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 08الشعراء اية  { وإذا مرضت فهو يشفني}
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 مقدمة البحث

المخدرات هً اآلفة الخطٌرة القاتلة التً بدأت تنتشر فً اآلونة األخٌرة فً كافة المجتمعات 

 باالنهٌار.بشكل لم ٌسبق له مثٌل، حتى أصبحت خطراً ٌهدد هذه المجتمعات وتنذر 

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

وتذهب بعقله، وتحٌله بها ألفتك األمراض، وتدفعه فً أخؾ الحاالت إلى ارتكاب الموبقات. 

نها وتبعاً النتشار هذه المخدرات ازداد حجم التعاطً، حتى أصبح تعاطً المخدرات وإدما

وتروٌجها مصٌبة كبرى ابتلٌت بها مجتمعاتنا اإلسالمٌة فً اآلونة األخٌرة، وإن لم نتداركها 

ونقض علٌها ستكون بالتؤكٌد العامل المباشر والسرٌع لتدمٌر كٌاننا وتقوٌض بنٌانه، ألنه ال أمل 

ٌه وال رجاء وال مستقبل لشباب ٌدمن هذه المخدرات، والخوؾ كل الخوؾ من مجتمع تروج ف

المخدرات، ذلك ألن األفراد الذٌن ٌتعاطون المخدرات ٌتطور بهم الحال إلى اإلدمان والمرض 

والجنون، لٌعٌشوا بقٌة عمرهم ـ إذا امتد بهم العمر ـ فً معزل عن الناس وعلى هامش الحٌاة ال 

صراً وبزٌادة إقبال الشباب على تعاطً المواد المخدرة، لم ٌعد األمر مقت . دور لهم وال أمل

على مجرد حاالت فردٌة ٌمكن التعامل معها، من خالل المنظور الفردي، سواء بالعالج الطبً 

أو الجنابً، بل تحول األمر إلى ظاهرة اجتماعٌة، بل مؤساة اجتماعٌة خطٌرة، وهنا البد أن 

ومن خالل هذه الدراسة نساهم فً جالء هذا األمر  . ننظر إلٌها من مستوى اجتماعً وقومً

عه فً مكانه الصحٌح، ألن وضع قضٌة اإلدمان فً حجمها الحقٌقً، باألرقام ووض

واإلحصاءات وتقدٌر حجم المخاطر والصعاب، ٌحدد ماهٌة األدوار المطلوبة لمواجهتها، وكذلك 

الكٌفٌة بالطرق المناسبة مع البٌبة التً نعٌش فٌها بظروفها الدٌنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة 

 واالجتماعٌة.

 أهمٌة البحث:

اإلدمان أنشب مخالب الموت فً عنق المجتمع العربً اإلسالمً إلى أعماق دامٌة، فؤصبح  إن 

ٌهددها أخطر تهدٌد، بحرمانها من أعز ما تملك، أال وهو شبابها، رصٌدها فً بناء الحاضر 

 والمستقبل.
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مٌة، بعد قضٌة إن قضٌة اإلدمان تؤتً فً مرتبة متقدمة من سجل الهموم العربٌة اإلسال  

 التخلؾ والتنمٌة، التً تهتم بها كافة الدول العربٌة اإلسالمٌة على السواء.

إن تعاطً المخدرات وإدمانها ـ خاصة بٌن الشباب ـ تعتبر العقبة الكبرى أمام جهود التنمٌة،   

 بسبب ما ٌفرزه اإلدمان من أمراض اجتماعٌة وانحرافات، وكذلك ما ٌحدثه من آثار اقتصادٌة

 وصحٌة وسٌاسٌة سٌبة، تعتبر معوقات لعملٌة التنمٌة.

 تستنزؾ المخدرات جزءاً كبٌراً جداً من العمالت الصعبة.  

إن مافٌا المخدرات قد أعلنت صراحة أن الدول العربٌة خاصة واإلسالمٌة عامة، مستهدفة   

تدمٌر شباب هذه  لتجارتها المحرمة، حٌث ٌجدون فٌها سوقاً رابجة، بجانب هدفهم األساسً وهو

 البالد الواعدة.

إن مشكلة إدمان المخدرات لٌست مشكلة أمنٌة فحسب، بل هً مشكلة اجتماعٌة واقتصادٌة،   

وصحٌة ونفسٌة، ودٌنٌة وتربوٌة وثقافٌة، وبالتالً فهً تدخل فً نطاق اهتمام معظم أجهزة 

الجها فً إطار خطة قومٌة الدولة ومإسساتها، وبالتالً ٌجب أن ٌخطط لها مركزٌاً، وأن ٌتم ع

 للتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة.  شاملة

أكد كثٌر من المتخصصٌن من رجال الدٌن والتربٌة والطب وعلم النفس على ضرورة مواجهة   

هذا الخطر الداهم على مستوى الوطن العربً، وأكدوا على أن أي دولة إن لم تقض على 

 المخدرات، قضت علٌها.

العمل نحاول أن نكشؾ األبعاد المتعددة لظاهرة تعاطً المخدرات وآثارها،  ومن خالل هذا  

 ووضع العالج المناسب لها، بما ٌناسب ظروؾ مجتمعنا المختلفة، ولذلك تؤتً أهمٌة العمل

 :البحث  أهداف

 هو: موضوع البحثوأهم ما ٌهدؾ إلٌه 

كل نوع من هذه األنواع وما التعرؾ على المقصود "بالمخدرات" وأنواعها، وكٌفٌة تعاطً   -ٔ

 ٌسببه من أضرار.
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 حاسم لها.

 مصطلحات البحث:

توضٌح كل منها فً مكانه  سؤعمل علً ؛سٌرد فً هذا البحث مجموعة كبٌرة من المصطلحات 

 البحث. المحدد من مادة
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 نٌة البحث:ب

و مقدمة وخمسة فصول، أما المقدمة فقد سبق الكالم عنها،  إهداءٌتكون البحث من 

 : وأما الفصول األربعة فعلى النحو التالً

 الفصل األول: ظاهرة تعاطً المخدرات.

 المخدرات.الفصل الثانً: آثار وأضرار تعاطً 

 الفصل الثالث: حكم اإلسالم فً تعاطً المخدرات وانتشارها.

الفصل الرابع: دور األسرة والمسجد والمدرسة ووسابل اإلعالم فً عالج ظاهرة 

 تعاطً المخدرات.

 . الطرق العدٌدة لعالج ظاهرة اإلدمانالفصل الخامس: 
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 الفصل األول : ظاهرة تعاطً المخدرات

ٌعانً العالم حالٌا من مجموعة من التحدٌات التً أصبحت تهدد حٌاة و مستقبل اإلنسان فً 

 إلىالحراري الذي أدى  االحتباساألرض ، كالكوارث الطبٌعٌة من زالزل و فٌضانات ، و 

ذوبان الكتل الجلٌدٌة فً القطبٌن المتجمدٌن  إلىالجفاؾ و المجاعة فً بعض البلدان ، و 

و  كالسٌدانوبً ، و ظهور أمراض خطٌرة تهدد اإلنسان و الحٌوان و النبات ، الشمالً و الج

، و  وؼٌرهجنون البقر و الخنازٌرالطٌور و  أنفلونزاالسرطان و السارس و الجمرة الخبٌثة ، و 

 استؽاللتسمم بعض أنواع الخضر بؤوربا الؽربٌة فً األشهر األخٌرة ، وقد نتج ذلك عن سوء 

و الصناعً  ألفالحًباستعماله المفرط للمواد الكٌماوٌة و السامة ، فً القطاعٌن اإلنسان للطبٌعة 

قضاء هللا وقدره و تصرفه فً األرض ، و ٌبقى مشكل  إلىلتحسٌن اإلنتاج وزٌادته ، باإلضافة 

التعاطً للمخدرات ، التحدي األكبر الذي ٌواجه بلدان العالم ، حسب منظمة الصحة العالمٌة ، 

 من الشباب سنوٌا ، ترى ما هً أسبابه و أثاره و عالجه ؟ اآلالؾوفاة  لىإحٌث ٌإدي 

المخدرات : تعرٌف   

  المخدر مادة ذات مفعول على جهاز اإلنسان العصبً. و هو صنفٌن

  . فً الوعً و تسمما فً الجهاز العصبً اختاللمخدرات طبٌعٌة و كٌماوٌة ممنوعة تسبب  -ٔ

عند الضرورة ، ال تإثر على عقل اإلنسان و صحته ، تستعمل  ممسوحةو مخدرات طبٌة  -ٕ

  . قبل إجراء العملٌات الجراحٌة ، لتنوٌم المرٌض و تخدٌره ، و إلزالة األلم أو منع حدوثه

إف تعريؼ المواد المخدرة أمر ىاـ، في سبيؿ فيـ طبيعة ىذه المواد،  تعريؼ المخدرات:

دمانيا وخصائصيا والنتائج واآلثار المختمفة ع سائمة المولي  بو سأبدأولذلؾ  ،مى تعاطييا وا 

مشتقة مف الِخْدر .. وىو ستر ُيمد لمجارية في ناحية  .المخدرات لغة:تبارؾ التوفيؽ والسداد 

البيت، والمَخدر والَخَدر: الظممة، والخدرة: الظممة الشديدة، والخادر: الكسالف، والَخدُر مف 

 (ٔ)ارب وضعؼ.الشراب والدواء: فتور يعتري الش

                                                           
 .232ابن منظور: لسان العرب، اجمللد الرابع، ص  (1)
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 أما المخدرات اصطالحًا:

فمـ نجد تعريفًا عامًا جامعًا يتفؽ عميو العمماء المتخصصوف، بحيث يوضح مفيـو المواد المخدرة 

ف كاف ىناؾ مجموعة مف التعريفات االصطالحية لممخدرات، حيث عرفت  بوضوح وجالء، وا 

 المخدرات بأنيا:

تخدير كمي أو جزئي مع فقد الوعي أو دونو، وتعطي المادة التي يؤدي تعاطييا إلى حالة  -

 ىذه المادة شعورًا كاذبًا بالنشوة والسعادة، مع اليروب مف عالـ الواقع إلى عالـ الخياؿ.

ىي كؿ مادة خاـ أو مستحضرة تحتوي عمى جواىر منبية أو مسكنة مف شأنيا إذا  -

إلى حالة مف التعود  استخدمت في غير األغراض الطبية والصناعية الموجية أف تؤدي

 واإلدماف عمييا مما يضر بالفرد والمجتمع جسميًا ونفسيًا واجتماعيًا.

ىي كؿ مادة تؤدي إلى افتقاد قدره اإلحساس لما يدور حوؿ الشخص المتناوؿ ليذه المادة أو  -

  إلى النعاس، وأحيانًا إلى النوـ الحتواء ىذه المادة عمى جواىر مضعفة

ذا تعاطاىا الشخص بغير استشارة الطبيب المختص أضرتو جسميًا مسكنة أو منبية، و  أو - ا 

 (ٔ)ونفسيًا واجتماعيا.

 ويعرفيا البعض مف خالؿ زاويتيف كالتالي:

                                                           
 .191، مايو13، ص152زلمد اخلطيب: حكم تناول ادلخدرات وادلفرتات، رللة اذلداية، وزارة العدل والشئون اإلسالمية، البحرين، العدد (1)
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ىي كؿ مادة تعمؿ عمى تعطيؿ أو تغيير اإلحساس في الجياز العصبي لدى اإلنساف أو 

ادة تقود اإلنساف إلى اإلدماف الحيواف، وذلؾ مف الناحية الطبية، أما الناحية الشرعية: فيي كؿ م

 (ٕ)وتؤثر بصورة أو بأخرى عمى الجياز العصبي.

ويعرفيا بعض الباحثيف مف خالؿ زاويتيف مختمفتيف: إحداىما عممية، واألخرى قانونية، 

 فيعرفيا:عمميًا:

 بأف المخدر ىو مادة كيميائية تسبب النعاس والنوـ ،أو غياب الوعي المصحوب بتسكيف األلـ. 

وقانونيًا: بأف المخدرات ىي مجموعة مف المواد التي تسبب اإلدماف، وتسمـ الجياز العصبي، 

ويحظر تداوليا أو زراعتيا أو صنعيا إال ألغراض يحددىا القانوف، وال تستعمؿ إال بواسطة مف 

 (ٖ)يرخص ليـ ذلؾ.

في األطراؼ، مع أما اُلمفّتر لغة: مف الفتور: وىو ما يكوف منو حرارة في الجسد والمساف و 

 الضعؼ واالسترخاء في األطراؼ قوة وضعفًا حسب حالة وقدرة الشخص الصحية.

فيقاؿ فتر الشيء: أي خؼ وقؿَّ وفالف يفتر، ويفتره فتورًا وفتارًا: سكف بعد حدة، والف بعد شدة. 

والفتر: الضعؼ، وفتر جسمو: النت مفاصمو وضعؼ، ويقاؿ أجد في نفسي فترة: كالضعفة،  

 . فقد عمتو كبرة وعرتو فترة ؿ لممسف:ويقا

                                                           
-4نبذة تارخيية عنها، حبث مقدم للندوة الدولية العربية حول ظاىرة تعاطي ادلخدرات، الفرتة –سعد ادلغريب: ظاىرة تعاطي ادلخدرات: تعريفها  (2)

 .15م،ادلنظمة العربية للدفاع االجتماعي، القاىرة، ص1971مايو11
 .16م،ص 1983عصام أمحد زلمد: جرائم ادلخدرات فقهاً وقضاء، القاىرة، د.ن،  (3)
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وأفتر الرجؿ: فيو مفتر إذا ضعفت جفوتو وانكسر طرفو، الجوىري، والمفتر: الذي يفتر الجسد 

إذا شرب، أي يحمؿ الجسد فيصير فيو فتور. والُمَفتر بضـ الميـ وفتح الفاء ويجوز تخفيؼ التاء 

 (ٔ)األصابع، وىو مقدمة السكر. مع الكسر: ىو كؿ شراب يورث الفتور والخدر في أطراؼ

بناء عمى ما سبؽ، يمكف القوؿ إف المفترات يمكف تصنيفيا ضمف مجموعة المواد المسكرة 

 .…والمخدرة ولذلؾ فيناؾ مف ُيَعرِّؼ المخدرات عمى أنيا

"كؿ مادة مسكرة أو مفترة مف شأنيا أف تزيؿ العقؿ جزئيًا أو كميًا، ويحرميا اإلسالـ ميما تعددت 

 مما سبؽ يمكف تعريؼ المخدرات عمى أنيا: (ٕ)أنواعيا و اختمفت طرؽ تعاطييا".

كؿ مادة مسكرة أو مفترة طبيعية أو مستحضرة كيميائيًا مف شأنيا أف تزيؿ العقؿ جزئيًا أو كميًا، )

وتناوليا يؤدي إلى اإلدماف، بما ينتج عنو تسمـ في الجياز العصبي، فتضر الفرد والمجتمع، 

اوليا أو زراعتيا، أو صنعيا إال ألغراض يحددىا القانوف، وبما ال يتعارض مع ويحظر تد

 . (الشريعة اإلسالمية

 : أنواع المخدرات 

ٌتضح من خالل بٌانات ووثابق منظمة الصحة العالمٌة ، بؤن العالم ٌضم عدة أنواع من 

جمٌع الشرابح المخدرات ، و متوفرة بكثرة فً األسواق العالمٌة ، و بؤثمان فً متناول 

  . ، و هذه بعضها االجتماعٌة

 : أ ــ مخدرات نباتٌة أو طبٌعٌة

                                                           
 .41زلمد اخلطيب: مرجع سابق، ص  (1)
ة ماجستري غري منشورة،  ناصر علي الرباك: دور األسرة يف الوقاية من تعاطي األحداث للمخدرات من منظور الرتبية اإلسالمية يف ادلملكة العربية السعودية، رسال (2)

 .61م،ص 1991كلية الرتبية بدمياط، جامعة ادلنصورة، 
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المارٌوانا( و )مخدرات نباتٌة تتركز المادة المخدرة فٌها فً أوراقها، كالكٌؾ و القنب الهندي  

القات ، والحشٌش الذي هو عبارة عن ؼبرة تستخرج من مخدر الكٌؾ ، وقد تستخرج منه هو 

  بزٌت الحشٌش أٌضا عصارة تسمى

  مخدرات تتركز المادة المخدرة فٌها فً بذورها كجوزة الطٌب

  مخدرات تتركز المادة المخدرة فٌها فً ثمارها الؽٌر الناضجة كاآلفٌون

  : ب ــ مخدرات مصنعة أو مختلطة

 .نتجت عن تفاعل و مخدرات طبٌعٌة مع مواد كٌماوٌة ، كالمورفٌن و الكوكاٌٌن و الهروٌن

ٌتم صنعها من مواد كٌماوٌة ، تشكل خطورة كبٌرة على المدمن أهمها ،  درات كٌماوٌةج ــ مخ

  ( حبوب الهلوسة ) القرقوبً

المخدرات بصفة عامة تكون إما جامدة أو سابلة ، و ٌتم تناولها عبر الفم أو األنؾ أو على شكل 

 .  حقن

 : مراحل اإلدمان

مراحل : ثالثة إلىقسم خبراء الطب النفسً مراحل اإلدمان    

  أـ مرحلة التعرؾ على المخدر و أخذ جرعات قلٌلة منه

  ب ـ مرحلة التكٌؾ و تناول المخدر باستمرار بدون مشاكل

ج ـ مرحلة اإلدمان التً ٌصبح فٌها المدمن سجٌنا للمخدر، ٌفرض علٌه سلطته ، ؼٌر قادر على 

  . عنه االستؽناء

  أسباب التعاطً للمخدرات 

التعاطً للمخدرات كالبطالة و الفراغ القاتل ، و اإلصابة  إلىهناك عدة أسباب تإدي باإلنسان 

ببعض األمراض النفسٌة و الهروب من الواقع ، و عدم القدرة على التحمل و التصدي 

عن تعالٌم  االنحراؾللمإثرات الخارجٌة ، و كثرة الهموم و المشاكل و سوء التربٌة ، و 

الشرٌعة اإلسالمٌة ، و عدم مراقبة القاصرٌن فً الشوارع و المإسسات التعلٌمٌة و بعض 

أماكن اللعب و التسلٌة ) البٌار و األنترنٌت ...الخ ( و كثرة المروجٌن لها ، ووفرتها فً السوق 
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رٌبها ، بؤثمان مناسبة بسبب سهولة التنقل بٌن الدول ، ووجود شبكات دولٌة متخصصة فً ته

هناك أٌضا أسباب وراثٌة التً تتجلى فً تعاطً أحد أقارب المدمن للمخدرات ، أو كان قد سبق 

 شخص ما للتعاطً استعدادله أن كان من المدمنٌن ، و أسباب بٌولوجٌة التً تتضح فً 

 .أكثر من ؼٌره  للمخدرات 

 : وكيفية تعاطيها أنواع المخدرات

نما ىي والمواد التي تخدر اإلنساف وتف قده وعيو، وتغيبو عف إدراكو، ليست كميا نوعًا واحدًا، وا 

بحسب مصادرىا وأنواعيا متعددة ويمكف تقسيميا وتصنيفيا إلى مخدرات طبيعية ومخدرات 

 تخميقية.

 (ٔ)أوال: المخدرات الطبيعية:

ه وىي المخدرات المشتقة مف نباتات الخشخاش والقنب والكوكا والقات، حيث تحتوي أوراؽ ىذ

 النباتات أو زىورىا أو ثمارىا عمى مواد مخدرة وىي:

 القنب اليندي: (1)

، وىو صنفاف ذكور (كنابيس سمتاتيفا)أو  (كنابيس انديكا)يعرؼ القنب اليندي عمميًا باسـ  

ناث، يمكف التفرقة بينيما بالعيف المجردة عند اكتماؿ نمو النبات وظيور الزىور في نياية  وا 

 شكاًل منظمًا وىي صغيرة الحجـ لكؿ منيا غالؼ زىري أخضر الموف.الفروع، حيث تأخذ 

وزىور اإلناث غير ظاىرة وتحوييا أوراؽ النبات، أما الذكور فبارزة وظاىرة وفييا حبوب المقاح 

التي تتطاير مع الرياح لتتـ عممية تمقيح اإلناث التي تنتج لنا بذور النبات. ىذه البذور تشبو 

                                                           
م، ص 1988، القاىرة،19حامد جامع وزلمد فتحي عيد: ادلخدرات يف رأي اإلسالم، رلمع البحوث اإلسالمية، سلسلة البحوث اإلسالمية، الكتاب األول، س - 1

 .16-12ص
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أكثر استدارة ولونيا قاتـ، والمادة المخدرة والفعالة في النبات يطمؽ عمييا  حبات القمح إال أنيا

 وتوجد في إناث النبات (الكنابنوؿ)اسـ "الراسخ"، و 

بنسبة أعمى منيا في الذكور، ونسبة المادة الفعالة في النبات تختمؼ مف بمد إلى بمد وفقًا لطبيعة 

 (ٕ)التربة والمناخ. 

ف كانت زراعتو في بادئ األمر لالنتفاع بأليافو في وقد عرؼ القنب اليندي م نذ فجر التاريخ، وا 

 (ٖ)عمؿ الحباؿ ونسج األقمشة، كما استعمؿ أحيانًا كدواء مسكف. 

والحشيش ىو المصطمح الشعبي لممادة المخدرة المتخرجة مف ىذا النبات سواء مف أزىاره أو 

 ختالؼ البمد الذي يستخرج فيو.ثماره أو سيقانو أو جذوره، ولو عدة أسماء تختمؼ با

والحشيش أو ما يعرؼ "بالماريجوانا" ليس لو أي استعماؿ طبي، ويؤدي استخدامو إلى االعتالؿ 

النفسي، وقد عرفت اليوـ لمحشيش آثار تظير عمى متعاطيو مف ربع ساعة أو أكثر، ويسبب 

عاطيو عف طريؽ الحشيش أضرارًا عديدة بعضيا حاد ويسمى بالتسمـ الحاد، وذلؾ عند مت

االستنشاؽ، وىو يؤدي إلى تبمد الذىف وفقد األفعاؿ المنعكسة وصعوبة التنفس، مع اإلسياؿ 

والرعشة والدموع، وقد ينتيي األمر بالوفاة، والتعاطي المزمف لو يؤدي إلى التأثير عمى األعضاء 

ضربات القمب اليامة مثؿ: القمب والرئتيف والجياز اليضمي والكبد، فيو يؤدي إلى زيادة 

والتيابات األوعية الدموية، خصوصًا في العيف واألطراؼ السفمى، كما يسبب التيابات في الحمؽ 

 وتيييج الرئتيف مع صعوبة التنفس. 

                                                           
 .41زلمد اخلطيب: مرجع سابق، ص - 2
 .21سعد ادلغريب: مرجع سابق، ص - 3
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ذا تـ التعاطي عف طريؽ الفـ، فإنو يسبب حدوث التييجات بالجياز اليضمي واإلسياؿ  وا 

 أثيراتو والتقمصات الشديدة مع فقد ممحوظ في الوزف؛ ومف ت

أيضًا انخفاض حرارة الجسـ مع تقميؿ نسبة ىرموف الذكورة في الدـ، و ضمور الخصيتيف 

 (ٗ)والبروستاتا.

وىو عبارة عف العصارة المبنية لخشخاش األفيوف، وىي كممة مشتقة مف الكممات  : األفيوف -2

ي ينمو في ومعناىا العصارة، حيث يتـ استخالصو مف نبات الخشخاش الذ OPIUMاليونانية 

المناخات المعتدلة وشبو االستوائية، ويجمع عف طريؽ عمؿ شقوؽ رأسية في قشرة الغالؼ 

، وىو يحتوي عمى العديد مف المركبات الكيميائية التي تستخدـ معظميا في  (5)األخضر لمبذور 

يف الطب لمختمؼ األغراض :مف معالجة لأللـ والتيدئة قبؿ وبعد العمميات الجراحية، إلى تسك

السعاؿ ومنع تشنجات العضالت الممساء، ولكف جزءًا كبيرًا مف ىذا المستحضر الذي يرخص 

بإنتاجو لمخدمات الطبية يتسرب إلى سوؽ التجارة غير المشروعة لممخدرات، حيث يباع في 

 مناطؽ الشرؽ األوسط وبقاع كثيرة مف العالـ ليستعممو الناس كمخدر.

يؽ األكؿ أو الشرب، أو عف طريؽ الحقف بعد إذابة األفيوف ويتعاطى المدمنوف األفيوف عف طر 

في الماء، كما يدخف في بعض الدوؿ مثؿ الصيف، كما يتـ تعاطيو عف طريؽ بمعو عمى ىيئة 

ذابتيا في قميؿ مف الشاي أو القيوة.  (ٙ)قطع مستديرة وممفوفة بالماء وا 

                                                           
 .23م، ص1991، يناير13، س148مل ادلعاصر، رللة اذلداية، وزارة العدل والشئون اإلسالمية، البحرين ن ع زلمد اخلطيب: ادلخدرات وأخطر احلروب يف العا- 4
 .65ناصر علي الرباك: مرجع سابق، ص- 5
 .28م، ص1985، الكويت، 1عبد الرمحن مصيقر: الشباب وادلخدرات يف دول اخلليج العريب، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ط- 6
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خ والممكات العقمية، يعقبيا الخموؿ ولألفيوف أضرار متعددة منيا: إنو يعمؿ عمى تنبيو وقتي لمم

والنـو العميؽ الذي يستيقظ فيو المدمف قميؿ القوى فاقد الشيية، ضعيفًا غير قادر في حركتو 

وعند التوقؼ  …وفكره، ولكف أخطر ما في تعاطي األفيوف ىو وقوع المتعاطي فريسة لإلدماف بو 

ع حدقة العيف والعطس والرشح والتييج المفاجئ عف تناولو تحدث لممتعاطي آثار شديدة مثؿ اتسا

واالرتجاؼ والتشنجات والقيء الشديد مع حدوث آالـ شديدة بالعضالت واإلسياؿ الشديد وىبوط 

 (7)ضغط الدـ.

 الكوكا: (2)

وىو نبات يزرع في مناطؽ كثيرة مف العالـ، خاصة في أمريكا الجنوبية عند مرتفعات اإلنديز 

وأوراؽ ىذا النبات ناعمة بيضاوية الشكؿ، وتنمو في مجموعات وفي األرجنتيف وبوليفيا وبيرو، 

مف سبع أوراؽ عمى شكؿ ساؽ مف سيقاف النبات. وفي بعض بالد أمريكا الجنوبية ُتمؼ أوراؽ 

ىذا النبات وتمضغ، وأحيانًا تستخدـ كالشاي، ويتـ تحويؿ أوراؽ ىذا النبات إلى معجوف يخمط 

يتـ تحويميا إلى صورة مسحوؽ في صورة فضية بمورية يمكف  كما (8)بالسجائر ويتعاطاه األفراد.

 استنشاقيا ويتـ تحويميا إلى محموؿ يتـ تعاطيو عف طريؽ الحقف بالوريد.

ومتعاطي ىذا النوع مف المخدر يصاب بيموسات بصرية وسمعية وحسية وأوىاـ خيالية مثؿ: 

اطي في تقدير قدراتو الحقيقية مما الشعور بالعظمة، قد يبالغ المتع الشعور بقوة عضمية فائقة أو

 (9)يجعمو شخصًا خطرًا قد يرتكب أعمااًل إجرامية ضد المجتمع.

                                                           
 .131م، ص1974عبد العزيز أمحد شرف: ادلكيفات، دار ادلعارف، اذلرة، - 7
 .55م،ص1991ىـ 1411، رجب45، س1إبراىيم إمام: ادلخدرات أخطر حتديات العصر، رللة التضامن اإلسالمي، وزارة احلج واألوقاف، مكة ادلكرمة، ج- 8
 .67ناصر علي الرباك: مرجع سابق، ص- 9
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وىو عبارة عف شجيرات تزرع في المناطؽ الجبمية الرطبة مف شرؽ وجنوب  القات: (3)

إفريقية وشبو الجزيرة العربية، وتكثر زراعتو بصفة خاصة في الحبشة والصوماؿ وعدف 

فاع ىذه الشجيرات ما بيف متر ومتريف في المناطؽ الحارة، وفي واليمف، ويبمغ ارت

 (ٓٔ)المناطؽ االستوائية مف ثالثة إلى أربعة أمتار.

وال يدخؿ القات ضمف مجموعة المواد المخدرة المحظورة دوليًا، وال يراقب في المطارات والمواني، 

 (ٔٔ)إال أنو محظور زراعتو في الدوؿ العربية بحكـ القانوف.

وعدـ إدراج القات ضمف جداوؿ المخدرات دوليًا يرجع إلى أف مشكمة القات مشكمة إقميمية ال تيـ 

 دوؿ في شبو الجزيرة العربية وشرؽ إفريقية.الإال بعض 

ويتـ تعاطي ىذا المخدر بطريؽ التخزيف في الفـ، أي المضغ البطيء الطويؿ، وال يمفظو 

يتـ تناوؿ ىذا المخدر لمتعاطيو بمعزؿ عف مجموعة المتعاطي إال عندما تذوب التخزينة، وال 

وينتشر ذلؾ في  …الرفقاء الذي يجتمعوف غرض التعاطي، ولذلؾ تسمى مجالسيـ بمجالس القات

ثيوبيا وكينيا.  بعض الدوؿ اإلفريقية وفي اليمف وجيبوتي وا 

واتقاد وحدة  ومف اآلثار التي تنجـ عف تعاطي القات: أنو عند البداية يشعر المتعاطي بالنشوة

الحواس مع ىبوط الطاقة العضمية، ويتبع ذلؾ ضعؼ التركيز والذاكرة، ويختؿ اإلدراؾ ويشعر 

 بالكسؿ والخموؿ وفقداف الشيية، والوىف. والتعاطي الطويؿ 

ضعاؼ القدرة الجنسية عند الرجاؿ، والتعرض بسيولة  األمد يحدث سوء اليضـ وتميؼ الكبد وا 

 (ٕٔ)لمرض السؿ.
                                                           

 .68ىـ، ص1414الكشف عن ادلواد ادلخدرة بالوسائل العلمية، وزارة الداخلية، الرياض،  صالح الدين الربلسي:- 11
 .23م، ص1989مركز األىرام للرتمجة والنشر: كارثة اإلدمان، حترير إبراىيم نافع، القاىرة، - 11
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 (ٖٔ)ذات االشتقاؽ الطبيعي:المخدرات 

 ويقصد بيذه المجموعة تمؾ المواد المخدرة التي يتـ استخراجيا مف النباتات، ومف ىذه المواد:

 المورفيف: (1)

يمكف استخراج المورفيف مباشرة مف النبات المحصود "قش الخشخاش"، كما يمكف الحصوؿ عميو 

عمى شكؿ مكعبات ولونو مف بطريقة الترشيح. ويكوف عمى ىيئة مسحوؽ ناعـ المممس أو 

 (ٗٔ)األبيض واألصفر الباىت إلى الموف البني، وقد يكوف لو رائحة حمضية خفيفة.

طالة  فراز العرؽ بشدة، وحكة الجمد، وا  وأىـ آثار تعاطي المورفيف: ىي القيء الشديد، والغثياف، وا 

قوي ومسكر النبض ويخفض الدـ، والمعروؼ عف المورفيف أنو مسكف  بطيءيو مدة الوالدة، 

 (٘ٔ)ويسبب اإلدماف عند إساءة استخدامو.

ىو عبارة عف مسحوؽ بموري يستخرج مف أوراؽ نبات الكوكا، ويقوؿ و الكوكاييف: (4)

المختصوف في ىذا المجاؿ عف وصؼ أثر الكوكاييف عمى المتعاطي: بأنو منبو لمجياز 

تفاء الحياء، وتعاطيو يؤدي إلى حالة سكر خفيفة وزيادة الحركة واخ العصبي المركزي

وأحيانًا ىياج حركي وزيادة القوة العضمية، وعدـ الشعور بالتعب وعدـ الخوؼ مف 

المخاطر، وتعاطي الكوكاييف يقتؿ مف شيوة الطعاـ فال يشعر بالجوع، ويؤدي تعاطي 

الكوكاييف إلى توسع بؤرة العيف، وتسارع في نظاـ التنفس وفي ضربات القمب، مع ارتفاع 

                                                                                                                                                                      
 .214ىـ ،ص1416ة، وزارة الداخلية، الرياض، الوقاية والعالج، مركز أحباث اجلرمي-عبد احلميد سيد أمحد منصور: اإلدمان: أسبابو ومظاىره - 12
 .73-68ناصر علي الرباك: مرجع سابق، ص ص - 13
 .33صالح الدين الربلسي: مرجع سابق، ص- 14
 .173عبد اجمليد سيد أمحد منصور: مرجع سابق، ص- 15
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اع حرارة الجسـ، وتدـو الحالة مف ساعة إلى ساعتيف، بعد ذلؾ تختفي ضغط الدـ وارتف

 (16)النشوة ويظير تشوش األفكار وىموسات سمعية ولمسية ثـ يعقب ذلؾ نعاس.

ويستخمص مف نبات الخشخاش "األفيوف"، ويتعاطى إما عف طريؽ الفـ أو  الكوادييف: (2)

لموف ال رائحة لو ولكنو عف طريؽ الحقف، ويصنع عمى ىيئة أقراص أو مسحوؽ أبيض ا

وأىـ آثار تعاطي الكوادييف عمى المدى الطويؿ ىي: "االضطراب  (7ٔ)مر المذاؽ.

المزاجي" والَعَشا الميمي "إضعاؼ الرؤية الميمية"، واإلمساؾ، واالضطرابات التنفسية، 

وكثيرًا ما يحدث عدـ استقرار وتوتر وتقمصات عضمية في حاالت اإلدماف 

 (8ٔ)المتواصؿ.

 المخدرات المصنعة كيميائيًا:

وىذه المجموعة مف المخدرات ال يتـ استخراجيا مف نباتات طبيعية أو مشتقاتيا، ولكف يتـ 

اليائؿ إلى انتشار تمؾ  صناعتيا داخؿ المعامؿ مف تركيبات كيميائية"، وقد أدى التقدـ العممي

 ىذه المجموعة إلى: المخدرات كما أدى إلى صعوبة الرقابة عمى صناعتيا، ويمكف تقسيـ

ويمكف تعييف ىذه العقاقير "بأف ليا القدرة عمى إحداث اختالؿ في  عقاقير اليموسة: ( أ)

االستجابات الحسية، مع اختالالت في الشخصية، وتأثيرات مختمفة عمى الذاكرة، وكذلؾ 

                                                           
 14كتاب الرابع، وزارة الداخلية، ادلملكة العربية السعودية، الرياض، مركز أحباث مكافحة اجلرمية: ادلخدرات والعقاقري ادلخدرة، سلسلة كتب مكافحة اجلرمية، ال- 16
 .45صالح الدين الربلسي: مرجع سابق، ص- 17
 .131مركز أحباث مكافحة اجلرمية، مرجع سابق، ص- 18
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ومف ىذه العقاقير ما ذكرىا صاحب  (9ٔ)عمى السموؾ التعميمي وبعض الوظائؼ األخرى.

