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The role of Prince Sattam bin Abdul-Aziz University in 
awareness and prevention Psychotropic substances (An 

Empirical Study) 
    )٢(د. فيحان فراج هقشه

  )٣(يل عيدل عبدالفضعادد. 
  )٤(اللطيفحممد عبدد. حممد سيد 

 
 التوعية والوقاية من يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على دور

، كليات وادي الدواسر والسليل) عضو هيئة تدريس من ٨٧(ت عينة الدراسة من وتكوَّن العقلية، املؤثرات
فقرة، واستخدمت األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل املعلومات.  )١٨( تبانة مكونة مناس إعدادوقد مت 

التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية لدى  يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيزوأظهرت نتائج الدراسة أن دور 
جامعة ت دور من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها كان (متوسطًا)، حيث جاءت جماال طالب اجلامعة

من وجهة نظر أعضاء هيئة  يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية لدى طالب اجلامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
  التدريس فيها وفقًا للترتيب اآليت:

  يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية لدى  جلامعة األمري سطام بن عبد العزيزجمال الدور التوعوي
  ).متوسطتبة األوىل، ضمن دور (يف املر طالب اجلامعة

 يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية لدى  جلامعة األمري سطام بن عبد العزيزالتربوي  جمال الدور
  يف املرتبة الثانية، ضمن دور (متوسط). طالب اجلامعة

 دى يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية ل جلامعة األمري سطام بن عبد العزيزالوقائي  جمال الدور
  يف املرتبة الثالثة، ضمن دور (متوسط). طالب اجلامعة

الوقائي  جامعة األمري سطام بن عبد العزيزدور وخلصت الدراسة إىل تقدمي تصور مقترح لتفعيل 
  العقلية. املؤثرات والتوعوي والتربوي من

   

                                                             
 خالل من السعودية، العربية باململكة العزيز عبد بن سطام األمري جبامعة العلمي البحث عمادة بواسطة البحث هذا دعم مت )١(

  ).٦٦١٢/٠٢/٢٠١٦( رقم البحثي املقترح
  .اململكة العربية السعودية -جامعة األمري سطام بن عبد العزيز -كلية التربية  -عد أستاذ مسا )٢(
  .اململكة العربية السعودية -جامعة األمري سطام بن عبد العزيز -كلية التربية  -أستاذ مساعد  )٣(
  .عربية السعوديةاململكة ال -جامعيت األزهر واألمري سطام بن عبد العزيز –كلية التربية  -أستاذ مشارك  )٤(
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نظًرا و ،العصر احلديث من املشكالت اخلطرية اليت تواجه املجتمعات يفاملؤثرات العقلية تعد مشكلة 

تزايد االهتمام ا يف السنوات  الستفحاهلا وارتباطها بعدد من املشكالت اخلطرية واملدمرة للمجتمع بأثره
، دف دراستها ورصدها التخصصاتإنشاء مراكز البحوث والدراسات من خمتلف  من خاللاألخرية، 

  لسيطرة عليها.والوصول إىل حل حيد من انتشارها واستفحاهلا ومن مث ا
 واململكة العربية السعودية أحد هذه املجتمعات اليت تأثرت كثًريا يف الوقت احلاضر بظاهرة املخدرات

اليت مل تكن تعرفها من قبل. لكن التغيري السريع الذي جنم عن زيادة إنتاج النفط، وما نتج واملؤثرات العقلية 
وسرعان ما استلزم ذلك االستعانة  ،يات التشييد والبناءعنه من تنام يف الثروات أدى إىل اإلسهام يف عمل

ىل زيادة ميزان الواردات والسلع إخبربات وعمالة أجنبية اخنرطت يف قلب املجتمع السعودي، باإلضافة 
الغذائية، كما أدى تزايد األعداد الضخمة لضيوف الرمحن الذين يأتون من كل فج عميق، وسط الكم اهلائل 

   .)١(إىل البالد لدخول مهربني حمملني بالسم القاتل أو إدخال بضاعتهم الفاسدة داخل احلاوياتمن البشر القادم 
إن مواجهة مشكلة املخدرات عند الشباب ليس مبجرد العقاب أو العالج، وإمنا البد من الوقاية، 

باب على أسس تربوية الشك أن تنشئة الشف ،فالوقاية خري من العالج، وخري السبل للوقاية هي التربية السليمة
فالشاب منذ طفولته حيب أن يكتسب  ،سليمة تعترب عامال جوهريا يف التصدي هلذه املشكلة منذ البداية

اإلحساس بالثقة الذي ميكنه من اختاذ القرارات برفض ذلك الوباء واالبتعاد عنه واملبادرة يف املشاركة يف برامج 
  .)٢(الوقاية من اإلدمان

أصبحت  املؤثرات العقلية من خالل اخنراط الكثري من الشباب اجلامعي فيهااطي مشكلة تعتفاقم إن 
كان من هذه الظاهرة باألسلوب العلمي الصحيح؛ لذا  ومن مث وجب مواجهةظاهرة دد كيان املجتمعات، 

  .الواجب إبراز دور اجلامعة الوقائي والتوعوي والتربوي يف التصدي لظاهرة املؤثرات العقلية
 

يف اململكة العربية السعودية واملؤثرات العقلية  أشارت بعض الدراسات املحلية أن مشكلة املخدرات
 تعاظمت بكثرة العمالة الوافدة، واليت يأيت البعض منها من البلدان اليت تعاين من مشكالت زراعة املخدرات

تايلند، كما كان لتزايد احتكاك السعوديني بالكثري من وباكستان، ولبنان، و ،، كأفغانستان، واهلندوريبها
اجلنسيات من خمتلف الثقافات وأساليب احلياة األثر البالغ يف انتشار املخدرات. وبالرغم من اجلهود الكبرية 
اليت بذلت وتبذل من قبل القادة، واملسئولني، وضباط املكافحة، واملجتمع مبؤسساته، وقطاعاته املختلفة، من 

إجياد احللول املناسبة للحد من هذه اآلفة اخلطرية، إال أا تزداد خطورة، مما ينجم عنه ديد ألمن وسالمة أجل 

                                                             
 طالب من عينة على ميدانية دراسة :السعودي املجتمع يف املخدرات تعاطي ثقافة مالمح بعض: حافظ رضوان احلكيم عبد )١(

 العدد والعشرون، السابع املجلد أسيوط، جامعة التربية، كلية جملة يف منشور حبث الزلفى، مدينة يف الثانوي التعليم
 .م٢٠١١ ،يونيو أول، جزء الثاين،

 قطر، بدولة مطبقة ميدانية دراسة اإلدمان، من الوقاية يف الشبابية املؤسسات دور لتدعيم مقترح برنامج: حممد سعد الظريف )٢(
 م.١٩٩٦ مارس، ١٥ -١٣ الفترة يف حلوان جامعة االجتماعية، اخلدمة لكلية التاسع العلمي املؤمتر
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  .)١(املجتمع
(العيسى، ، هـ)١٤٢٥(الدوسري، ، هـ)١٤٢٨(العريين،  ات كل منكما كشفت دراس

صفة عامة واجلامعات ب ) إىل أن واقع تعاطي املخدرات يف املؤسسات التعليمية٢٠٠٣(الليل، ، هـ)١٤٢٨
  هذه املؤسسات. يكشف العديد من املشكالت اليت تعاين منها بصفة خاصة

 تقومرشادية وقائية من املخدرات، حيث إوال سبيل إىل وقاية الطالب من هذه اآلفة إال بربامج 
واالجتماعية املناسبة دور كبري يف اختاذ التدابري الوقائية من التعاطي باألساليب التربوية والتعليمية باجلامعة 

كاملقررات الدراسية واملحاضرات واألحباث واملناقشات والندوات واملجالت، وتنظيم الزيارات امليدانية إىل 
  مراكز الرعاية الالحقة والسجون.

ونظرًا لعدم وجود دراسات سابقة تتناول موضوع الدارسة احلالية ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف 
التصدي لظاهرة املؤثرات  ة األمري سطام بن عبد العزيز الوقائي والتوعوي والتربوي يفدور جامعالتحقق من 

  .العقلية
  وتتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية: 

  أسئلة البحث:
  ما الدور الوقائي جلامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية

  لدى طالب اجلامعة؟
  الدور التوعوي جلامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية ما

  لدى طالب اجلامعة؟
  ما الدور التربوي جلامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية

  لدى طالب اجلامعة؟
 التصدي ملشكلة املؤثرات ما التصور املقترح لتفعيل دور جامعة سطام بن عبد العزيز يف 

  العقلية لدى طالب اجلامعة؟
 
  احلايل مبا يأيت: لبحثتتمثل أهداف ا

  يف  جامعة األمري سطام بن عبد العزيز الوقائي والتوعوي والتربوي دورالتعرف على
 .التصدي لظاهرة املؤثرات العقلية

 ائي والتوعوي والتربوي جتاه خطر التعرف على التصور املقترح لتفعيل دور اجلامعة الوق
 املؤثرات العقلية.

 تفعيل دور اجلامعة للتصدي لظاهرة  التعرف على أهم التوصيات اليت قد تساعد يف
واآلثار  املؤثرات العقليةتنمية وعي الشباب اجلامعي بالعوامل املؤدية إىل تعاطي و املؤثرات العقلية،

  النامجة عنها.
                                                             

 رسالة السعودي، املجتمع يف العقلية واملؤثرات املخدرات تعاطي من وقائي وذجأمن بناء حنو: السبيعي اهللا عبد بن منصور )١(
  .م٢٠١١ الرياض األمنية، للعلوم نايف جامعة دكتوراه،
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  إن نتائج هذه الدراسة سوف تسهم بإذن اهللا تعاىل يف تقدمي الصورة الواضـحة الجتاهـات
  اجلامعات السعودية يف تقدمي مادة علمية وعملية حنو الوقاية واحلد من تعاطي املؤثرات العقلية.

  مشكلة التعرف على مشكلة من أخطر املشكالت اليت تواجه اململكة العربية السعودية وهي
  .املؤثرات العقليةتعاطي 

  يف املجتمع السعودي.املؤثرات العقلية دراسة اجلوانب املختلفة ملشكلة تعاطي وإدمان  
  ا اململكة العربية السعودية للتصدي ملشـكلة إدمـان إلقاء الضوء على اجلهود اليت تقوم

 والعمل على احلد منها.املؤثرات العقلية وتعاطي 
  بني الشباب من أخطر املشكالت الـيت تـوثر علـى املؤثرات العقلية  تعترب مشكلة تعاطي

  الشباب بصفة خاصة واملجتمع بصفة عامة لذلك جيب التصدي هلا.
   تظهر أمهية الدراسة احلالية من أمهية مرحلة الشباب لذلك جيب أن توجه إليهـا الرعايـة

  واالهتمام على اعتبار أن الشباب هم حاضر املجتمع ومستقبله.
   على الشباب واآلثار املؤثرات العقلية تلقي هذه الدراسة الضوء على خطورة مشكلة تعاطي
  النامجة عنها.
   استخدام املداخل العلمية الوقائية اليت ميكن أن تسهم يف التوعية خبطورة مشـكلة تعـاطي

  والوقاية منها.املؤثرات العقلية 
   املـؤثرات املهيئة لالجتاه حنـو تعـاطي طبيعة املرحلة العمرية للشباب تشكل أحد العوامل

مبا هلا من ميول حنو التحدي والتجريب وحماولة إثبات الذات لذلك جيب االهتمـام ـذه الفئـة العقلية 
 .املؤثرات العقليةالعمرية ووقايتها من خطر تعاطي 
 

 مراكـز  إنشـاء عقلية، كـاقتراحللوقاية من املؤثرات ال واقعية وحلول عملية أفكار تقدمي
 املشكلة.  ذه جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز تم متخصصة
  االستفادة من نتائج هذا البحث يف بناء الربامج ووضع اخلطط وتوجيه اجلهـود إىل املسـار

  املؤثرات العقلية.السليم لتعديل اجتاهات الشباب حنو تعاطي 
  رشـادية أمهية الربامج اإل ىلإاملعنيني باختاذ القرار وامعي توجه الدراسة مسئويل التخطيط اجل

واملقـررات املحاضـرات  الوقائية من خالل تدريب أعضاء هيئة التدريس على هذه الربامج ودجمهـا يف
  املؤثرات العقلية.الدراسية؛ ملساعدة الطالب على تعديل اجتاهام حنو تعاطي 

 
  Psychotropic Substancesاملؤثرات العقلية: 

يقصد باملؤثرات العقلية: أي مادة هلا تأثري على اجلهاز العصيب، وعلى العمليات العقلية، سـواء عـن 
طريق الشم، أو التدخني، أو البلع، أو احلقن، تتسبب يف حالة من النشوة، أو الفتور، أو التخدير أو التنـومي أو 
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. وبالتايل فهـي أعـم وأمشـل مـن )١(ب حالة من إدمان تعاطيهاالتنشيط، ويكون من شأن هذه املادة أا تسب
  املخدرات واملسكرات.

 
 ُطّبقت هذه الدراسة على عينة متاحة من أعضاء هيئة تدريس  والبشرية:  احلدود املكانية

  .جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز بوادي الدواسر والسليل
 ١٤٣٧من العام الدراسي  لثاينة خالل الفصل اُطّبقت هذه الدراس الزمانية: احلدود/ 

 م.٢٠١٧ /٢٠١٦ -هـ ١٤٣٨
ويف اخلتام نتقدم خبالص الشكر والتقدير وعظيم االمتنان لعمادة البحث العلمي جبامعة األمري سطام بن 
عبد العزيز باململكة العربية السعودية على دعمها هلذا البحث، من خالل املقترح البحثي رقم 

)٦٦١٢/٠٢/٢٠١٦.(  
من أجل ، وأن تنتفع به اإلنسانية يف مشارق األرض ومغارا، ذا العلمأن ينفعنا  ونسأل اَهللا 

  قواعد الشرع احلنيف، ومقاصد اإلسالم الشريف.االلتزام ب
  وهو حسبنا ونعم الوكيل واهللا من وراء القصد

  وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا حممد
  وعلى آله وصحبه أمجعني

  ونالباحث
  
  

   

                                                             
م، ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣حممد علي البار، املوقف الشرعي والطيب من التداوي بالكحول واملخدرات، الدار السعودية، الرياض،  )١(

  .٧٧ص 
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 العامل دول كافة منها تعاين اليت املعضالت أكرب من) املخدرات( عقليًا املؤثرة املواد قضية أصبحت
 واالقتصادية االجتماعية املشاكل أساس زالت وما كانت فلقد احلكومات، كل مضاجع وتقض وشعوا،
 فئة أن الدراسات تؤكد كما العمرية، والفئات املستويات كافة على خطرية ظاهرة وتشكل واألمنية، والصحية
 وعيًا الشباب صفوة هم اجلامعي فالشباب ،)١(غريه من عليها إقباًال أكثر – اجلامعي الشباب خاصة – الشباب
   .جمتمع أي يف السائدة واأليديولوجية االجتماعية التفاعل لطبيعة وإدراكًا

 متغريات تسارع مع السعودية العربية اململكة يف اجلامعي للتعليم االجتماعي الدور يتعاظم هنا ومن
 انتشار خطر من اجلامعيني والطالبات الطالب وقاية يف احلديثة، التواصل ووسائل وسائط وانتشار ،العصر

 املتعاطي الشخص خطورته تتعدى والذي حيام، ويهدد م حييط الذي اخلطر ذلك وتعاطيها، العقلية املؤثرات
 ومن األخالق، وتدمري الفوضى وإحداث الفساد انتشار لوازمه من والذي به، حييطون ممن وأقرانه أصدقائه إىل
   .السعودية للجامعات واملعريف العلمي الدور ايار إىل بساطة وبكل يؤدي مث

 صروح من وصرحًا العلم اراتمن من منارة تعد اليت العزيز عبد بن سطام األمري جلامعة كان ولقد
 املؤثرات ملكافحة كبرية جهودًا – حداثتها رغم – السعودية العربية اململكة يف والوعي العلم تنشر اليت املعرفة
 ،واملؤمترات الندوات خالل من التوعوي بدورها بالقيام ،فردية بصورة منها الشباب ووقاية واملخدرات، العقلية

 الوطين" نرباس" ملشروع داعمة فكانت ،ذلك يف املتخصصة اجلهات مع وبالتعاون ،املتخصصة األحباث وتدعيم
 تستهدف شرسة حلرب تتعرض بالدنا بأن اجلامعة من إميانًا املخدرات، آفة ملواجهة اآلمال عليه تنعقد الذي
 اخلطرية، فةاآل هلذه وحزم قوة بكل والتصدي املواجهة ومؤسسات أفرادًا مجيعًا علينا وجيب شبابنا، عقول

  .املتخصصة اجلهات من وغريها
 من والوقاية التوعية يف العزيز عبد بن سطام األمري جامعة دور" إىل البحث هذا يف سنتعرض وعليه

   :مباحث أربعة إىل البحث قسمت وعليه ،)"ميدانية دراسة( العقلية املؤثرات
 الشرعي واملوقف باملخدرات، تهاوعالق ماهيتها حيث من العقلية املؤثرات األول، املبحث تناول

  .منها والنظامي
 حجم حيث من اجلامعي الطاليب باملجتمع العقلية املؤثرات انتشار أسباب عن فيه حتدثنا الثاين واملبحث

 الدور ضعف حيث الطالبية، املجتمعات يف انتشارها وأسباب ،الطاليب باملجتمع العقلية املؤثرات تفشي ظاهرة
                                                             

" عن ظاهرة تعاطي ٢٠٠٨وفق تقرير األمم املتحدة لعام " –تعاطني للمواد املؤثرة عقليًا (املخدرات) لقد وصل عدد امل )١(
) مليون متعاٍط يف أحناء املعمورة، ويتركز التعاطي لدى املراهقني من ٢٠٨على مستوى العامل إىل ( -املخدرات 

رات وآثارها النفسية واالجتماعية واالقتصادية يف دول املخد اجلنسني ممن وقعوا ضحايا هلذه اآلفة. (خالد محد املهندي،
جملس التعاون لدول اخلليج العربية، وحدة الدراسات والبحوث، مركز املعلومات اجلنائية ملكافحة املخدرات ملجلس 

  ). ١٥م، ص٢٠١٣التعاون لدول اخلليج العربية، الدوحة، قطر، 
% من  ٧٠ية ورئيس جلنة النظر يف حاالت اإلدمان بالسعودية أن حنو وكشف مساعد مدير مكافحة املخدرات للشؤون الوقائ
سنة. (صحيفة االقتصادية، جريدة يومية سعودية، ومقرها مدينة  ٢٠-١٢مدمين املخدرات هم من الفئات العمرية من 

  هـ). ١٤٣٤شعبان  ٢٠، السبت ٧٢٠١الرياض، العدد 
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 نشر يف دورها أداء عن اتاجلامع فاعلية من حتد اليت واملعوقات ذلك وعوامل ،اتللجامع والتربوي التوعوي
  .واملخدرات العقلية املؤثرات بأخطار الوعي

 فيما اجلامعي الطاليب املجتمع على العقلية املؤثرات آثارفيه ملخاطر و تعرضناف: الثالث املبحث أما
 من باجلرائم العقلية املؤثرات لعالقة تعرضنا مث اجلامعية، تعليميةال العملية وعلى ،الطالب ونفسية بصحة يتعلق
   ة.اجلرمي ونوعية املجرم شخصية تكوين على العقلية املؤثرات تأثري ومدى بينهما، العالقة طبيعة حيث

 حيث من العقلية، املؤثرات مواجهة يف للجامعة الوقائية التدابري عن فيه فتحدثنا الرابع، املبحث أما
 املؤثرات من الطالب محاية يف دورها خالل من ،الطالب بني العقلية املؤثرات انتشار عن اجلامعة مسئولية مدى

 مع التكاملي اجلامعة دور مث العقلية، املؤثرات بأخطار الوعي نشر يف املقترحة التربوية والوسائل العقلية،
 واملؤسسة ،)العلماء كبار وهيئة الفقهية امعاملج( والدينية الثقافية كاملؤسسات األخرى واملؤسسات اجلهات
   .)العقلية واملؤثرات املخدرات مكافحة نظام( والقضائية األمنية
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واالتفاقيات واملواثيـق املختلفة باألنظمة والقوانني ورد مصطلح قانوين،  ،مصطلح "املؤثرات العقلية"
، وذلـك يف واملوقف الشرعي والنظامي منه ،مفهومهالبد من التعرض لبيان  ،هون على بّينة من، وحىت نكالدولية

  مطلبني متتاليني:
  ب األول: مفهوم املؤثرات العقلية.املطل

  .املطلب الثاين: املوقف الشرعي والنظامي من املؤثرات العقلية
 

 
 

 
قال ابن منظور: واألثر بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء، والتأثري: إبقـاء : للمؤثرات املعىن اللغوي

  . )١(األثر يف الشيء، وأّثر يف الشيء: ترك فيه أثرًا
  . اللغوي املعىنوال خيرج املعىن االصطالحي عن 

 
، ومنهـا: ومادة "عقل" وردت بعدة معان ،مشتقة من "عقل" "العقليةكلمة ": )٢(للعقلية ىن اللغوياملع

µ  ́³ ¶ [ومنه قوله تعـاىل:  ،)٣(عن ذميم القول والفعلواملانع ابس احلبس، أي احلاملنع و

   » º ¹ ¸[ )قوله تعاىل، ومنه العقل نقيض اجلهل. و)٤ :﴿ s t u v w x y z { 

 t u v w x﴿، ومنه قوله تعـاىل: قْمضد اُحل ،هىر والنُّْجاِحلقل: . والع)٥(﴾ |

y z { | } ~ ﴾)واملنع مـن  ،وعلى هذا فالعقل أداة العلم واملعرفة والتمييز بني األشياء. )٦
  الوقوع يف املهالك واملضار من األقوال واألفعال.

ألن  ؛ها جيعل العقل هو الـروحعرف العلماء العقل بتعريفات كثرية، بعض: للعقل املعىن االصطالحي
                                                             

، ٣ن منظور األفريقي املصري، لسان العرب، دار صادر، بريوت، طحممد بن مكرم بن على أبو الفضل مجال الدين اب )١(
  . ٤/٥هـ، ١٤١٤

. أبو احلسني أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، ١١/٤٥٨، املرجع السابق) ٢(
  .٤/٦٩م، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩طبعة 

) مرة، وفعل "يعقلون" ٢٤معظمها بصيغة املضارع، ففعل "تعقلون" تكرر ( ) مرة،٤٩) وردت مادة العقل يف القرآن الكرمي (٣(
) مرة، وفعل "عقل" و" نعقل" و"يعقل" جاء كل واحٍد منها (مرة واحدة) ومل يرد لفظ العقل معرفًا. ٢٢تكرر (

 - هـ١٤٢٢(يوسف القرضاوي، العقل والعلم يف القرآن الكرمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
  ).١٣م، ص٢٠٠١

  .٦٨سورة يس، اآلية:  )٤(
  .٦٧سورة األنبياء، جزء من اآلية:  )٥(
  .٤٤سورة البقرة، اآلية:  )٦(
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ألن  ؛ألن حمل العقل القلب، وبعضهم جيعله هو اإلنسان ؛العقل ال إدراك له بال روح، وبعضهم جيعله هو القلب
   .ما مييز اإلنسان عن غريه العقل، وبعضهم جيعله غريزة تعرف ا العلوم، وبعضهم جيعله ذات العلوم

  يقال: العقل يقع باالستعمال على أربعة معاٍن:  والتعريف الذي اختاره العلماء، هو أن
  يف اإلنسان.  الغريزة املدركةاألول: 

كالعلم بأن الكل  ،وهي اليت يتفق عليها مجيع العقالء ،العلوم الضرورية، أو البديهيات العقليةالثاين: و
  . أكرب من اجلزء

  . العلوم النظرية، وهي اليت حتصل بالنظر واالستداللوالثالث: 
   .)١(العمل مبقتضى العلمالرابع: و

الغريزة، والعلوم الضرورية، والعلـوم املكتسـبة، وعلى ذلك فالعقل يطلق على هذه املعاين جمتمعة: 
  . )٢("هو علم، أو عمل بالعلم، وغريزة تقتضي ذلك"عن العقل: : ابن تيمية ويشهد هلذا قول ،والعمل بالعلم

 
، وبـرغم مصطلحًا قانونيًا، نظرًا ألمهية موضـوعه اباعتباره وردت تعريفات كثرية للمؤثرات العقلية

  كثرة تلك التعريفات إال أا متقاربة يف املعىن، ومن أبرز تلك التعريفات ما يلي: 
١ 

تعريفًا للمـؤثرات  )٣(الصادر عن مؤمتر األمم املتحدةم ١٩٧١لسنة اتفاقية املؤثرات العقلية تناولت 
"يقصد بتعبري املؤثرات العقلية كل املواد سـواء أكانـت طبيعيـة أو واليت تضمنت: هـ) /١يف املادة (العقلية 

نصـت ز) /١تركيبية، وكل املنتجات املدرجة يف اجلداول األول أو الثاين أو الثالث أو الرابـع". ويف املـادة (
االتفاقية على أنه: "يقصد بعبارات "اجلدول األول" و "اجلدول الثاين" و "اجلدول الثالث" و "اجلدول الرابـع" 

  . "٢قوائم املؤثرات العقلية اليت حتمل هذه األرقام واملرفقة باالتفاقية احلالية بصيغتها املعدلة وفقًا للمادة 
اقية املذكورة مواصفات مواد املؤثرات العقليـة، والـيت ) من املادة الثانية من االتف٤وبينت الفقرة (

توضع مبعرفة منظمة الصحة العاملية، عند حديثها عن إضافة مادة جديدة للمؤثرات العقلية، فنصت على أنـه: 
  "إذا وجدت منظمة الصحة العاملية: 

   :(أ) أن املادة املذكورة قد تؤدي إىل

                                                             
) أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين، بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد من ١(

هـ ١٤١٥مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، حتاد، القائلني باحللول واال
  .٢٦٣-٢٦٠م، ص١٩٩٥

) أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين، درء تعارض العقل والنقل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ٢(
  . ١٠/٣٠٢م، ١٩٩١ -هـ ١٤١١انية، اململكة العربية السعودية، الطبعة الث

) حررت االتفاقية يف فيينا يف اليوم احلادي والعشرين من شهر شباط/ فرباير عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعني، يف نسخة ٣(
نكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع االتفاقية لدى سبانية واإلواحدة خبمس لغات متساوية احلجية هي اإل

لعام لألمم املتحدة، الذي ينبغي عليه أن يرسل صورًا طبق األصل منها ومصّدقة إىل مجيع الدول األعضاء يف األمني ا
م، ١٩٧١. (اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة ٢٥من املادة  ١وإىل الدول األخرى املذكورة يف الفقرة  ،األمم املتحدة

  م).١٩٧٩مطبوعات األمم املتحدة، نيويورك 
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املركزي أو احنطاطه مبا يولد هلوسـات أو اضـطرابات يف  وتنبيه اجلهاز العصيب –حالة اتكالية  -١
   .وظيفة احلركة أو يف التفكري أو السلوك أو اإلحساس أو املزاج

إساءة استعمال أو تأثريات ضارة شبيهة مبا ينشأ عن إحدى املواد املدرجة يف اجلـدول األول أو  -٢
  الثاين أو الثالث أو الرابع. 

أو حيتمل أن يساء استعماهلا مبا يوّلد مشكلة  ،لى أن املادة يساء استعماهلا(ب) وأنه توجد أدلة كافية ع
  اعها للمراقبة الدولية. ضتتعلق بالصحة العامة ومشكلة اجتماعية، األمر الذي يربر إخ

أو  ،توايف منظمة الصحة العلمية اللجنة بتقييم للمادة يبّين على األخص مـدى إسـاءة االسـتعمال
تعمال، ودرجة خطورة مشكلة الصحة العامة واملشكلة االجتماعية، ومدى جدوى املـادة يف احتمال إساءة االس

املعاجلة الطبية، وعلى أن تشجع التقييم بتوصيات عن التدابري الرقابية، إن وجدت، اليت قد يكون من املناسـب 
  رضها يف ضوء التقييم املذكور".ف

ار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقليـة لسـنة كما عرفتها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجت
ص) بنصها: "يقصد بتعبري "املؤثرات العقلية" أية مادة طبيعيـة أو اصـطناعية، أو أيـة /١م يف املادة (١٩٨٨

  م".١٩٧١منتجات طبيعية مدرجة يف اجلدول األول والثاين والثالث والرابع من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 
م، فقـد ١٩٩٤اقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة أما االتف

) بنصها على أن: "املؤثرات العقلية: أية مادة طبيعية كانت أو مصطنعة ١/٢٠عرفت املؤثرات العقلية يف املادة (
  .)١(أو أية منتجات طبيعية مدرجة بالقسم الثاين من اجلدول املوحد"

٢ 
، املؤثرات العقلية بأا: "كل مادة )٢(عرفت املادة األوىل من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

  ) املرافق هلذا النظام".٢طبية أو مركبة أو مصنعة من املؤثرات العقلية املدرجة يف اجلدول رقم (
) املرافق لنظام مكافحـة املخـدرات واملـؤثرات ٢لى اجلدول رقم (ونوضح بعض األحكام العامة ع
  العقلية املشار إليه يف املادة سالفة الذكر:

  :)٣(اجلدول الثاين يشمل املؤثرات العقلية وينقسم إىل مخس فئات على النحو التايلأوًال: 
  م.١٩٧١املتحدة لعام األول التفاقية األمم املؤثرات العقلية املدرجة يف اجلدول فئة (أ) تضم  -١

                                                             
م، مطبوعات األمم املتحدة، ١٩٨٨األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة ) اتفاقية ١(

  .م١٩٩١نيويورك، 
وتاريخ  ٢٧٠٣ت//١٣صدر بتعميم وزير العدل ذي الرقم ( ،) نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية٢(

هـ املتضمن موافقة جملس ٨/٧/١٤٢٦) وتاريخ ٣٩الرقم (م/هـ، املبين على املرسوم امللكي ذي ٢٤/٧/١٤٢٦
) ٢٨هـ على هذا النظام، منشور مبجلة العدل، العدد (١٢/٦/١٤٢٦) وتاريخ ١٥٢الوزراء بقراره ذي الرقم (

) وتاريخ ٢٠١. وصدرت الئحته التنفيذية بقرار جملس الوزراء ذي الرقم (٢٠٢-١٧٧هـ، ص١٤٢٦شوال 
هـ، واملنشورة مبجلة ٨/٧/١٤٣١) وتاريخ ٤٠٣٩ت//١٣ر العدل ذي الرقم (هـ وبتعميم وزي١٠/٦/١٤٣١

  .٢٣٠-٢٠١هـ، ص١٤٣١)، شوال ٤٨العدل، العدد (
) دليل إجراءات وضوابط املواد املخدرة واملؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، صادر عن اهليئة العامة للغذاء والدواء ٣(

  .١١٣-١١٢هـ، ص١٤٣٦م، طبعة ٢٠١٣-هـ ١٤٣٤درة، الرياض، قطاع الدواء، إدارة األدوية املخ
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  م.١٩٧١املدرجة يف اجلدول الثاين التفاقية األمم املتحدة لعام  املؤثرات العقليةفئة (ب) تضم  -٢
  م.١٩٧١املدرجة يف اجلدول الثالث التفاقية األمم املتحدة لعام  املؤثرات العقليةفئة (ج) تضم  -٣
  م.١٩٧١رابع التفاقية األمم املتحدة لعام املدرجة يف اجلدول ال املؤثرات العقليةفئة (د) تضم  -٤
  املراقبة حمليًا باململكة.  املؤثرات العقليةفئة (هـ) تضم  -٥

واليت تصـدر  ،ه تعرف بالقائمة اخلضراءاليف اجلدول الثاين املذكورة أع )د ج، ب، أ،(الفئات ثانيًا: 
  .عن اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات

الثاين، حيظر استريادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صـنعها أو اسـتعماهلا أو من اجلدول (أ)  فئةثالثًا: 
الطبية والعلمية األحباث توزيعها أو وصفها أو حيازا بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على  ا أواالجتار 

  .فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء يف اهليئة العامة للغذاء والدواء
  العقلية التالية: املؤثرات رابعًا: 

١- FENTYLLNE   
٢- METHAQUALONE   
٣- SECOBARBITAL   

الواردة يف الفئة (ب) من اجلدول الثاين، حيظر اسـتريادها أو تصـديرها أو إنتاجهـا أو صـنعها أو 
استعماهلا أو االجتار ا أو توزيعها أو وصفها أو حيازا بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها علـى األحبـاث 

  لطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء يف اهليئة العامة للغذاء والدواء.ا
  خامسًا: املؤثرات العقلية التالية:

١- EPHEDRINE        
٢- ETHANOL  
٣- NOREPHEDRINE  

فإا ختضـع  ،الواردة يف الفئة (هـ) من اجلدول الثاين إذا كانت على شكل صيدالين وللعالج الطيب
تطبق عليها األحكام الواردة يف نظام مكافحة املخدرات واملـؤثرات العقليـة، أمـا املستحضـرات للرقابة و

الصيدالنية اليت يكون أحد مكوناا إحدى هذه املواد فإا ال ختضع للرقابة وال تطبق عليها األحكام الواردة يف 
شآت واملستحضرات الصيدالنية والئحته نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، ولكن يطبق عليها نظام املن

التنفيذية، وما عدا ذلك فتطبق عليها األحكام الواردة يف استرياد املواد الكيميائية وإدارا الصادر بقرار جملـس 
) وتـاريخ ٣٨هـ واملصادق عليه باملرسوم امللكي رقم (م/١٤/٦/١٤٢٧) وتاريخ ١٤٣الوزراء املوقر رقم (

  هـ . ١٦/٦/١٤٢٧
  املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على مادة خمدرة ومؤثر عقلي تعامل كمادة خمدرة.  سادسًا:

  معاملة املادة اليت حتتويها. أو مؤثرات عقليةسابعًا: تعامل املواد القياسية اليت حتتوي على مواد خمدرة 
ها األحكام الواردة يف ثامنًا: كواشف املواد املخدرة واملؤثرات العقلية، ال ختضع للرقابة وال تطبق علي

ويكون فسحها عن طريق قطـاع  ،نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، وتعامل معاملة الكواشف العادية
 األجهزة واملنتجات الطبية يف اهليئة العامة للغذاء والدواء.
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ض، إال يف األصل أدوية تستخدم يف عالج األمرا -مقصود البحث  -فاملؤثرات العقلية  :وعلى ذلك
أن تأثريها على اإلنسان يعادل تأثري املخدرات الطبيعية، وعلى أثر تشديد الرقابة وفرض العقوبات على االجتار 
غري املشروع باملواد املخدرة الطبيعية وتعاطيها، حتول الطلب إىل املؤثرات العقلية حيث وجد فيهـا املتعـاطون 

إىل أن فرضت عليها الرقابة الدولية باتفاقية املـؤثرات العقليـة  كانت القوانني ال حتظرهوقد  ،واملدمنون بديًال
  م.١٩٩٧لسنة 

وبالرغم من وجود مواد طبيعية (ذات أصل نبايت) حتمل ذات خصـائص املـؤثرات العقليـة، إال أن 
الشائع يف جمال مكافحة املخدرات أن املؤثرات العقلية هي األدوية واملستحضرات الصيدلية اليت تـؤثر علـى 

  .)١(نسان اليت يتعاطاها تأثريًا يشبه تأثري املخدرات الطبيعيةاإل
: أي مادة هلا تأثري على اجلهاز العصيب، وعلى العمليات العقليـة، بأا باملؤثرات العقليةتعريف وميكن 

أو سواء عن طريق الشم، أو التدخني، أو البلع، أو احلقن، تتسبب يف حالة من النشوة، أو الفتور، أو التخـدير 
. وبالتايل فهي أعم وأمشـل )٢(التنومي أو التنشيط، ويكون من شأن هذه املادة أا تسبب حالة من إدمان تعاطيها

  من املخدرات واملسكرات.
 

