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 في الأمير سطام بن عبد العزيز  جامعةدور 
  التوعية والوقاية من المؤثرات العقلية

 (1)ميدانية( دراسة)

 
 

 إعداد

 فيحان فراج هقشه  /د
 -العزيز عبد بن سطام الأمير جامعة - التربية كلية -هيئة التدريس عضو 

 السعودية العربية المملكة

 الفضيل عيد عبد عادل /د
 عبد بن سطام الأمير جامعة - التربية كلية -عضو هيئة التدريس 
 السعودية العربية المملكة -العزيز

 اللطيف عبد محمدمحمد سيد / د
 بن سطام والأمير الأزهر جامعتي – التربية كلية -عضو هيئة التدريس 
 السعودية العربية المملكة -العزيز عبد

                                                           

 األمير   بجامعة العلمي البحث عمادة إلى التقدير وعظيم الشكر بجزيل الباحثون  يتقدم (6)
 المشروع لهذا يلهاو تم على السعودية العربية بالمملكة العزيز عبد بن سطام
 (.1167/17/7161) رقم البحثي
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 التوعية والوقاية  في الأمير سطام بن عبد العزيز جامعةدور 

 (2)ميدانية( دراسة) من المؤثرات العقلية

 البحث: ملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز 

نت عينة الدراسة من ) ئة ( عضو هي47في التوعية والوقاية من المؤثرات العقلية، وتكوَّ
( فقرة، 64تدريس من كليات وادي الدواسر والسليل، وقد تم إعداد استبانة مكونة من )

واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل المعلومات. وأظهرت نتائج الدراسة أن 
دور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب 

ظر أعضاء هيئة التدريس فيها كان )متوسطًا(، حيث جاءت مجاالت الجامعة من وجهة ن
دور جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب 

 الجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها وفقًا للترتيب اآلتي:
 التصدي لمشكلة  فياألمير سطام بن عبد العزيز  لجامعةالدور التوعوي  مجال

 (.متوسطالمؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة في المرتبة األولى، ضمن دور )
 التصدي لمشكلة  فيبن عبد العزيز  طاماألمير س لجامعة التربوي الدور  مجال

 المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة في المرتبة الثانية، ضمن دور )متوسط(.
 التصدي لمشكلة  فيسطام بن عبد العزيز  األمير لجامعة الوقائيالدور  مجال

 المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة في المرتبة الثالثة، ضمن دور )متوسط(.
وخلصت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل دور جامعة األمير سطام بن عبد 

 العزيز الوقائي والتوعوي والتربوي من المؤثرات العقلية.
 
 
 
 
 

                                                           

 عبد بن سطام األمير بجامعة العلمي البحث عمادة إلى التقدير وعظيم الشكر بجزيل الباحثون  يتقدم (7)
 (.1167/17/7161) رقم البحثي المشروع لهذا يلهاو تم على السعودية العربية بالمملكة العزيز
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 :مقدمة
مؤثرات العقلية من المشكالت الخطيرة التي تواجه المجتمعات في تعد مشكلة ال

العصر الحديث، ونظًرا الستفحالها وارتباطها بعدد من المشكالت الخطيرة والمدمرة للمجتمع 
بأثره تزايد االهتمام بها في السنوات األخيرة، من خالل إنشاء مراكز البحوث والدراسات من 

ورصدها والوصول إلى حل يحد من انتشارها  مختلف التخصصات، بهدف دراستها
 واستفحالها ومن ثم السيطرة عليها.

والمملكة العربية السعودية أحد هذه المجتمعات التي تأثرت كثيًرا في الوقت 
الحاضر بظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية التي لم تكن تعرفها من قبل. لكن التغيير 

نفط، وما نتج عنه من تنام في الثروات أدى إلى السريع الذي نجم عن زيادة إنتاج ال
اإلسهام في عمليات التشييد والبناء، وسرعان ما استلزم ذلك االستعانة بخبرات وعمالة 
أجنبية انخرطت في قلب المجتمع السعودي، باإلضافة إلى زيادة ميزان الواردات والسلع 

لذين يأتون من كل فج عميق، الغذائية، كما أدى تزايد األعداد الضخمة لضيوف الرحمن ا
وسط الكم الهائل من البشر القادم إلى البالد لدخول مهربين محملين بالسم القاتل أو 

 . (3)إدخال بضاعتهم الفاسدة داخل الحاويات
نما  إن مواجهة مشكلة المخدرات عند الشباب ليس بمجرد العقاب أو العالج، وا 

وخير السبل للوقاية هي التربية السليمة،  البد من الوقاية، فالوقاية خير من العالج،
فالشك أن تنشئة الشباب على أسس تربوية سليمة تعتبر عامال جوهريا في التصدي لهذه 
المشكلة منذ البداية، فالشاب منذ طفولته يحب أن يكتسب اإلحساس بالثقة الذي يمكنه 

المشاركة في برامج من اتخاذ القرارات برفض ذلك الوباء واالبتعاد عنه والمبادرة في 
 .(7)الوقاية من اإلدمان

إن تفاقم مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية من خالل انخراط الكثير من الشباب 
الجامعي فيها أصبحت ظاهرة تهدد كيان المجتمعات، ومن ثم وجب مواجهة هذه الظاهرة 

التوعوي باألسلوب العلمي الصحيح؛ لذا كان من الواجب إبراز دور الجامعة الوقائي و 
 والتربوي في التصدي لظاهرة المؤثرات العقلية.

                                                           

انية عبد الحكيم رضوان حافظ: بعض مالمح ثقافة تعاطي المخدرات في المجتمع السعودي: دراسة ميد (3)
على عينة من طالب التعليم الثانوي في مدينة الزلفى، بحث منشور في مجلة كلية التربية، 

 م.7166جامعة أسيوط، المجلد السابع والعشرون، العدد الثاني، جزء أول، يونيو، 

الظريف سعد محمد: برنامج مقترح لتدعيم دور المؤسسات الشبابية في الوقاية من اإلدمان، دراسة  (7)
انية مطبقة بدولة قطر، المؤتمر العلمي التاسع لكلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان في ميد

 م.6441مارس،  61 -63الفترة 
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 البحث وتساؤالته: مشكلة
أشارت بعض الدراسات المحلية أن مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية في 
المملكة العربية السعودية تعاظمت بكثرة العمالة الوافدة، والتي يأتي البعض منها من 

المخدرات وتهريبها، كأفغانستان، والهند، البلدان التي تعاني من مشكالت زراعة 
وباكستان، ولبنان، وتايلند، كما كان لتزايد احتكاك السعوديين بالكثير من الجنسيات من 
مختلف الثقافات وأساليب الحياة األثر البالغ في انتشار المخدرات. وبالرغم من الجهود 

اط المكافحة، والمجتمع الكبيرة التي بذلت وتبذل من قبل القادة، والمسئولين، وضب
بمؤسساته، وقطاعاته المختلفة، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه اآلفة 

 .(1)الخطيرة، إال أنها تزداد خطورة، مما ينجم عنه تهديد ألمن وسالمة المجتمع
هـ(، 6771هـ(، )الدوسري، 6774كما كشفت دراسات كل من )العريني، 

( إلى أن واقع تعاطي المخدرات في المؤسسات 7113، هـ(، )الليل6774)العيسى، 
التعليمية بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة يكشف العديد من المشكالت التي تعاني 

 منها هذه المؤسسات.
وال سبيل إلى وقاية الطالب من هذه اآلفة إال ببرامج إرشادية وقائية من 

لتدابير الوقائية من التعاطي باألساليب المخدرات، حيث تقوم الجامعة بدور كبير في اتخاذ ا
التربوية والتعليمية واالجتماعية المناسبة كالمقررات الدراسية والمحاضرات واألبحاث 
والمناقشات والندوات والمجالت، وتنظيم الزيارات الميدانية إلى مراكز الرعاية الالحقة 

 والسجون.
رسة الحالية يمكن تحديد ونظرًا لعدم وجود دراسات سابقة تتناول موضوع الدا

مشكلة الدراسة في التحقق من دور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز الوقائي والتوعوي 
 والتربوي في التصدي لظاهرة المؤثرات العقلية.

 وتتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية: 
 البحث: أسئلة
 يز في التصدي لمشكلة الدور الوقائي لجامعة األمير سطام بن عبد العز  ما

 المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة؟
 الدور التوعوي لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة  ما

 المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة؟
                                                           

منصور بن عبد هللا السبيعي: نحو بناء أنموذج وقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في  (1)
 .م7166منية، الرياض المجتمع السعودي، رسالة دكتوراه، جامعة نايف للعلوم األ



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 - 736 - 

 الدور التربوي لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة  ما
 ة؟المؤثرات العقلية لدى طالب الجامع

 التصور المقترح لتفعيل دور جامعة سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة  ما
 المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة؟

 
 

 البحث: أهداف
 الحالي بما يأتي: لبحثأهداف ا تتمثل

 بن عبد العزيز الوقائي والتوعوي والتربوي  سطاماألمير  جامعة دورعلى  التعرف
 العقلية.التصدي لظاهرة المؤثرات  في

 على التصور المقترح لتفعيل دور الجامعة الوقائي والتوعوي والتربوي  التعرف
 تجاه خطر المؤثرات العقلية.