 (ٕٓ)كشؼ عف المواد المخدرة، نذكر منيا:مؤلؼ ال

 داي إيثيؿ أميد حمض الميثرجيؾ "اؿ.اس.دي": -1

مادة تسبب اليموسة بدرجة بالغة الشدة، وينتج عمى شكؿ سائؿ عديـ الموف والرائحة والطعـ، 

 ولكنو قد يوجد عمى شكؿ مسحوؽ أبيض أو شكؿ أقراص أو حبوب بيضاء أو ممونة.

 )و.ـ.ت(، اؿ داي إيثيؿ، نربتاميف )د.ي.ت(: داي ميثيؿ تربتابيف -2

وتنتج ىذه العقاقير بالتحضير في المعامؿ الكيميائية عمى شكؿ مسحوؽ متبمور، أو مذاب عمى 

 ىيئة محموؿ، وتأثيره مشابو لتأثير )اؿ.اس.دي(.

 س.ت.ب )د.و.ـ(: -3

أقراص أو كبسوالت ىناؾ كثير مف المواد التي تحمؿ ىذا االسـ، وتوجد عمى شكؿ مسحوؽ أو 

 ذات أحجاـ وأشكاؿ مختمفة، وليا نفس تأثير "اؿ.اس.دي(.

 (ٕٔ)الميبطات: وتشمؿ: ( ب)

 المسكنات المخدرة. -1

 المنومات والميدئات. -2

 المذيبات الطيارة. -3

                                                           
( مايو 11-4طي ادلخدرات، ادلنعقدة يف )سليمان اجلندي: ظاىرة إدمان العقاقري يف خطر واقع وخطر يتوقع، حبث مقدم إىل الندوة العربية حول ظاىرة تعا- 19

 .312م، ادلنظمة الدولية العربية للدفاع االجتماعي، القاىرة، ص1971
 .77صالح الدين الربلسي: مرجع سابق، ص- 21
 .143-129مركز أحباث مكافحة اجلرمية: مرجع سابق، ص ص - 21
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 المسكنات المخدرة: (1)

 6-5فالييروييف "أكثر المخدرات فعالية، إذ تعادؿ فعاليتو  ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ: الييروييف:

فعالية المورفيف، كما أنو يسبب اإلدماف بسرعة، وال يستخدـ الييروييف إال في عالج  مرات

 المدمنيف في بريطانيا في تخفيؼ آالـ مرضى السرطاف الميؤوس مف شفائيـ.

 المنومات والميدئات: (2)

أما المنومات فإف ليا تأثير عمى وظائؼ المخ، حيث تيبط وظائؼ المخ مثؿ الخمر فتضعؼ 

التركيز واالنتباه، وتنخفض القدرة عمى قيادة المركبات بكفاءة والميارات الحركية القدرة عمى 

 األخرى كالسباحة.

أما الميدئات فتأثيرىا أف تجعؿ الفرد ىادئًا، وتخفؼ مف األلـ، ويبقى الفرد غير مباؿ بالمشاكؿ 

تنقص المقاومة التي تعترض سبيمو، ورغـ ما تسببو مف اليرقاف وااللتيابات واليزات العصبية و 

 المرضية وغير ذلؾ، إال أنيا تسمى في األسواؽ حبوب السعادة.

 وتشمؿ المنومات والميدئات:

 *الميدئات العظمى مثؿ: األرجاكتيؿ.

 *مضادات االكتئاب مثؿ: التربيتزوؿ.

 .  *الميدئات الصغرى مثؿ: الفاليـو
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 : اإلدماف وأسباب السقوط في أسره

زلؽ خطير، إذا وقع الفرد في بدايتو البد حتمًا مف االنزالؽ إلى إف تعاطي المخدرات منحدر 

 نيايتو المعروفة وىي اإلدماف.

وتعرؼ منظمة الصحة العالمية مصطمح اإلدماف: "بأنو حالة مف التخدير المؤقتة أو المزمنة 

 (ٕٕ)التي تنشأ عف تكرار تعاطي مادة مخدرة طبيعية أو تخميقية".

المخدرات في العديد مف المجتمعات العربية واإلسالمية، أصبحت  ونظرًا لتفشي ظاىرة تعاطي

ظاىرة إدماف أفراد المجتمع لممخدرات "خاصة الشباب" ظاىرة أخطر مف الغزو الثقافي، ذلؾ ألف 

الغزو الثقافي إنما يستيدؼ العقوؿ لمنيؿ منيا والسيطرة عمييا، بينما اإلدماف وترويج المخدرات 

إلى القضاء عمى عقوؿ الشباب وأبدانيـ في آف واحد، والقضاء عمييما بيف الشباب إنما ييدؼ 

ذىب ىذا المجتمع  …معًا، وىذا أمر إف تمكف مف نشب أظفاره في شباب المجتمع وأفراده عامة 

وضاع مستقبمو؛ ولذلؾ أصبحت ظاىرة إدماف المخدرات مف أخطر المشكالت التي تشغؿ باؿ 

 وخاصة عالمنا اإلسالمي الواعد. المسؤوليف في جميع أنحاء العالـ،

ويوـ بعد يوـ يستفحؿ خطر اإلدماف، ألنو يزداد كؿ يوـ مع انخفاض سف اإلدماف ودخوؿ 

نوعيات جديدة مف الصبية والشباب صغيري السف مف تالميذ المدارس وطمبة الجامعات، دائرة 

لمدمنة تدمف تعاطي كما يستفحؿ خطر اإلدماف يومًا بعد آخر، ألف الفئات ا الموت واليالؾ.

المخدرات المختمفة مثؿ الييروييف والكوكاييف وىي ما تعرؼ بالمخدرات البيضاء، وىي عظيمة 

الخطر باىظة الثمف، وال يأتي إدماف الشباب ليا مف فراغ، فال يحدث أف يدمف الشخص 

ى الييرويف، الييرويف أو الكوكاييف مباشرة، ولكنو يبدأ بأنواع أخرى مف المخدرات، ثـ يتعرؼ عم
                                                           

 .15، ص 1989، أبريل 8، س81ت، ع أمحد فؤاد كامل: السموم البيضاء والنتائج السوداء، رللة الكوي- 22
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وعادة ما يعرفو عف طريؽ التاجر أو صديؽ السوء، حيث يبدأ أي منيما بإغرائو بأف يمنحو 

جرعة بال مقابؿ مادي، ويوىمو بأنو نوع أفضؿ مف الذي يعتاده، وبعد أوؿ مرة أو بعد الثانية 

وال  ًا لمييرويف.يحدث اإلدماف، فيعود إليو ثانية، ولكف ىذه المرة يدفع المقابؿ ويصبح زبونًا مدمن

يقتصر األمر عمى الذكور مف الشباب، بؿ إف إدماف الييرويف والمخدرات البيضاء تفشت بيف 

% إف الشباب المدمنيف، وعادة ما تتعرؼ عمييـ الفتاة أو المرأة بصفة 5الفتيات بنسبة تعادؿ 

 (ٖٕ)عامة عف طريؽ الزوج إذا كاف مدمنًا، أو أحد األصدقاء سيئي الخمؽ.

ىي الخطوة األولى لإلدماف، تبدأ بالجرعة األولى عمى شبو مجاممة عفوية، وَتَورٍِّط خاؿ مف تمكـ 

اإلرادة، وبعد أف يستييف اإلنساف ، ويظؿ مع قرناء السوء مف بني جنسو أو الجنس اآلخر، حتى 

نفسو ينقمب األمر عميو ويصير طالبًا ال مطموبًا، ومستدعيًا ليا ال مدعوًا، وييمؾ فييا صحتو و 

ومالو، ويخسر كؿ مف حولو، إذ يصبح بيا مولعًا مغرمًا، وعاشقًا متيمًا، ويستديف في سبيميا، بؿ 

، ابتغاء الوصوؿ لمراده  يسرؽ ويختمس وينيب ويقامر ويقتؿ، ويتعامؿ مع الممنوع والمحـر

وكؤوسو وشرابو. ومف ثـ يصير بؤرة فساد، ومجموعة مف األخطاء، وجرثومة مف المرض تعدي 

وتصيب كؿ مف جاورىا وخالطيا، إف لـ يودع متعاطييا في أحد المصحات، وتتداركو رحمة اهلل، 

ويقّسـ الدكتور  أو يتحفظ عميو في أحد السجوف أسير أىوائو المردية ونزيؿ شيواتو القاتمة.

 (ٕٗ)المراحؿ التي يمر بيا المراىؽ حتى يصؿ إلى مرحمة اإلدماف إلى خمس مراحؿ: (كوميرس)

االستعداد الرتكاب الخطأ وتوافر مقومات ذلؾ ،مف استغالؿ سيولة الحصوؿ عمى المخدر،  أوال:

 ثـ عدـ احتراـ الشخص لنفسو، ثـ العيوب الطبيعية الشخصية.

                                                           
 .219-ص  217م، القاىرة، ص1986،فرباير7اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية: أضرار ادلخدرات، سلسلة رسالة اإلمام، ع- 23
 .44مركز األىرام للرتمجة والنشر: مرجع سابق، ص - 24
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ثانيًا: ىي مرحمة التجريب، وىي مرحمة عادة ما يقمؿ مف شأنيا متعاطي المخدرات، وىي التي 

 تقود لممرحمة التالية.

ف المخدرات مف الجسـ، والتي يبيع فييا الشخص كؿ ممتمكاتو لشراء أي نوع مف ثالثًا: وىي تمك  

 المخدرات.

 رابعًا: اإلدماف الحقيقي، ومعيا يصبح اليدؼ األوؿ في حياة المدمف ىو فقداف الوعي.

 خامسًا: وىي التي تترتب عمى اإلدماف وفييا يحدث التدىور الجسمي والنفسي لممدمف..

المخدر عندما يحصؿ الشخص عمى الجرعة لممرة الثانية أو الثالثة منو،  وىكذا يحدث إدماف

فتعتاد خاليا الجسـ عميو وتحدث األمراض واألعراض الجسمانية، فإذا تأخر عف تعاطيو في 

موعده، يشعر المدمف بإسياؿ ورشح ونشر في الجسـ وعدـ التحكـ في انفعاالتو، وىمداف الجسـ 

، وفقداف الشيية، أما إذا استمر في تعاطيو بعد المرة الثالثة وحاوؿ مع عدـ القدرة عمى التركيز

االنسحاب، فيحدث في ىذه الحالة انييار في الوظائؼ الحيوية، وانييار في وظائؼ الكبد الذي 

، وبالتالي تتسرب السموـ إلى الجياز العصبي، ألف الفمتر قد تعطؿ  يعتبر فمتر تنقية السمـو

وذلؾ ألف المخدر كما  (ٕ٘)إلى الصرع وغيره مف اآلثار الضارة بالجسـ. بدرجة عالية، مما يؤدي

مدلوؿ اسمو يخدر، ولما كاف ا لجياز العصبي ىو مركز الحس واإلدراؾ، فإف المخدرات  ىو

تتعامؿ في المقاـ األوؿ مع الجياز العصبي وتفقده حساسيتو ، والجياز العصبي ىو مصدر 

 وبذلؾ فإف المخدرات تتعامؿ مع ىذه القدرات. اإلبصار والسمع والممس والتفكير،

                                                           
 .219اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية: مرجع سابق، ص - 25
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والمخدرات في تعامميا مع الجياز العصبي تعمؿ عمى إزالة القشرة المخية الخارجية وطبقات 

المخ العميا مف المراكز الحيوية في ىذه الطبقات. ولما كاف ىذا الجياز العصبي ىو المسيطر 

كافة أعضاء الجسـ تبعًا لتأثير المخدر عمى  والمحرؾ لوظائؼ الجسـ، فإف ذلؾ يستتبع أف تتأثر

 (7ٕ)ويقودنا ىذا إلى الحديث عف نوعيف رئيسييف مف اإلدماف ىما: (ٕٙ)الجياز العصبي.

أواًل: اإلدماف الجسمي: وفي ىذا النوع مف اإلدماف يتعود المدمف عمى نوع المخدر، يتشبع بيا 

لمواد المخدرة، ألف توقفو فجأة يصيب الجسـ تشبعًا كبيرًا يصعب معو التوقؼ عف تعاطي ىذه ا

الجسـ بمضاعفات خطيرة قد تؤدي بالمدمف إلى الوفاة، خصوصًا أولئؾ الذيف يتعاطوف األفيوف 

 ومشتقاتو، والكوكاييف والحبوب المنومة، وىذا ما يسميو البعض باإلدماف التاـ.

مى نوع مف المخدرات الذي ثانيًا: اإلدماف النفسي: وفي ىذا النوع مف اإلدماف يتعود المدمف ع

ليس مف الصعوبة بمكاف التوقؼ عنيا فجأة، ألف ىذا النوع يسيؿ عالجو، ويمكف التخمص مف 

مضاعفاتو، مثؿ: تعاطي الحشيش والقات، والحبوب المنبية والمنشطة، وشـ البنزيف وطالء 

 األظفار.

 :ويرجع البعض مف العمماء مشكمة اإلدماف لتفاعؿ عامميف أساسييف ىما

 االستعداد الشخصي والنفسي. -

 عدـ تكيؼ المدمف مع مجتمعو بما فيو مف مشاكؿ. -

                                                           
 .49م، ص1991، أغسطس13، س155أمحد جالل عبد الرزاق: ادلخدرات والتجرمي، رللة اذلداية، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية، البحرين،ع - 26
 .65خالد زلمد علوي: مرجع سابق، ص- 27
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ونتيجة لذلؾ يبدأ اإلدماف مراحمو األولى التي ما تمبث أف تتموىا مراحؿ أخرى، تجّر عمى 

والخطورة في تعاطي المخدرات لممرات األولى، ال ترجع لما (8ٕ)الشخص مخاطر ال قبؿ لو بيا.

عمى صحة الفرد وعقمو فحسب، بؿ إف َمْكَمف الخطورة في االنزالؽ إلى  تحدثو مف آثار سيئة

دائرة اإلدماف، الذي يصعب الخالص منيا، ألف األنسجة والخاليا عند تناوؿ المخدرات في بادئ 

األمر تستجيب لمتغير الذي يحدثو المخدر، ثـ يقؿ التجاوب بالتدريج، وتقؿ االستجابة لمفعوؿ 

مدمف إلى اإلكثار مف كميتو لمحصوؿ عمى التأثير المطموب، إلى أف المخدر، مما يضطر ال

تغدو المادة المخدرة لممدمف كالماء لإلنساف السميـ. وىكذا تصبح حالة المدمف شديدة، حيث 

يصعب عميو التوقؼ عف تعاطي المواد المخدرة، بؿ يتناوؿ ىذه المواد بشكؿ ال إرادي، ليس ذلؾ 

رعة التي يتناوليا بشكؿ مستمر.وثمة فرؽ ظاىر بيف ظاىرتي فحسب، بؿ ويضطر لزيادة الج

اإلدماف والتعود .. حيث إف التعود ظاىرة نفسية مزاجية تنشأ عف رغبة إرادية واعية في الحصوؿ 

عمى األثر الناجـ عف التعاطي، أما اإلدماف فيو ظاىرة بدنية تنشأ عف رغبة ال إرادية في تعاطي 

 (9ٕ)بالتواكؿ البدني عمى ىذا العقار.المخدر بسبب حدوث ما يسمى 
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 الفصل الثانً :

 آثار وأضرار تعاطً المخدرات  

إف أضرار المخدرات ومخاطرىا الصحية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية قد تضخمت     

معيا ىذا األمر وكأنو حرب حقيقية يجب أف تعمف لو حالة الطوارئ. فأضرار  أصبحلدرجة 

دمانيا تتخطى حدود الفرد واألسرة والمجتمع، بؿ والمجتمعات كميا واإلنسانية  تعاطي المخدرات وا 

بوجو عاـ، كما تتخطى حدود الحاضر والمستقبؿ القريب والبعيد، فيي خراب خمقي واجتماعي 

وفكري وثقافي، إنياء داء رىيب يفتؾ بالفرد واألسرة والمجتمع مف كؿ  ومادي ومعنوي وصحي

 النواحي، إنيا لعنة تصيب الفرد وكارثة تحؿ باألسرة وخسارة تمحؽ بالوطف.

ونظرًا لتعدد األضرار واآلثار التي تنجـ عف تعاطي المخدرات سندرسيا بنوع مف التجزيء   

ف كانت مترابطة ببعضيا البعض  وكأنيا قنابؿ عنقودية تعمي العيوف ثـ تعيد لتعمييا والتقسيـ وا 

لقد ثبت عمميًا بما ال يدع مجااًل لمشؾ أف تعاطي المخدرات أيًا كاف نوعيا  مرة أخرى وىكذا.

يؤثر تأثيرًا مباشرًا عمى أجيزة البدف، مف حيث القوة والحيوية والنشاط ومف حيث المستوى 

 الوظيفي أعضاء الجسـ وحواسو المختمفة.
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 األضرار الصحٌة لتعاطً المخدرات: أوال :

 أثر تعاطي المخدرات عمى العقل: -1

أكد العمماء مف خال لدراساتيـ أف متعاطي المخدرات تصيبو أضرار جسيمة في قواه العقمية 

وقدراتو الفكرية وطاقاتو المدركة، حيث يصؿ األمر بو ساعة سكره إلى الحاؿ التي يصبح فييا 

أف يتبيف حقًا، وىذا أمر ال ننتظر سواه مف إنساف غائب العقؿ، مذبذب الوجداف ميتز عاجزًا عف 

 الشعور، مضطرب اإلدراؾ معطؿ التفكير.

والمخدرات تؤثر في حكـ العقؿ عمى األشياء واألحداث، فيرى تعاطييا البعيد قريبًا والقريب بعيدًا، 

مف األحالـ واألوىاـ غير الواقعية ويذىؿ عف الواقع ويتخيؿ ما ليس بواقع ويسبح في بحر 

والمستحيمة الحدوث، ولعؿ ىذا مف أىـ األسباب التي تجعؿ متناولييا يسعوف لتعاطييا حسب ما 

 (ٖٓ)حتى ينسوا أنفسيـ ودينيـ ودنياىـ ويييموا في أودية الخياؿ. ،يروي ليـ البعض 

والوظائؼ العقمية لمفرد، فقد ثبت مف والمخدرات تؤثر تأثيرًا مباشرًا ومتفاوت الدرجات عمى العقؿ 

التجارب أف استعماؿ الحشيش بانتظاـ يصيب المتعاطي بالتبمد والعزوؼ عف الواجبات المنوطة 

بو، كما يعوؽ التعميـ ألنو يضعؼ الذاكرة والتفكير والفيـ، ويؤثر تأثيرًا سيئًا عمى الميارات 

 متعممة سواء كانت دروسًا أو تجاربًا.المغوية والحسابية ويعمؿ عمى سرعة نسياف المواد ال

 أثر تعاطي المخدرات عمى المخ واألعصاب: -2

                                                           
 .52-51اجمللس األعلى للشؤن اإلسالمية: مرجع سابق، ص ص - 31



 

32 
 

يعتبر المخ ىو أىـ عضو في تكويف اإلنساف وىو الجوىرة الغالية والكنز الثميف الذي وىبو اهلل 

لإلنساف، والمخ يتكوف مف بالييف الخاليا العصبية التي تعمؿ ليؿ نيار بطريقة متجانسة، 

ارات كير وكيميائية وكؿ مجموعة مف خاليا المخ متخصصة في أداء وظيفة معينة، بواسطة إش

عف اإلبصار، وىكذا بقية الحواس والقدرات  مسئولةعف الكالـ وأخرى  مسئولةفمجموعة نجدىا 

والمركبات المخدرة التي يتعاطيا الفرد يكوف ليا تأثير مباشر عمى أماكف معينة في الجياز 

قبالت، وىي التي تكوف موجودة عمى جدراف الخمية العصبية ثـ تتدخؿ تمؾ العصبي تسمى المست

المركبات تدريجيًا في عمؿ وظائؼ المخ، فيصبح المخ معتمدًا عمييا اعتمادًا كميًا، حتى يدخؿ 

 الفرد مرحمة اإلدماف وىنا تختؿ وظيفة المخ ككؿ وتختؿ

، والتنفسي والعضمي والدورة الدموية  جميع األجيزة التي يتحكـ فييا المخ مثؿ الجياز اليضمي 

حيث إنو بدخوؿ المخدر إلى األوعية الدموية المتصمة بالمخ ينتقؿ مفعوؿ ىذا المخدر إلى موقع 

الخطر الكامؿ، فيرتبؾ عمؿ المخ وتشؿ وظيفتو الطبيعية بوصوؿ المخدر إلى الجياز العصبي 

ليذه المادة المخدرة التي ما تمبث أف  المركزي، وبإدماف الفرد ليذا المخدر يصبح الفرد أسيراً 

تسبب ضمورًا وتمفيًا تدريجيًا لمخاليا العصبية لممخ، وبذلؾ يضمحؿ مخ المدمف ويقصر في أداء 

ميامو، فيصبح ىذا المدمف ضعيؼ الذاكرة، قمقًا، مضطربًا، ال يتحكـ في عمميات اإلخراج أو 

 (ٖٔ)الكالـ أو غيرىا.

 لدم:أثر تعاطي المخدرات عمى ا -3

 الدـ سائؿ حيوي ىاـ لو وظائؼ ىامة تتوقؼ عمييا حياة الشخص، ومف أىميا:
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 نقؿ المواد الغذائية الميضومة مف الجياز اليضمي إلى الكبد وكافة أجزاء الجسـ. -

 نقؿ األكسجيف مف الرئتيف إلى خاليا الجسـ. -

الجسـ بواسطة الحقف نقؿ المواد الناتجة مف تمثيؿ الغذاء أو غيرىا مف المواد التي تدخؿ  -

 الوريدية أو العضمية أو بطريؽ الفـ.

 المحافظة عمى الكميات السائمة الموجودة في الجسـ وعمى درجة قموية الجسـ والدـ. -

نقؿ ىرمونات الغدد الصماء العامة بالبنكرياس التي تفرز مادة األنسوليف ذات األىمية  -

 البالغة.

 طة كرات الدـ البيضاء والمضادات البروتينية.تكويف وسائؿ الدفاع عف الجسـ وذلؾ بواس -

وتعاطي المخدرات يمزج السـ الزعاؼ بيذا السائؿ الحيوي الياـ فيعيؽ مف دورانو، وقد يوقفيا 

فيموت الشخص في الحاؿ، والمواد المخدرة تسبب نقصًا في كمية ىذا السائؿ وتكسر كراتو 

التغذية، المرتب عمى سوء اليضـ واالمتصاص الحمراء والبيضاء، كما تسبب فقرًا بو نتيجة لسوء 

الذي يسببو اإلدماف، كما تؤثر المخدرات عمى الشراييف، فتفقد مرونتيا وتتمدد وتغمظ حتى تنسد 

أحيانًا بتكوف الجمطات، أو تضيؽ وتصاب بالتصمب وكميا تؤدي إلى أمراض القمب، التي تؤدي 

الدموية لممخ، وىذا ينتج عنو شمؿ ووفاة وقد  إلى الوفاة فجأة، أو إلى حدوث جمطات في األوعية

ثبت بما ال يدع مجااًل لمشؾ أف المخدرات تساعد في اإلصابة بمرض اإليدز، مف خالؿ 

 (ٕٖ)استعماؿ الحقف المموثة بالدماء.
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 ر تعاطي المخدرات عمى الكبد:ثأ -4

الكبد مف األعضاء الرئيسية في الجسـ، ومنوط بو وظائؼ في غاية األىمية، يتوقؼ عمييا حياة 

ىي حماية الجسـ ضد كثير مف السموـ السابحة فيو، وتعاطي … الشخص، وأىـ وظيفة الكبد 

المخدرات عف طريؽ الحقف وغيرىا مف األمور التي تسمـ الدـ بدرجة أكبر وبالتالي يزداد العبء 

أف يصبح معيا الكبد تالفًا ومتميفًا وغير قادر عمى أداء وظائفو بنجاح. وأشارت الدكتورة  لدرجة

إلى أف تميؼ الكبد يصيب مدمني الخمر  (أمراض الكبد)أخصائية الكبد في كتابيا  (شرلوؾ)

والمواد المسكرة والمخدرة أكثر مف غيرىـ وأف نسبة المصابيف بيذا المرض بيذا المرض بيف 

( وتتوقؼ نسبة تميؼ الكبد عمى كمية المادة المسكرة ومدة 1:7ف وغير المدمنيف كنسبة )المدمني

 (ٖٖ)تعاطييا.

إف استخداـ األنؼ كطريؽ لتعاطي  أثر تعاطي المخدرات عمى األنؼ واألذف والحنجرة: -1

المخدرات عف طريؽ الشـ يؤدي مف حيث األثر الضار والمفعوؿ ألكثر مف الحقف في 

لغشاء المخاطي لألنؼ يحتوي عمى شبكة متشعبة جدًا مف الشعيرات الوريد ذلؾ أف ا

الدموية، مما يسيؿ االمتصاص عف طريقيا ثـ نقؿ ىذه المادة لباقي أجزاء الجسـ عف 

طريؽ ىذه الشعيرات، ولذلؾ يمجأ المدمف إلى أخذ شمة واحدة في اليوـ تجنبو مشقة أخذ 

وتعاطي المخدرات عف طريؽ  في الشـ.الحقف مرات، خاصة لما يتوىـ مف توفر السرية 

الشـ يؤدي إلى تآكؿ وضمور الغشاء المخاطي لألنؼ ومع استمرار التعاطي يحث ثقب في 

الحاجز األنفي وتشوىات باألنؼ مما يؤدي إلى تكويف قشور سميكة باألنؼ عند محاولة 

امؿ لحاسة التخمص منيا ينتج نزيؼ متكرر، كما يؤدي ضمور األغشية المخاطية إلى فقد ك
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الشـ، وما يتبعيا مف عدـ التذوؽ، وبسبب التعاطي أيضًا يتـ احتقاف أغشية "دىميز" األنؼ 

في الحاجز األنفي، مما يسبب صعوبة واستحالة التنفس عف طريؽ األنؼ ونتيجة لفقد مياـ 

األنؼ كصماـ أماف لموقاية مف حرارة الجو والرطوبة واألتربة والجراثيـ، ويشعر المدمف 

فاؼ في الحمؽ والتيابات متكررة في الحنجرة والذبحة في الصوت، وطنيف في األذف، بج

حساس بالغثياف والدوار وعدـ القدرة عمى  وتأثر الدورة الدموية لجاز التوازف باألذف الداخمية وا 

 (ٖٗ)االتزاف خاصة أثناء المشي والحركة.

 أثر تعاطي المخدرات عمى الحالة النفسية: -2

يف عمى أف كاًل مف اإلدماف والمرض النفسي عمى عالقة وثيقة ببعضيا وتتبيف يؤكد بعض الباحث

 أبعاد ىذه العالقة مما يمي:

قد ينشأ كؿ منيما مف نفس األسباب التي تدفع شخصًا بذاتو إلى نوعية المرض النفسي  -

 قد تدفع شخصًا آخر إلى اإلدماف.

التي تواجيو وذلؾ باليروب  اإلدماف قد يكوف محاولة مف الفرد لمتغمب عمى الصعوبات -

 منيا.

اإلدماف قد يكوف محاولة دفاعية مف المدمف ضد المرض النفسي الميدد وكأنو بديؿ عف  -

 المرض النفسي.

 اإلدماف عادة ما تصاحبو اضطرابات نفسية مختمفة نتيجة لمتسمـ بالعقار. -

 (ٖ٘)اإلدماف عادة ما ينتيي باضطرابات نفسية مختمفة. -
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المتخصصوف مف عمماء النفس واألطباء النفسانييف اف ظاىرة اإلدماف في حد ذاتيا كما يؤكد 

ىي مرض نفسي، بؿ طاعوف نفسي، وأف أفضؿ تسمية ليا ىو أنيا "سرطاف الوعي" فكما أف 

السرطاف ينتشر فتأكؿ خالياه الخبيثة الخاليا الصحيحة، فإف ىذه الظاىرة تغير عمى الوعي، 

اف إلى خرقة مف المحـ النتف، بال غاية وال كرامة وال كياف، وقد توصمت حتى يتشو ويتحوؿ اإلنس

دراسات عديدة إلى أف تعاطي المخدرات ينتيي غالبًا إلى اإلدماف الذي يحدث أسوأ األثر في 

المستوى الخمقي والنفسي لضحاياه فيتميز أغمبيـ باألثرة وانييار العاطفة وعدـ اإلحساس 

العائمية وضعؼ اإلرادة والجبف وكراىية العمؿ وزيادة االضطرابات بالمسئولية االجتماعية و 

النفسية والسموكية. ولممخدرات تأثير ضار عمى الناحية النفسية، سواء في المراحؿ األولى مف 

تعاطييا أو في المرحمة المتأخرة منيا وىي اإلدماف، فعندما يبدأ الشخص في تعاطي المخدرات 

حسف التمييز ويكوف سريع االنفعاؿ، ثـ تتبمد عواطفو وحواسو بعد ذلؾ، يختمط عنده التفكير وال ي

وبتكرار التعاطي يصبح الشخص كسواًل قميؿ النشاط يضيع وقتو في أحالـ اليقظة وال يمكنو أف 

يخفي ىذه الظواىر عف المجتمع فميمجأ إلى الخداع والغش والكذب والتزوير وحيؿ نفسية متعددة 

كثيرًا مف الشباب الذيف يتعاطوف المخدرات يسقطوف صرعى األمراض  كما أف وخرؽ القانوف.

العقمية والنفسية، فتظير عمييـ اليالوس السمعية والبصرية والحسية كأف يحس الشباب إحساسًا 

خاطئًا بآالـ في الجسـ أو ضمور في أطرافو أو كأف ىناؾ حشرات تمشي عمى جمده، وقد يظير 

يؼ في أفراد أسرتو والمحيطيف بو وكؿ مف يتعامؿ معيـ، المرض العقمي عمى صورة شؾ عن

وعندئذ تكثر عنده األفكار الخاطئة ضد الغير، وفي الصورة النيائية تتدىور شخصية المدمف 

 (ٖٙ)تمامًا.
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 أثر تعاطي المخدرات عمى الطفل: -3

أكدت األبحاث عديدة عمى أف آثار المخدرات تتغمغؿ في الدـ الذي يصؿ إلى جميع خاليا 

جسـ، وكذلؾ في جميع الخاليا العصبية، وبالتالي فيذه اآلثار تشمؿ الحيوانات المنوية لمذكر ال

والتي تنتقؿ إلى بويضة األنثى عند التمقيح وبذلؾ يكوف العمقة المتكونة منيا مريضة، ويكوف 

وه نيايتيا اإلجياض، وىو لفظ الجنيف خارج الرحـ قبؿ ميعاده، أو والدة طفؿ قبؿ بموغ كماؿ نم

الطبيعي، وىذا أمر لو مضاعفات خطيرة عمى صحة األـ وصحة الطفؿ قد تصؿ إلى أف تودي 

ذا كانت المرأة التي تدمف أي نوع مف المخدرات فال يقؼ حد الضرر عندىا فقط،  (7ٖ)بحياتيا. وا 

 الدراسات العممية في بؿ يمتد ليؤثر عمى جنينيا وىي حامؿ أو طفميا الرضيع بعد الوالدة، فأثبتت

ىذا المجاؿ أف جميع أنواع المخدرات تصؿ إلى الجنيف عف طريؽ "المشيمة" وفي حالة إدماف 

األـ تتزايد الجرعة التي تصؿ إلى الجنيف يومًا بعد يـو إلى أف تؤثر كمية عمى تغذية الجنيف 

داخؿ رحـ أمو. بما يضعفو ويمرضو، فيكوف عرضة لمسقوط قبؿ موعد اكتماؿ نموه، وىنا يحدث 

ياض ويولد بذلؾ ناقص النمو وأقؿ مف الوزف الطبيعي وقد يكوف مشوىًا، وقد يكوف مصابًا اإلج

بأمراض خمقية قد تؤدي إلى وفاتو بعد والدتو مباشرة كما تؤثر تمؾ المخدرات عمى المراكز 

الحيوية في مخ الجنيف، مثؿ مركز التنفس ومركز تنظيـ ضربات القمب قبؿ الوالدة مما ينتج عنو 

طفؿ مصاب باضطرابات شديدة في عممية التنفس أو يعاني مف سرعة ضربات القمب  والدة

 (8ٖ)ويعيش بذلؾ مريضًا إلى أف يتوفى.

ذا كانت مجرد جرعة بسيطة مف المسكنات تتناوليا األمـ لتخفيؼ آالـ الوالدة تؤدي أحيانًا إلى  وا 

اضطرابات في تنفس المولود وىبوط درجة استجابة مراكز المخ، فما بالنا بأثر الجرعات المتعددة 
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يث تفرز ىذه التي تتناوليا األـ المدمنة سواء عمى الجنيف في بطنيا أو عمى الطفؿ بعد والدتو، ح

السموـ مع المبف بكميات كثيرة تؤدي إلى أضرار بالغة بالطفؿ الوليد. فمعظـ أوالد المدمنيف 

يكونوف عرضة لمتشنجات العصبية وسرعة التييج، وبجانب ذلؾ يكونوا ضعيفي الجسـ ألنيـ 

، مما عادة يميموف إلى النوـ بكثرة وىذا ال يعطييـ فرصة التغذية السميمة عف طريؽ الرضاعة

يعرضيـ لسوء التغذية ولذلؾ نجدىـ  خائري القوى، وعادة يكونوا معرضيف لألمراض المتعددة 

التي تجد في أجساميـ مرتعًا خصبًا، مثؿ النزالت المعوية وااللتيابات الرئوية وأعراض اليستريا، 

تي ىذا إلى جانب فساد األخالؽ وضعؼ التنفس والميؿ إلى اإلجراـ وغيرىا مف الصفات ال

وقد ثبت أيضًا مف خالؿ الدراسات العممية أف ىناؾ  (9ٖ)يتصؼ بيا متعاطي المخدرات ومدمنييا.