 
. وعرفه ابن حجر اهليتمي )٣(وهو الضعف والكسل والفتور واالسترخاء ،املخدرات يف اللغة من اخلدر

  .)٤(بأنه: "ما يترتب عليه تغطية العقل ال مع الشدة املطربة"
وعرفت جلنة املخدرات باألمم املتحدة املواد املخدرة بأا: "كل مادة خام أو مستحضرة حتتوي علـى 

دي إىل حالـة مـن جواهر منبهة أو مسكنة شأا إذا ما استخدمت يف غري األغراض الطبية أو الصناعية أن تؤ
  .)٥(مما يضر بالفرد واملجتمع جسميًا ونفسيًا واجتماعيًا" ،التعود أو اإلدمان عليها

أا: "كل مادة خام أو مستحضر حتتـوي باملخدرات وعرف االحتاد العريب السعودي للطب الرياضي 
لصناعية املوجهة أن تؤدي على عناصر منبهة أو مسكنة من شأا إذا ما استخدمت يف غري األغراض الطبية أو ا

  .)٦(إىل حالة من التعود أو اإلدمان عليها، مما يضر بالفرد واملجتمع جسميًا ونفسيًا واجتماعيًا"
عرف نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية السعودي املواد املخدرة بأا: "كل مادة طبيعيـة أو و

  .)٧() املرافق هلذا النظام"١دول رقم (مركبة أو مصنعة من املواد املخدرة املدرجة يف اجل

                                                             
استراتيجية املواجهة)، دار الكتب القانونية، املحلة الكربى،  –) مسري عبد الغين، مبادئ مكافحة املخدرات (اإلدمان واملكافحة ١(

  . ٨٢م، ص٢٠٠٩مصر، طبعة 
  .٧٧ص مرجع سابق، املخدرات، حممد علي البار، املوقف الشرعي والطيب من التداوي بالكحول و )٢(
  .٢٧١-٤/٢٩٦مرجع سابق، ) ابن منظور، لسان العرب، ٣(
  .٢/٢١٢م، ١٩٨٧هـ ١٤٠٧، ١دار الفكر، ط، الزواجر عن اقتراف الكبائر، اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن أمحد) ٤(
 العايل باملعهد اجلرمية مكافحة برنامج لطالب حماضرات خصائصها، تقسيمها، أنواعها تعريفها املخدرات الفهد، حممد زكي )٥(

  .٢٤ص هـ،١٤١٢ الرياض، فهد، امللك كلية األمنية، للعلوم
  .٦٦هـ، ص١٤٠٧) االحتاد العريب السعودي للطب الرياضي، ندوة أخطار املخدرات على الشباب، دار اهلالل، الرياض، ٦(
  ).٢٠٢ - ١٧٧، صمرجع سابق، باململكة العربية السعودية) املادة األوىل من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ٧(
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أية مادة يتعاطاها الناس دف تغيري الطريقة اليت يشـعرون أو يفّكـرون أو  :هيوبالتايل فاملخدرات 
. ويشمل هذا الوصف: الكحول والتبغ، كما يشمل املخدرات األخرى الطبيعيـة أو املصـنوعة. ا يتصرفون

ألن األخري يشمل مواد واستخدامات عمليـة  ؛نفسية بدًال من املخدراتوتستخدم منظمة الصحة تعبري املواد ال
  .)١(أو أخرى عادية غري حمظورة أو خطرة

 
علـى  من خالل التعريفات السـابقة، وعلى ذلك ميكن فهم العالقة بني املؤثرات العقلية واملخدرات

  النحو التايل:
ا مبصطلح تعاطي املؤثرات العقلية تناول أي مادة هلا تأثري على اجلهاز العصيب وعلـى أوًال: إذا قصدن

تتسبب يف حالة من النشوة أو الفتور أو  ،سواء عن طريق الشم أو التدخني أو البلع أو احلقن ،العمليات العقلية
فيكون مصطلح  ،دمان تعاطيهاويكون من شأن هذه املادة أا تسبب حالة من إ ،التخدير أو التنومي أو التنشيط

  .)٢(املؤثرات العقلية مرادفًا ملصطلح املخدرات واملسكرات
لنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية السعودي فإنه قد فّرق بني مواد املخدرات ثانيًا: أما بالنظر 

سواء كانت  ،ت األصل النبايتتعبري "املخدرات الطبيعية" على املواد املخدرة ذاومواد املؤثرات العقلية، فأطلق 
 :مثـل ،باقية على حالتها الطبيعية مثل خمدر األفيون، أو جرت عليها عمليات حتوير فتحولت إىل شكل آخـر

  حتويل األفيون إىل هريوين. 
م وتعديلها، النباتـات املنتجـة ١٩٦١وتضمنت اجلداول املرفقة باالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

 :مثـل ،مثل نبات القنب ونبات اخلشخاش ونبـات الكوكـا ومستحضـراا ،تحضرااللمواد املخدرة ومس
احلشيش واهلريوين والكوكايني، وفرضت االتفاقيات حظرًا على الزراعة غري املشروعة لتلك النباتات، وامتـد 

  احلظر ليشمل إنتاج واستخراج وفصل وصنع مستحضراا. 
قري التخليقية" أو "العقاقري املؤثرة على احلالة النفسية" أو "املـواد أما تعبري "املؤثرات العقلية" أو "العقا

النفسية" أو "املواد اليت تؤثر على العقل"، فهي تسميات خمتلفة لذات املواد، وتعرف املـؤثرات العقليـة بأـا 
ة، مـن مـواد عقاقري حتمل خصائص املواد املخدرة الطبيعية، وتصنع يف املختربات واملعامل بالطرق الكيميائيـ

  ومستحضرات خملقة كيميائيًا، وال حتتوي على مواد ذات أصل طبيعي أو نبايت. 
املؤثرات العقلية هي يف األصل أدوية تستخدم يف عالج األمراض، إال أن وهو ما منيل إليه ونأخذ به، ف

وفرض العقوبات على االجتار تأثريها على اإلنسان يعادل تأثري املواد املخدرة الطبيعية، وعلى أثر تشديد الرقابة 
غري املشروع باملواد املخدرة الطبيعية وتعاطيها، حتول الطلب إىل املؤثرات العقلية حيث وحد فيهـا املتعـاطون 

كانت القوانني ال حتظره إىل أن فرضت عليها الرقابة الدولية باتفاقية املـؤثرات العقليـة  ، وقدواملدمنون بديًال

                                                             
) عبد اإلله بن عبد اهللا املشرف، و رياض بن علي اجلوادي، املخدرات واملؤثرات العقلية أسباب التعاطي وأساليب املواجهة، ١(

  .٢٦، ٢٥م، ص٢٠١١ -هـ١٤٣٢جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، الطبعة األوىل، 
. سعيد م٢٠١١د بن فاحل السرحية، دليل املجتمع ملواجهة ظاهرة املخدرات، اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، الرياض، سعي )٢(

، جامعة امللك سعود، الرياض، املركز الوطين ألحباث الشباب ظاهرة اإلدمان يف املجتمع السعودي، ،بن فاحل السرحية
  .م٢٠١١
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  م. ١٩٧١لسنة 
وجود مواد طبيعية (ذات أصل نبايت) حتمل ذات خصـائص املـؤثرات العقليـة، إال أن  وبالرغم من

الشائع يف جمال مكافحة املخدرات أن املؤثرات العقلية هي األدوية واملستحضرات الصيدلية اليت تـؤثر علـى 
  .)١(اإلنسان الذي يتعاطاها تأثريًا يشبه تأثري املخدرات الطبيعية

   

                                                             
  . ٨٢صمرجع سابق، ملخدرات، ) مسري عبد الغين، مبادئ مكافحة ا١(
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أثارت املؤثرات العقلية عند البعض وعلى وجه اخلصوص متعاطيها ومروجيها واملتاجرين ا إشكاالت 
 P Q R﴿متناسني قول اهللا تعاىل:  –شرعية ونظامية، حيث أحلوها ألنفسهم لعدم ورود نص صريح بتحرميها 

S T U﴾ )ن املؤثرات العقلية بنسب معينة يف األغراض الطبية والبحثية ، وإلجازة النظام بعضًا م-)١– 
والنظامي من املؤثرات علينا التعرض لبيان املوقف الشرعي  الواجب، ومن هنا كان من -لكن بضوابط معينة 

  العقلية.
 

اية خاصة، واختذت عند بياا لتلك املحرمات لقد عنيت الشريعة اإلسالمية ببيان األمور املحرمة عن
  طريقني: 

  أوهلما: النص على األمر املحرم خبصوصه نصًا صرحيًا ال يتناول غريه. 
وثانيهما: وضع قواعد عامة وأمور كلية يتناول احلكم املنصوص عليه فيها لكل ما يندرج حتتها مما هو 

  . )٢(موجود وقت التشريع أو يستجد بعده"
شريعة اإلسالمية من املؤثرات العقلية إمنا يعلم من الطريق الثاين، حيث مل تكن معروفة وقت وموقف ال

  .مع اإلسالمي بعدما عرفت املخدراتالتشريع، وإمنا عرفت يف املجت
فيحرم ، على حرمة تناول القدر املؤثر على العقل من املواد والعقاقـري املخدرةولقد اتفق أهل العلم 

سواء كان بطريق األكل أو الشراب أو التدخني أو السعوط أو احلقن بعد  ،من الوجوه تعاطيها بأي وجه
  ، وهذا ما ينطبق على املؤثرات العقلية. إذابتها، أو بأي طريق كان

ولقد اعتمد الفقهاء على جمموعة من األدلة لتحرمي املؤثرات العقلية باعتبارها مؤثرة على العقل 
  ، ومنها: )٣(وخمدرة له

 D E F G H I J K L M﴿ ول اهللا تبارك وتعاىل:) ق١

N O P Q R S T U V W X Y 

Z[)فكل طيب مباح وكل خبيث حمرم، واملخدرات واملؤثرات العقلية مبختلف أنواعها خبيثة من )٤ ،
  أشد اخلبائث وأعظمها ضررًا فيكون حترميها منصوصًا عليه ذه اآلية.

 - , + * ( ) ' & % $ # " !  ﴿) قول اهللا تعاىل: ٢

. / 0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 
                                                             

  . ٣٨اآلية: جزء من ) سورة األنعام، ١(
) حممود بن حممد بن إدريس حكمي، الظروف املشددة للعقوبة يف نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية السعودي، رسالة ٢(

  .٥٠م، ص٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة اجلنائية، الرياض، 
  .٥٤ - ٥٠) املرجع السابق، ص٣(
  . ١٥٧اآلية: جزء من ) سورة األعراف، ٤(
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A B C D E ﴾)١( .  
تثـري الشـقاق  ،ويتصرف تصـرفات طائشـة ،ومتعاطي اخلمر واملؤثرات العقلية كالمها يفقد وعيه

فيكـون  ،غفلة عن الصالة وسائر التكاليف أثناء فقده الـوعيوكالمها يكون يف  ،واخلالف والعداوة والبغضاء
  املؤثرات العقلية. على حترمي  هذا دليًال

   .)٢(]َحَراٌم َفَقِليُلُه َكِثُريُه َأْسَكَر َما[: قال  يف سننه أن رسول اهللابن ماجه ما رواه ) ٣
ؤثرات وهو بعمومه يتناول امل ،كان أو كثريًا يف هذا احلديث كل مسكر قليًال  فقد حرم رسول اهللا

  .ثر املحققني من علماء الدين والطبعلى ما ذكره أكألا مسكرة  العقلية؛
ومذهب مجهور املسلمني من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وسائر العلمـاء : "رمحه اهللا ابن تيمية قال

وأمحـد بـن  وأصحابه مالك أن كل مسكر مخر، وكل مخر حرام، وما أسكر كثريه فقليله حرام، وهذا مذهب
أيب  صـاحب حممـد بـن احلسـن وهـو اختيـار، يب حنيفةأ وأصحابه، وهو أحد القولني يف مذهب حنبل
  .)٣("واختيار طائفة من املشايخ ،حنيفة

مجع رسـول  ،باب كثرية مستفيضةواألحاديث يف هذا ال: "وقال رمحه اهللا يف كتابه " السياسة الشرعية
تـأثري لكونـه  ومل يفرق بني نوع ونوع، وال ،مبا أويت من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وما أسكر   اهللا

وكلها داخلة يف الكلـم اجلوامـع مـن الكتـاب   وقد حدثت أشربة كثرية بعد النيبمأكوال أو مشروبا. 
  .)٤("والسنة

ِكٍر ُكـلِّ َعْن  اِهللا َرُسوُل َنَهى[ :رضي اهللا عنها قالت أم سلمة عن  ابن عمر ما رواه) ٤  ُمسـْ
  . )٥(]َوُمْفِتٍر

إمـا أن ؤثرات العقلية ا سواه، ذلك أن املاملؤثرات العقلية مملى حترمي فهذا احلديث أصرح يف الداللة ع
تكون مسكرة أو مفترة أو جامعة بني األمرين، وعلى مجيع هذه االحتماالت فإن احلديث نص يف النهي عنهـا، 

دل بـه ال يبعد أن يست: الطييب قال: "قال يف عون املعبود عند كالمه عن هذا احلديث .والنهي يقتضي التحرمي
  . )٦("ألن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها ؛على حترمي البنج والشعثاء وحنومها مما يفتر ويزيل العقل

ا تؤدي إىل مضار ومفاسد أل ؛أنه ال يشك شاك وال يرتاب مرتاب يف أن تعاطي هذه املواد حرام) ٥
م الغرية، وتصده عـن ذكـر اهللا وعـن فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن، وتصيب متعاطيها بالتبلد وعد، كثرية

                                                             
  . ٩١، ٩٠: تان) سورة املائدة، اآلي١(
  .  ٤/٤٧٥، ٣٣٩٢) سنن ابن ماجه، كتاب األشربة، باب ما أسكر كثريه فقليله حرام، حديث رقم ٢(
 املصحف لطباعة فهد امللك جممعن تيمية احلراين، جمموع فتاوى ابن تيمية، ) أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا اب٣(

  .  ٣٤/١٨٦ ،م١٩٩٥ هـ١٤١٦، السعودية العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف،
اشر وزارة ) أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا ابن تيمية احلراين، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، الن٤(

  .٨٩هـ، ص١٤١٨الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
  . ٤٤/٢٤٦، )٢٦٦٣٤حديث رقم (مسند النساء، حديث أم سلمة رضي اهللا عنها، ، مسند أمحد) ٥(
م، شرح ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ داود، دار الفكر، ) حممد مشس احلق العظيم آبادي الطييب، عون املعبود على شرح سنن أيب٦(

  . ١٠/٩١، )٣٦٨٦احلديث رقم (
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عتـداء علـى الضـرورات ويف ذلك ا، الصالة ومتنعه من أداء الواجبات الشرعية من صيام وحج وزكاة.. إخل
  .، إىل غري ذلك من املفاسد واملضاروالعرض، واملال ،والعقلاخلمس: الدين، والنفس، 

كالسم بأنواعـه  -ئا يقتله بسرعة أو ببطء أنه ال حيل ملسلم أن يتناول من األطعمة أو األشربة شي) ٦
 t u ﴿: وقـال تعـاىل، )١(﴾ I J K L M N O P Q   ﴿: أو يضره ويؤذيه؛ قال تعاىل -

v w x ﴾)٢( .  
 ، املستند حلـديث رسـول اهللاوالقاعدة الشرعية املقررة يف الشريعة اإلسالمية: أنه ال ضرر وال ضرار

 :]٣(]َعَلْيِه اللَُّه َشاقَّ َشاقَّ َوَمْن اللَُّه، َضارَُّه َضارَّ َمْن ِضَراَر، َوال َضَرَر ال( .  
هذا احلديث "دليل ظين داخل حتت أصل قطعي، فـإن الضـرر  :رمحه اهللا يف املوافقات الشاطيب قال

والضرار مبثوث منعه يف الشريعة كلها يف وقائع جزئيات وقواعد كليات.. ومنه النهي عن التعدي على النفوس 
ل واألعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو يف املعىن إضرار أو ضرار، ويدخل حتتـه اجلنايـة علـى واألموا

  . )٤("النفس أو العقل أو النسل أو املال فهو معىن يف غاية العموم يف الشريعة ال مراء فيه وال شك
لعلل واألمراض وقد أثبتت التحاليل الطبية والتجارب العلمية أن املخدرات بأنواعها هي مصدر اهذا 

  .العقلية والنفسية واالجتماعية املنتشرة يف أحناء العامل
والعقاقري النفسية وغريها من املوبقات تتوافر فيهـا كـل أسـباب التحـرمي املؤثرات العقلية  أن) ٧

وختل بـالنظم املرعيـة  ،دد العالقات االجتماعية ،مضيعة للمالفهي  ،الشرعي، فهي فوق أا مفسدة للصحة
يكون خارجا عن الطاعة الواجبة  ،وقد حظرا الدولة وحرمتها ،ألن كل من يقبل على املخدرات ؛األمن العامو

ابـن  عـن، و)٥(﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اَألْمِر ِمْنُكْم﴾: لويل األمر بقوله تعاىل
 نَفِإ ِبَمْعِصَيٍة، ُيْؤَمَر َأْن ِإال َوَكِرَه َأَحبَّ ِفيَما َوالطَّاَعُة السَّْمُع اْلُمْسِلِم اْلَمْرِء َعَلى[: قالأنه   عن النيب ر عم
واالنقيـاد ألويل األمر يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إال بطاعتهم . وال )٦(]َطاَعَة َوال َسْمَع َفال ِبَمْعِصَيٍة، ُأِمَر
إذا  ،وامتثـال أوامـرهم ،وينسلخ من طاعتهم ،وال يسع أحدا أن يربأ بنفسه ،غبة فيما عندهطاعة هللا ور ،هلم

   تتفق ونزواته وأهوائه الشخصية.وجدها ال
 

 اتفقت كل األنظمة والقوانني على منع املؤثرات العقلية الواردة تفصيًال بكل نظام أو قانون، وذلـك
بتعاطيها أو حيازا أو االجتار ا أو تروجيها أو التستر على من يقوم بذلك، وذلك بوضع عقوبـات مشـددة 

                                                             
  . ٢٩اآلية: جزء من ) سورة النساء، ١(
  . ١٩٥اآلية: جزء من ) سورة البقرة، ٢(
  .٢/٦٦، ٢٣٤٥، حديث رقم   أيب سعيد اخلدري عن ،) رواه احلاكم يف مستدركه٣(
 - هـ ١٤٢٤دار ابن عفان،  –لشهري بالشاطيب، املوافقات، دار ابن القيم ) إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ا٤(

  . ١٨٦، ١٨٥م، ص٢٠٠٣
  . ٥٩اآلية: جزء من ) سورة النساء، ٥(
 /٣، ١٨٣٩صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية، حديث رقم ) ٦(

١٤٦٩.  
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تكون رادعة ملن يقوم بتلك اجلرائم، وزاجرة لغريهم، ومن تلك األنظمة النظام السعودي حيث أصـدر نظـام 
  . هـ٨/٧/١٤٢٦) وتاريخ ٣٩/رقم (ممكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، الصادر باملرسوم امللكي 

  فنصت املادة (الثالثة) منه على أنه: 
  ة: "تعد األفعال اآلتية أفعاًال جرمي

  ريب املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو تلقيها من املهربني.  -١
جلب املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو استريادها أو تصـديرها أو إنتاجهـا أو صـنعها أو  -٢

تخالصها أو حتويلها أو استخراجها أو حيازا أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعهـا أو تسـليمها أو اس
تسلمها أو نقلها أو املقايضة ا أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو متويلها أو التموين 

  وطبقًا للشروط واإلجراءات املقررة فيه.ا، إال يف األحوال املنصوص عليها يف هذا النظام، 
) املرافق هلذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره ٤زراعة النباتات املدرجة يف اجلدول رقم ( -٣

أو متلكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك يف مجيع أطوار منوها، وكذا بذورها، أو املقايضـة ـا أو 
ألفعال إال يف األحوال املنصوص عليها يف هذا النظام وطبقًا لإلجراءات املقررة فيـه، املشاركة يف أي من هذه ا

عًا كلُّ من قام بعمل من األعمال الالزمة لنمو البذور أو الشتالت أو العناية بالزرع إىل حني نضـجه ارويعد ز
  وحصاده. 

يف زراعة املواد املخـدرة أو صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها  -٤
  املؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غري مشروع. 

  غسل املواد املحصلة نتيجة ارتكاب أي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام.  -٥
املشاركة باالتفاق أو التحريض، أو املساعدة يف ارتكاب أي من األفعـال املنصـوص عليهـا يف  -٦

  من هذه املادة.  ٥، ٤، ٣، ٢، ١رات الفق
مـن  ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١الشروع يف ارتكاب أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف الفقرات  -٧
  .)١(هذه املادة"
     

                                                             
  . ١٨١، ١٨٠هـ، ص١٤٢٦) شوال ٢٨جملة العدل، العدد () وزارة العدل السعودية، ١(
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تعـاطي املـؤثرات  ةسباب الفعلية لظاهرحاولت دراسات كثرية أن تبني بطريقة واضحة وحامسة األ
العقلية وغريها من املواد املسكرة، ولكن أغلبها حيصر تلك األسباب يف البعدين االجتماعي والنفسـي، علـى 
أساس أن هذين البعدين مها األكثر أمهية فيما حنن بصدده، إال أننا نرى أن األسباب كثـرية ومتعـددة، كمـا 

  .سيأيت
ًا كانت األسباب فهي أسباب مكتسبة؛ ألن اإلنسان يولد على الفطرة؛ لقول اهللا أننا نؤكد أنه أيكما 

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿تعاىل: 

º » ¼ ½ ¾ ﴾)وقول الرسول)١ ،  :]ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َفـَأَبَواُه ا ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَم 
نِّي َخَلْقُت ِعَباِدي ُحَنَفـاَء إ[: عن رب العزة يف احلديث القدسي  . وقوله)٢(]...َساِنِهُيَهوَِّداِنِه َوُيَنصَِّراِنِه َوُيَمجِّ

َوَأَمَرْتُهْم َأْن ُيْشِرُكوا ِبي َما  ،َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َلُهْم ،ِإنَُّهْم َأَتْتُهُم الشََّياِطُني َفاْجَتاَلْتُهْم َعْن ِديِنِهْم، وُكلَُّهْم
  .)٣(]ْم ُأَنزِّْل ِبِه ُسْلَطاًناَل

ظاهرة تفشي املؤثرات العقلية باملجتمع الطاليب اجلامعي وأسباا، مث ليف هذا املبحث سنتعرض ولذلك 
  ، وذلك يف مطلبني متتاليني:جتاه املؤثرات العقلية للجامعاتخنص باحلديث الدور التوعوي والتربوي 

  .ات العقلية باملجتمع الطاليب اجلامعياملطلب األول: حجم ظاهرة تفشي املؤثر
    .جتاه املؤثرات العقلية للجامعاتاملطلب الثاين: الدور التوعوي والتربوي 

 

 
قي، التعرف على حجم ظاهرة تفشي املؤثرات العقلية باملجتمع اجلامعي، ووضعها يف حجمها احلقيإن 
أن حيدد األدوار املطلوبـة ملواجهتهـا، ومن مث تقدير املخاطر والصعاب النامجة عنها، من شأنه  ،ومعرفة أسباا

القتصـادية اوكيفية مكافحتها بالطرق املناسبة، مع البيئة اليت نعيش فيهـا بظروفهـا الدينيـة والسياسـية و
املجتمعات العربية واإلسـالمية، واسـتقطاب يف  خاصة بعد استشراء ظاهرة التعاطي واإلدمانوواالجتماعية، 

نوعيات جديدة من الشباب، وتزايدت الكميات املضبوطة من املؤثرات العقلية واملخـدرات علـى اخـتالف 
  أنواعها وأشكاهلا وأحجامها. 

 
كانـت  -الل العقود الثالثة األوىل من قيامهـا خ -يتَِّفق الباحثون على أن اململكة العربية السعودية 

                                                             
  . ٣٠) سورة الروم، اآلية: ١(
  . ٤/٢٠٤٧، ٢٦٥٨) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم ٢(
وأهل النار، حديث رقم  ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنةاملرجع السابق) ٣(

٤/٢١٩٧، ٢٨٦٥ .  
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  .)٢(وكذلك املؤثرات العقلية ،)١(خالية من وجود مشكلة املخدرات
الت املواطنني النفطيَّة، وقدوم العمالة األجنبية، ورح الثروة ومع التغيُّر االجتماعي الذي صاَحب زيادَة

إىل اخلارج للتِّجارة أو السياحة أو التعليم، والزيادة امللحوظة يف أعداد احلجاج واملعتمـرين، ظهـرت هـذه 
  .)٣(املشكلة وتفاقمت بشكل ُيهدِّد استقراَر املجتمع
بكافـة أنواعهـا وصـورها يف الـدول  –واملؤثرات العقلية  –وقد انتشرت املخدرات واملسكرات 

سبوعية أو شهرية من أخبار املخـدرات واملسـكرات أالعربية، وال ختلو أية صحيفة يومية أو جملة اإلسالمية و
والكميات اليت تضبط منها، واجلرائم اليت ترتكب بسببها، واحلوادث اليت تنتج عنها، والضحايا الذين يـدفعون 

خاصة  –بني الشباب  –ات العقلية واملؤثر –حيام نتيجة هلا، ولعل أخطر ما حيدث اآلن هو انتشار املخدرات 
  . )٤(يف عمر الزهور، والذين هم أمل األمة وثروا القومية، فهم نصف احلاضر وكل املستقبل –اجلامعي منهم 

                                                             
 ماجستري، رسالة اخلليجي، التعاون جملس دول بعض يف املخدرات تعاطي سعود، آل العزيز عبد بن سعود آل اإلسالم سيف )١(

  .٧٥ ص مـ،١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الرياض، سعود، امللك جامعة اآلداب، كلية
ات واملسكرات قد عرفت يف املجتمعات واحلضارات القدمية، كاحلضارة ) تشري دراسات عديدة إىل أن ظاهرة تعاطي املخدر٢(

الفرعونية والرومانية واليونانية والصينية والعربية وغريها. ويقال بأن الفراعنة هم أول من عرف املخدرات يف منطقتنا 
ات وما يشتق منها من العربية. وكان أمهها املخدرات املشتقة من نبات اخلشخاش والقنب، لكن استعمال هذه النبات

املخدرات كان مقصورًا على جماالت بعيدة عن اإلدمان، حيث كانت تستعمل يف جمال الطب، فاألفيون كان يستخدم 
وعمل مراهم آلالم اجلسم، وكذلك كان يصنع منه مساحيق لنفس األغراض، كما كان  ،لعالج أمراض العيون

يستعمل كدواء لتهدئة األطفال من الصراخ. وقد عرف العرب  اخلشخاش املعروف باسم نبات "شنب" يف ذلك الوقت
يف اجلاهلية قبل اإلسالم اخلمر، مث عرفوا فيما بعد األفيون واحلشيش، واليت دخلت عن طريق املغول واختالط 
احلضارات، مث عرفت بقية أنواع املخدرات واملسكرات. ولكن تعاطي احلشيش واألفيون مل يدخل دائرة اخلطر من 

التعاطي واإلدمان إال يف عصور املماليك والعثمانيني، حيث يقرر بعض املؤرخني أن إساءة استخدام احلشيش  حيث
كمخدر مل يعرفها العرب إال يف القرن السابع اهلجري، نتيجة الحتكاكهم بالشعوب األخرى اليت جربت احلشيش 

إساءة استعمال املخدرات تشغل بال والة كمخدر يبعث على السعادة والسرور. ومع بداية القرن احلايل أخذت 
األمور، حيث بدأت تتدفق على البالد كميات ضخمة من احلشيش واألفيون من بالد اليونان، مث ظهرت مشكلة 
إساءة استعمال املواد املؤثرة على احلالة النفسية "الباربتيورات واألمفيتامينات"، وهي مواد حتدث آثارًا مشاة لتلك 

املخدرات الطبيعية، وإن كانت تتسم بوفرا ورخص مثنها، وأن أغلبها مل يكن يشمله التجرمي. (حامد جامع اليت حتدثها 
وحممد فتحي عيد، املخدرات يف رأي اإلسالم، جممع البحوث اإلسالمية، سلسلة البحوث اإلسالمية، الكتاب األول، 

مان، مركز األهرام للترمجة والنشر، القاهرة، . إبراهيم نافع، كارثة اإلد٢٩م، ص١٩٨٨)، القاهرة، ١٩السنة (
. حممد جنيب املالح، اإلدمان على املخدرات، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٣٣ -٣٠م، ص١٩٨٩
. عبد العال الديريب، االجتار غري املشروع باملخدرات واجلهود الدولية للوقاية منها بالتطبيق على ٨٤م، ص١٩٨٣

  .)وما بعدها ١٨م، ص٢٠١٦، ١ط قليمية ووطنية، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، جتارب عاملية وإ
 ص م،١٩٨٥ األوىل، الطبعة الكويت، الربيعان، شركة العريب، اخلليج دول يف واملخدرات الشباب املصيقر، عبيد عبدالرمحن )٣(

  .بعدها وما ،١٤
 للنشر الثقايف املكتب بريوت، اجليل، دار والسنة، والقرآن الطب بني واملسكرات املخدرات أرناؤوط، إبراهيم السيد حممد) ٤(

  .١ص م،١٩٩٢ - هـ١٤١٢ األوىل، الطبعة القاهرة، ،والتوزيع
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وكميات املخدرات املضبوطة يف اململكة من عـام  ،أعداد القضايا واملتهمني )١(وبّينت بعض الدراسات
ادر من املديرية العامة ملكافحة املخدرات، والذي يبـني أنـواع هـ، والص١٤٢٨هـ وحىت اية عام ١٤١٩

   ملضبوطة يف اململكة وهي كما يلي:املخدرات واملؤثرات العقلية ا
  اهلريوين -ج      األفيون -ب      احلشيش -أ
  الكراك -و      القات -هـ       الكوكائني -د
  الكبتاجون -ط    كبسوالت السيكونال -ح      األمفيتامني -ز
  ضعة لتنظيم التداول (األخرى).مواد خا -ي

كجم، وتتفاوت نسبة كميات  )٢٠٠٣هـ (١٤١٩حيث بلغ ما مت ضبطه من احلشيش املخدر عام 
  صعودًا أو نزوًال خالل العمر الزمين. احلشيش

) كجم، وهي أعلى نسـبة ٢٦٠٠٤هـ من احلشيش حوايل (١٤٢٤وقد بلغ ما مت ضبطه خالل عام 
  ) كجم. ١٥,١٢٤ما مت ضبطه ( هـ بلغ١٤٢٨مت ضبطها، ويف عام 

هــ حـوايل ١٤١٩أما ما خيص املؤثرات العقلية فقد بلغ ما مت ضبطه من حبوب األمفيتـامني يف 
وقد سجلت أعلى نسـبة مت ضـبطها عـام  ،) قرص، وتتفاوت الكميات املضبوطة من عام آلخر٤٠,٣٥٥(

هـ فقد بلـغ مـا مت ١٤٢٨) قرص، أما يف عام ١,٣٠٦,٥٦١هـ حيث بلغت نسبة املضبوط منه (١٤٢٣
  ).٢٦,٣٣٣ضبطه (

ى أن من املفروض أن تدرج كبسوالت السيكونال وحبوب الكبتـاجون مـن ضـمن قائمـة ونر
)، قد أفـرد كـل ١اإلمفيتامينات، ولكن اإلحصاء الصادر عن املديرية العامة ملكافحة املخدرات جدول رقم (

  صنف على حده، لذلك جاء الترتيب على ضوء ما ورد. 
) كبسولة، وقد سجلت أعلـى ١٠٦٦هـ (١٤١٩الت السيكونال، حيث بلغ ما مت ضبطه عام كبسو

  ) كبسولة. ٢٢هـ فقد بلغ ما مت ضبطه (١٤٢٨) كبسولة. أما يف عام ٥٢٦٩٥هـ (١٤٢٠نسبة مت ضبطها عام 
) قـرص، وقـد ٧٥٠٩٣١١هـ حـوايل (١٤١٩وما مت ضبطه من حبوب الكبتاجون خالل عام 

  ) قرص.٦٤١٣٥٥٥٤هـ (١٤٢٨بطها عام سجلت أعلى نسبة مت ض
من مث ريبهـا و ،والسبب يف وجود هذا العدد اهلائل من حبوب الكبتاجون يرجع إىل سهولة إخفائها

والبحرية واجلوية، وهناك إقبال من مجيع الفئات وخصوصًا فئة الشباب على تنـاول هـذه  عرب احلدود الربية
حصيل الدراسي، والقدرة على العمل الشاق، كالسفر لساعات طويلة احلبوب اعتقادًا منهم أا تساعد على الت

  ... وغريها من املعتقدات اخلاطئة.  وإنقاص الوزن
إضافة إىل أن هناك مواد خاضعة لتنظيم التداول (األخرى) وهي عبارة عن حبوب معظمها يسـتخدم 

) حبـة. ١٨٦٤٧٠هــ (١٤٢٨ ألغراض طبية مشروعة إال أنه أسيء استخدامها، وقد بلغ ما مت ضبطه عام
  هي األكثر انتشارًا يف اململكة. وهناك أنواعًا أخرى من املخدرات واملؤثرات العقلية

، الذي أصدره "الربنامج العاملي ملكافحـة املخـدرات "م٢٠١٦ تقرير املخدرات العاملي لعام" أظهرو
% تعـاطوا  ٥مليون شخصًا يف العامل، أي حنو  ٢٥٠التابع لألمم املتحدة، أن حنو  "،(UNODC) واجلرمية

                                                             
  . ٣٨، ٣٧، صمرجع سابق، افحة املخدرات واملؤثرات العقليةحممود حكمي، الظروف املشددة للعقوبة يف نظام مك )١(
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مليونًا يتعـاطون  ٢٩مليونًا يتعاطون البانغو، و ١٤٤شروعة، مبختلف أنواعها. ولفت إىل أن املخدرات غري امل
 ٩مليونـًا يتعـاطون األفيـون، و ١٣,٥مليونًا يتعاطون الكوكايني، و ١٤منشطات وحبوب "أكتستاسي"، و

  ماليني يتعاطون اهلريويني. ولكن ماذا عن العامل العريب؟
بتـاغون، والكوكـايني، ، أقراص الكالعربية السعودية تشرة يف اململكةمن أبرز أنواع املخدرات املنو
 ٦٠ إىل ٥٠طنًا من احلشيش سـنويًا، ومـا بـني  ٤٠حنو  مصادرةوأشارت وزارة الداخلية إىل ، واهلريويني

  .)١(كيلوغرامًا من اهلريويني
، وهـي )٢(طةهـ بإمجايل املخـدرات املضـبو١٤٣٧وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا عام 

  كالتايل:
  .(قرص) ١٠٤,٧١٣,١٣٣امفيتامني:  -٢      (طن). ٤١حشيش :  -١
  .(كيلو) ٥٩هروين:  -٤    .(كيلو) ٨٤٢كوكايني:  -٣
  .(كيلو) ١٩شبو:  -٦      .(جرام) ٦٤كراك:  -٥
  .(كيلو) ٨أفيون:  -٨      .(طن) ٤٩٢٢قات:  -٧
  .(قرص) ٣,١١٦,٩٥٤مواد طبية:  -٩

ولة حسب التقارير الرمسية ئعقلية واملخدرات املضبوطة من قبل اجلهات املسسحلجم املؤثرات الونظرًا 
الشـباب" بني "خاصة جمتمعاتنا يف املؤثرات العقلية تفشي ظاهرة تعاطي خبالف ما مل يتم ضبطه، يظهر لنا حجم 

السيطرة عليهـا، ظاهرة أخطر من الغزو الثقايف، ذلك ألن الغزو الثقايف إمنا يستهدف العقول للنيل منها ووهي 
 ،بني الشباب إمنا يهدف إىل القضاء على عقول الشباب وأبدام يف آن واحـدا إدماتعاطي هذه املواد وبينما 

خاصـة أنـه  - اره يف شباب املجتمع وأفـراده عامـةفوالقضاء عليهما معًا، وهذا أمر إن متكن من نشب أظ
  -ي السن من تالميذ املدارس وطلبـة اجلامعـاتيستقطب كل يوم نوعيات جديدة من الصبية والشباب صغري

  .ذهب هذا املجتمع وضاع مستقبله
ومن هنا أصبحت املنطقة العربية بصفة عامة ودول اخلليج بصفة خاصة تعاين من تفشي ظاهرة االجتار 

االسـتقرار  حبالة من اومتتعه ،انظرًا الرتفاع مستوى املعيشة فيه ؛املخدرات واملؤثرات العقليةيف غري املشروع 
فضَال عن موقعها اجلغرايف الذي جعلها بني ملتقى دول اإلنتاج واالستهالك، فأصبحت دوًال مسـتهلكة  ،النسيب

  . )٣(للعديد من املخدرات اليت تدخلها بطرق غري مشروعة عرب منافذها الربية والبحرية واجلوية
زيرة العربية تستخدم كمنطقة عبور فإن اجل ٢٠١٠وحبسب اهليئة الدولية للرقابة على املخدرات لعام 

ن عربية أخرى، كما أن الكوكايني الوارد من أمريكا اجلنوبيـة يصـل التهريب اهلريوين من أفغانستان حنو بلد

                                                             
لكتروين " اإل٢٢، مقال منشور على موقع "رصيفستهالك املخدرات يف بعض الدول العربيةجولة على نسب اأمين هالل، ) ١(

  http://raseef22.comم.   ١٦/٧/٢٠١٦بتاريخ 
   www.moi.gov.sa: املعلومات الدولية (اإلنترنت)موقع وزارة الداخلية السعودية على شبكة ) ٢(
االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية  ،العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، (مينافاتف)) جمموع ٣(

  . ٢٠، صم٢٠١١وغسل األموال، املنامة، البحرين، 
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  .)١(أكثر املخدرات تداوًال يف شبة اجلزيرة العربية )احلشيش(املنطقة عرب أوروبا، وال يزال القنب 
خطـر مـن أاملؤثرات العقلية واملخدرات واملواد املسـكرة ظاهرة تعاطي وإدمان ولذلك أصبحت  

  وخاصة عاملنا اإلسالمي الواعد. ،يف مجيع أحناء العاملوالتربويني ولني ئاملشكالت اليت تشغل بال املس
 

وانتشـارها بـني الشـباب  ،باشرة لتعاطي املخدراتأجريت دراسات عديدة جتاه معرفة األسباب امل
منها ما يدخل حتت مـا يعـرف بالعوامـل  ،إىل عوامل متعددةاألسباب  أهم هذه الدراساتأرجعت خاصة، و

االجتماعية (التفكك األسري، التهميش، اإلقصاء، العوز املادي)، والبعض اآلخر يدخل حتت ما يعرف بالعوامل 
أسباب انتشـار هذه الدراسات قسمت و. )٢(صبية، االنفعالية، االغتراب، السيكوبانية)ختالالت العالنفسية (اال

األسـباب اخلاصـة ، واألسباب األسرية، واألسباب احلضارية( حماور ةاملخدرات طبقًا لثالثاملؤثرات العقلية و
  .)٣()باملتعاطي

سب دراسة العوامـل، السعودية دراسة تبني فيها عوامل تعاطي املخدرات ح وأوردت جريدة عكاظ
  : )٤(التايل) ١رقم (ويتمثل يف اجلدول 

  واملـالع  العدد
  .ضعف الوازع الديين  ١
  .أصدقاء السوء  ٢
  .التفكك األسري  ٣
  .االضطرابات النفسية واألمراض النفسية يف الطفولة  ٤
  .التربية األسرية السيئة (الدالل الزائد أو القسوة الشديدة)  ٥
  .لالتجربة والفضو  ٦
  .الفراغ  ٧
  .اإلعالم السليب  ٨
  .السفر للخارج  ٩

  .اندثار القيم االجتماعية  ١٠
                                                             

 -  هـ١٦/٦/١٤٢٧-١٤ دمشق، السورية، العربية اجلمهورية واملخدرات، الدويل االجتماعي التغري بريك، صاحل يوسف) ١(
 جامعة وآخرون، التري عمر مصطفى جبمعها قام والعوملة، املخدرات" كتاب ضمن نشره ومت م،١٢/٧/٢٠٠٦-١٠

  .٤ص م،٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ الرياض، العلمية، الندوة والبحوث، الدراسات مركز األمنية، للعلوم العربية نايف
طي املخدرات، ندوة "دور املؤسسات التربوية يف احلد أحسن مبارك طالب، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعا )٢(

- ٢هـ املوافق ١٦/٣/١٤٢٨-١٤جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  ،من تعاطي املخدرات"
  .٦٣م، ص٤/٤/٢٠٠٧

 العربية لكةاملم يف اإلسالمية التربية منظور من للمخدرات األحداث تعاطي من الوقاية يف األسرة دور الرباك، علي ناصر )٣(
  .١٠٣ ،١٠٢ص م،١٩٩١ املنصورة، جامعة بدمياط، التربية كلية ماجستري، رسالة السعودية،

 جدة، مدينة الرئيسي ومقرها م،١٩٥٨ عام منذ والنشر للصحافة عكاظ مؤسسة عن تصدر سعودية، صحيفة عكاظ، جريدة )٤(
  .م٢٠١٣ يونيو ١٠ بتاريخ ،)٤٣٧٦( العدد السعودية، العربية اململكة املكرمة، مكة مبنطقة
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سنجد أن ضعف الوازع الديين يأيت يف صدارة هذه العوامل الـيت ) ١رقم (وبالنظر إىل هذا اجلدول 
ون وقوعه يف الدين وإميانه القوي حيول د مببادئتدفع حنو تعاطي املؤثرات العقلية واملخدرات، فتشبع الشخص 

ومنهـا تعـاطي  ،براثن املخدرات واإلدمان، أما ابتعاده عن الدين، فذلك جيعله أقرب الرتكاب كل املوبقات
  املؤثرات العقلية واملخدرات.