 على أهم التوصيات التي قد تساعد في تفعيل دور الجامعة للتصدي  التعرف
وعي الشباب الجامعي بالعوامل المؤدية إلى  وتنميةلظاهرة المؤثرات العقلية، 

 العقلية واآلثار الناجمة عنها. راتالمؤثتعاطي 
 البحث: أهمية

 أواًل: األهمية النظرية:

  إن نتائج هـذه الدراسـة سـوف تسـهم بـ ذن هللا تعـالى فـي تقـديم الصـورة الواضـحة
التجاهات الجامعات السعودية في تقـديم مـادة علميـة وعمليـة نحـو الوقايـة والحـد 

 من تعاطي المؤثرات العقلية.
 من أخطـر المشـكالت التـي تواجـه المملكـة العربيـة السـعودية  التعرف على مشكلة

 وهي مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية.
  دمــان المــؤثرات العقليــة فــي المجتمــع دراســة الجوانــب المختلفــة لمشــكلة تعــاطي وا 

 السعودي.
  إلقــاء الضــوء علــى الجهــود التــي تقــوم بهــا المملكــة العربيــة الســعودية للتصــدي

 المؤثرات العقلية والعمل على الحد منها. لمشكلة إدمان وتعاطي

   تعتبــر مشــكلة تعــاطي المــؤثرات العقليــة بــين الشــباب مــن أخطــر المشــكالت التــي
 توثر على الشباب بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة لذلك يجب التصدي لها.

   تظهر أهمية الدراسة الحالية من أهمية مرحلة الشباب لذلك يجب أن توجه إليها
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 واالهتمام على اعتبار أن الشباب هم حاضر المجتمع ومستقبله.الرعاية 
   تلقــي هــذه الدراســة الضــوء علــى خطــورة مشــكلة تعــاطي المــؤثرات العقليــة علــى

 الشباب واآلثار الناجمة عنها.
   اســتخدام المــداخل العلميــة الوقائيــة التــي يمكــن أن تســهم فــي التوعيــة بخطــورة

 قاية منها.مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية والو 
   طبيعة المرحلة العمرية للشباب تشكل أحد العوامـل المهيئـة لالتجـاه نحـو تعـاطي

المؤثرات العقلية بما لها من ميول نحـو التحـدي والتجريـب ومحاولـة إثبـات الـذات 
ــة ووقايتهــا مــن خطــر تعــاطي المــؤثرات  ــذلك يجــب االهتمــام بهــذه الفئــة العمري ل

 العقلية.

 قية:ثانيًا: األهمية التطبي
 إنشـاء للوقايـة مـن المـؤثرات العقليـة، كـاقتراح واقعيـة وحلـول عمليـة أفكـار تقـديم 

 المشكلة.  بهذه بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز تهتم مراكز متخصصة

  االستفادة من نتائج هذا البحـث فـي بنـاء البـرامج ووضـع الخطـط وتوجيـه الجهـود
 و تعاطي المؤثرات العقلية.إلى المسار السليم لتعديل اتجاهات الشباب نح

   توجــه الدراســة مســئولي التخطــيط الجــامعي والمعنيــين باتخــاذ القــرار إلــى أهميــة
البــرامج اإلرشــادية الوقائيــة مــن خــالل تــدريب أعضــاء هيئــة التــدريس علــى هــذه 
البــرامج ودمجهـــا فــي المحاضـــرات والمقــررات الدراســـية؛ لمســاعدة الطـــالب علـــى 

 ي المؤثرات العقلية.تعديل اتجاهاتهم نحو تعاط
 البحث: مصطلحات
 Psychotropic Substancesالعقلية:  المؤثرات

ـــأثير علـــى  يقصـــد ـــة: أي مـــادة لهـــا ت ـــالمؤثرات العقلي ـــى  الجهـــازب العصـــبي، وعل
العمليــات العقليــة، ســواء عــن طريــق الشــم، أو التــدخين، أو البلــع، أو الحقــن، تتســبب فــي 

ير أو التنــويم أو التنشــيط، ويكــون مــن شــأن هــذه حالــة مــن النشــوة، أو الفتــور، أو التخــد
. وبالتــالي فهــي أعـم وأشــمل مــن المخــدرات (1)المـادة أنهــا تســبب حالـة مــن إدمــان تعاطيهـا

 والمسكرات.
 البحث: حدود
 هذه الدراسة على عينة متاحة من أعضاء  ُطّبقت :والبشرية المكانية الحدود

                                                           

علي البار، الموقف الشرعي والطبي من التداوي بالكحول والمخدرات، الدار السعودية، الرياض،  محمد( 1)
 .77م، ص 7113هـ 6773
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 بوادي الدواسر والسليل. األمير سطام بن عبد العزيز بجامعةهيئة تدريس 
 من العام الدراسي  لثانيهذه الدراسة خالل الفصل ا ُطّبقت :الزمانية الحدود

 .م7167/ 7161 -هـ 6734/ 6737
 
 

 :الأول: الدراسة النظرية القسم

 النظري للبحث: اإلطار
 تعاني التي المعضالت أكبر من( المخدرات) عقلياً  المؤثرة المواد قضية أصبحت

 أساس زالت وما كانت فلقد الحكومات، كل مضاجع وتقض وشعوبها، العالم ولد كافة منها
 كافة على خطيرة ظاهرة وتشكل واألمنية، والصحية واالقتصادية االجتماعية المشاكل

 الجامعي الشباب خاصة – الشباب فئة أن الدراسات تؤكد كما العمرية، والفئات المستويات
دراكاً  وعياً  الشباب صفوة هم الجامعي فالشباب ،(7)غيره من عليها إقباالً  أكثر –  لطبيعة وا 

  .مجتمع أي في السائدة واأليديولوجية االجتماعية التفاعل
 السعودية العربية المملكة في الجامعي للتعليم االجتماعي الدور يتعاظم هنا ومن

 لطالبا وقاية في الحديثة، التواصل ووسائل وسائط وانتشار العصر، متغيرات تسارع مع
 يحيط الذي الخطر ذلك وتعاطيها، العقلية المؤثرات انتشار خطر من الجامعيين والطالبات

 ممن وأقرانه أصدقائه إلى المتعاطي الشخص خطورته تتعدى والذي حياتهم، ويهدد بهم
حداث الفساد انتشار لوازمه من والذي به، يحيطون   ثم ومن األخالق، وتدمير الفوضى وا 
  .السعودية للجامعات والمعرفي العلمي الدور انهيار إلى بساطة وبكل يؤدي

 العلم منارات من منارة تعد التي العزيز عبد بن سطام األمير لجامعة كان ولقد
                                                           

" عن 7114وفق تقرير األمم المتحدة لعام " –وصل عدد المتعاطين للمواد المؤثرة عقليًا )المخدرات(  لقد (7)
( مليون متعاٍط في أنحاء المعمورة، 714على مستوى العالم إلى ) -ظاهرة تعاطي المخدرات 

. )خالد حمد المهندي، اآلفةويتركز التعاطي لدى المراهقين من الجنسين ممن وقعوا ضحايا لهذه 
وآثارها النفسية واالجتماعية واالقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  المخدرات

حوث، مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول وحدة الدراسات والب
 (. 61م، ص7163الخليج العربية، الدوحة، قطر، 

مساعد مدير مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس لجنة النظر في حاالت اإلدمان  وكشف           
سنة.  71-67من مدمني المخدرات هم من الفئات العمرية من  % 71بالسعودية أن نحو 

 71، السبت 7716)صحيفة االقتصادية، جريدة يومية سعودية، ومقرها مدينة الرياض، العدد 
 هـ(. 6737شعبان 
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 رغم – السعودية العربية المملكة في والوعي العلم تنشر التي المعرفة صروح من وصرحاً 
 بصورة منها الشباب ووقاية المخدرات،و  العقلية المؤثرات لمكافحة كبيرة جهوداً  – حداثتها
 األبحاث وتدعيم والمؤتمرات، الندوات خالل من التوعوي  بدورها بالقيام فردية،

" نبراس" لمشروع داعمة فكانت ذلك، في المتخصصة الجهات مع وبالتعاون  المتخصصة،
 بالدنا بأن الجامعة من إيماناً  المخدرات، آفة لمواجهة اآلمال عليه تنعقد الذي الوطني
 ومؤسسات أفراداً  جميعاً  علينا ويجب شبابنا، عقول تستهدف شرسة لحرب تتعرض
 .المتخصصة الجهات من وغيرها الخطيرة، اآلفة لهذه وحزم قوة بكل والتصدي المواجهة

 في العزيز عبد بن سطام األمير جامعة دور" إلى البحث هذا في سنتعرض وعليه
 أربعة إلى البحث قسمت وعليه ،("ميدانية دراسة) عقليةال المؤثرات من والوقاية التوعية
  :مباحث

 بالمخدرات، وعالقتها ماهيتها حيث من العقلية المؤثرات األول، المبحث تناول
 .منها والنظامي الشرعي والموقف

 بالمجتمع العقلية المؤثرات انتشار أسباب عن فيه تحدثنا الثاني والمبحث
 وأسباب الطالبي، بالمجتمع العقلية المؤثرات تفشي ظاهرة حجم حيث من الجامعي الطالبي
 وعوامل للجامعات، والتربوي  التوعوي  الدور ضعف حيث الطالبية، المجتمعات في انتشارها

 بأخطار الوعي نشر في دورها أداء عن الجامعات فاعلية من تحد التي والمعوقات ذلك
 .والمخدرات العقلية المؤثرات

 المجتمع على العقلية المؤثرات آثارلمخاطر و  فيه فتعرضنا: الثالث المبحث أما
 ثم الجامعية، التعليمية العملية وعلى الطالب، ونفسية بصحة يتعلق فيما الجامعي الطالبي
 تأثير ومدى بينهما، العالقة طبيعة حيث من بالجرائم العقلية المؤثرات لعالقة تعرضنا
  .الجريمة ونوعية المجرم شخصية تكوين على العقلية المؤثرات

 مواجهة في للجامعة الوقائية التدابير عن فيه فتحدثنا الرابع، المبحث أما
 بين العقلية المؤثرات انتشار عن الجامعة مسئولية مدى حيث من العقلية، المؤثرات
 التربوية والوسائل العقلية، المؤثرات من الطالب حماية في دورها خالل من الطالب،
 الجهات مع التكاملي الجامعة دور ثم العقلية، المؤثرات بأخطار الوعي نشر في المقترحة

 ،(العلماء كبار وهيئة الفقهية المجامع) والدينية الثقافية كالمؤسسات األخرى  والمؤسسات
 .(العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام) والقضائية األمنية والمؤسسة
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 حكمهاالمؤثرات العقلية و  ماهية :األول المبحث
 المختلفــةوالقــوانين  باألنظمــة وردمصــطلح قــانوني،  ،"المــؤثرات العقليــة" مصــطلح