عالقة ارتباط طردي بيف تناوؿ المخدرات والعقـ، وأف المخدرات تؤدي إلى انقراض عائالت 

برمتيا في العقب األوؿ أو الثاني أو الثالث، فالنساء المدمنات تختمؼ عندىف الدورة الشيرية 

حتى إف حمميف فيف معرضات لإلجياض المستمر، بما يؤثر عمى المبيضيف حتى يتوقفا عف 

التبويض وتفقد الخصوبة، وفي الرجاؿ المدمنيف تضمر الخصيتيف ويتوقفا عف إفراز الحيوانات 

أف ستة وثمانيف بالمائة مف مدمني المخدرات تنعدـ فييـ  (بارتوىولبات)المنوية، فقد ذكر 

وال يقتصر الضرر الذي يقع عمى الطفؿ مف جراء  (ٓٗ)منوية فال يعقبوف نساًل.الحيوانات ال

تعاطي المخدرات أو أحدىما عمى األضرار الصحية فحسب، بؿ إف في تعاطي أحد الوالديف أو 

كالىما أضرارًا بالغة وتقصيرًا بالغًا في حؽ الطفؿ، حيث أف الطفؿ لو الحؽ في العيش في 

المناسبة قبؿ وبعد الوالدة، وكذلؾ الخدمات الطبية والمعب والترفيو  السكف المناسب والرعاية

والغذاء والحرية والكرامة والحماية مف التفرقة واألعماؿ الجبرية ومف جميع أشكاؿ اإلىماؿ والقسوة 
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واالستغالؿ، وىذه كميا أمور مف الصعب تحقيقيا في ظؿ وجود آباء وأميات مف مدمني 

دراسات أف األطفاؿ المناطؽ المنتجة لممخدرات، أو المناطؽ التي يتعاطى المخدرات، فقد أثبتت ال

سكانيا المخدرات محروموف مف جميع ىذه الحقوؽ، ألف ىؤالء اآلباء ال يولوف االىتماـ بأبنائيـ 

وتحقيؽ مطالبيـ، وكذلؾ األميات الالتي يتناولف المخدرات ال يجدف الجيد الكافي لرعاية 

وال يقتصر األمر عمى طفؿ المناطؽ المنتجة لممخدرات، بؿ يمتد األثر  ة.أطفاليف بطريقة سميم

إلى المناطؽ المستيمكة األخرى، فاألـ المدمنة ال تأكؿ بطريقة سميمة فتعرض نفسيا وطفميا إلى 

مف أجؿ  المدمنات غالبًا ما يبعف أجساده سوء التغذية وكثير مف األمراض أيضًا، إضافة إلى

مف المخدر، وىذا مدخؿ خطير يؤدي إلى إصابة الطفؿ "الجنيف" بأمراض  الحصوؿ عمى جرعة

والخطر الداىـ عمى الطفؿ يأتي مف انجراؼ أعداد كثيرة منيـ لمعمؿ  (ٔٗ)معدية وأمراض تناسمية.

في تجارة المخدرات الغير مشروعة لقاء أجور زىيدة، ولعؿ أىـ األسباب في ذلؾ ىو عدـ التربية 

الحالة المعيشية التي يعيشيا الطفؿ الذي يدمف والديو المخدرات، حيث الصحيحة، وكذلؾ سوء 

يدفعو ذلؾ لمبحث عف مصدر يدر عميو دخاًل ليعوض مدى الحرماف الذي ىو فيو، ومدى 

والحقيقة أف كؿ ىذه  الشعور بالنقص عف أقرانو مف األطفاؿ الذيف لـ يدمف آبائيـ المخدرات.

ريء، ولـ يكف لو ذنب في الولوج فييا وحرمانو مف حقوقو المخاطر التي تعرض ليا الطفؿ الب

المشروعة، ليتعارض مع كافة األدياف السماوية وكافة القوانيف والشرائع الدولية والمحمية وحقوؽ 

 ،اإلنساف، فيؿ مف ذنب اقترفو ىذا الطفؿ؟ أـ أنو أذنب لوالدتو مف أبويف عديمي الحكمة والتدبير

جريرتيما وسببًا لو نكد العيش وأىدياه مصيبة ال سبيؿ لو لرفعيا عف فقد ظمما أنفسيما وحماله 

 ،وماذا سيكوف مستقبؿ ذلؾ الوطف الذي نشأ أطفالو خائري القوى .. عديمي المستقبؿ  كاىمو.
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إنيا قضية قومية ووطنية.وبعد فقد عددنا جزء وليس كؿ مضار المخدرات الصحية، وىذا قميؿ 

المخدرات فييا أكثر مف مائة وعشريف مضرة دنيوية وأخروية، وأنيا  مف كثير فقد ذكر العمماء أف

 تورث أكثر مف ثالثمائة داء في البدف وأغمبيا مما ال يوجد لو دواء في ىذا الزماف.

 : ثانٌاً: اآلثار االجتماعٌة لتعاطً المخدرات

دمانيا يمثؿ مشكمة اجتماعية خطيرة باتت تيد أمف المجتم ع وسالمتو، وال إف تعاطي المخدرات وا 

يقتصر ذلؾ عمى المجتمع الكويتي فقط، بؿ أصبحت خطرًا داىمًا يجتاح المجتمعات اإلنسانية 

جمعاء، وتنعكس آثارىا عمى المجتمع مف مختمؼ النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 والصحية.

ؾ أف التعاطي يعود فالمخدرات لعنة تصيب الفرد وكارثة تحؿ بأسرتو وخسارة محققة لوطنو، ذل

بأسوأ النتائج عمى الفرد في إرادتو وعممو ووضعو االجتماعي، حيث أنو بفعؿ المخدرات يصبح 

والمدمف بما ينفقو مف ماؿ  شخصًا مفتقرًا لتحقيؽ الواجبات العادية والمألوفة الممقاة عمى عاتقو.

عمى تعاطي المخدرات يقتطع جزءًا كبيرًا مف دخؿ األسرة، وىو بذلؾ يمثؿ عبئًا اقتصاديًا عمييا، 

وباستقطاع ذلؾ الجزء مف الدخؿ تتأثر الحالة المعيشية لألسرة، وال يستطيع تمبية االحتياجات 

بعض األعماؿ غير المشروعة،  الضرورية ألفراد األسرة، مما يدفع األبناء إلى الشروع في

كالتسوؿ أو السرقة أو الدعارة، وكميا مف األمراض االجتماعية التي تفتؾ بالفرد واألسرة 

والمجتمع. كما أف المتعاطي الذي ينفؽ مالو عمى إدمانو لممخدرات ال يكوف مقدرًا لممسؤولية 

ىو قدوة سيئة وبالتالي ينشأ  الممقاة عمى عاتقو كرب أسرة ومسئوؿ عنيا ألنو راعييا األوؿ، بؿ

ىؤالء األوالد وليس لدييـ أي شعور بالمسؤولية حياؿ أسرىـ ومجتمعاتيـ مستقباًل وىذا األمر 

خطر عمى المجتمع حينما ينشأ أفراده عمى اتجاىات وسموكيات سالبة نحو المجتمع ىذا 
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والخالؼ بيف أفرادىا، فقد باإلضافة إلى أف أسرة المتعاطي دائمًا يسودىا جو مف التوتر والشقاؽ 

أثبتت البحوث والدراسات ارتفاع معدالت سوء العالقات الزوجية والنزاع الدائـ بيف الزوجيف 

وتبعًا لذلؾ يرتفع معدؿ حدوث  وانفصاليما في األسر التي يوجد بيا مدمني مخدرات،

لى التعاطي، االضطرابات بيف األطفاؿ في ىذه األسر، مما يؤدي إلى لجوء األحداث أيضًا إ

 (ٕٗ)وكذلؾ انحرافيـ.

وىكذا يصبح تعاطي أفراد األسرة لممخدرات مجموعة مف الحمقات المتتالية والمتشابكة التي ال 

تنفصؿ إحداىا عف األخرى، وتؤدي في النياية إلى دمار كامؿ لألسرة ومف ثـ المجتمع، فقد ثبت 

اؾ مئات مف القضايا التي تطمب مف مراجعة ممفات القضاء بكثير مف المحاكـ الشرعية أف ىن

فييا الزوجة الطالؽ بسبب عجز الزوج مف القياـ بواجباتو الزوجية، كرب عائمة، وكوالد، وكزوج، 

وبتحميؿ أسباب تمؾ القضايا اتضح أف أغمب األزواج ممف يتعاطوف المخدرات ويدمنونيا، 

بعدما فقدوا مصادر وبسبب ذلؾ خارت قواىـ الجسمية وأصبحوا في حاجة إلى مف يعوليـ، 

دخوليـ األصمية، أو ثرواتيـ، وأصبح ما لدييـ ال يكفي لمعيشة األسرة وسد حاجاتيا األساسية، 

وىي  ةوىنا يصبح ىذا الزوج شرير بائس يمتمس العيش مف السرقة والنيب، وزوجتو تذوؽ المرار 

تجد ما يكفييا  تحتضف أطفاليا صغارًا وتدور بيـ مستجدية تبحث عف الرزؽ الحالؿ، وقد ال

وأوالدىا فيضطرىا صراخ األبناء وىي بيف بؤس العيش وؿ الحاجة إلى ما ال ترضاه لنفسيا، 

وشر جناية …. وىنا تتفكؾ الصالت والروابط بيف األفراد والعائالت وتنيدـ السعادة المنزلية 

 (ٖٗ)يجنييا األب عمى أوالده تكوف بسبب تعاطيو المخدرات.
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ت يعد سببًا مباشرًا لوقوع العداوة والبغضاء بيف الناس حتى األصدقاء كما أف تعاطي المخدرا

منيـ، ألف المدمف حينما يسكر ويفقد العقؿ، الذي يمنع مف األقواؿ واألفعاؿ التي تسيء إلى 

الناس، يستولي عميو حب الفخر الكاذب والكبر، ويسرع إليو الغضب بالباطؿ مما يدفع إلى ألواف 

والمنازعات والحزازات بيف المدمف وعامة الناس فينشأ  ة كثير مف المشاجراتمف البغضاء والعداو 

فشاء األسرار وىتؾ األستار واألعراض، وخيانة الحكومات  القتؿ والضرب والسمب والنيب وا 

 واألوطاف، وىذه أسقاـ اجتماعية تؤدي بالمجتمع وتورده شر مورد.

ة اإلنسانية فيي كثيرة، فغالبًا ما يرى المدمف وىو أما أضرار المخدرات مف الناحية الخمقية والكرام

دؿ عمى األرض في قارعة الطريؽ، فيصيبو األذى والقذر وىذا يذىب بكرامة نجتيترنح وييذي وي

وىكذا تضيع اإلرادة اإلنسانية عند المتعاطي لممخدرات، وتقتؿ فيو  (ٗٗ)الشخص وشرفو وحياتو.

ب، وىذا يعمؿ ما نشاىده مف حاالت لالعتداء عمى العواطؼ السامية، كالحناف والعطؼ والواج

الفتيات والعربدة في المواخير واالتصاؿ بنساء الطبقات الدنيا مف العاىرات والمومسات والزانيات 

والقواديف وذوي األخالؽ الساقطة مف الشباب والرجاؿ والفحش مف الحديث والسماجة وغيرىا مف 

لمخدرات، ولذلؾ فالزنا وتعاطي المخدرات صنواف، وىنؾ الصفات الدنيا التي يتصؼ بيا مدمنو ا

ارتباط شديد بينيما، فتحؼ الرذائؿ بيما مف كؿ جية، الداعرة والقواد والفحش والفجور وضعؼ 

وفي  الخمؽ وفساد النفس والخبث والعذر والنفاؽ والخديعة والرياء، وغير ذلؾ مف الصفات الدنيئة.

ر المخدرات سبب لكثير مف األمراض االجتماعية كالرشوة النياية نستطيع أف نقرر أف انتشا

تالؼ  والسرقة واالنحرافات الخمقية التي تعكر صفو النظاـ العاـ، عف طريؽ العنؼ والفظاظة وا 

الممتمكات، والخيانة والدعارة وغيرىا مف األسقاـ التي إف تفشى في المجتمع جزء منيا النيار في 
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سة لإلدماف ىو ال مجتمع ألنو سيكوف بال كياف وبال وعي جرؼ ىار، المجتمع الذي يقع فري

وبال إبداع. وال غرو فالمخدرات تقوض أخالؽ األمة وتمزؽ اجتماعيا وتيز اقتصادىا وتؤدي 

بكياف أجياليا وتدمرىا مف الداخؿ مف خالؿ مخطط إجرامي تشارؾ فيو مافيا المخدرات في العالـ 

الذيف باعوا ضمائرىـ إلبميس، مقابؿ فموس شريرة  وزبانية الشيطاف في كؿ مكاف مف البشر

سوداء، وماؿ حراـ، وشاركيـ شياطيف مف أىؿ وطننا، أنيـ يدمروف جياًل عربيًا بكاممو، فيا ىي 

المخدرات ما ىي إال مواد جامعة لكثير مف مختمؼ النتائج الضارة بحياة الفرد والجماعة عمى 

اف وفكره وقيمو وفضائمو وروحو وبدنو وعالئقو السواء، حيث أنيا تشمؿ بخطرىا عقؿ اإلنس

 أليست بذلؾ أـ الخبائث وقرينة كؿ شر وباعثة كؿ فساد ومنكر.…. الشريفة وصالتو العميا

، ومثميا أجـر واجتـر أذنب الجـر لغة: الذنب، نقوؿ: جـر فالف، أي المخدرات والجرٌمة:

، الذنب  جنيفيو مجـر وجريـ، ونقوؿ أجـر عميو وجـر إلييـ جريمة:  جناية، كأجراـ المجـر

 (٘ٗ)كالجريمة وجمعيا جرائـ.

والجريمة في اصطالح العمماء ىي: "السموؾ الذي تحرمو الدولة لضرورة بيا، والذي تتدخؿ 

والجريمة طبقًا لمتشريع اإلسالمي ىي: "عمؿ محظورات شرعية زجر اهلل عنيا )بعقاب مرتكبيو

ء السابؽ أف المدمف تسيطر عمى خاليا مخو آثار وقد ذكرنا في الجز  (ٙٗ)(بحد أو تعزيز

 وىنا يأتي خطر المدمف عمى… المخدرات حتى يصبح معتمدًا عمييا، وتختؿ وظيفة المخ

المجتمع عندما تأتي المحظة التي تطمب الخاليا العصبية في الجسـ ىذه المادة المخدرة، فإذا لـ 

تشبو الجنوف، يمكف أف يقتؿ أو يسرؽ في يتناوليا المدمف ينثمب مف إنساف إلى وحش في حالة 
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سبيؿ الحصوؿ عمى الماؿ الالـز لشراء ىذه المادة المخدرة وىنا سر البالء، حيث يتجو المدمف 

القتراؼ أي سموؾ شاذ أو محـر أو محذور، وبذلؾ طبقًا لتعريؼ الجريمة يكوف المدمف بذلؾ 

لغ بالفرد والمجتمع، وتسوؽ شاربيا إلى وتناوؿ المخدرات ال محالة يؤدي إلى ضرر با (7ٗ)مجرمًا.

ارتكاب كثير مف الجرائـ في حؽ نفسو وجميع مف حولو، فمتعاطي المخدرات يخالؼ القانوف 

والشريعة وبذلؾ فيو يشجع نفسو عمى مخالفة قوانيف أخرى، وكذلؾ اآلخريف وكثيرًا ما تجد 

نشاطيـ اإلجرامي كالدعارة أو العصابات الخطيرة المتعاطيف صيدًا سياًل لمعمؿ معيـ في حقؿ 

اإلتجار بالمخدرات فكثيرًا ما يستغؿ ميربو المخدرات وتجارىا المتعاطيف في المعاونة في 

التيريب وبمؾ ينتقموف مف مرحمة التعاطي إلى مرحمة أشد خطورة وأشد جرمًا وغير ذلؾ مف 

ًا ما يمجأ إلى سموؾ غير األفعاؿ في مجاؿ الجريمة مثؿ المتعاطي ذو الدخؿ المحدود، الذي غالب

 (8ٗ)مشروع مثؿ السرقة أو النصب أو الرشوة لمحصوؿ عمى النقود الالزمة لشراء المخدرات.

وىكذا نرى أف جريمة تعاطي المخدرات ليست لذاتيا فحسب، بؿ إنيا تتسبب في كثير مف الجرائـ 

ره يثير المخاوؼ األخرى ونحف ال نتصور أف ىناؾ خطر ييدد سالمة أي مجتمع وأمنو واستقرا

حوؿ مستقبمو، كما تفعمو المسكرات والمخدرات ذلؾ ألنيا تنشر األمراض وتشيع في األرض 

الفساد وتقتؿ فيمف يتعاطيا طاقات النشاط المنتج وتشؿ حركة التفكير المبدع وتدفع المجتمع إلى 

ة وليست ظاىرة وبذلؾ فالنظرة إلى اإلدماف عمى أنو ظاىرة إجرامي (9ٗ)مياوي التخمؼ والضياع.

مرضية ىي نظرة صائبة تؤيدىا األدياف السماوية بؿ ويؤكدىا الديف اإلسالمي بوجو خاص حيث 

أوجب الحفاظ عمى النفس وجمو في مرتبة الحفاظ عمى الديف، والمدمف يعتدي عمى نفسو ويدمر 
                                                           

 .32اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية: مرجع سابق ص- 47
 .24-2حامد جامع وزلمد فتحي عيد: مرجع سابق، ص- 48
اإلسالمي، رللة رسالة اخلليج، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، شاكر زلمد عبد الرحيم: دراسة حول عالج ادلسكرات وادلخدرات يف ضوء التوجيو - 49

 .245، ص1985، 14الرياض،ع



 

45 
 

يف، ويشيع ذىنو وقدراتو ويحـر المجتمع منيا، ويورد أوالده وأىمو مورد اليالؾ، ويروع اآلمن

الفاحشة ويرتكب المنكرات، وكؿ ذلؾ مف السموكيات المحظورة طبقًا لمشريعة اإلسالمية والقانوف 

، في حؽ نفسو وفي حؽ أسرتو ومجتمعو، وال يستحؽ بذلؾ الرحمة، بؿ إف  ولذلؾ فيو مجـر

مف  وتكوف وقاية لممجتمع (ٓ٘)الرحمة والشفقة بالمجتمع أولى مف الرحمة والشفقة بالمدمنيف.

مشكمة تعاطي المخدرات بمثابة وقاية لو مف اقتراؼ كثير مف الجرائـ، حيث تدؿ كثير مف 

اإلحصائيات الجنائية في كثير مف البمداف ومنيا الكويت عمى أف الجرائـ التي يرتكبيا مجرموف 

تداء عمى عيكونوف تحت تأثير تعاطي المخدرات، تكوف في الغالب مف جرائـ العنؼ واال

والجرائـ التي يرتكبيا أشخاص تحت تأثير تعاطي المخدرات، تكوف في الغالب مف األشخاص 

الجرائـ المخمة بالشرؼ وخيانة األمانة وتكوف ضد اآلداب العامة وجرائـ اإلىماؿ والتشرد وغير 

 (ٔ٘)ذلؾ مف الجرائـ.

 :ثالثًا: اآلثار االقتصادية لتعاطي المخدرات

أيضًا بالماؿ، ماؿ الفرد وماؿ األمة فيي تخرب البيوت  كما تفتؾ المخدرات بالجسـ، فيي تفتؾ

العامرة وتيتـ األطفاؿ، وتجعميـ يعيشوف عيشة الفقر والشقاء والحرماف، فالمخدرات تذىب بأمواؿ 

شاربيا سفيا بغير عمـ إلى خزائف الذئاب مف تجار السوء وعصابات العالمية والفرد الذي يقبؿ 

انب كبير مف دخمو لشراء المخدر، وعميو تسوء أحوالو عمى المخدر يضطر إلى استقطاع ج

المالية ويفقد الفرد مالو الذي وىبو اهلل إياه، في تعاطي المخدر وفي التبذير مف أجؿ الحصوؿ 

 عمى ويصبح بذلؾ مف إخواف الشياطيف.
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مف  والمخدرات وراء ارتفاع الدوالر، حيث يجمعو التجار وييربونو لشرائيا، والمخدرات بما تحدثو

آثار صحية ضارة تجعؿ األفراد قميمي اإلنتاج وبيا أيضًا تخسر الدولة جزءًا مف خيرة شبابيا 

الذيف تنتيي رحمتيـ سريعًا مع اإلدماف إما بالجنوف أو الوفاة، وىذه خسارة كبرى وضرر فادح 

ضعؼ باالقتصاد الوطني، يتحمؿ سوء تبعاتو األمة جمعاء، ويؤدي بيا ال محالة إلى التمؼ وال

وال يقتصر األمر عمى انخفاض إنتاج الفرد المتعاطي لممخدرات في عممو فحسب  (ٕ٘)واإلعياء.

 (ٖ٘)بؿ ينخفض إنتاج المجتمع وتتقمص جيود التنمية فيو تبعًا لألسباب اآلتية:

انتشار تعاطي المخدرات يؤدي إلى زيادة أفراد الشرطة وموظفي السجوف والمحاكـ والنيابة  -1

بحيث إذا لـ تكف ىناؾ ظاىرة التعاطي، ألمكف أف يتجو ىؤالء األفراد إلى أماؿ  والمستشفيات،

إنتاجية أو صحية أو ثقافية بداًل مف قياميـ بمطاردة المجرميف وتجار المخدرات والمتعاطيف 

عادة تأىيميـ.  ومحاكمتيـ وعالج المدمنيف وا 

ناؾ خسارة مادية اقتصادية تتمثؿ تعاطي المخدرات يمثؿ عبئًا كبيرًا عمى الدخؿ القومي، في -2

فيما يتحصؿ عميو المشتغموف بعالج ومكافحة المشكمة وفي النفقات الباىظة التي تستيمكيا 

عمميات الوقاية والعالج والمكافحة والمؤسسات التي تنشأ مف أجؿ ذلؾ، وكذلؾ في عمميات 

داخؿ السجوف  اإلنفاؽ عمى المتعاطيف أنفسيـ، والمحكوـ عمييـ في جرائـ المخدرات

والمستشفيات، ىذه النفقات كاف مف الممكف لو لـ ينتشر التعاطي ػ أف توجو إلى ما يرفع إنتاجية 

 المجتمع وجيود التنمية االقتصادية والجتماعية.
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واإلنفاؽ عمى المتعاطيف أنفسيـ وعطاء حوافز مجزية لممشرفيف عمى عالجيـ ومكافحة المشكمة 

كثير مف الدوؿ بخطر الجريمة عمى األمة وتيديد كياف المجتمع، أصبح أمرًا ضروريًا لشعور 

خاصة وأف مطالب األمف واالستقرار مطمب عالمي تسعى إليو جميع الدوؿ عمى اختالؼ 

 (ٗ٘)ولمجريمة اثر مباشر في زعزعة األمف واالستقرار لمفرد والمجتمع.…مشاربيا وثقافتيا 

البًا ما تكوف عمى جانب كبير مف الضخامة، فإذا المبالغ التي تنفؽ عمى المخدرات ذاتيا غ -3

كانت المخدرات تزرع في المجتمع الذي تستيمؾ فيو فإف معنى ذلؾ إضاعة جزء مف الثروة 

القومية تتمثؿ في األراضي التي كاف مف الممكف أف تستغؿ في زراعات مفيدة، وفي الجيد 

ذا كاف المجتمع مجتمعًا مستيمكًا لممواد  البشري الذي يضيع في زراعة النباتات المخدرة، وا 

المخدرة، فإف مبالغ كبيرة تخرج مف المجتمع وتكوف عادة في صورة عممة صعبة ميربة أو عف 

طريؽ تيريب السمع، وعمميات المقاومة كاف مف الممكف استغالؿ ىذه المبالغ في استيراد آالت 

نفاؽ عمى تحسيف أوضاعنا المادية لإلنتاج أو لمتعميـ أو لمصحة أو استغالليا في سبيؿ آخر لإل

 واالجتماعية واالقتصادية.

 : رابعًا: اآلثار السياسية لتعاطي المخدرات

إف أخطار المخدرات وتعاطييا يزداد يومًا بعد يوـ، لدرجة أف أصبحت مواجية ىذه األخطار 

ة معركة حقيقية وشرسة نخوضيا مع تجار ىذه السمـو التي أصبحت عمى قدر بالغ مف القو 

والثراء، وتديرىا المنظمات والشخصيات الكبرى مف دوؿ العالـ الثالث وال سيما في أفريقيا وأمريكا 

واألمر بذلؾ لـ يعد مقتصرًا عمى أشخاص فرادى، بؿ أف ىناؾ منظمات دولية بات  الالتينية.

تزايد في خطرىا عمى الصعيد السياسي أمر واضح وخطير، فيناؾ دواًل بعينيا وراء ىذا التورط الم
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عالـ المخدرات، واف ىذا التنظيـ الدولي يستخدـ المخدرات كسالح مف أسمحة الحرب ضد 

الشعوب المستيدفة، وأنو يرمي إلى زرع الوىف والضعؼ بيف شباب األمة المستيدفة، والذي 

سيفقد مع المخدرات كؿ إرادتو وعنفوانو ويستسمـ لالضمحالؿ والتفكؾ وىو ما تحققو المخدرات 

وقد ثبت بما ال بدع مجاال لمشؾ أف الصييونية العالمية مف أخطر  (55)ر مف أي سالح آخر.أكث

ىذه المنظمات فمف خالؿ ماليا مف أياد مدمرة في أنحاء العالـ وقنوات تحمييا ومنافذ وعمالء 

روجت المخدرات وخاصة في دوؿ العالـ اإلسالمي بيدؼ القضاء عمى ثروة ىذه البالد، المتمثمة 

شبابيا الواعد حتى يتـ االنحالؿ الخمقي فييا، وتشيع الفاحشة ويصبح الشباب في خواء في 

روحي وعقائدي، ويصبح خائر القوى غير مؤثر في الحاضر، عديـ التأثير في المستقبؿ وبذلؾ 

وتكوف نيايتيا اليالؾ …تسمب قوى األمة وتصبح عديمة القيمة، تابعة ال متبوعة مقوده ال قائدة

 المحتوـ.

ويرى المحمموف أف الشعوب العربية تأتي عمى قمة الشعوب المستيدفة مف قبؿ المنظمات 

االجتماعي فحسب، بؿ  الصييونية العالمية، وليست الغاية الكبرى مف وراء ذلؾ ىو االنييار

اليدؼ ما يعقب ذلؾ مف انييار اقتصادي واستسالـ اإلرادة لمدوؿ الخارجية وىذا ىو أمر منتيى 

 (ٙ٘)ياسي في أي مكاف في العالـ عمى مدى التاريخ.أي ىدؼ س

لذا ينبغي أال يغيب عف أذىاننا أف المخدرات ىي أعظـ سالح بيد االستعمار يحاوؿ بو إبادة 

الشعوب الضعيفة أو القوية عمى السواء بيدؼ إخضاعيا لو واستسالميا لو، وىذه حقيقة أتثبتيا 

ف تمكف العدو مف نشر م خططاتو بأي مف الطرؽ المختمفة التي يتقنيا التاريخ المعاصر، وا 

لذىب ىذا المجتمع، وذىبت قيمتو ومكانتو وزاؿ تأثيره وانقضى نحبو تحت األنقاض، ولذلؾ 
                                                           

 .81اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، مرجع سابق، ص- 55
 .81اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية: مرجع سابق، ص- 56



 

49 
 

دمانيا ىي مشكمة قوية يجب التصدي ليا عمى مستوى كؿ دولة، ثـ  فمشكمة تعاطي المخدرات وا 

أف تتصدى ليا الجيوش العربية بقواتيا  عمى مستوى الدوؿ العربية واإلسالمية بعامة، ولذا ينبغي

،وىذا األمر يحتاج إلى اىتماـ مف أعمى مستوى سياسي عربي، ألنيا  (7٘)المسمحة وكؿ عتادىا 

 حرب حقيقية تستيدؼ القضاء عمى مقدرات األمة واغتصابيا.
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 الفصل الثالث

 حكم اإلسالم فً تعاطً المخدرات

 خصابص الشرٌعة اإلسالمٌة

 وتحرٌمها والتدرج فً تحرٌمها ، وعلة التحرٌم . الخمر مفهومها

 تحرٌم المخدرات والدلٌل علً ذلك .

 أراء الفقهاء فً المخدرات .

 أنواع المخدرات المذكورة فً الفقه اإلسالمً .
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 فً تعاطً المخدرات اإلسالمحكم 

ى كان انتشار المخدرات وخاصة الحشٌش فً المجتمع اإلسالمً فً الماضً راجعاً إل  

االعتقاد الذي ساد فترة من الزمن بٌن فبة عرٌضة من المسلمٌن: أن الشرٌعة اإلسالمٌة ال تحرم 

تعاطً المخدرات، وقد كان مرد هذا االعتقاد أن مصدري التشرٌع األساسٌٌن وهما: القرآن 

 والسنة، لم ٌتضمنا حكم تعاطً المخدرات.

أواخر القرن السادس وأوابل القرن  والمعروؾ أن المخدرات ظهرت فً العالم اإلسالمً فً

السابع الهجري، وكان من الطبٌعً أال ٌتضمن القرآن والسنة نصاً صرٌحاً ٌحرم تعاطً هذه 

المخدرات، ولكن للشرٌعة اإلسالمٌة مقاصد وأهداؾ ؼاٌتها مجتمع إسالمً سلٌم خال من 

اطً المخدرات ٌتعارض األسقام، التً تتعارض مع أهداؾ الشرٌعة اإلسالمٌة ولذلك نجد أن تع

 ومن خالل مادة الفصل نتناول اآلتً : . مع مقاصد التشرٌع اإلسالمً

 خصابص الشرٌعة اإلسالمٌة

 الخمر مفهومها وتحرٌمها والتدرج فً تحرٌمها ، وعلة التحرٌم .

 تحرٌم المخدرات والدلٌل علً ذلك .

 أراء الفقهاء فً المخدرات .

 الفقه اإلسالمً .أنواع المخدرات المذكورة فً 
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 خصائص الشرٌعة اإلسالمٌة :

تتمٌز الشرٌعة اإلسالمٌة بالعموم والشمول، فهً شرٌعة شاملة للدٌن والدنٌا معاً، ولٌس 

موضوعها مقصوراً على العقابد والعبادات فحسب، بل ٌشمل شإون الدنٌا أٌضاً، حٌث تضمنت 

 شاط اإلنسانً.نظاماً شامالً لشإون الدنٌا، فً مختلؾ مٌادٌن الن

واإلسالم له شعبتان هما العقٌدة والشرٌعة، أما العقٌدة فهً الجانب الذي ٌجب اإلٌمان به قبل كل 

شًء، إٌماناً ال ٌرقى إلٌه الشك، وال تإثر الشبهة فٌه، والشرٌعة اإلسالمٌة هً النظام الذي 

بربه وإخوته والكون شرعه هللا، أو شرع أصولها لٌؤخذ بها اإلنسان فً عالقته اإلنسانٌة 

والحٌاة، وقد عبر القرآن الكرٌم عن العقٌدة "باإلٌمان" ،وعن الشرٌعة "بالعمل الصالح" وجاء 

 ذلك فً كثٌر من آٌاته الصرٌحة فقال تعالى:

اُت اْلفِْرَدْوِس ُنُزالً }) الَِحاِت َكاَنْت لَُهْم َجنَّ ْبُؽوَن { َخالِدِ 7ٓٔإِنَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ ٌَ ٌَن فٌَِها اَل 

 .8ٓٔ-7ٓٔ{( الكهؾ8َٓٔعْنَها ِحَوالً}

ُهْم أَ  نَّ ٌَ َبًة َولََنْجِز ٌِّ اًة َط ٌَ نَُّه َح ٌَ ْجَرُهم وقال: )َمْن َعِمَل َصالِحاً مِّن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْإِمٌن َفلَُنْحٌِ

ْعَملُوَن } ٌَ  .97{ ( النحل97ِبؤَْحَسِن َما َكاُنوْا 

الَِحاِت َوَتَواَصْوا ٕ{ إِنَّ اإْلِنَساَن لَفًِ ُخْسٍر }ٔاْلَعْصِر }وقال: )وَ  { إاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر }  (العصر  {ِٖباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ

ومن هنا لم ٌكن اإلسالم عقٌدة فقط، ولم تكن مهمته تنظٌم العالقة بٌن اإلنسان وربه فقط، وإنما 

ه اإلنسان إلى جمٌع نواحً الخٌر فً الحٌاة.كان عق  (8٘)ٌدة، وكان شرٌعة ُتوجِّ

والعقٌدة اإلسالمٌة هً األصل، والشرٌعة هً الفرع، أي أن العقٌدة هً األصل الذي ٌدفع إلى 

إال  الشرٌعة، والشرٌعة هً تلبٌة النفعال القلب بالعقٌدة، وال ٌمكن ألي مسلم أن ٌسلك حٌاته

ولذلك اشتملت الشرٌعة على كل المقاصد الحسنة التً تإدي إلى حٌاة  …باألصل وفرعه معاً 

 سعٌدة، وفً نفس الوقت تهدي إلى النجاة فً اآلخرة والفوز بالجنة.
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وفً سبٌل إٌجاد حٌاة سعٌدة ٌعٌش فٌها الفرد هانباً راضٌاً لربه ثم َمن حولَه ِمن البشر، تإدي 

نة فً اآلخرة، كانت للشرٌعة اإلسالمٌة مقاصد تهدؾ إلٌها، وفٌما ٌلً نعرض تلك الحٌاة إلى الج

 باختصار لتلك األهداؾ:

حفظ الدٌن: أي حفظ دٌن هللا والقٌام على إقامته، بتنفٌذ أوامر هللا وتحكٌم شرعه على كل  -ٔ

 المستوٌات وفً كل الظروؾ.

ها من أسباب مادٌة أو حفظ العقل: أي الحفاظ على عقول الناس مما ٌسًء أو ٌإثر فٌ -ٕ

 معنوٌة أو فكرٌة.

حفظ الناس: أي الحفاظ على النفس اإلنسانٌة من القتل بدون سبب، وإنما ٌتم ذلك بتطبٌق  -ٖ

 شرع هللا عن طرٌق القصاص .. حٌث قال هللا تعالى:

ًْ األَْلَباِب لََعلَُّكْم َتتَّقُوَن } اْ أُولِ ٌَ اةٌ  ٌَ  .79ٔلبقرة{ ( ا79ٔ)َولَُكْم ِفً اْلِقَصاِص َح

حفظ العرض "الشرؾ": أي الحفاظ على شرؾ وكرامة الفرد واألمة، باتباع السلوك  -ٗ

 واألخالق اإلسالمٌة فً التعامل مع جمٌع الظروؾ واألحوال.

حفظ المال: أي رعاٌة المال العام والخاص وعدم تبذٌره وإسرافه، والمساعدة فً الحصول  -٘

 (9٘)شروعة التً أقرها اإلسالم.علٌه بالطرق الحالل، وصرفه فً األمور الم

 (ٓٙ)ولتحقٌق ذلك اتسم التشرٌع اإلسالمً بالخصابص اآلتٌة:

أن تشرٌع هللا لعباده، مبنً على تحقٌق المصلحة، فكل أوامره ونواهٌه تتسم بالحكمة وعلٌها  -

 سمة الرحمة، ولذلك ٌقول العلماء: "أٌنما توجد المصلحة فثَّم شرع هللا".

ة شرٌعة وافٌة كاملة عامة خالدة، شملت كل ما ٌهم الناس فً معاشهم إن الشرٌعة اإلسالمٌ -

ومعادهم مادٌاً ومعنوٌاً، واستوعبت كل مجاالت النشاط البشري فً كافة المجاالت. الثقافٌة 

واالجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة ، وؼٌرها، ولٌس ذلك فحسب بل إنها وضعت الحلول 

ة من مشاكل من جذورها، وكذلك فهً صالحة للتطبٌق الصحٌحة لمعالجة ما ٌعترض الحٌا

 فً كل البٌبات وعلى كل األجناس.

أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة متضمنة فً آٌات القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة، وفً  -

 إجماع العلماء واجتهاداتهم المبنٌة على القٌاس الصحٌح الستنباط الحكم لما لم ٌرد فٌه نص.
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حٌنما نصؾ أمراً بؤنه حالل، وآخر بؤنه حرام، فإننا نعطً بذلك حكماً شرعٌاً  :الحكم الشرعً

هو الِحّل أو الُحْرمة، ونحن بذلك ال ننشا حكماً بؤفكارنا وعقولنا بعٌداً عن األصول اإلسالمٌة، 

 فالحكم كله هلل.