كفيل بأن جتر الشـباب جـرًا يف اجتـاه  ظوال شك أن بقية العوامل اليت جاءت بدراسة جريدة عكا
ك املرحلة العمرية اخلطرية، حيث يتأثر هؤالء بأية تغيريات حتدث علـى والسيما وهم يف تل ،التعاطي واإلدمان

  أو على مستوى املجتمع املحيط.  ،مستوى األسرة
وحناول إلقاء الضوء على بعض أسباب ظاهرة تفشي املؤثرات العقلية بني الشباب اجلـامعي، وهـي 

  كالتايل:
١ 
 غياب القيم األخالقية اإلسالمية. وأمهها: ،رتبطة بالبيئة االجتماعيةاألسباب امل :ألسباب احلضارية هيا

عدم توافر الوعي االجتماعي الكامـل و وجود الفراغ الروحي "الغفلة عن الصلة باهللا" يف املجتمع بصفة عامة.و
 رات.عدم استخدام وسائل اإلعالم لدرجة كافية يف مكافحـة املخـدو باألضرار الناجتة عن تعاطي املخدرات.

عدم تطهري البيئة االجتماعية من عوامل االحنـراف وتعـاطي و انتشار املخدرات يف املجتمع املحيط بالشباب.و
غياب وسائل الترويح املناسبة واهلادفة يف البيئة االجتماعية املحيطة و غياب مجاعة الرفاق الصاحلني.و املخدرات.

ولني مـن ئتقصري بعـض املسـو مسميات جذابة هلا.وجود اإلغراءات من مروجي املخدرات بوضع و بالفرد.
يف دورهم جتاه التحذير مـن تعـاطي املخـدرات  -مثل املدرسة واجلامعة وغري ذلك -املؤسسات االجتماعية 

تقصري بعض أئمة املساجد ورجال الدين حنـو التوعيـة بأضـرار املخـدرات يف البيئـة و وكشف أضرارها.
ظهـور و جهها أعداء اإلسالم ضده وضد أبنائه مع قلة جهود التصدي هلا.واحلملة الشرسة اليت يو االجتماعية.

  . التقليد األعمى للغربو فئة من املواطنني تبغي الثراء السريع عن طريق جتارة املخدرات.
٢ 

سرة وتقصري األ ،عدم وعي األسرة خبطورة تعاطي املخدراتأغلبها يكمن فيما يلي: األسباب األسرية 
أعمال كثـرية خـارج املـرتل بانشغال األب و وجود اخلالفات العائلية والتفكك األسري.و يف التحذير منها.
تعاطي األبوين أو أحدمها للمخـدرات أو و ارتباط األم بالعمل خارج املرتل ولفترات طويلة.و ولفترات طويلة.

عدم قيام األسـرة بـدور و ينبغي تأديته يف املرتل.قصور التربية األسرية والدور التربوي الذي و املواد املهدئة.
 ي وقت والعودة يف أي وقـت.أواخلروج من املرتل يف  ،وترك احلرية له كما يشاء ،الرقيب املباشر على االبن

تكاسل األسرة يف تأدية دورها حنو و استقدام اخلدم يف البيوت من غري امللتزمني بقواعد اإلسالم فهمًا وسلوكًا.و
استقدام أفالم فيديو تدعو لقيم خبيثة وعرضـها باسـتمرار و بن باملواظبة على الصالة يف مجاعة املسجد.أمر اال

  . داخل املرتل
٣ 

الرغبة لدى املتعـاطي يف اقتحـام سـور بالشباب املتعاطي للمؤثرات العقلية أمهها: األسباب املتعلقة 
التخلف الدراسي وكثرة الرسـوب و ما يفيد الفرد وجمتمعه.مثل لوقت الفراغ فياالستغالل األعدم و املمنوع.



-٢٥- 
 

طالع الشخص على املجالت اليت تـدعو وا وجود االضطرابات النفسية ومسببات القلق النفسي.و عند الفرد.
  ق السوء يف كثري من األماكن العامة واخلاصة.   امصاحبة رفو إىل االحنراف والقيم اهلابطة.

٤ 
املخـدرات وكميـة املضـبوطات املؤثرات العقلية وفرة عن تعاطي احصاءات املتواإلتدل البيانات و

ازة أو احلي ،على أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا سواء يف التعاطي والقضايا اخلاصة باملخدرات يف دول اخلليج العربية
أو الكميات املضبوطة، كما تدل على دخول أنواع جديدة من املخدرات مل تكن معروفة أو مستعملة  ،جتارالوا

   من قبل ذه املجتمعات.
 ،همت بشكل مباشر أو غري مباشر يف تفشي هذه الظـاهرةسأواحلقيقة أن هناك جمموعة من العوامل 

  : )١(وميكن إجياز هذه العوامل فيما يلي
 
ن ظهور النفط يف منطقة اخلليج أدى إىل حدوث تغريات جذرية يف املجتمـع أدت إىل تغـري إحيث  

وطفحت علـى السـطح العديـد مـن املشـاكل  واختالل يف القيم واملعايري االجتماعية اليت كانت سائدة،
والوصـول إىل  ي،والتفكك األسر ،ديثوالصراع بني القدمي واحل ،الرتعة الفردية :والضغوطات النفسية، مثل

ودخول ثقافات خمتلفة يف املجتمع، وغري ذلك من الظواهر  ،والتكالب على اللذة ،الثروة والغىن بأسرع الطرق
  املصاحبة للتغيري االجتماعي السريع. 

مثل هذه القيم ويف املناخ السيئ أصيب األفراد بعامة والشباب خباصة بتوترات وضـغوطات نفسـية 
 اجتماعية شديدة انعكست على سلوكهم وتصرفام، وكان ذلك من أهم الدوافع اليت دفعت بالشـباب إىلو

  م إىل منحدر ومستنقع املخدرات.هالبحث عن التعويض والسلوى واهلروب من هذا الواقع األليم، فكان احندار
بـدأ ظهـور  ،جديدة كما أنه مع التغري االجتماعي السريع للمجتمع اخلليجي وظهور قيم واجتاهات
على تدخني سـيجارة  ؤالتسامح والتساهل إزاء أمور كانت غري مقبولة سابقًا، ففي املاضي مل يكن الشباب جير

  .ع خيفف من درجة الصرامة والتحفظأمام والده، مث بدأ املجتم
 

 
زيادة جهود التنمية يف املنطقـة،  نه مع ظهور الثروة النفطية وزيادة عائداا، واليت ترتب عليهاإحيث 

لذلك استقدام العمالة الوافدة من الدول اخلارجية، حىت أصبح من الظواهر املقلقة يف اخللـيج  الالزموكان من 
وتفاعلهم مع األحداث والشباب يف هذه  ،تغلغل العمالة الوافدة يف األحياء السكنية واملكتظة بالسكان املحليني

اخللق واملنحرفني من بني أفراد هذه العمالة، فعملوا على جر الشـباب  ىئمر من وجود سيحياء، وال خيلو األاأل
هم ذلك يف تـورط سأاملخدرات. وقد  وتعاطي من السكان األصليني والوافدين اآلخرين إىل السلوك املنحرف

 كبرية من املواطنني مع هؤالء العمال األجانب يف االجتار يف املخدرات. أعداد
 

الشرحية العريضة من سكان دول اخلليج هي من األطفال والشباب، وقد أكدت العديد من  إن حيث

                                                             
  .١٤٣-١٢٩ص مرجع سابق، الشباب واملخدرات يف دول اخلليج العربية،  ،عبد الرمحن املصيقر )١(
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لـذلك  ،املخدرات تعاطيخنراطًا يف اكثر الفئات العمرية أواألحباث على أن املراهقني والشباب هم  الدراسات
  .املخدرات مهدت النتشار كان اتساع هذه الشرحية من أهم األسباب اليتقد ف

 
) وبلدان شرق آسيا املنتجـة أفغانستان – إيران –وقوع اخلليج العريب يف منطقة (باكستان  نإ حيث

رئيسيًا لتهريب املخدرات، ومع تدفق كميات املخـدرات إىل هـذه  معربًاقد جعل منطقة اخلليج  ،للمخدرات
السوق النفطية وتكدس أعـداد  أن كما كثري منها إىل داخل الدول اخلليجية. مت ريب املناطقالدول من تلك 

على ريب املخدرات إىل هـذه املنطقـة بشـكل  اعدس اخلليجيةكبرية من السفن يف املواين واملرافئ البحرية 
  وإدماا. تعاطيهامباشر، ومن مث ساعد على 

 
لذي خلفه اكتشاف البترول يف الدول العربية، أدى إىل ارتفاع مستوى دخول ا االقتصادي فاالزدهار

تـوفر هـذه  ومـعوازدادت القوة الشرائية واالستهالكية واإلسراف واإلنفاق بشكل ملفت للنظر.  ،األفراد
رايـة وعدم الد ،الوازع الديين لديهمالدخول يف أيدي البعض ممن تنقصهم اخللفية الدينية الصحيحة، وممن يقل 

املمنوع، اجته البعض إىل استعمال املخدرات وإدماـا  سورمبساوئ املخدرات وآثارها، ورغبة منهم يف اقتحام 
  ا.امثأرغم ارتفاع 

 
للتعليم  أوالعديد من الشباب اخلليجيني أم بدأوا يف التعاطي أثناء رحالم سواء للسياحة  ذكر فقد

القيم الـيت نشـأوا عليهـا يف  عنويف ظل وجود قيم خمتلفة  ،أوطام، وهم يف غيبة عن الرقابة األسريةخارج 
  بلدام األصلية.

 
أهم املشكالت اليت يعانيها الشباب اخلليجي ونقص الفرص املتاحـة إلشـباع رغبـات  من فالفراغ

وأصدقاء السوء  الرفاقمجاعات قامت ام الكامنة يف مصارفها املفيدة، ولذلك وحاجام وتصريف طاق الشباب
  دورها يف جذب هؤالء الشباب إىل منحدر املخدرات والتعاطي.ب

 
 دوليـة ريب املخدرات وتعاطيها مل يعد عمًال فرديُا، بل أصبحت هناك مجاعات وعصابات نإ حيث

وهذا ميثل عبئـا  جديد،تديرها، ومن مث ابتدعت وابتكرت أساليب جديدة يصعب كشفها، وذلك يف كل يوم 
تطوير أساليب املواجهة وتدعيمها دومًا بإضافات جديدة أيضا  يستلزموعلى جهود ورجال مكافحة املخدرات، 

  .للكشف عن املخدرات وأساليب ريبها وضبطها ؛يوموكفاءات جديدة كل 
 

 احلصـولاألسباب اخلاصة اليت أدت إىل انتشار املخدرات يف دول اخلليج العربية هو سهولة  بني ومن
أو  ،القانون فيها بـذلك يسمحسواء كان بالطرق القانونية كاملشروبات الكحولية (يف بعض الدول اليت  ،عليها

مجيع األسباب السالفة الذكر هي اليت أدت  ولعل ،التهريب للمخدرات وغريها)الطرق غري القانونية عن طريق 
  .ضمنيًا إىل تواجد هذا السبب
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٥ 
فيعمد أعداء الدين اإلسالمي نشر املخدرات واملؤثرات العقلية وتروجيها يف العامل اإلسـالمي ـدف 

أال وهي فئة الشـباب  ، تعتمد عليها األمة والدولة يف مسريا حنو النماء والتقدمواليت ،إضعاف البنية األساسية
خاصة اجلامعي، ومبا أن من أهداف جتارة املؤثرات العقلية واملخدرات هو احلصول على الربح املـادي، فقـد 

ها اململكة العربيـة ومن ،استهدف جتار املخدرات واملؤثرات العقلية ترويج هذه السموم يف معظم الدول العربية
  السعودية.

٦ 
االعتقاد بعدم حرمة املؤثرات العقلية لعدم وجود نص صريح حبرمتها، واستخدامها يف األغـراض  -

  ملا بيناه من حرمة املؤثرات العقلية يف املبحث األول. ؛البحثية والعلمية، وهذا اعتقاد غري صحيح
تأثريًا على اللذة اجلنسية من حيث اإلثارة وإطالة فتـرة اجلمـاع، لعقلية بأن للمؤثرات اعتقاد اال -

ينتابـه املؤثر وهذا اعتقاد خاطئ ميثل أسطورة اجتماعية يف بعض املجتمعات، واحلقيقة أنه عندما يتعاطى الفرد 
رة اجلمـاع السرحان وتبلد املشاعر وعدم اإلحساس، ومن هنا يكون الوهم بأن املخدر هو السبب يف إطالة فت

  ويف اللذة اجلنسية.
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وخاصـة يف  ،الدور التوعوي والتربوي للجامعات يف وقتنا احلايل ضعفمن املؤسف أن نلحظ وبشدة 
العقلية واملخدرات، وترجـع هـذه  القضايا اهلامة واليت تتعلق بطالا وشباا كظاهرة مكافحة تعاطي املؤثرات

: أمههااملحدودية إىل عدة عوامل  
 

 
علمية، حمدودية االهتمام باألبعاد التربوية لألحباث ال )الببليوغرايفالكشفي (اتضح من خالل املسح 

والوسائل  –واملؤثرات العقلية  -يف نشر الوعي بأخطار املخدرات  –كاجلامعات  –ودور املؤسسات العلمية 
واألساليب التربوية ملعاجلة هذه الظاهرة، وخلصت هذه الدراسة إىل التوصية بأن هناك حاجة ملحة ملزيد من 

لمية لزيادة فعالية دور املؤسسة اليت تشكل الثقافة العامة وعلى رأسها املدارس الدراسات والبحوث الع
  واملؤثرات العقلية.  )١(واجلامعات، للحد من الطلب غري املشروع على املخدرات

فاملؤسسات العلمية والتعليمية وعلى رأسها اجلامعات هي املجال األرحب الذي تبىن فيه الطاقات 
 –واملؤثرات العقلية  –لتأهيل الشباب وتزويدهم بالثقافة السليمة حول املخدرات  واملنظمات والتوجيهات

 ،واملشكلة األهم هنا أن كثريًا من مؤسسات املجتمع اهتمت بعالج حاالت التعاطي واإلدمان ،وأضرارها
األسباب اليت وانتشار املشايف ودور الرعاية هلؤالء املدمنني، وغفلت عن التوعية وإصالح األفكار، ومعاجلة 

تؤدي إىل شيوع هذه الظاهرة يف أوساط الشباب مما أدى إىل اتساع اخلرق على الراقع، وطاملا أن اخللل يف 
التعامل مع املشكلة ال زال قائمًا، فستستمر خمرجاا وبصورة مطردة، وقد وهم الكثريون وال يزالون أن 

لى سبيل املثال ال عالقة هلا باألفكار، وهذه حالة من ة كانتشار تعاطي املخدرات عياألشياء واملنتجات املاد
الطفولة العقلية املحزنة، فاألشياء يف حقيقتها صورة جمسدة لألفكار، واألفكار هي اليت تستدعي األشياء، كما 

  .)٢(أن األشياء حتمل يف ثناياها مناخ وثقافة أفكارها، فهي ال تنشأ من فراغ، وإمنا هي مثرة منظومة فكرية
 

نعين بالتسطيح معاجلة الظاهرة مبظاهر خارجية، ولذلك نسبناها إىل السطح، فمعاجلة ظاهرة تعاطي 
بل  ،املؤثرات العقلية أو حىت املخدرات، وانتشارها ذه الصورة ال يقدم عرضًا متكامًال وناجحًا لكامل أبعادها

  .)٣(كلهاوالسطح جزء من الظاهرة ال  ،يعرض لسطحها اخلارجي

                                                             
 يف التربوية املؤسسات دور ندوة املخدرات، بأخطار الوعي نشر يف ودورها التربوية املؤسسات إمساعيل، أبو القادر عبد أكرم) ١(

-١٤ الرياض، والبحوث، الدراسات مركز األمنية، للعلوم العربية نايف ةجامع املخدرات، تعاطي من احلد
 دراسة: مصر يف املخدرات ظاهرة وآخرون، الفوال جنوى .٣ص م،٤/٤/٢٠٠٧-٢ املوافق هـ١٦/٣/١٤٢٨

 األوىل، الطبعة القاهرة، واجلنائية، االجتماعية للبحوث القومي املركز االجتماعية، والدراسات للبحوث وحتليلية توثيقية
  .م٢٠٠٢

) عمر عبيد حسنة، تقدمي كتاب: إصالح الفكر اإلسالمي، لطه جابر العلواين، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية، ٢(
  . ١٥م، ص١٩٩٥

  .٣٥ص، م١٩٩٥) طه جابر العلواين، إصالح الفكر اإلسالمي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية، ٣(
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اخلطورة تكمن يف أن احلديث عن أخطار املؤثرات العقلية وآثارها قد يتحول إىل معول هدم بدل أن و
بعض الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تعاطي  تيكون سبيًال للوقاية واإلصالح، فقد أثبت

أ هذه املنهج نتيجة االهتمام بالشكل عن ، وينش)١(ية واملعرفة ا وجتربتهاارملؤثرات العقلية واملخدرات والدا
ولني، ولعل ية اإلعالمية، الستدرار عطف املسئوالرغبة يف االستمالة العاجلة لكسب التأييد والدعا ،املضمون

وعدم  ، على إمهاهلاملسئولني ما يشجع التربوينينفي انتشار هذه الظاهرة يف املؤسسات التربوية على لسان ا
  .)٢(منهجيةالتفاعل معها بصورة 

  ،معظم حماوالت معاجلة هذه الظاهرة وتشخيصها ورسم السياسيات الكفيلة بالقضاء عليها
كاألمن العام  ،أو املؤسسات األخرى الرديفة ،تأيت من أعلى اهلرم يف املؤسسات التربوية ،والتخفيف من ألوائها

قابلة للتطبيق، وإمنا هي شعارات ورؤى ما  وأجهزة مكافحة املخدرات، ويف الغالب هذه الربامج املفروضة غري
  .)٣(إن تتالمس مع تضاريس الواقع التربوي حىت تتناثر وتذروها الرياح

  ضعف التخطيط والتنسيق بني املؤسسات التربوية واألجهزة املجتمعية األخرى يف نشر الوعي
تبادل األدوار وتكامل التخطيط بني بأخطار املؤثرات العقلية واملخدرات والتحذير منها، فتوحيد األهداف و

  هذه املؤسسات حيقق قدرًا كبريًا من النجاح يف القضاء على هذه الظاهرة وحماصرا. 
فهذا الفصل بني اجلهود املبذولة من قبل املؤسسات التربوية ومؤسسات املجتمع األخرى يف التحذير 

ت مجيعًا، وهذا التصدع هو حمور عدم التقدم من أخطار هذه الظاهرة أدى إىل تصدع واضح بني هذه املؤسسا
والنجاح يف التغلب على هذه األزمة، وكما قال كومبز: "إذا كان يراد لألزمة أن حتل فالبد من حدوث توافق 
هائل بني التعليم واملجتمع، يلتقي فيه الطرفان يف منتصف الطريق.... وإذا مل يكن ذلك ليحدث يف املستقبل 

ن بني التعليم واملجتمع سيؤدي إىل تصدع إطار النظم التعليمية، ورمبا إطار جمتمعاا يف بعض القريب، فإن التباي
  .)٤(احلاالت"

 ندرة جهود التنظري التربوي ملعاجلة هذه الظاهرة، فقد استهوى الباحثني اإلحصائيات واجلداول
ليت ال تتفق مع حدود التحليل الكمي طبيعة التربية ا رات، وعالقات االرتباط، وغاب عنهمواألرقام واملؤش

خاصة يف مثل بلداننا اليت متتلئ بأمور عدة يتعذر قياسها أو إخضاعها للتحليل الكمي، وخاصة يف قضايا مثل 
يف  –واملؤثرات العقلية، فاملناخ الثقايف السائد ال يسمح  )٥(معاجلة التعاطي، وزيادة الوعي بأخطار املخدرات

وباختاذ مواقف علنية من بعض القضايا اجلدلية دون أن يترك  ،بالتعبري عن الرأي –قل الوقت احلاضر على األ

                                                             
، قسم أصول على حمافظة أسيوط، رسالة ماجستريناس حممد عبد الناصر، دور التعليم يف مواجهة املخدرات: دراسة ميدانية ) إي١(

  م.١٩٩٤تربية، جامعة أسيوط، مصر، التربية، كلية ال
 ،لتعليم الكبار، القاهرة ) أنور الشرقاوي، األبعاد النفسية واالجتماعية والتربوية ملشكلة اإلدمان لدى الشباب، املركز اإلقليمي٢(

  م. ١٩٩١مصر، 
  م.٢٠٠١، الكويت، ٢٦٥رقم  ة،) نبيل علي، الثقافة العربية وعصر املعلومات، سلسلة عامل املعرف٣(
)٤ (oxford,  241-1x and -1) the word educational pp.1968Coombs.P.H (

University press (New York), London, Toronto.  
  .٢٧٦مرجع سابق، صالثقافة العربية وعصر املعلومات، ) نبيل علي، ٥(
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  .)١(ذلك آثارًا سلبية على صورة الشخص يف املجتمع أو على مواقف منه يف العمل أو يف احلياة اليومية
 

إن مشكلة املؤثرات العقلية بأبعادها النفسية واالجتماعية واالقتصادية يف غاية التعقيد، حيث تتشابك 
وتتقاطع اجلهود األمنية والثقافية والتربوية واإلعالمية يف زيادة الوعي بأخطار هذه الظاهرة، لذلك فإن 

ولعل أبرز  ،ية جتدها تنجح حينًا وتتعثر أحيانًا يف مهمتهااملؤسسات التربوية أمام ضبابية هذه الظاهرة املجتمع
  :)٢(املعوقات اليت حتد من فاعلية هذه املؤسسات التربوية ما يلي

املومسية يف العمل، فغالبًا ما تنشط هذه املؤسسات يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات، أو أيام  -١
وعدم مواصلة العمل قبل النجاح  ،ملكة، فالتوقف عن اإلجنازاحلمالت املحلية اليت تقوم عليها بعض أجهزة امل

يف نشر الوعي بأخطار املؤثرات العقلية واملخدرات بصورة جلية تعم فئات املجتمع، وإجياد كوادر مؤهلة علميًا 
للقنوات  ومواد موازية ،وثقافيًا واجتماعيًا ملتابعة املسرية، وتوفري املناهج واملقررات الالزمة بأقسام اجلامعات

 وحتقيق األهداف. ،الفضائية واإلعالمية املحلية من أكرب العوائق اليت حتول دون النجاح
تضمن تعزيز اجلهود ل ،التوقف عن التقومي واملراجعة للربامج واجلهود املبذولة بصورة واقعية -٢

  وتصوب االختالالت اليت تظهر أثناء العمل.  ،املثمرة
الفريق مع املؤسسات املجتمعية األخرى، الدينية، واألمنية والصحية  الفردية وعدم العمل بروح -٣

واإلعالمية، فاختالف األطروحات وعدم التنظيم وتوزيع األدوار قد يعين عدم وضوح الفكرة بالشكل الكايف 
يق مع جيب وضوح األدوار وتوزيعها، والتنس :ملقاومة هذه الظاهرة، مما يؤدي إىل بعثرة اجلهود وتعثرها، وعليه

  كل األطراف. 
عدم احترام اخلصوصية الثقافية، فنقل احللول التربوية الغربية ملكافحة هذه الظاهرة دون احترام  -٤

الثقة فيها  ماخلصوصية الثقافية اليت تعيشها املجتمعات العربية واإلسالمية تدفعها إىل مقاومة هذه اجلهود، وعد
ا االنكفاء على الذات، وعدم اإلفادة من جهود اآلخرين، إمنا نعين والتشكيك بأهدافها ومراميها، وال نعين هن

  احترام قيمنا ومعايرينا يف النظر إىل األمور ومعاجلتها. 
والتحذير من أخطارها، فالبعد الديين والقيمي يضمن  ،إغفال البعد الديين يف معاجلة الظاهرة -٥

 ،فبالرغم من صعوبة املشكلة بتعدد عواملها وتفاعلها ويعينه على رفض فكرة التعاطي ونبذها، ،حصانة اإلنسان
رم اإلسالم اليت حتأحكام انطالقًا من  ،إال أن أكثر الطرق يسرًا حلل املشكلة هو توظيف البعد الديين واألخالقي

واليت تزيد من مناعة اإلنسان ضد مساوئ وأضرار املؤثرات العقلية  سوء استعمال املؤثرات العقلية،
هذه البعد الديين واألخالقي عن أصحاب االهتمام يف حتديد  –يف كثري من األحوال  –وقد غاب  واملخدرات،

  .  )٣(استراتيجية الوقاية والعالج
 

                                                             
) وهبة خنلة، تداعيات غياب الفكر البحثي على البحث التربوي يف العامل العريب، مؤمتر البحث التربوي يف الوطن العريب إىل ١(

  .١٨، ص م١٩٩٨تشرين الثاين  ٥ - ٣، األردن ،عمان أين،
  .١٩ -١٧، صمرجع سابقات التربوية ودورها يف نشر الوعي بأخطار املخدرات، ) أكرم عبد القادر أبو إمساعيل، املؤسس٢(
  .١٢٢ص ،م١٩٨٠، ١ط  االجتماعي واجلرمية يف املجتمعات العربية، مكتبة وهبة، القاهرة، غري) صالح عبد املتعال، الت٣(
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سببه املؤثرات العقلية على اختالف ختصصام العلمية على ما تن والباحثوالعلماء وأمجعت الدراسات 
، وال يكاد خيلـو )١(واملخدرات من خماطر ومشكالت صحية ونفسية واجتماعية وأمنية وحىت سياسية واقتصادية

مؤلف يف هذا الباب إال ويشري إىل تلك اآلثار  واملخاطر، إال أن هذا األثر يظهر بشدة على املجتمـع الطـاليب 
وارتكام جلـرائم  ،اف كثري من الطالب اجلامعيني عن الطريق العلميخاصة اجلامعي منه، ويكون سببًا يف احنر

  وهذا ما سنتعرض له يف مطلبني متتاليني:  ،متنوعة ال ختفى على القاصي والداين
   لية على املجتمع الطاليب اجلامعي.املطلب األول: آثار املؤثرات العق

  .املطلب الثاين: عالقة املؤثرات العقلية باجلرائم
 

 
تضخمت املخاطر واآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية لتعاطي املؤثرات العقليـة،     

أصبح األمر وكأنه حرب حقيقية جيب أن تعلن فيها حالة الطوارئ، فآثارها ختطت حـدود الفـرد أن لدرجة 
مع، فتكاد تصيب اإلنسانية بصفة عامة، وختطت حدود احلاضر واملستقبل القريب، فهي خراب واألسرة واملجت

وهو ما  ،خلقي واجتماعي ومادي ومعنوي وصحي وفكري وثقايف، وأكثر الفئات تأثرًا هي فئة الشباب اجلامعي
حة ونفسية الطالب أثرها على صمن حيث يدفعنا للحديث عن أهم تلك األخطار على املجتمع الطاليب اجلامعي 

  اجلامعي، مث نتناول أثرها على العملية التعليمية اجلامعية برمتها، وذلك يف نقطتني متتاليتني:
 

يـؤثر املخدرات أيًا كان نوعهـا املؤثرات العقلية وعلميًا مبا ال يدع جماًال للشك أن تعاطي  ثبت لقد
 عضـاءألومن حيث املسـتوى الـوظيفي  ،على أجهزة البدن، من حيث القوة واحليوية والنشاط مباشرًاتأثريًا 

  اجلسم وحواسه املختلفة.
 

عصبية ومعدية من املجمع عليه لدى األطباء وعلماء الصحة أن تعاطي املؤثرات العقلية يورث أمراضًا 
ومعوية، ويضعف الذاكرة ويسبب اجلنون، ويشل وحدة الفكر والذهن، وحيدث آالمًا يف اجلهـاز اهلضـمي، 
ويفقد الشهية إىل الطعام، ويسبب سوء التغذية واهلزال واخلمول والضـعف اجلنسـي، ويـؤدي إىل تصـلب 

  نلقي الضوء على أهم تلك اآلثار:سالشرايني. و
 

املخدرات تصـيبه أضـرار املؤثرات العقلية ودراسام أن متعاطي  لمن خالوالباحثون  العلماء أكد
الفكرية وطاقاته املدركة، حيث يصل األمر به ساعة سكره إىل احلال اليت يصبح  وقدراتهجسيمة يف قواه العقلية 

                                                             
من مستوى احلافظة االدخارية للمجتمع، ) فالتورط يف سوء استخدام املؤثرات العقلية يؤدي إىل إهدار املال العام، ويضعف ١(

مثل خلق  ،وحرمان املجتمع من فرص استثمار هذه األموال يف التنمية االقتصادية اليت تعود على املجتمع ككل باخلري
وظائف عمل جلزء من عمالته املعطلة، أو تنشيط القطاع االقتصادي. (صاحل السعد، املخدرات أضرارها وأسباب 

  .)٢١م، ص١٩٩٧األرز، بريوت، لبنان، انتشارها، مطابع 
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مهتز الشعور،  الوجدان ننتظر سواه من إنسان غائب العقل، مذبذب عاجزًا عن أن يتبني حقًا، وهذا أمر ال فيها
   مضطرب اإلدراك معطل التفكري.

تعاطيهـا البعيـد ميف حكم العقل على األشياء واألحداث، فريى  تؤثر املخدراتاملؤثرات العقلية وو
 غـرياألحـالم واألوهـام ويسبح يف حبر من  ،ويتخيل ما ليس بواقع ،ويذهل عن الواقع بعيدًا،قريبًا والقريب 

لتعاطيها ـ حسـب مـا  يسعونالواقعية واملستحيلة احلدوث، ولعل هذا من أهم األسباب اليت جتعل متناوليها 
  . )١(يف أودية اخليال ويهيموا ،يروي هلم البعض ـ حىت ينسوا أنفسهم ودينهم ودنياهم

 مـنائف العقلية للفرد، فقـد ثبـت تأثريًا مباشرًا متفاوت الدرجات على العقل والوظ تؤثركما أا 
به، كما  املنوطةوالعزوف عن الواجبات  ،بانتظام يصيب املتعاطي بالتبلداملؤثرات العقلية التجارب أن استعمال 

ويعمل  ،على املهارات اللغوية واحلسابية سيئًاألنه يضعف الذاكرة والتفكري والفهم، ويؤثر تأثريًا  ؛يعوق التعليم
  دروسًا أو جتاربًا. كانتملواد املتعلمة سواء على سرعة نسيان ا

 
 اهللاوهو اجلوهرة الغالية والكـرت الثمـني الـذي وهبـه  ،هو أهم عضو يف تكوين اإلنسان املخ يعترب

بواسـطة إشـارات  ة،متجانسـلإلنسان، واملخ يتكون من باليني اخلاليا العصبية اليت تعمل ليل ار بطريقـة 
معينة، فمجموعة جنـدها مسـؤولة عـن  وظيفةوكل جمموعة من خاليا املخ متخصصة يف أداء  ،وكيميائيةكهر

املركبات املخدرة اليت املؤثرات العقلية ووالقدرات و احلواسالكالم وأخرى مسؤولة عن اإلبصار، وهكذا بقية 
نة يف اجلهاز العصيب تسمى املستقبالت، وهي الـيت تكـون معي أماكنيتعاطها الفرد يكون هلا تأثري مباشر على 

مث تتدخل تلك املركبات تدرجييًا يف عمل وظائف املـخ، فيصـبح املـخ  ،العصبية اخلليةموجودة على جدران 
األجهـزة  مجيعوختتل  ككلوهنا ختتل وظيفة املخ  ،عليها اعتمادًا كليًا، حىت يدخل الفرد مرحلة اإلدمان معتمدًا
  اخل.….والتنفسي والعضلي والدورة الدموية  اهلضميمثل اجلهاز  ،حكم فيها املخاليت يت

 موقعاملخدر إىل األوعية الدموية املتصلة باملخ ينتقل مفعول هذا املخدر إىل املؤثر أو بدخول  إنه حيث
املركزي،  العصيب املخدر إىل اجلهازاملؤثر أو بوصول  ،وتشل وظيفته الطبيعية ،اخلطر الكامل، فريتبك عمل املخ

ًا ما تلبث أن تسبب ضمورًا وتلف اليتاملخدر يصبح الفرد أسريًا هلذه املادة املخدرة املؤثر أو وبإدمان الفرد هلذا 
ويقصر يف أداء مهامه، فيصبح هذا املدمن ضـعيف  ،املدمن مختدرجييًا للخاليا العصبية للمخ، وبذلك يضمحل 

  .)٢(يف عمليات اإلخراج أو الكالم أو غريها يتحكم الالذاكرة، قلقًا، مضطربًا، 
 

الغذائيـة  املـواد نقل حيوي هام له وظائف هامة تتوقف عليها حياة الشخص، ومن أمهها: سائل الدم
 اليـا اجلسـم.من الرئتني إىل خ األكسجني نقلو املهضومة من اجلهاز اهلضمي إىل الكبد وكافة أجزاء اجلسم.

أو العضـلية أو  الوريديةالناجتة من متثيل الغذاء أو غريها من املواد اليت تدخل اجلسم بواسطة احلقن  املواد نقلو
 نقـلو الكميات السائلة املوجودة يف اجلسم وعلى درجة قلوية اجلسـم والـدم. على املحافظةو بطريق الفم.

