإن إقامة المسجد أول وأهم ركيزة في بناء المجتمع اإلسالمي، ذلك المجتمع 

روح  وآدابه، وإنما ينبع ذلك كله منالمسلم، إنما يكتسب صفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام اإلسالم وعقيدته 

 (2)المسجد ووحيه.

كما أن من نظام اإلسالم وآدابه شيوع آصرة األخوة والمحبة بين المسلمين، لكن شيوع هذه اآلصرة ال يتم 

إال في المسجد، فما لم يتالق المسلمون يوميًا على مرات متعددة في بيت من بيوت الله، وقد تساقطت ما بينهم 

 الجاه والمال واالعتبار، ال يمكن لروح التآلف والتآخي أن تؤلف بينهم. من فوارق

فالمسجد إذن هو المنطلق لتكوين الفرد المسلم والمجتمع بأبعاده اإلنسانية واالجتماعية والفكرية، لما يقوم 

 به المسجد من دور هام في اإلرشاد والتوجيه.

ميدان للتربية الروحية والسمو النفسي، بل معقل من معاقل كما أنه دار إشباع ومركز النور الساطع، وهو  

الهداية والتوجيه، وكذلك مركز من مراكز التعليم والتوجيه لما ينفع الناس في الدنيا واآلخرة، وهو مدرسة لتقويم 

 سلو  اإلنسان وتقوية إرادته ودفعه إلى االستقامة والخير.

الدور التربوي للمسجد، حيث يعتبر المسجد أحد  ويمكن محاربة ظاهرة تعاطي المخدرات من خالل

المؤسسات التربوية ذات الدور المباشر في التأثير على حياة الفرد المسلم وسلوكياته ومعاملته مع أفراد المجتمع 

حوله، فالمسجد جامع وجامعة ألنه يمثل الحياة، وهو بحق أفضل مكان وأطهر بقعة وأقدس محل يمكن أن يتم 

 مسلم وتنشئته، ليكون فردًا صالحًا في المجتمع اإلسالمي الكبير.فيه تربية ال

هذا ويجب أن تتم محاربة ظاهرة تعاطي المخدرات من خالل الخطب والمحاضرات التي تلقى في المساجد 

 والندوات التي تعقد به لمناقشة آثارها المختلفة على الفرد والمجتمع عامة.

أسس الثقافة اإلسالمية األولى والفقه اإلسالمي، وكان يدرس في والمسجد هو المدرسة التي وضعت فيها 

المساجد في الماضي علوم القرآن والسنة والشريعة و يرها، ويمكن أن يتم من خالل المسجد دراسة الفتاوى 

ن موالفقه المتعلق بظاهرة المخدرات، والرد على االفتراءات التي يوجهها البعض لفئة من الناس قليلي الثقافة وم

تنقصهم الخلفية الثقافية اإلسالمية السليمة، وبها يندرجون لمستنقع تعاطي المخدرات، بحجة أن القرآن والسنة 

 خاصة حينما يرون الكبار من آبائهم وأهلهم ،لم تحرمها. فالمسجد من أعظم المؤثرات التربوية في نفوس الناشئة

                                         
 .112م، ص1283، دار الفكر ،3محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة، ط (2)
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على حب المسجد وارتياده دائمًا، وهذا أمر هام في  مجتمعين في المسجد لذكر الله والصالة، فينشأ الصغار

 مواجهة ظاهرة انحراف األحداث نحو تعاطي المخدرات، فوجود الصبية في

 (1)المسجد خير لهم من أن يذهبوا لدور اللهو واللعب مع أقرانهم الذين قلما يخلون من سيئي األخالق. 