البـــد مـــن التعـــرض لبيـــان  ه،وحتـــى نكـــون علـــى بّينـــة منـــ ،والمواثيـــق الدوليـــة واالتفاقيـــات
 وذلك في مطلبين متتاليين: ،والموقف الشرعي والنظامي منه مفهومه،
 األول: مفهوم المؤثرات العقلية. المطلب

 الثاني: الموقف الشرعي والنظامي من المؤثرات العقلية. لمطلبا
 ةالعقلي المؤثرات مفهوم :األول المطلب

 : تعريف المؤثرات العقلية:أوالً 
 تعريف كلمة "المؤثرات":  - أ

ابــن منظــور: واألثــر بالتحريــك: مــا بقــي مــن رســم  قــالاللغــوي للمــؤثرات:  المعنــى
 . (4)الشيء، وأّثر في الشيء: ترك فيه أثراً الشيء، والتأثير: إبقاء األثر في 

 اللغوي.  المعنىيخرج المعنى االصطالحي عن  وال
 ":العقليةتعريف كلمة " - ب

ومـادة "عقـل" وردت  ،" مشـتقة مـن "عقـل"العقليـة" كلمـة: (4)اللغوي للعقلية المعنى
ومنـه  ،(61)لذمـيم القـول والفعـ عن والمانع حابسأي ال الحبس،و  المنعومنها:  ،بعدة معان

                                                           

بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر،  محمد (4)
 . 7/1هـ، 6767، 3بيروت، ط

الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم . أبو 66/714 ،السابق المرجع( 4)
 .7/14م، 6474 -هـ 6344محمد هارون، دار الفكر، طبعة 

( 77( مرة، معظمها بصيغة المضارع، ففعل "تعقلون" تكرر )74( وردت مادة العقل في القرآن الكريم )61)
يعقل" جاء كل واحٍد منها )مرة ( مرة، وفعل "عقل" و" نعقل" و"77مرة، وفعل "يعقلون" تكرر )

واحدة( ولم يرد لفظ العقل معرفًا. )يوسف القرضاوي، العقل والعلم في القرآن الكريم، مؤسسة 
 (.63م، ص7116 -هـ 6777الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 
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ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿تعـالى:  قولـهومنـه  ،نقـيض الجهـل العقل. و (66) [ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىقوله تعالى: ]

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ومنه قوله تعـالى:  ْمق،ضد الحُ  هى،والن   الِحْجر. والعقل: (67)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

منع من وال ،هذا فالعقل أداة العلم والمعرفة والتمييز بين األشياء وعلى. (63)﴾ھ ھ ھ ھ ے 
 الوقوع في المهالك والمضار من األقوال واألفعال.

العلمــاء العقــل بتعريفــات كثيــرة، بعضــها يجعــل  عــرفاالصــطالحي للعقــل:  المعنــى
ألن محــل  ؛ألن العقــل ال إدراك لــه بــال روح، وبعضــهم يجعلــه هــو القلــب ؛العقــل هــو الــروح

ان عن غيره العقل، وبعضهم ألن ما يميز اإلنس ؛العقل القلب، وبعضهم يجعله هو اإلنسان
  .غريزة تعرف بها العلوم، وبعضهم يجعله ذات العلوم هيجعل

الــذي اختــاره العلمــاء، هــو أن يقــال: العقــل يقــع باالســتعمال علــى أربعــة  والتعريـف
 معاٍن: 

 المدركة في اإلنسان.  الغريزة: األول
فـق عليهـا جميـع وهـي التـي يت ،الضـرورية، أو البـديهيات العقليـة العلـوم: والثـاني

 كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء.  ،العقالء
 النظرية، وهي التي تحصل بالنظر واالستدالل.  العلوم: والثالث
 .  (67)بمقتضى العلم العمل: والرابع
والعلـوم الضـرورية،  الغريـزة،ذلك فالعقل يطلق على هـذه المعـاني مجتمعـة:  وعلى

علـم، أو  هـوالعقـل: " عـنتيميـة:  ابـن لهـذا قـول دويشـه ،والعلوم المكتسبة، والعمـل بـالعلم
 .  (61)عمل بالعلم، وغريزة تقتضي ذلك"

 الدراسة: محل العقليةالمؤثرات  تعريف - ج
                                                           

 .14اآلية:  س،( سورة ي66)

 .17( سورة األنبياء، جزء من اآلية: 67)

 .77( سورة البقرة، اآلية: 63)

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة  اني،( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحر 67)
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  تحاد،والباطنية أهل اإللحاد من القائلين بالحلول واال 

 .713-711م، ص6441هـ 6761المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، 

( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني، درء تعارض العقل والنقل، جامعة اإلمام محمد 61)
م، 6446 -هـ 6766بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

61/317 . 
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مصــطلحًا قانونيــًا، نظــرًا ألهميــة  اتعريفــات كثيــرة للمــؤثرات العقليــة باعتبارهــ وردت
ومن أبـرز تلـك التعريفـات  وبرغم كثرة تلك التعريفات إال أنها متقاربة في المعنى، ،موضوعه
 ما يلي: 

 تعريف المؤثرات العقلية في االتفاقيات الدولية:  -6
عـــن مـــؤتمر األمـــم  الصـــادرم 6476المـــؤثرات العقليـــة لســـنة  اتفاقيـــة تناولـــت

تضــمنت: "يقصــد بتعبيــر  والتــي/هـــ( 6المــادة ) فــيتعريفــًا للمــؤثرات العقليــة  (61)المتحــدة
اء أكانــت طبيعيــة أو تركيبيــة، وكــل المنتجــات المدرجــة فــي المــؤثرات العقليــة كــل المــواد ســو 

/ز( نصت االتفاقية على أنـه: 6الجداول األول أو الثاني أو الثالث أو الرابع". وفي المادة )
ــاني" و "الجــدول الثالــث" و "الجــدول الرابــع"  ــارات "الجــدول األول" و "الجــدول الث "يقصــد بعب

ه األرقام والمرفقة باالتفاقية الحاليـة بصـيغتها المعدلـة قوائم المؤثرات العقلية التي تحمل هذ
 ". 7وفقًا للمادة 

( مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن االتفاقيـــة المـــذكورة مواصـــفات مـــواد 7الفقـــرة ) وبينـــت
المؤثرات العقلية، والتـي توضـع بمعرفـة منظمـة الصـحة العالميـة، عنـد حـديثها عـن إضـافة 

 ى أنه: "إذا وجدت منظمة الصحة العالمية: مادة جديدة للمؤثرات العقلية، فنصت عل
 )أ( أن المادة المذكورة قد تؤدي إلى: 

وتنبيــه الجهــاز العصــبي المركــزي أو انحطاطــه بمــا يولــد هلوســات أو  –حالــة اتكاليــة  -6
 اضطرابات في وظيفة الحركة أو في التفكير أو السلوك أو اإلحساس أو المزاج. 

ــأثيرات ضــا -7 رة شــبيهة بمــا ينشــأ عــن إحــدى المــواد المدرجــة فــي إســاءة اســتعمال أو ت
 الجدول األول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. 

أو يحتمـل أن يسـاء  ،)ب( وأنه توجد أدلة كافية على أن المـادة يسـاء اسـتعمالها
اســتعمالها بمــا يوّلــد مشــكلة تتعلــق بالصــحة العامــة ومشــكلة اجتماعيــة، األمــر الــذي يبــرر 

 الدولية.  للمراقبة ضاعهاإخ
منظمة الصحة العلمية اللجنة بتقييم للمادة يبّين على األخص مدى إسـاءة  توافي

                                                           

عام ألف وتسعمائة وواحد  ( حررت االتفاقية في فيينا في اليوم الحادي والعشرين من شهر شباط/ فبراير61)
والروسية  نكليزيةواإل  سبانيةوسبعين، في نسخة واحدة بخمس لغات متساوية الحجية هي اإل

والصينية والفرنسية، وتودع االتفاقية لدى األمين العام لألمم المتحدة، الذي ينبغي عليه أن 
لى الدول  ،م المتحدةيرسل صورًا طبق األصل منها ومصّدقة إلى جميع الدول األعضاء في األم وا 

م، مطبوعات 6476لسنة  قلية. )اتفاقية المؤثرات الع71من المادة  6األخرى المذكورة في الفقرة 
 م(.6474األمم المتحدة، نيويورك 
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أو احتمال إسـاءة االسـتعمال، ودرجـة خطـورة مشـكلة الصـحة العامـة والمشـكلة  ،االستعمال
االجتماعية، ومدى جدوى المـادة فـي المعالجـة الطبيـة، وعلـى أن تشـجع التقيـيم بتوصـيات 

فــي ضــوء التقيــيم  رضــهاابيــة، إن وجــدت، التــي قــد يكــون مــن المناســب فعــن التــدابير الرق
 المذكور".