 وسـائل تكـوينو .البالغـةتفرز مادة األنسولني ذات األمهية  الغدد الصماء العامة بالبنكرياس اليت هرمونات

                                                             
  .٥٢، ٥١م، القاهرة، ص١٩٨٦ ، فرباير٧املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، أضرار املخدرات، سلسلة رسالة اإلمام، العدد ) ١(
  م، حديث مع الدكتور خريي السمرة. ١٥/١٠/١٩٨٥) جريدة األخبار، القاهرة، ٢(



-٣٣- 
 

  كرات الدم البيضاء واملضادات الربوتينية. اسطةوذلك بو ،الدفاع عن اجلسم
فيعيق من دورانه،  ،ميزج السم الزعاف ذا السائل احليوي اهلام املخدراتاملؤثرات العقلية و وتعاطي

 ،املواد املخدرة تسبب نقصًا يف كمية هذا السـائلثرات العقلية واملؤالشخص يف احلال، و فيموتوقد يوقفها 
 واالمتصاصوالبيضاء، كما تسبب فقرًا به نتيجة لسوء التغذية، املرتب على سوء اهلضم  احلمراءوتكسر كراته 

وتغلظ حـىت تنسـد أحيانـًا  وتتمددالذي يسببه اإلدمان، كما تؤثر املخدرات على الشرايني، فتفقد مرونتها 
أمراض القلب، اليت تؤدي إىل الوفاة فجـأة، أو  إىلوكلها تؤدي  ،تكون اجللطات، أو تضيق وتصاب بالتصلبب

للمخ، وهذا ينتج عنه شلل ووفاة وقد ثبت مبا ال يدع جماًال للشـك أن  الدمويةإىل حدوث جلطات يف األوعية 
  .)١(لوثة بالدماءتساعد يف اإلصابة مبرض اإليدز، من خالل استعمال احلقن امل املخدرات

 
بل يتعداه إىل األثر النفسـي،  ،أثر املؤثرات العقلية ال يقتصر على األضرار الصحية للطالب فحسب

اطي بكّم هائل من الدراسات والبحوث يف جماالت التعللمؤثرات العقلية واملخدرات البعد النفسي ولقد حظي 
  .)٢(ملخدرات أو الكحولياتللمؤثرات العقلية أو اسواء بالنسبة  ،واإلدمان

التغريات يف الشخصـية ميكـن  التغريات النفسية املرضية أوأن ال يوجد شخص يزعم فمشكلة  هناو
اعتبارها سببا ونتيجة لالعتماد على املخدرات. وهذا يتضمن اإلدمان العدواين الذي يتصف مبستوى عال مـن 

أن مـع وإحباط يف التسامح ومشاعر التقليل من شأن النفس أو تقومي الـذات.  ،قلق يف العالقات الشخصيةال
الدراسات النفسية املعتمدة على نظرية التعلم قد ألقت بعض الضوء على خمتلف جوانب املشكلة، ولكن ذلـك 

  . ال ميكن أن يصف الظاهرة بأبعادها املتعددة
سـان قـابال عـل اإلنجيإذ  ،املخدر إىل تغريات أساسية يف الشخصيةأو املؤثر ويؤدي سوء استعمال 

مـن أمههـا القلـق واهللـع املؤثر واملخـدر نية. وهناك آثار حادة من االعتياد على الألمراض النفسية والذه
 وضـعف ،خاصة بالنسبة للتركيز والذاكرة ،والبارانويا، خاصة بالنسبة للمتعاطني املحدثني، والوهن اإلدراكي

وأيضا توقـع املخـاطر  يه خماطر حوادث الطرق والسيارات.وتأخر ردود األفعال مما يترتب عل ،اآللية النفسية
  .)٣(الزائدة لألعراض الذهانية بني هؤالء املدمنني الذين يف سجل أسرهم تاريخ أمراض ذهانية

  على النحو التايل: يةتعاطي املؤثرات العقلوميكننا تلخيص أهم اآلثار املرتبطة باجلانب النفسي مل
القدرات العقلية، األمـر الـذي  انعدام الثقة بالنفس، والسيما تعاطي املؤثرات العقلية يؤدي إىل -١

  . )٤(يفسر عجز املتعاطي، وعدم قدرته على اختاذ قرار، وشعوره بالدونية، وعدم قدرته على حتمل دوره الطبيعي
                                                             

  .٣٣ -٢٦صمرجع سابق، رار املخدرات، ) املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، أض١(
 عبد. ٣٥م، ص٢٠١٥) حممد علي احلسن، املخدرات واملؤثرات العقلية اآلثار واألسباب واألحكام الشرعية، الطبعة األوىل، ٢(

 الشريعة وموقف والنفسية واالجتماعية الصحية وآثارها واملكيفات واملخدرات املسكرات منصور، أمحد سيد املجيد
  .٣٣٨ص هـ،١٤٠٩ الرياض، والتدريب، األمنية للدراسات العريب املركز منها، ةاإلسالمي

 جامعة جملة حتليلية، مقارنة دراسة معها التعامل وكيفية آثارها، أسباا،: املخدرات على اإلدمان ظاهرة الديلمي، مسري صاحل) ٣(
  .٤٦٠ص م،٢٠١٠ السنة ،)٣( اإلصدار اإلنسانية، للعلوم األنبار

د الرمحن شعبان عطيات، املخدرات والعقاقري اخلطرة ومسئولية املكافحة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ) عب٤(
  .٣٨م، ص٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، 
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حيث جيدون أنفسهم علـى خـالف دائـم مـع  ،(سيكوباتية) اتإىل شخصي ونيتحول املدمن -٢
  :)١(ق، وأهم هذه االضطرابات هيُلالسلطات، والعجز عن االرتباط باآلخرين، ويتصفون باضطرابات يف اُخل

  نفعايل. قلة النضج اال -
  العجز عن اإلفادة من اخلربات السابقة.  -
  العجز عن إرجاء املتعة.  -
  ظ. شعورهم حنو اآلخرين ضعيف إىل حد ملحو -
  اعتقادهم الراسخ بأم يف حصانة ومنعة من القوانني.  -
ُيحسن خمالطة الناس، وجذاب، وكثريًا ما ينخدع النـاس فيـه،  –يف ظاهر األمر  –والسيكوبايت  -

ولكن عندما تتاح فرصة ملعرفته أكثر سرعان ما تتبني قلة نضجه وسطحيته، وعجزه املزمن مـن أن يـنجح يف 
  حياته. 

 املتعـاطي شخصـية على تأثري هلا) املخدرات( عقليًا املؤثرة والعقاقري املواد أن من رغموعلى ال -٣
غري أنه قد ميارس سلوكيات متناقضة لذلك متامًا، فقد يظهر عدوانًا كبريًا وعنادًا شديدًا،  إضعافها، على وتعمل

ادعًا، وحيلة دفاعية يف حماولة من كونه إحساسًا خ اإلحساس بالقوة والعدوان ال يعدووعمومًا ميكن القول بأن 
  .)٢(املدمن لتأكيد الذات، وإبراز الدور الطبيعي على عكس الواقع الذي يعيشه

حـىت  -خاصة عن زمالئه يف الدراسة –تتولد لديه االستجابات النفسية لالنفصال عن املجتمع  -٤
  .)٣(للمجتمع امضاد ايصبح شخص
  واحتمالية اإلصابة بانفصام الشخصية.  قلق والتوتر، مع امليل لالكتئاب،ال -٥
  .)٤(الشعور بالذنب والرغبة يف عقاب النفس -٦
  ورغبة شديدة يف النوم.   ،احلساسية والعصبية مع أرق مستمر -٧
  هلوسات مع ختيالت مسعية وبصرية.  -٨ 

  االجتاه حنو العدوانية مع شعور بالعدوانية.  -٩
  بات بأية وسيلة. األنانية واإلصرار على إشباع الرغ -١٠

 
 أبعادا وتتبني مالباحثني على أن كًال من اإلدمان واملرض النفسي على عالقة وثيقة ببعضه بعض يؤكد

  هذه العالقة مما يلي:
 تـدفعقـد و ،رض النفسيكل منهما من نفس األسباب اليت تدفع شخصًا بذاته إىل نوعية امل ينشأ قد

يكون حماولة من الفرد للتغلب على الصعوبات الـيت تواجهـه وذلـك  قد اإلدمانو شخصًا آخر إىل اإلدمان.

                                                             
  .٣٣٨ص، بقامرجع سثارها الصحية واالجتماعية والنفسية آاملجيد سيد أمحد منصور، املسكرات واملخدرات واملكيفات و عبد) ١(
) أمحد عبد العزيز األصفر، عوامل انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف الوطن العريب، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ٢(

  .١١٠م، ص٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الرياض، 
  .٢٤٠صمرجع سابق، ) عبد املجيد سيد منصور، املسكرات واملخدرات، ٣(
  .١٥٠م، ص٢٠٠٥لمي احلديث، اإلسكندرية، ) حممد شفيق، اجلرمية واملجتمع، املكتب الع٤(
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وكأنه بديل عن املـرض  ،يكون حماولة دفاعية من املدمن ضد املرض النفسي املهدد قد اإلدمانو باهلروب منها.
مـا ينتهـي  عادة اإلدمانو سية خمتلفة نتيجة للتسمم بالعقار.ما تصاحبه اضطرابات نف عادة اإلدمانو .النفسي

  .)١(باضطرابات نفسية خمتلفة
 هـين ظاهرة اإلدمان يف حد ذاـا أاملتخصصون من علماء النفس واألطباء النفسانيني  يؤكد كما

ر فتأكل أن السرطان ينتش فكما ،الوعي" سرطانمرض نفسي، بل طاعون نفسي، وأن أفضل تسمية هلا هو أا "
ويتحول اإلنسان إىل خرقة من  ،هوعلى الوعي، حىت يتش تغريخالياه اخلبيثة اخلاليا الصحيحة، فإن هذه الظاهرة 

وال كيان، وقد توصلت دراسات عديدة إىل أن تعاطي املخدرات ينتهي غالبـًا  كرامةاللحم الننت، بال غاية وال 
وايار العاطفة  باألثرةفيتميز أغلبهم  ،لقي والنفسي لضحاياهالذي حيدث أسوأ األثر يف املستوى اخل اإلدمانإىل 

ة االضـطرابات وزياد ،واجلنب وكراهية العمل اإلرادةوضعف  ،وعدم اإلحساس باملسئولية االجتماعية والعائلية
  النفسية والسلوكية.

، وىل من تعاطيهـااء يف املراحل األضار على الناحية النفسية، سو تأثريواملؤثرات العقلية وللمخدرات 
وال  ،التفكـريمنها وهي اإلدمان، فعندما يبدأ الشخص يف تعاطي املخدرات خيتلط عنده  املتأخرةأو يف املرحلة 
التعاطي يصبح الشـخص  وبتكرارويكون سريع االنفعال، مث تتبلد عواطفه وحواسه بعد ذلك،  ،حيسن التمييز

فليلجـأ إىل  ،وال ميكنه أن خيفي هذه الظواهر عن املجتمـع ،يف أحالم اليقظة وقته يضيعكسوًال قليل النشاط 
  والكذب والتزوير وحيل نفسية متعددة وخرق القانون. والغشاخلداع 

 والنفسـية،كثريًا من الشباب الذين يتعاطون املخدرات يسقطون صرعى األمراض العقليـة  أن كما
بـآالم يف اجلسـم أو  خاطئـًاشباب إحساسًا كأن حيس ال ،فتظهر عليهم اهلالوس السمعية والبصرية واحلسية

املرض العقلي على صورة شك عنيف يف  يظهرأو كأن هناك حشرات متشي على جلده، وقد  ،ضمور يف أطرافه
وعندئذ تكثر عنده األفكار اخلاطئة ضد الغري، ويف الصـورة  معهم،وكل من يتعامل  ،أفراد أسرته واملحيطني به

  .)٢(من متامًااملد شخصيةتتدهور  ،النهائية
  العقلية على العملية التعليمية اجلامعية:ثانيًا: أثر املؤثرات 

ية التعليمية الطالب اجلامعيني يؤثر على العمل مما ال ريب فيه أن انتشار ظاهرة تعاطي املؤثرات العقلية بني
 يوالثقافية واحلضارية املتعددة على هـدّد الفرد إىل التوافق مع جمتمعه بأبعاده التارخيية ِعُتاجلامعية برمتها، فاجلامعة 

احلقوق واملسؤوليات اليت سينشأ على مراعاا وااللتزام ا. وال سبيل إال باستيعاب ذلك كله عن طريـق إمـداد 
وتدريب النفس على متثل القيم األخالقية والدينية اليت تأسس عليها املجتمع. فإن العقـل  ،العقل باملعارف والعلوم

لذي بسالمته ورجاحته ينهض باإلنسان ويرقى باملجتمع، وبذلك كانت محايته هي املقصد األول مـن هو الوسيط ا
. لـذلك والعـرضواملال والعقل مقاصد الشريعة حيث إنه بدونه لن نصل إىل مقاصد احلفاظ على الدين والنفس 

  .)٣(ن واحلضارةاخلمر واملخدرات وباال على العقل وسيط املعرفة والديالعقلية و تاملؤثراكانت 

                                                             
، مايو ١٥٢) حممد اخلطيب، حكم تناول املخدرات واملفترات، جملة اهلداية، وزارة العدل والشئون اإلسالمية، البحرين، العدد ١(

  .٤٢، ص١٩٩٠
  .٢٣-٢٢صمرجع سابق، ) املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، أضرار املخدرات، ٢(
  .٣٤، صمرجع سابقاآلثار واألسباب واألحكام الشرعية،  :املخدرات واملؤثرات العقلية) حممد علي احلسن، ٣(
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أن االستعمال املـزمن  املؤثرات العقلية واملخدراتلقد بينت الدراسات اليت اقتفت أثر سوء استعمال 
واإلضـرار بـالنمو  ،ف العقلية والقدرة على تسلسل األفكـارئأو احلاد قد يؤدي إىل إضعاف الذاكرة والوظا

داء الدراسي، وترتبط درجة اإلضعاف بالكميـة االجتماعي والعاطفي لألطفال واملراهقني، وإضعاف مستوى األ
املخدرات بأا ميكن أن تقلل من املؤثرات العقلية وأو اجلرعة املتناولة. ويلخص األثر املحتمل ألنواع خمتلفة من 

العمليات والقدرات املعرفية، وتعوق بني الطفولة والشباب وتنمية قيمهم ومثلهم. كما يؤدي اخنفاض مسـتوى 
ويؤدي إىل التقليل من شأن اإلنسان لنفسه، كما تسهم يف عدم  ،عرفية إىل اخنفاض املستوى األكادمييالكفاءة امل

املخـدرات علـى تفكـري املؤثرات العقلية وقد يمن ، و (UNDCP) االستقرار النفسي والشعور باهلوية
  .)١(الشخص إىل درجة إصراره على اللجوء إليها كمهرب حلل مشكالته اخلاصة

   

                                                             
  املرجع السابق.) ١(
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وهل هي عالقة سببية بني املقـدمات  ،املخدرات باجلرميةاملؤثرات العقلية واختلفت اآلراء حول عالقة 

تم اجلرمية إال حبدوثـه؟ ولكـل هـذه والنتائج؟ أم عالقة ارتباط بني مثري واستجابة؟ أم أا عامل مساعد ال ت
  .التساؤالت من نتائج الدراسات ما يثبتها ومنها ما ينفيه

خاصة يف -حرية منهجية، فإنه على األقل وجدنا من الدالئل ما يثبت  هذا ويف ،وما دام األمر كذلك
ات املصـنعة واملـواد العقدين األخريين بعد استشراء الظاهرة عامليا وسوء االستعمال املفرط بالنسبة للمخـدر

يتعلق جبلـب  :األول: أن مثة جرائم حتدث قبل التعاطي وأخرى بعدها وأغلبها يرتبط بأمرين -النفسية املنشطة
 .وتوزيعها، والثاين يتعلق بعملية االستهالك -املؤثرات العقلية  –املخدرات 

بط باجلرائم ضد األشخاص بالقتل وترت وتبدأ اجلرائم اخلاصة باجللب والتوزيع من التجرمي القانوين هلا،
أو يف مواقف الصراع الذي حيدث أحيانـا  واألذى البالغ أثناء االصطدام مع قوات املطاردة لعصابات املهربني،

بني هذه العصابات، وكذلك توريط العديد من األحداث والشباب يف عصابات التوزيع والتسـويق. وأخـريا 
 .واليت فطن إليها أخريا كبار التجار واملهربني ،موالاألطة غسيل وليس آخرا جرائم الترّبح من جراء أنش

أما اجلرائم املرتبطة باالستهالك فإن أغلبها ينحصر يف جرائم املال بسبب القهر الذي يسـبق رغبـة 
املدمن يف احلصول على املخدر عندما يقع يف ضائقة مالية حتول بينه وبني القدرة على شراء املخدرات. وتشـري 

ة أجريت إىل تورط الكثري من األحداث والشباب يف نشاط عصابات للشباب يف ارتكاب جرائم السـرقة دراس
والسطو من أجل احلصول على املال لشراء املخدرات. كما اتضح أيضا أن جرائم العنف والتشويه واسـتخدام 

 .األسلحة قد صاحبت تسويق خمدر كراك الكوكايني
عن الشـباب  )١٩٨٥ميالنو ( ة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمنيوأفاد تقرير مؤمتر األمم املتحد

واجلرمية والعدالة، بأن سلطات الدول املشاركة قلقة للغاية بسبب مصاحبة ازديـاد معـدل اجلرميـة بازديـاد 
عودهم استعمال العقاقري جرائم تتصل بت مدمنوااستهالك العقاقري املخدرة. وأشري أيضا إىل أنه كثريا ما يرتكب 

 .)١(املخدرات، وخاصة من أجل احلصول على العقاقري أو املال الذي يشتروا بهاملؤثرات العقلية وتعاطي 
باجلرمية نابعـة مـن  -املؤثرات العقلية  –أن عالقة املخدرات األخرى ترى كثري من الدراسات كما 

ا حيدث نتيجة ذلك التغري مـن اخـتالل يف وم ،مصدرين رئيسني مها: تغري يف احلالة العقلية واملزاجية للمتعاطي
                                                             

 أغسطس/  آب) ٢٦( من الفترة خالل إيطاليا، ميالنو، مبدينة املجرمني، ومعاملة اجلرمية ملنع السابع املتحدة األمم مؤمتر عقد) ١(
 وأوصت) والتنمية والسلم والعدالة احلرية أجل من اجلرمية منع( شعار لمح والذي م،١٩٨٥ سبتمرب/  أيلول) ٦( إىل
 املتحدة األمم قواعد: هي اجلنائية العدالة إلصالح األساسية املعايري أرست أخرى صكوكًا تعتمد بأن العامة اجلمعية فيه

 ٢٩ يف املؤرخ ٤٠/٣٤ قرارها يف اجلمعية اعتمدا اليت) بكني قواعد( األحداث قضاء شؤون إلدارة الدنيا النموذجية
 األجانب السجناء نقل بشأن النموذجي واالتفاق القضائية السلطة استقالل بشأن األساسية واملبادئ ،م١٩٨٥ نوفمرب

 باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب. (األجانب السجناء مبعاملة املتعلقة والتوصيات ،)منوذجية ثنائية معاهدة أول(
 الدوحة، م،٢٠١٥-١٩٥٥ اجلنائية، والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة األمم مؤمترات ،)UNODC واجلرمية
  ).م٢٠١٥
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وبالتايل ضعف السيطرة على ضبط الذات وفقداا ما جيعل الفرد املدمن يطلق العنان  ،وظائف اإلدراك والتفكري
 .فيقترف اجلرائم دون وازع من ضمري أو خوف من عقاب ،لرغباته وشهواته

حاجة الفرد امللحة إىل املادة املخدرة، حيث يشعر ما املصدر الثاين لعالقة املخدرات باجلرمية فيتمثل يف أ
حيـث  ،الرغبة الشديدة لتعاطي املخدر الذي تعود عليه، وبذلك يصبح املريض أسريًا لعادتـه طاملريض بضغ

  .يكون هاجسه الوحيد هو احلصول على املخدر
 ،ى املخـدراتيف إحدى الدول العربية على عينة مكونة من طلبة مدمنني علأجريت دراسة وقد بينت 

وذلك للكشف عن مجلة املتغريات السلوكية والنفسية اليت حتدث هلم أثناء تعاطيهم  ،يدرسون يف بعض الكليات
وكثرة حاالت الطـرد  ،وتبني من هذه الدراسة ازدياد حاالت املشاكسة بني الطلبة واألساتذة ،للمادة املخدرة

  .ون ا من املنازل واملحالتاليت يتعرضون هلا، وحدوث عمليات السرقة اليت يقوم
ونرى أن الغالبية العظمى من متعاطي املخدرات يرتكبون أكثر من نوع من أنواع اجلرمية، وإن كـانوا 

ويزداد سجلهم اإلجرامي عندما يصبحون راشدين، ورغـم  ،يف الغالب مييلون عادة إىل السري يف طريق اإلجرام
يع الدراسات على وجود ارتباط بني اجلرمية واإلدمان، وقـد اختالف النسب بني دراسة وأخرى فقد أثبتت مج

ن هناك ارتفاعًا يف معدل اجلرميـة يف أاهلريوين، كما  دمانإبينت النتائج ارتفاع معدالت اجلرائم وارتباطها ببدء 
أثنـاء " أضعاف ما يقترفونه ٤األيام اليت يتعاطى فيها هؤالء األفراد املخدرات، حيث يصل هذا االرتفاع إىل "

  .)١(األيام اليت ال يتعاطون فيها املخدرات
 

إن حاجة متعاطي املؤثرات العقلية للعقار املمنوع واملجّرم، وعدم قدرته على تأمينها، وما يترتب على 
وأمنـاط سـلوك يعاقـب عليـه  ،رسة أنواع أخرى من اجلـرائمذلك من تغيري نفسيته كل ذلك يدفعه إىل مما

، وأّكدت دراسات كثرية أن سوء استخدام املؤثرات العقلية وتفشي انتشارها، تنتشر معها ارتكـاب )٢(القانون
املخدرات ليست لذاا فحسب، بل إا تتسبب يف كثري مـن املؤثرات العقلية وجرمية تعاطي اجلرائم املختلفة، ف

  .)٣(األخرى اجلرائم
تأيت اللحظة اليت تطلب اخلاليا العصبية يف اجلسـم  عندما املجتمع على املدمناملتعاطي يأيت خطر  وهنا

ميكـن أن  نـون،لب من إنسان إىل وحش يف حالة تشبه اجلقيتناوهلا املدمن ين ملاملخدرة، فإذا املؤثرة هذه املادة 
يتجـه  حيـثوهنا سر الـبالء،  ،لشراء هذه املادة املخدرةيف سبيل احلصول على املال الالزم  يسرقيقتل أو 

  .)٤(يكون املدمن بذلك جمرمًا اجلرميةاملدمن القتراف أي سلوك شاذ أو حمرم أو حمذور، وطبقًا لتعريف 
ال حمالة يؤدي إىل ضرر بالغ بـالفرد واملجتمـع، وتسـوق شـارا إىل  املخدراتاملؤثرات و وتناول

                                                             
لكترونية، العدد ) سعد بن عبد اهللا اهلويدي األمسري، عالقة املخدرات باجلرمية، مقال منشور على جريدة الرياض اإل١(

  م.٢٠٠٧يونيو  ٢٦ -هـ ١٤٢٨مجادى اآلخرة  ١١)، ١٤٢٤٦(
  . ٦٢م، ص١٩٩١اعيل غنيم، أضرار تعاطي املخدرات، مكتبة التوبة، الرياض، ) خالد إمس٢(
) شاكر حممد عبد الرحيم، دراسة حول عالج املسكرات واملخدرات يف ضوء التوجيه اإلسالمي، جملة رسالة اخلليج، مكتب ٣(

  .٢٤٥، ص١٩٨٥، ١٤ع التربية العريب لدول اخلليج، الرياض،
  .٣٢أضرار املخدرات، مرجع سابق ص، إلسالمية) املجلس األعلى للشؤون ا٤(
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وبـذلك  ،والشريعةيف حق نفسه ومجيع من حوله، فمتعاطي املخدرات خيالف القانون من اجلرائم  كثريارتكاب 
العصابات اخلطرية املتعاطني صـيدًا  جتدفهو يشجع نفسه على خمالفة قوانني أخرى، وكذلك اآلخرين وكثريًا ما 

 ايسـتغل مهربـوفكثريًا مـا  .أو اإلجتار باملخدرات كالدعارة ،سهًال للعمل معهم يف حقل نشاطهم اإلجرامي
لك ينتقلون من مرحلة التعاطي إىل مرحلة أشد خطـورة ذوب ،املعاونة يف التهريب يفاملخدرات وجتارها املتعاطني 

ما يلجـأ إىل  غالبًاالذي  مثل املتعاطي ذو الدخل املحدود ،وغري ذلك من األفعال يف جمال اجلرمية ،جرمًاوأشد 
  .)١(الالزمة لشراء املخدرات النقودللحصول على  ؛الرشوة مثل السرقة أو النصب أو ،سلوك غري مشروع
يف تكوين الشخصية اإلجرامية إلنسـان معـني؛  بدور كبرياملؤثرات العقلية واملخدرات تقوم وبذلك 

ثر على اجلهاز العصيب، وبالتايل تنعكس على تصرفات اإلنسان املتعاطي حيث حتـدث خلـًال يف ؤوذلك ألا ت
وتدفعه نتيجة لذلك إىل ارتكاب اجلرائم املختلفة، سواء أكانت تلك اجلرائم املاسـة  ،لعقليتكوينه النفسي أو ا

واملـؤثرات  –كالقتل أو الضرب أو اجلرح... مع مالحظة أن أغلب مدمين املخدرات  ،باألشخاص أو األموال
التايل يضعف دور العقل يف وب ،ومتعاطيها يرتكبون اجلرائم األخالقية لفقدام السيطرة على غرائزهم –العقلية 

  .)٢(السيطرة على الغريزة اجلنسية
املخدرات مبثابة وقاية له من اقتـراف تلك املؤثرات العقلية وملجتمع من مشكلة تعاطي ا وقاية وتكون

أن اجلرائم اليت يرتكبهـا  على ،حيث تدل كثري من اإلحصائيات اجلنائية يف كثري من البلدان اجلرائم،كثري من 
تـداء علـى عمن جرائم العنف واال الغالب، تكون يف ةاملخدراملواد املؤثرة و يكونون حتت تأثري تعاطي جمرمون

املخدرات، تكون يف الغالـب تلك املواد املؤثرة وتعاطي  تأثريواجلرائم اليت يرتكبها أشخاص حتت  ،األشخاص
وغري ذلك مـن  ،رائم اإلمهال والتشردوج ،اآلداب العامةوجرائم  ،من اجلرائم املخلة بالشرف وخيانة األمانة

  .)٣(اجلرائم
كما أن هناك ارتباط بني جرائم غسل األموال، واإلرهاب واملخدرات من جهة، واجلرائم املنظمة من  

جهة أخرى، بل عندما يكثر عدد املتعاطني واملدمنني للمؤثرات العقلية فإنه ميكن بسهولة تسخري البعض مـنهم 
  بالده.ألغراض اجلاسوسية على 

على أنه ظاهرة إجرامية وليست ظاهرة مرضية هي نظرة صـائبة هذه املواد إىل إدمان  فالنظرة بذلكو
والعقل  النفسحيث أوجب احلفاظ على  ،بل ويؤكدها الدين اإلسالمي بوجه خاص ،السماويةالشرائع  تؤيدها

املجتمـع منهـا،  وحيرمهنه وقدراته مرتبة احلفاظ على الدين، واملدمن يعتدي على نفسه ويدمر ذبعد  املهعوج
ويرتكب املنكـرات، وكـل ذلـك مـن  الفاحشةويورد أوالده وأهله مورد اهلالك، ويروع اآلمنني، ويشيع 

ولذلك فهو جمرم يف حـق نفسـه ويف حـق أسـرته  ،والقانونالسلوكيات املحظورة طبقًا للشريعة اإلسالمية 
  .)٤(ة والشفقة باملجتمع أوىل من الرمحة والشفقة باملدمننيبل إن الرمح الرمحة،وجمتمعه، وال يستحق بذلك 

                                                             
  .٢٤-٢٢مرجع سابق، ص املخدرات يف رأي اإلسالم، ،) حامد جامع وحممد فتحي عيد١(
) فرقد عبود العارضي، املخدرات ودورها يف إجرام اإلنسان، جملة رسالة احلقوق، جامعة القادسية، كلية القانون، العراق، ٢(

  .١١١م، ص٢٠١١، العدد الثاين، السنة الثالثة
  .٢مرجع سابق، ص ،للمخدرات األحداث تعاطي من الوقاية يف األسرة دور ،) ناصر علي الرباك٣(
  .١٩٧مرجع سابق، ص ،إبراهيم نافع، كارثة اإلدمان) ٤(
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حول مسـتقبله،  املخاوفيهدد سالمة أي جمتمع وأمنه واستقراره يثري  اوحنن ال نتصور أن هناك خطر
 ،األرض الفسـاد يفوتشـيع  ،ذلك ألا تنشر األمراض ،املسكرات واملخدراتاملؤثرات العقلية وكما تفعله 

املجتمع إىل مهاوي التخلـف  وتدفع ،وتشل حركة التفكري املبدع ،ها طاقات النشاط املنتجاوتقتل فيمن يتعاط
  .)١(والضياع

   

                                                             
  .٢٤٥صمرجع سابق، ) شاكر حممد عبد الرحيم، دراسة حول عالج املسكرات واملخدرات، ١(
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وذلك ألنـه ؛ )١(األسلوب الوقائي هو أحد أهم أساليب مكافحة انتشار املؤثرات العقلية واملخدرات
، أو مبـادرًا إىل أسر املؤثرات العقلية واملخدراتمتوقيًا من الوقوع يف  ؛لق مباشرة باإلنسان يف حاالته كلهايتع

  توعية اآلخرين بعدم الوقوع فيها، فشخصية اإلنسان هي جوهر عملية التغيري احلقيقي والعميق والدائم. 
كـدور  – لكي تقوم بـهبية السعودية العرالدور املالئم للجامعات يف اململكة واألسلوب الوقائي هو 

ملكافحة انتشار املؤثرات العقلية واملخدرات؛ إذ اجلامعات أحد املؤسسات التربوية، وأحـد املصـادر  –أصلي 
األساسية للتنشئة االجتماعية، وإكساب السلوك املرغوب، ولكنها يف الوقت نفسه جمال خصـب إلكسـاب 

ؤثرات العقلية واملخدرات؛ حيث يتم تعلم مثل هذه السـلوكيات سلوكيات غري مرغوب فيها، مثل: تعاطي امل
املنحرفة يف املؤسسات التربوية من خالل عمليات التعلم والتقليد، ومصاحبة الزمالء املنحرفني أحيانًا، ومن هنا 

 مـن االحنـراف، )٢(فاجلامعة جيب أن تضطلع بأدوار مهمة يف التربية، وإكساب السلوك السوي، ويف الوقايـة

                                                             
ة انتشار املؤثرات العقلية واملخدرات وتعاطيها بأكثر من طريقة، وكل طريقة من هذه الطرق تتعدد أساليب مواجهة ظاهر )١(

تصلح ألن تكون مدخًال من املداخل لتناول مسألة مكافحة املؤثرات العقلية واملخدرات، ومنهجًا واضحًا ُتَنظم فيه 
رق الوقاية من املؤثرات العقلية األساليب والوسائل واألدوات الكفيلة مبواجهة مشكلة املخدرات. وتقسم ط

ومواجهتها بتقسيمات عدة، باعتبارات خمتلفة، ومن أهم تلك التقسيمات: تقسم من حيث العدد إىل: (أساليب فردية، 
وأساليب مجاعية). وتقسم من حيث حيز التحرك ومدى اتساع املجهود إىل: (أساليب وطنية وأساليب دولية). وتقسم 

أساليب قانونية، وأساليب أمنية، وأساليب طبية، وأساليب تربوية، وأساليب إعالمية). وتقسم من حيث أدواا إىل: (
من حيث جمال عملها إىل: (أساليب نفسية، وأساليب اجتماعية، وأساليب اقتصادية، وأساليب صحية). وتقسم من 

املواجهة على وسائل اإلعالم، حيث مكان املواجهة وأرضها إىل: (املواجهة على احلدود، واملواجهة على النت، و
واملواجهة على وسائل االتصال). وتقسم باعتبار املؤثر أو املخدر ذاته من حيث توفره أو عالقة اإلنسان به إىل: 

 ،(مكافحة العرض، ومكافحة الطلب). وتقسم من حيث دور اإلنسان فيها إىل: (أساليب وقائية، وأساليب عالجية
(عبد اإلله بن عبد اهللا املشرف و رياض على اجلوادي، املخدرات يم املختار لدينا. وأساليب منائية)، وهو التقس

  .وما بعدها) ١٠٥، صمرجع سابقواملؤثرات العقلية أسباب التعاطي وأساليب املواجهة، 

وثه. وضعت تعريفات كثرية للوقاية، وأبرز تلك التعريفات: هي منع وقوع حدث غري مرغوب فيه أو احليلولة دون حد )٢(
وتعرف بأا: خمتلف اجلهود املجتمعية اليت دف إىل احليلولة دون توفر عوامل وظروف اجلرمية أصًال. أي أن املجتمع 

وإمنا يتحرك ملكافحة اجلرمية أو احليلولة دون ظهور الشروط أو الظروف املؤدية  ،ال ينتظر حدوث الفعل اإلجرامي
تباع سلوكيات منحرفة أو اعلى الشروط والظروف اليت تؤدي باألفراد إىل وعرفت بأا: "حماولة التغلب  . إليها..

القيام بأعمال تعد قانونًا جرائم أو سلوكيات شاذة".  وحنن نرى أن مفهوم الوقاية يشمل جممل اإلجراءات مبا فيها 
سواء كان هذه  ،االحنرافأو تعاطي املؤثرات العقلية أو املخدرات و ،العقوبة اليت يتخذها املجتمع ملواجهة اجلرمية

، الوقاية من اجلرمية، مناذج تطبيقية ناجحة، جملة أحسن مبارك طالباالحنراف على مستوى األفراد أم املجتمع ككل. (
. رشاد أمحد عبد اللطيف، األساليب الوقائية ١٢م، ص١٩٩٧)، ٣)، عدد (٦الفكر الشرطي، الشارقة، جملد (

 الدراسات مركز املخدرات، تعاطي من احلد يف التربوية املؤسسات دور: وةندملواجهة مشكلة تعاطي املخدرات، 
. حممد أبو ١١، صم٤/٤/٢٠٠٧-٢ هـ١٦/٣/١٤٢٨-١٤ الرياض، األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة والبحوث،

  ).١٢٦م، ص١٩٧٨حسان، أحكام اجلرمية والعقوبة يف الشريعة اإلسالمية، مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، 
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، ويتأتى ذلك من خالل )١(خاصة من املؤثرات العقلية واملخدرات حمل البحث وكذلك وضع السياسات الوقائية
رصد الظواهر واملشكالت ودراستها، ووضع االستراتيجيات املناسبة للعالج، ومن هنا نتعرض لدور اجلامعـة 

العقلية بني الطالب، والدور التكميلـي الوقائي من خالل التعرض ملدى مسئولية اجلامعات عن انتشار املؤثرات 
  للجامعة مع اجلهات واملؤسسات األخرى، وذلك من خالل مطلبني متتاليني: 

  املطلب األول: مدى مسئولية اجلامعات عن انتشار املؤثرات العقلية بني الطالب.
  املطلب الثاين: دور اجلامعة التكاملي مع اجلهات واملؤسسات األخرى.

