
wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الوقاية من المخدرات
اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية 

فـي 
اململكة العربية ال�سعودية

تاأليف
الدكتور / عبد الله محمد أحمد نهاري

الطبعة الأوىل
1439هـ / 2018م



2

الوقاية من املخدرات اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية يف اململكة العربية ال�سعودية

       فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�سر 
نهاري ، عبد اهلل حممد

اململكة  اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية يف  الوقاية من املخدرات         
العربية ال�سعودية  ./ عبد اهلل حممد .- اأبها ، 1438هـ

           96 �ص ؛ 17 × 24 �سم 
        ردمك: 4- 3330 - 02  - 603 - 978

1- املخدرات - ال�سعودية              اأ - العنوان
         ديوي 347.531       1438/2686

    رقم الإيداع 1438/2686
  ردمك:4- 3330 - 603-02 - 978

عبد اهلل حممد اأحمد نهاري ، 1438هـ ح

حقوق الطبع حمفوظة
الطبعة الأوىل - 1439هـ - 2018م

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





3

الوقاية من املخدرات اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية يف اململكة العربية ال�سعودية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





4

الوقاية من املخدرات اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية يف اململكة العربية ال�سعودية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





5

الوقاية من املخدرات اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية يف اململكة العربية ال�سعودية

مقدمة

             احلم���داهلل رب العامل���ن الرحم���ن الرحيم واأ�ش���هد اأن ال اإله اإال اهلل ويل 
ال�ش���احلن , واأ�شهد اأن حممًدا عبداهلل ور�ش���وله اإمام املتقن �شلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�شحبه اأجمعن اأما بعد
            ف���اإن اأ�ش���ل ه���ذا البحث ر�ش���الة دكت���وراه تقدمت بها اإىل ق�ش���م الرتبية 
بكلي���ة الدعوة باجلامع���ة االإ�ش���امية باملدينة املن���ورة وكانت درا�ش���ة ميدانية على 
املوؤ�ش�ش���ات الرتبوية مبنطق���ة جازان عن الوقاية من املخ���درات , وقد �شاألني بع�ض 
املرب���ن اأن اأ�شتخل�ض من هذه الدرا�شة خمت�شرًا يتم ن�شره للقراء لعل اهلل اأن ينفع 
ب���ه يف جماله يف تثقيف املجتمع وبي���ان ماحتتاجه املوؤ�ش�ش���ات الرتبوية من اأ�شاليب 
ومقرتحات للوقاية من اآفة االآفات واأم املهلكات يف هذا الع�شر اأال وهي اآفة املخدرات 
و�شميت هذا املخت�شر: ) الوقاية من املخدرات : اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات 

الرتبوية يف اململكة العربية ال�سعودية ( , وجعلته يف املباحث االآتية :

• املبحث الأول : تعريف املخدرات	
• املبحث الثاين : حكم املخدرات يف الإ�سالم	
• املبحث الثالث : اأ�ساليب ال�سريعة الإ�سالمية يف الوقاية من املخدرات	
• املبحث الرابع : الأ�ساليب الجتماعية والنف�سية للوقاية من املخدرات	
• املبحث اخلام�س : الأ�ساليب الرتبوية للوقاية من املخدرات	
• املبحث ال�ساد�س : ت�سور مقرتح لدور املوؤ�س�سات الرتبوية يف الوقاية من 	

املخدرات يف اململكه العربية 

اأ�ش���األ اهلل اأن يدف���ع عنا وعن بادنا وعن امل�شلمن ه���ذه االآفات والفنت ماظهر 
منها ومابطن اإنه �شميع جميب     
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الوقاية من املخدرات اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية يف اململكة العربية ال�سعودية

المبحث األول

تعريف املخدرات 

ُتع���د املفاهي���م امل�شتخدم���ة يف جم���ال املخ���درات واالإدم���ان عدي���دة ومتنوعة, 
واالخت���اف فيها يرج���ع اإىل اختاف زاوية الروؤية له���ذه املفاهيم كما هو مبن من 

خال العر�ض التايل: 
اأ- التعريف اللغوي:

يعرف لفظ املخدرات يف اللغة العربية "باأنه املادة التي حتدث خدرًا يف اجل�شم 
عن���د تناولها, فخدر اأي ا�شترت عراه فتور وا�شرتخ���اء, فتدل على ال�شرت, اأي حجاب 

العقل والذهاب به." )1(
وتعد لفظة " خمدر" هي ترجمة للكلمة االإجنليزية Narcotics وامل�شتقة اأ�شا�شًا 
من االإغريقية Narcosis التي تعني "يخدر اأو يجعل خمدرًا. وي�شيف اأنه كم�شطلح, 
 ,)Cannabis واحل�شي�ض Opium يق�ش���د باملخدرات كل مادة طبيعية )كاالأفي���ون
اأو م�شنع���ة من املادة الطبيعية ) كالهريوي���ن Heroine واملورفن Morphine( اأو 
تركيبي���ة, اأي مركبات كيماوي���ة ال تعود يف اأ�شلها اإىل خم���درات طبيعية اأو م�شنعة 
)كاملثبطات Depressant واملن�شطات Stimulants( والتي يف حال تناولها, توؤدي 

اإىل تاأثريات فيزيولوجية ونف�شية وع�شوية خمتلفة" )2(
ب-التعريف ال�سطالحي:

يع���رف الدكت���ور اإ�شماعيل عبد ال���كايف املخدرات باأنها "م���ادة كيميائية ت�شبب 
النعا�ض والنوم وغياب الوعي امل�شحوب بت�شكن االأمل.)3(

جمم���ع اللغ���ة العربي���ة, االإدارة العامة للمعجمات واإحي���اء الرتاث,املعجم الو�سيط , باب اخل���اء ف�شل الدال ثم   )1(
الراء, مكتبة ال�شروق الدولية,القاهرة,الطبعة الرابعة,2004م , �ض516 

بريك, يو�شف �شالح ,املخدرات والعوملة, جامعة نايف العربية للعوم االأمنية, الريا�ض, 1428ه� , �ض 52.   )2(
عبد الغني, �شحر , الأطفال وتعاطي املخدرات, املكتبة امل�شرية للطباعة والن�شر, 2007, �ض 48.   )3(
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وتع���رف منظمة ال�شحة العاملية Whoاملخ���درات Drugs باأنها "كل املواد التي 
ت�شتخدم يف غ���ري االأغرا�ض الطبية, ويكون من �شاأن تعاطيها تغيري وظائف اجل�شم 
والعقل, ويوؤدي االإف���راط يف تناولها اإىل حالة من التعود واالإدمان, باالإ�شافة لاآثار 

اجل�شمية والنف�شية واالجتماعية.")1(
واملخ���در "ه���و كل مادة توؤخذ عرب الفم اأو االأن���ف اأو احلقن لتغري من الوظائف 

الطبيعية للج�شم وتعمل على اإحداث تغيريات يف ال�شلوك والتفكري وال�شعور." )2(
 ويعرفه���ا الدكت���ور عب���د الرحمن �شعب���ان باأنها "عب���ارة عن م���ادة طبيعية اأو 
م�شنع���ة ذات خوا����ض بيوكيميائي���ة)3( تتميز بقدرته���ا على التاأثري عل���ى املجموعة 
الع�شبية الدماغية , االأمر الذي يوؤدي اإىل ا�شطرابات ج�شمية وعقلية ونف�شية لدى 

متعاطيها.....")4(
واملخ���درات هي " تلك املواد التي توؤث���ر على درجة الوعي والتيقظ فيتاأثر انتباه 
االإن�ش���ان وتتاأثر حوا�ش���ه ومييل اإىل النوم وقد تت�شبب يف فق���دان الوعي.. ومن اأبرز 

�شمات املواد املخدرة اأنها ت�شكن االأمل" )5(
واملخ���در ه���و " كل ما يتناوله االإن�شان, اأو ي�شمه, اأو يحقن به, اأو ميت�شه بغر�ض 

اإحداث تخديرًا بج�شمه, وعقله , اإىل غري ذلك" )6(

احلميدان, عايد علي , اأثر احلروب يف انت�سار املخدرات, جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية, الريا�ض,1428ه� , �ض 12.  )1(
اأب���و اإ�شماعي���ل, اأك���رم عبد القادر, املوؤ�س�ســـات الرتبويـــة ودورها يف ن�ســـر الوعـــي باأخطار املخـــدرات, ندوة: دور   )2(
املوؤ�ش�شات الرتبوية يف احلد من تعاطي املخدرات, الريا�ض: جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية, 1428ه� ,.�ض6

البيوكيميائية :Biochemical  : الكيمياء احليوية.)قامو�ض املورد للدكتور روحي البعلبكي , حرف الكاف , دار   )3(
العلم للماين , ط6, 1995م,�ض907(.

عطيات, عبد الرحمن �شعبان,املخدرات والعقاقري اخلطرة وم�سوؤولية املكافحة, اأكادميية نايف العربية للعلوم   )4(
االأمنية, الريا�ض,1421ه� , �ض14. 

�شادق, عادل , م�شكلة االإدمان وتعاطي املخدرات, االإدارة العامة لرعاية ال�شباب, القاهرة, 1999م , �ض59.   )5(
�شدي���ق, اأمرية حممد , روؤية اإ�سالمية لدور بع�ص املوؤ�س�سات الرتبويـــة يف الوقاية من خطر املخدرات, ر�شالة   )6(

ماج�شتري غري من�شورة, جامعة اأم القرى, اململكة العربية ال�شعودية, 1413ه�, �ض 7. 
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وع���رف اأي�ش���ًا باأنه " كل مادة خ���ام اأو م�شتح�شر يحتوي عل���ى جواهر مهبطة, 
من�شطة, اأو مهلو�شة من �شاأنها اإذا ا�شتخدمت يف غري االأغرا�ض الطبية اأو ال�شناعية 
املوجه���ة اأن توؤدي اإىل حالة من التع���ود اأو االإدمان مما ي�شر بالفرد واملجتمع نف�شيًا 

و�شحيًا, واجتماعيا, واقت�شاديا." )1(
ج- التعريف القانوين:

واملخ���درات قانونا هي جمموعة من املواد التي ت�شب���ب االإدمان وت�شمم اجلهاز 
الع�شب���ي ويحظ���ر تداولها اأو زراعته���ا اأو �شنعها اإال الأغرا����ض يحددها القانون وال 

ت�شتعمل اإال بوا�شطة من يرخ�ض له بذلك".)2(
د- التعريف الطبي: 

ميك���ن تعريف املواد املخدرة باأنه���ا " اأية مادة كيميائية – طبيعية اأو �شناعية- 
ت�شتخ���دم يف ع���اج بع�ض االأمرا�ض اأو الوقاية منه���ا اأو ت�شخي�شها اأو التي ت�شتخدم 

بغر�ض ال�شعور باللذة الناجتة عن تعاطيها. " )3(
د- التعريف ال�سرعي: 

وم���ن الناحي���ة ال�شرعية عرفه���ا االإمام الق���رايف)4( باأنها " كل م���ا يغيب العقل 
واحلوا����ض دون اأن ي�شح���ب ذل���ك ن�شوة اأو �ش���رور فاإذا �شحب ذلك ن�ش���وة اأو �شرور 

اعتربت م�شكراً." )5(

االأ�ش���م, عم���ر ال�شي���خ, الرقابـــة البحريـــة علـــى ال�سالئـــف والكيماويـــات امل�ستخدمـــة يف الإنتاج غـــري امل�سروع   )1(
للمخدرات واملوؤثرات العقلية, اأعمال ندوة: مكافحة تهريب املخدرات عرب البحر, اأكادميية نايف العربية للعلوم 

االأمنية,1422ه� , �ض13. 
عبد الكايف, اإ�شماعيل عبد الفتاح, الإ�سالم ومكافحة املخدرات , )مرجع �شابق( , �ض7  )2(

الو�ش���ون, �ش���ارة, كل مـــا يجـــب اأن يعرفـــه الآبـــاء عـــن املخـــدرات, دار الف���اروق للن�ش���ر والتوزي���ع والرتجم���ة,   )3(
القاهرة,2005م �ض 28-27.

أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العباس الصنهاجي القرافي أحد علماء المالكية من   )4(
مؤلفاته ) الذخيرة والفروق ( مات بمصر سنة684هـ ,)ينظر: االأعام , خري الدين الزركلي , 

ط 13 , دار العلم للماين , بريوت , 1998م , ج1, �ض123(.
القحطاين, ربيع بن طاحو�ض , اأمناط التن�سئة الأ�سرية لالأحداث املتعاطني للمخدرات, ر�شالة ماج�شتري غري   )5(

من�شورة, اأكادميية نايف العربية للعوم االأمنية , الريا�ض, 1423ه�, �ض 13. 
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الوقاية من املخدرات اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية يف اململكة العربية ال�سعودية

هـ- التعريف الإجرائي: 
ويعرفه���ا الباحث اإجرائيا باأنها " جمموعة م���ن العقاقري النباتية اأو الكيميائية 
امل�شنع���ة والت���ي يتم تعاطيها عن طري���ق الفم اأو االأنف اأو احلق���ن وتقوم بح�شرها 
ب�شف���ة م�شتمرة هيئ���ة ال�شحة العاملية وامل�ش���رع املحلي الإدراجه���ا يف جداول قابلة 

لاإ�شافة اأو احلذف اأو التغري نظرا الآثارها ال�شارة" 
وم���ن خ���ال العر�ض ال�شاب���ق لوجهات النظ���ر املختلفة ملفهوم املخ���در, يت�شح 
اأن���ه يوجد تعريف���ات كثرية للمادة املخ���درة, ولكنها واإن اختلفت م���ن حيث الن�ض, 
فاإنه���ا تلتقي من حيث املعن���ى املق�شود, ولذلك يوجد عدة اأبع���اد م�شرتكة بن هذه 

التعريفات يحددها الباحث كما يلي: 
تعاط���ي املخدرات يوؤدي اإىل اإبط���اء اأو تن�شيط اجلهاز الع�شبي ومراكز املخ   -

يف االإن�شان. 
عند تناول هذه املواد يف االأغرا�ض الطبية توؤدي اإىل ت�شكن االأمل, واإذا تكرر   -

تناولها يف االأغرا�ض غري الطبية توؤدي اإىل التعود واالإدمان. 
طريقة تعاط���ي املخدرات خمتلفة , فمنها ما يوؤخذ عن طريق الفم , ومنها   -

ما يوؤخذ عن طريق االأنف , ومنها ما يوؤخذ عن طريق احلقن للج�شم.
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المبحث الثاني 

حكم املخدرات يف الإ�سالم

االإ�شامية  وال�شريعة   , الع�شر  "يعت���رب اخلمر واملخدرات م�شكلة من م�شاكل 
مل تهمله���ا, وحت���ى يتب���ن للجاحدي���ن واحلاقدي���ن واملروج���ن له���ا حن قال���وا اأن 
املخ���درات لي�ش���ت حراما لع���دم ورود ن�ض بتحرميه���ا يف الكتاب وال�شن���ة فقد قرر 
علم���اء االإ�ش���ام اأن املخدرات ب�شت���ى اأنواعها واأ�شكاله���ا واأحجامها حرام وال ميكن 
اأن ت���اأذن ال�شريعة االإ�شامية بتعاطيها مع حترميها فكيف تبيح ال�شريعة االإ�شامية 
�شيئ���ا من هذه املخدرات الت���ي تلحق �شررها البالغ باالأمة اأف���راًدا وجماعات مادًيا 
و�شحًي���ا واجتماعًي���ا, وكيف يح���رم اهلل �شبحانه وتعاىل العلي���م احلكيم اخلمر من 
كثريه���ا وقليله���ا ملا فيها من مف�ش���دة والأن قليلها داع اإىل كثريه���ا, ويبيح املخدرات 
وم���ا فيه���ا من املف�شدة, ويزيد عليها مبا هو اأعظم منه���ا واأكرث �شررا للدين والعقل 

واخللق".)1(
المطلب األول 

حكم اخلمور واملخدرات يف الكتاب وال�سنة

ينب���ع احلك���م ال�شرعي يف رف�ض االإدم���ان وحماربته من منب���ع اأ�شيل وهو ذلك 
التعار����ض ال�ش���ارخ, والتناق�ض الكام���ل بن االإدمان وجوهر الوج���ود االإن�شاين كما 
ر�شمته �شرائع اهلل, ففي االإ�شام يقوم الوجود االإن�شاين يف الكون على عقيدة ثابتة 
ه���ي اأن االإن�شان هو خليفة اهلل على االأر�ض, ا�شتخلفه عليها لبنائها ولعمارتها, وهو 
ا�شتخ���اف ال �شبيل للقي���ام باأعبائه اإال بالعقل, فالعقل هو اأداة االإن�شان يف ا�شتقبال 

عبد احلليم, اأنور حافظ , م�ساكل البطالة والإدمان , )مرجع �شابق(,�ض 125.  )1(
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تكاليف اهلل وفهمها واإعمال موجباتها, واأداء دوره يف البناء وعمارة الكون. )1(
وق���د ورد يف الق���راآن الكرمي الكث���ري من االآيات الدالة دالل���ة قطعية على حرمة 

املخدرات وذلك من اأوجه كثرية منها:
اأ- خبث املخدرات:

م���ن امل�شلم به عند اأ�شحاب العقول الراجح���ة, واالأذواق ال�شليمة اأن املخدرات 
تدخل يف زمرة اخلبائث ل�شررها على اجل�شم وخطرها على ال�شحة, واهلل �شبحانه 
ق���د اأح���ل لاإن�ش���ان الطيبات وحرم علي���ه اخلبائ���ث للحفاظ على ج�شم���ه و�شامة 

خلق���ه وتفكريه, وظهوره يف املجتمع مبظهر حمب���ب جميل فيقول اهلل تعاىل چ ڄ  
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   
ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  چ2 , كم���ا يق���ول �شبحان���ه چ ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   
ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  چ3  كم���ا قال عز وجل 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   چ 
ھ  ھ  چ4 . )5(

ب- اإحلاق املخدرات باخلمر:
تع���اىل:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ويق���ول اهلل 
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ6.

املجل�ض القومي ملكافحة وعاج االإدمان, املخدرات اأوهام- اأخطار – حقائق , الطبعة الثانية, 1998م, �ض 35   )1(
)2(  �شورة االأعراف : االآية رقم : 157

)3(  �شورة الن�شاء :االآية رقم :2
)4(  �شورة املائدة:االآية رقم 100

النجيمي, حممد بن يحيى , املخدرات واأحكامها يف ال�سريعة الإ�سالمية , )مرجع �شابق( , �ض1227.  )5(
)6(  �شورة املائدة: االآية رقم 91-90
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و"اإن القيا�ض دليل �شرعي يف م�شائل احلال واحلرام واأ�شل من اأ�شول الت�شريع 
لتاأ�شي�ض احلكم ال�شرعي, واإن علة التحرمي يف ال�شراب هي االإ�شكار هذا يف ال�شائل 
الأن���ه كان معروفا وقت نزول القراآن الكرمي اأما اجلوامد من املخدرات فعرفت فيما 
بع���د ولذلك يطبق عليها احلكم من واق���ع عموم احلديث وكل م�شكر خمر وكل خمر 
ح���رام... فالقراآن الكرمي حدد االأ�ش�ض وترك الباب مفتوحا لاجتهاد يف التفا�شيل 
فهن���اك ن�شو�ض عامة, وعلى العق���ل القيا�ض واال�شتنباط والنتيجة اأن كل امل�شكرات 

واملخدرات حمرمة يف القراآن بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة".)1(
ج- النهي عن الإ�سرار بالنف�س:

ق���ال اهلل ع���ز وج���ل:چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  ے  ۓ  چ2  , كم���ا يق���ول تع���اىل: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  

ڇ  ڍ  چ3.

"فكل ما يوؤدي اإىل االإ�شرار باجل�شد الب�شري, والعقل اإذ ميز به اهلل االإن�شان 
ع���ن �شائ���ر خملوقاته وجعل���ه خليفته يف االأر����ض, اإمنا يعد من اخلبائ���ث, وبالتايل 

من املحرمات".)4(
و"م���ن املجمع عليه عند الفقهاء واملجتهدين اأن م���ا يوؤدي اإىل ال�شرر ويوقع يف 
املهالك فاإن اجتنابه واجب وفعله حرام عما بالقاعدة ال�شرعية املقررة يف ال�شريعة 
االإ�شامية )ال�شرر يزال( واالأ�شل يف هذه القاعدة قول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث اأبي 

عبد احلليم, اأنور حافظ , م�ساكل البطالة والإدمان , )مرجع �شابق(, �ض 126.  )1(
)2(   �شورة البقرة : االآية رقم 195
)3(   �شورة الن�شاء : االآية رقم 29

م�شباح, عبد الهادي ,الإدمان, الدار امل�شرية اللبنانية للن�شر والتوزيع, القاهرة, 2004, �ض67  )4(
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الوقاية من املخدرات اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية يف اململكة العربية ال�سعودية

فو�ش���ف اخلم���ر باأنها داء وهذا ما تو�ش���ل اإليه "راأي الط���ب اإذ اأن اخلمر تولد 
اأمرا�شا كثرية ميوت بها كل عام عدد ال يح�شى من النا�ض, وفكرة التداوي باخلمر 
حيل���ة �شيطانية حتى تتمكن من النف�ض وت�شبح عادة ي�شعب انتزاعها, ومثل اخلمر 
كل م���ادة لها خطر مايل اأو ج�شم���اين اأو خطر اجتماعي اأو خط���ر ديني كاحل�شي�ض 

واالأفيون اأو اأي مادة اأخرى فهي حمرمة حرمة اخلمر".)1(

المطلب الثاني 
 اأقوال بع�س علماء الإ�سالم يف املخدرات

اتف���ق علماء االإ�شام الذين ظهرت يف عهدهم املواد املخدرة على حرمتها وحرمة 
االجتار بها وعقوبة من تناولها, وذلك بعد اأن تبينت لهم اأ�شرارها ال�شيئة على االإن�شان 

وظهر ذلك يف كامهم وفتاويهم حول بع�ض املخدرات التي ظهرت يف زمانهم. 
يقول ابن عابدين)2(: "ويحرم اأكل البنج واحل�شي�شة واالأفيون الأنه مف�شد للعقل 

وي�شد عن ذكر اهلل وعن ال�شاة ".)3( 
ويف�شل االإمام القرايف التفريق بن امل�شكر, واملرقد, واملف�شد فيقول)4(: 

"فامل�شك���ر ه���و: الذي يغط���ي العقل وال تغيب معه احلوا����ض, ويتخيل �شاحبه 

اأبو النور, حممد االأحمدي,احذروا املخدرات , )مرجع �شابق(,�ض 17.   )1(
اب���ن عابدين: حممد اأمن ب���ن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�شقي , ول���د �شنة1198ه� , فقيه الديار ال�شامية   )2(
واإمام احلنفية يف ع�شره . مولده ووفاته يف دم�شق . من موؤلفاته رد املحتار على الدر املختار, يعرف بحا�شية ابن 
عابدي���ن , ورفع االنظار عما اأورده احللبي عل���ى الدر املختار, و  العقود الدرية يف تنقيح الفتاوي احلامدية, تويف 
�شنة1252ه�)ينظر: االأعام , خري الدين الزركلي , ط 13 , دار العلم للماين , بريوت , 1998م , ج6,�ض53(
اب���ن عابدي���ن , حممد اأمن بن عمر بن عبد العزيز, حا�سية رد املحتـــار على الدر املختار، ج6, دار اإحياء الرتاث   )3(

العربي, ط2, 1386ه� , �ض458.
الق���رايف , اأحم���د بن اإدري�ض ,الفـــروق ، وبهام�شه تهذيب الفروق والقواعد ال�شنية ملحم���د علي بن ح�شن املالكي   )4(

,عامل الكتب,بريوت , )د.ت(, �ض215- 216.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





18

الوقاية من املخدرات اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية يف اململكة العربية ال�سعودية

كاأنه ن�شوان م�شرور قوي النف�ض �شجاع كرمي, ولذلك قال ال�شاعر)1(: 
ـــا مـــــــلـــوكـــــــا ـــرتكـــن ــــ ـــت ـــا ُيـــنـــهـــنـــُهـــــــنـــا الـــــــلـــقـــــــاُء ونــــ�ــــســــربـــــــــهــــا فــــ ــــــداً مــــ ـــــــ واأُ�ــــــسْ

د هو: الذي يغيب احلوا�ض كال�شمع, والب�شر, وال�شم, والذوق, واللم�ض كالبنج.  واملرَقِ
اأم���ا املف�شد فهو: امل�شو�ض للعق���ل كاحل�شي�ض واالأفيون و�شائ���ر املخدرات واملفرتات 
الت���ي تثري اخللط الكامن يف اجل�شد, ولذلك تختل���ف اأو�شاف م�شتعمليها فتحدث حدة 
مل���ن كان مزاجه �شفراويا, وحتدث �شباتا و�شمتا مل���ن كان مزاجه بلغميا, وحتدث بكاء 
وجزع���ًا مل���ن كان مزاج���ه �شوداويا, وحت���دث �شرورا مل���ن كان مزاجه دموي���ا فتجد من 
متناوليها من ي�شتد بكاوؤه, ومنهم من ي�شتد �شمته ومنهم من يعظم �شروره وانب�شاطه. 
ف�ش���ّراب اخلمر تكرث عربدتهم ووثوب بع�شهم عل���ى بع�ض بال�شاح. ويهجمون 
عل���ى بع�ض االأعمال الت���ي ال يطيقونها يف حال ال�شحو كما اأ�ش���ار ال�شاعر, اأما اأهل 
احل�شي����ض واالأفي���ون في�ش���ريون َهَمدًة �شاكت���ن انتزعت منهم ق���وة البط�ض بل هم 
اأ�شب���ه �ش���يء بالبهائم ولذلك تكرث ح���وادث القتل مع �شراب اخلم���ر وال تكاد توجد 
م���ع اأ�شح���اب املخدرات اإذ هذه املخ���درات حتدث خنوثة الطب���ع وف�شاده, وقد جتر 

�شاحبها اإىل الدياثة على زوجته واأهله ف�شا عن االأجانب. 
وامل�شكرات حمرمة اإجماعا وفيها احلد, واملخدرات حمرمة كذلك, وفيها احلد 

اأو التعزير الزاجر عنها. 
واملرق���دات يج���وز ا�شتعمالها للعمليات اجلراحية. قال اب���ن فرحون املالكي)2(: 

هو ح�شان بن ثابت ر�شي اهلل عنه , ي�شف اخلمر يف ق�شيدة له يف اجلاهلية )ُينظر: �شرح ديوان ح�شان بن ثابت   )1(
, عبد الرحمن الربقوقي , دار الكتاب العربي , بريوت , 1981 , �ض 84(.