ــر المشــروع بالمخــدرات  كمــا ــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غي عرفتهــا اتفاقي
/ص( بنصــها: "يقصــد بتعبيــر "المــؤثرات 6م فــي المــادة )6444والمــؤثرات العقليــة لســنة 

أية منتجـات طبيعيـة مدرجـة فـي الجـدول األول  العقلية" أية مادة طبيعية أو اصطناعية، أو
 م".6476والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة  أما
مـؤثرات ( بنصها على أن: "ال6/71م، فقد عرفت المؤثرات العقلية في المادة )6447لسنة 

العقلية: أية مادة طبيعية كانت أو مصطنعة أو أيـة منتجـات طبيعيـة مدرجـة بالقسـم الثـاني 
 .(67)من الجدول الموحد"

 تعريف المؤثرات العقلية في النظام السعودي:  -7
المـؤثرات  ،(64)المادة األولى من نظام مكافحـة المخـدرات والمـؤثرات العقليـة عرفت

ــة بأنهــا: "كــل مــادة طب ــي العقلي ــة المدرجــة ف ــة أو مصــنعة مــن المــؤثرات العقلي ــة أو مركب ي
 ( المرافق لهذا النظام".7الجدول رقم )

( المرافـــق لنظـــام مكافحـــة 7بعـــض األحكـــام العامـــة علـــى الجـــدول رقـــم ) ونوضـــح
 المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه في المادة سالفة الذكر:

 :(64)ية وينقسم إلى خمس فئات على النحو التاليالثاني يشمل المؤثرات العقل الجدول: أوالً 

                                                           

م، 6444( اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 67)
 م.6446، نيويورك، مطبوعات األمم المتحدة

وتاريخ  7713/ت/63صدر بتعميم وزير العدل ذي الرقم ) ،( نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية64)
هـ 4/7/6771( وتاريخ 34هـ، المبني على المرسوم الملكي ذي الرقم )م/77/7/6771

هذا  هـ على67/1/6771( وتاريخ 617المتضمن موافقة مجلس الوزراء بقراره ذي الرقم )
. وصدرت الئحته 717-677هـ، ص6771( شوال 74النظام، منشور بمجلة العدل، العدد )

هـ وبتعميم وزير العدل ذي 61/1/6736( وتاريخ 716التنفيذية بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم )
(، شوال 74هـ، والمنشورة بمجلة العدل، العدد )4/7/6736( وتاريخ 7134/ت/63الرقم )
 .731-716هـ، ص6736

( دليل إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، صادر عن الهيئة 64)
م، طبعة 7163-هـ 6737العامة للغذاء والدواء قطاع الدواء، إدارة األدوية المخدرة، الرياض، 
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ــة )أ( تضــم  -6 ــي الجــدول  المــؤثراتفئ ــة المدرجــة ف ــة األمــم  األولالعقلي التفاقي
 م.6476المتحدة لعام 
العقليــة المدرجــة فــي الجــدول الثــاني التفاقيــة األمــم  المــؤثراتفئــة )ب( تضــم  -7

 م.6476المتحدة لعام 
يــة المدرجــة فــي الجــدول الثالــث التفاقيــة األمــم العقل المــؤثراتفئــة )ج( تضــم  -3

 م.6476المتحدة لعام 
العقليــة المدرجــة فــي الجــدول الرابــع التفاقيــة األمــم  المــؤثراتفئــة )د( تضــم  -7

 م.6476المتحدة لعام 
 العقلية المراقبة محليًا بالمملكة.  المؤثراتفئة )هـ( تضم  -1

 ،تعــرف بالقائمــة الخضــراء الهاني المــذكورة أعــ( فــي الجــدول الثــد ج، ب، أ،) الفئــات: ثانيــاً 
 والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

الجــدول الثـاني، يحظـر اســتيرادها أو تصـديرها أو إنتاجهـا أو صــنعها أو  مـن)أ(  فئـة: ثالثـاً 
أو وصــفها أو حيازتهـا بــأي وسـيلة كانــت،  توزيعهـاأو  بهــا االتجـاراسـتعمالها أو 

والعلميـة فقـط، بعـد أخـذ موافقـة قطـاع  الطبيـة األبحـاثامها علـى ويقتصـر اسـتخد
 الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 العقلية التالية:  المؤثرات: رابعاً 
6- FENTYLLNE   
7- METHAQUALONE   
3- SECOBARBITAL  

ـــواردة فـــي الفئـــة )ب( مـــن الجـــدول الثـــاني، يحظـــر اســـتيرادها أو تصـــديرها أو  ال
أو حيازتهــا بــأي  صــفهاأو صــنعها أو اســتعمالها أو االتجــار بهــا أو توزيعهــا أو و  إنتاجهــا

وســيلة كانــت، ويقتصــر اســتخدامها علــى األبحــاث الطبيــة والعلميــة فقــط، بعــد أخــذ موافقــة 
 قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 : المؤثرات العقلية التالية:خامساً 
6- EPHEDRINE    

                                                                                                                                         

 .663-667هـ، ص6731
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7- ETHANOL 
3- NOREPHEDRINE 
 

في الفئة )هـ( مـن الجـدول الثـاني إذا كانـت علـى شـكل صـيدالني وللعـالج  الواردة
ف نهــا تخضــع للرقابــة وتطبــق عليهــا األحكــام الــواردة فــي نظــام مكافحــة المخــدرات  ،الطبــي

التي يكون أحد مكوناتها إحدى هذه المواد  نيةوالمؤثرات العقلية، أما المستحضرات الصيدال 
ال تخضـــع للرقابـــة وال تطبـــق عليهـــا األحكـــام الـــواردة فـــي نظـــام مكافحـــة المخـــدرات ف نهـــا 

والمـؤثرات العقليــة، ولكــن يطبــق عليهــا نظــام المنشــتت والمستحضــرات الصــيدالنية والئحتــه 
دارتهـا  التنفيذية، وما عدا ذلك فتطبق عليها األحكام الواردة في اسـتيراد المـواد الكيميائيـة وا 

هـ والمصـادق عليـه 67/1/6777( وتاريخ 673الوزراء الموقر رقم ) الصادر بقرار مجلس
 هـ . 61/1/6777( وتاريخ 34بالمرسوم الملكي رقم )م/

: المستحضرات الصيدالنية التي تحتوي على مادة مخدرة ومؤثر عقلي تعامـل كمـادة سادساً 
 مخدرة. 

ــة مــؤ  أوالقياســية التــي تحتــوي علــى مــواد مخــدرة  د: تعامــل المــواســابعاً  ثرات عقليــة معامل
 المادة التي تحتويها.

: كواشف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ال تخضع للرقابـة وال تطبـق عليهـا األحكـام ثامناً 
الواردة فـي نظـام مكافحـة المخـدرات والمـؤثرات العقليـة، وتعامـل معاملـة الكواشـف 

ة فـي الهيئـة ويكـون فسـحها عـن طريـق قطـاع األجهـزة والمنتجـات الطبيـ ،العاديـة
 العامة للغذاء والدواء.

األصـل أدويـة تسـتخدم فـي  في -مقصود البحث  -العقلية  فالمؤثراتذلك:  وعلى
عــالج األمــراض، إال أن تأثيرهــا علــى اإلنســان يعــادل تــأثير المخــدرات الطبيعيــة، وعلــى أثــر 

بيعيــة تشــديد الرقابــة وفــرض العقوبــات علــى االتجــار غيــر المشــروع بــالمواد المخــدرة الط
 ،وتعاطيها، تحول الطلب إلى المؤثرات العقلية حيث وجـد فيهـا المتعـاطون والمـدمنون بـديالً 

القوانين ال تحظره إلى أن فرضت عليها الرقابة الدوليـة باتفاقيـة المـؤثرات العقليـة  كانت وقد
 م.6447لسنة 

من وجود مواد طبيعية )ذات أصل نباتي( تحمـل ذات خصـائص المـؤثرات  وبالرغم
العقليـــة، إال أن الشـــائع فـــي مجـــال مكافحـــة المخـــدرات أن المـــؤثرات العقليـــة هـــي األدويـــة 
والمستحضرات الصيدلية التي تؤثر على اإلنسان التي يتعاطاها تأثيرًا يشبه تأثير المخدرات 
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 .(71)الطبيعية
 

تأثير علـى الجهـاز العصـبي،  االعقلية بأنها: أي مادة له بالمؤثرات تعريف ويمكن
لعمليات العقلية، سواء عـن طريـق الشـم، أو التـدخين، أو البلـع، أو الحقـن، تتسـبب وعلى ا

في حالة من النشوة، أو الفتور، أو التخدير أو التنويم أو التنشيط، ويكـون مـن شـأن هـذه 
. وبالتـالي فهـي أعـم وأشـمل مـن المخـدرات (76)المادة أنها تسبب حالـة مـن إدمـان تعاطيهـا

 والمسكرات.
 المؤثرات العقلية بالمخدرات: قةال: عثانياً 
 تعريف المخدرات:  - أ

. (77)وهــو الضــعف والكســل والفتــور واالســترخاء ،فــي اللغــة مــن الخــدر المخــدرات
 .(73)وعرفه ابن حجر الهيتمي بأنه: "ما يترتب عليه تغطية العقل ال مع الشدة المطربة"

: "كــل مــادة خــام أو لجنــة المخــدرات بــاألمم المتحــدة المــواد المخــدرة بأنهــا وعرفــت
مستحضرة تحتوي على جواهر منبهة أو مسكنة شأنها إذا ما استخدمت في غير األغـراض 

ممــا يضــر بــالفرد  ،الطبيــة أو الصــناعية أن تــؤدي إلــى حالــة مــن التعــود أو اإلدمــان عليهــا
 .(77)والمجتمع جسميًا ونفسيًا واجتماعيًا"

: "كل مادة خـام أو بأنها خدراتالماالتحاد العربي السعودي للطب الرياضي  وعرف
مستحضــر تحتــوي علــى عناصــر منبهــة أو مســكنة مــن شــأنها إذا مــا اســتخدمت فــي غيــر 
األغراض الطبية أو الصناعية الموجهة أن تـؤدي إلـى حالـة مـن التعـود أو اإلدمـان عليهـا، 

 .(71)مما يضر بالفرد والمجتمع جسميًا ونفسيًا واجتماعيًا"

                                                           

استراتيجية المواجهة(، دار الكتب  –المكافحة ( سمير عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات )اإلدمان و 71)
 . 47م، ص7114القانونية، المحلة الكبرى، مصر، طبعة 

 .77علي البار، الموقف الشرعي والطبي من التداوي بالكحول والمخدرات، مرجع سابق، ص  مد( مح76)

 .776-7/741سابق،  مرجع( ابن منظور، لسان العرب، 77)

هـ 6717 ،6الفكر، ط دارالزواجر عن اقتراف الكبائر،  الهيتمي، حجر بن علي بن محمد بن أحمد( 73)
 .7/767م، 6447