 
 

تالشت فكرة االعتقاد السائد بقدرة الدولة غري املحدودة يف مجيع املجاالت، وثبت بطالنه، وخباصـة 
يف جمال اجلرمية والوقاية منها؛ وذلك نظرًا للتعقيدات الكبرية يف احلياة االجتماعية املعاصرة، والتطور املتسـارع 
الذي تشهده املجتمعات يف وقتنا احلاضر، مما نتج عنه ضرورة مشاركة املجتمع جبميع مؤسساته يف اختاذ التدابري 
املناسبة كل حبسب ختصصه يف العمل على الوقاية من تلك الظواهر السلبية يف املجتمع، وأخطرها ظاهرة انتشار 

عة، واليت يتحتم عليها املشاركة الفعلية واملباشرة يف تعاطي املؤثرات العقلية، وأهم تلك املؤسسات مؤسسة اجلام
حتمل املسؤولية الوقائية املجتمعية، وبذل اجلهد الوقائي للحد من ظاهرة تعاطي وانتشار املؤثرات العقليـة بـني 

  .)٢(الشباب اجلامعي بصفة خاصة، ويف املجتمع عامة كدور تكميلي للمؤسسات األخرى
 

 
على أن: "اجلامعات مؤسسات علميـة  )٣(املادة األوىل من نظام جملس التعليم العايل واجلامعاتنصت 

وثقافية تعمل على هدي الشريعة، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفري التعليم اجلامعي والدراسـات العليـا 
. ومن هـذا "التأليف والترمجة والنشر، وخدمة املجتمع يف نطاق اختصاصهاوالنهوض بالبحث العلمي والقيام ب

املـؤثرات تؤدي دورها يف عالج ظاهرة تعـاطي املنطلق يتوجب على اجلامعات باململكة العربية السعودية أن 
  واليت تتمثل يف اآليت:اليت تقوم ا، املنوطة ا، ومن خالل الوظائف العقلية 

– 
إن دور اجلامعة األساسي يف مواجهة ظاهرة انتشار املؤثرات العقلية واملخدرات بني طالـا هـو أن 

أو على األقل العمل على خفض الرغبة يف احلصـول علـى  ،تعمل على منع تناول املؤثرات العقلية بني طالا
ة، وهذا األسلوب هو أحد عنصرين أشارت إليهما منشورات األمم املتحدة اليت تقوم عليهمـا املؤثرات العقلي

                                                             
عرفت السياسة الوقائية ملكافحة املؤثرات العقلية بأا: اختاذ جمموعة من اإلجراءات معتمدة على أسلوب التخطيط العلمي  )١(

ويكون اهلدف هو احليلولة بشكل كامل أو جزئي  ،أو مواجهة مضاعفات مشكلة وقعت فعًال ،ملواجهة مشكلة متوقعة
 األساليب اللطيف، عبد أمحد رشاد( ضاعفات اليت حدثت أو كليهما معًا.دون حدوث املشكلة اليت تقع أو مواجهة امل

  .)٥ص ،مرجع سابق املخدرات، تعاطي مشكلة ملواجهة الوقائية
  .٦٢ - ٦٠، صمرجع سابقأحسن مبارك طالب، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعاطي املخدرات،  )٢(
هـ، ٤/٦/١٤١٤) وتاريخ ٨، صدر باملرسوم امللكي رقم (م/باململكة العربية السعودية ) نظام جملس التعليم العايل واجلامعات٣(

  هـ.١٣/٦/١٤١٤) وتاريخ ٣٤٨١واملنشور جبريدة أم القرى يف عددها رقم (
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  الوقاية من املؤثرات العقلية واملخدرات ومها: 
تيجيات إىل خفض الرغبة يف احلصول علـى اأوهلما: استراتيجيات خفض الطلب: ودف هذه االستر

تيجيات امنع تناوهلا أو خفضه أو تأخريه. وقـد تشـمل اسـتروتناوهلا، وإىل  -املؤثرات العقلية  –املخدرات 
  . -واملؤثرات العقلية  –موجهة حنو االمتناع عن تناول املخدرات 

وثانيهما: استراتيجيات خفض العرض: ودف إىل القضاء على إنتاج املخـدرات غـري املشـروعة 
وتوافرها يف بعض الظـروف.  -ت العقلية املؤثرا –وعرضها، فضًال عن تقييد الوصول إىل املخدرات املشروعة 

غـري املشـروعة  -املؤثرات العقليـة  –ويشمل ذلك يف املدارس التدابري املتخذة للحّد من تناول املخدرات 
  . -واجلامعات  – )١(وحيازا وبيعها يف مباين املدارس

الثـة مسـتويات وتتفق منشورات منظمة الصحة العاملية وهيئة األمم املتحدة على التفرقـة بـني ث
  إلجراءات الوقاية: 

الوقاية األولية: ويقصد ا جمموع اإلجراءات اليت تستهدف منع وقوع التعاطي أصًال. ويدخل يف هذا 
الباب مجيع أنواع التوعية اليت تنحو هذا املنحى، وكذلك جمموع اإلجراءات اليت تتخذ على مستوى الدولـة، 

، ما دام اهلدف األخري منها هو منع توفر املخدر أو املؤثر العقلي، ومـن سواء أكانت إجراءات أمنية أو تشريعية
  مث منع وقوع التعاطي.

الوقاية من الدرجة الثانية: ويقصد ا التدخل العالجي املبكر، حبيث ميكن وقف التمادي يف التعـاطي 
أن هذا املستوى مـن لكي يصل بالشخص إىل مرحلة اإلدمان. وكل ما يترتب على اإلدمان من مضاعفات. أي 

اإلجراءات الوقائية يقوم على أساس اعتراف الشخص بأنه أقدم فعًال على التعاطي، ولكنه ال يزال يف مراحلـه 
  األوىل، ومن مث حناول إيقافه عن االستمرار فيه. 

الوقاية من الدرجة الثالثة: ويقصد ا وقاية املدمن من مزيد من التدهور الطـيب أو الطـيب النفسـي 
السلوكي للحالة، وينطوي هذه املفهوم على االعتراف بأن األخصائي اإلكلينيكي يلتقي أحيانـًا حبـاالت ال و

تستطيع أن تكف عن التعاطي، وإذا توقفت لفترات حمدودة، فهي ال تلبث أن تنتكس بالعودة إىل التعاطي مـرة 
النقطاع من حني إىل آخر عن التعـاطي، أخرى. فيكون مفهوم الوقاية يف مثل هذه احلالة مساعدة املدمن على ا

ويعترب ذلك هدفًا ال بأس به؛ ألنه من شأنه أن يقّلل إىل حّد ما من احتماالت التدهور الصحي املتوقعة لو أّنـه 
  . )٢(استمر دون أي توقف

إال أنه ينبغي على اجلامعة حىت تقوم بدورها الوقائي ضد انتشار املؤثرات العقليـة، أن تعمـل علـى 
رف على حجم املشكلة داخل اجلامعة بصورة دقيقة، وذلك من خالل الفحص الطيب املستمر، والذي نشري التع

  إليه يف البند ثانيًا من هذا الفرع. 
 

                                                             
م، ٢٠٠٤) املكتب املعين باملخدرات واجلرمية باألمم املتحدة، املدارس، التعليم املدرسي للوقاية من تعاطي املخدرات، نيويورك، ١(

  .١٢ص
  .١١١صمرجع سابق، ) عبد اإلله املشرف، املخدرات واملؤثرات العقلية، ٢(



-٤٤- 
 

 
 

الوظائف األساسية للجامعـات، والـيت   من نظام جملس التعليم العايل واجلامعاتاملادة األوىلحددت 
سبقت اإلشارة إليها على أن: "اجلامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشـريعة، وتقـوم بتنفيـذ 

بالتـأليف السياسة التعليمية بتوفري التعليم اجلامعي والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمـي، والقيـام 
  . "والترمجة والنشر، وخدمة املجتمع يف نطاق اختصاصها

خدمـة ، والعلمي البحث، و: التدريس (التعليم))١(حددها الباحثون طبقًا لقانون اجلامعات فيما يليو
  ، وباألحرى نطلق عليه الدور التربوي والتوعوي من خالل دورها التعليمي والوظيفي.املجتمع

املؤثرات العقلية أن تؤدي دورها يف عالج ظاهرة تعاطي ذه األدوار ميكن هلا  فمن خالل قيام اجلامعة
املـؤثرات (التعليم) يتم دراسة مقررات ومناهج دراسية تعاجل ظاهرة تعاطي  فمن خالل التدريس، املخدراتو

  وتوضح آثارها الصحية واالجتماعية وغريها. العقلية واملخدرات،
ريبكاريا، ومنذ القرن الثامن عشر إىل أن: "جمرد نشر العلـوم واملعرفـة وأشار الباحث اإليطايل، شيزا

  .)٢((نشر التعليم) من شأنه أن يؤدي إىل الوقاية من اجلرمية"
وكذلك من خالل وظيفة البحث العلمي يتم عمل أحباث علمية متخصصة حـول ظـاهرة تعـاطي 

أدت إليها وحتليل نتائجها للوصول إىل توصـيات  بدراسة األسباب املختلفة اليت ،املخدراتاملؤثرات العقلية و
دف تزويد ثقافتهم من خـالل البحـث  ،كذلك عمل مسابقات للطلبة حول هذه الظاهرةو لعالج الظاهرة.

طرح مسابقات لتأليف الكتب العلمية حول هـذه الظـاهرة و باملعلومات املتعلقة ذه الظاهرة وطرق عالجها.
وطبعها ضـمن منشـورات اجلامعـة  ،ومنح الكتب الفائزة مكافآت مادية ،عاتواملتخصصني من أساتذة اجلام

 ،دوريةالكذلك عمل الندوات العلمية واملؤمترات العلمية السنوية وغري و وتوزيعها على الطالب بأسعار رمزية.
ضر فيهـا عمل ندوات للمرأة حياو لدراسة هذه الظاهرة دراسة علمية مستفيضة من كافة اجلوانب املتعلقة ا.

وكيـف  ،وكيف هلا أن تتعرف عليه مبكرًا، العديد من األساتذة املختصني إلعالم املرأة بسمات الفرد املتعاطي
  خاصة األمهات الاليت يسافر أزواجهن للخارج.، وميكن هلا أن تقتاده للعالج

ودراسة  ،تشجيع البحث العلمي وعمل رسائل املاجستري والدكتوراه حول هذه الظاهرةوالعمل على 
  أبعادها املختلفة وآثارها على الفرد واملجتمع.

ومن خالل وظيفة خدمة املجتمع تقوم اجلامعة بعمل جمموعات توعية من األسـاتذة واملختصـني ـا 
وكيفية التعـرف  ،لتبني خماطر هذه الظاهرة ،جتوب النوادي الرياضية واملدارس واملؤسسات االجتماعية األخرى

عمل معسكرات للخدمة العامة تقوم مهمتها على كشف أبعاد الظـاهرة وميكن عالجه.  وكيف ،على املتعاطي

                                                             
 نانسي، دارة، ) علي صاحل جوهر، التخطيط إلحداث التوازن بني البحث العلمي والتدريس يف كليات التربية جبامعة املنصور١(

  .١٤ص م،١٩٨٦ دمياط،
م، الشارقة، ٢٠٠٤)، املجلد الثالث عشر، ٥١، جملة الفكر الشرطي، العدد () أحسن مبارك طالب، التعليم واجلنوح واجلرمية٢(

  .١٨٦، صاملتحدة اإلمارات العربية



-٤٥- 
 

   .)١(ألفراد املجتمع يف كل مكان
 

"العالقة بني الوعي االجتماعي واحلـد مـن انتشـار العقـاقري  )٢(بينت إحدى الدراسات  
  : املخدرة"، وأا تتمثل يف اآليت

  . -واملؤثرات العقلية  –التنشئة االجتماعية مهمة لتشكيل الوعي ضد املخدرات  -١
  . -واملؤثرات العقلية  –للتعليم دور فّعال يف تشكيل وتنمية الوعي ضد املخدرات  -٢
  .-واملؤثرات العقلية  –لوسائل اإلعالم دور يف تشكيل وتنمية الوعي ضد املخدرات  -٣
  يساعد يف االبتعاد عنها.  -واملؤثرات العقلية  –اطر املخدرات إدراك الفرد ملخ -٤

والشك أن التوعية الدينية والوعظ واإلرشاد هي خط الدفاع األهم ضد جرميـة املـؤثرات العقليـة 
واملخدرات، ولذلك ينبغي القيام حبملة توعية شاملة ومستمرة، ويستنفر هلا أعضاء هيئة التـدريس والطـالب 

درين على القيام ذا الدور، ويكون مضمون تلك التوعية بيان قبح تعـاطي املـؤثرات العقليـة املهتمني والقا
واملخدرات، وحترميها شرعًا، وكراهيتها عقًال وعادة، وسوء عواقبها يف العاجل واآلجل، وخطورا على الفـرد 

ا يصيبه مـن مكـاره نفسه، وما يلحقه من غضب اهللا وسخطه، وما ينتظره من عقاب عاجل وعذاب آجل، وم
وخسران وسقوط من أعني الناس، ومالحقة العدالة وعقوبتها، وما جيلبه لنفسه من ذٍل وهوان وأضرار وأسقام، 
وألسرته من تشرد وحرمان، وحشد األدلة إلقناعه خبطأ مسلكه كل ذلك، مع استثارة كوامن النفس السـوية 

                                                             
 سطام األمري جامعة بني التعاون اتفاقيه تطبيق جلنه مع بالتعاون باخلرج العزيز عبد بن سطاماألمري  ةجبامع الصيدلة كلية قامت) ١(

) املخدرات أضرار من األسرية الوقاية( بعنوان فيةيالتثق الندوة بتنظيم املخدرات كافحهمل العامة واملديرية العزيز عبد بن
 أمن ومسؤوالت ووكيالت عميدات من سطام األمري جامعة كليات ومنسوبات األمهات من الطالبات أمور ألولياء

 حتصني يف والوقائية التوعوية اجلوانب أمهية الندوة وأكدت. هـ١٤٣٧-٢-٢٥ املوافق االثنني يوم وإداريات
 أهم ومن. ومستقبلهم حيام دد اليت اآلفة هذه براثن يف لالنزالق عرضة يكونوا ال حىت والشابات الشباب

 لشطر الصيدلة كلية عميد ةومساعد العقاقري أستاذ ألقتها) الطبيعية املخدرات( بعنوان حماضرة: ألقيت اليت املحاضرات
 تفصيلي وشرح تارخيها سردت مث عليها اإلدمان وأنواع املخدرات أضرار( فيها ينتوب عواد، أماين /د.أ الطالبات

 هيا /أ ألقتها) العقلية واملؤثرات املخدرات ظاهره: (بعنوان حماضرة مث .)اإلدمان أعراض وبيان املخدرات ألنواع
 السليب وتأثريها عنها جنمت اليت فاسدوامل وخماطرها الظاهرة( مناقشة مت املخدرات، ملكافحة العامة املديرية من العتييب

 مىن /أ ألقتها) الشباب صغار حياه يف األسرية الوقاية أمهيه( بعنوان حماضرة مث .)عامة واملجتمع خاصة الفرد على
 املخدرات، ظاهره انتشار من احلد يف الكبري األسرة دور( فيها تناولت املخدرات ملكافحه العامة املديرية من الشربيين

 مع التعامل كيفية: (بعنوان حماضرة مث .)السموم هلذه فريسة يكونوا ال حىت الصغر منذ وندعمهم أبنائنا نرىب وكيف
 األكثر الفئة هم املراهقني( أن فيها أوضحت املخدرات، ملكافحه العامة املديرية من الشهري فوزيه /أ ألقتها ،)املراهقني
 لتغريات الشخص فيها يتعرض اليت احلرجة الفترة هي املراهقة فتره وأن ،عليها واإلدمان املخدرات فخ يف للوقوع
 املرحلة هذه من اخلروج على تساعده قد اليت اجلوانب كل وتقدمي الشخص هذا احتواء جيب حيث وجسديه نفسيه
 مردود عن واحلاضرات األمهات من الطالبات أمور أولياء بعض مع املقابالت بعض أجريت مث  )منها خياف خماطر دون
  ):نترنتاإلاملعلومات الدولية ( شبكة على العزيز عبد بن سطام األمري جامعة موقع. (عليهم الندوة هذه

https://np.psau.edu.sa/ar/news(  
  .١١٢صمرجع سابق، ) عبد اإلله املشرف، املخدرات واملؤثرات العقلية، ٢(
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ثارة الوجدانية، وميزج ذلك بفتح بـاب الرجـاء، والتوبـة بإعطائه أمثله للقدوة احلسنة واإلقناع العقلي، واإل
والعالج، واستثارة نوازع اخلري فيه، وعدم تيئيسه من العودة إىل احلياة الطبيعية والعيش السعيد، وحيسـن هنـا 
أيضًا ضرب أمثلة من واقع املدمنني على املؤثرات العقلية واملخدرات، وكيف فعلوا بأنفسهم ما مل يفعله العـدو 
بعدوه. وال شك أن محلة التوعية ستثمر وتؤثر يف عدد من املدمنني، وتعيدهم إىل جادة الصواب، والبعـد عـن 

  بؤرة الرذيلة والفساد، والعودة إىل احلق، والرجوع إىل الصواب.
 3 2 1 0 / .﴿ وهذا الدور واجب ديين على مجيع املكلفني لقولـه تعـاىل: 

َمن َرأى ِمنُكم ُمنَكَرًا َفلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه، : [. وقول النيب )١(﴾ 9 8 7 6 5 4
  .)٢(]َوَذِلَك َأْضَعُف اإلَمياِن ،َفِإْن َلْم َيسَتطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم َيسَتطْع َفِبَقلِبه

ومبشاركة الشباب اجلامعي يف هذا الدور، نكون قد جندنا جيشًا ال حيصى عدده، ينتشـر يف أرجـاء 
امعة، ويتخلل مجيع أوصال املجتمع ودروبه يف ظاهره وباطنه، كلهم يعمل علـى مسـاعدة اجلامعة وخارج اجل

ومعاونة القائمني على حفظ األمن، ومكافحة اإلجرام جبميع أنواعه، ومنها جرائم املؤثرات العقلية واملخـدرات 
  يف مجيع املواقع.

وخباصة أولئـك الـذين ماتـت  كما تشتمل التوعية على التحذير من قرناء السوء ورفقة األشقياء،
ضمائرهم، وجتردوا من كل أثر أخالقي أو إمياين، فإن عدوى هذا الوباء اخلطري تنتقـل بالصـحبة واملجالسـة 
واملؤانسة؛ ألن الصاحب يتأثر عادة بصاحبه، ويعمل على تقليده يف سلوكه وأخالقه وأفكاره، وقد أشار النـيب 

 ] :َفْلَيْنُظـْر، ويف رواية أخرى [)٣(]َفْلَيْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيَخاِلْل ،ى ِديِن َخِليِلِهاْلَمْرُء َعَلإىل ذلك صراحة فقال 
ِإنََّما َمَثُل اجلليس الصاُحل واجلليُس السوِء كحاِمِل املسـك، ونـافِخ : [ويقول النيب  ،)٤( ]ُيَخاِلُط َمْن َأَحُدُكْم

ما أن تبتاع منه، وِإمَّا أن ِجتَد منه رحيًا طيِّبة، ونافُخ الكـري: ِإمـا أن الِكْيِر، فحامُل املسك: ِإما أن ُيْحِذَيَك، وِإ
  .)٥(]َيحرَق ِثَياَبَك، وِإما أن جتد منه رحيًا خبيَثة

وعليه فإن التوعية بذكر أوصاف أهل الفساد وإطالق األلقاب املنفرة عليهم، كقولك جتار السـموم 
لتحذير من القرب منهم، أو مرافقتهم و جمالستهم اسـتجابة لنهـي القاتلة، أو الوحوش املفترسة وحنو ذلك، وا

  .)٦(، وطاعة ألمره، يعد من أجنع أسباب الوقاية واملنعالنيب 
 

                                                             
  .١١٠اآلية: جزء من سورة آل عمران،  )١(
وأن األمر باملعروف  ،وأن اإلميان يزيد وينقص ،ب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان) صحيح مسلم، كتا٢(

  .١/٦٩، ٤٩والنهي عن املنكر واجبان، حديث رقم 
  .٨/٣٠٧، ٨٣٩٦حديث رقم ، صحيفة مهام بن منبه، مسند أيب هريرة  مسند أمحد، )٣(
  .٨/١٣٠، ٨٠١٥حديث رقم  مهام بن منبه، ، صحيفةمسند أيب هريرة  املرجع السابق، )٤(
، ٢٦٢٨، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب استحباب جمالسة الصاحلني، وجمانبة قرناء السوء، حديث رقم مسلمصحيح  )٥(

٤/٢٠٢٦.  
-٤، مةت، رابطة العامل اإلسالمي، مؤمتر مكة املكرمة العاشـر، مكة املكراحممد املدين بو ساق، مواجهـة خطر املخدر )٦(

  .٣٠ - ٢٧هـ، ص٦/١٢/١٤٣٠
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ز غري الضرورية اليت تعرقل طمـوح ومن أهم تلك اهلموم فتح فرص اإلبداع والتفوق، وإزالة احلواج

الشباب وتوهنه، ومنها أيضًا تشجيع الشباب على الزواج املبكر، وتيسري ذلك مبختلف الوسائل واإلمكانـات 
من نصح وترشيد لآلباء، وتكوين مجعيات تساعد على تزويج الشباب الذين حيتاجون إىل املساعدة، ومنها إتاحة 

وانشغاالته بطرق منظمة وهادئة بال إكراه أو إرهاب فكري أو تعسـفي أو  الفرصة للشباب كي يعرب عن مهومه
اجتماعي، وملء أوقات فراغهم بكل نافع ومفيد، وإنقاذهم من مراتع الفساد والرذيلة، وكل ذلك يعد من أهم 

  الصوارف عن االحنراف، والوقوع يف تعاطي املخدرات.
شباب، وتوجيه الشباب حسب قدرام ومـواهبهم، ومن الضروري أيضًا يئة فرص العمل املناسبة لل

لبناء مالمح الشخصية اإلسالمية، مع التركيز على الثوابت واألصول، مث يكون التوجيه بعـد ذلـك حسـب 
االستعدادات والقدرات واملواهب، ومما ينبغي التكفل به للشباب إجياد البدائل املشروعة للترفيه، وحتقيق مجيـع 

إطار الضوابط الشرعية بال إفراط أو تفريط، وال ننسى أمهية وضـع املـرأة يف املوضـع الرغبات واملناشط يف 
الوسطي الذي رضيته هلا الشريعة بال إفراط وال تفريط، ذلك املوضع الذي ميقت صيحات العصـر احليوانيـة، 

  .)١(ويترفع عن كثري من العادات اجلاهلية اليت حتتقر املرأة، وحترمها من حقها
   

                                                             
  .٢٦، ٢٥، صاملرجع السابق )١(
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ينبغي على اجلامعة أن تقوم بإنشاء مركز حبثي باجلامعة ملكافحة ظاهرة انتشار تفشي املؤثرات العقلية 

حصاء تلك احلاالت وحصرها، ليكون مرجعًا للجهات املختصة، وهذا هو واملخدرات بني طالب اجلامعة، وإ
األسلوب األحدث يف ميدان الوقاية من اجلرمية عمومًا، وأفضلها مردودًا وتنظيمًا وأكثرها قدرة على تقدمي 

  الربامج والتدابري والتقنيات الوقائية املحترفة والناجعة. 
لتدابري الوقائية يف ميدان الوقاية من اجلرمية ومنها الوقاية ويهدف هذا األسلوب إىل حتويل الربامج وا

من تعاطي املؤثرات العقلية واملخدرات من جهود تطوعية إحسانية تصدقية إىل جهود تقدم يف إطار اخلدمة 

                                                             
  :أمثلتها ومن واملخدرات، العقلية املؤثرات ملكافحة متخصصة مراكز بإنشاء السعودية العربية باململكة اجلامعات بعض قامت )١(

 ويقدم ،وطنية كمرجعية خيدم لية،العق للمؤثرات رائد حبثي متيز مركز وهو جازان، جامعة العقلية، املؤثرات أحباث مركز  -
 جبامعة العقلية املؤثرات أحباث مركز ويقود العقلية، املؤثرات تعاطي من يعانون الذين لألشخاص متقدمة خدمات
 وإجراء دعم عرب عليها واإلدمان العقلية املؤثرات تعاطي من للحد العلمية القوة بتسخري البحثي املجتمع جازان

 والوقاية األحباث،: (يف متثلت جماالت بعدة املركز واهتم والعالجية، العامة اخلدمات وتقدمي ،عاملجتم وتثقيف البحوث
). العقلية املؤثرات برامج وتقييم ورصد والعالجية، العامة واخلدمات املهين، والتطوير والتدريب الصحي، والتثقيف
 واللجنة العلمية، اللجنة( جلان وعدة) ومقرر ضاء،أع ومخسة له، رئيسًا املركز مدير( إدارة جملس من املركز ويتكون

   ):اإلنترنت( الدولية املعلومات شبكة على املركز موقع). ()التنفيذية واللجنة الدولية، االستشارية
http://centers.jazanu.edu.sa/sarc/Pages/default.aspx). 

 وهو الرياض، اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة ات،واملؤثر املخدرات من الوقاية وأحباث لدراسات السعودي املركز  -
 واملجتمعات األفراد محاية يف املسامهة: ورسالته العقلية، واملؤثرات املخدرات من الوقاية جمال يف متخصص حبثي مركز
 البحوث إجراء لخال من العقلية واملؤثرات املخدرات من الوقاية جمال يف الدعم بتقدمي ،والدويل املحلي املستويني على

 املركز يكون أن: ورؤيته. املتبعة العاملية املعايري ألعلى وفقًا واملشروعات والربامج واالستشارات والتدريب والدراسات
  ):اإلنترنت( املعلومات شبكة على املركز موقع. (العقلية واملؤثرات املخدرات من الوقاية جمال يف الدولية اخلربة بيوت أحد

 https://units.imamu.edu.sa/rcentres/Narcotics_Preven tion/Pages/default.aspx 
 والوقائية الفاعلة اخلدمات أفضل لتقدمي باجلامعة مركز وهو املخدرة، والسموم التدخني ملكافحة فيصل امللك جامعة عيادة -

 من ،املخدرة والسموم التدخني افحةمك جمال يف املجتمع أطياف ملختلف ،إلكترونًيا واالستشارية واإلرشادية والتوعوية
 التدخني مكافحة جمال يف املتخصصة املعلومات: يف خدماته وتتمثل .متميز علمي بأسلوب متنوعة برامج خالل

 السموم ومتعاطي املدخن مع التعامل كيفية تفهم على واملساعدة. املجتمع أطياف لكل منها والوقاية املخدرة والسموم
 ومساعدة. معهما والتعامل واملتعاطي املدخن احتواء بكيفية والتوعية. التعاطي عالمات على عرفالت وكيفية ،املخدرة
 استشارية برامج وتقدمي ،واملتعاطي املدخن مع والتواصل. بالعالج واملتعاطي املدخن إقناع كيفية يف االستشارة طالب

 إرشادية برامج تقدم اليت اجلهات خمتلف مع قوالتنسي. والتوجيهي واإلدراكي اإلقناعي املستوى على له متخصصة
 مع والتنسيق. والعالجية اإلرشادية اخلدمات أفضل لتقدمي املتعاطيو املدخن مع بالتعامل تتعلق جماالت يف وتوعوية
 على فيصل امللك جامعة موقع: انظر. (العالج على واملتعاطني املدخنني الطالب ملساعدة املختلفة العالجية اجلهات

  ):اإلنترنت( الدولية املعلومات كةشب
 https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/E-clinic/Pages/Home-new.aspx.(  
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االجتماعية العامة، أي اليت يقدمها املجتمع أو من املفترض أن يقدمها، وهنا تصبح ضرورة ملحة، ومن 
لى كل مؤسسة اجتماعية قادرة على القيام ا أن تقوم بذلك، أو على األقل تسهم يف اجلهود املفروض ع

  الوقائية مع مؤسسات اجتماعية أخرى. 
وعمليًا يهدف هذا االقتراح إىل إنشاء جملس جامعي متخصص مهمته األساسية إعداد وتقدمي برامج 

م (وزارة أو اإلمارة أو املحافظة)، وال تسريه هذه وقائية حمترفة، وقد يكون هذا املجلس حتت إشراف النظا
اجلهات، وإمنا تشرف عليه رمسيًا، وتقدم له فقط الدعم املادي واملعنوي واملؤازرة، وترأسه شخصية جامعية 

  .)١(اجتماعية مرموقة
وإن جهود املجلس الوقائي ال تعين مطلقًا إلغاء جهود ونشاط املؤسسات الوقائية األخرى (الغري 

ية) باجلامعة اخلاصة بكلية معينة، ولكن هذا املجلس اجلامعي الرمسي يعين أن الدولة مشاركة فيه وتتحمل مع رمس
اجلامعة مسؤوليته يف جهود الوقاية من اجلرمية (ومنها الوقاية من املؤثرات العقلية واملخدرات)، ويكون حتت 

علي للربامج والتدابري واألساليب والوقائية العلمية رقابة النظام ورعايته، وذلك يضمن القدرة على التطبيق الف
املحترفة، والقدرة على توفري املختصني واملحترفني وذوي الكفاءات املطلوبة، واجلدية يف العمل، واملتابعة 

  . )٢(والتقييم للربامج والتدابري الوقائية
 

يذهب املختصون يف علم اإلجرام إىل أنه من األنسب أن تعهد الربامج الوقائية من اجلرمية على 
اختالف أنواعها، ومنها الوقاية من تعاطي املؤثرات العقلية واملخدرات، إىل الذي تتوافر فيهم الشروط العلمية 

  .)٣(ائيةواخلربة، والذين لديهم املقدرة والقناعة جبدوى الربامج الوق
وبصورة أكثر وضوحًا نشدد على انتقاء العنصر البشري املتخصص واملقتنع جبدوى الربامج والتدابري 

  الوقائية، وذلك إلعداد وتصميم وتنفيذ الربامج الوقائية من أعضاء هيئة التدريس والطالب. 
 

لديين هو الذي يركز على جانب تدعيم الوازع الديين، يف جمال التحصني الديين للطالب، فاملرشد ا 
والشباب اجلامعي  سن املراهقة –وذلك باعتماد األساليب العلمية املدروسة واملناسبة للفئة العمرية والتعليمية 

  بغرض توصيل رسالته بطرق إجيابية. –
ر أصبح من ضروريات العمل التربوي، وأصبح من العناصر كما أن املرشد االجتماعي يف وقتنا احلاض

البشرية الضروري وجودها يف املؤسسات التربوية، بالنظر للدور الفعال الذي يقوم به، يف جمال تقصي األحوال 
بالطالب وسلوكيام، إال أنه البد وأن يكون املرشد االجتماعي مؤهًال، وال  ةوالظروف والعوامل االجتماعي

  عطاء هذه املهمة ألي موظف إداري أو غريه دون أن يكون مؤهًال لذلك.ينبغي إ
أو شئون  –كما أنه البد من تفعيل دور املرشد التربوي، وهو املختص بالشئون التعليمية البيداغوجية 

صعوبات التعلم ومشاكل وعراقيل تعترض الطالب يف االلتزام التعليمي، أي االهتمام قبل كل شيء مبتابعة 

                                                             
  .٩٦ - ٨٤) أحسن مبارك طالب، الوقاية من اجلرمية، دار الطليعة، بريوت، ص١(
  .٧٢ص، مرجع سابق) أحسن مبارك طالب، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعاطي املخدرات، ٢(
  . ٢٨٨) جنيب حسين، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ص٣(
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  . )١(ليم والتحصيل لدى الطالبالتع
 

إن الفحص الطيب املبكر للطالب يف اجلامعات أصبح ضروريًا، بل إجباريًا يف الوقت احلاضر، ملا له 
ها عالقة بالتحصيل املعريف، والصحة النفسية والسلوك للشباب؛ ألن بعض املشاكل السلوكية رمبا يكون مرد

إىل احلاالت الصحية للطالب، الذين يعانون أو قد يعانون من بعض األمراض العضوية، وهو ما جيعلها تؤثر أو 
  قد تؤثر يف نفسية وسلوك الطالب. 

إضافة إىل ذلك فإن الفحص الطيب يعترب ذلك من قبيـل الوقايـة القبليـة (أو االكتشـاف املبكـر 
حنرافية)، بل إنه قد يسبق الفحص النفسي، ويكون دائمًا اذة أو االة وللنوازع وامليول الشللمشكالت السلوكي

مرافقًا له، وهو املعمول به يف الدول واملجتمعات املتقدمة، أو املجتمعات اليت تعطي قيمـة حقيقيـة للتعلـيم 
سـالمة والتربية ملواطنيها، على اعتبار أن "العقل السليم يف اجلسم السليم"، واجلسم السليم يعين ببسـاطة ال

  العضوية، والسالمة النفسية. 
والفحص الطيب املبكر أو األصح الفحوص الطبية الوقائية، نادى ا ألول مرة السيكاتري والطبيـب 

م، يف كتابه "الرجل املجرم"، ويؤكـد هـذا الطـرح وهـذا ١٨٨٦اإليطايل شيزاريلمربوزو وذلك منذ سنة 
كبار خمتصي التربية والتعليم يف فرنسا، يف كتاما "الطالب األسلوب كل من بول باران، وكلود قوين ومها من 

  .)٢(املتخلفون دراسيًا"، والذي يعترب مرجعًا يف هذا املجال
   

                                                             
  .٨٦ - ٨٥صمرجع سابق، ، ، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعاطي املخدراتأحسن مبارك طالب )١(
  . ٦٧، ٦٦م، ص٢٠٠٢أحسن مبارك طالب، اجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية، دار الطليعة، بريوت،  )٢(
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 العمل على ويتكامل مع املؤسسات املجتمعية األخرى يف -اجلامعة  –يتنوع دور املؤسسات التربوية 
احلد من املؤثرات العقلية واملخدرات ونشر الوعي بأخطارها، ويكون أوسع أثرًا، وسـنجمل هـذا الـدور يف 

  الفرعيني التاليني: 
 

 
 

 
ينبغي على اجلامعة التعاون مع املؤسسات الثقافية والدينية كاملساجد والعلماء وهيئات اإلفتاء ووزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية واملقدسات اإلسالمية، وعلى وجه اخلصوص املجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء.. 

ؤثرات العقلية واملخدرات، حيث إن تلك املؤسسات هلا دور بارز يف ذلك، وهـي حمـل وذلك يف مكافحة امل
  احترام وثقة يف املجتمع السعودي والعامل اإلسالمي، فضًال عن تأثريها البالغ بني الشباب.

فاملؤسسات اجلامعية ميكنها اإلفادة من املؤسسات الدينية، عرب التنسيق مع تلك اهليئـات يف اختيـار 
ين ومواضيع م الشباب اجلامعي، كما ميكنها استضافة العلماء بالتبادل (أعضاء هيئة التدريس وأعضـاء عناو

  من تلك اهليئات متخصصني)؛ إلعطاء املحاضرات والندوات واللقاءات اخلاصة مبعاجلة هذه الظاهرة.
 

تصدت املجامع الفقهية لظاهرة املؤثرات العقلية واملخدرات، وأقامت ندوات ومؤمترات خبصوصـها 
وأصدرت قرارات بشأا؛ وذلك نظرًا إلدراك املجامع الفقهية خطورة تلك املواد على األمة اإلسالمية وشباا، 

  ومن أهم املجامع اليت تصدت هلا: 
 

: بشأن: األدويـة املشـتملة )١()٦/١٦( ٩٤أصدر املجمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي قراره رقم (
على الكحول واملخدرات، واملتضمن: (بعد النظر يف األحباث املقدمة عن األدوية املشـتملة علـى الكحـول 

ريعة من رفع احلرج، ودفع املشـقة، واملخدرات، واملداوالت اليت جرت حوهلا، وبناء على ما اشتملت عليه الش
  ودفع الضرر بقدره، وأن الضرورات تبيح املحظورات، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعالمها، قرر ما يلي:

إنَّ اَهللا مل َيْجَعـْل [: ) ال جيوز استعمال اخلمرة الصرفة دواء حبال من األحوال؛ لقول رسول اهللا ١
وجَعـل ِلُكـلِّ داٍء َدَواًء َفَتـَداَوْوا، وال َتَتـَداَوْوا  ،إنَّ اَهللا أنَزل الدَّاَء[. ولقوله: )٢(]ْمِشَفاَءُكْم ِفيَما َحرَّم َعَلْيُك

                                                             
يف دورته السادسة عشرة املنعقدة مبكة التابع لرابطة العامل اإلسالمي، صدر هذا القرار عن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي  )١(

(قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي، مكة املكرمة،  م.١٠/١/٢٠٠٢ -٥هـ ٢٦/١٠/١٤٢٢ -٢١املكرمة، 
-١٩٧٧هـ / ١٤٢٤-١٣٩٨ىل الثاين بعد املائة، إ: من األول الدورات: من األوىل إىل السابعة عشرة، القرارات

  .)٣٤٢ -٣٤١اإلسالمي، املجمع الفقهي اإلسالمي، مكة املكرمة، الطبعة الثانية، ص م، رابطة العامل٢٠٠٤
  .٧/١١٠، ٥٦١٣، رقم رواه البخاري يف الصحيح )٢(
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  .)٢(]وَلِكنَّه َداٌء إنَّ ذلك َلْيَس ِبِشَفاٍء،[. وقال لطارق بن سويد، ملا سأله عن اخلمر ُيجَعُل يف الدواء: )١(]َحبَراٍم"
على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية الـيت ال ) جيوز استعمال األدوية املشتملة ٢

بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما جيوز استعمال الكحول مطهًرا خارجيـا للجـروح، وقـاتًال 
  للجراثيم، ويف الكرميات والدهون اخلارجية).