فيه العلم النافع ويتشاورون فيما بينهم، ومن خالل  المسجد هنا هو منتدى المسلمين وملتقاهم الذي يتلقون

هذه الشورى والتناصح يتم محاربة المخاطر التي تواجه األمة بعد مشاورة أهل الرأي فيها واالستماع لنصحهم 

وتوجيههم، ومن خالل دراسة مخاطر تعاطي المخدرات في المجتمع المسلم بصفة عامة والفرد المسلم بصفة 

التشاور والتناصح بينهم يتم وضع العالج المحدد لهذه اآلفة: من حيث فتح عيادات ملحقة خاصة، وعن طريق 

بالمسجد لرعاية المدمنين وعالجهم، أو من خالل جمع مبال، مالية لعالج هذه الحاالت المدمنة في المصحات 

 المخصصة.

الصالة يتم تقويم وهكذا نجد أن هنا  رسالة عظمى للمسجد المسلم في الوقت الحاضر، فمن خالل 

فال ينحرف القتراف  ،(2)السلو  الشخصي االجتماعي، حيث يتم صقل نفس المؤمن وإرهاف حسه ووجدانه 

 الرذائل من األعمال والسلوكيات الخاطئة التي منها تعاطي المخدرات.

نفوس  يوكذلك من خالل الدور التعليمي التربوي الذي عن طريقه يمكن  رس القيم اإلسالمية الصحيحة ف

األفراد، وكذلك من خالل الندوات المتخصصة التي يلقيها أطباء مسلمون و يرهم ممن لهم اتصال بدراسة 

 ظاهرة تعاطي المخدرات.

ولكن ما نراه اليوم من انحسار لدور المسجد عن تلك المعاني والمهام التربوية الهامة )حيث نراه اليوم 

 دة أسباب أهمها:مقتصرًا على تأدية الصالة( فإنه يرجع لع

 ضعف الكثير من المسلمين في تمسكهم بدينهم.  -

 انخداع بعض المسلمين بزخرف الحياة في المجتمعات  ير اإلسالمية. -

  (1)البدع والشوائب التي انتشرت لجهل المسلمين بدينهم. -

ودعاة  ةولكن يمكن أن يكون للمسجد دوره المؤثر عن طريق إنشاء المكتبات الملحقة به، وتزويده بأئم -

                                         
-11، ص 46، السنة 11الدور التربوي للمسجد في اإلسالم، في مجلة التضامن اإلسالمي، جصالح أبو عراد الشهري:  (1)

23. 

 .34عبد الحميد كشك: دور المسجد في المجتمع المعاصر، دار المختار اإلسالمي، القاهرة، د.ت، ص (2)

 .13هـ، ص1326علي عبد الحليم محمود: المسجد وأثرة في المجتمع اإلسالمي، دون ناشر، القاهرة،  (1)
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 متفهمين لدورهم في مجال الدعوة وفي مواجهة هذه المشكالت المجتمعية.

وعليه يجب أن يتم اختيار أئمة المساجد بعناية فائقة حتى يقوموا بالدور المطلوب على أكمل وجه، فليست 

مسلمين لرسالة إمام المسجد مقتصرة على أداء الصلوات فحسب، بل تتعدى ذلك لشرح دروس التوعية وتوجيه ا

عن طريق الخطب والمحاضرات التي تمس صميم المشكالت المعاصرة في المجتمع، ومن أهم هذه المشكالت 

مشكلة تعاطي المخدرات، فعليه أن يبين للناس حكمها من حيث التعاطي أو االتجار أو التهريب أو التمويل أو 

 زراعة النباتات التي تستخرج منها أو استعمالها للعالج.

في أن هذا الدور لرجل الدين لدور خطير، إن استثمر كما يجب لكان وقاية للمجتمع من آثار وشرور  فال شك

 تعاطي المخدرات وانتشارها.

 :دور وسائل اإلعالم في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات والوقاية منها

مقروءة تعتبر من أهم إن وسائل اإلعالم المختلفة في عالمنا المعاصر سواء كانت مسموعة أم مرئية أم 

 المؤسسات التربوية ذات التأثير القوي على الرأي العام وتوجيه األمة الوجهة الصحيحة المعدة لها.