 مكافحة برنامج لطالب محاضرات خصائصها، تقسيمها، أنواعها تعريفها المخدرات الفهد، محمد زكي( 77)
 .77ص هـ،6767 الرياض، فهد، الملك كلية األمنية، للعلوم العالي بالمعهد الجريمة

المخدرات على الشباب، دار الهالل، الرياض،  ارلعربي السعودي للطب الرياضي، ندوة أخط( االتحاد ا71)
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ات والمـؤثرات العقليـة السـعودي المـواد المخـدرة بأنهـا: نظام مكافحة المخدر  وعرف
( 6"كــل مــادة طبيعيــة أو مركبــة أو مصــنعة مــن المــواد المخــدرة المدرجــة فــي الجــدول رقــم )

 .(71)المرافق لهذا النظام"
: أيــة مــادة يتعاطاهــا النــاس بهــدف تغييــر الطريقــة التــي هــيفالمخــدرات  وبالتــالي

ا. ويشـمل هـذا الوصـف: الكحـول والتبـغ، كمـا يشـمل يشعرون أو يفّكرون أو يتصـرفون بهـ
المخدرات األخرى الطبيعيـة أو المصـنوعة. وتسـتخدم منظمـة الصـحة تعبيـر المـواد النفسـية 

ألن األخيــر يشــمل مــواد واســتخدامات عمليــة أو أخــرى عاديــة غيــر  ؛بــداًل مــن المخــدرات
 .(77)محظورة أو خطرة

 عالقة المؤثرات العقلية بالمخدرات:  - ب
 تعريفـاتذلك يمكن فهم العالقة بين المؤثرات العقلية والمخدرات من خالل ال وعلى

 السابقة، على النحو التالي:
: إذا قصدنا بمصطلح تعاطي المؤثرات العقلية تنـاول أي مـادة لهـا تـأثير علـى أوالً 

ســواء عــن طريــق الشــم أو التــدخين أو البلــع أو  ،الجهــاز العصــبي وعلــى العمليــات العقليــة
ويكـون  ،تتسبب في حالة من النشـوة أو الفتـور أو التخـدير أو التنـويم أو التنشـيط ،لحقنا

فيكون مصطلح المؤثرات العقليـة  ،من شأن هذه المادة أنها تسبب حالة من إدمان تعاطيها
 .(74)مرادفًا لمصطلح المخدرات والمسكرات

الســعودي ف نــه قــد  مكافحــة المخــدرات والمــؤثرات العقليــة لنظــام: أمــا بــالنظر ثانيــاً 
                                                                                                                                         

 .11هـ، ص6717

 ،سابق مرجع ،( المادة األولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة العربية السعودية71)
 (.717 - 677ص

ادي، المخدرات والمؤثرات العقلية أسباب ( عبد اإلله بن عبد هللا المشرف، و رياض بن علي الجو 77)
للعلوم األمنية، الرياض، الطبعة األولى،  يةالتعاطي وأساليب المواجهة، جامعة نايف العرب

 .71 ،71م، ص7166 -هـ6737

بن فالح السريحة، دليل المجتمع لمواجهة ظاهرة المخدرات، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات،  سعيد (74)
 المركزظاهرة اإلدمان في المجتمع السعودي،  ،سعيد بن فالح السريحة .م7166الرياض، 
 .م7166جامعة الملك سعود، الرياض،  ،الشباب ألبحاثالوطني 
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"المخـدرات الطبيعيـة" علـى  تعبيـرومـواد المـؤثرات العقليـة، فـأطلق  لمخـدراتفّرق بين مـواد ا
مخــدر  لســواء كانــت باقيــة علــى حالتهــا الطبيعيــة مثــ ،المــواد المخــدرة ذات األصــل النبــاتي

 مثـل: تحويـل األفيـون إلـى ،األفيون، أو جرت عليها عمليات تحوير فتحولت إلى شكل آخـر
 هيروين. 

 
م وتعـديلها، 6416الجداول المرفقة باالتفاقية الوحيـدة للمخـدرات لسـنة  وتضمنت

مثـل نبـات القنـب ونبـات الخشـخاا ونبـات  ،النباتات المنتجة للمواد المخدرة ومستحضراتها
مثل: الحشيا والهيروين والكوكايين، وفرضت االتفاقيات حظرًا علـى  ،الكوكا ومستحضراتها

لمشروعة لتلك النباتات، وامتد الحظر ليشـمل إنتـاج واسـتخراج وفصـل وصـنع الزراعة غير ا
 مستحضراتها. 
ــى  أمــا ــاقير المــؤثرة عل ــة" أو "العق ــاقير التخليقي ــة" أو "العق ــر "المــؤثرات العقلي تعبي

الحالــة النفســية" أو "المــواد النفســية" أو "المــواد التـــي تــؤثر علــى العقــل"، فهــي تســـميات 
وتعرف المؤثرات العقلية بأنها عقاقير تحمل خصـائص المـواد المخـدرة  مختلفة لذات المواد،

ــة، وتصــنع فــي المختبــرات والمعامــل بــالطرق الكيميائيــة، مــن مــواد ومستحضــرات  الطبيعي
 مخلقة كيميائيًا، وال تحتوي على مواد ذات أصل طبيعي أو نباتي. 

أدوية تسـتخدم فـي العقلية هي في األصل  المؤثراتما نميل إليه ونأخذ به، ف وهو
عالج األمـراض، إال أن تأثيرهـا علـى اإلنسـان يعـادل تـأثير المـواد المخـدرة الطبيعيـة، وعلـى 
أثر تشديد الرقابـة وفـرض العقوبـات علـى االتجـار غيـر المشـروع بـالمواد المخـدرة الطبيعيـة 

 ،ديالً وتعاطيها، تحول الطلب إلى المؤثرات العقلية حيث وحـد فيهـا المتعـاطون والمـدمنون بـ
وقد كانت القوانين ال تحظره إلى أن فرضت عليها الرقابة الدوليـة باتفاقيـة المـؤثرات العقليـة 

 م. 6476لسنة 
من وجود مواد طبيعية )ذات أصل نباتي( تحمـل ذات خصـائص المـؤثرات  وبالرغم

العقليـــة، إال أن الشـــائع فـــي مجـــال مكافحـــة المخـــدرات أن المـــؤثرات العقليـــة هـــي األدويـــة 
ـــأثير وال مستحضـــرات الصـــيدلية التـــي تـــؤثر علـــى اإلنســـان الـــذي يتعاطاهـــا تـــأثيرًا يشـــبه ت

 .(74)المخدرات الطبيعية
 
 

                                                           

 . 47صسابق،  مرجع( سمير عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات، 74)
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 الشرعي والنظامي من المؤثرات العقلية الموقف: الثاني المطلب
 هاالمؤثرات العقلية عند البعض وعلى وجه الخصوص متعاطيها ومروجي أثارت

، حيث أحلوها ألنفسهم لعدم ورود نص صريح والمتاجرين بها إشكاالت شرعية ونظامية
وإلجازة النظام بعضًا من  ،-(31) ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿متناسين قول هللا تعالى:  –بتحريمها 

، ومن -لكن بضوابط معينة  –المؤثرات العقلية بنسب معينة في األغراض الطبية والبحثية 
 من المؤثرات العقلية. ميوالنظاعلينا التعرض لبيان الموقف الشرعي  الواجبهنا كان من 

 العقلية: ؤثرات: الموقف الشرعي من المأوالً 
عنيت الشريعة اإلسالمية ببيان األمور المحرمة عناية خاصة، واتخذت عند  لقد

 بيانها لتلك المحرمات طريقين: 
 : النص على األمر المحرم بخصوصه نصًا صريحًا ال يتناول غيره. أولهما

ة وأمور كلية يتناول الحكم المنصوص عليه فيها لكل : وضع قواعد عاموثانيهما
 . (36)ما يندرج تحتها مما هو موجود وقت التشريع أو يستجد بعده"

من المؤثرات العقلية إنما يعلم من الطريق الثاني،  ةالشريعة اإلسالمي وموقف
نما عرفت في المجت اإلسالمي بعدما عرفت  معحيث لم تكن معروفة وقت التشريع، وا 

 خدرات.الم
حرمة تناول القدر المؤثر على العقل من المواد  علىاتفق أهل العلم  ولقد

سواء كان بطريق األكل أو  ،تعاطيها بأي وجه من الوجوه فيحرم ،والعقاقـير المخدرة
وهذا ما ينطبق  ،الشراب أو التدخين أو السعوط أو الحقن بعد إذابتها، أو بأي طريق كان

 على المؤثرات العقلية. 
                                                           

 . 34: اآليةمن  جزء( سورة األنعام، 31)

المشددة للعقوبة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات ( محمود بن محمد بن إدريس حكمي، الظروف 36)
السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة الجنائية،  ليةالعق

 .11م، ص7114 -هـ 6731الرياض، 
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اعتمد الفقهاء على مجموعة من األدلة لتحريم المؤثرات العقلية باعتبارها  ولقد
 ومنها:  ،(37)مؤثرة على العقل ومخدرة له

 ،(33)[ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿تبارك وتعالى:  ( قول هللا6
ة من فكل طيب مباح وكل خبيث محرم، والمخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها خبيث

 أشد الخبائث وأعظمها ضررًا فيكون تحريمها منصوصًا عليه بهذه اآلية.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿( قــول هللا تعــالى: 7

 . (37)﴾ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 ،ويتصرف تصـرفات طائشـة ،الخمر والمؤثرات العقلية كالهما يفقد وعيه ومتعاطي
عــن الصــالة وســائر  غفلــةوكالهمــا يكــون فــي  ،الخــالف والعــداوة والبغضــاءتثيــر الشــقاق و 

 العقلية.  المؤثراتعلى تحريم  فيكون هذا دليالً  ،التكاليف أثناء فقده الوعي
ــهُ  َكِثيــُرهُ  َأْســَكرَ  َمــا: ]قــال ســننه أن رســول هللا  فــيماجــه  ابــنرواه  مــا( 3  َفَقِليُل

 .  (31)[َحَرام  
وهو بعمومـه  ،كان أو كثيراً  هذا الحديث كل مسكر قليالً  في حرم رسول هللا  فقد
ــاول المــ ــى كرةالعقليــة؛ ألنهــا مســ ؤثراتيتن ــدين  عل مــا ذكــره أكثــر المحققــين مــن علمــاء ال

 والطب.
جمهور المسلمين مـن الصـحابة والتـابعين لهـم  ومذهبهللا: " رحمه تيمية ابن قال

رام، ومـا أسـكر كثيـره فقليلـه حـرام، ب حسان وسائر العلماء أن كل مسكر خمر، وكل خمر حـ
 أبــي وهــو أحــد القــولين فــي مــذهب وأصــحابه، بــن حنبــل وأحمــد وأصــحابه مالــك وهــذا مــذهب

 .(31)طائفة من المشايخ" واختيار ،حنيفة أبي صاحب بن الحسن محمد اختيار وهو ،حنيفة
ة كثيــر  بــابفــي هــذا ال واألحاديــثرحمــه هللا فــي كتابــه " السياســة الشــرعية: " وقــال

ولم  ،أوتي من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وما أسكر بما جمع رسول هللا  ،مستفيضة
حدثت أشـربة كثيـرة بعـد النبـي  وقديفرق بين نوع ونوع، وال تأثير لكونه مأكوال أو مشروبا. 