تخٌٌراً أو وٌعرؾ الحكم الشرعً بؤنه: هو خطاب هللا المتعلق بؤفعال المكلفٌن اقتضاء أو 

 (ٔٙ)وضعاً، كما ٌطلق الحكم على الخطاب ٌطلق على أثره.

 (ٕٙ)والحكم التكلٌفً ٌنقسم إلى خمسة أقسام هً:

 …الوجوب: وهو ما كان األمر به جازماً، وٌثاب المرء على فعله وٌعاقب على تركه  -ٔ

 كالصلوات الخمس.

تركه وٌعاقب على فعله الحرمة: وهو ما كان النهً عنه نهٌاً جازماً، وٌثاب المرء على  -ٕ

 كالقتل.

الندب: وهو ما كان األمر به أمراً ؼٌر جازم، وٌثاب المرء على فعله وال ٌعاقب على تركه  -ٖ

 كالسواك.

الكراهة: وهو ما كان النهً عنه نهٌاً ؼٌر جازم، وٌثاب المرء على تركه وال ٌعاقب على  -ٗ

 فعله، كرفع البصر إلى السماء أثناء الصالة.

ما لم ٌإمر به ولم ٌنه عنه، وال ٌثاب المرء على فعله وال ٌعاقب على تركه  اإلباحة: وهو -٘

 كالمشً والنوم. 

وعند وضع أي حكم شرعً ال بد من معرفة الفروق الدقٌقة بٌن هذه األقسام، حتى ال ٌكون 

 هناك خلط فً الحكم وجدال ال طابل تحته.

التً ٌستدل منها على األحكام التً  وللحكم الشرعً أسالٌب محددة جاءت بها النصوص القرآنٌة

الََة (  ال تلتزم صٌؽة واحدة، فقد ٌصاغ األمر بالشًء بؤسلوب اإلنشاء مثل: )َوأَقٌُِموْا الصَّ

 .ٖٗالبقرة

ْوقُوتاً  الََة َكاَنْت َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن ِكَتاباً مَّ { ٖٓٔ}(وقد ٌصاغ بؤسلوب الخبر مثل: )إِنَّ الصَّ

 .ٖٓٔالنساء
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َبا ( آل عمرانوقد ٌصاغ   .ٖٓٔالنهً بؤسلوب اإلنشاء مثل: )الَ َتؤُْكلُوْا الرِّ

َبا ( البقرة َم الرِّ َع َوَحرَّ ٌْ  .7ٕ٘وقد ٌصاغ بؤسلوب الخبر مثل: )َوأََحلَّ هللّاُ اْلَب

ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتنِبُ  وا ومن صٌػ النهً عبارة "اجتنبوا" كما فً قوله تعالى: )َفاْجَتِنُبوا الرِّ

وِر }  .ٖٓ( الحج {َٖٓقْوَل الزُّ

ْن َعَملِ  ِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم ِرْجٌس مِّ ٌْ َما اْلَخْمُر َواْلَم َها الَِّذٌَن آَمُنوْا إِنَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  وقوله تعالى: )

َطاِن َفاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن } ٌْ  .9ٓ{( المابدة9ٓالشَّ

اإلسالمً:مصادر األحكام والتشرٌع 
(63)

 

 القرآن الكرٌم: (ٔ)

وهو كتاب هللا المنزل بلفظه ومعناه على الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم والمنقول نقالً )

 .(متواتراً 

وآٌات األحكام فً القرآن لٌست كثٌرة، حٌث ٌصل عددها إلى خمسمابة آٌة من بٌن آٌات القرآن 

 ة.الكرٌم التً ٌبلػ تعدادها ما ٌزٌد عن ستة آالؾ آٌ

والقرآن الكرٌم هو أساس الشرٌعة اإلسالمٌة ومصدرها األول، وهو ٌحتوي على األحكام الكلٌة 

 والمبادئ األصولٌة.

وبالبحث فً آٌات القرآن الكرٌم ال نجد آٌات تتعرض للمخدرات بصراحة، ولكن على اعتبار 

رم الخبابث، أن المخدرات من الخبابث، لما ثبت لها من أضرار، فإن فً القرآن الكرٌم آ ٌات ُتحِّ

ِهُم اْلَخَبآِبَث( األعراؾ ٌْ ُم َعلَ ٌَُحرِّ َباِت َو ٌِّ ٌُِحلُّ لَُهُم الطَّ  .7٘ٔفقال تعالى: )َو

 )ب( السنة:

أفعال أو تقارٌر، وكان مقصوداً  وهً ما ٌصدر عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم من أقوال أو

 بها التشرٌع واالقتداء، ونقلت إلٌنا بسند صحٌح ٌفٌد القطع أو الظن الراجح بصدقه. 
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والسنة تعتبر المصدر الثانً بال خالؾ، فهً مكملة للقرآن، حٌث تفصل مجمله وتفٌد ما جاء 

عدم وجود تعارض بٌن الحكم مطلقاً به، ومخصصة لحكم عام جاء به، وقد أجمع العلماء على 

 القرآن والسنة من حٌث األحكام وما اشتمال علٌه من أسس شرعٌة.

وقد تؤتً السنة بحكم شرعً لم ٌنص علٌه القرآن، ولكن رؼم ذلك ال تخرج عن المشروع، 

نِطُق َعِن اْلَهَوى } ٌَ ًٌ { إِْن ُهَو إاِلَّ َوحْ ٖفالرسول صلى هللا علٌه وسلم كما قال هللا تعالى: )َوَما 

 .ٗ-ٖ{( النجمٌُٗوَحى }

 أي أن السنة هً وحً ولكن بالمعنى، واللفظ من عند الرسول صلى هللا علٌه وسلم.

وبالبحث فً السنة النبوٌة نجد أنها لم تتعرض صراحة لحكم المخدرات، وإنما هناك أحكام 

 تشترك مع المخدرات فً العلة.

 )ج( اإلجماع:

ة محمد صلى هللا علٌه وسلم فً عصر من العصور على وهو اتفاق العلماء والمجتهدٌن من أم

 حكم شرعً ألمر من األمور لم ٌرد نص بحكمه الشرعً. وٌستدل بحجٌته قول رسول هللا

سؤلت هللا أن ال تجتمع أمتً  على )، وقوله (ال تجتمع أمتً على ضاللة)صلى هللا علٌه وسلم 

م ٌرد فٌه نص، بل ٌكون فً أمر عن واإلجماع البد أن ٌكون فً أمر ل .(ضاللة فؤعطانٌها

 طرٌق االجتهاد واستنباط الحكم بالقٌاس مع مراعاة مقاصد الشرع الحكٌم.

 )د( القٌاس:

وهو إلحاق أمر من األمور لم ٌرد فً حكمه الشرعً نص من القرآن الكرٌم أو السنة، بؤمر 

ضرب من  آخر ورد فً حكمه الشرعً نص، الشتراك األمرٌن فً علة الحكم، والقٌاس

ضروب االجتهاد، والبد لمن ٌقوم به أن تتوافر فٌه شروط المجتهد، وٌكون أهالً لذلك، والقٌاس 

 بذلك هو مصدر لألحكام الشرعٌة فٌما لم ٌرد فٌه نص، وإن كان من المصادر ؼٌر االتفاقٌة.

ن جبل وٌؤتً ترتٌب مصادر األحكام الستصدار أي حكم طبقاً لما هو مذكور سلفاً، فعن معاذ ب

رضً هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما بعثه قاضٌاً على الٌمن قال له: "كٌؾ 

تصنع إذا عرض لك قضاء ؟" ، قال: أقضً بكتاب هللا، قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم "فإن 

 لم ٌكن فً كتاب هللا؟، قال: أجتهد رأًٌ وال آلو "أي ال أقصر" قال معاذ: فضرب رسول هللا
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صلى هللا علٌه وسلم صدري بٌده ثم قال: "الحمد هلل الذي وفَّق رسوَل رسوِل هللا لما ٌرضً 

وقد جرى على ذلك الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون وتابعٌهم فً قرون  (ٗٙ)رسول هللا".

 اإلسالم األولى وما تالها.

هً أن االجتهاد ٌجب أن ٌظل بابه مفتوحاً، وإن لم  …أن هناك حقٌقة البد أن نسجلها هنا 

نعترؾ به كمصدر من مصادر التشرٌع اإلسالمً، فإن النتٌجة الحتمٌة لذلك هً: تجرٌد الدٌن 

اإلسالمً من أهم خواصه، حٌث إنه دٌن صالح لكل زمان ومكان، وٌتناول بالتنظٌم والضبط 

االجتهاد بدوره الخالق فً استنباط األحكام  شإون الدٌن والدنٌا معاً، وعلى ذلك ٌجب أن ٌقوم

لألوضاع الجدٌدة، طالما تحققت شروط االجتهاد وضوابطه، حتى نحتفظ لإلسالم بالقدرة على 

مواجهة الزمان فً تطوٌره، والمكان فً اختالفه، والبٌبة فً تنوعها، والظروؾ فً تؽٌٌرها، 

 (٘ٙ)مع الراهن.حتى تظل أحكامه متوابمة دابماً مع الواقع متجاوبة 

 : الَخْمرمفهومها ـ وتحرٌمها

الستر، ومنو ِخمار المرأة، وسميت خمرًا: ألنيا تخمر العقؿ وتحجبو وتستره، قاؿ ابف  الخمر لؽة:

األعرابي سميت الخمر خمرًا ألنيا ُتِركت "فاختمرت"، واختمارىا: َتغي ر ريِحيا، وقيؿ سميت بذلؾ 

 (خمر)ائـ الشرب لمخمر، والخمار: بقية السكر، ويقاؿ رجؿ لمخامرتيا العقؿ، والِخمِّير: الد

 (66)إذا سكر. (مخمور)

 وفً اصطالح علماء الطب:

الخمر: هً تلك السوابل المعروفة، والُمَعّدة بطرٌقة تخمر بها الحبوب أو الفواكه، وتحول النشاء 

على إفراز مواد أو السكر الذي تحتوٌه إلى ؼول "كحول"، بوساطة بعض كابنات حٌة لها قدرة 

 (7ٙ)خاصة، ٌعد وجودها ضرورٌاً فً عملٌة التخمر.

 : أما فً اصطالح علماء الفقه
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الخمر: هً ما تخمر العقل وتستره، أي تؽطٌه وتفسد إدراكه. إن الخمر هً كل ما خامر العقل، 

 (8ٙ)وما حجبه عن الواقع، أفسده وعطل وظابفه الطبٌعٌة من حٌث اإلدراك والفهم وؼٌرها.

ذكر صاحب الفتح القدٌر: بؤن الخمر: هو المابع المسكر خاصة، سواء كان متخذاً من الثمار  وقد

الحلوٌات كالعسل، سواء  كالعنب والرطب والتٌن، أو من الحبوب كالحنطة والشعٌر، أو من

أكان معروفاً باسم قدٌم كالخمر والطالء، أو باسم مستحدث كالعرق والكونٌاك والشمبانٌا 

 (9ٙ)البٌرة والودكة وؼٌرها من األنواع الشابعة الٌوم.والوٌسكً و

وٌقول صاحب فقه السنة: إنه ال عبرة للمادة التً أخذ منها الخمر، فكل ما من شؤنه أن ٌسكر، 

ٌعتبر خمراً، مهما كان مصدره، وما كان مسكراً من أي نوع من األنواع فهو خمر شرعاً، 

مما لم ٌكن معروفاً من قبل طالما له نفس األثر  وأي اسم لشًء ٌظهر بعد ذلك، وٌؤخذ بحكمه.

السابق على العقل فإنه ٌكون خمراً، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: "لٌشربن أناس من 

 (7ٓ)(أمتً الخمر وٌسمونها بؽٌر اسمها

 تحرٌم الخمر:

ٌدرك لما كان العقل هو نعمة هللا الكبرى على اإلنسان، وبه ٌمٌز الخبٌث من الطٌب، وبه 

الحقابق الكونٌة التً تتجلى فٌها عظمة الخالق تبارك وتعالى، وبالعقل ٌدرك اإلنسان أوامر هللا 

وٌدرك نواهٌه، كان أي شًء ٌتم تعاطٌه لإلنسان ٌحد من هذه القدرات والوظابؾ وٌفقدها 

م علٌه.  اإلنسان، ُمَحرَّ

بشر، وأنه سبحانه وتعالى جعل ومن فضل هللا علٌنا أن جعل التكالٌؾ الشرعٌة كلها فً طوق ال

هذه التكالٌؾ على قدر االستطاعة، وأنه جعل مناط كل التكالٌؾ هو العقل، هبة هللا العظمى 

لإلنسان، تدور معه وجوداً وعدماً، فالعاقل وحده هو المكلؾ بالتكالٌؾ الشرعٌة، فإن طرأ ما 

فإن المسلم قبل مرحلة النضج ٌذهب عقله أو ٌحجبه سقط عنه التكلٌؾ مادام هذا الطارئ، كذلك 

، وٌبدأ إلزامه بها كلها ومحاسبته على التفرٌط  ملزم بكل التكالٌؾ الشرعٌة العقلً ٌكون ؼٌر

 فً أي منها منذ بلوؼه تلك المرحلة.
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لٌؾ الشرعٌة تسقط عن المكلؾ بزوال عقله أو حجبه دون تعد من جانبه، بمعنى أن من اوالتك

دون فعل منه ال ٌإاخذ على ما صدر منه أثناء ذلك. بٌنما ٌحاسب ٌطرأ علٌه جنون أو ؼٌبوبة ب

وٌإاخذ على كل ما ٌصدر منه حتى مع ؼٌاب عقله إن كان قد تعاطى ما أدى إلى ؼٌاب عقله أو 

جنونه، وهو ما ٌعرؾ باإلسكار، فالسكر نقٌض الصحوة، ومن أجل ذلك كان تحرٌم الخمر وكل 

ٌُْذهب العقل أو ٌحجبه.  (7ٔ)ما 

ثبت علمٌاً أن اإلنسان حٌنما ٌشرب الخمر ٌحدث له السكر، وإذا سكر ال ٌبالً بؤي شًء وقد 

ٌعمله، فٌسب نفسه وٌسب أمه وٌسب ربه ورسوله والعٌاذ باهلل، وال ٌتورع عن القٌام بؤي شًء 

ٌعمله، ولربما والعٌاذ باهلل واقع أمه أو أخته أو ؼٌر ذلك، ألنه ذاهب العقل، وأن الخمر ؼطت 

حٌث إن الخمر تؽطً  (7ٕ)ه ولم ٌبق له عقل، وصار كالوحش الكاسر ال ٌبالً بشًء فعله.عقل

العقل وتخرب الفكر، وكذلك اإلدراك تمحوه، فال ٌكون لإلنسان إدراك وال ٌكون له فهم، بل إنه 

كالبهٌمة ال ٌدري أٌن ٌذهب وأٌن ٌروح. ناهٌك عن أنها تصد عن الصالة وتوجد العداوة 

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْؽَضاء  والبؽضاء بٌن ٌْ ٌُوِقَع َب َطاُن أَن  ٌْ ٌُِرٌُد الشَّ َما  الناس. حٌث قال هللا تعالى: )إِنَّ

نَتُهوَن( المابدة الَِة َفَهْل أَنُتم مُّ ُكْم َعن ِذْكِر هللّاِ َوَعِن الصَّ ُصدَّ ٌَ ِسِر َو ٌْ  .9ِٔفً اْلَخْمِر َواْلَم

 ن النصوص الصرٌحة فً هذا الشؤن نذكر منها ما ٌلً:وقد ذكر صاحب فقه السنة كثٌراً م

عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال: "كل مسكر خمر وكل  -

 خمر حرام" رواه أحمد وأبو داود.

وروي أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه خطب على منبر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

الناس إنه نزل تحرٌم الخمر وهً خمسة أشٌاء :من العنب والتمر والعسل فقال: "أما بعد أٌها 

 والحنطة والشعٌر، والخمر ما خامر العقل" رواه البخاري ومسلم.

عن جابر رضً هللا عنه أن رجالً من الٌمن سؤل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن شراب  -

أمسكر )فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  (المزر)ٌشربونه بؤرضهم من الُذرة ٌقال له 

إن على هللا عهداً لَِمن  …كل مسكر حرام ) قال: نعم، فقال صلى هللا علٌه وسلم (هو؟

عرق )قالوا ٌا رسول هللا: وما طٌنة الخبال؟ قال:  (ٌشرب المسكر أن ٌسقٌه من طٌنة الخبال

 أو قال: "عصارة أهل النار" رواه مسلم. (أهل النار
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عن البتع وعن نبٌذ العسل، فقال:  عن عابشة رضً هللا عنها أنها قالت: سبل رسول هللا و -

 "كل شراب أسكر فهو حرام" )أخرجه مالك عن ابن شهاب عن أبً سلمة بن عبد الرحمن(.

كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكؾ منه )وعن عابشة رضً هللا عنها قالت:  -

 .(حرام

 ر:علة تحرٌم الخم

لٌس تحرٌم الخمر من األحكام التعبدٌة فحسب، وإنما هو من األحكام المعللة، والعلة فً تحرٌم 

 كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" رواه مسلم.):  الخمر هً اإلسكار. حٌث قال رسول هللا 

ْعِرؾ به  ٌَ ولٌس هناك من شك فً أن الخمر هً أم الخبابث، لما فٌها من زوال للعقل الذي 

ان ما ٌجب علٌه نحو خالقه، وبما ُتْحِدثه من عداوة وبؽضاء وضٌاع للمال وانصراؾ عن اإلنس

ذكر هللا وعن الصالة. وتحرٌم الخمر إنما ٌرجع إلى هذه األضرار الكثٌرة التً تنتج عن 

 (7ٖ)تناولها، وعلى الخصوص أضرارها بالعقل، ومن َثّم بالسلوك الفردي والخلق االجتماعً.

ٌُشرب فحسب، وإنما نظر إلى األثر  واإلسالم حٌنما قرر حرمة الخمر لم ٌنظر إلى أنها سابل 

الذي تحدثه فً شاربها: من زوال العقل الذي ٌفسد على اإلنسان إنسانٌته، وٌسلبه مكانة التكرٌم 

التً منحها هللا إٌاها، وٌفسد علٌه أٌضاً ما ٌجب أن ٌكون بٌنه وبٌن الناس من صالت المحبة 

طوع له من هذا انتهاك األعراض، وقتل النفس الذي ٌعكر علٌه صفو المعرفة باهلل والصفاء، وٌ

 الناشبة عن مراقبته وتذكر عظمته، تلك أهم األضرار الروحٌة واالجتماعٌة التً حرمت ألجلها.

وقد كشؾ البحث اإلنسانً أن للخمر بجانب هذه األضرار أضراراً أخرى، فقد أجمع األطباء 

ٌراً من اآلثار واألضرار الصحٌة فً الكبد والمعدة وسابر األجهزة، مما تإدي على أن للخمر كث

إلى إصابة اإلنسان بالعدٌد من األمراض الفتاكة، ومن األضرار االقتصادٌة أنها تذهب بؤموال 

شاربٌها سفهاً بؽٌر علم، ومن األضرار األدبٌة أنها تذهب بالحشمة والوقار واحترام األهل 

 (7ٗ)دقاء، فوق التوارث لرجسٌتها بٌن اآلباء واألبناء واألحفاد.واألبناء واألص

اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبابث، إنه كان رجل )وروي عن عثمان )رضً هللا عنه( أنه قال: 

ندعوك للشهادة، فانطلق ا سلت إلٌه جارٌتها فقالت له : إننممن كان قبلكم تعبد فعقلته امرأة، فؤر

دخل باباً أؼلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضٌبة عندها ؼالم  مع جارٌتها، فطفقت كلما
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ًَّ أو تشرب من هذه الخمر أو تقتل هذا  وباطٌة خمر، فقالت: إنً وهللا ما دعوتك إال لتقع عل

الؽالم، فقال: فاسقنً من الخمر كؤساً، فسقته كؤساً، فقال زٌدونً فلم ٌرم حتى وقع علٌها وقتل 

ٌُْخرج أحُدهما صاحبهالؽالم، فاجتنبوا الخم  ر فإنه ال ٌجتمع اإلٌمان وإدمان الخمر إال لٌوشك أن 

وهكذا فالخمر تهلك النفس، وتبدد الدٌن، وتفسد العقل، وتضٌع المال، وتهتك  رواه النسابً.

العرض، وبذلك فهً تتعارض مع مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة وأهدافها، ولهذا كله حرم اإلسالم 

 الخمر.

 الخمر:تدرج تحرٌم 

كانت الخمر شابعة بٌن العرب فً الجاهلٌة، وكان شربها متفشٌاً فً جماهٌر العرب وقادتهم 

وأثرٌابهم، وكذلك القمار، وكلتاهما لذة من اللذابذ التً كان العرب ؼارقٌن فٌها، فلما جاء 

فً  اإلسالم اقتضت الحكمة أن ٌؤخذ اإلسالم طرٌقه ومنهاجه بٌن الجماعة الناشبة خطوة خطوة

الطرٌق الذي أراده هللا، وٌصنعها على عٌنه للدور الذي قدره لها، وهذا الدور ال تتالءم معه تلك 

ٌُْسر  المضٌعة فً الخمر والمٌسر. واإلسالم فً منهجه فً تربٌة النفس البشرٌة كان ٌسٌر ب

 وُتَإدة.

ٌتعلق األمر أو ومن قواعد المنهج اإلسالمً فً إرساء دعابم الشرٌعة السالمٌة، أنه عندما 

النهً بعادة وتقلٌد، أو بوضع اجتماعً معقد، فإن اإلسالم ٌترٌث به، وٌؤخذ المسؤلة بالٌسر 

 (7٘)والرفق والتدرج، وٌهٌا الظروؾ الواقعٌة التً تٌسر التنفٌذ والطاعة.

وهذا من رحمة هللا بعباده وإحسانه، أنه لم ٌوجب علٌهم الشرابع دفعة واحدة، ولكن أوجب علٌهم 

 مرة بعد مرة، وكذلك كان تجرٌم الخمر.

ِسِر قُْل ِفٌِهَما إِْثٌم َكِبٌٌر َوَمَناِفُع  ٌْ ْسؤَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَم ٌَ وأول ما نزل فً الخمر قول هللا تعالى: )

ْفِعِهَما( البقرة اِس َوإِْثُمُهَما أَْكَبُر ِمن نَّ  .9ٕٔلِلنَّ

شراً خالصاً، فالخٌر  فاألشٌاء واألعمال قد ال تكون وهذا النص كان أول خطوات تحرٌم الخمر،

ٌتلبس بالشر، والشر ٌتلبس بالخٌر فً هذه األرض، ولكن مدار الِحّل والُحْرمة هو ؼلبة الخٌر 

أو ؼلبة الشر، فإذا كان اإلثم فً الخمر والمٌسر أكبر من النفع، فتلك علة تحرٌم ومنع، وإن لم 

 ٌصرح هنا بالتحرٌم والمنع.

ا بدأ اإلسالم أولى خطوات التحرٌم عن طرٌق تحرٌك الوجدان الدٌنً والمنطق التشرٌعً وهكذ

فً نفوس المسلمٌن، بؤن اإلثم فً الخمر أكبر من النفع، وهذا ما قرره اإلسالم حٌنما ٌكون 
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. وخاصة أن هناك من قابل هذا  (7ٙ)األمر مرتبطاً بعادة وإلؾ، ألن العادة تحتاج إلى عالج 

له: "طالما أنه فً الخمر منافع سنشربها لمنافعها رؼم قصورها، بٌنما قال آخرون ال األمر بقو

وٌروى فً سبب نزول هذه اآلٌة أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل  (77)خٌر فً شا فٌه إثم" 

فقالوا: أفتنا فً الخمر والمٌسر فإنهما  ونفراً من األنصار رضً هللا عنهم أتوا رسول هللا 

للعقل َمْسلَبة للمال، فنزلت هذه اآلٌة التً لم تحرم الخمر تحرٌماً قاطعاً، وإنما نوهت بؤن َمْذَهبٌة 

فٌها إثماً كبٌراً لألضرار الروحٌة والمادٌة المترتبة على شربها، وأن فٌها منافع للناس وهً 

 (78)النفع.  األرباح التً قد ٌحققها تجار الخمر، ولكن اإلثم كما قرر هللا سبحانه وتعالى أكبر من

الََة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعلَمُ  َها الَِّذٌَن آَمُنوْا الَ َتْقَرُبوْا الصَّ ٌُّ ا أَ ٌَ وْا ثم جاءت الخطوة الثانٌة باآلٌة: )

 .َٖٗما َتقُولُوَن( النساء

وكانت الحكمة من هذا النهً أن الصالة فً خمسة أوقات معظمها متقارب، ال ٌكفً ما بٌنها 

واإلفاقة، وفً هذا تضٌٌق لؽرض المزاولة العملٌة لعادة الشرب، وكسر لعادة اإلدمان للسكر 

التً تتعلق بمواعٌد التعاطً، إذ أنه من المعروؾ أن المدمن ٌشعر بالحاجة إلى ما أدمن علٌه 

من سكر فً الموعد المحدد الذي اعتاد تناوله، فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر التجاوز َفَترْت ِحّدة 

 (79)العادة وأمكن التؽلب علٌها.

وٌروى أن سبب نزول هذه اآلٌة أن جماعة من الناس، قالوا طالما أن النهً عن االقتراب 

للصالة فً حالة سكر، فإنه ٌمكن تعاطً الخمر فً أوقات ؼٌر أوقات الصالة بل نشربها 

لمسلمٌن، ولذلك ونجلس فً بٌوتنا، وقال آخرون ال خٌر فً شا ٌحول بٌننا وبٌن الصالة مع ا

شرب البعض الخمر، فلما دخلت وقت الصالة قاموا إلى صالتهم وأمهم واحد فدارت برأسه 

الخمر وهو ٌقرأ فً الصالة سورة الكافرون فؤخطؤ القراءة حٌنما قرأ اآلٌة خطؤ على النحو 

لمسلمٌن أال التالً: )قل ٌا أٌها الكافرون* أعبد ما تعبدون( فنزلت هذه اآلٌة التً تبٌن أن على ا

 ٌشربوا الخمر قبل الصلوات الٌومٌة الخمس.

ٌّقت هذه اآلٌة نطاق إباحة الشرب بل جعلته شبه محظور ألن الفرصة ال ٌمكن شارب  وهكذا ض

 الخمر من الشرب واإلفاقة قبل أن تدركه الصالة المكتوبة فً وقتها.

لثة كانت النهً الجازم هاتان خطوتان على طرٌق تحرٌم الخمر، حتى إذا جاءت الخطوة الثا

ِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَمُ  ٌْ َما اْلَخْمُر َواْلَم َها الَِّذٌَن آَمُنوْا إِنَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  واألخٌر بتحرٌم الخمر، فقال تعالى: )
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َطاِن َفاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن } ٌْ ْن َعَمِل الشَّ َطاُن 9ِٓرْجٌس مِّ ٌْ ٌُِرٌُد الشَّ َما  َنُكُم اْلَعَداَوَة { إِنَّ ٌْ ٌُوِقَع َب أَن 

نَتُهوَن } الَِة َفَهْل أَنُتم مُّ ُكْم َعن ِذْكِر هللّاِ َوَعِن الصَّ ُصدَّ ٌَ ِسِر َو ٌْ {( 9َٔواْلَبْؽَضاء ِفً اْلَخْمِر َواْلَم

 .9ٔ-9ٓالمابدة

 وروي عن ابن عباس رضً هللا ٌدل على التحرٌم القاطع. (فاجتنبوه)وَنْهً هللا تعالى بلفظ 

بعضهم إلى  عنهما أنه قال: "لما نزل تحرٌم الخمر ـ بهذه اآلٌة ـ مشى أصحاب رسول هللا 

بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدالً للشرك، ٌعنً أنه تعالى قرنها بالذبح لألنصاب وذلك 

والنهً عن الخمر بلفظ "فاجتنبوه" ٌقتضً االجتناب المطلق الذي ال ٌنتفع معه بالخمر  شرك.

وظاهر من هذا أن هللا  من الوجوه، ال بشرب وال بٌع وال تخلٌل وال مداولة وال ؼٌر ذلك.بوجه 

سبحانه وتعالى عطؾ على الخمر المٌسر واألنصاب واألزالم وحكم على هذه األشٌاء كلها 

 بؤنها:

 رجس: أي خبٌث مستقذر عند أولً األلباب. -ٔ

 ومن عمل الشٌطان وتزٌٌنه ووسوسته. -ٕ

ٌّؤ للفوز والفالح.من الواجب اجتنابه -ٖ  ا والبعد عنها، لٌكون اإلنسان معداً ومه

وإن إرادة الشٌطان بتزٌٌنه تناول الخمر ولعب المٌسر، ٌهدؾ إلى إٌقاع العداوة والبؽضاء  -ٗ

 بسبب هذا التعاطً، وهذه مفسدة دنٌوٌة.

 وإن إرادته كذلك فً الصد عن ذكر هللا واإللهاء عن الصالة وهذه مفسدة دٌنٌة. -٘

 (8ٓ)ك كله ٌوجب االنتهاء عن تعاطً شًء من ذلك.وأن ذل -ٙ

وكانت هذه مراحل تحرٌمه بالتدرٌج، والتً انتهت بالتحرٌم القاطع  …وهكذا كان تحرٌم الخمر 

 الذي ال ٌرقى إلٌه أدنى شك أو ارتٌاب.

 : رأي اإلسالم فً المخدرات

مصادر التشرٌع ذكرنا فً الجزء األول من هذا الفصل أن اإلجماع والقٌاس مصدران من 

اإلسالمً، وٌتم االستعانة بهما حٌنما نتصدى لحكم شرعً ال نلتمس له دلٌالً من القرآن والسنة، 

وهما بذلك مصدران هامان فً سبٌل إصدار حكم شرعً. وقد أحسن اإلمام القرطبً حٌنما 

عة، فإن وضح المسؤلة بقوله: "لو التزمنا أن ال نحكم بحكم حتى نجد فٌه نصاً لتعطلت الشرٌ

 (8ٔ)النصوص قلٌلة وإنما هو الظواهر والعمومات واألقٌسة".
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والمخدرات بنوعٌها "الطبٌعٌة والتخلٌقٌة" وما ٌندرج تحتهما ، لم ٌرد نص فً الكتاب أو السنة 

على حكمها، ولم ٌنقل عن األبمة المجتهدٌن أصحاب المذاهب الفقهٌة األربعة "أبً حنٌفة ـ مالك 

ن حنبل" رحمهم هللا، قول فً الحكم الشرعً للمخدرات، وال ٌعنً ذلك أن ـ الشافعً ـ أحمد ب

المخدرات مباحة، كما حاول بعض المفترٌن الزعم واالدعاء بؤن الحشٌشة وما إلٌها لم ٌحرمها 

وهم بذلك من الذٌن  (8ٕ)القرآن ولم تحرمها السنة، ولم ٌرد عن األبمة األوابل شا فً تحرٌمها.

كذب، ومن الذٌن ٌقولون على هللا بؽٌر علم، ومن الذٌن ٌعملون على إفساد ٌفترون على هللا ال

 المجتمع اإلسالمً.

لم ٌرد فً القرآن والسنة شًء من تلك المواد صراحة، ألنها استخدمت فٌما بعد، وكان  ،نعم 

عدم تعرض هإالء األبمة لحكم شرعً للمخدرات، أنه لم ٌكن معروفاً فً زمانهم أي من هذه 

المواد.فالمخدرات لم تظهر فً القرون األولى لإلسالم، بل جاءت فً مرحلة متؤخرة، وقد 

 (8ٖ)الموقؾ منها عند ظهورها. اختلؾ العلماء فً

الحكم الشرعً للمخدرات، ٌمكن أن ٌستنبط بوساطة القٌاس، حٌث لم ٌرد نص ولم ٌسبق إجماع 

على حكمها فقد اتفق الفقهاء المتؤخرون ممن ٌعتد برأٌهم على تجرٌمها، وإنما كان االختالؾ 

السٌبة، وٌكون حكمها بؤن  عند الفقهاء المتقدمٌن قبل أن ٌفشوا أمر المخدرات، وتظهر آثارها

نقٌس المخدرات على الخمر فً الحكم الشتراكهم فً علة الحكم، ألن المخدرات تدخل فً عموم 

 المسكرات التً تؽٌب العقل وتحجبه، وهذا ما ثبت بالدلٌل والبحث.

 

 تحرٌم المخدرات والدلٌل على ذلك:

 

تعاطٌها، حٌث استقرت الفتوى على تحرم الشرٌعة اإلسالمٌة تناول المخدرات منذ فشت ظاهرة 

تحرٌم القلٌل والكثٌر منها بؤي طرٌق، سواء أكان التناول بطرٌق األكل، أم التدخٌن، أم الشراب 

 أم الحقن أم الشم، أم بؤي طرٌق آخر والدلٌل على التحرٌم ما ٌلً:

ما رواه أحمد فً مسنده، وأبو داود فً سننه بسند صحٌح عن أم سلمة رضً هللا  -ٔ

 عن كل ُمْسِكٍر وُمَفتٍِّر". عنها أنها قالت: "نهى رسول هللا 

والمخدرات تدخل فً عموم المسكرات، ألن كثٌراً من العلماء واألطباء أكدوا على أن تؤثٌر 

اإلسكار، وقد روي فً الحدٌث الشرٌؾ أن "كل المخدرات كتؤثٌر الخمر على العقل من ناحٌة 
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: "كل مسكر  : "ما أسكر كثٌره فقلٌله حرام"، وقوله  مسكر خمر وكل خمر حرام"، وقوله 

 حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكؾ منه حرام" وؼٌر ذلك.

ل حتى ولو قٌل إنها مفترة ولٌست مسكرة، فحدٌث أم سلمة رضً هللا عنها "ٌوضح تحرٌم ك

مفتر" ألنه منهً عنه بنص الحدٌث، ناهٌك عن أن الفتور هو مقدمة السكر، والمخدرات على 

اختالؾ أنواعها تورث الفتور، ألن الفتور هو األثر البارز لتناولها، والنهً بذلك عن المفتر هو 

نهً عن المخدر، والنهً عن تناول الشًء ٌدل على تحرٌمه، كما تقرر ذلك فً علم أصول 

ألنها مسكرة وتعد خمراً، وهذا مذهب ابن تٌمٌة  (8ٗ)، وبذلك ٌكون تناول المخدرات حراماً.الفقه

كما أن كثٌراً من الفقهاء ٌرون أن الخمر اسم جامع  (8٘)وابن القٌم والذهبً وابن حجر الهٌثمً.

لكل ما ؼٌب العقل فقد ذكر العالمة الشوكانً أن جمهور الفقهاء ٌرى إطالق لفظ الخمر على 

 (8ٙ)ما ٌإثر تعاطٌه على العقل. كل

كما أن هناك اتفاقاً فً المعنى اللؽوي لكل من الخمر والمخدر، فالخمر لؽة: الستر ومنه خمار 

ولفظ  (87)المرأة، وسمٌت خمراً ألنها تخمر العقل وتستره، أو ألنها تخامر العقل أي تخالطه.