ابن فرحون :عبد اهلل بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي , اأبو حممد : فقيه , من العلماء باحلديث . اأ�شله من   )2(
تون�ض , ولد �شنة 693ه� يف املدينة ون�شاأ بها , له " الدر املخل�ض من التق�شي وامللخ�ض " يف احلديث , و " ك�شف 
املغط���ى يف �ش���رح خمت�شر املوط���ا ", و " العدة يف اإعراب عم���دة االحكام يف احلديث, ت���ويف �شنة769ه�)ينظر: 

االأعام , خري الدين الزركلي , ط 13 , دار العلم للماين , بريوت , 1998م ,ج4,�ض182(
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والظاه���ر ج���واز ما ي�شقى من املرق���د لقطع ع�شو ونحوه, الأن �ش���رر املرقد ماأمون, 
و�ش���رر الع�ش���و غري ماأم���ون. وبهذا تنفرد املرق���دات ع���ن املخدرات")انتهى كام 

القرايف(. 
وق���د ورد يف القواع���د ال�شنية يف االأ�ش���رار الفقهية: "اعل���م اأن النبات املعروف 
باحل�شي�ش���ة مل يتكل���م عليه االأئمة املجتهدون وال غريهم م���ن علماء ال�شلف, الأنه مل 
يك���ن يف زمنه���م واإمنا ظه���ر يف اأواخر املائ���ة ال�شاد�شة وانت�شر يف دول���ة التتار. قال 
العلقم���ي)1( يف �ش���رح اجلامع: ُحكي اأن رجًا من العجم ق���دم القاهرة وطلب دليًا 
عل���ى حترمي احل�شي�شة وعقد لذلك جمل�شًا ح�شره علماء الع�شر, فا�شتدل احلافظ 
زين الدين العراقي)2( بحديث اأم �شلمة: )نهى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن كل م�شكر ومفرت( 

فاأُعجب احلا�شرون بذلك".)3( 
وق���ال ابن حجر الهيتمي)4(: "واعلم اأن احل�شي�شة املعروفة حرام كاخلمر. يحد 
اآكلها على قول قال به جماعة من اأهل العلم كما يحد �شارب اخلمر. وهي اأخبث من 
اخلم���ر من جهة اأنه���ا تف�شد العقل واملزاج اإف�شادًا عجيب���ًا حتى ي�شري يف متعاطيها 

حممد بن عبد الرحمن بن علي بن اأبي بكر العلقمي , �شم�ض الدين : فقيه �شافعي , عارف باحلديث . من بيوتات   )1(
العل���م يف القاه���رة . كان من تاميذ اجلال ال�شيوطي , ومن املدر�شن باالزهر . له موؤلفات منها: الكوكب املنري 
ب�ش���رح اجلام���ع ال�شغري , ولد �شنة 897 ه���� , وتويف �شنة 969ه�. )ينظر: االأعام , خري الدين الزركلي , ط 13 , 

دار العلم للماين , بريوت , 1998م ,ج4,�ض270( 
ه���و زي���ن الدين عبد الرحيم بن احل�شن ب���ن عبد الرحمن بن اأبي بكر بن اإبراهيم الك���ردي ال�شافعي, كنيته اأبو   )2(
الف�شل, ويعرف باحلافظ العراقي, بحاثة من كبار حفاظ احلديث,اأ�شله من رازنان )من اأعمال اإربل(,ولد �شنة 
725ه���� , رحل اإىل كل م���ن احلجاز وال�شام, والتقى بعلمائهما واأخذ عنهم, وتوغل يف علم احلديث بحيث �شار ال 
يعرف اإال به, وان�شرفت اأوقاته فيه, وتقدم على اأقرانه ومعا�شريه, حتى اأثنى عليه الكبار من �شيوخ ع�شره, من 
موؤلفاته )االألفية( يف م�شطلح احلديث, و�شرحها, و )التحرير( يف اأ�شول الفقه, و )نظم الدر ال�شنية( منظومة 

يف ال�شرية النبوية, و )االألفية يف غريب القراآن( , تويف �شنة806 ه� )
املالك���ي , حمم���د علي بن ح�شن املكي , القواعـــد ال�سنية يف الأ�سرار الفقهيـــة ، ج1، مطبوع مع الفروق للقرايف ,   )3(

عامل الكتب , بريوت , ) د.ت(, �ض217
ه���و اأحم���د بن حممد بن علّي بن حجر الهيتمي )من الهيامت قرية مب�شر( ال�شعدي املكي الفقيه املحدث �شاحب   )4(
التاآلي���ف العدي���دة الت���ي عليها املدار عن���د ال�شافعية يف احلج���از واليمن وغريهم���ا , ولد �شن���ة 899, وتويف �شنة 
974ه�)ينظ���ر: فهر�ض الفهار����ض واالأثبات ومعجم املعاجم وامل�شيخات وامل�شل�ش���ات , عبد احلي بن عبد الكبري 

الكتاين , دار الغرب االإ�شامي – بريوت, ط2, 1982م,ج2,�ض113(
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تخن���ث قبيح ودياثة عجيبة وغري ذلك من املفا�ش���د, فا ي�شري له من املروءة �شيء 
البتة, وي�شاهد من اأحواله خنوثة الطبع وف�شاده وانقابه اإىل اأ�شر من طبع الن�شاء.. 
يال  وك���ذا متعاطي نحو البنج واالأفيون, واخلمر اأخبث من جهة اأنها تف�شي اإىل ال�شِّ
عل���ى الغري واإىل املخا�شم���ة واملقاتلة والبط�ض. ثم قال: و�شب���ب اختاف العلماء يف 
احل���د فيه���ا ويف جنا�شتها كونه���ا جامدة مطعوم���ة لي�شت �شرابا. فقي���ل هي جن�شة 
كاخلمر وهو ال�شحيح عند ال�شافعية. وقيل: املائعة جن�شة. واجلامدة طاهرة. قال: 

وعلى كل حال فهي داخلة فيما حرم اهلل ور�شوله من اخلمر لفًظا ومعنى".)1( 
وق���ال ابن حج���ر الع�شق���اين)2(: "وا�شُتدلهَّ مبطل���ق قول���ه ملسو هيلع هللا ىلص: )كل ما ي�شكر 

حرام)3( على حترمي امل�شكر ولو مل يكن �شرابا فيدخل يف ذلك احل�شي�شة".)4(
وق���ال اب���ن القيم)5( رحم���ه اهلل: "اإن اخلمر يدخ���ل فيها كل م�شك���ر مائًعا كان 
اأو جام���ًدا ع�ش���رًيا اأو مطبوًخ���ا , فيدخ���ل فيها لقم���ة الف�شق والفج���ور- ويعني بها 
احل�شي����ض- الأن هذا كل���ه خمر بن�ض ر�ش���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال�شري���ح ال�شحيح الذي ال 
مطعن يف �شنده اإذ �شح عنه قوله: )كل م�شكر خمر()6( , و�شح عن اأ�شحابه الذين 

الهيثم���ي , اب���ن حجر, الزواجر عـــن اقـــرتاف الكبائر , ج2, حتقيق حمم���د حممود عبدالعزي���ز و�شيد اإبراهيم   )1(
وجمال ثابت , دار احلديث, القاهرة , 1423ه� - 2002م , �ض138

اب���ن حج���ر: هو احلافظ اأب���و الف�شل اأحمد بن عل���ي بن حممد الع�شق���اين, من احلف���اظ امل�شهورين واملحدثن   )2(
البارع���ن, من موؤلفاته: فت���ح الباري, وتهذيب التهذيب, ونخبة الفكر, تويف �شن���ة 852ه�) ينظر: االأعام , خري 

الدين الزركلي , ط 13 , دار العلم للماين , بريوت , 1998م , ج1,�ض178( 
�شحي���ح م�شل���م كتاب االأ�شربة , رقم احلديث )2003( , �شنن الرتم���ذي كتاب االأ�شربة, رقم احلديث )1861( ,   )3(
�ش���نن اأب���و داود كتاب االأ�شربة , رقم احلديث )3679( , �شنن ابن ماجه , كتاب االأ�شربة رقم احلديث )3390( , 

م�شند اأحمد بن حنبل )98/2(.
الع�شقاين,اأحمد بن علي بن حجر , فتح الباري ب�سـرح �سحيح البخـاري ,ج10, حتقيق حممد فوؤاد عبدالباقي   )4(

وحمب الدين اخلطيب , دار الريان للرتاث – القاهرة , ط 2 , 1409ه�, �ض38 
اب���ن القيم: هو حممد بن اأب���ي بكر بن اأيوب الدم�شقي, ولد �شنة 691ه� بدم�ش���ق, تتلمذ على �شيخ االإ�شام, كان   )5(
بارع���ًا يف �شت���ى العلوم, له موؤلفات كثرية منها: اإعام املوقعن, وزاد املعاد, تويف �شنة 751ه�.) ) ينظر: االأعام 

, خري الدين الزركلي , ط 13 , دار العلم للماين , بريوت , 1998م,ج6,�ض56(
�شحيح البخاري , كتاب االأ�شربة , رقم احلديث)5586( , �شحيح م�شلم كتاب االأ�شربة , رقم احلديث )2001(   )6(
, �ش���نن الرتم���ذي كتاب االأ�شربة, رقم احلديث )1866( , �شنن الن�شائي كت���اب االأ�شربة , رقم احلديث )5591( 
, �ش���نن اأب���و داود كتاب االأ�شربة , رقم احلديث )3687( , �شنن ابن ماجه , كتاب االأ�شربة رقم احلديث )3386( 
, م�شن���د اأحم���د بن حنبل )226/6( , موطاأ مالك , كتاب االأ�شربة رقم احلديث )1595( , �شنن الدارمي , كتاب 

االأ�شربة رقم احلديث )2097(. 
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ه���م اأعل���م االأمة بخطابه وم���راده اأن اخلمر ما خامر العقل , عل���ى اأنه لو مل يتناول 
لفظ���ه ملسو هيلع هللا ىلص "كل م�شك���ر" لكان القيا����ض ال�شريح الذي ا�شتوى في���ه االأ�شل والفرع 
م���ن كل وج���ه حاكما بالت�شوية بن اأنواع امل�شك���ر , فالتفريق ب�ن نوع ونوع تفريق بن 

متماثلن من جميع الوجوه".)1(

 وق���ال اب���ن البيطار)2( : "اإن احل�شي�ش���ة وت�شمى القنب م�شكرة ج���ًدا اإذا تناول 
االإن�شان منها قدر درهم اأو درهمن , وقبائح خ�شالها توجد فى االأفيون".)3( 

وق���ال ال�شنعاين4:"اإن���ه يح���رم م���ا اأ�شكر م���ن اأي �ش���يء واإن مل يك���ن م�شروًبا 
كاحل�شي�شة".)5(

    كم���ا اأفا�ض �شيخ االإ�ش���ام ابن تيمية يف بيان حكم احل�شي�شة فكان مما قال:  
وال�شكر منها حرام  ي�شكر,  اأو مل  �شواء �شكر منها  ال�شلبة حرام  "هذه احل�شي�شة 
باتف���اق امل�شلمن, ومن ا�شتحل ذل���ك وزعم اأنه حال فاإنه ي�شتت���اب , ثم قال: ومن 

اب���ن قي���م اجلوزية , حممد بن اأبي بكر الزرعي , زاد املعاد يف هدي خري العباد, ج5, دار الر�شالة للن�شر , بريوت   )1(
,1998م , �ض662.

عب���د اهلل ب���ن احمد بن البيطار املالقي ) �شي���اء الدين , اأبو حممد ( عامل بالنبات والطب رحل من االندل�ض اإىل   )2(
امل�ش���رق , فق���دم م�شر وال�شام , و�شافر اإىل باد االغارقة واق�شى باد الروم , ولقى جماعة من علماء النبات , 
وت���ويف بدم�ش���ق فجاأة يف �شعبان . من ت�شانيفه : جامع مفردات االدوية واالغذية , تعليقة على منهاج البيان فيما 
ي�شتعمل���ه االن�ش���ان من االدوية املفردة واملركبة و�شماها االبانة واالعام مبا يف املنهاج من اخللل واالوهام , تويف 
�شنة646 ه (ُينظر:معجم املوؤلفن, عمر ر�شا كحاله, دار اأحياء الرتاث العربي للطباعة والن�شر,)د.ت(,�ض123(
اب���ن البيط���ار , حمم���د �شياء الدين , اجلامع ملفـــردات الأدوية والأغذية , املجلد الث���اين , �ض 479 , دار الكتب   )3(

العلمية , بريوت , )د.ت( , �ض 479
االإمام امل�شند املحدث احلافظ اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�شماعيل احل�شني املعروف بابن االأمري, ولد �شنة 1099ه�   )4(
, رح���ل اإىل مك���ة, قراأ احلديث على اأكابر علمائها وعلم���اء املدينة, وبرع يف جميع العلوم, وتفرد بريا�شة العلم يف 
�شنع���اء , اتف���ق اأهل الع�شر على خط���ه ووثوقه, وله موؤلفات واأم���ايل تدل على �شعة روايته,ل���ه موؤلفات يف غالب 
الفن���ون, ونظم النخب���ة للحافظ ابن حجر و�شماه " ق�شب ال�شكر " غاي���ة يف ال�شا�شة والعذوبة, ثم �شرحه, وله 
�شب���ل ال�ش���ام �شرح فيه بلوغ املرام البن حجر, تويف �شنة 1182ه�)ُينظ���ر, البدر الطالع مبحا�شن من بعد القرن 

ال�شابع  , ملحمد علي ال�شوكاين .دار املعرفة ,بريوت ,)د.ت(, �ض111(
ال�شنع���اين , حمم���د بن ا�شماعيل , �سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام, حتقيق ع�شام الدين ال�شبابطي وعماد ال�شيد   )5(

, دار احلديث, القاهرة . ط 1 , 2000م , �ض 146
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كان ي�شتح���ل ذلك جاها فاإن���ه ما يعرف اهلل ور�شوله واأنه���ا حمرمة, وال�شكر منها 
ح���رام باالإجماع.. وكل ما يغيب العقل فاإن���ه حرام واإن مل حت�شل به ن�شوة وال طرب 
ف���اإن تغييب العقل حرام باإجماع امل�شلمن... واأما املحققون من الفقهاء فعلموا اأنها 
م�شك���رة, واإمن���ا يتناولها الفجار ملا فيها من الن�شوة والط���رب, فهي جتامع ال�شراب 
امل�شك���ر يف ذلك, واخلمر توج���ب احلركة واخل�شومة, وهذه توج���ب الفتور والذلة, 
وفيه���ا مع ذلك ف�شاد املزاج والعق���ل, وفتح باب ال�شهوة, وما توجبه من الدياثة مما 

هو �شر من ال�شراب امل�شكر".)1( 
وحكى القرايف)2( وابن تيمية)3( االإجماع على حترمي احل�شي�شة واأن من ا�شتحلها 
فقد كفر , و �شرح االإمام ابن دقيق العيد)4(باأن جوزة الطيب)5( م�شكرة , ونقله عنه 

املتاأخرون من ال�شافعية واملالكية, واعتمدوه. )6(

اب���ن تيمية, اأحمد بن عب���د احلليم, جمموع الفتاوى, ج� 34, جمع وترتي���ب عبدالرحمن بن قا�شم وابنه حممد ,   )1(
جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف, املدينة املنورة , 1416ه� , �ض 96

�شبقت ترجمته �ض4.  )2(
اب���ن تيمي���ة: هو تقي الدين اأبو العبا�ض اأحمد بن عبداحلليم ب���ن عبدال�شام احلراين, ولد يف ربيع االأول 661ه�,   )3(
ب���رع يف علم الرجال وعلل احلديث والفقه وعلم ال���كام, امتحن واأوذي وحب�ض مرات مب�شر ودم�شق, حتى تويف 
بدم�ش���ق يف 20 ذي القع���دة �شنة 728ه�, �شاحب امل�شنفات الكثرية ومنها درء تعار�ض العقل والنقل, والتدمرية.

)ُينظر: تذكرة احلفاظ للذهبي , ج4 , �ض496(.
تق���ي الدي���ن حممد بن علي بن وهب بن مطيع ب���ن اأبي الطاعة الق�شريي امل�شري اأب���و الفتح املعروف بابن دقيق   )4(
العيد , حمدث , حافظ , فقيه , اأ�شويل , اأديب نحوي , �شاعر خطيب , من اآثاره االإملام يف معرفة االأحكام , تويف 
بالقاه���رة �شن���ة 702ه� .) ينظ���ر: االأعام , خري الدين الزركلي , ط 13 , دار العل���م للماين , بريوت , 1998م 

ج6, �ض399(
ج���وز يف ق���در العف�ض �شهل املك�شر رقيق الق�شر طيب الرائح���ة يوؤتى به من باد الهند )اجلامع ملفردات االأدوية   )5(

واالأغذية البن البيطار , ج1,حرف اجليم,�ض113( .
اآب���ادي, اأب���و الطي���ب حممد �شم�ض احلق , عون املعبود �شرح �شنن اأبي داود,ج5, دار الفكر – ب���ريوت , ط3 , 1399ه� ,   )6(

�ض99.
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المطلب الثالث
فتاوى اأ�سهر علماء الإ�سالم يف الع�سر احلا�سر حول تهريب وترويج املخدرات

1- هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية:
�ش���در عن جمل����ض هيئة كبار العلم���اء يف اململكة العربية ال�شعودي���ة فيما يتعلق 

بتهريب وترويج املخدرات ما يلي
 , اإال عل���ى الظاملن  للمتق���ن وال عدوان  العامل���ن والعاقب���ة  "احلم���د هلل رب 
وال�ش���اة وال�ش���ام عل���ى اأ�ش���رف االأنبي���اء واملر�شلن نبين���ا حممد واآل���ه و�شحبه 

اأجمعن وبعد
ف���اإن جمل�ض هيئ���ة كبار العلماء يف دورت���ه التا�شعة والع�شري���ن املنعقدة مبدينة 
الريا����ض بتاريخ 9 /6 /1407ه� وحتى 20/ 6/ 1407ه� وقد اطلع على برقية خادم 
احلرمن ال�شريفين امللك فهد بن عبد العزيز - حفظه اهلل - ذات الرقم �ض 8033 

وتاريخ 11/ 6/ 1407ه� والتي جاء فيها:
) نظ���رًا مل���ا للمخدات م���ن اآثار �شيئة وحي���ث الحظنا كرثة انت�شاره���ا يف االآونة 
االأخ���رية والأن امل�شلح���ة العام���ة تقت�ش���ي اإيج���اد عقوب���ة رادعة ملن يق���وم بن�شرها 
واإ�شاعته���ا �شواء عن طريق التهري���ب اأو الرتويج , نرغب اإليكم عر�ض املو�شوع على 

جمل�ض هيئة كبار العلماء ب�شفة عاجلة وموافاتنا مبا يتقرر ( .
وق���د در�ض املجل�ض املو�شوع وناق�شته م���ن جميع جوانبه يف اأكرث من جل�شة وبعد 
املناق�ش���ة والت���داول يف الراأي وا�شتعرا����ض نتائج انت�شار هذا الوب���اء اخلبيث القتال 
تهريب���ًا واجتارًا وترويج���ًا وا�شتعمااًل املتمثلة يف االآثار ال�شيئ���ة على نفو�ض متعاطيها 
وحمله���ا اإياهم على ارتكاب جرائ���م الفتك وحوادث ال�شيارات واجل���ري وراء اأوها 
توؤدي اإىل ذلك وما ت�شببه من اإيجاد طبقة من املجرمن �شاأنهم العدوان وطبيعتهم 
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ال�شرا�ش���ة وانته���اك احلرم���ات , وجت���اوز االأنظمة واإ�شاع���ة الفو�شى ملا ت���وؤدي اإليه 
مبتعاطيه���ا من حالة من امل���رح والتهيج واعتقاد اأنه قادر عل���ى كل �شيء ف�شًا عن 
اجتاه���ه اإىل اخ���رتاع اأفكار وهمي���ة حتمله على ارتكاب اجلرمية , كم���ا اأن لها اآثارًا 
�ش���ارة بال�شحة العامة وقد توؤدي اإىل اخللل يف العق���ل واجلنون, ن�شاأل اهلل العافية 

وال�شامة لهذا كله , فاإن املجل�ض يقرر باالإجماع ما يلي:
اأواًل: بالن�شب���ة للمهرب للمخدرات فاإن عقوبته القتل ملا ي�شببه تهريب املخدرات 
واإدخاله���ا الباد من ف�ش���اد عظيم ال يقت�ش���ر على املهرب نف�ش���ه واأ�شرار ج�شيمة 
واأخطار بليغة على االأمة مبجموعها ويلحق باملهرب ال�شخ�ض الذي ي�شتورد اأو يتلقى 

املخدارت من اخلارج فيمون بها املروجن 
ثانًي���ا: اأم���ا بالن�شبة ملروج املخ���درات فاإن ما اأ�ش���دره املجل����ض ب�شاأنه يف قراره 
رق���م )85( وتاريخ 11/11/ 1401ه���� كاف يف املو�شوع ون�شه كما يلي ) الثاين من 
يروجه���ا �شواء كان ذل���ك بطريق الت�شنيع اأو اال�شترياد بيعا و�ش���راء اأو اإهداء ونحو 
ذل���ك من �شروب اإ�شاعتها ون�شرها , فاإن كان ذلك للمرة االأوىل فيعزر تعزيرًا بليغًا 
باحلب�ض اأو اجللد اأو الغرامة املالية اأو بهما جميعا ح�شبما يقت�شيه النظر الق�شائي 
, واإن تك���رر من���ه ذلك فيعزز مبا يقطع �شره عن املجتم���ع ولو كان ذلك بالقتل , الأنه 
يفعل���ه هذا يعترب من املف�شدين يف االأر�ض وممن تاأ�ش���ل االإجرام يف نفو�شهم , وقد 
ق���رر املحقق���ون من اأهل العلم اأن القتل �شرب من التعزي���ر , قال �شيخ االإ�شام ابن 
تيمي���ة - رحم���ه اهلل تع���اىل - " ومن مل يندفع ف�شاده يف االأر����ض اإال بالقتل مثل قتل 
املفرق جلماعة امل�شلمن الداعي للبدع يف الدين " . اإىل اأن قال " واأمر النبي , ملسو هيلع هللا ىلص 
, بقتل رجل تعمد الكذب عليه , و�شاأله ابن الديلمي عن من مل ينته عن �شرب اخلمر 
فقال من مل ينته عنها فاقتلوه " . ويف مو�شع اآخر قال - رحمه اهلل - يف تعليل القتل 
تعزي���رًا م���ا ن�ش���ه " وه���ذا الأن املف�شد كال�شائ���ل واإذا مل يندفع ال�شائ���ل اإال بالقتل 

قتل"اأ.ه�.)1(

ابن تيمية, اأحمد بن عبد احلليم, جمموع الفتاوى , ج28 , �ض347  )1(
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ثالًث���ا: يرى املجل�ض اأنه البد قبل اإيقاع اأي من تلك العقوبات امل�شار اإليها يف فقرتي 
)اأواًل( و )ثانًيا( من هذه القرار ا�شتكمال االإجراءات الثبوتية الازمة من جهة املحاكم 

ال�شرعية وهيئات التمييز وجمل�ض الق�شاء االأعلى براءة للذمة واحتياطًا لاأنف�ض .
رابًعا: البد من اإعان هذه العقوبات عن طريق و�شائل االإعان قبل تنفيذها اإعذارًا 

واإنذارًا . هذا وباهلل التوفيق , و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه و�شلم .")1(
                                                                                     هيئة كبار العلماء

2- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء باململكة العربية ال�سعودية:
ورد يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء باململكة العربية ال�شعودية 

ما ن�شه:
)  5001  ( رقم  الفتوى  من  الثالث  "ال�شوؤال 

�س3: ما هي اأدلة حترمي املخدرات؟
ج3: املخدرات من اخلبائث, وقد حرم اهلل على عباده جميع اخلبائث, ومل يحل 

له���م اإال الطيبات كما يف قول���ه �شبحان���ه: چ گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  
ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  چ  2 وقول���ه يف و�ش���ف نبين���ا حمم���د ملسو هيلع هللا ىلص : چ ڄ  
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   
ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ3 ومل���ا روى اأب���و داود واأحم���د عن اأم �شلمة 

ابن باز, عبدالعزيز بن عبداهلل واآخرون , فتاوى اإ�سالمية,جمع: حممد بن عبدالعزيز امل�شند , ط1, دار القلم   )1(
, بريوت , 1408ه� , ج3, �ض530

)2(  �شورة املائدة : االآية رقم: 4
)3(  �شورة االأعراف : االآية رقم: 157
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يف جملة الدعوة ال�شعودية عن حكم من قتل يف �شبيل مكافحة املخدرات مبا ن�شه:
" الق���ارئ عل���ي عبد اهلل جمعان من املنطقة ال�شرقية بعث اإلينا �شوؤاال يقول 
فيه : ال �شك اأن اإدارة مكافحة املخدرات ت�شعى جاهدة ل�شد املنافذ التي من طريقها 
تت�شل���ل تلك ال�شم���وم من املخدرات اإىل هذا البلد الطاه���ر . وقد ن�شط مروجو هذه 
ال�شم���وم ولكن بعون اهلل ثم بق���وة وعزمية رجال مكافحة املخ���درات اأ�شيبت جهود 

اأولئك املروجن بال�شلل .
و�ش���وؤايل يا �شماح���ة ال�شيخ هو : هل يعت���رب �شهيدا من قتل م���ن رجال مكافحة 
املخ���درات عند مداهمة اأوكار متعاطي املخدرات ومروجيها ؟ ثم ما حكم من يديل 

مبعلومات ت�شاعد رجال املكافحة للو�شول اإىل تلك االأوكار ؟ اأفتونا ماأجورين". 
فاأج���اب ال�شي���خ رحمه اهلل بقول���ه : "ال ريب اأن مكافحة امل�شك���رات واملخدرات 
م���ن اأعظم اجلهاد يف �شبيل اهلل , ومن اأهم الواجبات التعاون بن اأفراد املجتمع يف 
مكافحة ذلك; الأن مكافحتها يف م�شلحة اجلميع; والأن ف�شوها ورواجها م�شرة على 
اجلمي���ع , ومن قت���ل يف �شبيل مكافحة هذا ال�شر وهو ح�ش���ن النية فهو من ال�شهداء 
, وم���ن اأعان على ف�شح ه���ذه االأوكار وبيانها للم�شئولن فه���و ماأجور , وبذلك يعترب 
جماه���دا يف �شبي���ل احلق ويف م�شلح���ة امل�شلمن وحماية جمتمعه���م مما ي�شر بهم 
, فن�ش���األ اهلل اأن يه���دي اأولئك املروج���ن لهذا الباء واأن يرده���م اإىل ر�شدهم واأن 
يعيذه���م من �ش���رور اأنف�شهم ومكائ���د عدوهم ال�شيطان , واأن يوف���ق املكافحن لهم 
الإ�شابة احل���ق واأن يعينهم على اأداء واجبهم وي�شدد خطاهم وين�شرهم على حزب 

ال�شيطان اإنه خري م�شئول")1(

فتاوى �شماحة ال�شيخ عبد العزيز بن باز, جملة الدعوة ال�شعودية , الريا�ض , العدد 1061 يف 10 / 2 / 1407 ه� .  )1(
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4- ال�سيخ حممد بن �سامل البيحاين)1(
يع���د ال�شيخ حمم���د بن �شامل البيح���اين رحمه اهلل من اأكرب علم���اء اجلمهورية 
العربي���ة اليمني���ة يف الع�شر احلا�شر , لذلك ي�شتح�شن الباح���ث اإيراد راأيه يف هذه 
الدرا�ش���ة خا�شة فيما يتعلق بتعاطي الق���ات , وذلك الأن بع�ض املتعاطن للقات يربر 
لتعاطي���ه بفتاوى مزعومة لبع�ض علماء باد اليمن جتيز تناول القات , فهذا عامة 
اليم���ن البيحاين رحم���ه اهلل يذكر حكم احل�شي����ض والقات وما فيهم���ا من املفا�شد 

واالأ�شرار فيقول يف كتابه اإ�شاح املجتمع عن احل�شي�ض:
 "ويلح����ق اخلم����ر يف حكمه����ا و �شررها احل�شي�ش����ة التي يحد متناوله����ا كما يحد 
�شارب اخلمر , و هي اأخبث من اخلمر من جهة اأنها تف�شد العقل و املزاج حتى ي�شري 
����ث و دياثه , و غري ذلك من الف�شاد , و اإنها ت�شّد عن ذكر اهلل , و عن  يف الرج����ل تخنُّ
ال�شاة , وهي داخلة فيما حّرم اهلل ور�شوله من اخلمر و امل�شكر لفظَا اأو معنى")2(.