                                                           

 .17 - 11( المرجع السابق، ص37)

 . 617: اآليةمن  جزء( سورة األعراف، 33)

 . 46 ،41: تاني( سورة المائدة، اآل37)

  .7/771 ،3347( سنن ابن ماجه، كتاب األشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث رقم 31)

 مجمع( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا ابن تيمية الحراني، مجموع فتاوى ابن تيمية، 31)
 هـ6761 السعودية، عربيةال المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك

  .37/641 م،6441
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 (37)داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة" وكلها. 
  هللاِ  َرُسـولُ  َنَهـى عنهـا قالـت: ]هللا رضـي سـلمة أم عـن عمـر ابـن رواه مـا( 7

 . (34)[َوُمْفِترٍ  ُمْسِكرٍ  ُكلِّ  َعنْ 
سـواه، ذلـك أن  مـام عقليـةال المـؤثراتالحديث أصرح في الداللة علـى تحـريم  فهذا

أن تكـون مسـكرة أو مفتـرة أو جامعـة بـين األمـرين، وعلـى جميـع هـذه  إمـاالعقلية  ؤثراتالم
يقتضــي التحــريم. قــال فــي عــون  والنهــيهــي عنهــا، االحتمــاالت فــ ن الحــديث نــص فــي الن
يبعد أن يستدل بـه علـى تحـريم البـنج  ال: الطيبي قالالمعبود عند كالمه عن هذا الحديث: "
 .  (34)ألن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها" ؛والشعثاء ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل

 نهــاأل  ؛المــواد حــرامال يشــك شــاك وال يرتــاب مرتــاب فــي أن تعــاطي هــذه  أنــه( 1
تفسد العقل وتفتـك بالبـدن، وتصـيب متعاطيهـا بالتبلـد  فهي ،تؤدي إلى مضار ومفاسد كثيرة

وعــدم الغيــرة، وتصــده عــن ذكــر هللا وعــن الصــالة وتمنعــه مــن أداء الواجبــات الشــرعية مــن 
ــخ ــنفس،  عتــداءذلــك ا وفــي ،صــيام وحــج وزكــاة.. إل ــدين، وال ــى الضــرورات الخمــس: ال عل

 إلى غير ذلك من المفاسد والمضار. ،والمال والعرض، والعقل،
أو األشـربة شـيئا يقتلـه بسـرعة أو  ةال يحل لمسلم أن يتنـاول مـن األطعمـ أنه( 1

 ،(71)﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿أو يضره ويؤذيه؛ قـال تعـالى:  -كالسم بأنواعه  -ببطء 
 . (76)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿تعالى:  وقال

المستند  ،لشريعة اإلسالمية: أنه ال ضرر وال ضرارالشرعية المقررة في ا والقاعدة
ـــنْ  ِضـــَراَر، َوال َضـــَررَ  ال: ]لحـــديث رســـول هللا  ُ، َضـــارَّهُ  َضـــارَّ  َم ـــنْ  َّللاَّ  َّللاَُّ  َشـــاقَّ  َشـــاقَّ  َوَم

 . (77)[َعَلْيهِ 
 
هللا في الموافقـات: هـذا الحـديث "دليـل ظنـي داخـل تحـت أصـل  رحمه الشاطبي قال

                                                           

( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا ابن تيمية الحراني، السياسة الشرعية في إصالح 37)
الراعي والرعية، الناشر وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية 

 .44هـ، ص6764الطبعة األولى،  ،السعودية

 . 77/771 ،(71137رقم ) حديثالنساء، حديث أم سلمة رضي هللا عنها،  مسند ،أحمد مسند( 34)

( محمد شمس الحق العظيم آبادي الطيبي، عون المعبود على شرح سنن أبي داود، دار الفكر، 34)
 . 61/46 ،(3141م، شرح الحديث رقم )6441 -هـ 6761

 . 74: اآليةمن  جزء( سورة النساء، 71)

 . 641: اآليةمن  جزءسورة البقرة،  (76)

 .7/11، 7371حديث رقم  ، سعيد الخدري  أبي عن ،( رواه الحاكم في مستدركه77)
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ار مبثــوث منعــه فــي الشــريعة كلهــا فــي وقــائع جزئيــات وقواعــد قطعــي، فــ ن الضــرر والضــر 
كليات.. ومنه النهي عن التعدي على النفوس واألموال واألعراض وعن الغصب والظلم وكل 
ما هو في المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو 

 . (73)شك" مراء فيه وال المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة ال
أثبتــت التحاليــل الطبيــة والتجــارب العلميــة أن المخــدرات بأنواعهــا هــي  وقــد هــذا

 مصدر العلل واألمراض العقلية والنفسية واالجتماعية المنتشرة في أنحاء العالم.
النفسـية وغيرهـا مـن الموبقـات تتـوافر فيهـا كـل  والعقـاقيرالمؤثرات العقلية  أن( 7

 تهـــدد ،للمـــال مضـــيعة فهـــي ،م الشـــرعي، فهـــي فـــوق أنهـــا مفســـدة للصـــحةأســباب التحـــري
 ،ألن كل من يقبل علـى المخـدرات ؛وتخل بالنظم المرعية واألمن العام ،العالقات االجتماعية

يكـون خارجـا عـن الطاعـة الواجبـة لـولي األمـر بقولـه تعـالى:  ،وقد حظرتها الدولة وحرمتهـا
ُسوَل َوُأوِلي اأَلْمِر ِمْنُكمْ الَِّذيَن آَمُنوا أَ  ي َهاأَ  َيا﴿ َ َوَأِطيُعوا الرَّ   رعمـ ابـن عنو  ،(77)﴾ِطيُعوا َّللاَّ

ــْمعُ  اْلُمْســِلِم اْلَمــْرءِ  َعَلــىقــال: ] أنــه عــن النبــي   ُيــْؤَمرَ  َأنْ  ِإال َوَكــرِهَ  َأَحــبَّ  ِفيَمــا َوالطَّاَعــةُ  السَّ
للنـــاس أمـــر ديـــنهم  يســـتقيم وال. (71)[َطاَعـــةَ  َوال َســـْمعَ  َفـــال ِبَمْعِصـــَيٍة، ُأِمـــرَ  َفـــِ ن ِبَمْعِصـــَيٍة،

يسـع أحـدا  وال ،طاعة هلل ورغبة فيما عنـده ،لهم واالنقياداألمر  ألوليودنياهم إال بطاعتهم 
تتفـق ونزواتـه وأهوائـه  إذا وجـدها ال ،وامتثال أوامرهم ،وينسلخ من طاعتهم ،أن يربأ بنفسه
 الشخصية.

 العقلية:: الموقف النظامي من المؤثرات ثانياً 
كل األنظمة والقوانين على منع المؤثرات العقلية الـواردة تفصـياًل بكـل نظـام  اتفقت

أو قانون، وذلك بتعاطيها أو حيازتها أو االتجار بها أو ترويجها أو التسـتر علـى مـن يقـوم 
بذلك، وذلك بوضـع عقوبـات مشـددة تكـون رادعـة لمـن يقـوم بتلـك الجـرائم، وزاجـرة لغيـرهم، 

ألنظمة النظام السعودي حيث أصدر نظـام مكافحـة المخـدرات والمـؤثرات العقليـة، ومن تلك ا
 . هـ4/7/6771( وتاريخ 34)م/ رقمالصادر بالمرسوم الملكي 

 
 المادة )الثالثة( منه على أنه:  فنصت

                                                           

دار ابن  –( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، الموافقات، دار ابن القيم 73)
 . 641 ،641م، ص7113 -هـ 6777عفان، 

 . 14: اآليةمن  جزء( سورة النساء، 77)

مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث  صحيح( 71)
 .6714/ 3، 6434رقم 
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 : ة"تعد األفعال اآلتية أفعااًل جرمي
 مهربين. تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من ال -6
جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجهـا  -7

أو صــنعها أو استخالصــها أو تحويلهــا أو اســتخراجها أو حيازتهــا أو إحرازهــا أو بيعهــا أو 
ـــا أو  ـــا أو تعاطيه ـــا أو المقايضـــة به ـــا أو تســـليمها أو تســـلمها أو نقله شـــراؤها أو توزيعه

أو التمـوين بهــا، إال فـي األحــوال  تمويلهـاأو تســهيل تعاطيهـا أو إهــداؤها أو  الوسـاطة فيهـا
 المنصوص عليها في هذا النظام، وطبقًا للشروط واإلجراءات المقررة فيه.