بٌت، وكل ما واراك من بٌت المخدرات مشتق من الخدر وهو ستر ٌمد للجارٌة فً ناحٌة ال

ونحوه واختدر: استتر، وبالتالً فإن ما خامر العقل ٌعتبر خمراً، والمخدرات من هذه الناحٌة 

 تسمى خمراً.

وهكذا نجد أن أركان القٌاس متوافرة، فالمخدرات كالخمر فً اإلسكار وحجب العقل والذهاب 

تحرٌم على المخدرات الشتراكهما به، وتلك هً علة تحرٌم الخمر وٌنسحب حكم الخمر وهو ال

 فً علة الحكم.

 وكما هو معلوم من قواعد التشرٌع اإلسالمً المعروفة، أن تحرٌم الخمر لٌس

تعبدٌاً وإنما كان محرماً لما فٌه من الضرر، وفً المخدرات من المفاسد واألضرار مثل ما فً 

ضاء بٌن الناس والصد عن ذكر الخمر، بل ٌفوقه، من حٌث إضاعة المال، وإثارة العداوة والبؽ

ألن متعاطً المخدرات ؼالباً ٌكون فاقد الوعً، وٌتصرؾ  (88)هللا تعالى، وعن الصالة.

تصرفات طابشة تثٌر الشقاق والخالؾ والعداوة والبؽضاء، وٌكون فً ؼفلة عن الصالة وسابر 
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رات محرمة فً التكالٌؾ أثناء فقد الوعً، وؼٌر ذلك من األضرار، مما تكون معه هذه المخد

 (89)نظر اإلسالم، وتحرٌمها بذلك من نوع تحرٌم الخمر إن لم ٌكن أشد.

ثبت مما قرره الفقهاء األقدمون وأٌده الطب الحدٌث وُعِرؾ بالمشاهدة الملموسة  -ٕ

ضرر هذه المخدرات على العقل والجسم والخلق والمال، وخطرها الذرٌع على 

 األفراد والمجتمعات.

لمشاهد والمعروؾ للناس جمٌعاً: أن المواد المعروفة بالمخدرات أٌاً كان حٌث إنه من المحس ا

نوعها .. لها من المضار الصحٌة والعقلٌة والروحٌة واألدبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فوق ما 

للخمر، ولذلك كان من الضروري حرمتها فً نظر اإلسالم، إن لم ٌكن بحرفٌة النص، فبروحه 

دفعالمضار، وسد لعامة التً هً من القواعد التشرٌعٌة فً اإلسالم وهً: ومعناه، وبالقاعدة ا

فالمقرر فً الشرٌعة ـ أخذاً من النصوص الكثٌرة من الكتاب والسنة ـ تحرٌم كل  .ذرابع الفساد

ضرر ٌصٌب اإلنسان فً عقله أو نفسه أو دٌنه أو ماله، ولذلك ٌكون تعاطً هذه المخدرات 

سواء كان على الجسم أم العقل أم النفس أم المال أم  (9ٓ)تعاطٌها.محرماً للضرر الناشا عن 

الشرٌعة اإلسالمٌة هً: حفظ  فالمقاصد الخمسة التً جاءت بها …الدٌن أم المجتمع أم األسرة 

الدٌن والنفس والعرض والعقل والمال، وهً من الضرورٌات التً حرص اإلسالم على 

لموبقات والمهلكات التً تلحق الضرر بؤي من هذه المحافظة علٌها، وفً سبٌل ذلك حرم كل ا

الضرورٌات.وبما أن تناول المخدرات فٌه ضرر مبٌن بهذه الضرورٌات  والمقاصد، فٌكون 

 تعاطً المخدرات وإدمانها حرام بال جدال، من وجهة النظر اإلسالمٌة.

 آراء الفقهاء فً المخدرات:

درات منذ زمن بعٌد فقرروا حرمتها، ألنها لقد تصدى علماء المسلمٌن وفقهاإهم لقضٌة المخ

تحرم اإلنسان النظر العقلً السلٌم، وأنها توقع بالفرد آثاراً سٌبة وبالؽة الضرر على المجتمع 

قد اتفق من ٌعتد برأٌهم من الفقهاء المتؤخرٌن الذٌن ظهرت المخدرات فً زمنهم  بؤسره.

ل المخدرات التً عرفوها وأدركوها بالقرنٌن السادس والسابع الهجرٌٌن، على تحرٌم تناو

وأدركوا آثارها، أو تحرٌم ما ٌؽطً العقل منها، وإنما كان االختالؾ عند المتقدمٌن قبل أن ٌفشو 

 (9ٔ)استعمالها وتظهر آثارها السٌبة.
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وقد حفلت كتب الفقه اإلسالمً بآراء المجتهدٌن التً تحرم الحشٌش وؼٌرها من المخدرات 

 وفٌما ٌلً ننقل نماذج من هذه اآلراء:تحرٌماً قاطعاً، 

قال ابن تٌمٌة: إن الحشٌشة أو ما ظهرت فً آخر المابة السادسة من الهجرة حٌن ظهرت دولة 

التتار، وهً من أعظم المنكرات، وهً شر من الخمر من بعض الوجوه، ألنها تورث نشوة 

شاربها، وهً أخبث من  ولذة وطرباً كالخمر، والحشٌشة المصنوعة من ورق القنب حرام ٌجلد

فً الرجل تخنث ودٌاثة، وؼٌر ذلك من  الخمر، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى ٌصٌر

 (9ٕ)المفاسد، والخمر والحشٌش كالهما ٌصد عن ذكر هللا وعن الصالة.

 وقال ابن شهاب الدٌن الرملً: للحشٌش حالة إسكار وتحرٌم.

حشٌشة الفقراء وؼٌرها، وقد جزم  (كر حرامكل مس) وقال الشرقاوي: وٌدخل فً قوله 

وٌقول الكمال بن الهمام إن مشاٌخ المذهبٌن من الشافعٌة والحنفٌة اتفقوا (9ٖ)النووي بؤنها مسكرة.

على الفتوى بحرمة أكل الحشٌش، وهو المسمى بورق القنب، بعد أن اختلفوا، ألن المتقدمٌن لم 

لما ظهر من أمرها من الفساد كثٌراً وفشا، عاد ٌتكلموا فٌها بشًء لعدم ظهور شؤنها فٌهم، ف

أنه ال خالؾ عند المالكٌة فً تحرٌم )مشاٌخ المذهبٌن إلى تحرٌمها. وذكر "الحطاب المالكً

 (9ٗ).(القدر المفسد المؽطً للعقل من الحشٌشة سواء كان ذلك كثٌراً أم قلٌالً 

كل نبات تحقق فٌه أنه مخدر بتحرٌم الحشٌشة وجوزة الطٌب و)وأفتى ابن حجر المكً الهٌثمً 

 .(أو مسكر أو مفتر

ونقل عن "ابن حجر العسقالنً" أن من قال عن الحشٌشة ال تسكر وإنما هً مخدر، مكابر، 

فإنها تحدث ما ٌحدثه الخمر من الطرب والنشوة، والمداومة علٌها واالنهماك فٌها، وجزم بؤنها 

ً كتابه "زاد المعاد" ما خالصته: أن الخمر وٌقول اإلمام المحقق ابن القٌم ف حرام بال جدال.

ٌدخل فٌها كل مسكر، مابعاً كان أو جامداً أو عصٌراً أو مطبوخاً، فٌدخل فٌها لقمة الفسق 

الصرٌح والصحٌح  والفجور ـ وٌعنً بها الحشٌشة ـ ألن هذا كله خمر بنص حدٌث رسول هللا 

ر"، وصح عن أصحابه الذٌن هم الذي ال مطعن فً سنده، إذ صح عنه قوله: "كل مسكر خم

كل مسكر  أعلم األمة بخطابه ومراده، أن الخمر ما خامر العقل، على أنه لو لم ٌتناول لفظة 

لكان القٌاس الصرٌح الذي استوى فٌه األصل والفرع من كل وجه حاكماً بالتسوٌة بٌن أنواع 

 جوه.المسكر، فالتفرٌق بٌن نوع ونوع تفرٌق بٌن متماثلٌن من جمٌع الو
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: إنه ٌحرم ما أسكر من أي شًء وإن لم ٌكن مشروباً (سبل السالم)فً  (الصنعانً) : وقال

 كالحشٌشة.

:والحشٌشة المصنوعة من ورق القنب  (الكبابر) (فً كتابه )الحافظ شمس الدٌن الذهبً)وقال: 

حرام، كالخمر، ٌحد شاربها، كما ٌحد شارب الخمر، وهً أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد 

العقل والمزاج حتى ٌصٌر فً الرجل تخنث ودٌاثة وؼٌر ذلك من المفاسد، كما ذكر بؤنه ال فرق 

له من الخمر المسكر لفظاً بٌن جامدها ومابعها، وبكل حال فهً داخلة فٌما حرم هللا ورسو

 (9٘)ومعنى.

فتاوى معاصرة فً المخدرات:
(9ٙ)

 

أفتى فضٌلة اإلمام األكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بٌصار شٌخ األزهر السابق: بؤن 

المخدرات محرمة، وأنها وسٌلة ألعداء المسلمٌن الدٌن ٌتربصون بالمسلمٌن فً كل مكان بؽٌة 

 اإلفساد علٌهم وإتالؾ أموالهم وأبدانهم وعقولهم. 

اهري بتحرٌم المخدرات لما لها من آثار كما أفتى فضٌلة اإلمام األكبر محمد األحمدي الظو

وكذلك األستاذ األكبر الشٌخ عبد المجٌد سلٌم مفتً الدٌار المصرٌة وشٌخ  ضارة بالنفس والعقل.

األزهر األسبق، حٌث قال: إنه ال ٌشك شاك أو ٌرتاب مرتاب فً أن تعاطً هذه المواد المخدرة 

فهً تفسد العقل، وتفتك بالبدن إلى ؼٌر حرام، ألنها تإدي إلى مضار جسٌمة ومفاسد كثٌرة، 

ذلك من المضار والمفاسد، فال ٌمكن أن تؤذن الشرٌعة بتعاطٌها، مع تحرٌمها لما أقل منها مفسدة 

كما أفتى بتحرٌم االتجار فً هذه المواد  واتخاذها حرفة تدر الربح، وكذلك  وأخؾ منها ضرراً.

تات، وأن الربح الناتج من االتجار فٌها حرام حرمة زراعة هذه المواد وما تستخلص منه من نبا

واتفق معه فً ذلك فضٌلة الشٌخ جاد  وخبٌث وأن إنفاقه فً القربات ؼٌر مقبول، بل هو حرام.

الحق علً جاد الحق، فً تحرٌم تعاطً المخدرات واالتجار فٌها وزراعتها وحرمة الربح الناتج 

المواد. وكذلك فضٌلة األستاذ الشٌخ محمد  منها وعدم قبول الصدقة من المال الناتج من هذه

وأفتت بذلك هٌبة علماء الوعظ باألزهر الشرٌؾ وكذلك لجنة  حسنٌن مخلوؾ أفتى بتحرٌمها.

 الفتوى.
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 (97):أنواع المخدرات المذكورة فً الفقه اإلسالمً

 

الذي ٌعتبر وٌتناول الفقهاء الحكم على الواقعة أو على شًء بوجوده وباستقصاء األثر المشترك 

علة للحكم، فٌكون الحكم الكلً على كل ما ٌحدث هذا األثر، ولهذا فإن الفقهاء المتقدمٌن لم 

ٌعرفوا المخدرات تعرٌفاً شامالً جامعاً مانعاً، ولكنهم تكلموا عن أنواع المخدرات التً ظهر 

 تعاطٌها فً زمنهم.

 وتناولت ما ٌلً:وأنواع المخدرات ذكرت فً كتب الفقه وفق ظهورها التارٌخً 

ع وٌسبت، أي ٌنوم وٌخلط العقل، وقد ٌسمى بالسكران، أو  -ٔ ٌَُصدِّ البنج: هو نبات مخدر 

الشٌكران، وفً القاموس: البنج بالكسر وبالفتح نبات مسبت أي منوم ـ ؼٌر الحشٌش ـ، مخبط 

طبٌة مخدرة للعقل، مسكن لألوجاع. وجاء فً المعجم الوسٌط: البنج: "من الهندٌة" جنس نباتات 

 من الفصٌلة الباذنجانٌة، وأفرد ابن حزم فً "المحلى" السكران بالذكر فً كتاب األشربة.

األفٌون: وهو عصارة نبات الخشخاش، ٌستعمل فً التنوٌم والتخدٌر، وٌإثر فً شهوتً  -ٕ

 الطعام والجنس، وٌتلؾ األؼشٌة وٌصعب تركه فً مدة بسٌطة عند اإلدمان علٌه.

وع من ورق القنب الهندي ٌسكر، وٌصٌب من ٌتعاطاه بالرعونة واختالل الحشٌش: وهو ن

 العقل. 

ذكر ابن حجر المكً الهٌثمً فً فتواه كثٌراً من المضار الدٌنٌة والدنٌوٌة، وقد ظهرت  -ٖ

الحشٌشة فً آخر المابة السادسة من الهجرة حٌن ظهرت دولة التتار، وٌصعب على 

 النشوة واللذة والطرب كالخمر. المدمن لها الفطام عنها، وهً تورثه

جوزة بابل: وفً "الفروق" تكلم القرافً فً الفرق التاسع والثالثٌن، والفرق األربعٌن، عن  -ٗ

األنواع التً تقدم ذكرها، وأضاؾ إلٌها "جوزة بابل"، ولعلها المقصودة بالنوع المعروؾ 

 النارجٌل. (جوزة الهند)

 ،القات: وهو نبات ٌزرع فً الٌمن ٌتناوله الناس وٌمضؽونه، وٌخزنونه فً أفواههم  -٘

ٌّن آثاره وحكمه.  فٌعتادونه وٌدمنون علٌه وٌخدرهم، وقد تكلم عنه ابن حجر الهٌثمً وب

العنبر والزعفران: وزهر القطن: ألحق ابن عابدٌن بالحشٌشة العنبر والزعفران وزهرة  -ٙ

تؤثٌر قد ٌبلػ إلى حد اإلسكار، والعنبر: مادة صلبة ال طعم لها وال  القطن لما تحدثه هذه من
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رٌح إال إذا سحقت أو أحرقت، والزعفران: نبات بصلً معمر من الفصٌلة السوسنٌة، ومنه 

 . أنواع برٌة، ونوع صبؽً طبً مشهور ـ وزهر القطن: نور شجرة

فً التذكرة، أي  البرسن: أورده ابن عابدٌن فً رد المحتار، وقال: إنه مذكور -7

 تذكرة داود األنطاكً ـ وهو شًء مركب من البنج واألفٌون معاً.

القنقٌط والدرٌقة والجوزاء: تكلم الحطاب عن المخدرات وذكر البنج والحشٌش  -8

واألفٌون، وأضاؾ إلٌها القنقٌط والدرٌقة، والظاهر أن الجوزاء التً ذكرها 

 وزة الطٌب.الحطاب هً جوز بابل التً ذكرها القرافً، وج

 عمل البالدر: ذكره صاحب تهذٌب الفروق، وعده مع األفٌون وأنواع المخدرات. -9

العرٌط: وذكر الصنعانً فً الروض النضٌر نباتاً آخر مع الزعفران واألفٌون  -ٓٔ

 سماه العرٌط.

الداتورة: وعد الشٌخ الدرٌز نوعاً آخر من المخدرات ٌقال له: الداتورة: وقال: إنه  -ٔٔ

 ي ٌؽٌب العقل والحواس.من المرقد، الذ

العقاقٌر األخر: كالمورفٌن، والكوكاٌٌن، والهٌروٌن وؼٌرهما: مما شاع فً هذا  -ٕٔ

 العصر، وهً معدودة من المخدرات فً األبحاث الفقهٌة الحدٌثة.

التتن والتبػ والدخان: ولم ٌؽب عن الفقهاء والمتؤخرٌن أنواع الدخان، بل ذكروها  -ٖٔ

ها بعضهم فً الحكم بالمخدرات، فذكروا أعشاب وذكروا آثارها الضارة، وألحق

التتن والدخان، والتنباك، والتبػ وأنها عرفت فً أواخر القرن العاشر وأوابل القرن 

 الحادي عشر الهجري.

وفال الفقهاء فً أنواع الدخان: إنها تحدث استرخاء األطراؾ، وتصٌبها بالوهن  -ٗٔ

أضرار استعمالها الصحٌة  واالنكسار، فهً من المفترات كالحشٌشة، وتناولوا

والنفسٌة والمالٌة، وما ٌنجم عن التدخٌن من التهابات قصبات الربة والسعال 

الشدٌد بفعل التسمم البطًء الذي ٌحدثه فً الجسم بالمادة السمٌة التً كشفها 

التحلٌل الكٌماوي فٌه "وهً سم النٌكوتٌن" ،ثم سرطان الربة، حٌث أثبتت 

ٌثة فً المختبرات األمرٌكٌة، وأعلنت بوسابل اإلعالم كلها االكتشافات الطبٌة الحد

أن تدخٌن التبػ بؤنواعه كلها من أعظم عوامل إصابة الربة بهذا المرض الشنٌع 

 98الممٌت، الذي ٌقؾ الطب حتى الٌوم تجاهه عاجزاً حٌراناً.
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 الفصل الرابع 

دور االسرة والمسجد والمدرسة واالعالم فً عالج ظاهرة تعاطً 

 المخدرات  

إن مشكلة إدمان المخدرات، كما ذكرنا فً الفصول السابقة، لها أبعادها االجتماعٌة  

واالقتصادٌة واألمنٌة والدٌنٌة والتربوٌة وؼٌرها، وبالتالً فهً تدخل فً نطاق اهتمام معظم 

 لمختلفة.أجهزة الدولة ومإسساتها ا

وقضٌة اإلدمان والمدمنٌن هً قضٌة أمن المجتمع بالدرجة األولى، ولذلك فإننا مطالبون 

بؤسلوب جدٌد وشامل فً مواجهة هذه الظاهرة، فإذا كانت حرب فٌجب أن تكون حرب تطهٌر 

فلٌست الدولة أو أحد أجهزتها القادرة على مواجهة العدو فقط، ألن العدو من  شعبٌة أواًل،

 . ا، ولذلك تؤتً أهمٌة المإسسات االجتماعٌة فً مواجهة هذه الظاهرة وعالجهاأنفسن

ولذلك سنخصص هذا الفصل لدراسة دور المإسسات المجتمعٌة المختلفة فً عالج ظاهرة 

 تعاطً المخدرات.

 ولذلؾ رايت اف اتناوؿ اقساـ الفصؿ الخامس كاآلتي :

 دور األسرة فً عالج ظاهرة تعاطً المخدرات

 المدرسة فً عالج ظاهرة تعاطً المخدراتدور 

 دور الجامعة فً عالج ظاهرة تعاطً المخدرات

 دور المسجد فً عالج ظاهرة تعاطً المخدرات

 دور وسابل اإلعالم فً عالج ظاهرة تعاطً المخدرات
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 :ظاهرة تعاطي المخدرات والوقاية منهادور األسرة في عالج 

أساسه بناء أسرة المسلمة، حٌث إن األسرة هً: المحضن لقد عنً اإلسالم ببناء المجتمع الذي 

األساسً الذي ٌتلقً فٌها النشء الفضابل والقٌم واآلداب فً جو من التربٌة اإلسالمٌة من أب 

 وأم وأوالد.

 (99)، وأسرة الرجل: عشٌرته ورهطه األدنون، ألنه ٌتوقى بهم.(الدرع الحصٌن) واألسرة لؽة:

 أما األسرة اصطالحاً: 

عدد تعرٌفاتها تبعاً الختالؾ المدخل الذي ٌتم من خالله الدراسة.. فعلى اعتبار أن األسرة فتت

جماعة اجتماعٌة، تعرؾ بؤنها "جماعة اجتماعٌة مكونة من أفراد ارتبطوا مع بعضهم برباط 

الزواج أو الدم أو التبنً، وهم ؼالباً ٌشتركون مع بعضهم فً عادات عامة، وٌتفاعلون مع 

 (ٓٓٔ)عاً لألدوار االجتماعٌة المحددة من قبل المجتمع.بعضهم تب

 أما األسرة كنظام اجتماعً:

حٌث تعرؾ النظم االجتماعٌة: بؤنها الطرق التً ٌنشبها المجتمع وٌنظمها لتحقٌق حاجات 

 إنسانٌة ضرورٌة. واألسرة من الظواهر االجتماعٌة التً ٌنطبق علٌها تعرٌؾ 

وظابؾ حٌوٌة متشابكة ومتداخلة محاطة بمجموعة من  النظام االجتماعً، فهً عبارة عن

المعاٌٌر االجتماعٌة، تنسق عملها وتسهل مهمتها وتربطها بنظم أخرى، كالنظم التربوٌة والدٌنٌة 

 واالقتصادٌة، ولذلك فاألسرة كنظام اجتماعً ٌتصل بمعظم أوجه النشاط فً المجتمع.

بؤنها: منظمة اجتماعٌة ربٌسٌة، فٌها ٌعٌش رجل مع امرأة فً  (قاموس فٌرتشٌلد)ولذلك ٌعرفها 

عالقة جنسٌة دابمة أو مإقتة ٌقرها المجتمع، باإلضافة إلى الواجبات والحقوق االجتماعٌة 

 المعترؾ بها مع إقامة األوالد معهم فً معٌشة واحدة. 

ً تكوٌنها وٌوضح مصطفى الخشاب: أن األسرة فً طبٌعتها هً مإسسة اجتماعٌة تخضع ف

للدوافع الطبٌعٌة واالستعدادات والقدرات الكامنة فً الطبٌعة البشرٌة النازعة إلى االجتماع، 

 وهً بؤوضاعها ومراسٌمها عبارة عن: مإسسة اجتماعٌة تنبعث عن ظروؾ الحٌاة الطبٌعٌة
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الوجود التلقابٌة للنظم واألوضاع االجتماعٌة، وهً ضرورة حتمٌة لبقاء الجنس البشري ودوام 

 (ٔٓٔ)االجتماعً.

والواقع أن األسرة كنظام أو األسرة كجماعة ال تختلفان كثٌراً، حٌث إن الجماعة والنظام 

ٌتضمنان نوعاً من التنظٌم االجتماعً، وإن كان هناك تفضٌل لدى العلماء على اعتبار أن 

م داخلً األسرة نظام اجتماعً. من العرض السابق نجد أن األسرة تعتبر جماعة ذات تنظٌ

 خاص، كما أنها فً نفس الوقت تمثل وحدة أساسٌة فً التنظٌم العام للمجتمع .

 مفهوم األسرة في اإلسالم:

ونستطٌع أن نقرر بؤن األسرة المسلمة: هً تلك المإسسة االجتماعٌة التً تخضع فً تكوٌنها 

ازعة إلى االجتماع، فً للدوافع الطبٌعٌة واالستعدادات والقدرات الكامنة فً الطبٌعة البشرٌة الن

 ضوء التعالٌم اإلسالمٌة، وبما ال ٌتعارض مع ظروؾ الحٌاة االجتماعٌة".

وعلى ضوء ذلك فاألسرة فً اإلسالم هً نظام اجتماعً حددت صورته الشرٌعة اإلسالمٌة، 

وكذلك ثقافة المجتمع التً تتفق مع هذه الشرٌعة، وأقرت أساسه برجل وامرأة ٌرتبطان بطرٌقة 

 ة حددها اإلسالم، وقد ٌزداد عدد أفراد األسرة باإلنجاب أو بانتماء بعض األقارب لألسرة.منظم

ولألسرة عدة دعابم أساسٌة هً مقوماتها التً تتمكن عن طرٌقها القٌام بوظٌفتها، أهمها: 

 الرابطة الزوجٌة ـ الدعامة المكانٌة ـ الوظٌفة االجتماعٌة ـ تحدٌد واضح لألدوار داخل األسرة ـ

 ٕٓٔوأخٌراً الدعامة القانونٌة.

 أهمية األسرة في المجتمع:

إنها أول جماعة إنسانٌة ٌتكون منها البنٌان االجتماعً، وهً أكثر الظواهر االجتماعٌة  -ٔ

 عمومٌة وانتشاراً.

تعتبر األسرة اإلطار العام الذي ٌحدد تصرفات أفرادها، فهً تشكل حٌاتهم وتضفً علٌهم  -ٕ

 فهً مصدر العادات والعرؾ والتقالٌد وقواعد السلوك. خصابصها وطبٌعتها، وبذلك

 تقوم األسرة على أوضاع ٌقرها المجتمع فً مراحل تكوٌنها وتطورها وصورة حٌاتها. -ٖ
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 األسرة بوضعها كنظام اجتماعً تإثر فً النظم االجتماعٌة األخرى. -ٗ

ختلؾ من تعتبر األسرة فً كثٌر من المجتمعات وحدة إنتاجٌة، وإن كانت هذه الوظٌفة ت -٘

 مجتمع آلخر.

 األسرة وسط اصطلح علٌه المجتمع إلشباع ؼرابز اإلنسان ودوافعه الطبٌعٌة. -ٙ

 تلقً األسرة مسإولٌات مستمرة على أعضابها أكثر من أي جماعة أخرى. -7

وتعتبر األسرة صالحة ألن تقوم بدورها المنوط بها فً المجتمع من حٌث تنشبة أفرادها 

صالح العام المستهدؾ فً ضوء سٌاسة المجتمع، بقدر توافر هذه وفقاً لتعالٌم اإلسالم وال

 (ٖٓٔ)الخصابص والسمات فٌها.

 وظابؾ األسرة:

تقوم األسرة بمجموعة من الوظابؾ الجوهرٌة، وهذه الوظابؾ جمٌعها اجتماعٌة، أي أنها 

،وقد حدد محمد شرٌؾ صقر أهم وظابؾ األسرة فً  (ٗٓٔ)تتداخل وتتفاعل مع أبنٌة المجتمع 

 (٘ٓٔ)الوظابؾ اآلتٌة:

تنظٌم السلوك الجنسً: حٌث ٌتم إشباع الدافع الجنسً عن طرٌق الزواج، إضافة إلى  -ٔ

تحقٌق وتنظٌم للعالقات واإلشباعات الجنسٌة بٌن الزوجٌن فً نطاق األسرة بما ال ٌتٌح 

 الفرص إلشاعة الفاحشة فً المجتمع.

اإلنجاب: )التناسل ـ حفظ النوع( .. حٌث إن األسرة هً الوسط االجتماعً إلنجاب  وظٌفة -ٕ

مسبولٌتها ألي هٌبة  األطفال المعترؾ بهم شرعاً وقانوناً، وهً وظٌفة ال ٌمكن أن تعطً

مهما كانت، فاألسرة هً األداة البٌولوجٌة التً تحقق اإلنجاب واالستمرار لحٌاة المجتمع، 

 (ٙٓٔ)تنتقل من خاللها الخصابص الوراثٌة من جٌل إلى جٌل. وهً الوسٌلة التً

 (7ٓٔ):"تزوجوا الودود الولود فإنً مكاثر بكم األمم". وٌقول الرسول 
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وفً هذه الوظٌفة أؼراض تربوٌة سامٌة، حٌث إن إنجاب الذرٌة ٌتم عن طرٌقها حفظ النوع 

الدنٌا وخلق الناس وأمر بالزواج وتعمٌر األرض واستمرار األمة ودوامها، فاهلل تعالى خلق هذه 

 لتدوم هذه الحٌاة.

إشباع الحاجات األساسٌة ألعضابها: فال تقتصر وظابؾ األسرة على تحقٌق الحاجات  -ٖ

األساسٌة للزوجٌن فقط، بل تمتد لتشمل الطفل وبقٌة أفراد األسرة، وهذا ٌحقق لألسرة 

مو السلٌم لألطفال، وهذا ٌساعد الشعور بالسعادة عامة، إلشباع حاجات األطفال، وتحقٌق الن

على إحداث التماسك والترابط األسري، وتمتد هذه الحاجات لتشمل الحاجات النفسٌة 

 واإلشباع النفسً.

نقل التراث االجتماعً: فاألسرة هً التً تنقل لؽة المجتمع وعاداته وقٌمه، وبالتالً فهً  -ٗ

ستمرار ثقافة المجتمع التً لٌست ضامنة الستمرار النوع اإلنسانً فحسب، بل ضامنة ال

 هً جزء منه.

الرقابة والضبط االجتماعً: فاألسرة هً مصدر تكوٌن الرقابة ألفرادها، بجانب أنها  -٘

تمارس الرقابة االجتماعٌة ؼٌر الرسمٌة، والرقابتان الذاتٌة وؼٌر الرسمٌة هما أقوى أثراً 

 انٌن الوضعٌة".من الضبط أو الرقابة االجتماعٌة التً نعرفها فً شكل "القو

االجتماعٌة: فاألسرة تمارس وظٌفة اإلدماج فً المجتمع،  واإلمكاناتتحدٌد األدوار   -ٙ

بمساعدة األفراد على النجاح فً مراكزهم المختلفة، ولكل فرد فً األسرة مكانة محددة، 

 سواء كان ابناً أو أباً أو أماً..إلخ.

، ومنعهم من اقتراؾ الجرابم والتصرفات حماٌة أفراد األسرة: ِبدْفِع كل خطر ٌهدد حٌاتهم -7

 اجتماعٌة ذات التؤثٌرات الضارة بالمجتمع. الال

تنشبة األفراد على فضٌلة اإلسالم والعقٌدة اإلسالمٌة: ففً الزواج ورعاٌة األبناء وحسن  -8

تنشبتهم وحماٌتهم، وهً الوظابؾ السابقة لألسرة، نجد ترجمة أساسٌة لدعوة الشرٌعة 

سرة تحافظ على حفظ  النوع بالتناسل واإلنجاب، ثم تربٌة األبناء على اإلسالمٌة، فاأل

األسس اإلسالمٌة وإقامة حدود هللا، وتكوٌن العالقات االجتماعٌة السلٌمة بما ٌحقق السكن 

 (8ٓٔ)والطمؤنٌنة، وكل هذه األمور من المقاصد اإلسالمٌة الؽراء.

خالل بعض الوظابؾ السابقة التً  وٌتم دور األسرة فً عالج ظاهرة تعاطً المخدرات من

والوقاٌة منها؛ فعلى اآلباء …تضطلع األسرة بالقٌام بها ٌمكن عالج ظاهرة تعاطً المخدرات
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واألمهات واجبات نحو أبنابهم، قبل أن ٌكون على األبناء واجبات نحو آبابهم، ومسبولٌة األسرة 

احة وؼٌر ذلك من األمور لٌست قاصرة على المصروؾ والكسوة واألكل وتوفٌر أسباب الر

المادٌة، بل إن األسرة علٌها معول كبٌر فً تنشبة الطفل حسَن الخلق وسويَّ الطباع، متشرباً 

للقٌم والعادات اإلسالمٌة الصحٌحة، وفً ذلك وقاٌة للطفل الناشا من االنحراؾ وتعاطً 

 المخدرات.

ر ٌهدد حٌاتهم، سواء من كما أن األسرة من خالل حماٌة أفراد األسرة تدفع عنهم كل خط

التصرفات ؼٌر االجتماعٌة أو ؼٌر ذلك، وحماٌة األفراد من خطر تعاطً المخدرات إنما ٌتم 

الداهم، وجذب انتباههم لمواجهة  لألسرة من خالل حدٌث األب مع أبنابه وتبصٌرهم بهذا الخطر

تحثهم على تكوٌن هذه المشكلة المجتمعٌة الخطٌرة بإمدادهم ببعض الكتب والمنشورات التً 

اتجاهات سالبة نحو المخدرات والعقاقٌر، وفً حالة خطؤ أحد األبناء وانحرافه لتعاطً 

ًٌّا من  المخدرات، فعلى األب أن ٌصطحب ابنه ألقرب مإسسة عالجٌة حٌنما ٌشاهد علٌه أ

السمات التً ٌمكن من خاللها الحكم على هذا االبن أنه ٌتعاطى المخدرات.ومن خالل وظٌفة 

المراقبة والضبط االجتماعً.. ٌمكن لألسرة أن تربً فً أبنابها مراقبة هللا عز وجل، وأن ٌتقً 

، وحٌنما تكون المراقبة الذاتٌة هً (اتق هللا حٌثما كنت) هللا فً أي مكان كان، حٌث قال 

رة عنوان الفرد فً كل مكان وفً سابر سلوكه وتصرفاته، سٌتم تنمٌة الصلة باهلل تعالى، واألس

حٌنما تحرص على ذلك فهً تقوي الصلة بٌن العبد وربه، وٌكون بذلك لدى الفرد سٌاج منٌع 

ومن خالل التربٌة داخل األسرة عن طرٌق التعلٌم ؼٌر  وحصن شامخ عن تعاطً المخدرات.