ر على ال�شح���ة البدنية ؛  ويق���ول ع���ن القات : "ومعل���وٌم من اأمر القات اأن���ه يوؤثِّ
فيحط���م االأ�شرا����ض , ويهيج البا�شور , ويف�شد املعدة , وي�شع���ف �شهية االأكل , ويدر 
ال�شا����ض – وهو الودي – ورمب���ا اأهلك ال�شلب , واأ�شعف املن���ى , واأظهر الهزال , 
و�شبب القب�ض املزمن , ومر�ض الكلى , واأوالد �شاحب القات غالبَا يخرجون �شعاف 
البنية , �شغار االأج�شام ق�شار القامة , قليٌل دمهم , م�شابن بعدة اأمرا�ض خبيثة:

الآفـــــــاِت اآفــــــة  تـــعـــرف  اأن  ُرمـــــــَت  الـــقـــاِتاإِن  مــ�ــســغ  اإدمــــــــان  اإىل  فـــانـــظـــر 
احل�ســــــــــــــــــراِت الــــقــــاُت قـــتـــٌل لـــلـــمـــواهـــب و الـــُقـــــــوى  و  لــلــهــمِّ  ـــــٌد  َوُمـــــَولِّ

)1(  حممد بن �شامل بن ح�شن بن احمد بن خمي�ض بن عبيد بن احمد الكدادي البيحاين ال�شبواين الع��دين الب�شري 
.ول���د ع���ام 1326ه ..1908م يف بيح��ان الق�شب عامل فقيه داعية خطيب نا�شط اجتماعي , تلقي درا�شته على ي�د 
م�شايخ���ه م���ن اآل ال�شاطري ودر�ض يف االأزه���ر مب�شر , بلغت موؤلفاته العلمية اأكرث م���ن اثنن وع�شرين كتابا غري 
الر�شائل واملواعظ من اأهم موؤلفاته: اإ�شاح املجتمع, تويف يف تعز 1972/12/10وذلك بعد عودته بيوم واحد من 
اداء فري�شة احلج ذو احلجه عام1392ه� )ُينظر : اأنباء الزمان فيمن رحل من علماء بيحان خالل قرنني من 

الزمان ، عبدا هلل عبدا لقادر العليمي باوزير الطبعة الأوىل 1419هـ - 1998م ، �ص 81 – 92(
البيحاين , حممد بن �شامل , اإ�سالح املجتمع حتقيق يحي بن علي احلجوري دار العا�شمة )د.ت(, �ض 666  )2(
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ـــــومــة مــ�ــســمـــ فــــكــــرٌة  اإل  الـــــقـــــاُت  ــبــاِتمــــا  تـــرمـــي الــنــفــو�ــص بــاأبــ�ــســع الــنــكـــ
فــاتــًكــا داًء  الأحـــ�ـــســـــــاء  يف  �ــــصُ العــــ�ــــســــاَب لــلــ�ــســدمــاِتيـــنـــ�ـــســـاُب  ــــعــــرِّ وُي
ـــامـــهـــا ــقــاِء الــعــاتــييــــــذُر الــــعــــقــــوَل تـــتـــيـــُه يف اأوهــــ ـــ ـــ وُيـــذيـــُقـــهـــا كــــاأ�ــــَص الــ�ــس
ُطـــمـــوَحـــُه الــ�ــســبــاب  روح  يف  ـــــاِتوُيــــيــــُت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــُب كـــــلَّ عـــزيـــــــــــٍة و ثــبـــ ــــ ـــذيــــ وُي
اأمــــــــــــواله مــــْع  ــــرء  امل عــمــر  النقمـــــــــــاِتيــغــتــال  مــن  ــوانــاً  ـــ ـــ األ ـــــه  ـــ وُيــريـــ  
قـــــــــــــــاتٌل ـــّوِة  والـــُفـــتــــ لـــــــالإرادة  ـــراِتهـــو  ــــ هــــو مــــاحــــٌق لــــــالأوُجــــــِه الـــنـــ�ـــسِ
ُهـــــواِتـــــِه وجــــــــوِه  اإىل  نــــظــــرَت  ـــــواِتفــــــــاإذا  اأبــــ�ــــســــرَت فــيــهــا �ـــســـفـــرَة الأمــــــ

وهذا مع ما يبذل اأهله فيه من االأثمان الغالية املحتاج اإليها , ولو اأنهم �شرفوها 
يف االأغذية الطيبة , وتربية اأوالدهم , وت�شدقوا بها يف �شبيل اهلل لكان خريا لهم.

واإنه���م ليجتمع���ون على اأكل���ه من منت�شف النه���ار اإىل غ���روب ال�شم�ض , ورمبا 
اأ�شتم���ر االجتم���اع اإىل منت�شف الليل ياأكلون ال�شجر , ويف���رون اأعرا�ض الغائبن , و 

يخو�شون يف كل باطل , ويتكلمون فيما ال يعنيهم")1(.
5- ال�سيخ جاد احلق علي جاد احلق)2(:

�شئ���ل ف�شيل���ة ال�شيخ ج���اد احلق علي جاد احل���ق عن بيان احلك���م ال�شرعي يف 
تعاطي املخدرات فاأجاب 

".. اإذا كان م���ن ال�شروري���ات التي حر�ض االإ�شام على املحافظة عليها حفظ 
النف����ض وحفظ العقل فاإنه يف �شبيل هذا حرم املوبق���ات واملهلكات واملذهبات للعقل 
واملف�ش���دات ل���ه, فاإن اأحدا م���ن النا�ض ال ي�شك يف اأن �شع���ادة االإن�شان رهينة بحفظ 
عقل����ه, الأن العق����ل كالروح من اجل�شد, به يعرف اخلري م����ن ال�شر وال�شار من النافع, 

املرجع ال�شابق , �ض68-67  )1(
جاد احلق علي جاد احلق �شيخ االأزهر ال�شابق املولود يف بطرة يف حمافظة الدقهلية اخلمي�ض املوافق )13 جمادى   )2(
االآخرة �شنة 1335 ه� = 5 اإبريل 1917م( وتويف عام 1996م, �شغل عدة منا�شب اأهمها عمله باملحاكم ال�شرعية 
يف �شنة )1366ه� = 1946م(, وعن مفتًيا للديار امل�شرية يف )رم�شان 1398ه� - اأغ�شط�ض 1978م( فعمل على 
تن�شيط الدار, واملحافظة على تراثها الفقهي.)امل�شدر: موقع االأزهرغدًا , تاريخ الت�شفح1432/3/9ه�,ال�شاعة 

http://www.azhartomorrow.com/index.html 8 �شباحًا
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9- ال�سيخ حممود �سلتوت:)1(
"يق���ول ال�شيخ حممود �شلتوت رحمه اهلل )واإذا كانت هذه االأ�شرار التي ظهرت 
للخم���ر والت���ي مل تظهر ويعلمه���ا اخلبري بطبائ���ع االأ�شياء هي من���اط التحرمي وهي 
ال�ش���ر يف ثبوت تلك االأحكام يف االإ�شام كان من ال�ش���روري ل�شريعة تبنى اأحكامها 
عل���ى حت�شيل املنافع ودفع امل�شار اأن حت���رم كل مادة من �شاأنها اأن حتدث مثل تلك 
االأ�ش���رار اأو اأ�ش���د, �ش���واء اأكانت تلك املادة �شائ���ا م�شروبا, اأو جام���دا ماأكوال , اأم 
م�شحوق���ا م�شموما, وهذا طريق من ط���رق الت�شريع الطبيعية قار يف النفو�ض, عرفه 
االإن�ش���ان منذ اأن اأدرك خوا�ض االأ�شياء, وقارن ما عرف ملا مل يعرف ال�شرتاكهما يف 
�شب���ب احلكم ومعناه, ومن هنا لزم ثبوت تلك االأحكام يف كل مادة ظهرت بعد عهد 
الت�شري���ع, وكان له���ا مثل اآثار اخلم���ر اأو اأ�شد كاملواد املعروف���ة االآن با�شم املخدرات 
كاحل�شي����ض واالأفي���ون والكوكاي���ن ملا لها م���ن االآثار ال�شحي���ة والروحي���ة واالأدبية 
واالجتماعية فوق ما للخمر, وكان من ال�شروري حرمتها يف نظر االإ�شام اإن مل يكن 
بحرف���ة الن�ض فربوحه وعلته, وبالقاعدة العام���ة ال�شرورية التي هي اأوىل القواعد 
الت�شريعية يف االإ�شام وهي: )دفع امل�شار و�شد اأبوابها( وبهذا اأجمع فقهاء االإ�شام 

على حرمتها( ".)2(

حمم���ود �شلت���وت) 1310 - 1383 ه���  = 1893 - 1963 م ( : فقي���ه مف�ش���ر م�ش���رى ولد يف منية بن���ي من�شور )   )1(
بالبح���رية ( وتخ���رج باالزهر ) 1918 ( وتنقل يف التدري�ض اإىل اأن نقل للق�ش���م العايل بالقاهرة ) 1927 ( وكان 
داعي���ة اإ�ش���اح نري الفك���رة , يقول بفتح باب االجتهاد . و�شع���ى اإىل اإ�شاح االزهر فعار�ش���ه بع�ض كبار ال�شيوخ 
وط���رد ه���و ومنا�شروه , فعم���ل يف املحاماة ) 1931 - 1935 ( واأعيد اإىل االزهر , فع���ن وكيا لكلية ال�شريعة ثم 
كان من اأع�شاء كبار العلماء ) 1941 ( ومن اأع�شاء جممع اللغة العربية ) 1946 ( ثم �شيخا لازهر ) 1958 ( 
اإىل وفاته.) ) ينظر: االأعام , خري الدين الزركلي , ط 13 , دار العلم للماين , بريوت , 1998م ج3, �ض344(

املرجع ال�شابق , �ض21-20   )2(
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المبحث الثالث 

اأ�ساليب ال�سريعة الإ�سالمية يف الوقاية من املخدرات

المطلب األول 
الأ�سلوب الوقائي

اإن بداي���ة الوقاي���ة هي منع ال�شخ����ض من الوقوع يف براث���ن االإدمان وعلى ذلك 
ف���اإن اأول اأ�شاليب الوقاية من اإدمان املخدرات ه���ي التحرمي , وكما تبن �شابقا فاإن 
االإ�شام قد حرم املخدرات حترمي اخلمر , وذلك من خال االآيات املذكورة واأقوال 

الفقهاء والعلماء على خمتلف الع�شور
وم���ن خال ه���ذا التحرمي ف���اإن االإ�شام ي�شع احلاج���ز االأول اأم���ام االإدمان وهو 
اإح�شا�ض الفرد بحرمة ذلك املنكر, غري اأن هذا االإح�شا�ض يكرب وينمو من خال الرتبية 
والتن�شئة ال�شليم���ة التي تقوم على اإح�شا�ض الفرد مبراقبة اهلل تعاىل له, وحر�شه على 
البع���د عن املع�شية, وهنا ياأتي دور الرتبية ال�شحيحة للطفل قبل اأن ي�شل اإىل مرحلة 
املراهق���ة وهي املرحلة التي يكون فيها ال�شاب اأك���رث عر�شة للوقوع يف االإدمان. ولذلك 

فقد اعتمد املنهج االإ�شامي يف الوقاية من املخدرات على املحاور التالية
اأوًل: الرتبية ال�سليمة

– عموم���ا- عمنلية بن���اء الفرد واملجتمع وف���ق �شيغة قائمة على  "فالرتبي���ة 
مفاهي���م عقائدية اأخاقية حمددة, ف���اإذا كانت الرتبية اإ�شامي���ة كان ارتكاز هذه 
ال�شيغ���ة على مفاهي���م االإ�شام العقدي���ة والفكري���ة وامل�شلكية, والعملي���ة الرتبوية 
يف االإ�ش���ام ت�شته���دف بناء ال�شخ�شية, بن���اء الفرد واملجتمع , وف���ق هذه املفاهيم 
متاما وم���ن غري مداخات اأخرى, فاإذا حتقق ذلك كان بناء ال�شخ�شية االإ�شامية 
بن���اء متكاما ومتوازنا ووقائي���ا, ال�شخ�شية التي متتلك مناع���ة ذاتية حتفظها من 
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فاإن خريا فخري, فهذا الطفل عبد اهلل بن اأبي بكرة يراقب اأدعية والده, وي�شاأله عن 
ذل���ك ويجيب���ه والده دليل فعله هذا. اأخرج اأبو داود عن عبد اهلل بن اأبي بكرة رحمه 
اهلل ق���ال : قل���ت الأبي : يا اأبت اأ�شمع���ك تقول غداًة : اللهم عافن���ي يف �شمعي, اللهم 
عافن���ي يف ب�ش���ري, وال اإله اإال اأن���ت, تكررها ثاثا حن ت�شب���ح وثاثا حن مت�شي. 

فقال: يا بني اإين �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدعو بهن, فاأنا اأحب اأن اأ�شنت ب�شنته")1(
اإن قب���ول االأبن���اء الآبائه���م وعدم وج���ود اأي انحراف���ات يف منوذج االآب���اء يوؤدي 
اإىل تاأثره���م ب�شخ�شي���ة االآباء وثب���ات معتقداتهم وقدرتهم على اختي���ار االأ�شدقاء 
وحتم���ل �شغوطه���م لتعاطي اأو لتجربة املخ���درات لذلك فاإن تعلي���م االأبناء االعتماد 
عل���ى اأنف�شه���م والثق���ة يف قراراتهم املبني���ة على ح�ش���ن التقدير وع���دم االنحراف 
خلف ف���رارات االآخرين هو العامل االأ�شا�شي الذي �ش���وف يجعلهم يرف�شون تعاطي 

املخدرات حتى لو تعاطاها كل اأ�شدقائهم. )2(
3- البعد عما يوؤدي اإىل تعاطي املحرمات

م���ن اأه���م اأ�شالي���ب الوقاية م���ن اأي اآفة ه���ي قطع الط���رق املوؤدي���ة اإليها, حتى 
ال ي�ش���ل الطري���ق بال�شخ�ض اإىل نهايت���ه "فاالإ�شام حن ح���رم املخدرات حرم كل 
الطرق املو�شلة اإليها جريا على �شنته يف �شد الذرائع, وحترمي الو�شائل املف�شية اإىل 
املحرم, ومم���ا يقت�شي اأن يدعو التحذير خطر االختاط مبن يت�شلون باملخدرات, 
وخط���ر ارتياد االأماكن التي يتم فيها التعاطي, ولو مل ي�شهم ال�شخ�ض يف �شيء مما 
يج���ري فيه���ا , وحث االآباء اإىل تب�شري �شغارهم حت���ى ال يخدعهم قرناء ال�شوء , اأو 
يغريه���م مروجو املخ���درات في�شقطوا يف حبائله���م, وكل ذلك ا�شتجاب���ة ملا ياأمر به 

القراآن الكرمي من عدم م�شاحبة من غ�شب اهلل عليهم". )3( 

املرج���ع ال�شاب���ق ,�ض90, وحديث اب���ن اأبي بكرة رواه اأب���و داود 4/ 324, واأحم���د 5/ 42 والن�شائي يف عمل اليوم   )1(
والليلة برقم 22وابن ال�شني برقم 69والبخاري يف االأدب املفرد وح�شنه العامة ابن باز يف حتفة االأخيار, �ض26

ال�شالح , خالد اأحمد , الإدمان مر�ص الع�سر, موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي , 2004م , �ض 104  )2(
املني���اوي, حمم���د بدر, الدليل الإر�سادي للدعـــاة، �سندوق مكافحة وعالج الإدمـــان والتعاطي  املجل�ض القومي   )3(

ملكافحة وعاج االإدمان ,القاهرة ,1999م, �ض 58
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"وحن يتحدث القراآن عن االأ�شياء التي توؤدي اإىل االإدمان فاإنه يقول: چ ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
اأال  ب���كاف  لي����ض  اأي   1 چ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
تفعله, ولكن يجب اأن تبتعد عن كل ما يقربك منه فلي�ض بكاف اأال ت�شرب اخلمر ولكن 
ال جتل�ض يف مكان يقدم فيه خمر, اأو مع �شديق ي�شرب اخلمر, اأو حتمله الإن�شان لكي 
ي�شرب���ه, الأن النف����ض االأمارة بال�شوء قد جتد يف ه���ذا مدخا اأو نقطة �شعف لديك, 
ت�شلمك بعدها اإىل �شلطان االإدمان, حيث تتوىل املادة امل�شببة لاإدمان قيادتك بعد 

ذلك, دون احلاجة اإىل النف�ض االأمارة بال�شوء اأو اإىل ال�شيطان" )2(
روى اأب���و داود يف �شنن���ه عن ابن عمر ر�شي اهلل عنهما قوله: "نهى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ع���ن اجللو�ض على مائ���دة ي�شرب عليها اخلمر". وامل�شتفاد من ذلك اأنه يحرم جمال�شة 
مق���رتيف املعا�ش���ي اأي���ا كان نوعها, الأن يف جمال�شته���م اإهدارا حلرم���ات اهلل, والأن من 
يجل�ض مع الع�شاة الذين يرتكبون املنكرات يتخلق باأخاقهم ال�شيئة, ويعتاد ما يفعلون 
م���ن ماآثم ك�شرب امل�شك���رات واملخدرات, كما يجري على ل�شانه ما يتناقلونه من �شاقط 

القول, ومن اأجل البعد بامل�شلم عن الدنايا وعن ارتكاب اخلطايا".)3(
ثانيًا: التحذير من الوقوع يف حبائل ال�سيطان.

ج���اء القراآن يف العديد من االآيات القراآنية يحذرنا من ال�شيطان الرجيم ويبن 
لنا اأنه عدو مبن لاإن�شان, فيقول اهلل جل �شاأنه:چ ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  
ی   ی   ىئ   ىئ     ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ       ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ  

ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ   چ4

وقد ورد يف البحر املحيط "اأن النهي عن اتباع خطوات ال�شيطان كناية عن ترك 

)1(  �شورة البقرة: االآية رقم : 90
م�شباح, عبد الهادي ,الإدمان, الدار امل�شرية اللبنانية للن�شر والتوزيع, القاهرة, 2004م , �ض 66  )2(

جاد احلق, جاد احلق علي , الفتاوى الإ�سالمية اجلزء الأول , دار الفاروق للن�شر , القاهرة ,2005م , �ض 86  )3(
)4(  �شورة البقرة : االآية رقم : 168– 169
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ع���ن جابر ر�شي اهلل عنه اأن النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "اإن اهلل حرم بيع اخلمر, وامليتة 
واخلنزي���ر واالأ�شن���ام", وقد ورد عنه اأي�شا اأحاديث كث���رية موؤداها اأن ما حرم اهلل 

االنتفاع به , يحرم بيعه , واأكل ثمنه. )1(
"وق���د اأفت���ى جمل�ض هيئ���ة كبار العلم���اء بدورت���ه ال�شابع���ة والع�شري���ن بتاريخ 
1406/6/6ه���� باأن االإخبار عن مهربي ومروجي املخدرات وامل�شكرات وغريهم من 
املجرم���ن واجب على كل من ع���رف ذلك واأنه من التعاون على الرب والتقوى املاأمور 
ب���ه يف يف الكت���اب العزيز وال�شن���ة املطهرة.. فقد ق���ال اهلل جل �شاأن���ه َوَتَعاَوُنوْا َعَلى 
نهَّ اهلّلَ �َشِديُد اْلِعَقاِب(2  ُق���وْا اهلّلَ اإِ اْل���ربِّ َوالتهَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَل���ى االإِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتهَّ
وق���ال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "م���ن راأى منكم منكرا فليغريه بيده فاإن مل ي�شتطع فبل�شانه 
ف���اإن مل ي�شتطع فبقلب���ه وذلك اأ�شعف االإميان". رواه م�شل���م- فا يجوز للم�شلم اأن 
يتخل���ف عن اأداء ه���ذا الواجب تعاونا مع اإخوانه يف مكافحة هذه اجلرمية اخلطرية 
والق�ش���اء على هذا ال�شر امل�شتط���ري وبهذا يعلم اأن ال�شكوت عنه���م اأو ال�شرت عليهم 
يعترب من اأعظم التعاون على االإثم والعدوان وبهذا عليك يا اأخي امل�شلم واجب ديني 
يف اإباغ ال�شلط���ات باملعلومات عن اأولئك املف�شدين يف االأر�ض من مهربي ومروجي 
املخدرات وامل�شكرات وغريهم من املجرمن والداللة عليهم لاإحاطة بهم والق�شاء 

على �شرهم ولك اإن �شاء اهلل االأجر والثواب من اهلل عز وجل ثم ال�شكر".)3(
2- قبول توبة متعاطي املخدرات:

اإن اأه���م ما ميي���ز ال�شريعة االإ�شامية هو فتح باب التوب���ة اأمام العا�شن, مهما 
بلغ���ت ذنوبه���م مع م�شاعدتهم عل���ى التوبة ودع���م املجتمع االإ�شام���ي للتائبن لكي 
ي�شتم���روا يف توبته���م. ويف حالة االإدمان فاإن املدمن يك���ون يف اأ�شد احلاجة اإىل هذا 
الدع���م, واإىل ال�شع���ور باأن االآخري���ن مل يتخلوا عن���ه, ومل ينبذوه , فم���ا عليه اإال اأن 

يحاول و�شيجد اهلل يف عونه ,ثم اإخوانه املحيطن به من �شاحلي جمتمعه.
م�شباح, عبد الهادي ,الإدمان ,)مرجع �شابق(, �ض 156  )1(

)2(  �شورة املائدة: االآية رقم : 2
عبد الكايف, اإ�شماعيل عبد الفتاح, الإ�سالم ومكافحة املخدرات , )مرجع �شابق(, �ض27  )3(
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يقول اأحمد ديدات رحمه اهلل)1( : " البد اأن يوجد يف نف�ض مدمن اخلمر الرغبة 
يف االإق���اع عن �ش���رب اخلمر, وهذا ما ي�شمى بالتوبة يف لغ���ة القراآن الكرمي ويجب 
عل���ى �ش���ارب اخلمر اأن يدرك اأنه يرتكب خطاأ , ولذا فعلي���ه اأن يتوب , عليه اأن يلجاأ  

اإىل اهلل �شائا اإياه القوة من اأجل ال�شيطرة على م�شاعره جتاه الزجاجة".)2(
ففت���ح باب التوبة معناه قب���ول العائد اإىل اهلل, واخلمر بطبيعتها داء يحتاج اإىل 
وجود االأمل يف رحمة اهلل �شبحانه وتعاىل " واهلل الرحيم بخلقه يفتح باب التوبة الأنه 
ه���و الذي خل���ق ونحن عبيده, ونحن �شنعته التي يريد له���ا االعتدال والكمال فمهما 
ق�ش���ا على الكفار فاإن رحمة اهلل �شبحانه تاأبى اأن يقفل باب الرحمة ويفتح لهم باب 