( المرافق لهذا النظام أو جلب أي 7زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم ) -3
 وارازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطـجزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحر 

نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه األفعـال إال فـي األحـوال 
كــل  مــن قــام  ارعــاً المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام وطبقــًا لرجــراءات المقــررة فيــه، ويعــد ز 

عنايــة بــالزرع إلــى حــين نضــجه بعمــل مــن األعمــال الالزمــة لنمــو البــذور أو الشــتالت أو ال
 وحصاده. 
صــنع معــدات أو مــواد أو بيعهــا أو نقلهــا أو توزيعهــا بقصــد اســتخدامها فــي  -7

 زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع. 
غســل المــواد المحصــلة نتيجــة ارتكـــاب أي جريمــة مــن الجــرائم المنصـــوص  -1

 النظام.  عليها في هذا
المشــاركة باالتفــاق أو التحــريض، أو المســاعدة فــي ارتكــاب أي مــن األفعــال  -1

 من هذه المادة.  1، 7، 3، 7، 6المنصوص عليها في الفقرات 
، 7، 6الشروع في ارتكاب أي فعل من األفعال المنصوص عليها في الفقـرات  -7

 .(71)من هذه المادة" 1، 1، 7، 3
 
 
 
 

                                                           

 . 646 ،641هـ، ص6771( شوال 74( وزارة العدل السعودية، مجلة العدل، العدد )71)
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 تشار المؤثرات العقلية بالمجتمع الطالبي الجامعيان أسباب: الثاني المبحث
 ةكثيـرة أن تبـين بطريقـة واضـحة وحاسـمة األسـباب الفعليـة لظـاهر  تدراسا حاولت

تعاطي المؤثرات العقلية وغيرها من المواد المسكرة، ولكـن أغلبهـا يحصـر تلـك األسـباب فـي 
كثـر أهميـة فيمـا نحـن البعدين االجتماعي والنفسي، على أسـاس أن هـذين البعـدين همـا األ 

 .سيأتيكما  ،بصدده، إال أننا نرى أن األسباب كثيرة ومتعددة
نؤكد أنه أيًا كانت األسباب فهي أسباب مكتسبة؛ ألن اإلنسان يولـد علـى  أننا كما

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿الفطرة؛ لقـول هللا تعـالى
ـــَراِنِه  َمْوُلــوٍد ِإال ِمـــنْ  َمــا: ]وقــول الرســـول  ،(77) َداِنـــِه َوُيَنصِّ ُيوَلـــُد َعَلــى اْلِفْطـــَرِة َفــَأَبَواُه ُيَهوِّ

َساِنِه...[ َخَلْقُت ِعَبـاِدي ُحَنَفـاَء  إنِّيعن رب العزة في الحديث القدسي: ]  وقوله. (74)َوُيَمجِّ
نَُّهمْ و  ،ُكلَُّهمْ  َياِطيُن َفاْجَتاَلْتُهْم َعْن دِ  اِ  َمْت َعَلْيِهْم َمـا َأْحَلْلـُت َلُهـمْ  ،يِنِهمْ َأَتْتُهُم الشَّ َوَأَمـَرْتُهْم  ،َوَحرَّ

ْل ِبِه ُسْلَطاًنا  .(74)[َأْن ُيْشِرُكوا ِبي َما َلْم ُأَنزِّ
تفشـــي المـــؤثرات العقليـــة بـــالمجتمع  لظـــاهرةهـــذا المبحـــث  فـــي ســـنتعرض ولـــذلك

تجــاه  للجامعــاتبــوي الطالبــي الجــامعي وأســبابها، ثــم نخــص بالحــديث الــدور التوعــوي والتر 
 وذلك في مطلبين متتاليين: لية،المؤثرات العق

 األول: حجم ظاهرة تفشي المؤثرات العقلية بالمجتمع الطالبي الجامعي. المطلب
  تجاه المؤثرات العقلية. للجامعاتالثاني: الدور التوعوي والتربوي  المطلب

 مع الطالبيظاهرة تفشي المؤثرات العقلية بالمجت حجم :األول المطلب
على حجم ظاهرة تفشي المؤثرات العقلية بالمجتمع الجامعي، ووضعها  التعرف إن

ومـن ثـم تقـدير المخـاطر والصـعاب الناجمـة عنهـا،  ،في حجمهـا الحقيقـي، ومعرفـة أسـبابها
يحـدد األدوار المطلوبـة لمواجهتهـا، وكيفيـة مكافحتهـا بـالطرق المناسـبة، مـع  أنمن شأنه 

بعـد  وخاصـةواالجتماعيـة،  االقتصـاديةفيها بظروفها الدينية والسياسية و البيئة التي نعيا 
العربيـة واإلسـالمية، واسـتقطاب نوعيـات  المجتمعـاتاستشراء ظاهرة التعـاطي واإلدمـان فـي 

ــى  جديــدة مــن الشــباب، وتزايــدت الكميــات المضــبوطة مــن المــؤثرات العقليــة والمخــدرات عل
 وأشكالها وأحجامها.  ااختالف أنواعه

                                                           

 . 31( سورة الروم، اآلية: 77)

 . 7/7177 ،7114معنى كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم  ( صحيح مسلم، كتاب القدر، باب74)

كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة  ،السابق المرجع( 74)
 . 7/7647 ،7411حديث رقم  لنار،وأهل ا
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 : تفشي ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية: أوالً 
خـالل العقـود الثالثـة األولـى  -الباحثون على أن المملكة العربية السعودية  يتَِّفق
  .(16)وكذلك المؤثرات العقلية ،(11)كانت خالية من وجود مشكلة المخدرات -من قيامها 

ـــادةَ  ومـــع ـــذي صـــاَحب زي ـــاعي ال ـــر االجتم ـــروة التغي  ـــة، الث ـــة  النفطيَّ ـــدوم العمال وق
األجنبية، ورحالت المواطنين إلى الخارج للتِّجارة أو السياحة أو التعليم، والزيـادة الملحوظـة 

د اســـتقراَر  المعتمـــرين،فـــي أعـــداد الحجـــاج و  ظهـــرت هـــذه المشـــكلة وتفاقمـــت بشـــكل ُيهـــدِّ
 .(17)المجتمع

                                                           

 التعاون  مجلس دول بعض في المخدرات تعاطي سعود، آل العزيز عبد بن سعود آل اإلسالم سيف( 11)
 مـ،6444 - هـ6714 الرياض، سعود، الملك جامعة اآلداب، كلية ماجستير، رسالة الخليجي،

 .71 ص

( تشير دراسات عديدة إلى أن ظاهرة تعاطي المخدرات والمسكرات قد عرفت في المجتمعات والحضارات 16)
عربية وغيرها. ويقال بأن الفراعنة القديمة، كالحضارة الفرعونية والرومانية واليونانية والصينية وال

هم أول من عرف المخدرات في منطقتنا العربية. وكان أهمها المخدرات المشتقة من نبات 
الخشخاا والقنب، لكن استعمال هذه النباتات وما يشتق منها من المخدرات كان مقصورًا على 

ون كان يستخدم لعالج مجال الطب، فاألفي يمجاالت بعيدة عن اإلدمان، حيث كانت تستعمل ف
وعمل مراهم آلالم الجسم، وكذلك كان يصنع منه مساحيق لنفس األغراض، كما  ،أمراض العيون 

كان الخشخاا المعروف باسم نبات "شبن" في ذلك الوقت يستعمل كدواء لتهدئة األطفال من 
فيون والحشيا، الصراخ. وقد عرف العرب في الجاهلية قبل اإلسالم الخمر، ثم عرفوا فيما بعد األ

والتي دخلت عن طريق المغول واختالط الحضارات، ثم عرفت بقية أنواع المخدرات والمسكرات. 
ولكن تعاطي الحشيا واألفيون لم يدخل دائرة الخطر من حيث التعاطي واإلدمان إال في عصور 

يعرفها  المماليك والعثمانيين، حيث يقرر بعض المؤرخين أن إساءة استخدام الحشيا كمخدر لم
العرب إال في القرن السابع الهجري، نتيجة الحتكاكهم بالشعوب األخرى التي جربت الحشيا 
كمخدر يبعث على السعادة والسرور. ومع بداية القرن الحالي أخذت إساءة استعمال المخدرات 
تشغل بال والة األمور، حيث بدأت تتدفق على البالد كميات ضخمة من الحشيا واألفيون من 

د اليونان، ثم ظهرت مشكلة إساءة استعمال المواد المؤثرة على الحالة النفسية "الباربتيورات بال
ن كانت  واألمفيتامينات"، وهي مواد تحدث آثارًا مشابهة لتلك التي تحدثها المخدرات الطبيعية، وا 

ي عيد، تتسم بوفرتها ورخص ثمنها، وأن أغلبها لم يكن يشمله التجريم. )حامد جامع ومحمد فتح
المخدرات في رأي اإلسالم، مجمع البحوث اإلسالمية، سلسلة البحوث اإلسالمية، الكتاب األول، 

. إبراهيم نافع، كارثة اإلدمان، مركز األهرام للترجمة 74م، ص6444(، القاهرة، 64السنة )
اإلدمان على المخدرات، الهيئة  المالح،. محمد نجيب 33 -31م، ص6444والنشر، القاهرة، 

. عبد العال الديربي، االتجار غير المشروع 47م، ص6443المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
قليمية ووطنية، المركز  بالمخدرات والجهود الدولية للوقاية منها بالتطبيق على تجارب عالمية وا 

 وما بعدها(. 64م، ص7161 ،6 طالقومي لرصدارات القانونية، القاهرة، 

 الطبعة الكويت، الربيعان، شركة العربي، الخليج دول في والمخدرات الشباب المصيقر، عبيد عبدالرحمن( 17)
 .بعدها وما ،67 ص م،6441 األولى،

http://www.alukah.net/culture/0/24124
http://www.alukah.net/culture/0/24124
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بكافـة أنواعهـا وصـورها  –والمـؤثرات العقليـة  –انتشرت المخدرات والمسكرات  وقد
أو شـهرية  أسـبوعيةأو مجلـة  ميـةفي الـدول اإلسـالمية والعربيـة، وال تخلـو أيـة صـحيفة يو 