المقصود ٌمكن تربٌة الطفل على األخالق اإلسالمٌة العلٌا، بؤن ٌكون الوالدان قدوة حسنة 

قٌة أفراد األسرة، ألن الناشبة فً األسرة ٌتعلمون عن طرٌق التقلٌد والمحاكاة لكل ألطفالهم وب

السلوكٌات والتصرفات التً ٌقوم بها الكبار. وحٌنما تكون األسرة قدوة صالحة ألبنابها ستصدق 

أعمالها وأقوالها، وٌنشؤ الفتى فً بٌبة نقٌة بإذن هللا بعٌدة عن االنحراؾ، وترسم لهم األسرة 

وكذلك على  لك الطرٌق السلٌم بعٌداً عن تعاطً المخدرات والسلوكٌات المنحرفة األخرى.بذ

األسرة أن تطهر دابماً البٌبة االجتماعٌة التً ٌعٌش فٌها االبن من كل السلوكٌات الخاطبة، وكل 

ما ٌسبب ذلك، وقد لوحظ فً الفترة األخٌرة انتشار أجهزة الفٌدٌو داخل المنازل وؼالباً ما 

ستقدم اآلباء أو األبناء بعض األفالم التً تدعو لالنحراؾ بطرٌق ؼٌر مباشر، وعلى اآلباء هنا ٌ

مراقبة األبناء وعدم استقدام أي أفالم تدعو إلى سلوكٌات شاذة، خاصة أن بعض األفالم حتى 

 التً تحارب المخدرات وانتشارها ٌكون فٌهاـ بطرٌقة ؼٌر مقصودة ـ أمور تدفع الفرد القتحام
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سور الممنوع، وهذا سبب انتشار المخدرات، بل تظهر على البطل فً الفٌلم عالمات النشوة 

وذلك قد ٌدفع الفرد للبحث عن  .واالبتهاج عند تعاطً المخدرات للمرات األولى أو ؼٌر ذلك 

هذا المخدر، أو أن هذه األفالم قد تبٌن كٌؾ حصل البطل عن طرٌق السرقة أو القتل مثالً على 

النقود الذي كان سٌشتري به المخدرات، وقد ُتبٌن هذه األفالم للفرد كٌؾ ٌذهب للمكان  مبلػ

الذي ٌوجد به تجار السموم أو ؼٌر ذلك.فعلى اآلباء من خالل وظٌفة المراقبة والضبط أن 

ٌمنعوا مثل هذه األفالم أو ؼٌرها من أن ٌشاهدها األبناء.وقد وجد أن كثٌراً من جرابم التعاطً 

رات واالنحرافات إنما تتم فً األسر المفككة التً تكثر فٌها الخالفات العابلٌة وٌحدث فٌها للمخد

ولكن ٌمكن لألسرة من خالل سٌادة جو الوفاق وروح  9ٓٔالشقاق بٌن الوالدٌن واألبناء،

االطمبنان واالستقرار العابلً أن تحكم عملٌة اإلشراؾ والرقابة وحسن التربٌة لألبناء، وعلى 

بذلك أن تتخطى أي عقبات أو مإثرات قد تدفع لحدوث تفكك وشقاق بها حتى ال تلحق  األسرة

آثاره باألبناء.وكذلك وجد أن جرابم تعاطً المخدرات إنما تكثر فً األسر التً ٌؽٌب األب فٌها 

لفترة طوٌلة خارج المنزل، سواء فً العمل أم السفر للخارج أم ؼٌره، وإذا كان عمر بن 

 عنه أمر بؤال ٌؽٌب الرجل عن بٌته حتى فً حالة الحرب عن أربعة شهور، الخطاب رضً هللا

فباألحرى ٌجب أال ٌؽٌب األب عن األسرة فً الظروؾ العادٌة لهذه المدة، وإذا كان من 

الضروري تؽٌب األب مثالً للسفر )وهو ضروري الٌوم(، فعلى األم وبقٌة أفراد األسرة من 

وهناك مجموعة  لقٌام بدور المراقبة وتولً مهام األب وقت ؼٌابه.األجداد واألخوال واألعمام، ا

 من األمور ٌجب على األسرة مراعاتها للوقاٌة من تعاطً األبناء للمخدرات أهمها:

د األسرة أبناءها على استثمار وقت الفراغ فً عمل مفٌد. -ٔ  ٌجب أن ُتَعوِّ

 قبل التؤكد من حسن أخالقهم.ٌجب على األسرة أال تستقدم الخدم للعمل فً المنزل  -ٕ

 ٌجب أن تنمً األسرة جانب الصدق مع األبناء والتحذٌر من الكذب وعواقبه الوخٌمة. -ٖ

ٌجب أن تشرؾ األسرة على اختٌار أبنابهم ألصدقابهم، سواء فً المنزل أو المدرسة أو  -ٗ

 النادي أو ؼٌره.

 الرسوب أو التخلؾ الدراسً؟.ٌجب على األسرة أن تتابع األبناء دراسٌاً، خاصة عند  -٘

                                                           
 ادلرجع السابق .... . - 119



 

78 
 

ٌجب على األسرة أن تستقدم لألبناء وسابل تروٌح مفٌدة، وكذلك اقتٌادهم لألندٌة الرٌاضٌة  -ٙ

 واالجتماعٌة مع المراقبة علٌهم.

ٌجب أال تتمادى األسرة فً خروج األم للعمل خارج المنزل إال فً حاالت الضرورة  -7

 مثالً.القصوى، كفقد العابل أو ضآلة راتبه 

ٌجب على األسرة أن تعود أبناءها على حضور الصالة فً جماعة فً المسجد دابماً من  -8

خالل ترؼٌب وترهٌب جٌد، حتى ٌمكن لها أن تقٌهم من االنزالق إلى الرذٌلة واالستجابة لدعاة 

 الشر والفساد من رواد تعاطً المخدرات.

 والتقرب إلٌه لملء الفراغ الروحً لدٌهم، كما ٌجب علٌها أٌضاً أن تقوي صلة األبناء باهلل -9

  ٓٔٔ وإنما ٌكون ذلك بوجود القدوة الصالحة وأسلوب التربٌة الرشٌد.

 دور المدرسة فً عالج ظاهرة تعاطً المخدرات والوقاٌة منه

المدرسة مإسسة اجتماعٌة أنشؤها المجتمع بهدؾ تعلٌم أبنابه وتربٌتهم وتزوٌدهم بالثقافات 

الثقافً، وقد أصبحت المدرسة منظمة رسمٌة من منظمات الدولة ٌتخرج فٌها عمال والتراث 

 (ٔٔٔالدولة، وأصبحت الدراسة فٌها رسمٌة تسٌر وفق لوابح وقوانٌن محددة)

والتربٌة فً المدرسة لٌست من أجل منطلق حر ال ضابط له، ولكن من أجل دعم نظرٌة الحٌاة 

ب أن تقوم على الصؽار بالتربٌة والتعلٌم لٌكونوا ورثة لألمة، ذلك أن األمة صاحبة الرسالة ٌج

صالحٌن، لهدؾ حٌاتها ولنظام مجتمعها وعلٌها من أجل أن تصوؼهم فً قوالب عقابدها 

 (ٕٔٔومناهج حٌاتها.)

وقد تطورت المدرسة الحدٌثة تطوراً ملحوظاً ساعدها على تؤدٌة المهام المنوطة بها بكفاءة 

 التربٌة وإحدى وسابطها، لها وظابؾ محددة.عالٌة، فهً كؤداة من أدوات 

 وظابؾ المدرسة:
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ٌلخص عبد الرحمن النحالوي وظابؾ المدرسة الٌوم: فً توسٌع آفاق الناشا وزٌادة خبراته، 

بنقل التراث الثقافً والتوجٌه، وتنسٌق الجهود التربوٌة المختلفة، وتكملة مهمة المنزل 

 (ٖٔٔ)التربوٌة.

رها فً عالج ظاهرة تعاطً المخدرات من خالل الوظابؾ التً وٌمكن للمدرسة أن تإدي دو

تقوم بها، فمن خالل المناهج والمواد المقررة ٌمكن أن ٌدرس الطالب آثار تعاطً المخدرات 

وانعكاساتها المختلفة على الحالة الصحٌة واالجتماعٌة والنفسٌة واالقتصادٌة وؼٌرها على الفرد 

 والمجتمع.

حاربة المخدرات من خالل عمل جماعات النشاط المختلفة التً تثبت وكذلك ٌمكن للمدرسة م

 نشاطها بٌن الطلبة.

وللمدرسة دور هام فً ربط البٌبة بخطة التعلٌم فً الدولة، وعن طرٌق لجان مجلس اآلباء 

وؼٌرها تتم توعٌة أفراد المجتمع بؤضرار المخدرات، وكٌفٌة مواجهة هذه الظاهرة الخطٌرة 

 المجتمع بصور مخٌفة.التً تنتشر فً 

وٌمكن لإلذاعة المدرسٌة والصحافة المدرسٌة عمل لوحات فنٌة تعبر عن مساوئ المخدرات 

وآثارها، وكذلك عمل مجالت ونشرات دورٌة وؼٌر دورٌة تحث على محاربة هذه المخدرات 

 وتساهم فً عالج هذه الظاهرة.

 : منهادور الجامعة في عالج ظاهرة تعاطي المخذرات والىقاية 

الجامعة هً معقل الفكر اإلنسانً فً أرفع مستوٌاته، ومصدر الستثمار وتنمٌة أهم ثروات 

المجتمع وأؼالها وهً الثروة البشرٌة، وتهتم الجامعة ببعث الحضارة العربٌة والتراث التارٌخً 

ثٌق الروابط والتقالٌد األصٌلة، ومراعاة المستوى الرفٌع للتربٌة الدٌنٌة والخلقٌة والوطنٌة، وتو

 الثقافٌة والعلمٌة مع الجامعات األخرى والهٌبات العلمٌة والعربٌة واألجنبٌة.

وتختص الجامعات بكل ما ٌتعلق بالتعلٌم الجامعً والبحث العلمً الذي تقوم به كلٌاتها ومعاهدها 

قدم فً سبٌل خدمة المجتمع واالرتقاء به حضارٌاً، متوخٌة فً ذلك المساهمة فً رقً الفكر وت

العلم وتنمٌة القٌم اإلسالمٌة، وتزوٌد البالد بالمختصٌن الفنٌٌن والخبراء فً مختلؾ المجاالت، 
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وإعداد اإلنسان المزود بؤصول المعرفة وطرابق البحث المتقدمة والقٌم الرفٌعة، لٌساهم فً بناء 

 (ٗٔٔ).اإلنسانٌةوتدعٌم المجتمع المجتمع، وصنع مستقبل الوطن وخدمة 

 (٘ٔٔ)معة حددها الباحثون طبقاً لقانون الجامعات فٌما ٌلً: ووظابؾ الجا

 التدرٌس )التعلٌم( -ٔ

 البحث العممي. -2

 خدمة المجتمع -3

وٌمكن للجامعة أن تإدي دورها فً عالج ظاهرة تعاطً المخدرات والوقاٌة منها من 

خالل وظابفها المنوطة بها، حسبما حددها القانون الجامعات، فمن خالل التدرٌس)التعلٌم( 

ٌتم دراسة مقررات ومناهج دراسٌة تعالج ظاهرة تعاطً المخدرات، وتوضح آثارها 

 الصحٌة واالجتماعٌة وؼٌرها.

وكذلك من خالل وظٌفة البحث العلمً ٌتم عمل أبحاث علمٌة متخصصة حول ظاهرة تعاطً 

 المخدرات، بدراسة األسباب المختلفة التً أدت إلٌها وتحلٌل نتابجها للوصول إلى توصٌات

 لعالج الظاهرة.

كذلك عمل مسابقات للطلبة حول هذه الظاهرة بهدؾ تزوٌد ثقافتهم من خالل البحث بالمعلومات 

 المتعلقة بهذه الظاهرة وطرق عالجها.

طرح مسابقات لتؤلٌؾ الكتب العلمٌة حول هذه الظاهرة والمتخصصٌن من أساتذة الجامعات، 

ضمن منشورات الجامعة وتوزٌعها على الطالب ومنح الكتب الفابزة مكافآت مادٌة، وطبعها 

 بؤسعار رمزٌة.

كذلك عمل الندوات العلمٌة والمإتمرات العلمٌة السنوٌة وؼٌر الدورٌة، لدراسة هذه الظاهرة 

 دراسة علمٌة مستفٌضة من كافة الجوانب المتعلقة بها.

ودراسة أبعادها  تشجٌع البحث العلمً وعمل رسابل الماجستٌر والدكتوراه حول هذه الظاهرة،

 المختلفة وآثارها على الفرد والمجتمع.
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ومن خالل وظٌفة خدمة المجتمع تقوم الجامعة بعمل مجموعات توعٌة من األساتذة والمختصٌن 

بها تجوب النوادي الرٌاضٌة والمدارس والمإسسات االجتماعٌة األخرى، لتبٌن مخاطر هذه 

مكن عالجه. عمل معسكرات للخدمة العامة تقوم الظاهرة وكٌفٌة التعرؾ على المتعاطً وكٌؾ ٌ

 مهمتها على كشؾ أبعاد الظاهرة ألفراد المجتمع فً كل مكان.

عمل ندوات للمرأة ٌحاضر فٌها العدٌد من األساتذة المختصٌن إلعالم المرأة بسمات الفرد 

صة المتعاطً، وكٌؾ لها أن تتعرؾ علٌه مبكراً، وكٌؾ ٌمكن لها أن تقتاده للعالج، وخا

 األمهات الالتً ٌسافر أزواجهن للخارج.
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 : دور المسجد فً عالج ظاهرة تعاطً المخدرات

إن مكانة المسجد فً المجتمع اإلسالمً أوضح من أن ٌشار إلٌها بحدٌث مثل ما نعرض له، وما 

عرضنا لهذه المكانة إال من باب معرفة ولو جزء بسٌط من أثره فً حماٌة المجتمع من اآلفات 

 ابل وخاصة تعاطً المخدرات.والرذ

المسجد لؽة اسم لمكان السجود. أما شرعاً: فكل موضع من األرض هو مسجد لقول رسول هللا 

 (ٙٔٔ)جعلت لً األرض مسجداً" 

ونحن نقصد بالمسجد هنا فً هذا البحث ذلك المكان المخصص إلقامة الصالة وإلقاء الدروس 

 والمحاضرات والندوات.

دور العبادة فً اإلسالم، توحً بؤن كل عمل المسلم ٌجب أن ٌكون وإطالق اسم مسجد على 

عبادة، وأن ٌكون المسجد هلل، واالتصال به محور المسلم فً حٌاته كلها قلباً وقالباً، فدابرة 

العبادة ـ التً خلق هللا لها اإلنسان وجعلها ؼاٌته فً الحٌاة ومهمته فً األرض ـ دابرة واسعة، 

 سان كلها وتستوعب حٌاته جمٌعاً.إنها تشمل شإون اإلن

والمسجد فً اإلسالم هو محور لشإون الجماعة المسلمة، بجانب أنه المكان الذي ٌإذن فٌه 

للصالة، ومعنى ذلك أنه لٌس دٌر للرهبنة وال زاوٌة للمتعطلٌن وال تكٌة للدراوٌش، فلٌس فً 

 اإلسالم رهبنة وال دروشة.

صور اإلسالم الماضٌة، فقد ظلت المساجد حارسة هذا ولم ٌكن المسجد للصالة فقط فً ع

اإلسالم، فهً مراكز اإلٌمان ورموزه، وكان الرسول ٌستقبل فٌها الوفود، كما كانت بمثابة 

مكاتب الخدمة االجتماعٌة وجمع التبرعات ومعونة المحتاجٌن ودراسة أحوال المسلمٌن 

مهام أخرى، حٌث التعلٌم والتربٌة  السٌاسٌة، وبناء الجٌوش، بل إن َدْور المسجد امتد لٌشمل

 (7ٔٔ)بالمعنى الشامل لكلمة تربٌة، ذلك المعنى الذي ٌكاد ٌرادؾ معنى الحٌاة بكافة جوانبها.

ٌمكن لنا أن نتبٌن أهمٌة المسجد فً المجتمع اإلسالمً من خالل حادثة الهجرة النبوٌة، حٌث و

مجتمع إسالمً راسخ متماسك، وكان أقبل الرسول ـ لمجرد وصوله واستقراره فٌهاـ على إقامة 

 أول خطوة فً سبٌل هذا األمر هو بناء المسجد.
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وال ؼرور وال عجب، فإن إقامة المسجد أول وأهم ركٌزة فً بناء المجتمع اإلسالمً، ذلك 

المجتمع المسلم، إنما ٌكتسب صفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام اإلسالم وعقٌدته وآدابه، وإنما 

 (8ٔٔ)من روح المسجد ووحٌه. ٌنبع ذلك كله

كما أن من نظام اإلسالم وآدابه شٌوع آصرة األخوة والمحبة بٌن المسلمٌن، لكن شٌوع هذه 

اآلصرة ال ٌتم إال فً المسجد، فما لم ٌتالق المسلمون ٌومٌاً على مرات متعددة فً بٌت من 

 ٌمكن لروح التآلؾ بٌوت هللا، وقد تساقطت ما بٌنهم من فوارق الجاه والمال واالعتبار، ال

 والتآخً أن تإلؾ بٌنهم.

فالمسجد إذن هو المنطلق لتكوٌن الفرد المسلم والمجتمع بؤبعاده اإلنسانٌة واالجتماعٌة والفكرٌة، 

لما ٌقوم به المسجد من دور هام فً اإلرشاد والتوجٌه. كما أنه دار إشباع ومركز النور الساطع، 

النفسً، بل معقل من معاقل الهداٌة والتوجٌه، وكذلك مركز وهو مٌدان للتربٌة الروحٌة والسمو 

من مراكز التعلٌم والتوجٌه لما ٌنفع الناس فً الدنٌا واآلخرة، وهو مدرسة لتقوٌم سلوك اإلنسان 

 وتقوٌة إرادته ودفعه إلى االستقامة والخٌر.

تبر المسجد وٌمكن محاربة ظاهرة تعاطً المخدرات من خالل الدور التربوي للمسجد، حٌث ٌع

أحد المإسسات التربوٌة ذات الدور المباشر فً التؤثٌر على حٌاة الفرد المسلم وسلوكٌاته 

ومعاملته مع أفراد المجتمع حوله، فالمسجد جامع وجامعة ألنه ٌمثل الحٌاة، وهو بحق أفضل 

حاً فً مكان وأطهر بقعة وأقدس محل ٌمكن أن ٌتم فٌه تربٌة المسلم وتنشبته، لٌكون فرداً صال

 المجتمع اإلسالمً الكبٌر.

هذا وٌجب أن تتم محاربة ظاهرة تعاطً المخدرات من خالل الخطب والمحاضرات التً تلقى 

 فً المساجد والندوات التً تعقد به لمناقشة آثارها المختلفة على الفرد والمجتمع عامة.

والفقه اإلسالمً، وكان والمسجد هو المدرسة التً وضعت فٌها أسس الثقافة اإلسالمٌة األولى 

ٌدرس فً المساجد فً الماضً علوم القرآن والسنة والشرٌعة وؼٌرها، وٌمكن أن ٌتم من خالل 

المسجد دراسة الفتاوى والفقه المتعلق بظاهرة المخدرات، والرد على االفتراءات التً ٌوجهها 

سالمٌة السلٌمة، وبها البعض لفبة من الناس قلٌلً الثقافة وممن تنقصهم الخلفٌة الثقافٌة اإل

ٌندرجون لمستنقع تعاطً المخدرات، بحجة أن القرآن والسنة لم تحرمها. فالمسجد من أعظم 
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المإثرات التربوٌة فً نفوس الناشبة ، خاصة حٌنما ٌرون الكبار من آبابهم وأهلهم مجتمعٌن فً 

اً، وهذا أمر هام فً المسجد لذكر هللا والصالة، فٌنشؤ الصؽار على حب المسجد وارتٌاده دابم

 مواجهة ظاهرة انحراؾ األحداث نحو تعاطً المخدرات، فوجود الصبٌة فً

المسجد خٌر لهم من أن ٌذهبوا لدور اللهو واللعب مع أقرانهم الذٌن قلما ٌخلون من سٌبً 

 (9ٔٔ)األخالق.

ٌما بٌنهم، المسجد هنا هو منتدى المسلمٌن وملتقاهم الذي ٌتلقون فٌه العلم النافع وٌتشاورون ف

ومن خالل هذه الشورى والتناصح ٌتم محاربة المخاطر التً تواجه األمة بعد مشاورة أهل 

الرأي فٌها واالستماع لنصحهم وتوجٌههم، ومن خالل دراسة مخاطر تعاطً المخدرات فً 

المجتمع المسلم بصفة عامة والفرد المسلم بصفة خاصة، وعن طرٌق التشاور والتناصح بٌنهم 

ع العالج المحدد لهذه اآلفة: من حٌث فتح عٌادات ملحقة بالمسجد لرعاٌة المدمنٌن ٌتم وض

 وعالجهم، أو من خالل جمع مبالػ مالٌة لعالج هذه الحاالت المدمنة فً المصحات المخصصة.

وهكذا نجد أن هناك رسالة عظمى للمسجد المسلم فً الوقت الحاضر، فمن خالل الصالة ٌتم 

،  (ٕٓٔ)ً االجتماعً، حٌث ٌتم صقل نفس المإمن وإرهاؾ حسه ووجدانه تقوٌم السلوك الشخص

 فال ٌنحرؾ القتراؾ الرذابل من األعمال والسلوكٌات الخاطبة التً منها تعاطً المخدرات.

وكذلك من خالل الدور التعلٌمً التربوي الذي عن طرٌقه ٌمكن ؼرس القٌم اإلسالمٌة الصحٌحة 

ل الندوات المتخصصة التً ٌلقٌها أطباء مسلمون وؼٌرهم فً نفوس األفراد، وكذلك من خال

 ممن لهم اتصال بدراسة ظاهرة تعاطً المخدرات.

ولكن ما نراه الٌوم من انحسار لدور المسجد عن تلك المعانً والمهام التربوٌة الهامة )حٌث 

 نراه الٌوم مقتصراً على تؤدٌة الصالة( فإنه ٌرجع لعدة أسباب أهمها:

 من المسلمٌن فً تمسكهم بدٌنهم.ضعؾ الكثٌر  -ٔ

 انخداع بعض المسلمٌن بزخرؾ الحٌاة فً المجتمعات ؼٌر اإلسالمٌة. -ٕ

 (ٕٔٔ)البدع والشوابب التً انتشرت لجهل المسلمٌن بدٌنهم. -ٖ
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ولكن ٌمكن أن ٌكون للمسجد دوره المإثر عن طرٌق إنشاء المكتبات الملحقة به، وتزوٌده  -ٗ

 مجال الدعوة وفً مواجهة هذه المشكالت المجتمعٌة.بؤبمة ودعاة متفهمٌن لدورهم فً 

وعلٌه ٌجب أن ٌتم اختٌار أبمة المساجد بعناٌة فابقة حتى ٌقوموا بالدور المطلوب على أكمل 

وجه، فلٌست رسالة إمام المسجد مقتصرة على أداء الصلوات فحسب، بل تتعدى ذلك لشرح 

حاضرات التً تمس صمٌم المشكالت دروس التوعٌة وتوجٌه المسلمٌن عن طرٌق الخطب والم

 المعاصرة فً المجتمع، ومن أهم هذه المشكالت مشكلة تعاطً المخدرات، فعلٌه أن ٌبٌن للناس
حكمها من حٌث التعاطً أو االتجار أو التهرٌب أو التموٌل أو زراعة النباتات التً تستخرج 

 منها أو استعمالها للعالج.

ن لدور خطٌر، إن استثمر كما ٌجب لكان وقاٌة للمجتمع من فال شك فً أن هذا الدور لرجل الدٌ

 آثار وشرور تعاطً المخدرات وانتشارها.

 : دور وسائل اإلعالم فً عالج ظاهرة تعاطً المخدرات والوقاٌة منها

إن وسابل اإلعالم المختلفة فً عالمنا المعاصر سواء كانت مسموعة أم مربٌة أم مقروءة تعتبر 

التربوٌة ذات التؤثٌر القوي على الرأي العام وتوجٌه األمة الوجهة الصحٌحة من أهم المإسسات 

 المعدة لها.

ووسابل اإلعالم كمإسسات تربوٌة تمتاز بؤن لدٌها قدرة عالٌة على جذب الناس من مختلؾ 

األعمار ومن الجنسٌن، وهً أداة هامة من أدوات النهوض بالمجتمعات ثقافٌاً، كما أنها تمتاز 

ال تتوافر فً ؼٌرها من وسابط الثقافة األخرى، حٌث إنها سرٌعة االستجابة لنشر  بممٌزات

العلم والمعرفة والتطبٌق، سرٌعة اإلذاعة لها وقد مكنها من ذلك اعتمادها  المستحدثات فً مجال

 (ٕٕٔ)أساساً على أحدث وسابل العلم الحدٌث والتكنولوجٌا.

صٌة الفرد وتوجٌهه، وتؤثٌرها على صٌاؼة وإذا سلمنا بدور وسابل اإلعالم فً صٌاؼة شخ

تفكٌره بما تملك هذه المإسسات اإلعالمٌة من وسابل مطبوعة مثل: الكتب والصحؾ والمجالت 

والنشرات والملصقات، أو بالوسابل السمعٌة والمربٌة: كاإلذاعة والتلفزٌون والسٌنما والمسرح 

ابل والمإسسات فً عالج ظاهرة والمهرجانات والمعارض، فالبد أن نسلم بدور هذه الوس

 تعاطً المخدرات.
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إن مواجهة ظاهرة تعاطً المخدرات عبر وسابل اإلعالم تحتاج منا إلى خطة مدروسة تتوخى 

نشر المعلومات والحقابق المتعلقة بظاهرة تعاطً المخدرات بموضوعٌة كاملة، دون تهوٌل أو 

المتمٌزة باإلبداع بالتصدي لهذه  تهوٌن، مما ٌتطلب ذلك توظٌؾ كافة الطاقات والكفاءات

الظاهرة من خالل البرامج المختلفة ونشر الوعً العلمً بٌن فبات المجتمع المهنٌة 

 (ٖٕٔ)والعمرٌة.

ولذلك فعلٌنا أن نوجه هذا المنبر التربوي الهام الوجهة التً تتفق مع دٌننا اإلسالمً الحنٌؾ، 

 اعاة األمور اآلتٌة:واستخدامه فً مواجهة ظاهرة تعاطً المخدرات مع مر

توجٌه هذه الوسابل الوجهة الصحٌحة، حتى ال تكون سالًحا ذا حدٌن، فال تعرض أعمال  -ٔ

تحارب المخدرات وأعمال أخرى تساعد على تعاطٌها وانتشارها، وهذا ٌتطلب مراجعة كل 

 ما ٌقدم من خالل هذه الوسابل مراجعة دقٌقة حتى تتفق والهدؾ المطلوب.

ة بصفة دابمة للقابمٌن على أمر هذه الوسابل وتزوٌدهم بالطرق عقد دورات تدرٌبٌ -ٕ

 واألسالٌب والمعلومات الصحٌحة حول هذه الظاهرة وكٌفٌة عالجها.

أن تكون البرامج والمشروعات المقدمة من خالل هذه الوسابل التً ؼاٌتها محاربة ظاهرة  -ٖ

ب الشخص فً  االستماع إلٌها تعاطً المخدرات وعالجها متصفة بالسمات التً ترؼِّ

واالستفادة بها، مع مراعاة اإلخراج الجٌد وبالشكل المناسب الجذاب، ومع مراعاة تجوٌد 

 المحتوى، وأن تكون متفقة مع التعالٌم اإلسالمٌة وثقافتنا السابدة.

ٌجب أن تخاطب هذه البرامج كافة األعمار، وبلؽة ٌفهمها معظم الناس حتى تعم الفابدة من  -ٗ

 هذه البرامج.

ٌجب أن ندرك جٌداً عدم االستخدام األمثل لوسابل اإلعالم، وعدم االستفادة من جهودها و

ن اإلدمان من نشر مخالبه فً المجتمع لدرجة ٌصعب معها العالج  المثمرة من العوامل التً ُتَمكِّ

(
ٕٔٗ

.) 
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 الفصل الخامس

  والمخدرات اإلدمانالطرق العدٌدة لعالج ظاهرة 

 المخدرات :بداٌة االهتمام بعالج 

بداٌة االهتمام بمكافحة المخدرات وتعاطٌها وإدمانها كان ٌنظر إلٌها كما ٌنظر إلى الجراثٌم  فً

تهاجم الناس وتصٌبهم بالمرض فبدا األمر وكأن المتعاطً إنسان ال إرادة له  التًوالمٌكروبات 

استدرجه تاجر المخدرات وأعوانه حتى جعلوه ٌدمنها فلما انفق كل ما ٌملكه علٌها تحول إلى 

 فًمروج لها ٌغرر بالناس كما غرر به. وهذا لٌس صحٌحا إال فى حاالت قلٌلة للغاٌة، أما 

الحاالت فإن تعاطً المخدرات وما تبعه من إدمان كان عمال واعٌا أقدم الغالبٌة العظمى من 

علٌه الشخص عن علم واختٌار وبإرادة كاملة ال ٌنتقص منها أن ٌكون قد تأثر بعوامل نفسٌة أو 

 . اجتماعٌة

نتٌجة لهذه النظرة الضٌقة إلى المخدرات وجهت الحكومات ومؤسساتها على اختالفها اهتمامها 

ص الذٌن ٌجلبون المخدرات والذٌن ٌتجرون فٌها فشددت عقوباتهم المرة تلو المرة، إلى األشخا

فشددت العقوبة  لعل ذلك ٌثنٌهم عن جلبها واالتجار فٌها. ولم تنس المتعاطً والمدمن،

القانون بالنسبة لهما أٌضا كً ٌفٌقا وال ٌدعا هؤالء وأولئك ٌخدعونهما أو  فًالمنصوص علٌها 

هكذا فات الحكومات أن تدرك أن تشدٌد العقوبات، سواء بالنسبة للجالبٌن و . ٌغررون بهما

والمهربٌن والتجار، أو بالنسبة للمتعاطٌن والمدمنٌن ال ٌكفى بذاته لمنع الفرٌق األول من جلب 

 ٕ٘ٔ. المخدرات واالتجار فٌها وال لصرف الفرٌق الثانً عن تعاطٌها وإدمانها

ن أجرٌت دراسة إحصائٌة تحلٌلٌة لجرائم جلب المخدرات وبالنسبة للفرٌق األول فقد سبق أ

واالتجار فٌها قبل تشدٌد العقوبات وبعد تشدٌدها تبٌن منها أنه عقب التشدٌد مباشرة حدث 

% استمر ستة أشهر فقط ثم عاد إلى االرتفاع شٌئا فشٌئا حتى بلغ 05انخفاض شدٌد فٌها بلغ 

وهكذا حتى أصبح كالمتوالٌة الحسابٌة، األمر % بعد عامٌن 055% بعد عام واحد ثم بلغ 055

دل على أن تشدٌد العقوبات ال ٌكفً وحده لمنع الجلب واالتجار فٌها أو حتى للحد منهما  الذي

وإنما ٌجب، فضال عن ذلك، منع الطلب على المخدرات أو خفضه إلى أدنى حد ممكن. ذلك أنه 
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ٌهم بأرباح ضخمة ال تدرها أي تجارة أن المخدرات تعود علف طالما وجد المهربون والتجار

أخرى فإنهم لن ٌنصرفوا عنها مهما كانت المخاطر التً تكتنفها والتً ٌظنون دائما أنهم قادرون 

البالد المنتجة ال ٌزٌد  فًعلى تجنبها والتغلب علٌها. من ذلك أن سعر الكٌلوغرام من األفٌون 

عشرة آالف دوالر. وفى صناعة الكوكاٌٌن البالد المستهلكة  فًعشرة دوالرات بٌنما هو  على

 . دوالر ألفمائة  بحوالًٌعود توظٌف مائة دوالر على صاحبها بفوائد تقدر 

المتعاطٌن والمدمنٌن فهم الذٌن ٌشترون المخدرات باألسعار  أيوهنا ٌأتً دور الفرٌق الثانً 

تشجعهم  التًباح الطائلة ٌحددها التجار ومن قبلهم المهربون والجالبون فٌحققون لهم األر التً

هذه التجارة. وهو ما رأت الحكومات أن تشدٌد العقوبة من شأنه أن ٌجعلهم  فًعلى االستمرار 

ٌفٌقون فٌنصرفون عنها وٌكفون عن شرائها ونسٌت أن هذا إن صح بالنسبة لمن ٌتعاطون 

اطٌها إلى اإلدمان ٌؤدي تع التًالمخدرات التً ال تحدث إدمانا فإنه ال ٌصح بالنسبة للمخدرات 

. شًءوالذٌن لن تخٌفهم العقوبة مهما كانت شدٌدة ألن حالة اإلدمان تجعلهم ٌستخفون بكل 

سٌعوضونها برفع  التًفإن الطلب سٌبقى وسٌقوم التجار بتلبٌته مهما كانت المخاطر  وبالتالً

ٌبذلون أقصى ما األسعار وهم على ثقة من أن المدمنٌن لن ٌستطٌعوا التوقف عن الشراء وإنما س

فً وسعهم من الجهد للحصول على المال الالزم للشراء. أما إذا افترضنا عجز التجار عن 

فإن ذلك لن ٌجعل المدمن ٌتوقف بل سٌعمل من جانبه للحصول على البدٌل (الصنف)توفٌر 

 . أدمنه الذيقد ٌكون أشد ضررا من النوع  الذي

مواجهة المخدرات أصبحت المسؤولٌة عن مكافحتها  فًونتٌجة لالعتماد على العقوبات الشدٌدة 

ملقاة على عاتق الشرطة والقضاء والسجون، فالشرطة تالحق وتقبض على الجالبٌن والمهربٌن 

 فًوالتجار والمتعاطٌن والمدمنٌن لتقدمهم للقضاء الذي ٌوقع علٌهم العقوبات المنصوص علٌها 

 . قضوا بها عقوباتهمفٌودعون بالسجون لٌ ثبتت ادانتهمالقانون إذا 

ولعل عدم ظهور آراء مبتكرة ومواقف غٌر تقلٌدٌة من مشكلة المخدرات ٌرجع إلى هذا الوضع 

الناشئ عن اعتقاد المشرع أن األمر ال ٌحتاج إلى أكثر من الجهود الشرطٌة  العملًغٌر 

جهودهم بالفشل لم ٌكن غرٌبا أن تكلل  وبالتالًالمستمرة واألحكام القضائٌة السرٌعة والقاسٌة 

الكمٌات  فًكشفت عنه الزٌادة المستمرة فً جرائم المخدرات من كل األنواع وزٌادة أكبر  الذي

ٌجري  التً% من الكمٌة اإلجمالٌة 05ترى األمم المتحدة أنها تساوى  والتًٌتم ضبطها  التً

 . تهرٌبها إلى داخل الدولة
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القضائٌة مثل الوعظ من  - فحة الشرطٌةال ننكر أنه كانت هناك جهود بذلت على هامش المكا

المساجد وغٌرها من أماكن الصالة ، والنصح واإلرشاد من جانب  فًجانب بعض رجال الدٌن 

، فضال عن المؤتمرات  اإلذاعة والتلفاز فًمجال المخدرات  فًبعض األطباء والباحثٌن 

ى الجمٌع مدمنٌن وغٌر فإن هذه األنشطة كلها موجهة إل والندوات وورش العمل. وكما نالحظ

مدمنٌن كما أنه ٌعٌبها السطحٌة الشدٌدة الناشئة عن أن الذٌن قاموا بها كانوا وال ٌزالون على ثقة 

كما ٌقول العوام  (سد خانة)حقٌقته ال ٌزٌد عن أن ٌكون  فًمن أن شٌئا جادا لن ٌتحقق واألمر 

 ٕٙٔ. ثرأي التظاهر بقضاء واجب ال أك

 عالج اإلدمان :

واجتماعً معا بحٌث ٌتعذر أن ٌتخلص  عالج اإلدمان متعدد األوجه فهو جسمً ونفسً

اقتصر على عالج الجسم دون النفس أو النفس دون الجسم أو تؽاضى  إذاالشخص من اإلدمان 

 . عن الدور الذي ٌقوم به المجتمع فً العالج

المخدرات. ومن األهمٌة وٌبدأ العالج فً اللحظة التً ٌقرر فٌها الشخص التوقؾ عن تعاطً 

بمكان أن ٌكون هو الذي اتخذ القرار بالتوقؾ ولم ٌفرض علٌه وإال فإنه لن ٌلبث أن ٌعود إلى 

التعاطً فً أول فرصة تسنح له. وهنا ٌثور تساإل حول القرار الذي ٌصدره القاضً بإٌداع 

فٌه لمدة معٌنة  قدم إلى المحكمة، وثبت لها أنه مدمن، إلحدى المصحات لٌعالج الذيالشخص 

والذي ٌبدو بجالء أنه لٌس هو الذي اتخذه وبإرادته وإنما فرضته علٌه المحكمة وهل ٌرجح أال 

ٌستجٌب للعالج وال ٌلبث أن ٌعود إلى التعاطً؟ نعم من المرجح أن ٌحدث ذلك، وهو ما أكدته 

ً العالج وتبٌن المصحات لتلق إٌداعهمالدراسات التً أجرٌت على عٌنة من المدمنٌن الذٌن تم 

 .أنهم استمروا فً تعاطً المخدرات أثناء وجودهم فٌها وبعد خروجهم منها

 . ٌبدأ العالج فً اللحظة التً ٌقرر فٌها الشخص التوقؾ عن تعاطً المخدرات

كذلك المدمنون الذٌن تلح علٌهم أسرهم لٌدخلوا المصحات لتلقً العالج فال ٌملكون إال الموافقة  

إنهم ال ٌتوقفون عن التعاطً أثناء إقامتهم بالمصحات وإلى أن ٌؽادروها وقد عد طول رفض، فب

فشل العالج ولم تجن أسرهم ؼٌر الخسارة المالٌة الفادحة والمتمثلة فٌما أنفقته على عالج ؼٌر 
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أدمن  الذيحصل علٌها المدمن إلنفاقها على المخدر  التًحقٌقً باإلضافة إلى المبالػ الكبٌرة 

 .تعاطٌه

المقابل نرى المدمن الذي اتخذ قراره بالتوقؾ عن التعاطً، من تلقاء نفسه ودون ضؽط من وب

أحد، ٌقاوم بإصرار حالة االنسحاب التً تعترٌه وٌتحمل ما تسببه له من آالم مستعٌنا بما ٌعتقد 

أنه ٌساعده على المضً فٌما قرره كالصالة والصوم وضروب العبادة األخرى فضال عن 

 .ج البدنً والنفسً. وهو ما الحظناه فً الحاالت التً حالفها التوفٌقوسابل العال

% من ٗٙلذلك لم ٌكن ؼرٌبا أن تكون نسبة الذٌن لم ٌفلح معهم العالج وعادوا إلى اإلدمان 

 . العدد اإلجمالً لمن دخلوا المصحات للعالج

عما إذا كان قد سبق له بعد أن ٌلمس الطبٌب رؼبة المدمن فً العالج وسعٌه إلٌه ٌبدأ فً البحث 

أن تلقى عالجا أم ال، الحتمال أن ٌكون للعالج الذي تلقاه أثر ولكنه ال ٌظهر إال متؤخرا، وهو ما 

وأحسنها  ٌجب أن ٌؤخذه بعٌن االعتبار، خاصة بعد ما تبٌن من أن أطول البرامج العالجٌة

 .تنظٌما أسفرت عن نتابج لم ٌكن من الممكن التنبإ بها

همٌة بمكان التعرؾ على شكل العالقة بٌن المدمن وبٌبته االجتماعٌة لعالقة ذلك كذلك من األ

بالنتٌجة التً سٌنتهً إلٌها العالج من حٌث النجاح أو الفشل، فاألشخاص الذٌن ٌتلقون دعما 

 .اجتماعٌا أو أسرٌا ٌتوقع لهم أن ٌتحسنوا أكثر من هإالء الذٌن ال ٌتلقون مثل هذا الدعم

تعترض طرٌق تقدٌر العالج هً تحدٌد ما الذي ٌحاول ذلك العالج  التًالمشكلة  وباختصار فإن

أي نوع من األفراد. وبؽض النظر عن طرق العالج وأسالٌبه فإن تعاون المدمن  تحقٌقه ولدى

مع من ٌقومون بعالجه من أجل الشفاء من اإلدمان ٌلعب دورا بالػ األهمٌة فً حدوث ذلك. 