التوب���ة ويق���ول :چ ڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
چ3  والعلي���م اأي اأنه يعلم كل متطلبات االأحكام, وحكيم اأي اأن لكل اأمر عنده حكمة 
فحك���م القتال له حكمة , وحكم التوبة له حكم���ة والتوبة ملنع طغيان الكفار يف ال�شر 

الأن م�شروعية التوبة هي رحمة  من احلق �شبحانه وتعاىل يف خلقه")4(

هوال�شيخ اأحمد ح�شن ديدات ولد يف " تادكهار فار" باإقليم �شراط بالهند عام 1918م الأبوين م�شلمن هماح�شن   )1(
كاظ���م دي���دات و زوجت���ه فاطمة , وكان يعمل والده بالزراعة و اأمه تعاونه و مكث���ا ت�شع �شنوات ثم انتقل والده اىل 
جن���وب اأفريقي���ا و عا�ض فى ديربان , ون�شاأ على منهج اهل ال�شنة واجلماعة منذ نعومة اأظافره فلقد األتحق ال�شيخ 
اأحم���د بالدرا�ش���ة باملركز االإ�شامى فى ديربان لتعلم القراأن الكرمي و علوم���ه و اأحكام ال�شريعة االإ�شامية و فى 
ع���ام 1934 اأكم���ل ال�شيخ املرحلة ال�شاد�شة االإبتدائية , والتحق ال�شي���خ بالكلية الفنية ال�شلطانية كما كانت ت�شمى 
فى ذلك الوقت فدر�ض فيها الريا�شيات و ادارة االأعمال, يف بداية اخلم�شينيات اأ�شدر كتيبه االأول : ) ماذا يقول 
الكتاب املقد�ض عن حممد �شلى اهلل عليه و�شلم ؟ ( , ثم ن�ش�ر بعد ذلك اأحد اأب�رز كتيباته : )هل الكتاب املقد�ض 
كام اهلل ؟( , ن���ذر حيات���ه للدع���وة اإىل االإ�شام من خ���ال اإقامة املناظرات وعقد الن���دوات واملحا�شرات فزار 
العدي���د م���ن دول العامل , وا�شتهر مبناظراته التي عقدها مع كبار رجال الدين امل�شيحي اأمثال : كارك – جيمي 
�شواج���ارت – اأني����ض �شرو�ض ,اأ�ش�ض معهد ال�شام لتخريج الدعاة , واملرك���ز الدويل للدعوة االإ�شامية مبدينة ) 
ديربان ( بجنوب اإفريقيا , األف ما يزيد عن ع�شرين كتابًا , وطبع املاين منها لتوزع باملجان بخاف املناظرات 
التي طبع بع�شها , وقام باإلقاء اآالف املحا�شرات يف جميع اأنحاء العامل , ُمنح اجائزة امللك في�شل العاملية خلدمة 
االإ�ش���ام ع���ام 1986 م بامل�شاركة , تويف �شباح االثن���ن 2005/8/8م.)ُينظر: هذه حيات���ي �ش�ريتي وم�ش�ريتي , 

د الَوْح�ض , دار الف�شيلة , )د.ت( , �ض2( ُه للن�شر: اأ�شَرف حممهَّ اأحمد ديدات , اأعدهَّ
ديدات , اأحمد , اخلمر بني امل�سيحية والإ�سالم , )مرجع �شابق( , �ض 31  )2(

)3(  �شورة التوبة:االآية رقم : 15
ال�شعراوي , حممد متويل , التوبة , دار الندوة للن�شر , القاهرة ,1990م ,�ض52  )4(
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ومن �ش���روط التوبة ال�شحيحة : اأن يهجر التائ���ب الذنوب الأنها معا�ض يغ�شب 
منه���ا اهلل ور�شول���ه, ال ل�شبب اآخر, ف���اإن اأقلع عن الذنب الأنه �ش���ار ب�شحته اأو ماله 
فلي����ض ذلك بتوبة, واإمنا هو عمل به���وى النف�ض ال لوجه اهلل. قال اهلل تعاىل: )توبوا 

اإىل اهلل توبة ن�شوحا(. )1(
فالتوبة الن�شوحة تقت�شي من العبد اأن يعاهد اهلل على اأال يعود اإىل الذنب, واأن 
يرتك���ه وهذا العه���د غالبا ما يكون من القوة ما يجعل املتعاطي ي�شمد ويرغب رغبة 

�شادقة يف االبتعاد عن االإدمان,وهو على يقن من توبة اهلل عليه.
وقد اختلف العلماء يف اأثر توبة �شارب اخلمر على اإقامة احلد عليه, فقد ذهب 
فري���ق من العلم���اء وهم احلنفية اإىل القول ب�شقوط احلد عن���ه اإذا كانت التوبة قبل 
الق���درة علي���ه واأمابعد الق���درة عليه فا ي�شقط احل���د, اأما الفري���ق الثاين – وهم 
جمه���ور العلماء- فقد ذهب اإىل اأن حد �شرب اخلمر ال ي�شقط بالتوبة, واالأرجح هو 
راأي احلنفي���ة, حيث اأن فتح باب التوب���ة ي�شاعد العا�شي على الرجوع عن مع�شيته, 

وخ�شو�شا اأن اأمره مل ينك�شف لل�شلطان, وهذا دليل على �شحة توبته.)2(
3- جهاد النف�س : 

ث����م كان الطري����ق الثالث للعاج وهو فك����رة جهاد النف�ض, فاالإ�ش����ام زرع يف نفو�ض 
املوؤمنن �شرورة اأن يعي�ض االإن�شان يف جهاد ومكافحة مع نف�شه, وهذا هو عن ما يحتاجه 
املدم����ن للخروج من حالة اإدمانه, اإن فكرة جهاد النف�����ض وتروي�شها على املكاره, وعدم 
االندفاع وراء رغباته����ا تك�شب الفرد االإرادة والعزمية على اال�شتمرار يف توبته واخلروج 
م����ن االإدمان. "فلن ي�شتطي����ع مدمن اخلمر اأن يتغلب على م�شكلته حتى يكون عازما على 

مواجهتها, يجب اأن يتخذ القرار بنف�شه ويت�شرف على نحو مائم")3(

عطا, عبد القادر اأحمد, التوبة, دار الف�شيلة ,القاهرة,1977م ,�ض50.  )1(
الغرير , �شليمان بن حممد , التوبة واأثرها يف اإ�سقاط احلدود وتطبيقاتها يف مدينة جدة, بحث مقدم ا�شتكماال   )2(
لدرج���ة املاج�شتري يف ق�شم العدالة اجلنائي���ة تخ�ش�ض الت�شريع اجلنائي االإ�شامي, جامعة نايف العربية للعلوم 

االأمنية, كلية الدرا�شات العليا ق�شم العدالة اجلنائية,2006م, �ض )103- 104(
ديدات , اأحمد , اخلمر بني امل�سيحية والإ�سالم , )مرجع �شابق( , �ض31  )3(
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ويه���دف االأمر باملعروف والنهي عن املنكر حفظ االأ�شول التي يهدف الدين   
اإىل حفظه���ا وهي خم�شة ) الدين , والنف����ض , والعقل والن�شل واملال( , " ويف �شبيل 
حفظ العقل حرم االإ�ش���ام اخلمر وجميع امل�شكرات واملخدرات, وحذر من الغ�شب 
و�شدته التي تخرج االإن�شان عن طوره وعقله, و�شرع العقوبات الرادعة ملن يتعاطى ما 
يف�ش���د عقله ف�شرع اجللد ملن �شرب اخلمر , واإقامة احلدود تعد من االأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر".)1(

المطلب الثالث 
الأ�سلوب العقابي

اأقامت ال�شريع���ة االإ�شامية من اأجل مواجهة ظاهرة اجلرمية ,  نظاما جنائيا 
قائم���ا على اأ�شا�ض العق���اب والرتهيب  والتخويف وال���ذي يتمثل يف عقوبات احلدود 
و الق�شا����ض و التعازي���ر , مما يغر�ض يف نف�ض الفرد وازع���ا دينيا قويا ي�شرفه  عن 

ارتكاب الفواح�ض واملنكرات.
وال ميك���ن الأي نظام اأن ي�شمن احرتام االأفراد للقواعد والقوانن التي تفر�شها 
م�شال���ح اجلماعة, بدون و�شع نظام جزائي يرتت���ب على خمالفة تلك القواعد, وال 
يوج���د اأي جمتم���ع يف العامل يخلو م���ن قواعد منظمة ل�شلوك االأف���راد ت�شع احلدود 
وتنظم حايتهم داخل املجتمع , وما مييز العقاب يف ال�شريعة االإ�شامية هو اأنه اأنزل 
من اهلل تعاىل, وهو �شبحانه من حد حدوده وبن مقدار العقاب وطريقته,واجلهات 
امل�شئول���ة ع���ن تنفي���ذه, وما ي���دراأ العذاب ع���ن املحكوم �ش���ده "فق���د كان لل�شريعة 
االإ�شامي���ة طريقتها الفري���دة يف التجرمي والعقاب, فهي تكتف���ي يف اأغلب احلاالت 
بالنه���ي عن االأمر وترتك ل���ويل االأمر اأن ي�شع له من العقوب���ة ما يتنا�شب مع ظريف 
الزم���ان واملكان اللذين يطبق فيهما ,اأما يف احل���االت االأخرى القليلة فاإنها ال تكفي 

املرجع ال�شابق �ض 68.  )1(
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مبج���رد النهي,واإمنا حت���دد – بدقة- اأركانا لفعل املجرم, وت�شع له عقوبة مقطوعة 
حتظر التنازل عنها اأو جتاوزها".)1(

وقد و�شع���ت احلدود يف اجلرائم التي يعدها االإ�ش���ام جرائم خطرية ي�شتحق 
فاعلوها العذاب ال�شديد, ومن تلك احلدود حد اخلمر, مما يو�شح خطورة اجلرمية 

للدرجة التي جعلتها من  اجلرائم التي و�شع اهلل لها حدودا. 
يقول االإمام ابن تيمية: "واأما حد ال�شرب: فاإنه ثابت ب�شنة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, واإجماع
امل�شلم���ن, فقد روى اأهل ال�شنن عن النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص من وجوه اأنه قال : )من �شرب اخلمر
فاجل���دوه , ثم اإن �شرب فاجلدوه, ثم اإن �شرب فاجلدوه, ثم اإن �شرب الرابعة فاقتلوه( 
, وثب���ت عنه اأن���ه جلد ال�شارب غري مرة, هو وخلفاوؤه وامل�شلمون بعده. والقتل عند اأكرث 

العلماء من�شوخ, وقيل هو حمكم , وقيل هو تعزير يفعله االإمام عند احلاجة".)2(
ويق���ول عن بع�ض املخدرات التي ظه���رت يف ع�شره: "وقد توقف بع�ض الفقهاء 
املتاأخري���ن يف حدها, وراأى اأن اآكلها يعزر مبا دون احلد, حيث ظنها تغري العقل من 
غ���ري طرب, مبنزلة البنج, ومل جند للعلماء املتقدمن فيها كاما, ولي�ض كذلك, بل 
اآكلوها ين�شون عنها وي�شتهونها, ك�شراب اخلمر واأكرث, وت�شدهم عن ذكر اهلل وعن 
ال�ش���اة, اإذا اأك���رثوا منها مع ما فيه���ا من املفا�شد االأخرى, م���ن الدياثة والتخنث 

وف�شاد املزاج والعقل وغري ذلك".)3(

عطا, عبد القادر اأحمد, التوبة, )مرجع �شابق( , �ض 49  )1(
اب���ن تيمي���ة, اأحم���د ,  ال�سيا�ســـة ال�سرعيـــة يف اإ�ســـالح الراعـــي والرعيـــة, موؤ�ش�ش���ة االإ�ش���راء للن�ش���ر والتوزيع ,   )2(

القاهرة,1998م, �ض 91.
املرجع ال�شابق , �ض 94.  )3(
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باالإع����دام, بل اإن����ه تطبيقا ملا تراه هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�شعودية فاإن التجارة 
غ����ري امل�شروع����ة يف املواد املخدرة واإنتاجها وت�شنيفها يعد  "حراب����ة" ي�شتحق مرتكبها القتل 

�شمن العقوبات التي يتعر�ض لها, عما بقول اهلل تعاىلچ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  

ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ1. )2(

)1(  �شورة املائدة : االآية رقم : 33.
املنياوي, حممد بدر, الدليل الإر�سادي للدعاة, �شندوق مكافحة وعاج االإدمان والتعاطي ,)مرجع �شابق(, �ض 56  )2(
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المبحث الرابع

الأ�ساليب الجتماعية والنف�سية للوقاية من املخدرات

المطلب األول 
اأ�ساليب الرتغيب والرتهيب

اأوًل: اأ�ساليب الرتغيب
اإن كلمة ترغيب م�شتقة من الفعل رغب , وهو كما جاء يف املعجم الو�شيط "رغب 
فان رغبا وَرغبة, ُرغبة: حر�ض على ال�شيء وطمع فيه و – اإليه ابتهل و�شرع وطلب 
ويقال : رغب اإليه يف كذا وكذا: �شاأله اإياه و عن ال�شيء: تركه متعمدا وزهد فيه.)1( 
وي���رى الباح���ث اأن اأ�شاليب الرتغي���ب تعني االأ�شاليب الت���ي ترغب ال�شخ�ض يف 

البعد عن تعاطي املخدرات ومن اأهم تلك االأ�شاليب:
1- حت�سني امل�ستوى القت�سادي :

كما تقدم فاإن �شوء االأحوال االقت�شادية من اأهم االأ�شباب التي تدفع اإىل االإقبال على 
املخدرات, ف����اإذا عمل املجتمع على حت�شن االأو�شاع االقت�شادية وخ�شو�شا ملن يعانون من 
امل�شاكل االقت�شادية يكون يف هذا خري وقاية لهم من االإدمان " فيمكن اإيجاد فر�ض العمل 

املنتج حتى يتجمع لهم مبلغ من املال يكون لهم ر�شيدَا يواجهون به الواقع املعي�شي".)2(
2- الت�سجيع على العالج املبكر

"اإن الع���اج املبك���ر اأي ع���اج احل���االت التي ال تزال يف مراح���ل مبكرة من 
التعاطي )الذي يتقدم بها يف الطريق اإىل زيادة قب�شة االإدمان عليها( ي�شنف على 
اأن���ه جزء من اإج���راءات الوقاية الثانوية, اإذ يفرت�ض فيه اأنه ميكن اأن يقي ال�شخ�ض 

جممع اللغة العربية, االإدارة العامة للمعجمات واإحياء الرتاث, املعجم الو�سيط , ,)مرجع �شابق(, �ض 356.  )1(
�شحيم���ي , حمم���د اأيوب , م�ســـاكل الأطفال كيف نفهمها امل�ســـكالت والنحرافات الطفولية كيـــف نفهمها, دار   )2(

الفكر اللبناين , بريوت,1994م, �ض 194
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من اال�شتمرار يف التعاطي ويعود به اإىل احلياة النقية من املخدرات".)1(
3- املعاجلة النف�سية لل�سباب:

اإن درا�شة احلاالت النف�شية لل�شباب الذين تظهر عليهم مظاهر اال�شطراب النف�شي 
تع���د اإح���دى الو�شائل النف�شية الت���ي ت�شاعد ال�شاب على التعامل م���ع تلك اال�شطرابات 
, وم���ا يعني���ه ذلك من �شرف ذهنه ع���ن االجتاه للمخدرات "فق���د ك�شفت البحوث عن 
ارتب���اط التعاطي بالعديد من اخل�شال ال�شلبية مثل اخلجل ال�شديد وال�شعور بالنق�ض, 

واالإح�شا�ض بالياأ�ض ,والف�شل الدرا�شي و�شعف القدرة على التحكم بالذات".)2(
ثانيا : اأ�ساليب الرتهيب

ا�شت���ق لف���ظ الرتهيب من الفعل ره���ب وهو كما جاء يف املعج���م الو�شيط "رهبة- 
َرَهب���ًا وَرْهَبٌة , وُرْهبا: خافه, ويق���ال : رهب فان: )3( ونعني باأ�شاليب الرتهيب هنا هو 
االأ�شاليب التي علينا اتباعها والتي توؤثر يف زرع الرهبة واخلوف من تعاطي املخدرات. 

اأ-العقاب القانوين
ملواجه���ة اأي ظاه���رة اإجرامية فاإنه البد من ا�شتخدام ط���رق عقابية اإىل جانب 
الط���رق االإر�شادية فلي�ض كل الب�شر �ش���واء يف تلقيهم الن�شح واالإر�شاد والتوجيهات, 
ف���اإذا كانت هناك فئة ت�شتجي���ب للن�شح واالإر�شاد فاإنه يوج���د اآخرون ال ي�شتجيبون 
لذل���ك الن�ش���ح, وله���ذا فاإنه يجب اأن يك���ون هناك ثواب وعق���اب." ويف هذا املجال 
يج���ب اعتب���ار ال�شراع �شد االإجرام اإحدى الوظائف البالغ���ة االأهمية التي تقع على 
عات���ق املجتم���ع, ويجب اأن يلجاأ املجتم���ع يف هذا ال�ش���راع اإىل و�شائل خمتلفة �شواء 
كان���ت �شابقة على اجلرمية اأم الحقة عليها, ويج���ب اعتبار القانون اجلنائي اإحدى 
الو�شائ���ل التي ق���د ي�شتخدمها املجتمع للتقليل من االإج���رام, ويجب اختيار الو�شائل 

�شوي���ف , م�شطف���ى , املخـــدرات واملجتمـــع نظرة تكامليـــة, املجل�ض االأعل���ى للثقافة والفن���ون واالآداب , الكويت,   )1(
1996م, �ض 220

احلمدان, عايد علي )2007م(, اأثر احلروب يف انت�شار املخدرات, جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية, الريا�ض �ض 32  )2(
جمم���ع اللغة العربي���ة, االإدارة العامة للمعجمات واإحياء ال���رتاث, )2004م(, املعجم الو�سيـــط , مكتبة ال�شروق   )3(

الدولية, القاهرة, الطبعة الرابعة, �ض 376.
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امل�شتعمل���ة لهذا الغر�ض ال ملجرد حماية املجتمع �ش���د املجرمن واإمنا اأي�شا حلماية 
اأع�ش���اء املجتمع �شد خطر الرتدي يف االإج���رام, ويجب اأن يوؤدي املجتمع ن�شاطه يف  

هذين املجالن ما ي�شمى بحق الدفاع االجتماعي".)1(
اإن ال�شخ����ض ال���ذي يقع حتت وطاأة املخدرات يفق���د �شخ�شيته وحريته ويرهن 
�شرف���ه و�ش���رف اأ�شرته وال يقف عند اأي ح���د اأخاقي اأو اجتماع���ي اأو قانوين, فاإذا 
كان يف حال���ة احتياج للجرعات الازمة , تراه يرتكب كل اأنواع اجلرائم, كال�شرقة, 
والزن���ا واالغت�ش���اب, واالعتداء على االأ�شول واملحارم فيعتدي عل���ى اأمه اأو اأخته اأو 

على اأي فرد من اأفراد االأ�شرة.)2(
لق���د بات الي���وم اإدمان املخدرات ي�شكل يف العامل قاطب���ة م�شكلة عاملية اجتماعية 
وطبية ونف�شية واقت�شادية, ومع زيادة اإ�شاءة ا�شتخدام املخدرات ب�شتى اأنواعها وتطور 
و�شائ���ل االت�ش���ال واملوا�شات ب���داأت الع�شاب���ات الدولية املنظمة بالظه���ور واالجتار 
باملخدرات على نطاق وا�شع وتهريبها من دول االإنتاج اإىل دول اال�شتهاك. و من خال 
ذل���ك اأورد اأحم���د حمزة احل���واري دور القوان���ن والت�شريعات التي تعاق���ب املتعاملن 
باملخدرات كنوع من اأ�شاليب الرتهيب موجهة �شد جتار ومتعاطي املخدرات واأبرزها: 

�شدور القانون العربي النموذجي املوحد للمخدرات واعتمده جمل�ض وزراء . 1
الداخلي���ة العرب يف 5 /6 /1987 والدي يعاق���ب بال�شجن املوؤبد اأو بغرامة 
م���ن خم�شة اإىل ع�ش���رة اآالف دينار كل م���ن ا�شتورد اأو تاج���ر يف املخدرات 
وعم���دت العديد من الدول العربية االأع�ش���اء اإىل اال�شتهداء به عند تعديل 

قوانينها اأو اإ�شدار قوانن وت�شريعات جديدة. 
االتفاقي����ة العربية ملكافحة االجتار غري امل�شروع باملخدرات واملوؤثرات العقلية . 2

بهن�ش���ي , اأحم���د فتحي , موقـــف ال�سريعة الإ�سالمية من نظريـــة الدفاع الجتماعـــي , دار ال�شروق , القاهرة,    )1(
الطبعة الثالثة,1984م , �ض 19

القا�شم���ي , عي�ش���ى ,  التعـــاون الـــدويل يف جمال مكافحـــة املخـــدرات, مركز الدرا�شات والبح���وث جامعة نايف   )2(
العربية للعلوم االأمنية, الريا�ض ,1428ه� , �ض62.
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الت����ي واف����ق عليها جمل�����ض وزراء الداخلية الع����رب مبوجب ق����راره رقم 215 
لع����ام 1984 والت����ي ته����دف اإىل مكافحة االجتار غ����ري امل�ش����روع للمخدرات, 
وت�شمنت االتفاقية مواد تتعلق باجلرائم واجلزاءات والتدابري واالإطار العام 
للتعاون العرب����ي واالخت�شا�ض الق�شائي وت�شليم املجرمن والتعاون القانوين 
والق�شائي املتبادل والت�شليم املراقب والق�شاء على الزراعات غري امل�شروعة. 

اتفاقية الريا�ض للتعاون الق�شائي التي وافق عليها جمل�ض الداخلية العرب . 3
بقراره رقم )1( لعام 1983 والتي تتناول تبادل املعلومات وت�شجيع الزيارات 

وتبادل اخلربات وامل�شاعدات الق�شائية واإجراءات ت�شليم املجرمن. 
وعلى امل�شتوى الدويل فقد ان�شمت جميع الدول العربية اإىل اتفاقيات االأمم . 4

املتحدة االأ�شا�شية ملكافحة املخدرات. 
ب- الرتهيب من اآثار املخدرات املدمرة:

اإن الرتكي���ز على الرتبي���ة العملية واالأن�شط���ة املدر�شية املختلف���ة لزيادة الوعي 
باأخط���ار املخدرات من االأمور التي ترثي ه���ذه العملية, وتعمل على تر�شيخ املفاهيم 
واالأخط���ار التي قد يتعر����ض لها من يقدم على تعاطي املخ���درات, وذلك من خال 
زي���ارة امل�شايف واالط���اع على اآثار ه���ذه املخدرات عل���ى اأج�شام وعق���ول ونف�شيات 
متعاطيه���ا اأو من خ���ال االأن�شطة املرافق���ة للمناهج كم�شاهدة فيل���م يعر�ض االآثار 
الكارثي���ة على الف���رد واملجتمع ملدمني املخدرات ترت�شخ ل���دى املتعلم قناعات ذاتية 

ب�شرورة االبتعاد والتحذير من اأخطارها والوعي باآثارها. )1(

اأب���و ا�شماعي���ل , اأكرم عب���د  القادر,املوؤ�س�ســـات الرتبوية ودورهـــا يف ن�سر الوعـــي باأخطار املخـــدرات , ندوة دور   )1(
املوؤ�ش�ش���ات الرتبوية يف احلد من تعاطي املخدرات , مركز الدرا�شات والبحوث ق�شم الندوات واللقاءات العلمية, 

جامعة نايف العربية للعلوم الطبيعية,1428م, �ض9
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المطلب الثاني 
اأ�ساليب التوعية والتثقيف

ال خاف على اأهمية جهود التوعية يف الوقاية من تعاطي املخدرات وامل�شكرات 
كم���ا هو احل���ال يف �شاأن التوعي���ة مبو�شوعات اأخ���رى كاالأمرا�ض والتل���وث واالآداب 
العامة, ومظاهر ال�شلوك احل�شاري, غري اأن التوعية باملخدرات وما يتعلق بها اأكرث 
�شعوبة وتعقيدا من املو�شوعات االأخرى يرجع اإىل تباين يف االآراء حول هذه املواد , 
كما اأن مو�شوع املخدرات واملواد النف�شية عموما من املو�شوعات التي يندر اأن تتوفر 

ب�شاأنها معلومات �شحيحة عند كثري من النا�ض. )1( 
ولق����د اأ�شبحت م�شكل����ة الوقاية من انت�شار املخدرات تت�ش����در اهتمامات اجلميع 
و�ش����رورة ملح����ة تفر�شه����ا االأخطار الناجم����ة عن التعاط����ي, االأمر الذي لف����ت انتباه 
الباحث����ن واملهتم����ن واملخت�شن يف جم����االت العل����وم االإن�شاني����ة والتطبيقية وخا�شة 
فروع الطب النف�شي وعلم االجتماع واالإعام لتنفيذ اأبحاث ودرا�شات متعمقة تتناول 
ب�شورة علمية درا�شة هذه امل�شكلة وبداياتها واأ�شرارها على ال�شحة واملجتمع ال �شيما 
عندما يكت�شف النقاد اأن تعاطي املخدرات غالبا ما يبداأ يف �شن 15-17 �شنة اأي العمر 
اخلط����ر الذي يحتاج للعناية النف�شية واجل�شمي����ة لل�شباب بدال من تدمريه باملخدرات 
وترتب����ط م�شكل����ة املخدرات مب�ش����كات اأخرى مث����ل انت�شار اخلم����ور واجلرمية وكافة 
املمار�ش����ات اجلن�شي����ة غري ال�شرعية , وم����ا ي�شاحب ذلك من تف����كك روابط املجتمع 