سـالمية، ومسـتوردي وأوصى املجمع يف قراره (شركات تصنيع األدوية، والصيادلة، يف الدول اإل
األدوية، بأن يعملوا جهدهم يف استبعاد الكحول من األدوية، واستخدام غريها من البدائل. واألطباء باالبتعـاد 

  عن وصف األدوية املشتملة على الكحول ما أمكن).
 ،)٣(الداء والدواء) -) أشاد فيه ببحث (انتشار أم اخلبائث ٤/٤( ١٣كما أصدر املجمع قراره رقم: (

املقدم من اللواء الركن حممود شيت خطاب، وتضمن القرار: (إن املجمع الفقهي اإلسالمي قـد اطلـع علـى 
البحث القيم الذي قدمه إليه عضو جملس املجمع الفقهي اإلسالمي، معايل اللواء الركن حممود شيت خطـاب 

ا مستقصًيا، أحاط مبفاسد اخلبائث الثالثة الداء والدواء) فوجده حبًث :بعنوان (انتشار أم اخلبائث يف البالد العربية
اخلطرية: اخلمور، واملخدرات، والتبغ. وإن الصورة املروعة اليت يعطيها هذا البحث النفيس، ملا تضـمنه مـن 
معلومات خطرة موثقة، وإحصاءات صحية واجتماعية واقتصادية، واليت تنذر بأسوأ مصري يف جيل املستقبل من 

لعظيم واخلطري ف ميادين املسئولية إىل واجبهم األن تنبه املسؤولني يف األمة، يف خمتل هلي صورة كافية -الشباب
يف هذا الشأن، للحيلولة دون أوخم مصري ينتظر جيل املستقبل؛ بسبب تفشي هذه اخلبائث الثالث اليت مساهـا 

ببصريته النافـذة مصـادر  -وفقه اهللا- (أم اخلبائث) يف أوساط الناشئة ذكوًرا وإناًثا. وقد حصر كاتب البحث
الداء، وطرق تفشي أم اخلبائث يف ثالثة، هي: البيت الذي يرى فيه الناشئون أهليهم املـربني يعـاقرون هـذه 
اخلبائث، مث مؤسسات التعليم اليت يؤثر فيها التلميذ والطالب اجلامعي يف رفقائه، ويستجرُّهم إىل إحدى هـذه 

قروءة واملسموعة واملرئية، اليت تبث هذه السموم يف الناشئة عن طريـق اخلبائث أو كلها، مث وسائل اإلعالم امل
أن الدواء الوحيد  -بعد بيان مصادر الداء - الصور واإلعالنات الترغيبية واألفالم وما إليها، وقد بني الباحث

أبعد حد ممكن، الذي يستطيع القضاء على هذه اخلبائث وإقصاءها عن طريق حياة األمة، ووقاية شباا منها إىل 
إمنا هو التربية اإلسالمية احلقة، اليت يراد هلا جبد واهتمام أن تدخل أعماق نفوس الشـباب، وتسـيطر علـى 
مشاعرهم وسلوكهم، وقد أوضح الباحث وأثبت أن كل الوسائل املختلفة اليت جلأ إليها املعاجلون يف ظل حيـاة 

املسؤولون املتغربون يف البالد العربيـة اإلسـالمية، قـد مادية تعيشها اليوم دول الغرب وعلماؤها، ويقلدهم 
خابت، وأدت إىل عكس النتائج املنشودة، فزادت يف انتشار أم اخلبائث زيادة متصاعدة مرعبـة، ألن العـالج 
الصحيح الوحيد ال يكون إال بالتربية اإلسالمية اجلدية احلقة. وقد أوضح من خماطر التدخني الفظيعة، إىل جانب 

رات واملخدرات، ما يوجب على كل مسؤول يف البيت واملدرسة وأجهزة اإلعالم، وجهاز احلكم التفكري املسك

                                                             
، لأللباين، رقم وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة حاديثاأل سلسلة( رواه أبو داود يف السنن، وابن السُّين، وأبو نعيم. )١(

٤/١٧٥، ١٦٣٣(  
  .٤/٥٣٨، ٣٥٠٠رقم رواه ابن ماجه يف سننه،  )٢(
ربيع  ١٧ -٧ ،صدر هذا القرار يف الدورة الرابعة للمجمع املنعقدة مبقر األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة )٣(

  .)٧٣ -٧١ص مرجع سابق،مع الفقهي اإلسالمي، هـ. (قرارات املج١٤٠١اآلخر 
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 ،العميق، والتنبه إىل املسئولية اخلطرية يف هذا الشأن. واملجمع الفقهي يشكر الباحث على هذا البحث النفـيس
نشره وترمجته وتعميمه علـى أوسـع وما تضمنه من معلومات وآراء يف غاية األمهية، ويقرر طبع هذا البحث و

نطاق، ويسترعي إليه انتباه املسؤولني من آباء وأمهات ومعلمني وأساتذة وأجهـزة إعـالم وأجهـزة حكـم، 
ويناشدهم أن يتقوا اهللا يف أجيال هذه األمة، فال ُيدَفع ا إىل اهلاوية اليت تقود إليها هذه اخلبائث، وأن يعملـوا 

جيال بالتربية اإلسالمية اجلدية احلقة، وينبههم إىل وجوب التحذير من مجيع هـذه جاهدين على حتصني هذه األ
  اخلبائث، واحليلولة دون تفشيها. واهللا هو اهلادي إىل سواء السبيل).

 
ملوضوع "املخـدرات"، ، بعد مناقشته )١()٩١/٣/٢١أصدر جممع الفقه اإلسالمي باهلند قراره رقم (

  وبعد االستماع إىل املناقشات اليت دارت حوهلا قررت الندوة ما يلي:
(أوال: إن ما جيري اآلن يف نظم العامل من أنه يفرق بني اخلمور وبني غريها من املخدرات، خطري للغاية، 

ا من املخـدرات يف غري معقول، ومضاد للعطف اإلنساين، وجيب أن يتخذ موقف صارم إزاء اخلمور مثل غريه
  نظم العامل املختلفة، ال يسمح باالجتار بأم اخلبائث، ويفرض احلظر على بيعها وشرائها. 

ثانيا: إن البند الثاين من الدستور اهلندي، يوضح بأن احلكومة حتاول يف منع اسـتخدام املخـدرات، 
كومة بفرض احلظـر علـى اخلمـر واألدوية املسكرة، إال لغرض طيب الزم، فيطالب جممع الفقه اإلسالمي احل

وغريها من املخدرات، نظرا إىل أضرار اخلمور وغريها من املخدرات، ووفقا هلذا البند من الدستور وعمال بـه، 
  وينبغي تشريع الزم يف هذه القضية.

ثالثا: يناشد املجمع البشرية كلها عامة، واملسلمني بوجه خاص، أن يبتعدوا عن املخدرات، حـىت ال 
، ويكونوا مثمرين للبشرية مجعاء، بصالحيام الشـاملة، وال يكونـوا عبئـا علـى جسمياو النشأة عقلياتتأثر 

  املجتمعات اإلنسانية. 
لإلنسان، وإمنا هو أمانة عنده من عند اهللا، وكـذا  لبال أن اجلسم اإلنساين ليس مملوكاوال يغب عن ا

توجيهات شرعية، وال جيوز له أن يرتكب شـيئا يـؤثر عقله ووعيه، فهو ملتزم بالتعامل مع هذه األعضاء وفق 
  سلبيا على عملية أعضائه، أو يقضي عليها متاما. 

  ، وبأي شيء تصنع.ا، وعنواارابعا: إن حرمة اخلمر منصوص عليها، أيا ما كان امسه
خامسا: وأما حرمة غريها من املخدرات، فهي مقتصرة على إسكارها، سواء كانت تلك املخـدرات 

  يجب التوقي منها. وسواء كان عن طريق إبرة دوائية، فة أم جامدة، مائع
سادسا: إذا كان هدف زراعة وجتارة األفيون والبنج وغريمها، التخدير أو التعاون على تصنيعها، فـال 

  جيوز ذلك كله. 
خدرات، سابعا: ال جيوز استعمال سائر املخدرات اليت تصنع بالبنج واألفيون وغريمها من أمثال هذه امل

  وال بيعها وال شراؤها. 

                                                             
مارس  ٥ – ٣ هـ،١٤٣٣ربيع اآلخر  ١١ -٩ حلادية والعشرين،صدر هذا القرار من جممع الفقه اإلسالمي باهلند بندوته ا )١(

. ٣٥٩ -٣٥٦قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي باهلند، ص إلسالمية يف مدينة إندور. (م باجلامعة ا٢٠١٢
  )http: //www.ifa-india.org(اإلنترنت):  املعلومات ع الفقه اإلسالمي باهلند على شبكة موقع جمم
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على كـل ثامنا: إن كل من ميارس عادة استعمال اخلمور وغريها من املخدرات جدير بالعقوبة، وجيب 
  ه بكل طريق ممكن. مسلم حسب استطاعته يه عن

سواء كان عن طريق الزراعة أو التجارة أو غريمها مـن  ،تاسعا: إن كل من يسبب هذه العادة السيئة
  يستحق أشد ما ميكن من العقوبة.  الطرق،

  عاشرا: إن اختاذ أي تدبري لوقاية املدمن من هذه العادة فريضة دينية وُخُلقية. 
حادي عشر: إذا مل ينجح تدبري مشروع يف منعه من هذه العادة، وتكون حالة االضـطرار، فيسـوغ 

  املخدرات تدرجييا وفق مشورة األطباء ذوي اخلربة. من تداويه 
شر: إن اجلسم اإلنساين نعمة من اهللا، فيجب احلفاظ على الصحة املوهوبة من اهللا بكل طريـق ثاين ع

لمخدرات، كالدخان والتبغ ض اخلطرية، مع االجتناب التام لممكن، ووقايتها من كل ما يضر ا، ويسبب األمرا
  والتنباك وما إىل ذلك).

  حول"، واملتضمن:بشأن "الك )١( )٤/١٤( ٦١كما أصدر املجمع قراره رقم (
(أوًال: الكحول مادة كيمياوية تصنع من السكر ومن مادة "الكاربوهايدريت" املستخرجة من الفواكه 

  يكون نوع واحد منها فقط مسكرًا. ،واحلبوب الغذائية .. وهلا أنواع عدة
بالدواء .. إال  ثانيًا: هناك أدوية وعقاقري تستعمل فيها مادة الكحول اليت ال تتغري طبيعتها حىت مبزجها

 -أنه عمًال مبا أقرته الشريعة اإلسالمية من إباحة للمحظورات يف حاالت استثنائية كحالة املرض، فإنـه جيـوز 
  تناول العقاقري اليت تتضمن مادة كحولية. -عند االضطرار 

فإـا  مسكرة، وعليـه، -كما يقول اخلرباء -ثالثًا: املادة الكحولية املستخدمة يف العطور ال تكون 
  ليست من املواد النجسة وغري الطاهرة).

 
تعرض فيـه  )٢(أصدر جممع فقهاء الشريعة بأمريكا قرارًا مبؤمتره (التاسع) بشأن "التداوي باملحرمات"

  للمخدرات واملؤثرات العقلية، وتضمن ما يلي: 
لكن يرخص يف ذلك عند الضرورة أو احلاجة الـيت األصل اجتناب املحرمات يف التداوي وغريه، و• 

  ترتل مرتلتها. 
يرخص يف تناول الدواء الذي اشتمل على نسبة قليلة مستهلكة من الكحول، ال تؤثر على لونـه أو • 

  طعمه أو رحيه، وال تسبب إسكارا ملتناوله وإن أفرط.
د الضرورة، أو احلاجة الـيت تـرتل حمرمة بإمجاع املسلمني، وال جيوز التداوي ا إال عن املخدرات• 

  وذلك عند غلبة نفع تعاطيها على ضرره، وعدم وجود بدائل هلا.مرتلتها، وحتت اإلشراف الكامل للطبيب الثقة، 
احلكم يف املنبهات يرتكز على املوازنة بني نفعها وضررها، فمىت قرر الطبيب الثقة غلبة نفعها علـى • 

  ا منها، جاز تعاطيها. ضررها، وعدم وجود بدائل أقل ضرًر
                                                             

املعلومات . موقع جممع الفقه اإلسالمي باهلند على شبكة ٣٥٩ -٣٥٦قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي باهلند، ص  )١(
  .http: //www.ifa-india.org(اإلنترنت):  الدولية 

  http://www.amjaonline.com(اإلنترنت): املعلومات الدولية قهاء الشريعة بأمريكا على شبكة موقع جممع ف) ٢(
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املستخرج من احليوان املذكى من غري خالف. أمـا  جيوز التداوي باألدوية املشتملة على اجلليسرين• 
ما استخرج من غريه من احليوانات، فإنه جيوز كذلك لالستحالة، ولكن ينصح األطباء والصـيادلة املسـلمون 

  باستعمال النوع األول يف تصنيع الدواء.
داوي باملنشطات اجلنسية الطبية، طلًبا لإلعفاف، وذلك إذا دعت الضرورة أو احلاجة إىل يشرع الت• 

وكان استعماهلا بالقدر الذي تندفع  ،تعاطيها، ومل يوجد ما يقوم مقامها، ووصف التداوي ا للمريض طبيب ثقة
  به احلاجة فقط.

 
وذلك مبدينـة  ، "املخدرات: حقيقتها وُطرق الوقاية العالج"عقد جممع الفقه اإلسالمي الدويل ندوة 

يف وذلك  م،٢٠١١أكتوبر  ٢٣ -٢٢هـ / ١٤٣٢ذو القعدة  ٢٥ -٢٤الرياض باململكة العربية السعودية، 
مام حممد بن سـعود اإلسـالمية إطار التعاون العلمي واألكادميي بني جممع الفقه اإلسالمي الدويل، وجامعة اإل

بالرياض، واملديرية العامة ملكافحة املخدرات باململكة العربية السعودية، ويف رحاب جامعة اإلمـام حممـد بـن 
حبثًا منها عرضـت يف  ٤٢حبثًا، مت اعتماد  ١٢٠وبلغ عدد البحوث املقدمة للندوة  ،الرياضبسعود اإلسالمية 

التأكيد على جترمي وحترمي االجتار والتـرويج والتعـاطي للمخـدرات، ي: (ا يلمبوأوصت الندوة هذه الندوة، 
تشـديد و ،ومناشدة اجلهات الرمسية واملجتمعية لتكاتف جهودها للحد من هذه الظاهرة املرضـية يف املجتمـع

  .)١()العقوبات على املهربني واملروجني واملتعاطني
 

كان هليئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية موقفًا حامسـًا يف مواجهـة ومكافحـة املخـدرات 
واملؤثرات العقلية، وكل ما يفتك بشباب اململكة واألمة اإلسالمية، فأصدر جملس هيئة كبار العلماء القرار رقم 

، -ويشمل أيضا املؤثرات العقلية – رب ومروج املخدراتههـ بشأن حكم م٢٠/٦/١٤٠٧) وتاريخ ١٣٨(
  وذلك ملا استفحل خطرها يف البالد، ونص ما جاء فيه: 

ريخ اهيئة كبار العلماء يف دورته التاسـعة والعشـرين املنعقـدة مبدينـة الريـاض بتـ"فإن جملس 
ك فهد بـن عبـد هـ قد اطلع على برقية خادم احلرمني الشريفني املل٢٠/٦/١٤٠٧هـ وحىت ٩/٦/١٤٠٧

ملـا  هـ. والـيت جـاء فيهـا: (نظـرًا١١/٦/١٤٠٧ريخ اوت ٨٠٣٣ذات الرقم س/  -حفظه اهللا -العزيز 
وألن املصلحة العامة تقتضي إجيـاد  ،للمخدرات من آثار سيئة، وحيث الحظنا كثرة انتشارها يف اآلونة األخرية

أو الترويج... نرغب إليكم عرض املوضوع  عقوبة رادعة ملن يقوم بنشرها وإشاعتها، سواء عن طريق التهريب
  . على جملس هيئة كبار العلماء بصفة عاجلة، وموافاتنا مبا يتقرر

درس املجلس املوضوع، وناقشه من مجيع جوانبه يف أكثر من جلسة، وبعد املناقشة والتـداول يف وقد 
املتمثلـة يف اآلثـار  ،واستعماًال وتروجيًا واجتارًا الرأي واستعراض نتائج انتشار هذا الوباء اخلبيث القتال ريبًا

وحوادث السيارات واجلري وراء أوهام  الفتك،ومحلها إياهم على ارتكاب جرائم  ،السيئة على نفوس متعاطيها
احلرمات،  وانتهاك ،وطبيعتهم الشراسة ،شأم العدوان ،وما تسببه من إجياد طبقة من املجرمني ،تؤدي إىل ذلك

                                                             
  (اإلنترنت):  املعلومات الدولية نظمة التعاون اإلسالمي على شبكة مل التابع موقع جممع الفقه اإلسالمي الدويل )١(

http://www.iifa-aifi.org.  
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واعتقاد أنه قادر على كل  ،ملا تؤدي إليه مبتعاطيها من حالة من املرح والتهيج ،وإشاعة الفوضى ،األنظمةوجتاوز 
كما أن هلا آثارا ضـارة بالصـحة  ،فضال عن اجتاهه إىل اختراع أفكار ومهية حتمله على ارتكاب اجلرمية ،شيء

هلذا كله فإن املجلس يقرر باإلمجاع  ،مةنسأل اهللا العافية والسال ،العامة، وقد تؤدي إىل اخللل يف العقل واجلنون
  يلي: ما

ملا يسببه ريب املخدرات وإدخاهلا البالد مـن  ؛فإن عقوبته القتل ،بالنسبة للمهرب للمخدراتأوًال: 
أضرار جسيمة وأخطار بليغة على األمـة مبجموعهـا، ويلحـق بل  ،ال يقتصر على املهرب نفسه ،فساد عظيم

  .فيمون ا املروجني ،أو يتلقى املخدرات من اخلارج ،الشخص الذي يستورد باملهرب
 ريخا) وتـ ٨٥فـإن مـا أصـدره بشـأنه يف قـراره رقـم ( ،أما بالنسبة ملروج املخدراتثانيًا: 

هـ كاف يف املوضوع ونصه كما يلي: ( الثاين: من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصـنيع ١١/١١/١٤٠١
حنو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها، فإن كان ذلك للمرة األوىل فيعـزر و ،وشراء أو إهداء أو االسترياد بيعا

 ،وإن تكرر منه ذلـك ،باحلبس أو اجللد أو الغرامة املالية أو ا مجيعا حسبما يقتضيه النظر القضائي بليغًا تعزيرًا
وممـن  ،يف األرضألنه بفعله هذا يعترب من املفسـدين  ؛ولو كان ذلك بالقتل ،فيعزر مبا يقطع شره عن املجتمع

ابن  قال شيخ اإلسالم ،تأصل اإلجرام يف نفوسهم، وقد قرر املحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير
الـداعي  ،مثل قتل املفرق جلماعة املسلمني ،ومن مل يندفع فساده يف األرض إال بالقتل قتل"رمحه اهللا تعاىل:  تيمية

عن مـن مل  ابن الديلمي وسأله. )١(]عليه بقتل رجل تعمد الكذب لنيب وأمر ا[إىل أن قال:  "للبدع يف الدين
. ويف موضع آخر قال رمحه اهللا يف تعليل القتل تعزيرا ما )٢(]من مل ينته عنها فاقتلوه[ينته عن شرب اخلمر فقال: 

  .)٣("قتل  يندفع الصائل إال بالقتلملوإذا  ،وهذا ألن املفسد كالصائل"نصه: 
) مـن ، وثانيًابد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات املشار إليها يف فقريت (أوًالجلس أنه اليرى املثالثًا: 

القضـاء  هذا القرار من استكمال اإلجراءات الثبوتية الالزمة من جهة املحاكم الشرعية وهيئات التمييز وجملس
  .لألنفس للذمة واحتياطًا براءًة ،األعلى

وباهللا . هذا وإنذارًا عذارًاإبات عن طريق وسائل اإلعالم قبل تنفيذها ال بد من إعالن هذه العقورابعًا: 
  . )٤("التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

                                                             
  .٢٨/١٠٩مرجع سابق، ) ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ١(
وجاء . ٣٦٨٣حديث رقم باب النهي عن املسكر، داود، كتاب احلدود،  سنن أيب)، يف فقاِتُلوهم يتركوه مل فإنجاء بلفظ () ٢(

  . ١٨٠٣٥ديلمي احلمريي رقم )، يف مسند أمحد، حديث الَفاْقُتُلوُهْم َيْتُرُكوُه َلمْ  َفِإْنبلفظ (
  . ١٥٦صمرجع سابق، ) ابن تيمية، السياسة الشرعية، ٣(
رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، السعودية، السنة الرابعة، العدد ، جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، املجمع الفقهي اإلسالمي )٤(

م، ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩)، السنة الثانية، ٣. والعدد (٣٩٣-٣٩١م، ص٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦)، الطبعة الثانية، ٦(
الرئاسة العامة للبحوث . جملة البحوث اإلسالمية، ٣٠٩-٣٠٥)، السنة الثانية، ص٢. والعدد (٢١٥-٢١٣ص

 هـ،١٤٠٨العدد احلادي والعشرون، ربيع األول إىل مجادى الثانية، سنة العلمية واإلفتاء، اململكة العربية السعودية، 
 سلسلة. ٣٢/٢٧٠هـ، ١٤١٢ - هـ ١٤١١القعدة إىل صفر، لسنة  ي) من ذ٣٢. والعدد (٣٥٧-٢١/٣٥٦

 الداخلية وزارة طبعة رات،املخد مكافحة أحباث مركز بالسعودية، املخدرات ملكافحة العامة اإلدارة منشورات
  .١٩ ص م،١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ الرياض، السعودية،



-٥٧- 
 

جلس هيئة كبار العلماء مت التصويت عليه من قبل أعضاء جملس هيئـة كبـار العلمـاء ملقرار وهذا ال
تيجة التصويت هي باإلمجاع، وبناء على نتيجـة التصـويت مت إلقرار ما ورد فيه بقتل املهرب واملتلقي وكانت ن

والعمل والتقيد به مـن قبـل هـ، ١٠/٧/١٤٠٧وتاريخ  ٩٦٦٦ب//٤إقراره ومت تأييده باألمر السامي رقم 
صدور نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية منذ ذلك احلني وحىت  -املحاكم الشرعية -السلطة القضائية 

  ًا. املعمول به حالي
سبق قرار جملس هيئة كبار العلماء السابق القاضي بقتل مهرب ومتلقـي املخـدرات مـا ورد  ولقد

باألحكام اخلاصة بالعقوبات يف الفصل الثالث من نظام منع االجتار باملواد املخدرة، واليت جرى تعـديل بعـض 
  والذي تضمن ما يلي:هـ ١/٢/١٣٧٤يف  ١١موادها بقرار جملس الوزراء رقم 

كل من يثبت عليه لدى املحاكم املختصة ريب املواد املخدرة إىل اململكة بطريق مباشر أو غـري  -١
  مباشر يعاقب بالعقوبات التالية:

  يسجن مدة مخسة عشر عامًا. -(أ) 
  وتصادر املواد املهربة وتتلف. -(ب) 
  يغرم بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال عريب سعودي. -(ج)

قوبات املنصوص عليها يف الفقرات السابقة جيازى أيضًا حبرمانه مـن السـفر خـارج وبعد تطبيق الع
وحيرم مـن الـدخول  ،ووضعه داخل اململكة حتت املراقبة الدائمة إن كان سعوديًا، ويبعد من اململكة ،اململكة

  إليها إن كان أجنبيًا، وتعطى صورته للمنافذ الربية والبحرية واجلوية واملمثليات.
من يثبت عليه لدى املحاكم املختصة االشتراك يف ريب املخدرات أو تسـهيل دخوهلـا إىل كل  -٢

  اململكة يعاقب مبا يلي:
  (أ) بالسجن ملدة سبع سنوات.

  (ب) ويفصل من وظيفته إن كان موظفًا.
ونص على أن عقوبات السجن هـ، ٢٢/٩/١٤٠٠وتاريخ  ١٧٢وقد صدر قرار جملس الوزراء رقم 

كن للجهة املختصـة هي احلد األعلى ملا ميهـ ١/٢/١٣٧٤يف  ١١ردة بقرار جملس الوزراء رقم والغرامة الوا
  .احلكم به على املتهم عند ثبوت إدانته بتهريب املخدرات

ُبِني قرار هيئة كبار العلماء القاضي بقتل مهرب املخدرات ومتلقيها تعزيرًا على قياس املهربني  ولقد
 K L M N O P[ة ذكرهم بآية املحاربة يف قوله تعاىل: باملفسدين يف األرض، الوارد

Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a 

b c d e f g h i j k l m n ﴾)١( .  
هيئـة كبـار أصدرت  ، فقد-ويشمل املؤثرات العقلية  –أما بالنسبة ملتعاطي املخدرات واملسكرات 

  هـ ونص ما جاء فيه: ١١/١١/١٤٠١) وتاريخ ٨٥(قرارها رقم العلماء يف اململكة 
يف شهر رجـب عـام  مبدينة الرياض ففي الدورة السابعة عشرة ملجلس هيئة كبار العلماء املنعقدة  "

                                                             
  .٣٣) سورة املائدة، اآلية: ١(
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الذي بعثه إىل مساحـة  -حفظه اهللا  - امللك خالد بن عبد العزيز هـ، اطلع املجلس على كتاب جاللة ١٤٠١
عبد العزيز بن عبد اهللا بـن  قضاء، وإىل مساحة الشيخرئيس املجلس األعلى لل عبد اهللا بن حممد بن محيد الشيخ

موضـوعني  دراسـةالرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، يطلب فيه جاللته   باز
  : هامني فيهما إفساد لألخالق وإخالل باألمن

قيام بعض املجرمني حبوادث السطو واالختطاف داخل املدن وخارجها بقصد االعتداء علـى أحدمها: 
   العرض أو النفس أو املال.

تعاطي املسكرات واملخدرات على اختالف أنواعها، وتروجيها وريبهـا، ممـا سـبب كثـرة الثاين: 
عماهلا، وإدمان بعض املنحرفني على تعاطيها حىت فسدت أخالقهم، وذهبت معنويـام وقـاموا حبـوادث است

وذكر جاللته أنه ال يقضي على هذه األمور إال عقوبات فورية رادعة، يف حدود ما تقتضـيه الشـريعة  جنائية.
  . ونسيان اجلرمية ،نفيذ اجلزاءاإلسالمية املطهرة؛ ألن إطالة اإلجراءات يف مثل هذه املسائل يسبب تأخري ت

وقد أحاله مساحتهما إىل املجلس للقيام بالدراسة املطلوبة، وملا نظر املجلس يف املوضوع رأى أنه ينبغي 
دراسته دراسة وافية متأنية، وأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء حبًثا فيه، مث ينـاقش يف الـدورة 

هـ يتضمن الوصـية بـالتعميم علـى الـدوائر ٢٣/٧/١٤٠١وتاريخ  ٨٣رقم وأصدر قراره  -الثامنة عشر
املختصة مبكافحة اجلرائم، والتحقيق فيها، ودوائر القضاء، بأن يهتم املختصون يف تلك الدوائر بإعطـاء هـذه 

  . عمل من إتقاناجلرائم أولوية يف النظر واإلجناز، وأن يولوها اهتماًما بالًغا من اإلسراع الذي ال خيل مبا يقتضيه ال
هــ  ٢٩/١٠/١٤٠١من  مبدينة الطائف ويف الدورة الثامنة عشرة ملجلس هيئة كبار العلماء املنعقدة

واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة، وبعـد  ،هـ نظر املجلس يف املوضوع ١١/١١/١٤٠١حىت 
  : املناقشة املستفيضة وتداول الرأي انتهى املجلس إىل ما يلي

  ... ما يتعلق بقضايا السطو واخلطف أوًال:
  : ما يتعلق بقضايا املسكرات واملخدِّراتثانيًا: 

، نظًرا إىل أن للمخدرات آثاًرا سيئة على نفوس متعاطيها، وحتملهم على ارتكـاب جـرائم الفتـك
، وأـا واجلري وراء أوهام تؤدي إىل ذلك، وأا توجد طبقة من املجرمني شأم العدوان ،وحوادث السيارات

تسبب حالة من املرح والتهيج مع اعتقاد متعاطيها أنه قادر على كل شيء، فضًال عن اجتاهه إىل اختراع أفكـار 
هلا آثاًرا ضارة بالصحة العامة، وقـد تـؤدي إىل اخللـل يف العقـل  ومهية حتمله على ارتكاب اجلرمية، كما أن

  : واجلنون، وحيث إن أصحاب هذه اجلرائم فريقان
من يتعاطاها لالستعمال فقط، فهذا جيري يف حقه احلكم الشرعي للسكر، فـإن أدمـن علـى : أحدمها

للزجـر  كان للحاكم الشرعي االجتهاد يف تقرير العقوبة التعزيرية املوجبـة ،يف حقه إقامة احلد ِدْجومل ُي ،تعاطيها
  والردع ولو بقتله.
ترياد بيًعا وشراء أو إهداء، وحنو ذلـك مـن من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو االسالثاين: 

ا أو ضروب إشاعتها ونشرها، فإن كان ذلك للمرة األوىل فيعزر تعزيًرا بليًغا باحلبس، أو اجللد، أو الغرامة املالية، 
ولو كان ذلك بالقتـل؛  ،مجيًعا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وإن تكرر منه ذلك فيعزر مبا يقطع شره عن املجتمع

نه بفعله هذا يعترب من املفسدين يف األرض، وممن تأصل اإلجرام يف نفوسهم، وقد قرر املحققون من أهل العلم أن أل
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: ومن مل ينـدفع فسـاده يف األرض إال  - رمحه اهللا تعاىل - ابن تيمية القتل ضرب من التعزير، قال شيخ اإلسالم
بقتل رجل تعمـد  وأمر النيب : [للبدع يف الدين إىل أن قالبالقتل قتل، مثل قتل املفرق جلماعة املسلمني الداعي 

موضع آخر  ]، ويفمن مل ينته عنها فاقتلوه: [عمن مل ينته عن شرب اخلمر، فقال ابن الديلمي وسأله]، الكذب عليه
  . لقتل قتلقال رمحه اهللا يف تعليل القتل تعزيًرا ما نصه : وهذا ألن املفسد كالصائل، وإذا مل يندفع الصائل إال با

نظًرا إىل أن جرائم اخلطف والسطو وتعاطي املسكرات واملخدِّرات على سبيل التـرويج هلـا مـن ثالثًا: 
ثالثة قضاة  القضايا اهلامة اليت قد حيكم فيها بالقتل تعزيًرا؛ فإنه ينبغي أن ختتص بنظرها املحاكم العامة، وأن تنظر من

مث للمجلس األعلى للقضاء ملراجعة األحكام الصـادرة  ،ترفع للتمييز كما هو احلال يف قضايا القتل والرجم، وأن
  . واحتياًطا لسفك الدماء ،خبصوصها؛ براءة للذمة

والسطو واخلطف  الفتكنظًرا ملا الحظه املجلس من كثرة وقوع جرائم : ما يتعلق بالنواحي اإلداريةرابعًا: 
وتدابري وقائية تعني على ما دف إليه حكومة جاللة امللك  وضرورة اختاذ إجراءات ،واملسكرات وتناول املخدِّرات

  فإنه يوصي باألمور التالية:  ،وتقليل احلوادث ،من استتباب األمن -حفظه اهللا  -
ستقوم احلكومة وفقها اهللا بتقوية أجهزة اإلمارات ورجال األمن، وخاصة يف كون املسئولني فيها من  -١

واألمانة، ويشعر كل أمري ناحية بأنه املسئول األول من ناحية حفظ األمن يف البالد  الرجال املعروفني بالدين والقوة
اليت تقع حتت إمارته، وأن على الشرطة ورجال اإلمارات اجلد واالجتهاد يف سبيل تأدية واجبام، والقيام مبتابعـة 

  .ومعاقبة املقصر يف أداء واجبه مبا يكفي لردع أمثاله ،اجلميع
على اإلمارات بأنه إذا وقعت جرمية القتل أو السطو أو االعتداء علـى  -وفقها اهللا  -لة تؤكد الدو -٢

فإن إمارة اجلهة اليت وقعت فيها مسئولة عن القضية من ابتدائها حـىت  ،العرض وحنو ذلك من اجلرائم املخلة باألمن
وسـرعة إـاء  ،لقبض على اجلـاينيتم تنفيذ مقتضى احلكم الصادر فيها، فتقوم ببذل مجيع األسباب والوسائل ل

اإلجراءات الضرورية مادامت لديها، مث تتابعها وتكلف مندوًبا من جهتها يقوم بالتعقيب عليهـا لـدى اجلهـات 
وتنفيذ احلكم الصادر فيهـا يبـني  ،األخرى، ويطلب من كل أمري ناحية أن يكتب تقريًرا عن القضية بعد انتهائها

  .سريها ومالحظاته بشأا
رى املجلس تأليف جلنة من مندوبني، أحدمها من وزارة الداخلية، والثاين من وزارة العدل؛ لدراسة ي -٣

جمرى املعامالت اجلنائية والروتني الذي متر به، والبحث عن الطريقة املثلى لذلك مما ال يـؤثر علـى اإلجـراءات 
له نبينا حممـد وعلـى آلـه وصـحبه وصلى اهللا وسلم على عبده ورسو. الضرورية يف التحقيق والنظر القضائي

  .)١("أمجعني

                                                             
  .٧٩ - ١٢/٧٥هـ، ١٤٠٥) من ربيع األول إىل مجادى الثانية، لسنة ١٢العدد (مرجع سابق، جملة البحوث اإلسالمية،  )١(
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ينبغي أيضا على اجلامعات السعودية التعاون مع اجلهات األمنية واجلهات القضائية يف مكافحة 

م اجلهات يف هذا الشأن، فمن خالهلما يتأكد لنا مدى جناح املخدرات واملؤثرات العقلية، وهاتان اجلهتان من أه
  املجهودات املبذولة يف مقاومة تلك اجلرائم اليت تفتك بشباب الوطن. 

"بدراسة حول قضايا السكر من املـؤثرات العقليـة واملخـدرات يف قيامه فيذكر أحد القضاة عند 
ايا السكر، ويتبع ذلك زيادة يف قضايا صنع املسـكر، املحاكم: املتأمل يف عمل املحاكم جيد زيادة مطردة يف قض

وتروجيه، وقيادة السيارة حتت تأثريه، وحنوها من القضايا الناجتة عن شرب املسكر، واملتصلة به. ويلحظ املتـابع 
  .)١(من مصانع للمسكر –والسيما من قبل رجال احلسبة  –للصحف املحلية كثرة ما يضبط 

 عام من للفترة املضبوطة العقلية واملؤثرات املخدرات قضايا عدد نأ إىل الدراسات إحدى وأشارت
  .)٢(قضية ٣١١,٧٦١ بلغت هـ١٤٣٤ العام من صفر شهر حىت هـ١٤٢٥

 هي السعودية العربية اململكة أسواق"  أن إىل) م٢٠١٠( املخدرات ملراقبة الدولية اهليئة تقرير وأشار
 أوربـا، شرق جنوب هي األقراص تلك مصدر وأن ،الكبتاجون أقراص هلا رب اليت األسواق أكرب من واحدة

 يف املخـدرات جتار قبل من اململكة إىل للوصول مهمة عبور نقاط مبثابة تعترب ولبنان واألردن وسوريا تركيا وأن
 امالع يف ضبط السعودية العربية اململكة" أن املخدرات ملراقبة الدولية للهيئة آخر تقرير أشار كما". الدول تلك

 أكـرب وهي الكبتاجون، مسمى حتت تباع األمفيتامينات على حتتوي قرص مليون) ٤٨,٦( جمموعه ما م٢٠١٢
 مـؤخرًا اعتراضها مت اليت املخدرة الشحنات زيادة التقارير تلك صحة يؤكد ومما". املنطقة يف ضبطها يتم كمية
 مـواد وتـرويج ريب إحباط مت أنهب هـ١٥/٥/١٤٣٥ بتاريخ الداخلية لوزارة األمين املتحدث صرَّح حيث
 مـن) اآلخـر ربيع – األول ربيع – صفر – حمرم( أشهر خالل ريال، ملياري على السوقية قيمتها تزيد خمدرة
 سـعودي) ٢٧٨( مـنهم ،)٨٤٩( إىل وصل عليهم املقبوض إمجايل أن إىل البيان أشار كما هـ،١٤٣٥ العام

  .)٣("خمتلفة جنسيات من متهمًا) ٥٧١(و
 

تقوم املؤسسات األمنية املختلفة بواجبها يف منع ريب املؤثرات العقلية واملخدرات جبميع أنواعها عرب 
حيث تعمل إدارة مكافحة املخدرات على متابعة هذه الظاهرة وحماولة القضاء عليهـا  ،آليات متعددة ومتنوعة

على كافة الصعد، كما أن املؤسسات األمنية احلديثة اخلاصة مبكافحة املخدرات أنشأت مراكـز أحبـاث، أمنيًا 
ووحدات لدراسة الظاهرة علميًا، تتعاون من خالهلا مع مؤسسات املجتمع األخرى يف نشر الوعي لدى أفـراد 

                                                             
الزلفى املكلف، قيادة السيارة حتت تأثري مسكر أو خمدر، جملة العدل،  رئيس املحكمة العامة مبحافظة ،) إبراهيم بن صاحل الغييب١(

  .٨٨هـ، ص١٤٣١) حمرم ٤٥وزارة العدل السعودية، العدد (
، قسم ماجستريمسري بن حممد عبد اهللا الغامدي، التحليل الكمي لقضايا املخدرات يف اململكة العربية السعودية، رسالة  )٢(

م، ٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦دالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، الدراسات األمنية، كلية الع
   .٨٤، ٨٣ص

   .٦صاملرجع السابق،  )٣(
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ثية املوجودة يف إدارات مكافحة املجتمع. وميكن للمؤسسة اجلامعية أن تستفيد من برامج وأنشطة األقسام البح
املخدرات عرب االطالع على األحباث والتقارير والدراسات والنشرات اليت تصدرها هذه األقسام، كما ميكنهـا 
استضافة حماضرين ومتخصصني من هذه اإلدارات إللقاء حماضرات والندوات واحلوارات اليت تسهم يف زيـادة 

، وتتعاون املؤسسة اجلامعية مع هذه األقسام يف إجراء البحـوث )١(خدراتالوعي بأخطار املؤثرات العقلية وامل
  .)٢(والدراسات اليت تدعم اجلهود املبذولة يف مكافحة هذه الظاهرة

 
عقوبـات رادعـة ال شك أن املتعاطي للمؤثرات العقلية املحرمة واملمنوعة نظامًا عندما يعلم أن هناك 

وأنه يف غري مأمن من أفعاله املخالفة للنظام، وأن هناك عقوبات صارمة ورادعة تناسب جرمه، وتقـاوم  ،تنتظره
  دوافع نشوته، فيكون هذا رادعًا له وزاجرًا لغريه. 