ووسائل اإلعالم كمؤسسات تربوية تمتاز بأن لديها قدرة عالية على جذب الناس من مختلف األعمار ومن 

افيًا، كما أنها تمتاز بمميزات ال تتوافر في  يرها من الجنسين، وهي أداة هامة من أدوات النهوض بالمجتمعات ثق

وسائط الثقافة األخرى، حيث إنها سريعة االستجابة لنشر المستحدثات في مجال العلم والمعرفة والتطبيق، 

  (1)سريعة اإلذاعة لها وقد مكنها من ذلك اعتمادها أساسًا على أحدث وسائل العلم الحديث والتكنولوجيا.

بدور وسائل اإلعالم في صيا ة شخصية الفرد وتوجيهه، وتأثيرها على صيا ة تفكيره بما تملك وإذا سلمنا 

هذه المؤسسات اإلعالمية من وسائل مطبوعة مثل: الكتب والصحف والمجالت والنشرات والملصقات، أو 

سلم ض، فالبد أن نبالوسائل السمعية والمرئية: كاإلذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والمهرجانات والمعار

 بدور هذه الوسائل والمؤسسات في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات.

إن مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات عبر وسائل اإلعالم تحتاج منا إلى خطة مدروسة تتوخى نشر 

المعلومات والحقائق المتعلقة بظاهرة تعاطي المخدرات بموضوعية كاملة، دون تهويل أو تهوين، مما يتطلب 

ك توظيف كافة الطاقات والكفاءات المتميزة باإلبداع بالتصدي لهذه الظاهرة من خالل البرامج المختلفة ونشر ذل

  (2)الوعي العلمي بين فئات المجتمع المهنية والعمرية.

                                         
 .116،دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص4محمود سلطان: مقدمة في التربية،ط (1)

 .142ناصر علي البرا : مرجع سابق، ص (2)
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ولذلك فعلينا أن نوجه هذا المنبر التربوي الهام الوجهة التي تتفق مع ديننا اإلسالمي الحنيف، واستخدامه  

 واجهة ظاهرة تعاطي المخدرات مع مراعاة األمور اآلتية:في م

توجيه هذه الوسائل الوجهة الصحيحة، حتى ال تكون سالًحا ذا حدين، فال تعرض أعمال تحارب  -1

المخدرات وأعمال أخرى تساعد على تعاطيها وانتشارها، وهذا يتطلب مراجعة كل ما يقدم من خالل هذه 

 والهدف المطلوب.الوسائل مراجعة دقيقة حتى تتفق 

عقد دورات تدريبية بصفة دائمة للقائمين على أمر هذه الوسائل وتزويدهم بالطرق واألساليب  -2

 والمعلومات الصحيحة حول هذه الظاهرة وكيفية عالجها.

أن تكون البرامج والمشروعات المقدمة من خالل هذه الوسائل التي  ايتها محاربة ظاهرة تعاطي  -3

ب الشخص في االستماع إليها واالستفادة بها، مع مراعاة اإلخراج المخدرات وعالجها متص فة بالسمات التي تر ِّ

الجيد وبالشكل المناسب الجذاب، ومع مراعاة تجويد المحتوى، وأن تكون متفقة مع التعاليم اإلسالمية وثقافتنا 

 السائدة.

 حتى تعم الفائدة من هذه البرامج.يجب أن تخاطب هذه البرامج كافة األعمار، وبلغة يفهمها معظم الناس  -4

ويجب أن ندر  جيدًا عدم االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم، وعدم االستفادة من جهودها المثمرة من 

ن اإلدمان من نشر مخالبه في المجتمع لدرجة يصعب معها العالج. كِّ  العوامل التي ت م 

قيم سلبية وخاطئة عامل هام من عوامل انتشار كما أن انتشار أفالم الفيديو بصفة خاصة وما تحويه من 

المخدرات، ويزداد خطر هذه الوسيلة )الفيديو( لدرجة كبيرة، حيث إن كثيرًأ من األسر اليوم توفر ألبنائها كمًا 

  هائاًل من األفالم دون تمحيص أو مراقبة لما يشاهده األبناء من هذا الغزو المباشر عبر الفيديو.. داخل البيوت.
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