وتفتيت كيان االأ�شرة باالإ�شافة اإىل ارتباطه مبوجات القلق والكاآبة واالنتحار .)2(
وهناك موؤ�ش�شات عديدة م�شئولة عن عملية التوعية والتثقيف ومن اأهمها: 

يو�شف, جمعة �شيد ,الوقاية ن تعاطي املخدرات بني الواقع واملاأمول, )مرجع �شابق( , �ض 53  )1(
عقب���ات, اأحم���د مطهر, دور و�سائل الإعالم يف الوقاية من املخدرات , ندوة دور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف احلد من   )2(
تعاط���ي املخدرات , مرك���ز الدرا�شات والبحوث ق�شم الن���دوات واللقاءات العربية , جامع���ة نايف العربية للعلوم 

االأمنية ,1428ه� , �ض 3
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1- املدر�سة:
تعد املوؤ�ش�شات الرتبوية م�شئولة عن تربية االأفراد وتنمية قدراتهم واجتاهاتهم 
عل���ى النحو املرغوب اجتماعيا, وبذا ميكن القول باأن ه���ذه املوؤ�ش�شات م�شئولة على 
نحو مبا�شر اأو غري مبا�شر, عن انت�شار ظاهرة تعاطي املخدرات والعقاقري اخلطرة, 
وعلي���ه, فاإن برام���ج الوقاية من خطر هذه االآفة ومكافحته���ا يتطلب تكثيف اجلهود 
ب���ن جميع اأط���راف العملية الرتبوية والإجناح هذه الربامج البد من اإعادة النظر يف 
املناه���ج التعليمي���ة بحيث توؤكد على تنمي���ة ال�شخ�شية ال�شوية الت���ي تتمتع بال�شحة 
اجل�شمي���ة والعقلية واالجتماعية واالنفعالية, والروحي���ة, وتربز االأخطار اجل�شمية, 

التي ترتتب على تعاطي املخدرات, والعقاقري اخلطرة.)1(
وتلعب املدر�شة دورًا رئي�شيًا يف عملية توعية ال�شباب باأخطار واأ�شرار املخدرات, 
فم���ن املمكن اأن تت�شمن مقررات درا�شي���ة م�شممة وبرامج للتاأثري بطريقة اإيجابية 
على دوافع الفرد, ومواقفه و�شلوكه بالن�شبة اإىل ا�شتعمال املخدرات وكذلك الربامج 
التي تهدف اإىل حتقيق هذه االأهداف من خال التطوير العام للقدرات على املواجهة 
وتت�شم���ن هذه اأربع���ة طرق عري�شة وهي : ط���رق تعليمية مربجم���ة, واإدراج برامج 
تعليمية متكاملة عن املخ���درات يف املناهج الدرا�شية, وبرامج تعليمية عن ال�شحة, 

برامج تركز على التنمية ال�شناعية.)2(
وق���د اأو�ش���ت جلن���ة امل�شت�شاري���ن العلمي���ن يف تقريره���ا التمهي���دي باق���رتاح 
ا�شرتاتيجي���ة قومي���ة  متكامل���ة ملكافح���ة املخ���درات ومعاجل���ة م�ش���كات التعاطي 
واالإدم���ان املرفوع للمجل�ض القومي ملكافحة وعاج االإدمان بجمهورية م�شر العربية 
عام 1991م , واأو�شت ب�شرورة االإفادة من قنوات الرتبية والتعليم لتقدمي املعلومات 
العلمي���ة املائم���ة وموزعة على االأط���ر العلمية املنا�شبة واال�شتف���ادة بخربات الدول 

االأخرى يف هذا ال�شاأن. )3( 

عطيات, عبد الرحمن �شعبان ,املخدرات والعقاقري اخلطرة وم�سوؤولية املكافحة ,)مرجع �شابق(, �ض 221  )1(
اأب���و العزائ���م, اأحم���د جمال وحممود جم���ال ,الوقايـــة مـــن الإدمـــان دليـــل اإر�ســـادي للمر�ســـى واأ�سرهم,مكتبة   )2(

االإ�شكندرية,2001م ,�ض79
يو�شف, جمعة �شيد , الوقاية ن تعاطي املخدرات بني الواقع واملاأمول ,)مرجع �شابق(, �ض 39 وما بعدها  )3(
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2- الأ�سرة: 
ت�شتطي���ع االأ�ش���رة اأن ت���وؤدي دوره���ا يف التوعي���ة مبخاطر املخ���درات من خال 
االرتق���اء مب�شتوى وعي االأ�شرة حول اأ�شرار التدخن واملخ���درات باعتبار اأن الأ�شرة 

تعد حاجز احلماية االأول للن�ضء من االنزالق اإىل دائرة االإدمان.)1(
اإن االأب واالأم هم���ا ق���دوة الأبنائهما حت���ى لو مل يفعلوا ذلك عم���دا, واإن االأبناء 
يتحرك���ون ويتكلمون كم���ا يتحرك اآباوؤه���م ويتكلمون, ولذلك ميك���ن ا�شتخدام هذه 
الظاه���رة يف وقاي���ة اأبنائهم من خطر تعاطي اخلمور واملخ���درات فمن خال حتلي 
االأم واالأب باخلل���ق والتدين ال�شليم فاإنهم يحفظ���ون اأبنائهم من ال�شلوك املنحرف 

ومن تعاطي املخدرات. )2(
والكث���ري من االآباء قد يتغا�ش���ون عن احلديث مع اأبنائهم وحتذيرهم اإذا علموا 
ب���ان اأبناءه���م يتعاط���ون احل�شي����ض اأو اخلمور بادع���اء اأنهم ال يري���دون اأن يظهروا 
ب�ش���ورة الفا�شفة اأو املعقدين, غري اأن ذلك يوؤدي حتما اإىل كارثة, اإنه من االأ�شياء 
اجلوهري���ة اأن يتح���دث االإن�ش���ان اإىل اأبنائه حمددا اأخطاء التعاط���ي واحلقائق عن 
كوارث حدثت ملن تعاطى الأنه ما مل ي�شع اللبنة االأوىل للوقاية فاإن اإمكانيةاإقدامهم 

على التجربة والتعاطي قائمة وبن�شبة عالية. )3(
3- الإعالم :

مل���ا كانت املخدرات على اختاف اأنواعها �شلع���ة ينطبق عليها كثري مما ينطبق 
عل���ى ال�شلع االأخرى, وبخا�شة ما يتعلق مب�شاأل���ة العر�ض والطلب "لذلك مت توظيف 
حم���ات الت�شويق االجتماع���ي ال�شتك�شاف الط���رق التي ير�شخ به���ا ال�شباب اأمناط  
تعاطي املخدرات واملواد النف�شية االأخرى, وفح�ض ال�شغوط الهائلة وامل�شتمرة التي 
ي�شتجي���ب لها ال�شباب, وذل���ك الأخذها يف االعتبار عندما يك���ون هوؤالء ال�شباب هم 

احلوري, اأحمد حمزة , املخدرات والعوملة, مرجع �شابق ,�ض172.  )1(
اأبو العزائم, اأحمد جمال و حممود جمال , الوقاية من الإدمان دليل اإر�سادي للمر�سى واأ�سرهم ,)مرجع �شابق(, �ض97  )2(

-)(ال�شالح , خالد اأحمد , الإدمان مر�ص الع�سر,)مرجع �شابق(, �ض 107  )3(
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اله���دف من برامج الوقاية, ومن هنا فاإن الت�شويق االجتماعي- عرب و�شائل االإعام 
- لاأفكار املناه�شة لاإدمان , وبرامج الوقاية من التعاطي يبدو �شرورة ملحة".)1(
وتتن���وع و�شائل االإعام )االإذاعية والتلفزيونية وال�شحفية( , فقد تكون برامج 
تثقيفية مبا�شرة على �شكل برامج اأو م�شل�شات ثقافية اأو اأفام وثائقية, اأو مقابات, 
اأو حتقيق���ات اإذاعي���ة, وق���د تكون برام���ج تثقيفية غ���ري مبا�شرة على �ش���كل روايات 
وم�شل�ش���ات تلفزيونية اأو اأفام �شينمائية , وقد تك���ون و�شائل اإعامية مطبوعة يف 
ال�شح���ف واملجات واملطبوعات, والن�شرات ال�شغ���رية , وينبغي   اأن يحدد املوقف 
املرغوب اتخاذه من قبل اجلماهري, والفئات العمرية التي يراد تو�شيل املعلومة لها, 
بعده���ا تختار الو�شائل واالأ�شكال االإعامية املائم���ة, وغالبا ما يتم اختيار االإذاعة 
والتلفزيون, نظرا ل�شهولة عملها واإقبال اجلمهور عليهما, ويختلف النا�ض يف طبيعة 

الربامج التي يف�شلونها نظرا الختاف اأعمالهم, وثقافاتهم. )2(
يتخ���ذ االإع���ام تدابري وقائي���ة تت�شن نق���ل املعلوم���ات الواقعي���ة والدقيقة عن 
املخ���درات وا�شتعمالها وهي تت�شمن ب�شفة عامة نهجن نهج الرتويع الذي يفرت�ض 
اأن زيادة اخلوف من عواقب ا�شتعمال املخدرات �شريدع من ت�شول له نف�شه جتربتها 
, اأو اأن يوا�ش���ل ا�شتعمالها, والنهج الواقعي الذي يفرت�ض اأن معرفة دقيقة ومتوازنة 
عن اآثار ا�شتعمال املخ���درات �شتوؤي اإىل ا�شتحداث املواقف التي تعزز الوقاية وتثني 

عن ا�شتعمال املخدرات. )3(
 وياأتي ذلك مبراعاة النقاط التالية : )4(

• �ش���رورة تنقية امل���ادة االإعامية خا�شة ما يت�شل منه���ا باالأعمال الدرامية 	
�شن���دوق مكافحة وعاج االإدمان,ال�سرتاتيجيـــة القومية ال�ساملة ملواجهة م�سكلة املخدرات يف م�سر, املجل�ض   )1(

القومي ملكافحة وعاج االإدمان, القاهرة ,2007م, �ض 87
عطيات, عبد الرحمن �شعبان,املخدرات والعقاقري اخلطرة وم�سوؤولية املكافحة , مرجع �شابق, �ض 224  )2(

اأب���و العزائ���م, اأحمد جمال و حممود جم���ال , الوقاية من الإدمـــان دليل اإر�ســـادي للمر�ســـى واأ�سرهم ,)مرجع   )3(
�شابق(,�ض79

احلوري, اأحمد حمزة, املخدرات والعوملة,)مرجع �شابق(, �ض173.  )4(
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واالأف���ام م���ن ال�شور التي ق���د تظهراملخ���درات كباعث الإعط���اء اإح�شا�ض 
بالن�شوة الإبطال هذه االأعمال مما قد يغري الن�ضء على جماراتهم.

• اأن يلع���ب االإع���ام دورا يف اإبراز القدوة ال�شاحلة التي ميكن اأن يقتدي بها 	
الن�ضء.

• اأهميةاإع���داد امل���واد العلمي���ة لاإع���ام ومراجعتها م���ن املتخ�ش�شن قبل 	
اإنتاجها. 

• �شرورة قيام العمل االإعامي على ا�شا�ض علمي معتمد على نتائج ما تو�شلت 	
اإليه البحوث العلمية والدرا�شات الرتبوية. 

• تعبئ���ة اجلهود من الفنانينن للقيام بحمات توعية يف التجمعات ال�شبابية 	
املختلف���ة واإن�شاء قنوات علمي���ة هادفة بالتلفزيون ت�شج���ع الن�ضء وال�شباب 

على اال�شتزادة العلمية والتطلع العلمي. 
ولك���ن هناك بع�ض التحذي���رات من ا�شتخدام و�شائل االإع���ام اجلماهريية يف 
التوعي���ة باآثار املخدرات, وقد اأ�شارت هيئة ال�شحة العاملية يف تقاريرها العلمية اإىل 
�شرورة االمتناع عن ا�شتخدام اأدوات االإعام اجلماهريي يف هذا املجال حيث ذكر 
التقري���ر اأن اإعطاء املعلومات عن املخدرات من خ���ال اأدوات االإعام اجلماهريية 
حت���ى ول���و مت اإعداده بعناي���ة, �شوف ي�ش���ل اإىل جمموعات من املواطن���ن مل يكونوا 

مق�شودين اأ�شا بهذه الر�شالة. )1(
ويب���دو اأن التحذي���رات الت���ي اأطلقتها هيئة ال�شح���ة العاملية حتت���اج اإىل اإعادة 
تاأم���ل, فهذه االأدوات مع تعددها وات�شاع نطاقها اأ�شبحت تتعر�ض لق�شية املخدرات 
باأ�ش���كال خمتلفة �شئنا اأم اأبينا, واإذا كانت الدول���ة ت�شتطيع ب�شط �شيطرتها على ما 
متلكه من و�شائل اإعام فاإنها لن ت�شتطيع ذلك مع القنوات الف�شائية اخلا�شة والتي 
زاد عدده���ا ب�شكل ملحوظ يف ال�شن���وات االأخرية, وال ي�شتطي���ع من�شف اأن ينكر ما 

يو�شف, جمعة �شيد,الوقاية ن تعاطي املخدرات بني الواقع واملاأمول, )مرجع �شابق( , �ض56  )1(
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الأدوات االإع���ام من دور جوهري يف التوعية ون�شر الوعي بن املواطنن حول ق�شايا 
بعينها نظرا لو�شولها اإىل ماين امل�شاهدين. )1(

وتتمثل اأف�شل طريقة للوقاية من هذه االآفة يف توعية ال�شباب, يف مرحلة مبكرة 
م���ن العم���ر وذلك يت�شم���ن معلومات ع���ن الوقاية منه���ا �شمن الربام���ج االإعامية 
املختلف���ة, واإتباع �شيا�ش���ة اإعامية وا�شح���ة للوقاية من املخ���درات والعقاقري, وقد 
اتبع���ت يف كث���ري من ال���دول ا�شرتاتيجيات اإعامي���ة للوقاية من املخ���درات, وعاج 

اآثارها.)2(
4- اجلمعيات الأهلية: 

ميك����ن ت�شور ثاثة اأمناط للجمعيات االأهلي����ة يف جمال مكافحة االإدمان: النمط 
االأول اجلمعي����ات التي تعم����ل مبا�شرة يف جمال مكافحة االإدم����ان والذي تعد مواجهة 
االإدمان اأحد اأن�شطتها الرئي�شية وميكن اعتبار هذا النمط من اجلمعيات كمظلة, اأما 
النم����ط الثاين فهي اجلمعيات القاعدية والت����ي ميكن جذبها للعمل يف جمال مكافحة 
االإدم����ان حت����ت اإ�شراف اجلمعي����ة االأم اأو املظلة التي تتوىل بن����اء قدراتها, اأما النمط 
الثالث فهي اجلمعيات التي تعمل كخط دفاع اأول يف اأن�شطة اقت�شادية واجتماعية .)3(

وميكن تلخي�س دور اجلمعيات الأهلية يف الوقاية من املخدرات يف: 
• الدعوة لتوثيق التجارب الرائدة التي قامت بها اجلمعيات االأهلية يف جمال 	

االإدم���ان لا�شتفادة من تلك التج���ارب والبدء يف العمل من حيث ما انتهت 
اإليه تلك التجارب. 

• احلاج���ة اإىل تعظيم دور اجلمعيات االأهلية للقيام بالدور الوقائي واحلماية 	

�شن���دوق مكافحة وعاج االإدمان, ال�سرتاتيجية القومية ال�ساملة ملواجهة م�سكلة املخدرات يف م�سر,)مرجع   )1(
�شابق(,�ض86 

عطيات, عبد الرحمن �شعبان,املخدرات والعقاقري اخلطرة وم�سوؤولية املكافحة, 2000م ,)مرجع �شابق(, �ض223  )2(
�شن���دوق مكافحة وعاج االإدمان ,ال�سرتاتيجية القومية ال�ساملة ملواجهة م�سكلة املخدرات يف م�سر, 2007م   )3(

,)مرجع �شابق(, �ض108
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من اأخطار املخدرات باعتبار اأن تلك اجلمعيات هي االأكرث معرفة بظروف 
املجتمع���ات املحلية كما اأنها ا�شد الت�شاقا باأ�ش���ر املجتمعات التي تقع فيها 

تلك اجلمعيات.)1( 
5- الندوات والتجمعات ال�سبابية:

بالن�شب���ة للن���دوات يف التجمعات ال�شبابي���ة فهي من اأف�ش���ل االأ�شاليب واأكرثها 
ج���دوى يف حتقي���ق الهدف املطل���وب وهو خف����ض االإقبال على تعاط���ي املخدرات ما 
اأمك���ن, و�ش���وف يتم هذا اإذا ما در�شت هذه الندوات بعناية واأعد لها االإعداد الكايف 
واأه���م ما ينبغي اأخ���ذه يف االعتبار من حيث امل�شمون اأن تتخ���ذ هذه املحا�شرات اأو 
الن���دوات طابعا واقعي���ا مب�شطا ومو�شوعيا, واأال تقت�شر فق���ط على  اأ�شلوب الوعظ 
املبا�شر اأو التخويف واملبالغة والتهويل الأن النا�ض عادة ينفرون من هذه االأ�شاليب)2(
كم���ا تتجل���ى اأدوار االت�شال املواجهن يف الن���دوات واملوؤمترات وخطب اجلمعة 
واللقاءات يف امل�شاجد وخارجها مع ال�شباب لاإدالء بالن�شائح املفيدة لتقوية عزمية 

االإن�شان امل�شلم يف تا�شي االنغما�ض يف تعاطي املخدرات. )3(
ويف هذا االإطار ميكن ت�شور عدة برامج, بع�شها يتجه اإىل العاملن باجلمعيات 

االأهلية والبع�ض االآخر تقوم به اجلمعيات االأهلية ومن ذلك ما يلي : )4( 
برنامج للتوعية مبخاطر التعاطي واالإدمان من خال اأن�شطة علمية وتربوية . 1

مدرو�شة يقوم بها متخ�ش�شون وتوجه لفئات اجتماعية حمددة. 
برنامج التوعية االأ�شرية وهو برنامج موجه لاأ�شرة .. 2

احلوري, اأحمد حمزة , املخدرات والعوملة,1428ه�,)مرجع �شابق(, �ض 173.  )1(
يو�شف, جمعة �شيد , )2003(, الوقاية ن تعاطي املخدرات بني الواقع واملاأمول, مرجع �شابق, �ض 56  )2(

عقبات, اأحمد مطهر, دور و�سائل الإعالم يف الوقاية من املخدرات,1428ه� ,)مرجع �شابق(, �ض14  )3(
�شن���دوق مكافحة وعاج االإدمان,ال�سرتاتيجية القومية ال�ساملة ملواجهـــة م�سكلة املخدرات يف م�سر,2007م   )4(

,)مرجع �شابق(,�ض 80 
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برنامج الإقامة مراكز ا�شت�شارات يف اجلمعيات االأهلية والنوادي الريا�شية . 3
ملا لذلك من اأهمية يف العاج الفردي. 

برنامج النتقاء قادة طبيعين من داخل املجتمع املحلي واإمدادهم باملعلومات . 4
واملهارات التي متكنهم من االكت�شاف املبكر. 

برنامج للتدريب على اإعداد اأدلة اإر�شادية تو�شح اأ�شاليب التعامل مع م�شكلة . 5
اإدمان املخدرات, وتو�شح �شكل العملية التدريبية املطلوبة. 

برنام���ج تنظي���م احلم���ات االإعامية والدع���وة يف  �شوء التاأث���ري الطاغي . 6
لو�شائ���ل االإعام اجلماه���ريي واملعرفة القليلة من قب���ل املواطنن باالأدوار 

التي ت�شطلع بها منظمات املجتمع املدين. 

المطلب الثالث 
اأ�ساليب تطوير املهارات الجتماعية

مفهوم املهارات الجتماعية:
عل���ى رغم االختاف���ات يف االآراء والتعاري���ف املو�شوعة له���ذا امل�شطلح اإال اأنه 

ميكن ا�شتخا�ض عدة نقاط تتمثل يف: )1(
اأن املهارات االجتماعية ت�شمل �شلوكيات لفظية وغري لفظية حمددة. . 1
امله����ارات االجتماعي����ة مه����ارات تفاعلية, حيث توؤك����د التعريف����ات املختلفة على . 2

التفاع����ل ال����ذي يحقق للف����رد اأهداف����ه دون ت����رك اآثار �شلبي����ة اأو اإحل����اق االأذى 
باالآخرين, لذا فهي توؤدي اإىل زيادة احتماالت حدوث اال�شتجابات وردود االأفعال 
االإيجابية لذا تهتم هذه التعريفات بالنتائج املرتتبة على اكت�شاب هذه املهارات. 
املط���وع, اآمنة �شعيد حم���دان , املهارات الجتماعية والثبـــات النفعايل لدى التالميذ اأبنـــاء الأمهات املكتئبات   )1(
, ر�شال���ة مقدم���ة لني���ل درجة املاج�شتري يف الرتبي���ة ق�شم االإر�شاد النف�ش���ي, جامعة القاه���رة , معهد الدرا�شات 

والبحوث الرتبوية , ق�شم االإر�شاد النف�شي,2001م, �ض 17
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توؤك���د ه���ذه التعاري���ف عل���ى اأهمي���ة عملي���ة التعل���م يف اكت�ش���اب املهارات . 3
Mod� اأو النمذجة Obsevation االجتماعي���ة �شواء من خال املاحظ���ة 
.Feed Back اأو التغذية الراجعة Rehearsal  اأو التمرين والتكرار eling

وترك���ز الربام���ج الوقائي���ة املوجه���ة للعاقات ب���ن االأقران على عاق���ة الفرد 
باأقران���ه, وحتاول تنمية املهارات االجتماعية التي تت�شمن حت�شن العاقات وزيادة 
اجلوان���ب االإيجابية يف العاقات , وتنمية مه���ارات املقاومة التي ت�شاعد على رف�ض 
االن�شي���اع لعرو�ض التعاطي من اأ�شدقاء ال�ش���وء ومن املعروف اأن االأندية الريا�شية 
ومراك���ز ال�شب���اب ت�شتقطب التجمع���ات ال�شبابية عل���ى تباين مرجعياته���ا االأ�شرية 
واالجتماعي���ة واالقت�شادية وال�شيا�شية, وتن�شاأ داخل هذه املراكز واالأندية �شداقات 

وعاقات جديدة اإ�شافة اإىل ال�شداقات والعاقات القائمة بالفعل.)1(
اأهمية املهارات الجتماعية :

ت�شاع����د امله����ارات االجتماعي����ة الفرد عل����ى اإقامة عاق����ات اجتماعي����ة ناجحة مع 
االآخرين,والتفاع����ل معه����م داخل �شي����اق اجتماعيمح����دد وباأ�شاليب حم����ددة تلقى قبوال 
اجتماعي����ا التفاقه����ا مع املعاي����ري االجتماعي����ة ال�شائدة, وتك�شب����ه كذلك الثق����ة بالنف�ض 
والق����درة علىمواجهة مواقف احلياة املختلفة, والقدرة على حتمل امل�شئولية, اأما ق�شور 
امله����ارات االجتماعي����ة لدى الطفل فقد ت����وؤدي اإىل عجز الطفل ع����ن التفاعل الناجح مع 
االآخري����ن, وقد تكون �شببا للكثري م����ن اال�شطرابات وامل�شكات النف�شية التي قد ت�شيب 
الطفل نتيجة ذلك, ولذلك فابد من اإتاحة الفر�شة املنا�شبة للطفل لكي يتعلم ويكت�شب 
امله����ارات االجتماعية الت����ي حتقق له االإ�شباع والر�شا من خال تفاعله مع االآخرين, الأن 
اإخف����اق الطفل وف�شله يف القيام بعاق����ات اجتماعية ناجحة مع االآخرين قد تكون نتيجة 

عدم اإتاحة الفر�ض اأو الظروف املائمة اأمامه لكي يتعلم هذه املهارات ال�شرورية. )2( 

�شن���دوق مكافحة وعاج االإدمان,الإ�سرتاتيجية القومية ال�ساملة ملواجهـــة م�سكلة املخدرات يف م�سر,2007م   )1(
,)مرجع �شابق(, �ض95

املط���وع, اآمن���ة �شعيد حمدان ,املهارات الجتماعية والثبـــات النفعايل لدى التالميذ اأبنـــاء الأمهات املكتئبات,   )2(
2001م,)مرجع �شابق(,�ض19
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و�سائل تطوير املهارات الجتماعية
اأوًل: تنمية الأخالق الفا�سلة:

 ال ينك���ر ما لاأخاق من اأثر فعال يف حياة الفرد واجلماعة فاالأخاق الفا�شلة 
كال�ش���دق واالأمانة واالإيثار وال�شجاعة والكرم واحلياء واحلب والتعاون وحب التودد 
اإىل االآخري���ن وال�شماحة والعفو ونحو ذلك من ال�شفات احلميدة ترتقي باالأمة اإىل 

اأعلى وت�شتطيع اأن تق�شي على م�شكات كثرية.
ولق���د اأثن���ى اهلل  �شبحانه وتعاىل عل���ى ر�شوله  ملسو هيلع هللا ىلص  باأن���ه ذو خلق عظيم فقال 

تع���اىل: چ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ1  , وق���ال تعاىل ي�ش���ف الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص : چ ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    

ۆ  ۆ  ۈ  چ2.

 وكذلك اأثنى اهلل عز وجل على اأ�شحاب اخللق الفا�شل من ال�شادقن ال�شاكرين 
الذين يدفعون االأذى بالتي هي اأح�شن, ويعفون عن من اأ�شاء اإليهم, ويتوا�شون بالرب 

والتقوى وال�شرب وال يتكربون على غريهم, يقول اهلل تبارك وتعاىل: چ ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ3 , ويق���ول �شبحانه : چ ڱ  ں   ں    ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  چ, ويق���ول �شبحان���ه : چ ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    

ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب  چ4.