أن من ٌتعاطون المخدرات أنفسهم ٌقاومون العالج، وأنهم وألسباب  ؼٌر أنه كثٌرا ما ٌحدث

المساعدة وكثٌرا ما قٌل، بدرجة كبٌرة  تلقً اإلقالع عن اإلدمان أو فًؼٌر مفهومة ال ٌرؼبون 

 .من االطمبنان، أنه ال ٌوجد شًء ٌمكن ألي شخص أن ٌعمله إذا لم ٌرد المدمن أن ٌساعد نفسه

علما، منذ البداٌة، باالحتماالت المختلفة سواء منها المصاحبة للعالج  لذلك ٌجب أن ٌحاط المدمن

أو التالٌة له حتى إذا لم ٌتحقق النجاح المنشود لم ٌصب بخٌبة أمل كبٌرة أو ٌفقد ثقته فً 

نجاح العالج وفشله وأن النجاح لٌس فورٌا أو  فًالمعالج. كما ٌجب أن ٌكون واعٌا بدوره 

  .حتاج لبلوؼه إلى قدر كبٌر من الصبر والتحملسرٌعا بالضرورة بل هو ٌ
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وحتى قبل أن ٌتقدم المدمن لتلقى العالج فإن سعٌه التلقابً إلى الشفاء من اإلدمان أو اإلقالع 

التام عن التعاطً ٌجب أن ٌقترن لدٌه باالعتقاد بوجود احتمال راجح لشفابه وهو ما ٌفوق فً 

عونة وعدم التعاطؾ أو المبالؽة فً التعاطؾ كؤن ٌحاول القٌمة واألثر العالج الطبً المتسم بالر

ٌدمنه وهو تصرؾ من شؤنه أن  الذيالطبٌب أن ٌعالج المدمن بتقدٌم مخدرات بدٌلة للمخدر 

ٌجعل التخفٌؾ التلقابً من التعاطً أقل احتماال ألن ٌتحقق، وفً أسوأ االحتماالت ٌكون مصدرا 

 .لمدد قاتل من المخدرات السامة

الحال فإننا لن ندخل فً تفاصٌل العالج وذلك لسببٌن، األول ألنه ٌختلؾ من شخص  وبطبٌعة

إلى آخر، والثانً ألنه ٌشتمل على جهود عدٌدة طبٌة ونفسٌة واجتماعٌة بٌنها درجة عالٌة من 

وإٌمان المختصٌن باإلضافة  التشابك تحتاج من أجل أن تحقق النتابج المنشودة إلى علم وخبرة

 7ٕٔ.مع المدمن ومع أسرته وكل من ٌهمهم أمره وتعاون هإالء معهم إلى تعاونهم

 فً بعض الدول العربٌة : المصحات المخصصة لعالج المدمنٌن

بقً الحدٌث عن المصحات المخصصة لعالج المدمنٌن والتً نصت القوانٌن الخاصة 

اإلدمان والتً بدونها بالمخدرات على إنشابها إلٌداع المدمنٌن بها المدد الالزمة لشفابهم من 

عدم وجود بٌانات عما ٌوجد من مصحات على مستوى  ٌتعذر مواجهة هذه المشكلة. وقد تبٌن

العالم العربً ال من حٌث عددها أو نظام العمل فٌها وال من حٌث طرق العالج المتبعة فٌها أو 

أي  ول علىعدد المتعاملٌن معها ونسبة الذٌن نجح معهم العالج وذهبت جهودهم سدى للحص

 . بٌان منها سواء من جامعة الدول العربٌة أو من صندوق اإلدمان

وأخٌرا هدانً تفكٌري إلى الرجوع إلى البحوث التً أجراها الدارسون من أبناء الدول العربٌة 

ٌنظمها المركز القومً للبحوث االجتماعٌة  التًممن التحقوا بدورات المخدرات التدرٌبٌة 

والجنابٌة منذ نٌؾ وثالثٌن عاما، وهً بحوث شدٌدة التواضع بالنظر إلى أن الدارسٌن لم ٌسبق 

لهم إجراء بحوث باإلضافة إلى قصر مدة الدورة، مما ال ٌتٌح لهم وقتا كافٌا للرجوع إلى 

 .لب األعمالؽا فًالمراجع وتتبع المصادر فتؤتً البحوث ضعٌفة 
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ونبدأ بالمملكة العربٌة السعودٌة التً أقٌمت فٌها مستشفٌات سمٌت مستشفٌات األمل وذلك عام 

مٌالدٌة( فً ثالث مدن هً: الرٌاض والدمام وجدة وخصصت لعالج  98ٙٔهجرٌة ) 7ٓٗٔ

 .مدمنً المخدرات وتؤهٌلهم للعودة للمجتمع واالندماج فٌه

وجد فرٌق مكون من أخصابً اجتماعً وأخصابً نفسً وفٌما ٌتعلق بالعمل فً المستشفى ٌ

وطبٌب نفسً، فضال عن طاقم التمرٌض، ٌبدأ عمله بعد تحوٌل المدمن إلى المستشفى حٌث 

الذي  األخصابًٌستقبله العاملون فً قسم االستقبال لٌثبتوا البٌانات الخاصة به ثم ٌحٌلونه إلى 

لى أهم األسباب التً دفعته إلى التعاطً جمٌع جوانبها والوقوؾ ع ٌقوم بدراسة حالته من

فاإلدمان وتدوٌن ذلك فً استمارة سرٌة، ثم بعد ذلك ٌحٌله إلى بقٌة الفرٌق المعالج لٌتعاملوا معه 

كل حسب اختصاصه. وٌعقد فرٌق العمل اجتماعا دورٌا لوضع خطة العالج فً ضوء الظروؾ 

ً العالج الذي ٌشمل جسمه ونفسه الصحٌة والنفسٌة واالجتماعٌة للمرٌض ثم ٌبدأ فً تلق

سرٌرا فضال عن اآلتً: مسجد، صالة  8ٕٓوٌشتمل كل مستشفى على   .وظروفه االجتماعٌة

 .شخص، صالة لأللعاب الرٌاضٌة ومكتبة ٖٓٓطعام، قاعة محاضرات تتسع ألكثر من 

مستشفٌات وفً المملكة األردنٌة لم تنشؤ مصحات لعالج المدمنٌن واكتفً بفتح أقسام فً بعض ال

ومنها مستشفى األمراض العقلٌة فً عمان، األمر الذي جعل المدمنٌن ٌعزفون عن اللجوء إلٌه 

لتلقً العالج خوفا من أن ٌظن الناس أنهم مجانٌن، فال ٌتعاملون معهم أو ٌسخرون منهم أو 

8ٕٔ. العتقادهم بؤنهم سٌوضعون مع المجانٌن فٌصٌبهم منهم أذى أو تنتقل إلٌهم عدوى الجنون
 

ؼٌر أنه توجد مصحات تابعة للقطاع الخاص ٌتعامل معها المدمنون األُثرٌاء القادرون على 

 .بالفشل ٌنتهًتحمل نفقات العالج الباهظة وهو عالج ٌستؽرق وقتا طوٌال وؼالبا ما 

وٌشبه الوضع فً مصر نظٌره فً األردن حٌث أنشؤت وزارة الصحة قسمٌن للعالج من 

اإلدمان أحدهما فً مستشفى العباسٌة لألمراض العقلٌة واآلخر فً مستشفى الخانكة وهو أٌضا 

لمصابٌن بؤمراض عقلٌة وكالهما ال ٌستقبل إال عددا قلٌال للؽاٌة من المدمنٌن الذٌن تحٌلهم 

المحافظات فإن أقسام عالج المدمنٌن تلحق  فًالعالج بدال من سجنهم. أما  المحاكم لتلقً

واألطباء  األخصابٌٌنبالمستشفٌات وهً فً الؽالب األعم فقٌرة للؽاٌة فً إمكاناتها وفً 

وؼٌرهم، لذلك نادرا ما تنجح فً تخلٌص أحد من اإلدمان بل تباع فٌها المخدرات على اختالفها 

رضٌن وتجار الصنؾ كما ٌؤتً بها الزوار من خارج المستشفى، سواء بواسطة العمال والمم
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منهم زوار المدمنٌن أو زوار المرضى اآلخرٌن الذٌن ٌتلقون العالج فً األقسام األخرى من 

المستشفى، لٌس ذلك فحسب، بل إن بعض هإالء المرضى ال ٌلبث أن ٌتعاطى المخدرات 

مصحات كثٌرة كبٌرة وفاخرة ال تقل عن الفنادق من فبة وبالنسبة للمدمنٌن األثرٌاء توجد . فٌدمن

خمس نجوم وتقع فً مناطق هادبة كحلوان والمعادي والمهندسٌن وطرٌق مصر اإلسماعٌلٌة 

الصحراوي وهً تتقاضى مبالػ ضخمة مقابل إقامة المدمن وعالجه وإعادة تؤهٌله ؼٌر أنه ٌندر 

 . أن ٌتخلص أحد من زبابنها من اإلدمان

من فإنها، بالنظر إلى أوضاعها االقتصادٌة ؼٌر المواتٌة، لم تتمكن من إنشاء مصحات أما الٌ

خاصة لعالج المدمنٌن واكتفت بفتح أقسام ألحقتها بالمستشفٌات الحكومٌة ٌتردد علٌها عدد قلٌل 

 . القات الذٌن تحالؾ ضدهم اإلدمان واألمراض على اختالفها وكبر السن مدمنًمن 

  :المخدرات عالج إدمانبرامج 

تشمل عالجات اإلدمان تنظٌم برامج عالجٌة للمرضى سواء فً المستشفٌات أو فً العٌادات 

الخارجٌة وتقدٌم المشورة لهم ومساعدتهم على مقاومة استخدام المخدرات مرة أخرى والتؽلب 

  .على اإلدمان

  :برامج العالج -ٔ

على العالج الداعم ومنع االنتكاس  وتشمل الدورات التعلٌمٌة التً تركز على حصول المدمن

 .وٌمكن تحقٌق ذلك فً جلسات فردٌة أو جماعٌة أو أسرٌة

أخذ المشورة من مستشار نفسً بشكل منفرد أو مع األسرة ، أو من طبٌب  :المشورة -2

  .نفسً تساعد على مقاومة إؼراء إدمان المخدرات واستبناؾ تعاطٌها

ٌمكن أن تساعد على إٌجاد وسابل للتعامل مع الرؼبة الشدٌدة فً  : عالجات السلوك -3

استخدام المخدرات، وتقترح استراتٌجٌات لتجنب ذلك ومنع االنتكاس، وتقدٌم اقتراحات حول 

  .حدث إذاكٌفٌة التعامل مع االنتكاس 

تنطوي أٌضا على الحدٌث عن عمل المدمن، والمشاكل القانونٌة،  :مشورةالتقدٌم  -4

  .القات مع العابلة واألصدقاءوالع
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مع أفراد األسرة وٌساعدهم ذلك على تطوٌر مهارات اتصال أفضل مع : أخذ المشورة -5

 .المدمن حتى ٌكونوا أكثر دعًما له

 : جماعات المساعدة الذاتٌة -6

هذه الجماعات موجودة من أجل األشخاص المدمنٌن على المخدرات ورسالتهم هً أن اإلدمان 

مزمن وهناك خطر لالنتكاس، وأن العالج الداعم والمستمر والذي ٌشمل العالج هو مرض 

باألدوٌة وتقدٌم المشورة واجتماعات جماعات المساعدة الذاتٌة ضروري لمنع االنتكاس مرة 

 9ٕٔ.أخرى. ٌساعد الطبٌب المعالج على تحدٌد موقع هذه الجماعات

  :عالج االنسحاب -7

باختالؾ نوع المخدرات المستخدمة وتشمل األرق، التقٌإ، أعراض انسحاب المخدرات تختلؾ 

التعرق، مشكالت فً النوم، الهلوسة، التشنجات، آالم فً العظام والعضالت، ارتفاع ضؽط الدم 

 . االكتباب ومحاولة االنتحار ,ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم

المخدرات بسرعة وأمان، وٌشمل الهدؾ من عالج االنسحاب )إزالة السموم( هو وقؾ تناول 

 :ذلك

ا  -ٔ ًٌّ  .خفض جرعة المخدرات تدرٌج

  .استبداله بمواد أخرى مإقتا ٌكون له آثار جانبٌة أقل حدة ، مثل المٌثادون أو البوبرٌنورفٌن -ٕ

لخضوع لعالج االنسحاب فً العٌادات الخارجٌة، لبالنسبة لبعض الناس قد ٌكون آمًنا  -ٖ

 .المستشفى إلىطلب الدخول والبعض اآلخر قد ٌت

 (ٌنبؽً لبرامج العالج تقٌٌم مدمنً المخدرات لوجود فٌروس نقص المناعة البشرٌة )اإلٌدز -ٗ

 .األمراض المعدٌة األخرى مرض السل أو التهاب الكبد الوبابً ب وج، أو أو

 :  سوء تعاطً المخدرات لدى األطفال و الوقاٌة من خطر اإلدمان

دمان على المخدرات هً بعدم تناول المخدرات على اإلطالق، واستخدام أفضل وسٌلة لمنع اإل

فقد ٌصؾ الطبٌب أدوٌة لتخفٌؾ األلم أو البنزودٌازٌبٌن  اإلدمانالحذر عند أخذ أي دواء ٌسبب 
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هذه  األطباءلتخفٌؾ القلق أو األرق، أو الباربٌتورات للتخفٌؾ من التوتر أو التهٌج. ٌصؾ 

ا بجرعات آمنة و األدوٌة ٌتم مراقبة استخدامها بحٌث ال ٌحصل المرٌض على جرعة كبٌرة جّدً

ا. إذا كان المرٌض ٌشعر بحاجة إلى أخذ جرعة أكبر من الجرعة الموصوفة  أو لفترة طوٌلة جّدً

 .من الدواء، فإنه ٌجب التحدث مع الطبٌب

 :  الوقاٌة من سوء تعاطً المخدرات لدى األطفال

 .األطفال حول أخطار تعاطً المخدرات وإساءة استعمالهاالتحدث مع  :التواصل -ٔ

االستماع الجٌد عند تحدث األطفال عن ضؽط أصدقابهم علٌهم لالستخدام الخاطا  :االستماع -ٕ

 . للمخدرات، ودعم جهودهم لمقاومة ذلك

ٌجب على اآلباء واألمهات أن ٌتجنبوا إدمان المخدرات والكحول لٌكونوا   :القدوة الحسنة -ٖ

قدوة حسنة ألبنابهم؛ حٌث إن األطفال من اآلباء واألمهات الذٌن ٌتعاطون المخدرات معرضون 

  . بشكل أكبر لخطر اإلدمان

العالقة القوٌة المستقرة بٌن اآلباء وبٌن أطفالهم تقلل من أخطار استخدام الطفل  :تقوٌة العالقة -ٗ

 ٖٓٔ.للمخدرات

 : منع االنتكاس

مدمن المخدرات معرض لالنتكاس والعودة الستخدامها مرة أخرى بعد المعالجة، ولتجنب ذلك 

 :الخطوات التالٌة إتباعٌجب 

تجنب الحاالت عالٌة األخطار مثل عدم الذهاب مرة أخرى إلى الحً الذي تم استخدامه  -ٔ

 .للحصول على المخدرات واالبتعاد عن أصدقاء السوء

  .لى مساعدة إذا تم استخدام المخدرات مرة أخرىع الحصول على الفور -ٕ

 : االلتزام بخطة العالج الخاصة -ٖ

ا من اإلدمان،  ًٌ قد ٌبدو وكؤن المرٌض ٌتعافى وأنه ال ٌحتاج للحفاظ على اتخاذ خطوات للبقاء خال

ولكن ال ٌنبؽً التوقؾ عن رإٌة الطبٌب النفسً، والذهاب إلى اجتماعات فرٌق الدعم الخاص 

                                                           
 ىـ . 1437مجاد اول  17االلكرتونية لوزارة الصحة يف ادلملكة العربية السعودية . البوابة  ( www.moh.gov.saادلرجع السابق  - 131



 

96 
 

ا من اإلدمان كبٌرة إذا تمت به أو  ًٌ تناول الدواء الموصوؾ؛ حٌث إن الفرصة فً البقاء خال

 . متابعة العالج بعد الشفاء

 عالج اإلدمان :

فً اللحظة التً ٌقرر فٌها الشخص التوقؾ عن تعاطً المخدرات.  العالج من المخدرات  وٌبدأ

ولم ٌفرض علٌه وإال فإنه لن ٌلبث  ومن األهمٌة بمكان أن ٌكون هو الذي اتخذ القرار بالتوقؾ

 .أن ٌعود إلى التعاطً فً أول فرصة تسنح له

قدم إلى المحكمة،  الذيوهنا ٌثور تساإل حول القرار الذي ٌصدره القاضً بإٌداع الشخص 

وثبت لها أنه مدمن، إلحدى المصحات لٌعالج فٌه لمدة معٌنة والذي ٌبدو بجالء أنه لٌس هو 

الذي اتخذه وبإرادته وإنما فرضته علٌه المحكمة وهل ٌرجح أال ٌستجٌب للعالج وال ٌلبث أن 

ً أجرٌت على ؟ نعم من المرجح أن ٌحدث ذلك، وهو ما أكدته الدراسات الت ٌعود إلى التعاطً

المصحات لتلقً العالج وتبٌن أنهم استمروا فً تعاطً  إٌداعهمعٌنة من المدمنٌن الذٌن تم 

 ٖٔٔ. المخدرات أثناء وجودهم فٌها وبعد خروجهم منها
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ماذا بعد عالج المخدرات  :  

 اإلدمانعالج  ، وذلك الشعور ٌستمر معه لمدة عدة أشهر بعد مخدراتالرغبة فً العودة لل -ٔ

ده لمدة طوٌلة علٌه على المخدرات ، ذلك اإلحساس والرؼبة فً العودة للُمخدرات هو نتٌجة لتعوُّ

ده على مصاحبة مجموعة من أصدقاء ومج ٌَذهب إلٌها، وهو وتعوُّ موعة من األماكن التً كان 

 .ٌَحتاج لإلرادة حتى ٌإثِّر فً هذه المجموعات ال أن ٌتؤثَّر بها مرة أخرى

والشًء اآلَخر هو احتٌاجه إلى مجموعة من العالقات االجتماعٌة السوٌة التً ُتساعده على 

ي من عزٌمته، ؼٌر أن ٌَخشى هذه العالقات النُّضوج، وُتساعد إرادته فً النمو وُتقوِّ ه كثًٌرا ما 

الجدٌدة لَخوفه من َمعرفة الناس أنه كان مدمًنا، والحتٌاج الصداقة الجدٌدة للُمصارحة بماضً 

اإلنسان فإن هذه الصداقات الَجدٌدة ُتسبِّب له القلق والتوتُّر وتدفعه بعًٌدا عن تكوٌن عالقات 

 .جدٌدة مع أفراد أصحاء

 : الحٌاةمشاكل التأقلُم مع  -ٕ

، وهذه تحتاج منه واكتساب طُرق جدٌدة لإلشباع بعًٌدا عن المخدرات مشاكل التؤقلُم مع الحٌاة

إلى تعلم أنماط جدٌدة من السلوك وتحمُّل ظروؾ الحٌاة، والتؤقلُم مع المشاكل وُمواجهتها، وفشله 

فقِد  فً ذلك سوؾ ٌجعله ٌشك سرًٌعا فً قدرته على االستمرار نظًٌفا من المخدرات ٌَ خاصة أنه 

ٌَحصل علٌه مع هذه المخدرات، مما ٌجعل رإٌته لما ٌدور  الكثٌر من المزاج والمرح الذي كان 

ٌَحتاج لبعض الوقت للتؤقلُم مع هذه األحداث  .حوله رإٌة ؼٌر ُممتعة فً أول األمر، و

ن حدوث آالم أو مشاكل أو التأقلُم وتعلُّم أنماط جدٌدة من السلوك فإ وفً خالل هذه الفترات األولى من -ٖ

شدٌدة مع عدم اكتمال تعلمه للصبر علٌها وطرق التخلُّص منها، والسلوك السلٌم فً  توتُّرات

عاب قد تدفعه إلى اإلحباط والٌؤس والعودة لإلدمان  مواجهتها، فإن هذه اآلالم والمشاكل والصِّ

ٌَستلزم ُمساندته والوقوؾ إلى جواره  .مرة أخرى، مما 

ًٌضا الحاجة لعالقات جدٌدة َتدفعه إلى االعتماد على النفس أكثر من اعتماده على هناك أ -ٗ

ٌَحتاج لفترة  ،اعتماده على المخدراتاآلَخرٌن، ومن  ٌَحتاج للوقت وٌؤتً ببطٍء و ؼٌر أن ذلك 

 .طوٌلة وصبر وإصرار

ض  عالقات ذلك كما أن -٘ الشخص بعد ترِكه للمخدرات مع أصدقائه والمحٌطٌن به تتعرَّ

نتٌجة لتركه لرفقاء السوء ونظرته الجدٌدة لهم، مما ٌدفع بهم إلى الهجوم علٌه فً  ةلمشاكل كثٌر
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مسٌرته الجدٌدة بهدؾ تحطٌمهم لثقتِه فً نفسه وفً قدرته على االستمرار بعًٌدا عن المخدرات، 

ته؛ حٌث تكون شخصٌته هشًة فً هذه الفترة باإلضافة إلى ضؽوط األهل مما قد ٌإثِّر فً مسٌر

ع هذه الضؽوط لتإثِّر فً مسٌرته إلى الصحة النفسٌة والنضوج ()أب وأم وزوجة وأبناء  .فتتجمَّ

م له للضؽط  إماالمخدرات توفر ثم هنالك  -ٙ من األصدقاء، أو من زمالء العمل، أو كهداٌا تقدَّ

ن؛ ذلك أن تعاطٌه  علٌه، ولذلك فإن تعلُّمه أن ٌقول )ال( للمخدرات هو عامل أساسً فً التحسُّ

ًٌّا كانت جرعتها وظروؾ تلك الجرعة والضؽوط  –لجرعة جدٌدة من المخدرات بعد عالجه  أ

 .ٌده بعنؾ للمخدراتقد تإدي إلى انتكاسة ُتع –حولها 

كل تلك المإثِّرات باإلضافة إلى ما قد ٌتعرض له المدمن من مشاكل دراسٌة أو مشاكل فً 

ا مإدٌة به إلى احتٌاجه إلى  ًٌّ العمل والحٌاة مع الوالدٌن واألسرة والزوجة قد تإثِّر علٌه تؤثًٌرا سلب

كبٌر لمساعدته فً المرور بمرحلة المزٌد من جهد اآلَخرٌن ُمعالِجٌن وأصدقاء وأُسَرة وُمجتَمع 

 .إلى الحٌاة المطمبنة السعٌدة تهبسالم، حتى عودالمخدرات النقاهة من 

 مرحلة التأهٌل :

خالل فترة التؤهٌل ٌبرز دور المجموعة العالجٌة التً ٌنضم إلٌها المرٌض حٌث ٌكّون الجمٌع 

نفسه منها، وفً الجلسات  اإلنساناقات قوٌة عوًضا عن صداقات المخدرات التً خلع صد

ًدا ولكن هناك من ٌسٌر معه الجماعٌة ٌحكً كل عضو ما بداخله فٌسترٌح، وٌشعر أنه لٌس وحٌ

فً أقسام أخرى. فالفرٌق  موقع األنبا تكال هٌمانوتكما ذكرنا أٌضاً هنا فً  فً نفس االتجاه،

المعالج بجواره ٌعرؾ مشاعره وأحاسٌسه وما ٌمر به من أزمات، وٌرى زمالبه ٌتلقون العالج 

ة مراحل ال تنتهً بٌن عشٌة وضحاها، وأًٌضا فً والتؤهٌل مثله، وٌعرؾ طر ٌق التؤهٌل عدَّ

المجموعة العالجٌة ٌتم تبادل الخبرات مع التوجٌه واإلرشاد والمساندة من جانب الفرٌق 

المعالج، ومما هو جدٌر بالذكر أن البرنامج العالمً فً تؤهٌل المدمنٌن ٌعتمد على نشر روح 

ٌن وفرٌق المدمنٌن، وتكوٌن صداقة بٌنهم ال تنتهً بانتهاء فترة المحبة واإلخاء بٌن فرٌق المعالج

 التؤهٌل بل تنمو وتستمر وتزداد.

وٌحكً األستاذ الدكتور فٌكتور سامً عن شاب كان عمره أربعة وعشرون عاًما، وكان ٌعمل 

مع والده فً معرض سٌارات، وٌتمتع بشخصٌة قوٌة، وبٌنما كان ٌزور أحد التجار فً مكتبه، 

، وأراد هذا الشاب أن ٌظهر بمظهر المجّرب تذكرة هٌروٌنٌحتفً بهذا التاجر قدم له  ًولك
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، وبدأ ٌستنزؾ رأس مال والده.. أدخله والده إلى  الهٌروٌن وسقط فً اإلدمانفاستنشق الخبٌر 

بطرق مختلفة إلى داخل  الهٌروٌنالمستشفٌات المختلفة عدة مرات بدون إرادته فكان ٌؤخذ معه 

اقتنع هذا الشاب بضرورة التوقؾ عن اإلدمان دخل المستشفً بإرادته، المستشفً، ولكن عندما 

وعندما أنهى مرحلة االنسحاب انضم إلى مجموعة عالجٌة من الذٌن قرروا التوقؾ عن 

اإلدمان، فتصادقوا معه وأحبوه وأحبهم، وصاروا ٌمثلون عنصر ضؽط علٌه، فؤخذ ٌجاهد 

ه، فهً خٌر معٌن له، وهو فً تحسن وٌسقط وٌقوم، والمجموعة تشجعه وال تتخلى عن

 .(ٕٖٔ)مستمر

فً خالل فترة التؤهٌل ٌتلقى المدمن العالج النفسً سواء عن طرٌق الجلسات الفردٌة مع 

مدمن الجماعٌة مع المدمنٌن الذٌن ٌتلقون العالج، فمثاًل الطبٌب النفسً، أو عن طرٌق الجلسات 

ا على  الحشٌش ًٌ وما ٌدور فٌها من ضحكات وقفشات ٌحتاج أن  شجلسات الحشٌالذي اعتاد نفس

ٌتعلم التخلً عن هذه الجلسات، وٌستعٌض عنها بالجلسات النظٌفة مع أصدقابه من المجموعة 

 العالجٌة.

فً العالج النفسً أًٌضا ٌتعلم المدمن كٌؾ ٌعمل جرد ذاتً ألخطابه كتابة، وكٌؾ ٌحصً 

قهم، وسرق منهم، وجار علٌهم، وكذب علٌهم، الخسابر.. الناس الذٌن أساء إلٌهم، وأخطؤ فً ح

وأجرم فً حقهم، ومثل هذه األخطاء المكتوبة ٌعود المدمن إلى قراءتها فً وقت األزمة واللهفة 

إلً المخدر فٌعود إلى عقله، وتصبح هذه األخطاء المكتوبة بمثابة سًٌفا معه ٌحارب به اإلدمان. 

المدمن الذي تعافً ٌستطٌع أن ٌواجه مضاعفاته وٌذكرها بشجاعة أمام أي إنسان  اإلنسانبل إن 

آخر وال ٌخفً هذه األخطاء الماضٌة وال ٌنكرها.. حقٌقة إن المدمن عندما ٌتعافً ٌكون أفضل 

 ثٌرا من أي شخص آخر.ك

كٌؾ ٌكتشؾ أخطابه وٌستفٌد منها، وال ٌلقً باللوم على  اإلنسانوفً العالج النفسً ٌتعلم 

ل التدرٌبات العملٌة كٌؾ ٌتخذ القرار الصحٌح فً الوقت اآلخرٌن، وٌتعلَّم أًٌضا من خال

 المناسب، وكٌؾ ٌتصدى للمشاكل والضؽوط الٌومٌة بطرٌقة صحٌحة وال ٌهرب منها. 

ا عاطاًل بال عمل، وال ٌجب احتقاره  ًٌ وفً العالج النفسً ٌجب احترام المدمن حتى لو كان صب

مرٌض، ومن هذا المنطلق ٌجب إشراكه واالزدراء به كمجرم بل ٌجب معاملته بلطؾ وحزم ك
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فً خطة العالج، وٌقوم الطبٌب بمساعدته على التعرؾ على مشكلته وأبعادها المختلفة، وٌوقظ 

 فٌه اإلرادة التً تآكلت.

 التً تعتمد على: H.M. Boudinومن طرق العالج النفسً السلوكً المشهورة طرٌقة بودن  

 ورصد كل ما ٌصدر عنه.تدرٌب المدمن على مراقبة نفسه،  -أ 

 تدرٌب المدمن على تقٌٌم أفكاره وتصرفاته تقًٌٌما صحًٌحا. -ب 

 تدرٌب المدمن على تعدٌل السلوك الخاطا واستبداله بسلوك صحٌح. -ج 

الذٌن صدرت ضدهم أحكام قضابٌة  مدمنً الهٌروٌنوقد تم تطبٌق هذا البرنامج على عدد من 

 بالعالج فً مدٌنة جٌنزفٌل بوالٌة فلورٌدا فً أمرٌكا فً السبعٌنٌات وكانت النتابج مشجعة.

ومن أمثلة الجلسات الفردٌة مع المدمن أن الطبٌب المعالج ٌقوم باالستماع للمرٌض الذي ٌقدم 

لطبٌب أن ٌلخص أقوال المرٌض وٌعٌدها على تقرٌر شفهً عن األٌام السابقة، وٌحاول ا

 الهٌروٌنمسامعه لكً تمثل بالنسبة له مبادئ ثابتة ترسخ فً ذهنه، فإذا قال المرٌض: إن 

الحٌاة بالنسبة لً سجًنا.. حطمنً، وحطم أسرتً، وأضاع ممتلكاتً، وتسبب فً دٌونً، وجعل 

 الهٌروٌنٌقول له الطبٌب المعالج: حسًنا قلت، وحسًنا شخصت جمٌع المشاكل التً نجمت عن 

 وهً كذا وكذا وكذا.. 

ة التً تساعده على اإلفصاح عما بداخله، وفً هذه الجلسة الفردٌة ٌسؤل الطبٌب المرٌض األسبل

مثاًل:  فٌقول له الشٌطانفإذا حاول المرٌض إخفاء الحقٌقة، فقد ٌسلك معه الطبٌب مسلك محامً 

بتحفظ، فٌعترض هذا المرٌض  الهٌروٌنٌتعاطى  اإلنسانحًقا ال توجد أٌة مشاكل تذكر مادام 

 قاباًل: ال وألؾ ال.. هذا مستحٌل، ألن مشاكله ال تعد وال تحصى. 

فٌطالبه الطبٌب بذكر بعض األمثلة لهذه المشاكل، فٌتحدث المرٌض باستفاضة عن هذه 

 المشاكل..

 فٌسؤله الطبٌب: هل اختبرت هذا بنفسك؟

 اقع الخبرة. فٌجٌب المرٌض: نعم.. أنا أتكلم من و
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وفً نهاٌة الجلسة ٌكون قد تم االتفاق بٌن الطبٌب والمرٌض على االعتراؾ بوجود مشكلة 

حقٌقٌة لإلدمان، وال بد من مواجهتها والتخلص منها، والعزم على تؽٌر السلوك الخاطا، مع 

 االستعداد الكامل لتحمل التضحٌة الالزمة للخالص من هذا الموت.

ا مع الطبٌب النفسً  ٘ٗ، ٌٖٓن وتتراوح مدة الجلسة ب ًٌ دقٌقة، وتتم بواقع ثالث مرات أسبوع

واألخصابً النفسً واألخصابً االجتماعً، وفً الجلسات التالٌة ٌخبر المرٌض الطبٌب عن 

سلوكٌاته فً الفترة السابقة والطبٌب ٌناقشها معه، فٌإكد على الصحٌح منها، وٌكشؾ القناع عن 

على الخطؤ، وٌظل الطبٌب ٌنمً فً المرٌض هذه المقدرة على  الخطؤ، وٌترك للمرٌض الحكم

مراقبة نفسه، مع قبول التصرؾ الصحٌح ورفض التصرؾ الخاطا، حتى ٌصبح ضمٌر 

هو الحكم والقاضً والمٌزان الحساس والترمومتر الذي ٌمٌز بٌن الصح والخطؤ، وٌظل  اإلنسان

 الطبٌب أًٌضا ٌعلم المرٌض كٌؾ ٌرفض األمور الخاطبة، وٌقول للخطؤ: ال.. ال.. 