 
كما جّرم املخـدرات واملسـكرات،  جّرم النظام السعودي تعاطي املؤثرات العقلية اليت نص عليها،

وحيث إا من اجلرائم التعزيرية اليت جيوز لإلمام تقدير العقوبة املناسبة هلا مبا حيفظ العقل والدين والنفس واملال 
  والنسل، ويستأصل الفساد، ويقضي على اخلطر الذي تسببه. 

اهلادف إىل جلب املصلحة ودفـع  وانطالقًا من أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها السامية وتوجيهها
املفسدة حسب ظرف الزمان واملكان، لذلك كله صدرت األوامر امللكية متتالية بتقدير عقوبة املتعاطي واملروج 

  واملهرب. 
وتـاريخ  ٣٣١٨فقد صدر أوًال: األمر السامي باملوافقة على نظام منع االجتار باملواد املخدرة بـرقم 

وتـاريخ  ١١حكام اخلاصة بالعقوبـات بقـرار جملـس الـوزراء رقـم هـ، وجرى تعديل األ٩/٤/١٣٥٣
هـ، وأشـرنا إىل ٣/٣/١٣٧٤الصادر بتاريخ  ١٥٤١هـ، ونشر جبريدة أم القرى بالعدد رقم ١/٢/١٣٧٤

  تلك التعديالت بالفرع السابق على هذا الفرع.
حاب هـ بأن يطبق علـى أصـ١٩/٤/١٣٩١وتاريخ  ٣٠١٧وقد صدر األمر السامي الربقي رقم 

  القات ما يطبق على غريهم من أصحاب املخدرات.
هـ على أن تدرج املواد واملركبات ٢٧/٩/١٣٩٤وتاريخ  ١٩٧٨وقد نص قرار جملس الوزراء رقم 

                                                             
 األمري جامعة مع علمية تفاهم مذكرة بعقد ،هـ١٤٣٨ اآلخر ربيع ٢١ يف الداخلية بوزارة اجلرمية مكافحة أحباث مركز قام )١(

 لتحقيق سعيًا وذلك .االستشارية واخلدمات للبحوث ناصر بن الرمحن عبد مرياأل مبعهد ممثلة ،العزيز عبد بن سطام
 للبحوث ناصر بن الرمحن عبد األمري ومعهد الداخلية بوزارة اجلرمية مكافحة أحباث مركز بني املتوخاة األهداف

 واالجتماعي والفكري لنفسيا األمن تعزيز وقضايا واألمنية الوطنية القضايا خدمة يف واملتمثلة ،االستشارية واخلدمات
 للحد اجلانب هذا يف املختصني قبل من املقدمة العلمية والبحوث الدراسات نتائج استثمار خالل من والتعاون والوطين

 اإلجرامية امليول ذوي وإصالح تقومي يف واملسامهة املجتمع، على خماطرها وجتنب اجلرمية انتشار ظاهرة من
 وزارة ،اجلرمية أحباث مركز موقع. (واجلماعة الفرد حياة يف وأمهيته األمن مفهوم وتعزيز الشاذة، والسلوكيات

  :)نترنتاإل(املعلومات الدولية  شبكة على السعودية الداخلية
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/crimeresearch(  

  .١٧ - ١٥، صمرجع سابقنشر الوعي بأخطار املخدرات، ) أكرم عبد القادر أبو إمساعيل، املؤسسات التربوية ودورها يف ٢(
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هـ حتت طائلـة التحـرمي ١٣/٥/١٣٩٢وتاريخ  ٢٤٣/١٤٣٣/٢٧الواردة ضمن تعميم وزارة الصحة رقم 
هـ، وبأن يعلن ذلك بواسطة األجهـزة ١/٢/١٣٧٤تاريخ  ١١والعقوبات الواردة يف قرار جملس الوزراء رقم 

هـ (املـواد الـيت ٢٩/١١/١٣٩٤الصادر بتاريخ  ٢٥٩٤اإلعالمية. وقد نشر باجلريدة الرمسية بالعدد رقم 
عناها تعميم وزارة الصحة تضمنت أربعة جداول وضحت ا تلك املواد، وأضيفت مادة (ال. أس. دي) ضمن 

تـاريخ  ١٩٦/٢٥٨١/٢٧يم وزارة الصحة، مث صدر تعمـيم وزارة الصـحة رقـم املركبات اليت عناها تعم
هـ بإعادة تنسيق وتنظيم األدوية النفسية متضمنًا أربعة جداول ومواًد عامة، مث صدرت عـدة ١٠/٨/١٣٩٤

  تعميمات من وزارة الصحة ملحقة بالتعميم السابق.
صاحب السمو امللكي وزيـر  هـ بتخويل٢٣/٩/١٤٠٠تاريخ  ١٧٠صدر قرار جملس الوزراء رقم 

الداخلية صالحية منح مكافأة ملن يرشد عن املخدرات أو عن زراعة نباتاا إذا مت ضـبطها نتيجـة إلرشـاده، 
  وكذلك ملن يبذل جمهودًا متميزًا يف ضبطها.

هـ بإدراج حبوب الكبتـاجون ضـمن ١٧/٥/١٤٠٠وتاريخ  ١١٠صدر قرار جملس الوزراء رقم 
وتـاريخ  ١١حتت طائلة العقوبات املنصوص عليهـا يف قـرار جملـس الـوزراء رقـم  قائمة املخدرات لتقع

  هـ.١/٢/١٣٧٤
وتـاريخ  ٩٦٦٦ب//٤وملا تفاقم خطر املخدرات وشاع ضررها وعم، صدر األمر السـامي رقـم 

هـ لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية باعتماد العمل بقرار جملس هيئة كبار العلماء الذي ١٠/٧/١٤٠٧
علـى هـ، والذي متت اإلشارة إليه ونصه يف الفرع السابق ٢٠/٦/١٤٠٧وتاريخ  ١٣٨باإلمجاع برقم  صدر

  هذا الفرع. 
وعلى إثر صدور األمر السامي باعتماد قرار جملس هيئة كبار العلماء، أعلن صاحب السـمو امللكـي 

هــ ١٤٠٧رجـب  ١٠الثالثـاء  األمري نايف بن عبد العزيز النائب الثاين، وزير الداخلية يف بيان صدر يوم
م أن جملس هيئة كبار العلماء أصدر قرارًا باإلمجاع يتضمن تطبيق عقوبة القتل حبـق ١٩٨٧مارس  ١٠املوافق 

  مهريب املخدرات.
وقد تبع اململكة يف اعتماد عقوبة اإلعدام يف حق املهربني بعض الدول، وقدرت دول كثـرية عقوبـة 

  املتاجرة باملخدرات أو ريبها وتروجيها.السجن طويل األمد فيمن ثبت عليه 
 

، باملصادقة علـى نظـام مكافحـة )١( )٣٩م/(هـ املرسوم اَملَلكي ذو الرقم ٨/٧/١٤٢٦يف صدر 
باملوافقة على  )٢٠١(هـ صدر قراُر جملس الوزراء ذو الرقم ١٠/٦/١٤٣١املخدرات واملؤثرات العقلية، ويف 

 .)٢(املخدرات واملؤثرات العقلية الالئحة التنفيذية لِنظام مكافحة
وتضمَّن هذا النظام تطبيق عقوبة القتل تعزيًرا على مرتكيب جرائم ريب أو جلب أو تصدير أو إنتاج  

                                                             
  ).٢٠٢ - ١٧٧، صمرجع سابق ،) نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية١(
) وتاريخ ٢٠١) الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، صدرت بقرار جملس الوزراء رقم (٢(

هـ. (والالئحة منشورة مبجلة ٨/٧/١٤٣١) وتاريخ ٤٠٣٩ت//١٣(هـ، وبتعميم وزير العدل رقم ١٠/٦/١٤٣١
  ).٢٣٠ - ٢٠١هـ، ص١٤٣١)، شوال، ٤٨العدد (وزارة العدل السعودية، العدل، 
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جيـة احلكوميـة املخدرات واملؤثرات العقلية، ومسح النظام لشركات ومستودعات األدوية واملؤسسـات العال
 .واخلاصة باسترياد املواد املخدِّرة ألغراض مشروعة ُيحدِّدها النظام

كما أتاح لوزارة الداخلية حقَّ السماح مبرور مواد ُمخدِّرة عْبر إقليم اململكة على دول أخرى، وأكَّد  
 .مبوافقة وزارة الصحة النظام عدم جواز تصرُّف املؤسسات العالجية يف املواد املخدرة اليت حتصل عليها إال

وَشِمل النظاُم اجلديد السماح ملصانع األدوية بإنتاج مستحضرات طبية يـدخل يف تركيبهـا مـواد  
ُمخدِّرة، وذلك بترخيص من وزارة الصحة، كما أتاح النظام للجهات القضائية إجراَء احلجز التَّحفُّظـي علـى 

ت وُتجَّارها أو أموال زوجام وأوالدهم، وجيوز للمحكمـة َوْفًقـا األموال املنقولة وغري املنقولة ُملهرِّيب املخدرا
وغرامة ال َتِقـل  ،جلدة ٥٠و ،سنة كحد أدىن ١٥للنظام وألسباب ُتقدِّرها الرتوُل عن عقوبة القتل إىل السجن 

 .ألف ريال للمتورطني يف ِمْثل هذه اجلرائم ١٠٠عن 
دول أخرى يف عمليات ضْبط وريب املخـدِّرات  وَيسَمح النظام للسلطات املختصَّة بطلب مساعدة 

 .عرب السفن يف أعايل البحار
والنظام َيشتمل على أربع وسبعني مادة؛ ُتقدِّم املادة األوىل تعريًفا لأللفاظ والعبارات واملصـطلحات  

أفعاًال ُجْرميَّة مبوجـب هـذا  الَواردة فيه؛ حىت ال خيتلف اُملحقِّقون أو القضاة بشأا، وُتحدِّد املادة الثالثة ما ُيَعد
) االختصاص القضائي، ويف املادتني التاسعة والعاشـرة: التـزام السـلطات ٨إىل  ٤القانون، وُتبيِّن املواد (من 

املختصَّة بتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، وتنصُّ املادة احلادية عشرة على أحكام التسليم املراقب، ويف املـواد 
) ضوابط الترخيص باسترياد املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو االجتـار فيهـا ألغـراض ٢٤إىل  ١٢(من 

) كيفية وشروط الترخيص يف ُصْنع املستحضرات الطبية الـيت حتتـوي ٢٧إىل  ٢٥مشروعة، وُتبيِّن املواد (من 
ملواد املخـدرة واملـؤثرات ) بيان كيفية ِحْفظ ا٣٢إىل  ٢٨على مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية، ويف املواد (من 

) مدى التصريح حبيازة مواد خمدرة أو مؤثِّرات عقليـة ٣٦إىل  ٣٣العقلية وإجراءات َصْرفها، وُتبيِّن املواد (من 
) العقوبات األصلية وإلزام اُملـدِمن مبراجعـة العيـادة ٥١إىل  ٣٧واستعماهلا يف العالج، وتتضمَّن املواد (من 

)، فُتبيِّن العقوبات التكميليَّة؛ ِمن إتالف، ومصادرة، وإلغـاء للتـرخيص، ٥٧إىل  ٥٢النفسية، أما املواد (من 
واملنع من السفر، وجاءت األحكام العامَّة لالشتراك والشروع، والظروف املخفَّفة واملشدَّدة، واإلعفـاء مـن 

عت يف املـواد )، أما األحكام اخلتام٦٨إىل  ٥٨العقوبة، وتداُخل العقوبات، وحنوها يف املواد (من  ية، فقد ُوضـِ
  ).٧٤ إىل ٦٩(من 

واشتملت الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية على أربعـني مـادة: ُتحـدِّد 
املختربات املعتمدة وضوابط عملها، وأنواع وسائط النقل اليت حتمل أدوية حتتوي على مواد ُمخدِّرة ومسـؤولية 

ة مبراقبـة ومالحقـة  ،ألدويةالناقل، وجداول بأمساء ا ونسبة ما ا من مواد خمدرة، وحتديد السلطات املختصـَّ
املشتبه م، واجلهة املخوَّلة بطلب املساعدة وإجراءاته، ودور رجال اجلمارك يف مكافحة املخدرات، وإجراءات 

دور اهليئة العامة للغـذاء منح رخص االسترياد والتصدير والزراعة والنقل والتخزين واملرور للمواد املخدرة، و
والدواء يف ِحْفظ املواد املخدرة واملؤثرات العقلية، والشروط الواجب تواُفرها يف الوصفات الطبية واملـرخَّص 
هلم يف حتريرها، والتحديد الطيب للشخص املدمن واملصحات اليت ميكن أن ُيوَدع ا ومدَّة عالجـه، واملهمـات 

اإلدمان وسرية معلوماا. كما بيَّنت الالئحة التنفيذيَّة أنواع وكميـات املـواد  املنوطة بلجنة النظر يف حاالت



-٦٤- 
 

املخدِّرة واملؤثرات العقلية، واألشخاص الذين َيحوزون صفَة الضبِط اجلنائي يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام 
 .مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

ص القضاء اجلنائي، إال أنه َيستِند بصفة أساسـية علـى ورغم أن تطبيق هذا النظام يدخل يف اختصا 
   .جهود وزارة الداخلية وغريها من الوزارات املعنيَّة مبكافحة املخدرات

 :ويف مقدمة األجهزة املختصَّة مبكافحة املخدرات واملـؤثرات العقليـة
َّدوات وإقامة املعاِرض واحلمالت اإلعالنيـة لتوعيـة املـواطنني ، اليت تؤدِّي دوًرا متميًزا يف عْقد الن

واملقيمني بأخطار املخدرات صحيا واجتماعيا واقتصاديا، كما تعمل على ضْبط املتعاطني والتجـار واملهـربني، 
تشـفيات وتأهيل سجناء املخدرات ورعايتهم؛ ليصريوا أعضاء صاحلني يف املجتمع، وعالج اُملدِمنني منهم يف مس

األمل، مع اِحلفاظ على سريَّة معلومام الشخصية، فطبَّقت عمليا شعارها: "مكافحة املخدرات واجـب ديـين 
  ".ووطين وإنساين

وهـي هيئـة  ومن األجهزة الفاِعلة يف هذا املجال:  
وتتكون من عضوية  ،سها وزير الداخليةأ، يرم٢٠٠٦هـ املوافق لعام ١٤٢٧أنشأت يف عام  سعودية حكومية

الرئيس العام لرعاية الشباب، ووزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ووزير التعليم، ووزيـر 
ووزير العمل، ووزير الثقافة واإلعالم، ووزير الصحة، ومدير عـام مصـلحة اجلمـارك،  الشؤون االجتماعية،

ويعينون بقرار من  ،ورئيس اللجنة التحضريية للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وأربعة أعضاء خيتارون لذوام
الوطنيـة ملكافحـة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة، وأمني عام اللجنـة  ،جملس الوزراء ملدة ثالث سنوات

   .املخدرات
  :إىلالوطنية ملكافحة املخدرات دف اللجنة و
  .اإلسهام يف احلد من انتشار املخدرات بني أفراد املجتمع -١
تكوين وعي صحي واجتماعي وثقايف لدى أفراد املجتمع بأضرار املخدرات وسـوء اسـتعمال  -٢

  .املؤثرات العقلية
يق اجلهود بني اجلهات احلكومية واألهلية ذات العالقة مبكافحـة حتقيق التناغم واالنسجام وتنس -٣

  .املخدرات
  .تعزيز املشاركة التطوعية ألفراد املجتمع املدين ومؤسساته يف جمال مكافحة املخدرات -٤
  . توفري وتطوير برامج الدعم الذايت للمتعافني من اإلدمان على املخدرات وأسرهم -٥
  .عالجية والتأهيلية ملرضى إدمان املخدراتتوفري وتطوير الربامج ال -٦
  .دعم الدراسات والبحوث ذات العالقة مبجال مكافحة املخدرات -٧
 .االستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية يف جمال مكافحة املخدرات -٨
ة بـني و تقوم بعدَّة أنشطة توعوية بالتنسيق مع وسائل اإلعالم؛ لتوضيح أخطار املخـدرات، وخاصـَّ

  .طاعات الشبابق
أمانة اللجنة الوطنية ملكافحـة نظمت جامعة األمري سطام بن عبد العزيز باخلرج بالتعاون مع هذا وقد 

املخدرات، ممثلة باملشروع الوطين للوقاية من املخدرات "نرباس" امللتقى التثقيفي للوقايـة يف بيئـات التعلـيم 
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م، واليت مت فيها عرضًا مرئيـًا لفـيلم ٢٠١٦رب ديسم ١٥ -هـ ١٤٣٨ربيع األول  ١٦، وذلك يف اجلامعي
واستعرضت اجللسات التركيبات الكيميائية للمواد املخـدرة، املشروع الوطين للوقاية من املخدرات "نرباس"، 

  .وعرضا لصور وأشكال تلك املواد املخدرة وأضرارها الصحية على متعاطيها
إطـار مها جامعة األمري سطام بن عبد العزيز تأيت يف وهذا امللتقى وغريه من امللتقيات العلمية اليت تنظ

توعية الشباب بأضرار املخدرات وتعزيز املشاركة ألفراد املجتمع املدين ومؤسساته لإلسهام يف احلد من انتشـار 
املخدرات بني أفراد املجتمع، وخفض اجلرائم املرتبطة بتعاطي وإدمان املخدرات، ويئـة بيئـة خاليـة مـن 

ن خالل مثانية برامج تسهم يف نشر ثقافة الوقاية منها. حتت إشراف مباشر مـن اللجنـة الوطنيـة املخدرات م
  ".ملكافحة املخدرات، واملديرية العامة ملكافحة املخدرات مببادرة من شركة "سابك

  أهم املرئيات والنتائج اليت خلص إليها هذا امللتقى، تتمثل فيما يلي:و
من صروح املعرفة الـيت  منارات العلم وصرحًامن العزيز تعد منارة  جامعة األمري سطام بن عبد -١

 "نـرباس"وهي من املؤسسات التعليمية الداعمـة ملشـروع  ،–رغم حداثتها  –تنشر العلم والوعي يف بالدنا 
أن بالدنا تتعرض حلرب شرسـة تسـتهدف عقـول والوطين الذي تنعقد عليه اآلمال ملواجهة آفة املخدرات، 

  .جيب علينا مجيعًا أفرادًا ومؤسسات املواجهة والتصدي بكل قوة وحزم هلذه اآلفة اخلطريةشبابنا، و
جهود ملموسة يف جانب التوعية بأخطار املخدرات، نظـري هلا جامعة األمري سطام بن عبد العزيز  -٢

الوقائية الـيت  وإعداد وتقييم الربامج ،ونشر القيم والوعي مبخاطر وأضرار املخدرات ،جهودهم يف غرس العلم
  .دف إىل محاية الطالب والطالبات ووقايتهم من أدران املخدرات

إعالن جامعة األمري سطام بن عبد العزيز تنفيذ كل الربامج والدورات التوعوية اخلاصة مبشروع  -٣
عة من احلـب ، مقدرًا للجامعة حرصها على املصلحة الوطنية استشعارا منها مبسؤوليتها االجتماعية الناب"نرباس"

  .والوالء هلذا الوطن الغايل
أن يؤكد حصائيات اهلائلة للكميات اليت يتم ضبطها لألنواع املختلفة من املخدرات، اإلرقام واأل -٤

خلصـة يف املهـود مما يتعني التعاون وتالقي اجلهذا البلد مستهدف يف أهله وشبابه إلضعاف مكامن القوة فيه، 
  حماربة هذه اآلفة.

جهودا كبرية يف سبيل التوعيـة بأخطـار جامعة األمري سطام بن عبد العزيز بضرورة بذل إميان  -٥
جلامعة تضع كـل ا، وأن املجتمعية بأمهية هذه القضية اليت تؤرق املجتمعواملشاركة املخدرات وطرق حماربتها، 

تقدمي كامل الدعم للملتقيات ؛ حىت حيقق الغاية السامية املنشودة، مع "نرباس"إمكاناا إلجناح املشروع الوطين 
التوعوية والتثقيفية وكذلك األحباث العلمية ودعمه، سعيًا إلجناح مشروع نرباس وحتقيق رسالته، داعيـا اهللا أن 

 .حيفظ بالدنا وقيادتنا ويتغمد شهداءنا ويشفي جرحانا، وللساهرين على أمننا
املخـدرات أـا وسـيلة م ن يزين هلفيموأال ينخدعوا أصدقاء السوء، حتذير شباب اجلامعة من  -٦

إلثبات الذات والسعادة، فهي خطر مدمر للعقل والصحة، وعلى من يقع يف املحظور االتصال فورا باجلهـات 
  .)١("األمنية لنقله للعالج

  
                                                             

 https://sabq.org/JMFzhWنترنت): اإللكتروين على شبكة (اإللكترونية، الرياض، املوقع صحيفة سبق اإل) ١(
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، وخطوات (االستبانة) البحث اةينة البحث، وأد، وعاملنهجية املتبعة يف البحثفيها  ونيتناول الباحث
  .لإلجابة على أسئلة البحثإعدادها، واخلصائص السيكومترية هلا، واألساليب اإلحصائية املستخدمة 

 
، من خالل تطبيقه لدراسة ميدانية على عينة من منسويب تحليليالالوصفي  نهجامل وناستخدم الباحث

لى األدوار املختلفة اليت ميكن أن تقوم ا يف التصدي عدف التعرف  م بن عبد العزيزجامعة األمري سطا
  .املؤثرات العقليةملشكلة 

 
 جمتمع وتكون البحث، مشكلة موضوع يكونون الذين األشخاص أو األفراد مجيع البحث هو جمتمع

فتمت على  عينة الدراسة األمري سطام بن عبد العزيز، أما أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة احلايل البحث
  :مرحلتني

  املرحلة األوىل: عينة البحث االستطالعية: 
 يامعة األمري سطام بن عبد العزيز بوادجب أعضاء هيئة التدريسمت اختيار عينة البحث االستطالعية من 

؛ وذلك للتأكد من اخلصائص هـ١٤٣٨ – ١٤٣٧ يمن العام اجلامع الثاينالدواسر خالل الفصل الدراسي 
) ٣٢؛ متهيدًا للتطبيق على عينة البحث األساسية، وبلغ قوام عينة البحث االستطالعية (لالستبانةالسيكومترية 

  .الذين مل يبدوا جدية ىف اإلجابة على املقاييس والذين مل يكملوا اإلجابة األعضاءبعد استبعاد  عضوًا
امعة جب أعضاء هيئة التدريسمن ) عضوَا ٨٧وبلغ عددها ( األساسية املرحلة الثانية: عينة البحث

  .األمري سطام بن عبد العزيز
 

  استبانة دور جامعة األمري سطام يف التوعية والوقاية من املؤثرات العقلية (إعداد الباحثني)
  بناء االستبانة: -
 نهائية على النحو التايل:ال اإىل صور تاالستبانة بعدة خطوات حىت وصل تمر

االستبانات املتعلقة على بعض  واالطالع، موضوع البحثتناولت  مت االطالع على األطر النظرية اليت
  .مبجال البحث

جامعة : رصد رؤية أفراد عينة الدراسة ألهم األدوار اليت جيب أن تقوم ا االستبانةحتديد اهلدف من 
  .املؤثرات العقليةتصديها ملشكلة  يف سبيل األمري سطام بن عبد العزيز

قام  البحث، على الكثري من األدبيات اليت تتعلق مبوضوع ون: بعد اطالع الباحثاالستبانةوصف 
بوضع استمارة االستبيان يف شكلها األويل، وجاءت أسئلة االستبيان على الشكل املغلق، وقد بلغ  ونحثاالب

موزعة بالتساوي ، االستبانةالتعديالت الىت أبداها املحكمون على  بعد عبارة )١٨(عدد العبارات يف االستبيان 
مت تطبيق و ) عبارات،٦التربوي) لكل جمال ( -التوعوي –على املجاالت الثالثة ألدوار اجلامعة (الوقائي 

، وذلك بغرض حتديد الصدق أعضاء هيئة التدريسمن عضوَا  )٣٢على املجموعة االستطالعية (االستبانة 
 .لالستبانة والثبات
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  : ستبانةتصحيح اال -
وكلها عبارات إجيابية،  ،) عبارات٦( جمال، لكل مغلقة ) عبارة١٨(االستبانة بلغ عدد عبارات 

 .ن، (نادرًا) درجة واحدةا) درجات، (أحيانًا) درجت٣عبارات بأن تعطى (دائمُا) (الوتصحح 
 :لالستبانةاخلصائص السيكومترية  -

) من أعضاء هيئة ٧املبدئية على ( اصور يفاالستبانة رض الباحث الصدق: صدق املحكمني: ع
، االستبانةعلم النفس، وبعد ذلك حسب الباحث نسب اتفاق املحكمني على عبارات و التربيةالتدريس من 

(الوقائي والتوعوي  مبجاالت وأدوار اجلامعة الثالثةارتباطًا مباشرًا  مرتبطًةواتضح أن العبارات كانت 
 ٨٦و حذف (أ%)، تعديل أو إضافة  ١٠٠%)، ووضوح التعليمات بنسبة ( ٨٦بنسبة اتفاق (وي) والترب

 صدق املحكمني بنسبة مقبولة. ًةصادقاالستبانة عترب ت%)، ولذلك 
عضوًا من أعضاء هيئة ) ٣٢: بعد تطبيق املقياس على العينة االستطالعية (يصدق االتساق الداخل

 عباراتمن  عبارةاخلى للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بني كل مت حساب االتساق الد التدريس،
)، مث حساب معامل االرتباط بني ٢اجلدول ( تنتمى إليها كما يف اليتملجال االستبانة والدرجة الكلية االستبانة 

يم معامالت يوضح ق )، واجلدول التايل٢اجلدول ( كما يفلالستبانة بالدرجة الكلية  لكل جمالالدرجة الكلية 
  .االستبانة عباراتمن  عبارةحصائية لكل االرتباط وداللتها اإل

  
  العبارة املنتمية إليه للمجال والدرجة الكليةاالستبانة  عبارات) معامالت االرتباط بني ٢جدول (

 م البعد
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الدور الوقائي

٠,٠١ ٠,٨٣ ٤ ٠,٠١ ٠,٥٧ ١ 

٠,٠١ ٠,٧٨ ٥ ٠,٠١ ٠,٨٧ ٢ 

٠,٠١ ٠,٨٧ ٦ ٠,٠١ ٠,٨١ ٣ 

 الدور التوعوي 

٠,٠١ ٠,٨١ ١٠ ٠,٠١ ٠,٨٥ ٧ 

٠,٠١ ٠,٧١ ١١ ٠,٠١ ٠,٧٣ ٨ 

٠,٠١ ٠,٧٥ ١٢ ٠,٠١ ٠,٨١ ٩ 

 الدور التربوي

٠,٠١ ٠,٩٢ ١٦ ٠,٠١ ٠,٨٢ ١٣ 

٠,٠١ ٠,٧٧ ١٧ ٠,٠١ ٠,٨٤ ١٤ 

٠,٠١ ٠,٧٦ ٨ ٠,٠١ ٠,٩٢ ١٥ 

)، ٠,٠١تام وذلك عند مستوى داللة ( ي) أن املقياس يتمتع باتساق داخل٢يتضح من اجلدول (
  جلميع مؤشرات املقياس.
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  لالستبانة والدرجة الكلية  الدرجة الكلية للمجال) معامالت االرتباط بني كل ٣جدول (
 الدور التربوي الدور التوعوي الدور الوقائي املجال

 ٠,٩٤ ٠,٩٤ ٠,٩١ معامل االرتباط
 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ مستوى الداللة

)، ٠,٠١وذلك عند مستوى داللة ( ،تام يتمتع باتساق داخلستبانة ت) أن اال٣يتضح من اجلدول (
  .يرجة عالية من صدق االتساق الداخلعلى دأن االستبانة مما يشري إىل  املجاالت،جلميع 

باستخدام طريقة إعادة التطبيق، وذلك بعد بانة االستالثبات: طريقة إعادة التطبيق: مت حساب ثبات 
يوضح معامل  ) يومًا من التطبيق األول، واجلدول التايل٢١تطبيقه على نفس العينة االستطالعية بعد مرور (

  عن طريق إعادة التطبيق.االستبانة ثبات 
  بطريقة إعادة التطبيقلالستبانة ) معامالت الثبات ٤جدول (

 الدور التربوي الدور التوعوي الدور الوقائي املجال

  ٠,٩٣ ٠,٩٢ ٠,٩٠ معامل االرتباط
 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ مستوى الداللة

 اباستخدام طريقة ألفا كرونباخ، وذلك بعد تطبيقهاالستبانة طريقة ألفا كرونباخ: مت حساب ثبات 
 يوضح ذلك. على العينة االستطالعية، واجلدول التايل

  بطريقة ألفا كرونباخ تبانة لالس) معامالت الثبات ٥جدول (
  الدرجة الكلية الدور التربوي الدور التوعوي الدور الوقائي املجال

  ٠,٩٥ ٠,٩١ ٠,٨٧ ٠,٨٨ معامل االرتباط
  ١٨  ٦  ٦  ٦ عدد البنود

 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ مستوى الداللة
 

الوقائي والتوعوي والتربوي جلامعة األمري  ما الدور" الذي نصَّ على:ولإلجابة عن سؤال الدراسة 
"؛ فقد مت حساب املتوسطات سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية لدى طالب اجلامعة؟ 

لدور جامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية لدى احلسابية واالحنرافات املعيارية 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها وجماالته، مع مراعاة ترتيب املجاالت ترتيبًا تنازليًا وفقًا  طالب اجلامعة

  ).٦(ملتوسطاا احلسابية، وذلك كما يف اجلدول 
جامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور  ):٦( اجلدول

  وجماالته مرتبة تنازليًا: (ككل)  لعقليةالتصدي ملشكلة املؤثرات ا
  رقم الرتبة

 املجال
  املتوسط وفقًا ملجاالااملؤثرات العقلية مقياس  مضمون فقرات

 احلسايب
  االحنراف
 املعياري

 ٢,٨٣ ١٠,٧٢٤ املؤثرات العقلية يف التصدي ملشكلة ةللجامع الوقائيالدور  ٣ ١
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  رقم الرتبة
 املجال

  املتوسط وفقًا ملجاالااملؤثرات العقلية مقياس  مضمون فقرات
 احلسايب

  االحنراف
 املعياري

 ٣,١٩ ١٢,٠٣٤ املؤثرات العقلية ةيف التصدي ملشكل ةللجامع التوعويالدور  ١ ٢

 ٣,٧٩ ١١,٣٤٤ املؤثرات العقلية يف التصدي ملشكلة ةالدور التربوي للجامع ٢ ٣

 ٩,٠٩ ٣٤,١٠٣ الكلي للمقياس

جامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات أن دور  )٦(يالحظ من اجلدول 
يف  اجلامعةفيها قد كان (متوسطًا)، حيث جاءت جماالت دور من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  العقلية

  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها وفقًا للترتيب اآليت: املؤثرات العقليةالتصدي ملشكلة 
 جلامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية التوعويجمال الدور  .١

  ).متوسطيف املرتبة األوىل، ضمن دور (
 جلامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية التربويجمال الدور  .٢

  يف املرتبة الثانية، ضمن دور (متوسط).
 جلامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية الوقائيجمال الدور  .٣

  يف املرتبة الثالثة، ضمن دور (متوسط).
جامعة افًة ملا تقدم؛ فقد مت حساب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جماالت دور إض

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها كلٍّ  األمري سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية
  .)٧(كما يف اجلدول على حدٍة مع مراعاة ترتيب الفقرات وفقًا ملتوسطاا احلسابية، وذلك 

جامعة األمري سطام بن عبد األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جماالت دور  )٧( اجلدول
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها مرتبة تنازليًا: العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية

  رقم الرتبة املجال
 الفقرة

  املتوسط وفقًا ملجاالا مقياس املخدرات مضمون فقرات
 احلسايب

  االحنراف
 املعياري

  الدور
  الوقائي
  ةللجامع
يف 

  التصدي
  ملشكلة

املؤثرات 
 العقلية

 للوعي اخلاصة الربامج وإعداد تطوير على اجلامعة تقوم ٤ ١
 .العقلية املؤثرات والتثقيف من خماطر

٠,٥٩ ٢,١٧٢ 

لتصدي ا يفمؤسسات املجتمع املدين مع تعاون اجلامعة ت ١ ٢
 املؤثرات العقلية. ملشكلة

٠,٥٢ ٢,٠٦٩ 

ك اجلامعة أعضاء هيئة التدريس ىف إعداد برامج رتش ٥ ٣
 وتفعيلها.من املؤثرات العقلية التوعية 

٠,٦١ ٢,٠٣٤ 

داخل اجلامعة  للوقاية والرعاية مركزًا ختصص اجلامعة ٣ ٤
 جتاه املؤثرات العقلية.

٠,٦٢ ١,٥٥١ 

 ٠,٦٧ ١,٥١٧للطالب  تتيح معلومات شبكة إنشاء على اجلامعة تعمل ٦ ٥
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  رقم الرتبة املجال
 الفقرة

  املتوسط وفقًا ملجاالا مقياس املخدرات مضمون فقرات
 احلسايب

  االحنراف
 املعياري

 الوقاية مراكز على التعرف وأعضاء هيئة التدريس
 .والرعاية والعالج

الكشف الطيب الدوري على الطالب  جتري اجلامعة ٢ ٦
 .من املؤثرات العقلية لوقايتهم

٠,٥٥ ١,٤٣٩ 

 الدور
  التوعوي
  ةللجامع
يف 

  التصدي
  ملشكلة

املؤثرات 
 العقلية

 املخدرات ملكافحة العاملي اليوم باستثمار اجلامعة تقوم ٨ ١
من تعاطى املؤثرات  والتوعوية الوقائية الربامج لتكثيف

 .العقلية

٠,٦٥  ٢,٣١٠ 

باملؤثرات العقلية  املتعلق العلمي البحث اجلامعة تدعم ٧ ٢
 .والطالب التدريس هيئة أعضاء خالل من

٠,٧٧ ٢,٢١٤ 

 املخدرات مكافحة مع تعاونية امجبر اجلامعة تصمم ٩ ٣
وحتصينهم ضد  وتثقيفهم الطالب توعية زيادة دف

 .املؤثرات العقليةخماطر 

٠,٥٣ ٢,١٧٢ 

ومواقع التواصل  الوسائل اإلعالمية املتاحة اجلامعة تفعل ١٠ ٤
املؤثرات بأضرار  طالالتوعية أفراد  االجتماعي

 العقلية.