والر�ش���ول ملسو هيلع هللا ىلص م���ا فتئ يح���ث على االأخ���اق الفا�شل���ة و�ش���رورة التم�شك بها 
واالعت���زاز بذلك ويب���ن ملسو هيلع هللا ىلص اأن ح�شن اخلل���ق والتعامل مع االآخري���ن ولن اجلانب 
وب�شا�شة الوجه وكظم الغيظ وغري ذلك من ال�شفات احلميدة اأنه مما يثقل امليزان 

يوم القيامة .

)1(  �شورة القلم :االآية رقم : 4 
)2(  �شورة التوبة : االآية رقم: 128
)3(  �شورة التوبة :االآية رقم : 119

)4(  �شورة لقمان:االآية رقم:18
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فع���ن اأبي هري���رة ر�شي اهلل عنه قال قال ر�ش���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )ال تدخلون اجلنة 
حت���ى توؤمنوا . وال توؤمنوا حتى حتاب���وا . اأوال اأدلكم على �شيء اإذا فعلتموه حتاببتم ؟ 
اأف�ش���وا ال�ش���ام بينكم()1( وعن عيا����ض بن حمار اأن ر�ش���ول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: ) اأهل 
اجلن���ة ثاثة : ذو �شلطان مق�شط مت�شدق موفق , ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قرب���ى وم�شلم , وعفيف متعفف ذو عيال , واأهل النار : اخلائن , ورجل ال ي�شبح وال 
مي�ش���ي اإال وه���و يخادعك عن اأهلك ومالك ()2( , وعن اأب���ي ذر قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: )تب�شمك يف وجه اأخيك لك �شدقٌة واأمرك باملعروف ونهيك عن املنكر �شدقٌة 
واإر�شادك الرجل يف اأر����ض ال�شال لك �شدقٌة وب�شرك للرجل الرديء الب�شر لك 
�شدق���ٌة, واإماطتك احلجر وال�ش���وك والعظم عن الطريق ل���ك �شدقٌة واإفراغك من 

دلوك يف دلو اأخيك لك �شدقٌة( )3(.
وهكذا تتظافر االأدلة ال�شريحة يف �شرورة االأخاق وتاأ�شيلها يف نفو�ض النا�ض 

ليكون الفرد ع�شوًا �شاحلًا يف املجتمع .
ثانيًا: تنمية اجلوانب الثقافية

الثقاف���ة هي ثمرة كل ن�شاط اأو تفاعل اإن�ش���اين مع البيئة الطبيعية واالجتماعية 
مبا يف ذلك املنتجات املادية وغري املادية التي تنتقل من جيل اإىل اآخر والتي تت�شمن 

االأمناط الظاهرة والباطنة لل�شلوك املكت�شب عن طريق الرموز. )4(
فالثقاف���ة ال�شائدة يف املجتمع متثل حاجزًا م���ن املفاهيم والثوابت اأمام انت�شار 
وب���اء االإدمان بن اأفراد املجتمع واإذا ما اأخذنا بعن اعتبارنا م�شاألة الو�شط الثقايف 
ال���ذي يحدث فيه وباء االإدمان ال���ذي ينت�شر بيننا جند اأن لهذا الوباء مغزى ومعنى 
كبريين, ويف املجتمع الذي تعد ال�شورة فيه هي كل �شيء على �شبيل املثال ,جند اأن 

�شحيح م�شلم , كتاب االإميان , ح . 81  )1(
�شحيح م�شلم , كتاب اجلنة و�شفة نعيمها , ح 5109  )2(

-رواه الرتمذي و�شححه االألباين, �شحيح الرتمذي , حديث رقم1956.  )3(
يو�شف �شالح بريك , املخدرات والعوملة , جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية , الريا�ض ,1428ه� ,�ض70.  )4(
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النا����ض يقبلون على تعاط���ي مغريات احلالة النف�شية ا�شتهداف���ا منهم لر�شم �شورة 
معينة اأو للحفاظ على �شورة بعينها اأو لتخدير اأنف�شهم حتى ال ي�شت�شعروا اإح�شا�شهم 
بالعج���ز, اأ�ش���ف اإىل ذلك, اأن تزايد اأع���داد اأولئك الذين ي�شت�شع���رون االفتقار اإىل 
ال�شيط���رة والتحك���م يف حياتهم, , نتوقع لهم اأن ي���زدادوا �شوقا اإىل مغريات احلالة 
النف�شي���ة التي تولد فيهم م�شاعر م�شكرة عن االإح�شا�ض بالكفاية والقوة وال�شيطرة, 
ومع ازدياد توتر احلياة وازدياد تعقدها يزداد اأي�شا ح�شن وجاذبية وبريق مغريات 

احلالة النف�شية التي حتدث تاأثرياتها ب�شاطة وي�شر وفقا  للمنتظر.)1(
ثالثًا:تعزيز قيم املواطنة

اإن قي���م املواطن���ة تدف���ع باالإن�ش���ان اإىل حماربة االأخط���ار التي مت����ض اأمن الوطن 
وتقدم���ه وحماربة مظاهر االنح���راف  "فالرتبية واملواطنة ال�شاحل���ة والتفقه يف اأمور 
احلي���اة والعب���ادة تازم االإن�شان منذ والدت���ه وترافقه يف �شبابه وكهولت���ه و�شيخوخته , 
كفرد واحد اأو كفرد يف جمموعة هم اأقاربه وزماوؤه يف املدر�شة اأو العمل اأو املكتب اأو يف 
مكان العبادة اأو ما �شابه ذلك. وهذه الرتبية اأ�شلوب لتنظيم العاقة بن الفرد واملجتمع 
وطريق للماءمة بن الفرد واملجتمع واجتاه �شلوكه ملا فيه خري له والأفراد جمتمعه.")2(

المطلب الرابع  
اأ�ساليب تطوير املهارات ال�سخ�سية:

1- ت�سجيع ممار�سة الهوايات املختلفة
ب���رزت احلاجة اإىل ت�شجيع االأبناء على اأن�شطة اأخرى مثل الهوايات والريا�شة, 
فذل���ك ي�شاعد على وقايتهم من االإدم���ان وي�شاعدهم يف االأيام االأوىل على التوقف, 
واإذا مل يكن لابن هواية وريا�شة فيجب اإعطاءه املزيد من الوقت واملحاولة للبحث 

وا�شطن���ون , اأرنولد وباوندي, دونا,اإرادة الإن�سان يف �سفاء الإدمان, ترجمة �شربي حممد ح�شن , املجل�ض االأعلى   )1(
للثقافة  القاهرة,2003م,�ض 158.

�شيخاين, حممد في�شل,القيم والأعراف الأخالقية يف احل�سارة العربية الإ�سالمية درا�سة تاريخية وتربوية   )2(
حتليلية, مطبعة اليمامة,1997م,�ض15.
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عن �شيء مييل اإليه يجلعه ين�شغل عن التفكري يف املخدرات ويجعله اأكرث بعدا عنها)1(
ومن املهم تاأكيد دور الريا�شة احلقة يف تكوين ال�شخ�شية االإن�شانية املتكاملة وتنمية 
روح  ال����والء واالنتماء للمجتمع, م����ع حتديد اأهمية االأن�شطة الرتويجية بكافلة اأنواعها يف 
تكوي����ن وتنمية �شخ�شية اأع�شاء املجتم����ع, باالإ�شافة اإىل دورها الوقائي يف حمايتهم من 
الوق����وع يف االنحرافات قبل حدوثها.. ف�شا عن دورها العاجي بالتعاون مع املوؤ�ش�شات 

املعنية بالعاج, عقب حدوث اأي نوع من اأنواع االنحرافات ال�شحية اأو النف�شية)2(
2- زيادة الثقة بالنف�س:

اإن الوقاية من املخدرات تتمثل يف بناء مقاومة داخلية يف الن�ضء تقول ال ملحاولة 
جتربة املخدرات ولي�ض تعاطيها, هذه الوقاية ت�شمل جهودا خمتلفة ووا�شعة مل�شاعدة 
الن�ضء وال�شباب يف اكت�شاب خربات ومهارات حتى يكت�شبوا الثقة يف النف�ض والتعلق 
بالقي���م وبرامج الوقاية تهتم بتعليم الن�ش���ئ اأهمية احرتام اج�شامهم وغر�ض القيم 

التي تولد اأهمية احلياة ال�شحية ال�شليمة)3(
3- زيادة �سلة ال�سباب بالدين:

مم���ا ال �شك فيه اأن تعالي���م الدين والتم�شك بالقيم واملب���ادئ االإ�شامية وبيان 
موق���ف الدين االإ�شامي م���ن تعاطي املخدرات واخلمور يعت���رب من اجلوانب املهمة 

التي ميكن اأن ت�شاعد يف الوقاية. )4(  
ويتم ذلك من خال تفعيل دور التن�شئة الدينية ال�شليمة يف غر�ض القيم الدينية 
ل���دى الن�ضء مبا ميكنهم من التمييز لعدم االن���زالق يف االإدمان وملا ميكن اأن ت�شببه 
له���م املخدرات م���ن اأ�شرار ج�شمية ونف�شي���ة واجتماعية واقت�شادي���ة, وتعظيم دور 

اأب���و العزائ���م, اأحم���د جمال وحمم���ود جمال,الوقايـــة من الإدمـــان دليـــل اإر�ســـادي للمر�ســـى واأ�سرهـــم, مكتبة   )1(
اال�شكندرية, 2001م,)مرجع �شابق(,�ض101

عوي�ض, م�شعد �شيد,دور املوؤ�س�سات الريا�سية وال�سبابية يف مواجهة الإدمان, )مرجع �شابق(, �ض 13  )2(
اأب���و العزائم, اأحمد جم���ال و حممود جمال اأبو العزائم, الوقاية من الإدمان دليـــل اإر�سادي للمر�سى واأ�سرهم,   )3(

مكتبة اال�شكندرية, 2001م �ض 102
يو�شف, جمعة �شيد ,الوقاية تعاطي املخدرات بني الواقع واملاأمول,)مرجع �شابق(,2003م, �ض 58  )4(
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علماء الدي���ن للقيام بعملية التوعية خا�شة يف مواجهة االدعاءات واالأفكار ال�شائدة 
ل���دى الكثري من االأفراد الذين يعتقدون اأن تعاطي املخدرات ال ي�شكل خمالفة دينية 

مقارنة باخلمور باعتبار اأنه ال يوجد يف الدين ن�ض �شريح يحرم املخدرات)1(
وتتجل���ى اأهمية املوؤ�ش�ش���ة الدينية يف كونها مكانا اللتق���اء �شرائح عمرية وفئات 
اجتماعية متباينة من اأفراد املجتمع, وهي بذلك تعد البوتقة التي ميكن من خالها 
اأن تتفاع���ل وتتفاهم وتتوا�شل, كما متتل���ك املوؤ�ش�شة الدينية- يف �شوء اال�شتناد اإىل 
اأر�شية الدين ال�شلبة- قدرة كبرية على التاأثري يف نفو�ض اأفراد املجتمع وعقائدهم 
وقيمهم وتفكريهم, لذا فاإن املوؤ�ش�شات الدينية ت�شتطيع, اإذا ما توافرت لها اخلربات 
الب�شري���ة واالإمكان���ات الفني���ة والتكنولوجية املطلوبة, اأن ت�شه���م- بفاعلية يف جهود 

التوعية باأخطار املخدرات والوقاية من الوقوع يف م�شكلة االإدمان.)2(
4- حت�سني اأدائهم التعليمي

اإن االأ�شباب املت�شلة ب�شخ�ض متعاطي املخدرات منها ما يرجع اإىل عوامل ج�شمية 
اأوعقلي���ة اأو نف�شية, فالعوام���ل اجل�شمية مثا هي تلك التي تتعلق بنمو الطالب و�شحته 
العام���ة مثل عاه���ات احلوا�ض ك�شعف ال�شم���ع والب�شر وعيوب النط���ق والكام و�شوء 
ال�شح���ة العام���ة وت�شتطيع املدر�شة يف ه���ذه احلاالت اجل�شمية اأن حتي���ل الطالب اإىل 
طبي���ب خمت�ض اأو م�شت�شفى معن ملعاجل���ة هذه العيوب, اأما العوامل العقلية والنف�شية 
كانخفا����ض م�شتوى الذكاء عند الطالب اأو ات�شاف���ه ببع�ض العيوب املزاجية واخللقية 
الت���ي تعوق تقدمه الدرا�شي كفتور العزمي���ة وقلة املثابرة اأو نق�ض القدرة على الرتكيز 
فت�شتطي���ع املدر�شة بعامة اأو املعل���م ب�شفة خا�شة اأن يعاجلها بتح�شن وتطوير طريقته 

التدري�شية وجعلها مرنة اأو اأن يعالج الطلبة ال�شعاف منهم معاجلة فردية. )3(

احلوري, اأحمد حمزة ,املخدرات والعوملة,1428ه�,)مرجع �شابق(,�ض 174.  )1(
�شندوق مكافحة وعاج االإدمان, ال�سرتاتيجية القومية ال�ساملة ملواجهة م�سكلة املخدرات يف م�سر,2007م.  )2(

)مرجع �شابق(,�ض84
عوي�ض, م�شعد �شيد, دور املوؤ�س�سات الريا�سية وال�سبابية يف مواجهة الإدمان,2004م ,)مرجع �شابق(, �ض 148.  )3(
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المطلب الخامس 
اأ�ساليب ال�سبط الجتماعي

يق�شد بال�شبط االجتماعي الو�شائل اأو الطرائق التي تتم من خالها ال�شيطرة 
عل���ى املجتمعات من حيث �شبطها وحجزها عن الوقوع يف االنحراف اأو اخللل الذي 

يوؤثر على توازنها وا�شتمراريتها وثباتها.)1(
اإن االإن�ش���ان ال���ذي يعي����ض يف جمتم���ع معن الب���د اأن يعك�ض املب���ادئ االأخاقية 
والع���ادات ال�شائ���دة يف جمتمعه, وال�شمري االأخاقي عند االإن�ش���ان يتقيد كثريا مبا 
ي�ش���ود يف املجتمع من معتقدات وع���ادات وتقاليد, ولذلك ف���اإن االإن�شان يحكم على 

االأفعال والت�شرفات ال من خال �شمريه فح�شب, بل من خال �شمري املجتمع. )2(
واالأ�ش���رة كاأول موؤ�ش�ش���ة اجتماعية ه���ي التي تتوىل اإعداد الف���رد  ليكون ع�شوا 

نافعا يف املجتمع وذلك من خال اأدائها للوظائف االآتية: )3(
�شبط �شلوك االأفراد واأ�شاليب اإ�شباع احلاجات وفقا للمعايري ال�شائدة يف املجتمع. . 1
جعل االأفراد يتمثلون املعايري ال�شائدة التي حتكم  ال�شلوك االجتماعي وحتدده.. 2
اإك�شاب االأفراد معرفة باالأدوار واملراكز االجتماعية, واملتوقع اجتماعيا من كل دور.. 3
اإك�ش���اب النا�شئة املعرفة والقيم واالجتاهات والرموز وكافة اأمناط ال�شلوك . 4

والعنا�شر الثقافية للجماعة. 
وتتع���دد اأ�شاليب ال�شب���ط االجتماعي والتي من خاله���ا ي�شتطيع املجتمع احلد 
من تعاطي االأفراد للمخدرات وتعد من اأهم تلك االأ�شاليب واأهمها العرف والتقاليد 

والتن�شئة االجتماعية والقانون:

الب�شتاين, حممود ,الإ�سالم وعلم الجتماع, جممع البحوث االإ�شامية للدرا�شات والن�شر , بريوت,1994م, �ض 105  )1(
بدوي, ال�شيد حممد ,الأخالق بني الفل�سفة وعلم الجتماع, دار املعرفة اجلامعية ,2000م  , �ض اأ  )2(

يو�شف �شالح بريك ،املخدرات والعوملة ,1428ه� ,)مرجع �شابق(,�ض63.  )3(
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اأ- التن�سئة الجتماعية:
الت���ي تت�شكل خالها  باأنها العملية  "ميك���ن و�شف عملي���ة التن�شئة االجتماعي���ة 
معاي���ري الف���رد ومهارات���ه ودوافع���ه واجتاهات���ه و�شلوك���ه , لك���ي تتوافق مع تل���ك التي 
يعتربها املجتمع مرغوبة وم�شتح�شنة لدوره الراهن اأوامل�شتقبل يف املجتمع, وتبداأ هذه 
العملي���ة احليوية منذ اللحظة التي يرى فيها الطفل احلياة على هذه االأر�ض, وي�شتقبل 
احلياة اأما عن طريق اأم تهتم باإر�شاعه وتدفئة واإ�شباعه اأو اأم ترتكه يبكي, وموؤدى هذا 
اأن عملي���ة التن�شئة االجتماعية تت�شمن مه���ارات الفرد اإىل جانب قيمة ومثله ومعايريه 

واأمناط �شلوكه, وهي تبدا منذ اأن يولد الطفل وت�شتمر مدى احلياة".)1(
وعملي���ة التن�شئ���ة االجتماعية تعتم���د على تعديل اأو تغي���ري يف ال�شلوك ليتفق مع 
توقعات اجلماعة التي ينتمي اإليها فاإن هذا االأمر يتطلب رف�ض عام لفكرة التعاطي 

, هذا الرف�ض يوؤدي اإىل وجود حاجز قوي بن الفرد وبن التعاطي.
ب - العرف والتقاليد 

والعرف كما جاء يف املعجم الو�شيط : املعروف اأي خاف املنكر وهو ما تعارف عليه 
النا�����ض من عاداتهم ومعاماتهم".)2( , بينما التقاليد هي " العادات املتوارثة التي يقلد 
فيه����ا اخللف ال�شلف, مفردها تقليد")3( فالعرف والتقاليد من اأكرث اأدوات توجيه �شلوك 

الفرد, فاالأفراد تخجل من الت�شرفات التي تكون مناق�شة لتقاليد املجتمع.
ج- الأ�ساليب القانونية:

القان���ون هو االأ�شل���وب املبا�شر لل�شب���ط االجتماعي فما �شبق م���ن اأ�شاليب هي 
اأ�شالي���ب نابعة من من اإح�شا�ض الفرد باأن �شلوكه ال ين�شجم مع االأ�شخا�ض االآخرين 

العي�شوي , عبد الرحمن , �سيكلوجية التن�سة  الجتماعية , دار الفكر اجلامعي , القاهرة, 1985م, �ض207  )1(
جمم���ع اللغة العربي���ة, االإدارة العامة للمعجمات واإحياء الرتاث,املعجم الو�سيـــط , 2004م,)مرجع �شابق(,باب   )2(

العن ف�شل الراء مع الفاء �ض595
جمم���ع اللغة العربي���ة, االإدارة العامة للمعجمات واإحياء الرتاث,املعجم الو�سيـــط ,2004م,)مرجع �شابق(, باب   )3(

القاف ف�شل الام ثم الدال �ض754
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ولكن���ه ال يتوقع عقاب مادي مبا�شر عن���د املخالفة بينما االأ�شاليب  القانونية تختلف 
ع���ن ذلك حيث اأن الفرد يتوقع توقيع عقوبة اإذا خالف اأمر القانون "القانون و�شيلة 
لتحقيق االن�شجام االجتماعي عن طريق كبح م�شاعر ال�شر لدى االإن�شان, فمن جهة 
انطلق البع�ض من فر�شية اأن االإن�شان �شرير بطبعه واأن اأي تقدم اجتماعي ال ميكن 
حتقيقه دون وجود قانون العقوبات الزاجر, ولهذا اأ�شبح من ال�شروري وجود نظام 

قانوين رادع ل�شبط هذه الطبيعة الب�شرية")1(

لويد , ديني�ض , فكرة القانون , ترجمة �شليم ال�شوي�ض,  �شل�شلة عامل املعرفة , املجل�ض الوطني للثقافة والفنون   )1(
واالآداب , الكويت,1990م,�ض14
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المبحث الخامس
 الأ�ساليب الرتبوية للوقاية من املخدرات

المطلب األول 
اأ�ساليب الرتبية ال�سحية

ال�شك اأن م�شوؤولية االأطباء يف الوقاية من خطر املخدرات والعقاقري اخلطرة م�شوؤولية 
كب����رية, فعليهم احلذر ال�شديد عند و�ش����ف املخدرات, والعقاقري اخلطرة للمر�شى. وقد 
ذك����ر الدكتور عبد الرحمن عطيات)1( عددًا من االأم����ور التي ينبغي اأخدها بعن االعتبار 

لتعزيز دور املوؤ�ش�شات ال�شحية يف الوقاية من املخدرات, اأبرزها ما يلي: 
النظر اإىل املدمن كمري�ض يجب م�شاعدته على ال�شفاء. . 1
جعل العاج جمانيًا يف املوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية, واأن ي�شاحب العاج . 2

الطب���ي عاج نف�شي, واجتماعي ي�شاعد يف اإعادة تاأهيل املعتمد, واندماجه 
ثانية يف املجتم���ع ب�شورة �شليمة, وطبيعية, على اأن يتم تقييم طرق العاج 

ب�شورة م�شتمرة ودورية. 
عدم اإلزام املعتم���د الراغب يف العاج باالإف�شاح عن هويته وذلك ت�شجيعًا . 3

لهده الفئة من النا�ض على احل�شور اإىل هذه املراكز اإذا علموا اأنه لن يرافق 
عملية العاج ت�شهري باملري�ض اأو املعتمد. 

ك�شف املدمنن عن طريق اال�شتبانات, والدرا�شات االجتماعية, وعن طريق . 4
احلاالت التي تك�شفها ال�شرطة يف حوادث املرور, وت�شجيعهم على العاج. 

تنظي���م وحدات عاجي���ة حكومية تهدف اإىل ع���اج املعتمد على املخدرات . 5
والعقاق���ري اخلطرة بحيث تكون يف عيادات خارجية بعيدة عن م�شت�شفيات 
االأمرا����ض النف�شي���ة, والعقلي���ة, والع�شبي���ة, وبعي���دة كذل���ك ع���ن التجمعات 
ال�شكانية للحفاظ على اأ�شرار املعتمدين واملحافظة على مكانتهم االجتماعية. 

عطي���ات, عبد الرحمن �شعبان,املخدرات والعقاقري اخلطرة وم�سوؤولية املكافحة ,2000م )مرجع �شابق(, �ض   )1(
 .223-222
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اإن�شاء جمعيات وجلان خا�شة, وتطوعية لعاج املدمنن. . 6
تق���دمي الن�ش���رات والكتيب���ات واملل�شق���ات يف اأماك���ن االزدح���ام للتعريف . 7

باجلهات املخت�شة بالعاج
كم����ا اأن هناك بع�ض االأ�شاليب الوقائية التي من املمكن اتخاذها لوقاية ال�شباب من 
املخ����درات فمن خ����ال االإطاع على �شجل الطالب ال�شحي والتع����رف على �شحة والديه 
اجل�شمية والعقلية, والوقوف على ما اإذا كانت اأ�شرته اأو بع�ض من اأفراد عائلته يعانون من 
م�ش����اكل �شحي����ة اأو نف�شية اأو اجتماعية , وتوجهه – بعدئذ عن طريق املناق�شة واالقتناع- 

اإىل مراجعة املوؤ�ش�شات ال�شحية والنف�شية املتخ�ش�شة ملعاجلة هذا املو�شوع.)1( 

المطلب الثاني 
اأ�ساليب الرتبية الأ�سرية

االأ�ش���رة هي خط الدفاع االأول بالن�شبة مل�شكلة تعاطي املخدرات, ويعرب ال�شباب 
املدم���ن ع���ن واقع حياته���م االأ�شرية بفق���دان االهتمام, وعدم وجود م���ن ي�شمعهم, 
وغياب االحرتام , وعدم اإعطائهم وقت للتقارب واحلوار والتفاعل, وغياب العاقة 
احلميم���ة بينهم وبن اآبائهم, وغياب احلوار والتفاهم ونق�ض امل�شاركة والتفاعل يف 

اأي اأمور تهم االأ�شرة.)2(
تعترب تربية االأبناء مهارة غاية يف االأهمية �شاأنها يف دلك �شاأن اأية مهارة اأخرى, 
وتت�ش���ح اأهميته���ا يف دور كل من االأب واالأم ومهارتهم���ا يف زيادة ثقة االبن يف نف�شه 

وتقديره لذاته وميله اإىل اال�شتقال.
والكث���ريون منها يعرفون اأهمية اإر�شال االأب ر�شائل ثابت���ة ورا�شخة اإىل اأطفاله, ال 
اأن يق���ول �شيئا ويفعل �شيئا اآخر, وعلى �شبيل املثال, لو اأن اأبا يعاقب ابنته املراهقة على 
عوي�ض, م�شعد �شيد,دور املوؤ�س�سات الريا�سية وال�سبابية يف مواجهة الإدمان ,2004م )مرجع �شابق(, �ض149م.  )1(
اأب���و الن�شر, مدحت حممد , م�سكلة تعاطي واإدمان املخدرات العوامـــل والآثار واملواجهة , الدار العاملية للن�شر   )2(

والتوزيع , 2008م,�ض144
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�ش���رب البرية يف اإحدى النا�شبات, ثم يقدم له���ا يف منا�شبة اأخرى كوبا من البرية على 
�شبي���ل الهدي���ة, فاأي الر�شالتن ت�شدقها مثل هذه الفت���اة؟ واإذا ما ن�شحت اأم اأطفالها 
بع���دم تعاطي املخدرات الأنها �شيئة ولكنها )االأم( يتعن نقلها كل ليلة اإىل غرفة نومها, 

بعد اأن ي�شكرها تعاطي الفودكا, ما الذي ميكن الأطفال مثل هذه االأم اأن يتعلموه)1(
عل����ى الرغم من اأن معظ����م االأبناء يكونون عر�شة خلطر احل�ش����ول على املخدرات 
وتناوله����ا- �شواء عن طريق املدر�شة اأو بع�ض االأماكن االأخ����رى, فاإن االأ�شرة ت�شتطيع اأن 
حتم����ي اأبناءها اإىل حد ما منها. ويتحقق دلك بالتاأكيد عندما يكون وقت االبن م�شحونا 
ببع�����ض االأن�شطة البناءة التي ميكنه القيام بها يف بيئة تتميز باالأمان. ولقد حددت اأنوار 

حافظ عبد احلليم)2( بع�ض اأ�شاليب الرتبية االأ�شرية للوقاية من املخدرات اأهمها: 
تعريف االأبناء باملخاطر الناجمة عن ا�شتعمال املخدرات.   . 1
تعلي���م االأبناء املب���ادئ االأ�شا�شي���ة لل�شحة العام���ة وطرق حماي���ة اأنف�شهم . 2

واأهمية ذلك للحياة ال�شحية ال�شليمة. 
ح�ش���ن تاأديبه���م واإظهار حرمة جترب���ة تعاطي املخدرات اأث���را على النف�ض . 3

واملجتم���ع وتذكريهم بكل ما جاء م���ن اآيات يف كتاب اهلل عن اخللق ال�شليم 
واحلف���اظ على النف�ض كقوله تعاىل " وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة " , فاإن 
االإمتن���اع عن تعاطي املخ���درات, ياأت���ي ك�شلوك ديني عام يه���دف اإىل منع 

حدوث االإنحرافات ال�شلوكية عامة. 
اأن يك���ون هناك حدود ل�شلوك االأبناء يجب ع���دم ال�شماح بتخطي احلدود, . 4

ف���ا يجوز مثًا لاأبناء تعاطي احل�شي�ض اأو اخلمور, مما قد يوؤدي بهم اإىل 
االنهيار اإىل تعاطي الهريوين. 