ومع تكرار الجلسات قد ٌحتاج الطبٌب إلً تذكرة المرٌض باألحداث المإلمة التً مرت علٌه 

ٌب على تحطٌم األفكار التً تدفع المرٌض للعودة إلى اإلدمان، بسبب اإلدمان، وٌعمل الطب

وٌذكً فٌه المشاعر واألفكار التً تقاوم اإلدمان وترفضه، وٌنمً الطبٌب أًٌضا فً المرٌض 

الثقة بالنفس، وٌسهل له طرٌق النجاة، وٌزرع األمل أمامه وٌشدد الركب المرتعشة واألٌادي 

ٌَّر كثًٌرا عن بداٌتها، وربما تستمر هذه المخلعة حتى ٌشعر المرٌض فً نهاٌ ة الجلسة أنه قد تؽ

ا. ثم بعد ذلك ٌكون هناك جلسة كل أسبوعٌن.  ًٌ الجلسات ستة أشهر بمعدل ثالث جلسات أسبوع

 ثم كل شهر أو كل شهرٌن، وأخًٌرا فً مرحلة المتابعة ٌكون اللقاء مرتٌن فً العام .

االجتماعً عن طرٌق األخصابً االجتماعً الذي خالل فترة التؤهٌل ٌتلقى المرٌض العالج 

ا، وٌشمل هذا  ًٌ ٌعتبر أحد األعمدة الهامة فً الفرٌق العالجً، فٌتولى عالج المدمن اجتماع

 العالج:

 إعادة التأهٌل: -أ

أي إعادة تؤهٌل المدمن لٌعود إلى عمله مع توجٌهه وإرشاده حتى ٌإدى نفس العمل بنفس الكفاءة 

قبل اإلدمان، وإذا لم ٌمكنه العودة إلى هذا العمل بسبب ارتباطه بؤصدقاء  التً كان ٌعمل بها

السوء مثاًل أو قربه من المخدرات أو ارتباطه بمشاكل ٌصعب التؽلب علٌها، فإنه ٌتم تؤهٌل 

 المدمن على عمل جدٌد.
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 إعادة االستٌعاب االجتماعً: -ب

أي تدرٌب المدمن فً فترة التؤهٌل على التخلص من العادات والسلوكٌات التً اكتسبها خالل 

فترة اإلدمان، مع التدرٌب على اكتساب عادات جدٌدة حسنة، فمثاًل إذا كان المدمن قد تعود على 

، حتى أصبحت هذه الجلسات فً حد ذاتها ولو بدون مخدر هً نوع من ت الحشٌشجلسا

وإنما ٌتعود على جلسات أن ٌتخلص منها، فال ٌؤخذه الحنٌن إلٌها،  اإلنساناإلدمان فٌجب على 

جدٌدة نظٌفة مع أصدقاء مخلصٌن. كما ٌجب خالل هذه الفترة أن ٌتم عالج األسباب التً قادت 

 المدمن إلً اإلدمان.

وبعد أن خلع المدمن نفسه من أسرته، وترك أصدقابه المخلصٌن الملتزمٌن، وانزوى عن 

ً انهارت، وٌعٌد العالقات المجتمع، ٌعود ٌصل الحلقات التً تحطمت وٌبنً الجسور الت

األسرٌة القوٌة متحماًل واجباته التً أهملها، وٌعود إلى أصدقابه األولٌن وٌرتبط بهم أكثر، 

وٌعود إلى مجتمعه مشارًكا كمواطن صالح فً بناء بلده، وبعد أن تعود المدمن الحٌاة بالمخدر 

اجتماع أسبوعً لعابالت  ٌتعود على الحٌاة بدون مخدر، وأًٌضا خالل هذه الفترة ٌتم عمل

المدمنٌن التً عانت كثًٌرا من متاعب اإلدمان، وخالل هذا االجتماع ٌتم تؤهٌل األسر للتعامل مع 

المرٌض، وكٌفٌة مواجهة أي أمر طارئ إذا عاد المرٌض لإلدمان، وسرعة االتصال بمركز 

 . العالج

قلب، وتقوي اإلرادة، وتمنحه خالل فترة التؤهٌل ٌمارس المدمن الرٌاضة التً تقوي عضلة ال

الثقة بالنفس، وتعطٌه إمكانٌة التحدي مع اإلحساس بالرضا، وٌشعر أنه ما دام قد استطاع 

ممارسة النشاط البدنً فهو ٌستطٌع أن ٌمتنع عن اإلدمان، وال سٌما أنه بعد عشرة أٌام فقط من 

أن ٌسجل تقدًما ملحوًظا فً لٌاقته البدنٌة، كما إن ممارسة  اإلنسانممارسة الرٌاضة ٌستطٌع 

المدمن للتمرٌنات الخاصة بالتنفس تجعله ٌشعر بالتحسن، فبعد أن كان ٌعانً من صعوبة التنفس 

 . ود ولو قلٌل فإنه ٌشعر إنه صار لألفضلوال سٌما عقب بذل مجه

بعد أن ٌتقدم  -فً فترة التؤهٌل ال نهمل العالج الروحً، فإثارة الوازع الدٌنً فً نفس المدمن  و

، اإلنسانتقوي الضمٌر الذي ٌعتبر رقًٌبا على تصرفات  -فً طرٌق العالج وتتحسن حالته 

ٌّع علٌنا فرصة  )وٌقول د. نبٌل صبحً  ٌُض إن تجاهل الجانب الدٌنً فً محاربة اإلدمان 

ً نفس الوقت. ذلك إن الناس ٌثقون فً دور استخدام دواء فعال للمقاومة والعالج والوقاٌة ف

العبادة وفٌما ٌقوله رجال الدٌن، وٌعدلون سلوكهم وفًقا لما ٌثقون أنه ٌرضً هللا، ومن المعروؾ 

لوازع دٌنً ال أكثر.. وٌمكن أن ٌإدى  وؼٌرها استجابة الخمورأن هناك كثٌرون ٌمتنعون عن 
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إلى استعداد أكبر لبذل الجهد من أجل النفوس التً تحتاج أن  اإلنسانالمفهوم الدٌنً عن قٌمة 

من أن ٌصبح  اإلنسانبذل من أجلها الجهد لكً تخرج من سجنها اإلدمانً، وٌتحرر ٌرعاها وٌ

الذي فداه هللا  اإلنسانحبٌس قطعة حشٌش أو زجاجة خمر طوال عمره. إن تقدٌرنا لقٌمة 

ٌساعدنا على أن ندرك المعاناة التً ٌعٌشها المدمن وتعٌشها أسرته، فنبذل الجهد من أجل أن 

 .(ٖٖٔ) (نشاركهم الحل

وٌقول أ. د. فٌكتور سامً إن أحد المدمنٌن الذٌن ذهبوا إلى بٌت التؤهٌل أمضى ثالثة أشهر، ولم 

ٌجد الدافع الذي ٌدفعه للتؽٌر، ولكنه بعد هذه الفترة حلَّ أسبوع اآلالم واستمع إلً لحن)كً 

ر فٌكتور بٌرتو( بنؽمة الحزن فخلق داخله الدافع القوي للتحرر من اإلدمان، وأًٌضا ٌقول الدكتو

سإننا لو علَّمنا المدمن كٌؾ ٌقرأ  سٌعلمه كٌؾ ٌقلع عن  الكتابوٌتفاعل معه، فإن  الكتاب المقدَّ

سر مع نفسه، ولذلك ٌحضر لهم األب اإلدمان، وفً السوٌد ٌوصون المدمن بؤن ال ٌحتفظ بؤي 

 الكاهن فً بٌت التؤهٌل لٌعطٌهم فرصة االعتراؾ بكل ما فً نفوسهم كنوع من العالج الروحً. 
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ستبٌان :االاستمارة   

 ؟  هل تشعر أن تعاطٌك طبٌعً ؟ أقل أو مثل باقً الناس  -ٔ

 أو زوجتك من تعاطٌك ؟ أقاربكهل ٌشتكى     -ٕ

 نتٌجة لتعاطٌك ؟ هل تشعر بالذنب    -ٖ

 هل ٌعتقد أصدقابك وأقاربك أن تعاطٌك طبٌعً ؟    -ٗ

 هل تستطٌع التوقؾ وقتما ترٌد ؟    -٘

 خطوه قبل ذلك ؟ ٕٔهل حضرت اجتماع     -ٙ

 هل التعاطً سبب لك مشاكل مع أسرتك أو زوجتك ؟    -7

 هل سبب لك تعاطٌك مشاكل فً العمل ؟    -8

 سرى ،) تؽٌبت عن عملك ألكثر من ٌومٌن بسبب تعاطٌك ( ؟هل أهملت فً دورك األ    -9

 هل ترددت لطلب المساعدة من أحد بسبب تعاطٌك ؟-ٓٔ

 ؟ المخدرهل قبض علٌك ، وأنت تحت تؤثٌر -ٔٔ

 هل قبض علٌك ،حتى ولو لبعض ساعات ،بسبب سلوك إدمانً ؟-ٕٔ

 هل تتجاوز السرعة القانونٌة أثناء القٌادة ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 هل تتنازل عن أمور دٌنك إرضاء لألهل أو األصدقاء أو حٌاء من أحد؟ نعم ) ( ال ) ( 

 هل تحرص على أداء السنن الرواتب ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 هل تحرص على ذكر أذكار الصباح والمساء ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 التً تتابعها شهرٌا ؟ ...............................................  ما هً المجالت 

إذا كنت من الذٌن ٌلعبون البالٌستٌشن ما أكثر لعبة تلعبها ؟ ........... وكم ساعة تلعب 

 ٌومٌا......... ؟

 هل تقص شعرك بؽٌر الحالقة العادٌة ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 ر الحالقة العادٌة ؟ ........................ ما هو هدفك عندما تقص شعر رأسك بؽٌ

 تتوقع ما أكبر عابق لك لكً تستقٌم على دٌن هللا ؟ ................................... 

 هل تفكر فً التوبة إلى هللا ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 .......... أفضل موقع إسالمً تتابعه هو .......................... وأفضل منتدى ..............
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 هل تعانً من مرض مزمن ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 هل تعانً من فقد الثقة بالنفس ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 هل أنت مشارك فً حلقة قرآن ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 هل تعٌش مع والدٌك ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 هل والدك على قٌد الحٌاة ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 هل والدتك مطلقة ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 ٌوجد لدٌكم فً البٌت قنوات فضابٌة ؼٌر القنوات اإلسالمٌة؟ نعم ) ( ال ) (  هل

 هل ٌوجد لدٌكم فً البٌت قنوات المجد الفضابٌة فقط ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 هل تعانً من مشاكل أسرٌة فً أسرتك ؟ نعم ) ( ال ) ( 

 ............................. .ٕ.................-ٔإذا كنت تعانً .. أذكر أكثر مشكلتٌن تواجهها ؟ 

 لاير ؟ نعم ) ( ال ) (  ٖٓٓٓهل دخل أسرتك فوق الـ -

 هل ٌوجد فً بٌتكم خادمة ؟ نعم ) ( ال ) (  -

 هل الخادمة فً حال وجودها مصدر فتنة لك ؟ نعم ) ( ال ) (  -

 هل فً بٌتكم مطلقة ؟ نعم ) ( ال ) (  -

 ال ) ( هل تعانً أسرتك من الفقر ؟ نعم ) (  -

 إذا كانت تعانً أسرتك من الفقر فحدثنا عن معاناتكم ووسابل اإلعانة التً تؤتٌكم . 

 ...................................................................... 

 هل تحافظ على الصالة فً المسجد .. نعم ) ( ال ) (  -

 بعد انتهاء الوقت ) ( ال أصلٌها) (  أؼلب األحٌان أصلً صالة الفجر فً ...وقتها ) ( -

 فً بعض األحٌان هل تتعمد الصالة من دون طهارة .. نعم ) ( ال ) (  -

 هل تتعاطى شٌبا من المخدرات أو المسكرات ؟ نعم ) ( ال ) (  -

 هل تشرب الدخان ..؟ نعم ) ( ال ) (  -

 ما أهم سببٌن لشربك للدخان ؟

ٔ.............................. ..................ٕ ............................................... 

 هل تفعل الزنا ؟ نعم ) ( ال ) (  -

 إذا كانت اإلجابة بنعم فؤذكر سبب ٌسهل لك ذلك ؟ .................................. 

 هل تفعل اللواط ؟ نعم ) ( ال ) ( -
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 لك ذلك ؟ .................................. إذا كانت اإلجابة بنعم فؤذكر سبب ٌسهل 

 هل تعانً من العشق ؟ نعم ) ( ال ) ( أعشق شاب) ( أعشق فتاة ) ( -

 هل تستمع إلى الؽناء ؟ نعم ) ( ال ) ( -

 هل تشاهد األفالم والصور اإلباحٌة ؟ نعم ) ( ال ) ( -

 هل تعاكس الفتٌات عن طرٌق الهاتؾ ؟ نعم ) ( ال ) ( -

 دٌك صور ومقاطع إباحٌة فً جوالك أو جهاز حاسوبك ؟ نعم ) ( ال ) ( هل ل -

 هل تحب متابعة الموضة ؟ نعم ) ( ال ) (  -

 هل تتجه إلى الكذب فً معامالتك الٌومٌة ؟ نعم ) ( ال ) (  -

 عندما تشعر بالملل .. ماذا تفعل ؼالباً ؟ ....................................... -

 

 ستبٌان :نتائج اال

 طالب ...  7ٕٔعدد الطالب الذٌن تم إجراء االستبٌان علٌهم 

 (  7ٙ( ال )  ٔٗٔهل تتجاوز السرعة القانونٌة أثناء القٌادة ؟ نعم ) 

 (  8ٔٔ( ال ) ٖٙ)هل تتنازل عن أمور دٌنك إرضاء لألهل أو األصدقاء أو حٌاء من أحد؟ نعم 

تابعة قلٌل من المجالت اإلسالمٌة وكثٌر من ما هً المجالت التً تتابعها شهرٌا ؟ لوحظ م

 المجالت الرٌاضٌة والمجالت السٌبة .. 

 (  ٙٗٔ( ال )  7ٔهل تقص شعرك بؽٌر الحالقة العادٌة ؟ نعم )  -

ما هو هدفك عندما تقص شعر رأسك بؽٌر الحالقة العادٌة ؟ أكثر األسباب ذكرا .. الموضة  -

 ... لفت انتباه اآلخرٌن .. الزٌنة

 تتوقع ما أكبر عابق لك لكً تستقٌم على دٌن هللا ؟ .  -

 أكثر العوابق التً ذكرت هً .. رفقاء السوء .. الصور واألفالم الساقطة .. 

 (  ٔ( ال )  ٕٙٔهل تفكر فً التوبة إلى هللا ؟ نعم )  -

 (  87ٔ( ال )  ٖٓهل تعانً من مرض مزمن ؟ نعم ) -

 (  7ٖٔ( ال )  ٗٗعم ) هل تعانً من فقد الثقة بالنفس ؟ ن -

 (  ٙٙٔ( ال )  ٔ٘هل أنت مشارك فً حلقة قرآن ؟ نعم ) -

 (  ٘( ال )  ٕٕٔهل تعٌش مع والدٌك ؟ نعم )  -

 (  ٗٔ( ال )  ٖٕٓهل والدك على قٌد الحٌاة ؟ نعم )  -
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 (  ٕٓٔ( ال )  7هل والدتك مطلقة ؟ نعم ) -

 (  9ٖ( ال )  ٕٗٔات اإلسالمٌة؟ نعم ) هل ٌوجد لدٌكم فً البٌت قنوات فضابٌة ؼٌر القنو-

 (  ٗٗٔ( ال )  7ٖهل ٌوجد لدٌكم فً البٌت قنوات المجد الفضابٌة فقط ؟ نعم ) -

 (  7ٕٔ( ال )  ٘ٗهل تعانً من مشاكل أسرٌة فً أسرتك ؟ نعم ) -

. إذا كنت تعانً .. أذكر أكثر مشكلتٌن تواجهها ؟ من أكثر األشٌاء التً ذكرت .. قسوة األب ..

 ... المشاكل بٌن الوالدٌن..  باالبنعدم ثقة األسرة 

 (  7٘ٔ( ال )  ٕٗلاير ؟ نعم )  ٖٓٓٓهل دخل أسرتك فوق الـ  -

 ( 8ٓٔ( ال )  7ٖهل ٌوجد فً بٌتكم خادمة ؟ نعم )  -

 (  8ٕٔ( ال )  89هل الخادمة فً حال وجودها مصدر فتنة لك ؟ نعم )  -

 (  9ٕٓ( ال )  8هل فً بٌتكم مطلقة ؟ نعم )  -

 (  ٕٓٔ( ال )  7هل تعانً أسرتك من الفقر ؟ نعم )  -

 إذا كانت تعانً أسرتك من الفقر فحدثنا عن معاناتكم ووسابل اإلعانة التً تؤتٌكم . 

رز أحد الطالب ٌقول بؤنهم ال ٌجدون قٌمة سداد أجار المنزل ، وآخر ٌقول بؤنه ٌندر وجود األ

  . فً البٌت

 (  ٖ٘( ال )  8ٕٔهل تحافظ على الصالة فً المسجد .. نعم )  -

( ال  ٖٓٔ( بعد انتهاء الوقت )  ٓٓٔأؼلب األحٌان أصلً صالة الفجر فً ...وقتها )  -

 (  ٗٔأصلٌها) 

 (  9ٕٔ( ال )  ٕ٘فً بعض األحٌان هل تتعمد الصالة من دون طهارة .. نعم )  -

 (  ٕٔٔ( ال )  ٙالمخدرات أو المسكرات ؟ نعم )  شٌبا من تتعاطهل  -

 (  ٖٕٓ( ال )  ٗٔهل تشرب الدخان ..؟ نعم )  -

 ما أهم سببٌن لشربك للدخان ؟

  ،الشعور بؤن ذلك ٌزٌل الهموم ؛حب التجربة  ،رفقاء السوء  ؛أكثر األسباب التً ذكرت 

 (  8ٕٓ( ال )  9هل تفعل الزنا ؟ نعم )  -

بنعم فؤذكر سبب ٌسهل لك ذلك ؟ أكثر األسباب التً ذكرت .. القنوات اإلباحٌة إذا كانت اإلجابة 

 .. الصور .. العشق .. 

 (  8ٗٔ( ال )  ٖٖهل تفعل اللواط ؟ نعم ) -

 إذا كانت اإلجابة بنعم فؤذكر سبب ٌسهل لك ذلك ؟ .. القنوات اإلباحٌة .. الصور .. العشق .. 

( طبعا  ٘ٙ( أعشق فتاة )  9ٙ( أعشق شاب) 9ٙال ) (  ٕٔٔهل تعانً من العشق ؟ نعم ) -
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 بعضهم ٌتكرر جوابه بؤنه ٌعشق شاب وفتاة .. 

 (  ٖ٘( ال )  ٗٙٔهل تستمع إلى الؽناء ؟ نعم ) -

 (  ٔٔٔ( ال )  ٙٓٔهل تشاهد األفالم والصور اإلباحٌة ؟ نعم ) -

 (  7٘ٔ( ال )  ٕٗهل تعاكس الفتٌات عن طرٌق الهاتؾ ؟ نعم ) -

 (  7ٔٔ( ال )  ٙٗلدٌك صور ومقاطع إباحٌة فً جوالك أو جهاز حاسوبك ؟ نعم )  هل -

 (  9ٔٔ( ال )  98هل تحب متابعة الموضة ؟ نعم )  -

 (  ٗٗٔ( ال )  7ٖهل تتجه إلى الكذب فً معامالتك الٌومٌة ؟ نعم )  -

دة السرٌة ... عندما تشعر بالملل .. ماذا تفعل ؼالباً ؟ من األشٌاء التً ذكرت ... العا-

 البالٌستٌشن  مشاهدة التلفاز

 ما هً الخطوات اإلثنى عشر ؟

 ٕٔإلى  ٔهً أسلوب للحٌاة مبنى على مبادئ روحٌة مكتوبة ببساطة فً شكل مرقم من  

وبنجاحهم بهذا  ناإلدمالعالج  بتسلسل بسٌط. بدأ فً استخدامها مجموعة من مدمنو الخمر

األسلوب الروحً فً الحٌاة كونوا زمالة تتبع هذا المنهج للتعافً وتبعتهم زماالت أخرى مثل 

حتى وصل عدد هذه  ؛المدمنون المجهولون ومدمنو الكوكاٌن المجهولٌن ومدمنو المقامرة 

عام الماضٌة وكل هذه الزماالت تتبع نفس  ٘ٙزمالة على مدار الـ  ٕ٘الزماالت ألكثر من 

 الخطوات مع تؽٌٌر بسٌط فً صٌاؼة الخطوة األولى .

 للتعافً : ) النفسٌة ( أهمٌة الروحانٌة 

إتمام هذه العملٌة. هناك دوراً هاماً للروحانٌة فً عملٌة التعافً ، فهً تعتبر جزءاً أساسً من  

تإٌد الدراسات العلمٌة فكرة أهمٌة اشتمال برامج التعافً على العنصر الروحً .لقد أجرٌت 

مدمن لألفٌونات للمقارنة بٌن نتابج البرامج  8ٕٗفً مستشفى حكومٌة على  98٘ٔدراسة سنة 

وجد أن  سنوات تعاطً ( 8الروحٌة والبرامج ؼٌر الروحٌة )أؼلبهم مدمنً هٌروٌن بمتوسط 

 ٓٔنسبة التوقؾ عن التعاطً لمدة سنة واحدة فٌمن اشتركوا فً برامج روحٌة زادت نحو 

 . أضعاؾ من اشتركوا فً برامج ؼٌر روحٌة

على متعاطً الكحولٌات من المراهقٌن وجد أن األمهات  99ٙٔفً دراسة آخري أجرٌت سنة 

الالتً كانت لهن اهتمامات وأنشطة دٌنٌة كان ألبنابهن فرص أفضل للتعافً ومحفزات أكثر 

للتوقؾ وطلب التؽٌٌر و أثبتت دراسة أمرٌكٌة أن المتدٌنٌن أقل عرضة للتورط فً تعاطً 
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الجرابم وحاالت الطالق بل واالنتحار أٌضا ، كما أن هإالء المتدٌنٌن كانوا المخدرات وارتكاب 

 . أفضل من ناحٌة الصحة الجسمٌة وكانوا ٌعٌشون حٌاة أطول

 الخطوات االثنا عشر : 

 اعترفنا أننا بال قوة تجاه إدماننا، وأن حٌاتنا أصبحت ؼٌر قابلة لإلدارة  

 نفسنا باستطاعتها أن تعٌدنا إلى الصوابتوصلنا إلى اإلٌمان بؤن قوة أعظم من أ 

 اتخذنا قرارا بتوكٌل إرادتنا وحٌاتنا لعناٌة هللا على قدر فهمنا 

 قمنا بعمل جرد أخالقً متفحص وبال خوؾ عن أنفسنا 

 اعترفنا هلل، ألنفسنا، ولشخص آخر بالطبٌعة الحقٌقٌة ألخطابنا 

 الشخصٌة .كنا مستعدٌن تماما ألن ٌزٌل هللا كل هذه العٌوب  

 سؤلناه بتواضع أن ٌخلصنا من نقابصنا الشخصٌة 

 قمنا بعمل قابمة بكل األشخاص الذٌن آذٌناهم، وأصبح لدٌنا نٌة تقدٌم إصالحات لهم جمٌعا 

قدمنا إصالحات مباشرة لهإالء األشخاص كلما أمكن ذلك، إال إذا كان ذلك قد ٌضر بهم أو  

فسنا واعترفنا بؤخطابنا فورا، سعٌنا من خالل الدعاء باآلخرٌن واصلنا عمل الجرد الشخصً ألن

والتؤمل إلى تحسٌن صلتنا الواعٌة باهلل على قدر فهمنا، داعٌن فقط لمعرفة مشٌبته لنا والقوة 

على تنفٌذها ، بتحقق صحوة روحٌة لدٌنا نتٌجة لتطبٌق هذه الخطوات، حاولنا حمل هذه الرسالة 

 جمٌع شإوننا . للمدمنٌن، وممارسة هذه المبادئ فً

 : التوصٌات والمقترحات

على ضوء الدراسة النظرٌة والمٌدانٌة التً تم إجراإها، ومن خالل النتابج التً تم التوصل 

إلٌها، ٌضع الباحث مجموعة من التوصٌات والمقترحات، ٌجب وضعها فً االعتبار عند وضع 

عامة وفً دول الخلٌج بصفة أي برنامج متكامل لعالج مشكلة المخدرات فً الدول العربٌة 

 خاصة، وهذه المقترحات والتوصٌات هً:

 أوالً: ؼرس القٌم والتقالٌد اإلسالمٌة فً الشباب:

حٌث إن التمسك بالقٌم والتقالٌد اإلٍسالمٌة، وبٌان موقؾ الدٌن اإلسالمً من تعاطً المخدرات 

المشكلة، فقد ثبت من والخمور ٌعتبر من أهم الجوانب التً ٌمكن أن تساعد فً تقلٌص حجم 
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خالل الدراسات أن العالج باإلٌحاء الدٌنً له أثر كبٌر فً مساعدة المدمن على التخلص من 

 المخدر، ولعل أهمٌة التمسك بالعبادات والفرابض اإلسالمٌة ترجع إلى:

أن العبادات اإلسالمٌة توفر للشباب الوقت الكافً لكً ٌتؤمل نفسه بالنسبة للكون الكبٌر  -ٔ

لخالق العظٌم، كما أنها تخفؾ من الشعور بالذنب وتساعد على توفٌر الطمؤنٌنة لشعور وا

 الشخص بؤن هللا بجانبه فً السراء والضراء.

أنها تعطً للشباب شعوراً بؤنه ٌنتمً لجماعة كبٌرة تشترك معه فً التفكٌر والعقٌدة، وفً   -ٕ

لى الجماعة ٌنمً الشعور باألمن تؤدٌة العبادات بنفس الطرٌقة، وهذا شعور باالنتماء إ

 واالستقرار.

لذا ٌجب العمل على تشجٌع الشباب على التمسك بالقٌم والتقالٌد اإلسالمٌة، وكذلك السلوك   -ٖ

القوٌم من خالل التربٌة، سواء المقصودة داخل المإسسات التربوٌة المختلفة واإلعالمٌة 

اكاة والتقلٌد، وهنا ٌبرز دور القدوة والدٌنٌة، أو ؼٌر المقصودة من خالل األسرة والمح

 الصالحة.

من خالل خطوات العالج ولعل أهم ما ٌمكن االعتماد علٌه فً عالج ومحاربة اإلدمان  

 (ٔ)اإلٌمانً، المتمثلة فً الخطوات التالٌة:

 العالج الطبً والنفسً.   -ٔ

 ترك رفقاء السوء.   -ٕ

 مصاحبة األخٌار.   -ٖ

 االبتعاد عن بٌبة اإلدمان.   -ٗ

 القٌام بالفرابض الدٌنٌة.   -٘

 تقوٌة الجوانب اإلٌمانٌة.   -ٙ

 شؽل وقت الفراغ.   -7

 مراجعة الطبٌب.  -8
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 التفكٌر اإلٌجابً لمعالجة النفس من خالل: -9

 الفرد بالخسابر المادٌة والروحٌة والنفسٌة. تذكٌر -ٓٔ

 تذكٌر الفرد بالموت وأنه قد ٌؤتً بؽتة فً أي لحظة.  -ٔٔ

 تذكٌر الفرد بـ: كٌؾ ٌكون سعٌداً مع نفسه ومع من حوله ومع مراقبته هلل عز وجل. -ٕٔ

 تذكٌر الفرد باآلخرة وأن اإلنسان محاسب على كل أعماله. -ٖٔ

 ٌطان.الحذر من تزٌٌن الش -ٗٔ

 محاسبة النفس دوماً وكبح جماحها. -٘ٔ

 وضع القوانٌن الرادعة: 

حٌث إن وضع القوانٌن لتجارة المخدرات أو تهرٌبها أو زراعتها أو تعاطٌها ٌؤتً من األهمٌة 

بمكان، مع االهتمام بالوسابل النفسٌة والتربوٌة والطبٌة التً من شؤنها مكافحة آفة المخدرات 

ك من خالل التركٌز على التربٌة الرشٌدة فً نطاق العابلة والمدرسة واإلطار والوقاٌة منها، وذل

الدٌنً، هذا وال ٌخفى أهمٌة تؽلٌط العقوبات على مروجً المخدرات وجالبٌها ومهربوها، وهذا 

ما سعت إلٌه الكوٌت مإخراً، حٌث تم تعدٌل بعض مواد قانون المخدرات وإدراج عقوبة 

خدراً أو تاجر فٌه أو هربه أو زرعه، وهو ما لم ٌكن ٌنص علٌه اإلعدام على كل من جلب م

 القانون األساسً لمكافحة المخدرات.

 : توفٌر األماكن الصالحة الستثمار وقت الفراغ

حٌث إن عدم إحكام الرقابة ألوقات الفراغ لدى الشباب، وإتاحة فرص اللهو والعبث أمامهم، 

النافعة واالستثمار األمثل لوقت الفراغ، قد ٌإدي إلى واالبتعاد عن الجدٌة واألعمال المثمرة 

مخاطر اجتماعٌة ال تقتصر على األضرار التً تلحق بالشباب وحدهم، بل إن األضرار تتعدى 

حدودها إلى المجتمع بجوانبه البشرٌة والمادٌة والمعنوٌة، ولذلك ٌجب أن تكون هناك لجان 

 ودراسات وهٌبات تقوم على:

وتنمٌة الوازع الدٌنً وتقوٌته والحفاظ علً مقومات األسرة  بؤهمٌة الوقت تعرٌؾ الشباب  ـ 

 .واالهتمام بدور األم واألب ومتابعتهما ألبنابهم ومعرفة كل صؽٌرة وكبٌرة عن فلذات أكبادهم 
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تبصٌر الشباب بالتحدٌات المعاصرة التً تستهدؾ الشباب اإلسالمً ومنها إضاعة وقته فٌما  ـ 

 النفع.ال ٌعود علٌه ب

ـ إثارة حوافز الشباب إلى جدٌة العمل وحمل المسإولٌة واستؽالل أوقات الفراغ فٌما ٌعود  

 بالنفع علٌهم وعلى ذوٌهم وأوطانهم.

ـ تخطٌط وتنظٌم األنشطة التربوٌة البناءة لشؽل أوقات الفراغ لدى الشباب وأهمٌتها البدنٌة  

 والنفسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة.

م بإنشاء وتوسٌع وحدات رعاٌة الشباب فً مراحل التعلٌم المختلفة وفً األحٌاء ـ االهتما 

 السكنٌة.

 ـ تزوٌد هذه الوحدات بالمإهلٌن والمتخصصٌن بالعمل مع الشباب فً هذا المجال. 

ـ تزوٌد هذه الوحدات بالوسابل الالزمة لرعاٌة الشباب، وبخاصة األدوات الرٌاضٌة والمكتبات  

 .ة المفٌدةووسابل التسلٌ
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 الخاتمة :

 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم علً سٌدنا محمد وعلً اله وصحبه وسلم وبعد:
إذ كنا ال نريد الشطط في  ،المخدرات آفة يتجاوز خطرىا الشباب لييدد مصير البالد

الخياؿ والتصور بأف إغراؽ بالدنا بالمخدرات وراءه مخطط لتدميرنا ويجعمنا دوؿ 

عاجزة عف العمؿ والعطاء فالتقدـ ال يكوف بالتكنولوجيا فقط بؿ بشباب قادر عمى 

بشكؿ يدعوا إلى القمؽ ألنو أخذ  عالـ بأسرهفالمخدرات بدأت تغزوا ال ،بناء الوطف

  السيما في السنوات العشر األخيرة . والظيور التنامي

بحدة وأنو آف األواف لمخروج مف قوقعة  ةالمطروح ةمما يدعوا إلى القوؿ أف المشكم

ذلؾ أف ظاىرة التعاطي  .الكتماف وخطر المخدرات يحدؽ بأبنائنا مف كؿ مكاف

 ،واجاورقعة المتعاطيف تمتد اتساعا وسوؽ المخدرات يعرؼ ر  ،تتفشى بصفة مستمرة

ـ تجاىميا أال وىي الظروؼ تىناؾ أسباب  يكوف وأماـ ىذا الوضع ال بد أف

ومف ىذه  ،االجتماعية المعاصرة التي تسيؿ الطريؽ لمسقوط في التعاطي واإلدماف

الظروؼ وأىميا ىي تمؾ الظروؼ االجتماعية التي تربط الفرد مع األسرة والقبيمة 

ية داخؿ األسرة سبب في انحراؼ كثير مف إف تدىور العالقات االجتماع ،والمجتمع

وعميو فالواجب عمينا مراعاة تمؾ الظروؼ ومحاولة عالجيا لكي نقضي  ،الشباب

ذلؾ مف في سبب العمى تمؾ اآلفة .إف الوازع الديني الذي يفتقده الكثير مف شبابنا و 

ـ ينتج ، ومف ثـ مف المجتمع ثانيا ىو مف أىـ أسباب تفكؾ األسرةث ،األسرة أوال
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شباب غير قادر عمى تحمؿ المسؤوليات اتجاه دينو ووطنو ومجتمعو الذي يعيش 

إذف فاإلسالـ ىو الوحيد الذي يقدـ حال شموليا ليذه المشاكؿ ذلؾ أنو يعالج  .فيو

المشكمة مف جذورىا وأىـ جذورىا ىو المستيمؾ وىو الشخص القابؿ لتناوؿ 

كافة مناحي الحياة ليشمؿ الفرد والمجتمع وعميو يجب تطبيؽ اإلسػالـ في  المخدرات.

مف أجؿ القضاء عمى كؿ ما يخامر العقوؿ ويذىبيا حفاظا عمى نقاوة المجتمع 

ط والمتكامؿ كما صوره اإلسالـ ومف خال تقديـ مادة البحث اإلسالمي الحقيقي المتراب

 عممت عمي تدويف ما ىو ميـ كي يفي ويحقؽ ما ىو ميـ لمعرفتنا بخطر المخدرات

وأنواعيا وتعريفيا ، وحكـ اإلسالـ في ذلؾ وحاولت التوضيح قدر اإلمكاف ، سائمة 

المولي تبارؾ وتعالي أف يوفقني إلي تحقيؽ الغاية المرجوة واليدؼ المرغوب ، ونيؿ 

الدرجة العممية المقدرة لموضوع البحث وباهلل التوفيؽ ، وبو استعيف وعميو أتوكؿ ،، 

 وعمي الو وصحبو وصمـ . وصمي اهلل عمي سيدنا محمد
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