٠,٧٦ ١,٨٩٦ 

من النشرات واملطويات  ًاكبري ًاعدد ةاجلامع توزع ١١ ٥
وامللصقات والكتيبات اليت توضح األضرار االقتصادية 

 .العقلية للمؤثراتوالصحية واالجتماعية 

٠,٧٥ ١,٨٢٧ 

املؤثرات قوافل تثقيفية للتعريف مبشكلة  تقيم اجلامعة ١٢ ٦
 .واملخاطر املترتبة على إدماا العقلية

٠,٥٩ ١,٦٨٩ 

  الدور
  التربوي

  عةللجام
يف 

  التصدي
  ملشكلة

املؤثرات 
 العقلية

 على التدريس هيئة وأعضاء الطالب اجلامعة تدرب ١٧ ١
 مع التعامل وأساليب للتعاطي املبكر االكتشاف

 .وأسرهم املتعاطني

٠,٧٦ ٢,٢٠٦ 

دور األخصائيني االجتماعيني والنفسيني  اجلامعة تفعل ١٣ ٢
 ة جتاه املؤثرات العقلية.داخل اجلامع

٠,٧٤ ٢,٠٠٠ 

 والندوات وحلقات النقاش ورش العملتقيم اجلامعة  ١٦ ٣
وتبني أخطارها  املؤثرات العقليةمشكلة  تعاجلاليت 

 .بشكل دوري

٠,٧٠ ١,٩٢٨ 

 على حتتوي دراسية مفردات بتدريس اجلامعة تقوم ١٤ ٤
 وأضرار وآثار ماهية حتت تندرج ومفاهيم معارف

٠,٨٤ ١,٨٩٦ 
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  رقم الرتبة املجال
 الفقرة

  املتوسط وفقًا ملجاالا مقياس املخدرات مضمون فقرات
 احلسايب

  االحنراف
 املعياري

 متطلبات مقررات ضمن العقلية املؤثرات تعاطي
 .اجلامعة

 حيقق ملا اجلامعة يف الالمنهجية األنشطة اجلامعة توجه ١٥ ٥
 .العقلية املؤثرات من الطالب وقاية

٠,٧٩ ١,٨٢٧ 

 خالل من لطالا اإلمياين التحصني على اجلامعة تعمل ١٨ ٦
 الوازع وغرس الذاتية الرقابة لتفعيل طالا توجيه

 .لديهم الديين

٠,٦٢ ١,٥٥١ 

  أن النتائج اخلاصة به قد كانت على النحو اآليت: )٧(يالحظ من اجلدول 
ُصنِّفت نتائجه  :املؤثرات العقلية يف التصدي ملشكلة ةخيص جمال الدور الوقائي للجامع فيما .١
  (متوسط). ضمن دور

نِّفت نتائجه ُص  :املؤثرات العقلية يف التصدي ملشكلة ةالتربوي للجامع خيص جمال الدور فيما .٢
  (متوسط). ضمن دور

ُصنِّفت نتائجه  :املؤثرات العقلية يف التصدي ملشكلة ةللجامع التوعوي فيما خيص جمال الدور .٣
  (متوسط). ضمن دور
 

ما الدور الوقائي والتوعوي والتربوي جلامعة األمري الذي نصَّ على: "ولإلجابة عن سؤال الدراسة 
  ؟"ن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقلية لدى طالب اجلامعةسطام ب

من وجهة نظر  جامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف التصدي ملشكلة املؤثرات العقليةيالحظ أن دور 
جامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف أعضاء هيئة التدريس فيها قد كان (متوسطًا)، حيث جاءت جماالت دور 

  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها وفقًا للترتيب اآليت: تصدي ملشكلة املؤثرات العقليةال
ملشكلة  األمري سطام بن عبد العزيز للتصديجامعة الذي جيب أن تقوم به  التوعويالدور  -١

  :املؤثرات العقلية
  ):متوسطضمن دور (جاءت كل فقراته 

 الوقائية الربامج لتكثيف املخدرات ملكافحة العاملي اليوم باستثمار اجلامعة تقوم" :جاءت الفقرةف
 استثماراجلامعة إىل املزيد من اجلهد يف جمال حيث حتتاج  ألوىل؛باملرتبة ا ،"من تعاطى املؤثرات العقلية والتوعوية

  .من تعاطى املؤثرات العقلية والتوعوية الوقائية الربامج لتكثيف املناسبات املختلفة
 هيئة أعضاء خالل باملؤثرات العقلية من املتعلق العلمي البحث اجلامعة تدعم" :ةجاءت الفقرو

البحث العلمي يبحث املشكلة بطريقة علمية توفر الوقت حيث إن  لثانية؛باملرتبة ا ،"والطالب التدريس
  .واجلهد، وتؤيت مثارها املرجوة بطريقة علمية صحيحة

 الطالب توعية زيادة دف املخدرات، مكافحة مع يةتعاون برامج اجلامعة تصمم" :جاءت الفقرةو
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املشكلة تتطلب تضافر كافة اجلهود  حيث إن الثالثة؛باملرتبة  ،"املؤثرات العقليةوحتصينهم ضد خماطر  وتثقيفهم
  .ملواجهتها وخاصة مع أهل التخصص واخلربة

لتوعية أفراد  ل االجتماعيومواقع التواص الوسائل اإلعالمية املتاحة اجلامعة تفعلجاءت الفقرة: "و
تقوم وسائل اإلعالم املختلفة بدور فاعل يف التصدي حيث  الرابعة؛باملرتبة  ،"املؤثرات العقليةبأضرار  طالا

  .املؤثرات العقلية مما يتطلب تعاون اجلامعة مع وسائل اإلعالم املختلفة يف مواجهة هذه املشكلةملشكلة 
من النشرات واملطويات وامللصقات والكتيبات اليت  ًاكبري ًاعدد اجلامعة توزعجاءت الفقرة: "و

النشرات تلعب حيث  اخلامسة؛"، باملرتبة العقلية للمؤثراتتوضح األضرار االقتصادية والصحية واالجتماعية 
دورًا تربويًا وتثقيفيًا يسهم ىف حل املشكلة ونشر الوعي جتاه املؤثرات  واملطويات وامللصقات والكتيبات

  .ليةالعق
واملخاطر املترتبة على  املؤثرات العقليةقوافل تثقيفية للتعريف مبشكلة  تقيم اجلامعةجاءت الفقرة: "و

 املؤثرات العقليةتثقيفية للتعريف مبشكلة القوافل ال تفعيل حتتاج إىل اجلامعة حيث إن السادسة؛"، باملرتبة إدماا
  .علم الشرعي والتخصص واخلربةوخاصة من أهل ال ،واملخاطر املترتبة على إدماا

ملشكلة  األمري سطام بن عبد العزيز للتصديجامعة الذي جيب أن تقوم به  التربويالدور  -٢
  :املؤثرات العقلية

  ):متوسطضمن دور (جاءت كل فقراته 
 للتعاطي املبكر االكتشاف على التدريس هيئة وأعضاء الطالب اجلامعة تدربجاءت الفقرة: "ف
هذه املشكلة تدريب خاص لكل من حيث حتتاج  ألويل؛"، باملرتبة اوأسرهم املتعاطني مع عاملالت وأساليب
  .للتعاطي وطرق التعامل مع املتعاطني وأسرهم املبكر االكتشاف يساعدهم على التدريس هيئة وأعضاء الطالب

ة جتاه املؤثرات دور األخصائيني االجتماعيني والنفسيني داخل اجلامع اجلامعة تفعلجاءت الفقرة: "و
ور فاعل جتاه املؤثرات دبن ون النفسيون واألخصائيون االجتماعيواألخصائييقوم حيث  لثانية؛"، باملرتبة االعقلية
  حاجة ماسة إىل من يكون قريًبا منهم، ويتفهم مهومهم ومشاكلهم.يف  ، كما أن الطالبالعقلية

املؤثرات مشكلة  تعاجلاليت  قات النقاشوالندوات وحل ورش العملتقيم اجلامعة جاءت الفقرة: "و
 والندوات وحلقات النقاش ورش العملتفعيل  حيث إن الثالثة؛"، باملرتبة بشكل دوريوتبني أخطارها  العقلية

  .املؤثرات العقليةتقنع املتعاطني وتغري من اجتاهام حنو  املؤثرات العقلية جمال يف
 حتت تندرج ومفاهيم معارف على حتتوي دراسية تمفردا بتدريس اجلامعة تقومجاءت الفقرة: "و

تقوم حيث  الرابعة؛"، باملرتبة اجلامعة متطلبات مقررات ضمن العقلية املؤثرات تعاطي وأضرار وآثار ماهية
املؤثرات العقلية من خالل دعمها باألدلة الشرعية واألضرار املقررات الدراسية بدور فاعل يف التصدي ملشكلة 

  .الصحية
 املؤثرات من الطالب وقاية حيقق ملا اجلامعة يف الالمنهجية األنشطة اجلامعة توجهالفقرة "جاءت و

جتاه املؤثرات العقلية من  الوعيدور مهم يف نشر ب الالمنهجية األنشطةتقوم حيث  اخلامسة؛"، باملرتبة العقلية
إن ات املختلفة واملفيدة هلم، كما خالل استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب عن طريق الرياضة والفنون واهلواي

يف أروقتها إىل برامج ترفيهية وتروحيية تتمثل بالربامج الرياضية واألنشطة الثقافية إىل املزيد  اجلامعة حتتاج
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  تعترب حديثة النشأة. يف فروع اجلامعة اليتال سيما  ،املختلفة اليت تعمل على شغل وقت الفراغ لدى طلبتها
 الرقابة لتفعيل طالا توجيه خالل من لطالا اإلمياين التحصني على اجلامعة تعملجاءت الفقرة "و

املحرك األساس ألفعال  يعد الوازع الديينحيث  السادسة،باملرتبة  ،"لديهم الديين الوازع وغرس الذاتية،
دة اإلسالمية اإلنسان بصفة عامة، كما أن طبيعة الشباب السعودي متيل إىل الرتعة الدينية املتأثرة بالعقي

  .السليمة
ملشكلة املؤثرات  األمري سطام بن عبد العزيز للتصديجامعة الذي جيب أن تقوم به  الوقائيالدور  -٣

  :العقلية
  ):متوسطضمن دور (جاءت كل فقراته 

 والتثقيف من خماطر اخلاصة للوعي الربامج وإعداد تطوير على اجلامعة تقومجاءت الفقرة: "ف
 الربامج وتطوير جمال إعداد اجلامعة إىل املزيد من اجلهد يفحيث حتتاج  ألوىل؛"، باملرتبة االعقلية املؤثرات

  العقلية. املؤثرات والتثقيف من خماطر اخلاصة بالوعي
"، املؤثرات العقلية لتصدي ملشكلةا مؤسسات املجتمع املدين يفمع تعاون اجلامعة تجاءت الفقرة: "و

طر الذي يواجه املجتمع واحد، ولكن اجلهود متفرقة وحتتاج لنوع من الترابط حيث إن اخل لثانية؛باملرتبة ا
  .م)٢٠١٤، وهذا ما أوضحته دراسة (ابن العرتي، والتكاتف ملواجهتها والتصدي هلا

من املؤثرات العقلية ك اجلامعة أعضاء هيئة التدريس ىف إعداد برامج التوعية رتشجاءت الفقرة: "و
 ؛وتفعيل أدوارهم قدرات أعضاء هيئة التدريس،حتتاج إىل توظيف  اجلامعة حيث إن ثالثة؛ال"، باملرتبة وتفعيلها

  ووقوع الطلبة مبخاطرها. ،واحليلولة دون انتشارها املؤثرات العقلية،للوقوف أمام خطر 
بة "، باملرتجتاه املؤثرات العقليةداخل اجلامعة  للوقاية والرعاية مركزًا ختصص اجلامعةجاءت الفقرة: "و

  .جتاه املؤثرات العقليةاجلامعة فروع داخل  للوقاية والرعاية ختصيص مراكزحتتاج إىل  اجلامعة حيث إن الرابعة؛
 للطالب وأعضاء هيئة التدريس تتيح معلومات شبكة إنشاء على اجلامعة تعملجاءت الفقرة: "و

 شبكة إنشاءحتتاج إىل  اجلامعة إنحيث  اخلامسة؛ "، باملرتبةوالرعاية والعالج الوقاية مراكز على التعرف
  .والرعاية والعالج الوقاية مراكز على التعرف للطالب وأعضاء هيئة التدريس تتيح معلومات

" من املؤثرات العقلية الكشف الطيب الدوري على الطالب لوقايتهم جتري اجلامعةجاءت الفقرة: "و
من املؤثرات  ف الطيب الدوري على الطالب لوقايتهمالكش إجراء حتتاج إىل اجلامعة حيث إن السادسة؛باملرتبة 
  .العقلية

          
 

فيما يتعلق بوضع تصور مقترح لتفعيل دور اجلامعة الوقائي والتوعوي والتربوي يف التصدي لظاهرة 
  ضوء نتائج الدراسة احلالية وآراء أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ما يلي: قلية يقترح الباحثون يفؤثرات العامل

 
  املؤثرات العقلية. التصدي ملشكلةتعاون اجلامعة مع مؤسسات املجتمع املدين يف 
 عقلية.إجراء اجلامعة الكشف الطيب الدوري على الطالب لوقايتهم من املؤثرات ال 
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 .ختصيص اجلامعة مركزًا للوقاية والرعاية داخل اجلامعة جتاه املؤثرات العقلية 
 املؤثرات  والتثقيف من خماطر للوعي اخلاصة الربامج وإعداد تطوير على اجلامعة قيام

 إعداد هذه الربامج وتفعيلها. وإشراك أعضاء هيئة التدريس يف، العقلية
  وأعضاء هيئة التدريس التعرف على مراكز الوقاية  إنشاء شبكة معلومات تتيح للطالب

 .والعالج والرعاية
  

 التدريس هيئة أعضاء خالل باملؤثرات العقلية من املتعلق العلمي للبحث اجلامعة دعم 
 .والطالب

 ن م الوقائية والتوعوية الربامج لتكثيف ملكافحة املخدرات العاملي لليوم استثمار اجلامعة
 تعاطى املؤثرات العقلية.

 دف مكافحة املخدرات مع تعاونية لربامج اجلامعة تصميم الطالب توعية زيادة 
 وتثقيفهم وحتصينهم ضد خماطر املؤثرات العقلية.

  اتفعيل اجلامعة للوسائل اإلعالمية املتاحة ومواقع التواصل االجتماعي لتوعية أفراد طال
 بأضرار املؤثرات العقلية.

 عدد كبري من النشرات واملطويات وامللصقات والكتيبات اليت توضح ليع اجلامعة توز
 األضرار االقتصادية والصحية واالجتماعية للمؤثرات العقلية.

  إقامة اجلامعة لقوافل تثقيفية للتعريف مبشكلة املؤثرات العقلية واملخاطر املترتبة على
 إدماا.

  فق خطط مدروسة لتوعية املجتمع من أضرار تعاطي ستراتيجية عامة واامعة بوضع اجلقيام
  .املؤثرات العقلية

  
  جتاه  كل كليةتفعيل اجلامعة لدور األخصائيني االجتماعيني واألخصائيني النفسيني داخل

 املؤثرات العقلية. 
  آثار تصميم اجلامعة ملفردات دراسية حتتوي على معارف ومفاهيم تندرج حتت ماهية و

 وأضرار تعاطي املؤثرات العقلية ضمن مقررات متطلبات اجلامعة.
 توجيه اجلامعة لألنشطة الالمنهجية يف اجلامعة ملا حيقق وقاية الطالب من املؤثرات العقلية ،
جازات الصيفية والفصلية من خالل أنشطة مفيدة تقيهم لشغل أوقات فراغ الطالب يف اإلوالتخطيط 

 تقوية ارتباط الشباب باملسجد والندوات واملحاضرات الدينية.و ،لشر وقت الفراغ القات
  عقد اجلامعة لورش العمل والندوات وحلقات النقاش اليت تعاجل مشكلة املؤثرات العقلية

 وتبني أخطارها بشكل دوري.
  تدريب اجلامعة للطالب وأعضاء هيئة التدريس على االكتشاف املبكر للتعاطي وأساليب

 تعاطني وأسرهم.التعامل مع امل
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  ا لتفعيل الرقابة الذاتيةا من خالل توجيه طالعمل اجلامعة على التحصني اإلمياين لطال
  وغرس الوازع الديين لديهم.

 
  ومن النتائج السابقة توصي الدراسة مبا يلي:  
  ؤثرات املضرورة توجيه مزيد من عناية الباحثني لبحث ودراسة قضايا إدمان وتعاطي

املنتشرة يف  املؤثرات العقليةفتح املجال أمام البحوث اجلامعية املدعومة جتاه دراسة أنواع و، العقلية
املجتمع السعودي، وكيفية التصدي هلا، وتقدمي التوعية بأضرارها نظًرا ألمهية ما تسفر عنه تلك 

 .الدراسات من نتائج وتوصيات
  لتعليم الدراسية  ية ضمن بعض املقرراتأو مفردات دراس إضافة مقرر دراسيضرورة

  .املؤثرات العقليةالطالب املفاهيم الوقائية من أضرار 
  امعة يف بداية كل عام دراسي.اجلتوقيع الكشف الطيب على طالب ضرورة  
  برامج وأنشطة ترفيهية وتروحيية يف اجلامعة من خالل تضمني األنشطة الالمنهجية ضرورة
  .ةاملؤثرات العقلي عن أضرار
  املنتشرة يف  املؤثرات العقليةفتح املجال أمام البحوث اجلامعية املدعومة جتاه دراسة أنواع

  املجتمع السعودي، وكيفية التصدي هلا، وتقدمي التوعية بأضرارها.
  وظيفة املرشد االجتماعي واملرشد النفسي يف كل كلية من كليات اجلامعة. تفعيلضرورة  
 املؤثرات  بتقدمي برامج توعوية خمتلفة عن ،مية على اختالفهاضرورة عناية األجهزة اإلعال

  وعرضها يف أوقات مناسبة. ،وخماطر إدماا العقلية
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 رئيس املحكمة العامة مبحافظة الزلفى املكلف، قيادة السيارة حتت تأثري مسكر أو خمدر، جملة  ،إبراهيم بن صاحل الغييب

  هـ.١٤٣١) حمرم ٤٥ة، العدد (العدل، وزارة العدل السعودي
  هـ ١٤٢٤دار ابن عفان،  –إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب، املوافقات، دار ابن القيم

  م. ٢٠٠٣ -
  ،م١٩٨٩إبراهيم نافع، كارثة اإلدمان، مركز األهرام للترمجة والنشر، القاهرة.   
 هـ ١٣٩٩لغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، طبعة أبو احلسني أمحد بن فارس، معجم مقاييس ال - 

  م.١٩٧٩
  ،هـ.١٤٠٧االحتاد العريب السعودي للطب الرياضي، ندوة عن أخطار املخدرات على الشباب، دار اهلالل، الرياض  
  مطبوعات األمم م، ١٩٨٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة

  .م١٩٩١املتحدة، نيويورك، 
 ) م، ٢٠٠٤)، املجلد الثالث عشر، ٥١أحسن مبارك طالب، التعليم واجلنوح واجلرمية، جملة الفكر الشرطي، العدد

  .املتحدة الشارقة، اإلمارات العربية
  ،م٢٠٠٢أحسن مبارك طالب، اجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية، دار الطليعة، بريوت.  
 ٣)، عدد (٦، الوقاية من اجلرمية، مناذج تطبيقية ناجحة، جملة الفكر الشرطي، الشارقة، جملد (أحسن مبارك طالب ،(

  .دار الطليعة، بريوت، م١٩٩٧
  أحسن مبارك طالب، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعاطي املخدرات، ندوة "دور املؤسسات التربوية يف

- ٢هـ املوافق ١٦/٣/١٤٢٨-١٤جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  ،ات"احلد من تعاطي املخدر
  م.٤/٤/٢٠٠٧
  أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين، بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد

دينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، حتاد، مكتبة العلوم واحلكم، املمن القائلني باحللول واال
  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥

  أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين، درء تعارض العقل والنقل، جامعة اإلمام حممد بن سعود
  م. ١٩٩١ -هـ ١٤١١اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

 ليم بن عبد السالم بن عبد اهللا ابن تيمية احلراين، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، الناشر أمحد بن عبد احل
  هـ.١٤١٨وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

 لطباعة فهد امللك جممعين، جمموع فتاوى ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا ابن تيمية احلرا 
  .م١٩٩٥ هـ١٤١٦، السعودية العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف، املصحف

 م.١٩٨٧هـ ١٤٠٧،  ١دار الفكر، ط، الزواجر عن اقتراف الكبائر، اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن أمحد  
 تعاطي املخدرات يف الوطن العريب، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  أمحد عبد العزيز األصفر، عوامل انتشار ظاهرة

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الرياض، 
 املؤسسات دور ندوة املخدرات، بأخطار الوعي نشر يف ودورها التربوية املؤسسات إمساعيل، أبو القادر عبد أكرم 

-١٤ الرياض، والبحوث، الدراسات مركز األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة املخدرات، تعاطي من احلد يف التربوية
  م٤/٤/٢٠٠٧-٢ املوافق هـ١٦/٣/١٤٢٨

  ،أنور الشرقاوي، األبعاد النفسية واالجتماعية والتربوية ملشكلة اإلدمان لدى الشباب، املركز اإلقليمي لتعليم الكبار
  م. ١٩٩١مصر،  ،القاهرة

  ،٢٢، مقال منشور على موقع "رصيفالعربية جولة على نسب استهالك املخدرات يف بعض الدولأمين هالل "
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  http://raseef22.comم.   ١٦/٧/٢٠١٦لكتروين بتاريخ اإل
  إيناس حممد عبد الناصر، دور التعليم يف مواجهة املخدرات: دراسة ميدانية على حمافظة أسيوط، رسالة ماجستري، قسم

  م.١٩٩٤أصول التربية، كلية التربية، جامعة أسيوط، مصر، 
 م، حديث مع الدكتور خريي السمرة. ١٥/١٠/١٩٨٥األخبار، القاهرة،  جريدة  
 الرئيسي ومقرها م،١٩٥٨ عام منذ والنشر للصحافة عكاظ مؤسسة عن تصدر سعودية، صحيفة عكاظ، جريدة 

  .م٢٠١٣ يونيو ١٠ بتاريخ ،)٤٣٧٦( العدد السعودية، العربية اململكة املكرمة، مكة مبنطقة جدة، مدينة
  وحممد فتحي عيد، املخدرات يف رأي اإلسالم، جممع البحوث اإلسالمية، سلسلة البحوث اإلسالمية، حامد جامع

  م. ١٩٨٨)، القاهرة، ١٩الكتاب األول، السنة (
  ،م. ١٩٩١خالد إمساعيل غنيم، أضرار تعاطي املخدرات، مكتبة التوبة، الرياض  
 ،واالقتصادية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،  املخدرات وآثارها النفسية واالجتماعية خالد محد املهندي

وحدة الدراسات والبحوث، مركز املعلومات اجلنائية ملكافحة املخدرات ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، الدوحة، 
  م. ٢٠١٣قطر، 

 عن اهليئة العامة للغذاء  دليل إجراءات وضوابط املواد املخدرة واملؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، صادر
  هـ.١٤٣٦م، طبعة ٢٠١٣-هـ ١٤٣٤والدواء قطاع الدواء، إدارة األدوية املخدرة، الرياض، 

 احلد يف التربوية املؤسسات دور: ندوة املخدرات، تعاطي مشكلة ملواجهة الوقائية األساليب اللطيف، عبد أمحد رشاد 
- ١٤ الرياض، األمنية، للعلوم العربية نايف عةجام والبحوث، الدراسات مركز املخدرات، تعاطي من

  .م٤/٤/٢٠٠٧-٢ هـ١٦/٣/١٤٢٨
 باملعهد اجلرمية مكافحة برنامج لطالب حماضرات خصائصها، تقسيمها، أنواعها تعريفها املخدرات الفهد، حممد زكي 

  .هـ١٤١٢ الرياض، فهد، امللك كلية األمنية، للعلوم العايل
 لكترونية، العدد ي، عالقة املخدرات باجلرمية، مقال منشور على جريدة الرياض اإلسعد بن عبد اهللا اهلويدي األمسر

  م.٢٠٠٧يونيو  ٢٦ -هـ ١٤٢٨مجادى اآلخرة  ١١)، ١٤٢٤٦(
  ،سعيد بن فاحل السرحية، دليل املجتمع ملواجهة ظاهرة املخدرات، اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، الرياض

  . م٢٠١١
 جامعة امللك سعود، املركز الوطين ألحباث الشباب اهرة اإلدمان يف املجتمع السعودي،ظ ،سعيد بن فاحل السرحية ،

  .م٢٠١١الرياض، 
 الداخلية وزارة طبعة املخدرات، مكافحة أحباث مركز بالسعودية، املخدرات ملكافحة العامة اإلدارة منشورات سلسلة 

  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ الرياض، السعودية،

  الغامدي، التحليل الكمي لقضايا املخدرات يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري، قسم مسري بن حممد عبد اهللا
   م.٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦الدراسات األمنية، كلية العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

  ة املواجهة)، دار الكتب القانونية، املحلة استراتيجي –مسري عبد الغين، مبادئ مكافحة املخدرات (اإلدمان واملكافحة
  م.٢٠٠٩الكربى، مصر، طبعة 

 رسالة اخلليجي، التعاون جملس دول بعض يف املخدرات تعاطي سعود، آل العزيز عبد بن سعود آل اإلسالم سيف 
  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الرياض، سعود، امللك جامعة اآلداب، كلية ماجستري،

 ول عالج املسكرات واملخدرات يف ضوء التوجيه اإلسالمي، جملة رسالة اخلليج، شاكر حممد عبد الرحيم، دراسة ح
  .١٩٨٥، ١٤ع مكتب التربية العريب لدول اخلليج، الرياض،

  ،م.١٩٩٧صاحل السعد، املخدرات أضرارها وأسباب انتشارها، مطابع األرز، بريوت، لبنان  
 املخدرات على اإلدمان ظاهرة الديلمي، مسري صاحل :جملة حتليلية، مقارنة دراسة معها التعامل وكيفية آثارها، ا،أسبا 
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  .م٢٠١٠ السنة ،)٣( اإلصدار اإلنسانية، للعلوم األنبار جامعة
  هـ. ١٤٣٤شعبان  ٢٠، السبت ٧٢٠١صحيفة االقتصادية، جريدة يومية سعودية، ومقرها مدينة الرياض، العدد  
 وين على شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت):صحيفة سبق اإللكترونية، الرياض، املوقع اإللكتر 

   https://sabq.org/JMFzhW  
 م١٩٨٠ االجتماعي واجلرمية يف املجتمعات العربية، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األوىل، غريح عبد املتعال، التصال.  
 م١٩٩٥الثانية،  طه جابر العلواين، إصالح الفكر اإلسالمي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة.  
 بدولة مطبقة ميدانية دراسة اإلدمان، من الوقاية يف الشبابية املؤسسات دور لتدعيم مقترح برنامج: حممد سعد الظريف 

  م.١٩٩٦ مارس، ١٥ -١٣ الفترة يف حلوان جامعة االجتماعية، اخلدمة لكلية التاسع العلمي املؤمتر قطر،
  بن علي اجلوادي، املخدرات واملؤثرات العقلية أسباب التعاطي وأساليب عبد اإلله بن عبد اهللا املشرف، و رياض

  م.٢٠١١ -هـ١٤٣٢املواجهة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، الطبعة األوىل، 
 من عينة على ميدانية دراسة السعودي: املجتمع يف املخدرات تعاطي ثقافة مالمح بعض: حافظ رضوان احلكيم عبد 

 والعشرون، السابع املجلد أسيوط، جامعة التربية، كلية جملة يف منشور حبث الزلفى، مدينة يف الثانوي عليمالت طالب
 .م٢٠١١، يونيو أول، جزء الثاين، العدد

  ،عبد الرمحن شعبان عطيات، املخدرات والعقاقري اخلطرة ومسئولية املكافحة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية
  م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ة األوىل، الرياض، الطبع

 األوىل، الطبعة الكويت، الربيعان، شركة العريب، اخلليج دول يف واملخدرات الشباب املصيقر، عبيد الرمحن عبد 
  .م١٩٨٥

  عبد العال الديريب، االجتار غري املشروع باملخدرات واجلهود الدولية للوقاية منها بالتطبيق على جتارب عاملية وإقليمية
  م. ٢٠١٦املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األوىل، ووطنية، 

 وموقف والنفسية واالجتماعية الصحية وآثارها واملكيفات واملخدرات املسكرات منصور، أمحد سيد املجيد عبد 
  .هـ١٤٠٩ الرياض، والتدريب، األمنية للدراسات العريب املركز منها، اإلسالمية الشريعة

  دارة، جوهر، التخطيط إلحداث التوازن بني البحث العلمي والتدريس يف كليات التربية جبامعة املنصورعلي صاحل 
 .م١٩٨٦ دمياط، نانسي،

  عمر عبيد حسنة، تقدمي كتاب: إصالح الفكر اإلسالمي، لطه جابر العلواين، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة
 م. ١٩٩٥الثانية، 

 شبكة على فيصل امللك جامعة موقع السعودية، املخدرة، والسموم التدخني ملكافحة يصلف امللك جامعة عيادة 
 ):اإلنترنت( الدولية املعلومات

 https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/E-clinic/Pages/Home-new.aspx.(  
 دسية، كلية القانون، فرقد عبود العارضي، املخدرات ودورها يف إجرام اإلنسان، جملة رسالة احلقوق، جامعة القا

  م.٢٠١١العراق، العدد الثاين، السنة الثالثة، 
  ،قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي، الدورات: من األوىل إىل السابعة عشرة، القرارات: من األول إىل الثاين بعد املائة

  مكة املكرمة. ،رابطة العامل اإلسالمي، م٢٠٠٤-١٩٧٧هـ / ١٤٢٤-١٣٩٨
  موقع جممع الفقه اإلسالمي باهلند على شبكة ٣٥٩ -٣٥٦الفقه اإلسالمي باهلند، ص قرارات وتوصيات جممع .

  )http: //www.ifa-india.orgاملعلومات (اإلنترنت):  
 ) وتاريخ ٢٠١الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، صدرت بقرار جملس الوزراء رقم (

هـ. (والالئحة منشورة مبجلة ٨/٧/١٤٣١) وتاريخ ٤٠٣٩ت//١٣ل رقم (هـ، وبتعميم وزير العد١٠/٦/١٤٣١
  .هـ١٤٣١)، شوال، ٤٨العدد (وزارة العدل السعودية، العدل، 
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  ،العدد احلادي والعشرون، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، اململكة العربية السعودية، جملة البحوث اإلسالمية
 - هـ ١٤١١القعدة إىل صفر، لسنة  ي) من ذ٣٢والعدد ( .هـ١٤٠٨ربيع األول إىل مجادى الثانية، سنة 

  هـ. ١٤١٢

  ،هـ.١٤٢٦)، شوال، ٢٨العدد (وزارة العدل السعودية، جملة العدل  
  رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، السعودية، السنة ، املجمع الفقهي اإلسالمي، املجمع الفقهي اإلسالميجملة

 .م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩)، السنة الثانية، ٣والعدد ( .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦)، الطبعة الثانية، ٦الرابعة، العدد (
  )، السنة الثانية، ٢والعدد (

 م.١٩٨٦ ، فرباير٧العدد ، ضرار املخدرات، سلسلة رسالة اإلمام، القاهرةاملجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، أ  
 (مينافاتف) ،االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات  ،جمموع العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

  . م٢٠١١العقلية وغسل األموال، املنامة، البحرين، 
 م.١٩٧٨بة يف الشريعة اإلسالمية، مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، حممد أبو حسان، أحكام اجلرمية والعقو  
  حممد اخلطيب، حكم تناول املخدرات واملفترات، جملة اهلداية، وزارة العدل والشئون اإلسالمية، البحرين، العدد

  .١٩٩٠، مايو ١٥٢
 الثقايف املكتب بريوت، اجليل، ردا والسنة، والقرآن الطب بني واملسكرات املخدرات أرناؤوط، إبراهيم السيد حممد 

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ األوىل، الطبعة القاهرة، والتوزيع للنشر
 ت، رابطة العامل اإلسالمي، مؤمتر مكة املكرمة العاشـر، مكة املكرمةاساق، مواجهـة خطر املخدر حممد املدين بو ،

  هـ.٦/١٢/١٤٣٠-٤
 ٣األفريقي املصري، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط حممد بن مكرم بن على أبو الفضل مجال الدين ابن منظور ،

  هـ. ١٤١٤
  ،م.٢٠٠٥حممد شفيق، اجلرمية واملجتمع، املكتب العلمي احلديث، اإلسكندرية  
  ،م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥حممد مشس احلق العظيم آبادي الطييب، عون املعبود على شرح سنن أيب داود، دار الفكر 
 هـ١٤٢٣ الرياض، السعودية، الدار واملخدرات، بالكحول التداوي من والطيب الشرعي املوقف البار، علي حممد 

  .م٢٠٠٣
  ،م. ٢٠١٥حممد علي احلسن، املخدرات واملؤثرات العقلية اآلثار واألسباب واألحكام الشرعية، الطبعة األوىل  
  ،م. ١٩٨٣حممد جنيب املالح، اإلدمان على املخدرات، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة  
  ،حممود بن حممد بن إدريس حكمي، الظروف املشددة للعقوبة يف نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية السعودي

  م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة اجلنائية، الرياض، 
 اإلنترنت( الدولية املعلومات شبكة على املركز موقع، السعودية جازان، جامعة العقلية، املؤثرات أحباث مركز:(  

http://centers.jazanu.edu.sa/sarc/Pages/default.aspx).  
 الرياض، اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة واملؤثرات، املخدرات من الوقاية وأحباث لدراسات السعودي املركز 

  :)اإلنترنت( املعلومات شبكة على املركز موقع
https://units.imamu.edu.sa/rcentres/Narcotics_Preven 
tion/Pages/default.aspx  

 واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب UNODC(، اجلنائية، والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة األمم مؤمترات 
  .م٢٠١٥ الدوحة، م،٢٠١٥-١٩٥٥

 تحدة، املدارس، التعليم املدرسي للوقاية من تعاطي املخدرات، نيويورك، املكتب املعين باملخدرات واجلرمية باألمم امل
  م.٢٠٠٤
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 السعودي، املجتمع يف العقلية واملؤثرات املخدرات تعاطي من وقائي أمنوذج بناء حنو: السبيعي اهللا عبد بن منصور 
  .م٢٠١١ الرياض األمنية، للعلوم نايف جامعة دكتوراه، رسالة

 نترنتاإلاملعلومات الدولية ( شبكة على العزيز عبد بن مسطا األمري جامعة موقع :(  
https://np.psau.edu.sa/ar/news(  

   :(اإلنترنت) موقع جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي على شبكة املعلومات الدولية  
http://www.iifa-aifi.org.  

 كة املعلومات الدولية (اإلنترنت):موقع جممع الفقه اإلسالمي باهلند على شب 

  http: //www.ifa-india.org.  
 :(اإلنترنت) موقع جممع فقهاء الشريعة بأمريكا على شبكة املعلومات الدولية 

 http://www.amjaonline.com  
 نترنتاإل(املعلومات الدولية  شبكة على السعودية داخليةال وزارة ،اجلرمية أحباث مركز موقع( :  

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/crimeresearch(  
  املعلومات الدولية (اإلنترنت)موقع وزارة الداخلية السعودية على شبكة :www.moi.gov.sa   
 اململكة يف اإلسالمية التربية منظور من للمخدرات األحداث تعاطي من الوقاية يف األسرة دور الرباك، علي ناصر 

  .م١٩٩١ املنصورة، جامعة بدمياط، التربية كلية ماجستري، رسالة السعودية، العربية
 م.٢٠٠١، الكويت، ٢٦٥رقم  ة،نبيل علي، الثقافة العربية وعصر املعلومات، سلسلة عامل املعرف  
 املركز االجتماعية، والدراسات للبحوث وحتليلية توثيقية دراسة: مصر يف املخدرات ظاهرة وآخرون، لفوالا جنوى 

  .م٢٠٠٢ األوىل، الطبعة القاهرة، واجلنائية، االجتماعية للبحوث القومي
  .جنيب حسين، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة  
  هـ١٤٢٢ /٢٨/٠٧) بتاريخ ٩٠السعودية رقم (أ/النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية 
 وتاريخ ٨، صدر باملرسوم امللكي رقم (م/باململكة العربية السعودية نظام جملس التعليم العايل واجلامعات (

  هـ.١٣/٦/١٤١٤) وتاريخ ٣٤٨١هـ، واملنشور جبريدة أم القرى يف عددها رقم (٤/٦/١٤١٤
  صدر بتعميم وزير العدل ذي الرقم ، باململكة العربية السعوديةنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

هـ املتضمن ٨/٧/١٤٢٦) يف ٣٩هـ املبين على املرسوم امللكي ذي الرقم (م/٢٤/٧/١٤٢٦) يف ٢٧٠٣ت//١٣(
هـ على هذا النظام، منشور مبجلة العدل، ١٢/٦/١٤٢٦وتاريخ  ،)١٥٢موافقة جملس الوزراء بقراره ذي الرقم (

) ٢٠١. وصدرت الئحته التنفيذية بقرار جملس الوزراء ذي الرقم (٢٠٢-١٧٧هـ، ص١٤٢٦شوال  )٢٨العدد (
هـ، واملنشورة ٨/٧/١٤٣١) وتاريخ ٤٠٣٩ت//١٣هـ وبتعميم وزير العدل ذي الرقم (١٠/٦/١٤٣١وتاريخ 

  هـ.١٤٣١)، شوال ٤٨مبجلة العدل، العدد (
 تربوي يف العامل العريب، مؤمتر البحث التربوي يف الوطن العريب وهبة خنلة، تداعيات غياب الفكر البحثي على البحث ال

  .م١٩٩٨تشرين الثاين  ٥ - ٣، األردن ،عمان إىل أين،
  ،م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢يوسف القرضاوي، العقل والعلم يف القرآن الكرمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل  
 ١٤ دمشق، السورية، العربية اجلمهورية ت،واملخدرا الدويل االجتماعي التغري بريك، صاحل يوسف -

 عمر مصطفى جبمعها قام والعوملة، املخدرات" كتاب ضمن نشره ومت م،١٢/٧/٢٠٠٦-١٠ - هـ١٦/٦/١٤٢٧
 هـ١٤٢٨ الرياض، العلمية، الندوة والبحوث، الدراسات مركز األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة وآخرون، التري

  .م٢٠٠٧ -
 Coombs.P.H (1968) the word educational pp.1-x and 1-241 oxford, 

University press (New York), London, Toronto. 