م�شاع���دة االأبن���اء عل���ى اكت�ش���اب امله���ارات التي ترف���ع قدراته���م املعرفية . 5
فت�شاعده���م عل���ى الثقة بالنف����ض, اإن دلك يحتاج من االأ�ش���رة اأن يكون لها 
�شيا�ش���ة تربوية وا�شحة فالتزام االأب واالأم باحلدود الدينية ال�شليمة وعدم 

تخطيهم لهده املمنوعات هو اأ�شا�ض ل�شيا�شة اأ�شرية �شليمة.  
وا�شنطون,  اأرنولد وباوندي, دونا,اإرادة الإن�سان يف �سفاء الإدمان,2003م , )مرجع �شابق(, �ض 165.  )1(

عبد احلليم, اأنور حافظ , م�ساكل البطالة والإدمان, 2008م, )مرجع �شابق(,�ض 103-102  )2(
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كم���ا ي�شمل دور االآب���اء تعليم معايري ال�ش���واب واخلطاأ مع عملي���ة تو�شيح تلك 
املعاي���ري عن طريق ا�شتخدام اأمثال �شخ�شية )اأهمي���ة دور القدوة ,واأن يكون االآباء 
خري ق���دوة الأبنائهم(, كما اأن م�شاعدة االأبناء يف املقاومة والت�شدي لل�شغوط التي 
ميليه���ا عليهم���ن اأ�شدقاوؤهم "اأ�شدقاء ال�ش���وء " لتعاطي املخ���درات يتم من خال 
ماحظ���ة اأن�شطتهم ومعرفة من اأ�شدقائهم واحلديث معهم عن اهتماماتهم وطرق 

حل م�شاكلهم ومعرفة كل �شيء عن املخدرات وعامات االإدمان. )1(
كم���ا يعترب من اأهم االأ�شاليب الوقائية ه���و مراقبة االأوالد بطريق مبا�شر وعدم 
تركه���م طويا خارج البيت بدون التاأك���د واالطمئنان عليهم واأن تو�شح لاأ�شرة من 
خ���ال التوعية كيفي���ة اكت�شاف االبن املدمن ومتابعتة بالتحلي���ل الع�شوائي من وقت 
الآخر لاطمئنان وعمل ردع لابن لو كان يف بداية طريق االإدمان اأن يرتاجع �شريعا 

لتاأكده من وعي كل املحيطن به واأن ذلك لن يظل �شرا فرتة طويلة.)2(
 وقد ذكرت اإحدى الباحثات بع�ض العوامل التي ت�شاعد االأ�شرة وبالتحديد االأب 

يف ذلك اأبرزها: )3( 
التعرف على اأ�سدقاء البن: 

يج���ب عل���ى االأب اأن يتع���رف على اأ�شدق���اء اأبنائه واأ�شرهم, وذل���ك منذ بداية 
عاقة ابنه معهم. وي�شتطيع االأب اأن ي�شاعد ابنه على اأن ي�شعر بالثقة يف قدرته على 
تكوي���ن �شداقات, وذلك باأن يوفر له بيئة مائمة ي�شودها ال�شعور باالأمان وال�شعادة 

ن ال�شداقات التي يطمئن اإليها كل اأب. حتى يكوِّ
 قد يكون ذلك نوع من الر�شوة لابن, ولكن يتاأثر االأبناء يف اختيارهم الأ�شدقائهم 
باالأوق���ات ال�شعي���دة التي يق�شونهامعهم ,كم���ا اأنا هناك بع�ض االآب���اء الذين ي�شجعون 

اأبناءهم على م�شادقة اأبناء اآخرين اإذا وجدوا اأنهم ي�شتحقون هذه الثقة. 
اأبو العزائم, اأحمد جمال و حممود جمال,الوقاية من الإدمان دليل اإر�سادي للمر�سى واأ�سرهم, 2001م,)مرجع �شابق(,�ض 88  )1(
ماج���دة عل���ي فهمي طمان,املخدرات تدمر اجل�سم والنف�ص  واملجتمع, اجلمعي���ة امل�شرية العامة ملنع امل�شكرات   )2(

ومكافحة املخدرات- الن�شرة االإعامية ال�شاد�شة ع�شر-2003م, �ض 67
�شارة الو�شون,كل ما يجب اأن يعرفه الآباء عن املخدرات, دار الفاروق للن�شر والتوزيع, القاهرة,2005م ,�ض 62-61.   )3(
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�سغل وقت فراغ البن:
يعد �شغل وقت الفراغ لدى االبن من االأمور املجدية للغاية. ويكون ذلك عادة عن 
طري���ق توفري بع�ض االأن�شطة االآمنة, والتي ميك���ن اأن ي�شرتك فيها ويحقق اإجنازات 
مر�شية, ففي معظم االأحيان ي�شعر االأب بالراحة عندما يخربه ابنه اأنه �شوف يكف 
ع���ن الذهاب اإىل االأماكن ال�شيئة التي يبغ�شها االأب. فقد ثبت اأن ال�شعور بامللل من 

اأهم العوامل التي تدفع االأبناء دفعًا اإىل تعاطي املخدرات. 
الرتحيب باأ�سدقاء البن يف املنزل:

عندم���ا ي�شل االأبناء اإىل تلك املرحل���ة التي ي�شعرون فيها باملتعة عند التحول والتنقل من 
مكان الآخر يف �شحبة اأ�شدقائهم, فاإنهم ي�شبحون يف حاجة اإىل مكان ما يذهبون اإليه, حيث 

اأنه بذلك �شيحمي اأبناءهم من الت�شكع يف ال�شوارع والطرقات واالأماكن غري املرغوب فيها. 
و�سع بع�س القيود 

يحت����اج االبن منذ البداية اإىل اأن يدرك اأهمية اإملام اأبيه باالأماكن التي يذهب اإليها 
مع اأ�شدقائه وكذلك معرفة اأ�شدقائه الدين �شيذهبون معه وموعد رجوعه اإىل املنزل. 

المطلب الثالث 
اأ�ساليب تربوية يف املوؤ�س�سات التعليمية

ح���دد بع�ض الباحثن)1( عدة اأدوار مهمة للموؤ�ش�شات الرتبوية للوقاية من خطر 
املخدرات كما يلي:  

مواجه���ة االأ�شباب التي تدفع الطاب اإىل تناول اأو تعاطي العقاقري بدرا�شة . 1
البيئة التي يعي�ض فيها الطالب الذي يتعاطى املخدرات اأو العقاقري املختلفة. 

االهتم���ام بدرا�شة امل�شكات الطابية يف املجتمع املدر�شي مع الرتكيز على . 2
االهتمام بحاالت الغياب والهروب من املدر�شة والتخلف الدرا�شي. 

عبد احلليم, اأنور حافظ ,م�ساكل البطالة والإدمان,2008م,)مرجع �شابق( , �ض106-105  )1(
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الرب���ط بن املوؤ�ش�شة الرتبوية واملنزل يف حتقي���ق متابعة الطاب ووقايتهم . 3
من اأخط���ار االنح���راف, وم�شايرة اأ�شدق���اء ال�شوء خال برام���ج التوجيه 

واالإر�شاد املوجه اإىل الطاب واالأهايل واأع�شاء هيئة التدري�ض. 
العم���ل على رب���ط املجتمع املدر�شي باأندي���ة الدفاع االجتماع���ي للعمل على . 4

االإف���ادة من التدابري الوقائي���ة التي يتيحها النادي مث���ل اكت�شاف احلاالت 
املبكرة, ثم الوقاية من العودة. 

اإزالة اأ�شباب توتر الطالب وقلقه اأو على االأقل التخفيف من التاأثري االنفعايل ال�شار. . 5
اإجراء البحوث والدرا�شات امليدانية على اأهميتها املرتبطة مب�شاكل االإدمان. . 6
عق���د حلق���ات توعية للطلب���ة عن خماطر االإدم���ان, والتعاون م���ع الوالدين . 7

واأجهزة االإعام املختلفة. 
االهتمام باالأن�شطة الفنية واالجتماعية, حيث يقع عليها عبئًا كبريًا يف توجيه . 8

طاقات الطاب نحو الن�شاط املنتج والبعد بهم عن جماالت االنحراف. 
كم���ا ميكن ا�شتخدام ع���دة اأ�شاليب تربوية يف املوؤ�ش�ش���ات التعليمية للوقاية من 

خطر املخدرات كما يلي:  
اأوًل: ا�ستخدام املناهج التعليمية يف الوقاية من املخدرات

ظهر اجت���اه يف الن�شف الثاين من القرن الع�شري���ن يف كندا والواليات املتحدة 
االأمريكية يق�شي بتدري�ض مو�شوع املخدرات يف املدار�ض وح�شل هذا االجتاه ابتداء 
م���ن الت�شعين���ات على تاأكي���دات قوية نظ���را للزيادة اخلطرية يف تعاط���ي املواد غري 
امل�شروع���ة بن املراهقن والرا�شدين واملاحظ اأن برامج تدري�ض مو�شوع املخدرات 
الت���ي تق���دم يف ال�شياق املدر�شي اأ�شم���ل واأكرث تكثيفا من تلك الت���ي تقدم يف و�شائل 
االإع���ام اأو امل�ش���ادر االأخرى, وق���د اأظهرت العدي���د من الربام���ج الرتبوية واملواد 
ال�شمعي���ة والب�شري���ة  والكت���ب واملذكرات فائ���دة وا�شحة, خا�ش���ة واأن العديد من 
الربامج الر�شمية واملواد قدمت اإىل املراهقن ب�شكل اأ�شا�شي من خال املدر�شة.)1(

�شن���دوق مكافحة وعاج االإدمان,ال�سرتاتيجيـــة القومية ال�ساملة ملواجهة م�سكلة املخدرات يف م�سر, 2007م   )1(
, )مرجع �شابق(,�ض80 
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وق���د اعتمدت التجرب���ة االأملانية على املنهج الرتبوي والعلم���ي يف ق�شية الوقاية 
م���ن التدخن واالإدمان على خطة بعيدة املدى تب���داأ يف ح�شانات االأطفال وال تنتهي 
يف مراح���ل التعليم املتقدمة, بحيث ت�شن���ف املعلومات اخلا�شة بكافة  اأنواع تعاطي 
املخ���درات امل�شروع���ة منها وغري امل�شروعة, ويتم تق�شي���م كل منها على حدة, وبيان 
تاأثرياته���ا وم�شارها ال�شحية وطرق وم�شادر واأماكن اإنتاجها عاوة على م�شارها 
االجتماعي���ة, بحيث يح�ش���ن االأطفال من���ذ البداية مبنطق رف�ض تل���ك املخدرات, 
وتلك هي اخلطوة االأوىل من وجهة نظر املوؤمنن بذلك املنهج بحيث تناق�ض اأ�شباب 
و�شرورة االبتعاد عن كافة اأنواع املخدرات يف البيت مع اأفراد االأ�شرة وبحيث يواجه 
الوال���دان باأ�شئلة حول التدخن والكحول والنيكوتن وغري ذلك من اأطفالهم قبل اأن 

يواجهوا بتلك االأ�شئلة من املجتمع.)1(
 واملاح���ظ اأن قطاعا كبريا من املراهقن وال�شباب الذين يتعاطون املواد النف�شية 
يكون���ون يف مراحل التعلي���م املختلفة خا�شة الثانوي واجلامعي, كم���ا اأن هناك جزءا ال 
ي�شته���ان ب���ه من التاميذ والطاب ي�شكلون ما درجنا عل���ى اأن نطلق عليهم اجلماعات 
اله�شة بحكم عوامل ومتغريات متعددة, وامل�شوح الوبائية م�شتمدة من قطاعات التاميذ 
والطاب ورغم وجود بع�ض التعار�ض يف نتائج الدرا�شات التي اأجريت حوله, فاإن الكفة 
متيل ل�شالح املنادين بتدري�ض مو�شوع املخدرات كا�شرتاتيجية وقائية ملا لها من فوائد 

عديدة, واأن اخلطاأ لي�ض يف اال�شرتاتيجية واإمنا يف التطبيق)2( 
كما ت�شتطيع املدر�شة اأو املوؤ�ش�شة الرتبوية النظامية �شواء كانت معهدًا اأو جامعة 
اأن ت����وؤدي دورا مهمًا من الوقاية من م�شكلة االإدمان وذلك ملا لها من اإمكانات ب�شرية 
موؤهل����ة ومتخ�ش�شة يف اجلوانب الرتبوية والنف�شية واالجتماعية, هذا باالإ�شافة اإىل 
التاأثري البالغ للمعلم على �شخ�شية الطالب يف تكوين اأو تعديل كثري من االأ�شاليب.)3(

عوي�ض, م�شعد �شيد ,دور املوؤ�س�سات الريا�سية وال�سبابية يف مواجهة الإدمان,2004م,)مرجع �شابق(,�ض55  )1(
�شن���دوق مكافحة وعاج االإدمان,ال�سرتاتيجية القومية ال�ساملة ملواجهـــة م�سكلة املخدرات يف م�سر,2007م   )2(

,)مرجع �شابق(, �ض81 
عبد احلليم, اأنور حافظ , م�ساكل البطالة والإدمان,2008م,)مرجع �شابق(, �ض105  )3(
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ثانيًا: التن�سيق بني املوؤ�س�سات الرتبوية واملنزل ملحاربة الإدمان
اإن اأي جه���د تبذل���ه املوؤ�ش�شة الرتبوي���ة يف جمال وقاية وتق���ومي �شلوك التاميذ 
معر����ض اأن يذهب �ش���دى اإذا مل يكن هناك تن�شيق بن املوؤ�ش�ش���ة الرتبوية واالأ�شرة, 
ف���اإن ت�ش���رف غري واعي من االأ�شرة من �شاأنه اأن يوج���ه ال�شاب اأي اجتاه "ومن هنا 
ي�شب���ح التعاون والعاقات الوطيدة بن املدر�شة والبيت اأمرا �شروريا وحاجة ملحة 
الإ�شب���اع احلاجات ال�شرورية عند الطفل  كاحلاج���ة اإىل االأمن واال�شتقرار واأ�شباب 
احلب , واحلنان والتعاطف وح�شن املعاملة واالحرتام املتبادل , وغر�ض الثقة بالنف�ض 
واحلاج���ة اإىل النج���اح يف العمل, واإذا ما ظلت هذه احلاجت مكبوتة يف نف�ض الطفل 
ومل ي�شتط���ع اإ�شباعها, فاإنه قد ي�شطر للتعبري عنه���ا بو�شائل اأخرى قد تتعار�ض مع 
املثل واملعايري واملبادئ والعادات التي يقرها املجتمع. فالتلميذ الذي ينحرف �شلوكه 
, ويجن���ح اإىل االعتداء اأو الهروب من املدر�ش���ة , اأو ال�شرقة اأو العزلة اأو االنطواء اأو 
الر�شوب املتكرر , فهو يفعل لك نتيجة لقمع حاجات اأ�شا�شية عنده ا�شطرته للتعبري 

عنها تعبريا منحرفا اأو اإر�شاء لها بطريقة �شاذة".)1(
ثالثا: الأن�سطة الرتبوية

وتعم���ل االأن�شط���ة املختلفة على وقاي���ة املتعلمن من االإدم���ان والوقوع يف حبائل 
املخدرات نتيج���ة ان�شغالهم باالأن�شطة والو�شائل املختلفة التي متاأ اأوقات فراغهم, 
وتدخ���ل عليهم البهجة وال�ش���رور, وتغنيهم عن ال�شقوط يف براثن جتربة املخدرات, 
كم���ا اأن االنتق���ال من اأ�شلوب الوع���ظ االإر�شاد كاأ�شلوب وحيد وفري���د يف التعامل مع 
ظاهرة تعاطي املخ���درات اإىل التنويع يف االأ�شاليب املبنية على تو�شيع اآفاق املتعلم , 
وزيادة قدرته على ممار�ش���ة مهارات التفكري العليا يعزز من قدرات الفرد املعرفية 

والعملية على الثقة باأنف�شهم وعدم ال�شعي ملحاكاة االآخرين وتقليدهم.)2( 

عوي�ض, م�شعد �شيد, دور املوؤ�س�سات الريا�سية وال�سبابية يف مواجهة الإدمان ,2004م ,)مرجع �شابق(, �ض151  )1(
اأب���و ا�شماعي���ل , اأكرم عب���د  القادر,املوؤ�س�ســـات الرتبوية ودورهـــا يف ن�سر الوعـــي باأخطار املخـــدرات , ندوة دور   )2(
املوؤ�ش�ش���ات الرتبوية يف احلد من تعاطي املخدرات , مركز الدرا�شات والبحوث ق�شم الندوات واللقاءات العلمية, 

جامعة نايف العربية للعلوم الطبيعية ,1428م , �ض9
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المبحث السادس

 ت�سور مقرتح لدور املوؤ�س�سات الرتبوية يف الوقاية من املخدرات

تع���د الرتبي���ة اإحدى الط���رق املهمة حل���دوث اأي تغيري يف املجتم���ع, فلي�ض و�شع 
القوانن فقط هو حمرك التغيري يف حياة االأفراد, وخا�شة يف الع�شر احلايل الذي 
ي�شه���د كث���ريًا من التغ���ريات واالأفكار الدخيلة االأم���ر الذي ي�شتل���زم تطوير اأ�شاليب 
الرتبية املعروفة والنهو�ض بها من اأجل مواكبة ركب هذا الع�شر االنفتاحي. ومن ثم 
كان لزاًما علي املوؤ�ش�شات الرتبوية املختلفة القيام بدورها علي اأكمل وجه ممكن من 
اأجل تن�شئ���ة جيل م�شلم ملتزم باالأخاقي���ات والقيم االإ�شامية اإيل جانب التغريات 

العاملية التي يلم�شها يف حياته.  
كما اأن العديد من الدرا�شات والبحوث تعطي اهتماًما بالغًا لدور االأ�شدقاء واالأ�شرة 
واملجتم����ع يف التاأثري على ال�شباب والتوجه نحو التعاطي ثم االإدمان, وكذلك ما ميكن اأن 

تقوم به املوؤ�ش�شات الرتبوية والرتبويون يف مكافحة انت�شار املخدرات والوقاية منها.  

المطلب األول
 اأهداف  الت�سور املقرتح:  

يهدف هذا الت�سور املقرتح اإىل:  
• بن���اء ت�شور مقرتح لزيادة فاعلية املوؤ�ش�ش���ات الرتبية يف تربية الن�ضء على 	

قيم ومبادئ االإ�شام.  
• تنمي���ة االإح�شا����ض مبراقبة اهلل له���م يف اأفعالهم وت�شرفاته���م, وحركاتهم 	

و�شكناته���م, فه���ذا االإح�شا�ض هو ح�ش���ن االأمان بالن�شب���ة لل�شخ�ض واملانع 
االأ�شا�شي من االنحراف والوقوع يف املحرمات. 

• توعية اأفراد املجتمع مبخاطر املخدرات واأ�شرارها وكيفية الوقاية منها.  	
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• اإقام���ة نظام تربوي �شامل يدعو اإىل الوقاية من املخدرات, من اأجل حتقيق 	
التوعية الكاملة بهذه االآفة وخماطرها.  

• اإبراز دور العنا�شر املختلفة املكونة للموؤ�ش�شات الرتبوية املختلفة يف الوقاية 	
من املخدرات. 

• ط���رح الو�شائ���ل واالأ�شاليب التي ميك���ن بها حتقيق اأه���داف التوعية باالآثار 	
ال�شلبية وخماطر املخدرات. 

• حث املربن عل���ى اأن يعملوا بالتعاون مع التاميذ واالآباء واملنظمات املعنية 	
واملجتمع املحلي على انتهاج االأ�شاليب التي ت�شجع االأبناء على القيام باأوجه 
الن�شاط ال�شليمة التي تزيد من درجة وعيهم بخطورة املخدرات, وت�شهم يف 

الوقاية من املخدرات واأ�شرارها.  
• توجيه نظر الرتبوين وغري الرتبوين اإىل اأهمية الدور الواقع على املوؤ�ش�شات 	

الرتبوية كافة يف الوقاية من املخدرات. 

المطلب الثاني 
م�سلمات الت�سور املقرتح 

لتق����دمي ت�شور مقرتح لدور املوؤ�ش�ش����ات الرتبوية يف الوقاية م����ن املخدرات باململكة 
العربية ال�شعودية؛ يت�شمن الت�شور املقرتح بع�ض امل�شلمات, وتتمثل يف امل�شلمات االآتية:  

 الت�شور املقرتح لدور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف الوقاية من املخدرات باململكة . 1
العربي���ة ال�شعودية تعد م�شاأل���ة جماعية, واإن اجله���ود الفردية �شواء كانت 
عل���ى م�شت���وى االأ�شرة وحدها اأو املعلم���ن اأو املدراء باملدار����ض اأو اخلطباء 
بامل�شاج���د, اأو العامل���ن باالإع���ام, لن تق���دم الكثري يف ه���ذا اجلانب, بل 
حتتاج اإىل ت�شافرحهود كافة املوؤ�ش�شات الرتبوية املتمثلة باالأ�شرة واملدر�شة 
واملوؤ�ش�شات االإعامية والدينية واالجتماعية لدعم التعاون فيما بينها , من 
اأجل حتقيق اأكرب ا�شتفادة ممكنة بينها, ومن ثم حتقيق اأهداف الوقاية من 

املخدرات بن اأفراد املجتمع. 
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 الت�شور املقرتح لدور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف الوقاية من املخدرات باململكة . 2
العربي���ة ال�شعودية دائًم���ا يف احتي���اج اإىل التوجيه واالإر�ش���اد واملتابعة على 

م�شتوى التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقومي.  
 يج���ب اأن تتع���اون جميع اأجه���زة املوؤ�ش�شات الرتبوية املختلف���ة من االإعام . 3

وامل�شج���د واملدر�ش���ة واالأ�شرة يف ه���ذا الت�ش���ور املق���رتح تعاونًا قائمًا على 
ال�شعور بامل�شئولية واالقتناع بامل�شكلة والفهم ال�شحيح لها؛ لتنفيذ م�شارات 

العمل يف هذا الت�شور املقرتح.  
 ن�شر الوعي مبخاطر املخدرات وطرق الوقاية منها خال الربامج االإذاعية . 4

والتلفزيوني���ة واملواق���ع االإلكرتونية, والتي الب���د واأن تراعي االختافات بن 
اأفراد املجتمع ودرجة الوعي بينهم.  

اال�شتفادة من االأبحاث والتجارب والنماذج العاملية املعا�شرة يف تعزيز دور . 5
املوؤ�ش�شات الرتبوية يف الوقاية من املخدرات باململكة العربية ال�شعودية.  

المطلب الثالث 
اأبعاد الت�سور املقرتح 

هناك عدة اأبعاد ي�شعها هذا الت�شور املقرتح لتفعيل دور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف 
الوقاية من املخدرات, وهي على النحو التايل:  

البعد الأول: دور الأ�سرة يف الوقاية من املخدرات: 
•  غر�ض القيم االإ�شامية يف نفو�ض االأوالد عن طريق حثهم على اأداء ال�شعائر 	

الديني���ة, مما يزيد من تر�شيخ الوازع الديني لديهم, ومن ثم تقوم االأ�شرة 
بدورها يف الرتبية والتن�شئة ال�شليمة.   

• اإظه���ار حرمة جتربة تعاطي املخدرات واأثرها على النف�ض واملجتمع, وذلك 	
للتوعية باالآثار ال�شلبية الناجمة عن تعاطي املخدرات, واالأخطار اجل�شيمة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





81

الوقاية من املخدرات اأ�ساليب ومقرتحات للموؤ�س�سات الرتبوية يف اململكة العربية ال�سعودية

الت���ي حتيط مبن يتعامل معه���ا, واآثارها ال�شلبية عل���ي النف�ض واملجتمع من 
كافة اجلوانب ال�شحية والنف�شية واالجتماعية واالقت�شادية.   

• تعليم االأوالد املبادئ االأ�شا�شية لل�شحة العامة, وذلك للوقاية من املخدرات, وتقوم 	
االأ�شرة مبتابعة االأوالد ورعايتهم �شحًيا وتربوًيا, وتلبية احتياجاتهم ال�شرورية. 

• قدراته���م 	 ترف���ع  الت���ي  امله���ارات  اكت�ش���اب  عل���ى  االأوالد  م�شاع���دة 
املعرفية, فت�شاعده���م على الثقة بالنف�ض, وذلك باملتابعة الرتبوية ال�شليمة 
مل���ا يتابع���ه الطفل من برامج ثقافية, وما ي�شرتك ب���ه, واحلر�ض على تنمية 
مه���ارات االأبن���اء الثقافي���ة واملعرفية والتوعوي���ة, حيث اأنها توؤث���ر كثرًيا يف 

توجهات االأبناء. 
• تعري���ف االأوالد باملخاطر الناجمة عن ا�شتعم���ال املخدرات, وذلك باملتابعة 	

االأ�شرية امل�شتمرة لاأبناء, وتوعيتهم امل�شتمرة مبخاطر واأ�شرار املخدرات.  
• التاأك���د م���ن و�ش���ول االأوالد اإىل املدر�ش���ة يومي���ًا, وذلك بالتع���اون واملتابعة 	

امل�شتم���رة م���ع املدر�شة, حيث اأن ي�شاعد التوا�شل ب���ن املدر�شة واالأ�شرة يف 
معرفة ومتابعة �شلوك االأبناء. 

• اإك�شاب االأوالد املعرفة والقيم وكافة اأمناط ال�شلوك الثقافية للجماعة, مما 	
يزي���د من قدرة االأبناء علي التوا�شل االجتماعي, وقدرتهم علي التعامل مع 
الثقافات واملعلومات الدخيلة, والتعامل معها بالطريقة ال�شليمة الواعية.   

• مقاوم���ة ال�شغ���وط الت���ي ميار�شه���ا اأ�شدق���اء ال�ش���وء عل���ى االأوالد لتعاطي 	
املخ���درات, حي���ث اأن من واجب���ات االأ�ش���رة االأوىل متابع���ة االأوالد ومعرفة 
اأ�شدقائه���م وتوعيتهم امل�شتمرة باختيار االأ�شدقاء ال�شاحلن, وحتذيرهم 

من رفقاء ال�شوء. 
• مراقب���ة االأوالد بطريق مبا�شر خارج البي���ت لاطمئنان عليهم, حيث تقوم 	

االأ�شرة مبتابعة االأبناء وحمايتهم. 
• التعرف على اأ�شدقاء االبن والتقرب اإليهم, ومتابعتهم وتوعيتهم امل�شتمرة, 	

وحثهم على التم�شك باملبادئ الدينية القومية. 
• ا�شتقبال اأ�شدقاء االبن يف املنزل و الرتحيب بهم, مما ي�شاعد االأ�شرة علي 	

التقرب من ابنها ومتابعته با�شتمرار. 
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• �شغ���ل وقت فراغ االبن عن طريق توفري بع����ض االأن�شطة االآمنة, كالرحات 	
والنزه���ات اخلارجية, برفقة اأولياء االأمور اأو ح�شور الندوات واملحا�شرات 

الثقافية والتي تتم ب�شورة �شيقة تتنا�شب مع قدرات االأبناء.  
• املتابعة املالية لاأوالد, فعدم االإفراط يف تدليل االأبناء وخا�شة من الناحية 	

املادية, يقلل من خطورة ا�شتخدام االأبناء لاأموال بطريقة �شيئة.  
• متابع���ة الربامج االإعامية الت���ي ي�شاهدها االأوالد داخ���ل املنزل وخارجه, 	

ومعرف���ة م���دي منا�شبتها الأعماره���م, ودرجة ا�شتفادته���م منها وتوجيههم 
التوجيه ال�شليم. 

البعد الثاين: دور املدر�سة يف الوقاية من املخدرات: 
•  م�شاع���دة الطاب يف اكت�شاب خربات ومه���ارات توؤهلهم لابتعاد عن اآفة 	

املخ���درات, وذلك باإقامة املعار�ض وامل�شابق���ات التثقيفية باملدر�شة واإقامة 
الندوات التي تتعلق بالتوعية مبخاطر املخدرات وكيفية الوقاية منها. 

• تعري���ف الطاب باملخاطر ال�شحي���ة والنف�شية واالجتماعي���ة الناجمة عن 	
تن���اول املخدرات, وذلك م���ن خال اإقام���ة الربامج االإر�شادي���ة والتوعوية 

واملحا�شرات التثقيفية وعر�ض الأ�شرار املخدرات وخماطر تعاطيها.  
• مواجه���ة االأ�شباب البيئية التي تدفع الطاب اإىل تعاطي املخدرات باحللول 	

املنا�شب���ة, وذلك بالعمل علي التطوير من البيئة املدر�شية واملتابعة الرتبوية 
ال�شليمة من املدر�شة لاأبناء بالتعاون مع االأ�شرة مما ي�شكل �شياج احلماية 

لاأبناء من الوقوع يف خطر تعاطي املخدرات.   
• درا�شة امل�شكات الطابي���ة يف املجتمع املدر�شي, وخا�شة الغياب والهروب 	

م���ن املدر�شة, وذلك من خال متابعة �شل���وك الطاب مع املر�شد الطابي 
واملعلم���ن, ومتابعة الطاب وتغرياتهم ال�شلوكي���ة واالأخاقية, والعمل علي 

حلها احلل ال�شليم وتوجيههم للوجهة ال�شحيحة. 
• متابع���ة الط���اب بالتع���اون مع االأ�ش���رة خ���ارج املدر�شة, وذل���ك بالتوا�شل 	

امل�شتمر م���ع ويل االأمر واالأ�شرة والتعاون مًعا حلماية الطالب عند ماحظة 
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اأي �شلوكيات خاطئة علي الطالب. 
• التعاون م���ع موؤ�ش�شات املجتمع املحلي لعمل التداب���ري الوقائية للطاب من 	

الوق���وع يف تعاطي املخ���درات, من خ���ال اإقامة الن���دوات التوعوية, وعمل 
الزيارات املدر�شية ملراكز التاأهيل وعاج االإدمان. 

• العم���ل على اإزالة اأ�شباب توتر الطاب وقلقهم, وذلك مبتابعتهم واالهتمام 	
بتنمي���ة مواهبهم, متابعة االأو�شاع النف�شية واالجتماعية واملادية وال�شحية 

للطاب.  
• اإقام���ة لق���اءات توعوية للطاب ع���ن خماطر املخ���درات, وذلك من خال 	

التع���اون مع موؤ�ش�ش���ات املجتمع املحل���ي يف اإقامة املحا�ش���رات وامل�شابقات 
واملوؤمترات التثقيفية والتي ترفع من درجة وعي الطاب مبخاطر املخدرات. 

• تفعيل االأن�شطة الفنية واالجتماعية والتي تهتم بتوجيه طاقات الطاب نحو 	
الن�شاط املنتج, وتفعيل دور الن�شاط الطابي والقيام بالرحات الرتفيهية 

والتثقيفية للطاب, وت�شجيع مواهب الطاب. 
• تفعي���ل دور جمال����ض االآباء يف مناق�ش���ة وقاية الطاب م���ن املخدرات, من 	

خال التع���اون واملتابعة امل�شتمرة بن االأ�شرة واملدر�شة, حيث يفيد التعاون 
بينهم م���ن الو�شول اإىل الطرق ال�شليمة للتعامل مع الطاب وحمايتهم من 

املخدرات وخماطرها. 
• تفعي���ل دور املر�شد الطابي يف تنفيذ الربام���ج االإر�شادية  اخلا�شة بتوعية 	

الط���اب  بخط���ر املخ���درات, وذلك م���ن خال قيام���ه مبهام���ه يف متابعة 
الطاب وم�شكاتهم والتوا�شل معهم وحل م�شكاتهم. 

• تكلي���ف الطاب بن احل���ن واالآخر بور�شة عمل خ���ارج اليوم الدرا�شي عن 	
خطر املخدرات, مع تزويده���م باملعلومات ال�شرورية لذلك, مما ي�شهم يف 

زيادة وعي الطاب مبخاطر املخدرات. 
• تعمي���ق مبداأ احل���وار املفتوح مع الط���اب يف ق�شايا املخ���درات, مما يزيد 	

م���ن التوا�شل مع الط���اب ومعرفة م�شكاتهم ومتابعته���م املتابعة ال�شليمة 
وتوجيه طاقاتهم الوجهة املن�شودة. 
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• دعم الن�ش���اط املدر�شي باملعلومات املرتبطة باإدمان املخدرات الإدراجها يف 	
خط���ة الربامج املفعلة خ���ال العام الدرا�شي, مما يزي���د من درجة معرفة 

الطاب مبخاطر املخدرات وطرق الوقاية منها.  
البعد الثالث: دور امل�سجد يف الوقاية من املخدرات: 

• غر�ض القيم االإ�شامية يف نفو�ض امل�شلن, عن طريق اخلطب واملحا�شرات 	
والكلمات االإر�شادية, وذلك لتعزيز القيم االأخاقية والرتبوية وزيادة الوازع 

الديني لديهم.   
• اإقام���ة حلقات الق���راآن الكرمي الأبناء القري���ة اأو احلي يوميًا, ومن ثم زيادة 	

الراب���ط الديني لديهم وتفريغ طاقاتهم فيم���ا يحبه اهلل ور�شوله, واالبتعاد 
بهم عن االأخطار الدنيوية املحيطة بهم.  

• تعريف امل�شلن باملخاطر الناجمة عن تعاطي املخدرات, وذلك بعد االنتهاء 	
من كل �شاة وتوعيتهم باأ�شرار تعاطي املخدرات وطرق الوقاية منها.  

• عق���د الن���دوات ال�شرعية التي تناق�ض اأ�شرار املخ���درات, من اأجل التحذير 	
م���ن تعاطي املخدرات وخماطر ذلك واحلر�ض على الوقاية منها, والتاأكيد 
عل���ى القي���م الدينية واالإ�شامية الكرمية التي تواج���ه كل ما يعر�ض النف�ض 

االإن�شانية للخطر.   
• توزي���ع الن�ش���رات والفت���اوى ال�شرعية الت���ي حترم املخدرات عل���ى امل�شلن 	

ب�ش���كل م�شتمر, وذلك من اأجل التوعي���ة املتوا�شلة والتذكري امل�شتمر بخطر 
املخدرات وحترميه.  

• تقوية الوازع الديني وغر�ض القيم الدينية لدى الن�ضء, وحثهم على مراقبة 	
اهلل تعاىل, وتعزيز ال�شلوكيات ال�شوية لديهم, من اأجل الو�شول بهم اإىل بر 

االأمان.   
• تق���دمي خط���ب وحما�ش���رات حت���ث االأ�ش���ر واملدار�ض عل���ى تربي���ة الن�ضء 	

وتن�شئته���م تن�شئة �شاحلة, وذلك من اأج���ل تربية جيل واعي �شالح, تنه�ض 
به االأمة االإ�شامية. 
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• ا�شتثمار اأوقات االإجازة ال�شيفية من خال اأن�شطة دينية وثقافية واجتماعية 	
يقيمها امل�شجد, وذلك لا�شتفادة من طاقات االأفراد يف االأن�شطة املختلفة, 

وتفريغ طاقاتهم مبا فيه االإفادة والنفع. 
• التن�شيق مع اجلهات املخت�شة من اأجل اإتاحة املجال للدعاة وامل�شايخ واأهل 	

العل���م واملربن واالأخ�شائين االجتماعين والنف�شين؛ للو�شول اإىل جماعة 
امل�شجد, للمحاورة والتوجيهات حول طرق الوقاية من املخدرات.  

• تخ�شي����ض م�شاح���ة م���ن الوق���ت حلمل���ة التوعي���ة والتحذي���ر م���ن انت�شار 	
املخ���درات, حيث يقوم امل�شجد بدوره يف التوعية الدينية وغريها من خال 
احلمات التوعوية والتحذيرية وتوزيع املن�شورات واإقامة الندوات واخلطب 

والتي حتذر من انت�شار املخدرات وتزيد من معرفة طرق الوقاية منها. 
• م�شارك���ة موؤ�ش�شات املجتمع املختلفة يف تنفيذ برامج للوقاية من املخدرات, 	

وذلك الأهمية التعاون ب���ن املنظمات واملوؤ�ش�شات جميعها يف مواجهة خطر 
املخدرات والعمل على التوعية مبخاطر هذه االآفة.  

• اإلق���اء خطب وحما�ش���رات لت�شحيح االأفكار اخلاطئة ل���دى االأفراد الذين 	
يعتق���دون اأن تعاط���ي )الق���ات( ال ي�شكل خمالف���ة �شرعية, وذل���ك الأهمية 
اخلط���ب واملحا�شرات يف رف���ع درجة الوعي ل���دي االأف���راد وتر�شيخ القيم 

الدينية لديهم.   
البعد الرابع: دور الإعالم يف الوقاية من املخدرات: 

• اإب���راز تعالي���م ال�شريع���ة االإ�شامية ال�شمح���ة بتاأكيد حت���رمي املخدرات يف 	
املجتمع امل�شل���م, وذلك من خال الربامج الديني���ة والثقافية والتي تتناول 

ق�شية حترمي املخدرات يف املجتمع االإ�شامي. 
• اتخاذ تدابري وقائية تت�شمن نقل املعلومات الواقعية والدقيقة عن املخدرات 	

واأ�ش���رار ا�شتعماله���ا, وذل���ك الأهمية ما يق���وم به االإعام م���ن ن�شر الوعي 
با�شتمرار بن اأفراد املجتمع بخطورة املخدرات.  

• اإب���راز الق���دوة ال�شاحلة التي ميك���ن اأن يقتدي بها اجلمهور, مل���ا يتمتع به 	
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االإعام من �شعبية وم�شداقية وتاأثري كبري على توجهات االأفراد. 
• تق���دمي برامج علمية هادف���ة بالتلفزي���ون ت�شجع اجلمهور عل���ى اال�شتزادة 	

العلمي���ة والتطل���ع العلم���ي, وذل���ك من خ���ال التطوي���ر امل�شتم���ر للربامج 
االإعامية. 

• تقدمي برامج ت�شعى اإىل االرتقاء مب�شتوى وعي االأ�شرة حول اأ�شرار التدخن 	
واملخدرات, من خال اإعداد برامج هادفة تتناول اأ�شرار املخدرات, وتقوم 

بتو�شيحها من الناحية ال�شحية والنف�شية بطريقة تتنا�شب مع االأ�شرة. 
• تعري���ف اجلمه���ور باملخاطر الناجمة ع���ن ا�شتعمال املخ���درات, وذلك من 	

خال تكثيف الربامج التي تتناول اأ�شرار املخدرات من خال ال�شخ�شيات 
االإعامية ذات امل�شداقية ال�شعبية والربامج اجلماهريية.  

• و�ش���ع الهدف الرتبوي بعن االعتبار يف اإعداد املادة االإعامية, حيث يكون 	
هدف الربنامج هو هدف تربوي قائم علي تر�شيخ القيم الرتبوية يف اأفراد 
املجتمع, وحتقيق اال�شتفادة املرجوة منه يف التوجيه الرتبوي املطلوب ملنفعة 

االأ�شرة واملجتمع.   
• عند اإعداد املادة االإعامية يتم اال�شتفادة من الدرا�شات والبحوث العلمية 	

اخلا�ش���ة باأخطار املخدرات يف اململكة, حت���ى تكون ال�شورة واقعية وت�شهم 
يف رفع حالة الوعي لدي اأفراد املجتمع بخطورة املخدرات. 

• ت�شع���ى و�شائ���ل االإع���ام اإىل تاأكيد تطبي���ق العقوبات املن�شو����ض عليها يف 	
اِل�شريعة االإ�شامية والقوان���ن واللوائح املنظمة لذل���ك, وذلك الأهمية دور 
االإع���ام يف تو�شي���ح اأي ق�شية جمتمعية ب�شبب القاع���دة اجلماهريية التي 

يتمتع بها. 
• تكثي���ف برامج التوعي���ة املبا�شرة لاأ�ش���رة من خال اإنت���اج حمات توعية 	

دورية عن الوقاية من املخدرات. 
• اإ�شدار الق�ش����ض واملواد املطبوعة املب�شطة واملطعمة بالر�شوم التي تو�شح 	

�شلبيات انت�شار املخدرات يف اأو�شاط النا�شئة يف حياتهم الدينية وال�شحية 
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واملعي�شي���ة واالجتماعية, وذلك ملحاربة ومواجه���ة انت�شار هذه االآفة والعمل 
علي زيادة توعية اأفراد املجتمع بها. 

• اإج���راء اللق���اءات ال�شحفي���ة واالإذاعي���ة والتلفزيونية مع علم���اء ال�شريعة 	
االإ�شامي���ة واملخت�ش���ن يف املج���االت ال�شحي���ة واالجتماعي���ة والنف�شي���ة 
والقانوني���ة الأهمية مداوالتهم ون�شائحهم وتوجيهاتهم يف تعريف اجلمهور 
بخطورة تعاطي املخدرات, وذلك للتاأثري الكبري وامل�شداقية التي يتمتع بها 
هوؤالء االأ�شخا�ض, وبالتايل ينجحون يف توعية االأفراد بخطورة املخدرات. 

• ا�شتقب���ال اأ�شئل���ة اجلمهور ح���ول ظاهرة املخ���درات ليجيب عليه���ا العلماء 	
واخل���رباء, وذلك من اأجل زيادة التوا�شل ب���ن اجلمهور واخلرباء ومن ثم 

زيادة الوعي بينهم حول ظاهرة املخدرات. 
• نق���ل فعاليات املوؤمت���رات والن���دوات العلمي���ة املكر�شة لظاه���رة املخدرات 	

ومناق�شة بع�ض جوانبها, من اأجل التوعية امل�شتمرة مبخاطر املخدرات.  
• ت�شجي���ع الكتاب واملخرجن املبدعن على اإع���داد وتقدمي االأعمال التوعوية 	

ب�شورة دائمة.  
• تخ�شي����ض جوائ���ز دورية الأف�شل االأعم���ال االإعامية املقدم���ة للوقاية من 	

املخ���درات, من اأج���ل حث امل�شئول���ن على زي���ادة اإنتاج مثل ه���ذه االأعمال 
الهادف���ة والتي تزيد من درجة الوعي لدي اأفراد املجتمع باملخدرات وطرق 

الوقاية منها. 
• اإدراج اأ�شئل���ة متنوعة لتو�شيع معرف���ة اجلمهور حول طرق الوقاية من تناول 	

املخدرات �شمن الربامج االإعامية.  
• اإجراء لق���اءات اإذاعية وتلفزيونية و�شحفية م�ش���ورة مع املدمنن التائبن 	

لتحذي���ر اجلمهور من تعاط���ي املخدرات, وذلك من خ���ال عر�ض جتارب 
املتعاف���ن من املخ���درات ب�شورة م�شتم���رة, للم�شاهم���ة يف التوعية ون�شح 

ال�شباب بخطورة  املخدرات.     
• جم���ع ومعاجلة ون�ش���ر املعلومات حول انت�ش���ار املخدرات , وذل���ك من اأجل 	

ر�شد الوقائع ون�شرها وتو�شيحها الأفراد املجتمع لرفع درجة الوعي لديهم. 
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المطلب الرابع 
متطلبات تطبيق الت�سور املقرتح 

• توف���ري الدرا�ش���ات والبحوث املتعلق���ة باملعايري ال���ازم توافره���ا يف املوؤ�ش�شات 	
الرتبوية يف جمال الوقاية من املخدرات.  

• و�شع معايري حم���ددة و�شيا�شة عامة تتنا�شب مع املجتم���ع ال�شعودي للوقاية من 	
املخدرات. 

• و�شع تعميمات تو�شح االأ�ش�ض واملعايري الازمة للوقاية من املخدرات.  	
• عم���ل دورات وور����ض عم���ل يكون اله���دف منه���ا بيان اأهمي���ة االأ�ش����ض واملعايري 	

املو�شوعة للوقاية من املخدرات. 
• تكوي���ن فريق عمل متخ�ش�ض تاب���ع لوزارات الرتبية والتعلي���م واالإعام ووزارة 	

ال�ش���وؤون االإ�شامي���ة واالأوق���اف والدع���وة واالإر�شاد يقوم مبتابعة ن�ش���ر التوعية 
مبخاطر املخدرات وطرق الوقاية منها, واإعداد تقارير تقوميية بذلك. 

• و�شع اختبارات لقيا�ض كفاءة اأداء املوؤ�ش�شات الرتبوية يف الوقاية من املخدرات. 	
• درا�شة امل�شكات التي تعوق دور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف الوقاية من املخدرات.	

المطلب الخامس 
معوقات تطبيق الت�سور املقرتح وطرق التغلب عليها: 

ة معوقات، يكن تلخي�سها يف النقاط التالية:    قد يواجه تطبيق الت�سور املقرتح عدَّ
• الروتن يف تنفيذ االإجراءات واالقرتاحات املقدمة يف الت�شور املقرتح.  	
• �شع���ف االهتمام بالتطبي���ق العملي ل�شب���ل الوقاية من املخ���درات, والقيام 	

بتطبيق �شكلي فقط دون التطرق جلوهر املبادئ. 
• الرتبوية واالإعامي���ة 	 املوؤ�ش�ش���ات  يف  العلي���ا  القي���ادات  اهتم���ام  �شع���ف 
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والدعوية بالتوعية باأخطار املخدرات والوقاية منها. 
• ندرة الوقت املخ�ش�ض بهذه املوؤ�ش�شات لن�شر الربامج التوعوية للوقاية من 	

املخدرات.  
ولكن هناك طرق للتغلب على هذه املعوقات: 

يكن التغلب على املعوقات ال�سابقة من خالل حتقيق ما يلي:  
تعديل القوان���ن واللوائح مبا ي�شمح با�شتغال الكفاءات مع ت�شديد الرقابة . 1

للطرق التي مل تنجح يف الوقاية من املخدرات. 
و�ش���ع حواف���ز ومكافاآت لت�شجي���ع القيادات العلي���ا على التدري���ب واملعرفة . 2

العلمية باأحدث امل�شتجدات واالتفاقيات املتعلقة بالوقاية من املخدرات. 
متابع���ة اأداء املوؤ�ش�شات الرتبوية يف جم���ال الوقاية من املخدرات, والتحقق . 3

من مدى كفاءتها وقدرتها على القيام مبهامها وتقييمها. 
حتدي���د م�شئوليات املوؤ�ش�شات الرتبوي���ة حتديًدا دقيًقا يف جمال الوقاية من . 4

املخدرات. 
�ش���رف مكافاآت متيز للعامل���ن باملوؤ�ش�شات الرتبوي���ة يف جمال الوقاية من . 5

املخ���درات يف حالة التميز يف اأداء عملهم, وذل���ك ت�شجيًعا لبذل مزيد من 
الطاقات يف هذا املجال. 

التدريب امل�شتمر للعاملن يف هذا املجال وذلك لرفع كفاءتهم. . 6
الن�ش���ر امل�شتم���ر للدرا�ش���ات والبح���وث الت���ي تعال���ج مو�ش���وع الوقاية من . 7

املخدرات.  
التع���اون م���ع موؤ�ش�ش���ات املجتم���ع امل���دين واحلقوق���ي للتع���رف عل���ى اأه���م . 8

امل�شتحدثات يف هذا املجال. 
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المراجع

اآب���ادي, اأبو الطيب حممد �شم�ض احل���ق , عون املعبود �شرح �شنن اأب���ي داود,ج5, دار . 1
الفكر – بريوت , ط3 , 1399ه� 

اب���ن البيطار , حممد �شياء الدي���ن , اجلامع ملفردات االأدوي���ة واالأغذية , املجلد . 2
الث���اين  , دار الكت���ب العلمية , بريوت , )د.ت( ال�شنعاين , حممد بن ا�شماعيل , 
�شبل ال�شام �شرح بلوغ املرام, حتقيق ع�شام الدين ال�شبابطي وعماد ال�شيد , دار 

احلديث, القاهرة . ط 1 , 2000م 
ابن ب���از, عبدالعزي���ز بن عب���داهلل واآخرون , فت���اوى اإ�شامية,جم���ع: حممد بن . 3

عبدالعزيز امل�شند , ط1, دار القلم , بريوت , 1408ه� , 
اب���ن تيمي���ة, اأحم���د ,  ال�شيا�ش���ة ال�شرعية يف اإ�ش���اح الراعي والرعي���ة, موؤ�ش�شة . 4

االإ�شراء للن�شر والتوزيع , القاهرة,1998م
اب���ن تيمي���ة, اأحم���د بن عب���د احللي���م, جمموع الفت���اوى, ج���� 34, جم���ع وترتيب . 5

عبدالرحمن بن قا�شم وابنه حممد , جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف, 
املدينة املنورة , 1416ه� 

اب���ن عابدين , حممد اأمن بن عمر بن عب���د العزيز, حا�شية رد املحتار على الدر . 6
املختار, ج6, دار اإحياء الرتاث العربي, ط2, 1386ه�.

اب���ن قي���م اجلوزية , حممد بن اأبي بكر الزرع���ي , زاد املعاد يف هدي خري العباد, . 7
ج5, دار الر�شالة للن�شر , بريوت ,1998م , 

اأب���و ا�شماعي���ل , اأكرم عب���د  القادر,املوؤ�ش�ش���ات الرتبوية ودوره���ا يف ن�شر الوعي . 8
باأخطار املخدرات , ندوة دور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف احلد من تعاطي املخدرات , 
مركز الدرا�شات والبحوث ق�شم الندوات واللقاءات العلمية, جامعة نايف العربية 

للعلوم الطبيعية,1428م
اأب���و ا�شماعي���ل , اأكرم عب���د  القادر,املوؤ�ش�ش���ات الرتبوية ودوره���ا يف ن�شر الوعي . 9

باأخطار املخدرات , ندوة دور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف احلد من تعاطي املخدرات , 
مركز الدرا�شات والبحوث ق�شم الندوات واللقاءات العلمية, جامعة نايف العربية 
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للعلوم الطبيعية ,1428م 
اأب���و اإ�شماعي���ل, اأك���رم عبد الق���ادر, املوؤ�ش�ش���ات الرتبوية ودوره���ا يف ن�شر الوعي. 10

باأخط���ار املخدرات, ندوة: دور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف احلد من تعاطي املخدرات, 
الريا�ض: جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية, 1428ه� 

اأب���و العزائم, اأحمد جمال و حممود جمال اأب���و العزائم, الوقاية من االإدمان دليل. 11
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