من أخبار المخدرات والمسكرات والكميات التـي تضـبط منهـا، والجـرائم التـي ترتكـب بسـببها، 
ا، والضــحايا الــذين يــدفعون حيــاتهم نتيجــة لهــا، ولعــل أخطــر مــا والحــوادث التــي تنــتج عنهــ

خاصـة الجــامعي  –بـين الشــباب  –والمـؤثرات العقليــة  –يحـدث اآلن هــو انتشـار المخــدرات 
هم أمل األمة وثروتها القومية، فهـم نصـف الحاضـر وكـل  ذينفي عمر الزهور، وال –منهم 

 . (13)المستقبل
ــــت ــــض الدراســــات وبّين ــــات المخــــدرات  ،قضــــايا والمتهمــــينال أعــــداد (17)بع وكمي

ــي المملكــة مــن عــام  ــة عــام 6764المضــبوطة ف ــى نهاي هـــ، والصــادر مــن 6774هـــ وحت
ـــؤثرات العقليـــة  ـــواع المخـــدرات والم ـــذي يبـــين أن ـــة العامـــة لمكافحـــة المخـــدرات، وال المديري

 : يفي المملكة وهي كما يل لمضبوطةا
 الحشيا -أ
 األفيون  -ب
 الهيروين -ج
    ينالكوكائ -د
    القات - هـ
 الكراك -و
    األمفيتامين -ز
   كبسوالت السيكونال -ح
 الكبتاجون  -ط
 مواد خاضعة لتنظيم التداول )األخرى(. -ي

( كجــم، 7113هـــ )6764بلــغ مــا تــم ضــبطه مــن الحشــيا المخــدر عــام  حيــث
 وتتفاوت نسبة كميات الحشيا صعودًا أو نزواًل خالل العمر الزمني.

( كجـم، 71117هـ من الحشيا حوالي )6777م ضبطه خالل عام بلغ ما ت وقد
                                                           

 بيروت، الجيل، دار والسنة، والقرآن الطب بين والمسكرات المخدرات أرناؤوط، إبراهيم السيد محمد( 13)
 .6ص م،6447 - هـ6767 ى،األول الطبعة القاهرة، والتوزيع، للنشر الثقافي المكتب

 ،سابق مرجع ،المخدرات والمؤثرات العقلية افحةحكمي، الظروف المشددة للعقوبة في نظام مك محمود( 17)
 . 34 ،37ص
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 ( كجم. 611677هـ بلغ ما تم ضبطه )6774وهي أعلى نسبة تم ضبطها، وفي عام 
ما يخص المؤثرات العقلية فقد بلـغ مـا تـم ضـبطه مـن حبـوب األمفيتـامين فـي  أما

وقــد  ،( قــرص، وتتفــاوت الكميــات المضــبوطة مــن عــام آلخــر711311هـــ حــوالي )6764
حيــــث بلغــــت نســــبة المضــــبوط منــــه  ـهــــ6773ســــجلت أعلــــى نســــبة تــــم ضــــبطها عــــام 

 (.711333هـ فقد بلغ ما تم ضبطه )6774( قرص، أما في عام 613111116)
ــرى  ــوب الكبتــاجون مــن  ون أن مــن المفــروض أن تــدرج كبســوالت الســيكونال وحب

لمكافحـة المخـدرات  ضمن قائمة اإلمفيتامينات، ولكن اإلحصاء الصادر عن المديرية العامة
 (، قد أفرد كل صنف على حده، لذلك جاء الترتيب على ضوء ما ورد. 6جدول رقم )

( كبسـولة، 6111هــ )6764السـيكونال، حيـث بلـغ مـا تـم ضـبطه عـام  كبسوالت
( كبســولة. أمــا فــي عـــام 17141هـــ )6771وقــد ســجلت أعلــى نســبة تــم ضــبطها عــام 

 ة. ( كبسول77هـ فقد بلغ ما تم ضبطه )6774
( 7114366هــ حـوالي )6764تم ضبطه من حبـوب الكبتـاجون خـالل عـام  وما

 ( قرص.17631117هـ )6774قرص، وقد سجلت أعلى نسبة تم ضبطها عام 
ــل مــن حبــوب الكبتــاجون يرجــع إلــى ســهولة  والســبب فــي وجــود هــذا العــدد الهائ

إقبــال مــن جميــع  ثــم تهريبهــا عبــر الحــدود البريـة والبحريــة والجويــة، وهنــاك مــنو  ،إخفائهـا
علــى  دالفئــات وخصوصــًا فئــة الشــباب علــى تنــاول هــذه الحبــوب اعتقــادًا مــنهم أنهــا تســاع

نقـاص الـوزن ...  التحصيل الدراسي، والقدرة على العمل الشاق، كالسفر لسـاعات طويلـة وا 
 وغيرها من المعتقدات الخاطئة. 

عبارة عن حبوب  إلى أن هناك مواد خاضعة لتنظيم التداول )األخرى( وهي إضافة
معظمها يستخدم ألغراض طبية مشروعة إال أنه أسيء استخدامها، وقد بلغ مـا تـم ضـبطه 

( حبة. وهناك أنواعًا أخرى من المخـدرات والمـؤثرات العقليـة هـي 641771هـ )6774عام 
 األكثر انتشارًا في المملكة.

"البرنـامج العـالمي الـذي أصـدره  ،"م7161المخـدرات العـالمي لعـام  تقريـر" وأظهر
مليـون  711التـابع لألمـم المتحـدة، أن نحـو "، (UNODC)لمكافحة المخدرات والجريمة 
تعــاطوا المخــدرات غيــر المشــروعة، بمختلــف أنواعهــا.  % 1شخصــًا فــي العــالم، أي نحــو 

مليونـــًا يتعـــاطون منشـــطات وحبـــوب  74مليونـــًا يتعـــاطون البـــانغو، و 677ولفـــت إلـــى أن 
 4يـــون، ومليونـــًا يتعـــاطون األف 6311مليونـــًا يتعـــاطون الكوكـــايين، و 67"أكتستاســـي"، و

 ماليين يتعاطون الهيرويين. ولكن ماذا عن العالم العربي؟
أقـــراص  ،أبـــرز أنـــواع المخـــدرات المنتشـــرة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومـــن

طنـًا مـن  71نحـو  مصـادرةوزارة الداخلية إلى  وأشارت ،والكوكايين، والهيرويين بتاغون،الك

http://raseef22.com/life/2016/07/01/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/
http://raseef22.com/life/2016/07/01/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2016/June/number-of-drug-dependent-adults-up-for-first-time-in-six-years--now-at-29-million_-unodc-world-drug-report-2016.html?ref=fs1
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 .(11)من الهيرويين كيلوغراماً  11إلى  11الحشيا سنويًا، وما بين 
ــــًا عــــام  وأصــــدرت هـــــ ب جمــــالي المخــــدرات 6737وزارة الداخليــــة الســــعودية بيان

 وهي كالتالي: ،(11)المضبوطة
 )طن(. 76حشيا :  -6
 )قرص(. 61717631633امفيتامين:  -7
  )كيلو(. 477كوكايين:  -3
 )كيلو(. 14هروين:  -7
 )جرام(. 17كراك:  -1
 )كيلو(. 64شبو:  -1
  )طن(. 7477قات:  -7
 )كيلو(. 4أفيون:  -4
 )قرص(. 316611417مواد طبية:  -4

 ئولةالمؤثرات العقلية والمخدرات المضـبوطة مـن قبـل الجهـات المسسـ لحجم ونظراً 
ظــاهرة تعــاطي  تفشــيحســب التقــارير الرســمية بخــالف مــا لــم يــتم ضــبطه، يظهــر لنــا حجــم 

أخطـر مـن الغـزو الثقـافي،  ظاهرة هيو " الشباب بين"خاصة  مجتمعاتنا فيالعقلية  المؤثرات
هـذه  تعـاطيذلك ألن الغزو الثقافي إنما يستهدف العقول للنيل منها والسيطرة عليها، بينما 

دمانهاالمواد و  الشباب إنمـا يهـدف إلـى القضـاء علـى عقـول الشـباب وأبـدانهم فـي آن  بين ا 
شــباب المجتمــع فــي  فــارهوالقضــاء عليهمــا معــًا، وهــذا أمــر إن تمكــن مــن نشــب أظ ،واحــد

خاصة أنه يستقطب كل يـوم نوعيـات جديـدة مـن الصـبية والشـباب صـغيري  -وأفراده عامة 
 ذهب هذا المجتمع وضاع مستقبله. -السن من تالميذ المدارس وطلبة الجامعات

المنطقة العربية بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة تعـاني  حتهنا أصب ومن
نظــرًا الرتفــاع  ؛والمــؤثرات العقليــة المخــدرات فــيوع مــن تفشــي ظــاهرة االتجــار غيــر المشــر 

عـن موقعهـا الجغرافـي  الَ فضـ ،بحالة مـن االسـتقرار النسـبي اوتمتعه ا،مستوى المعيشة فيه
الــذي جعلهـــا بــين ملتقـــى دول اإلنتـــاج واالســتهالك، فأصـــبحت دواًل مســتهلكة للعديـــد مـــن 

                                                           

مقال منشور على موقع  ،على نسب استهالك المخدرات في بعض الدول العربية جولةهالل،  أيمن( 11)
 http://raseef22.com  م.61/7/7161بتاريخ  لكتروني" اإل 77"رصيف

  www.moi.gov.saالدولية )اإلنترنت(:  المعلوماتوزارة الداخلية السعودية على شبكة  موقع( 11)

http://raseef22.com/life/2016/07/16/%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%82%d9%84%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
http://www.moi.gov.sa/
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 .  (17)رية والبحرية والجويةالمخدرات التي تدخلها بطرق غير مشروعة عبر منافذها الب
فـ ن الجزيـرة العربيـة  7161الهيئة الدوليـة للرقابـة علـى المخـدرات لعـام  وبحسب

عربيـة أخـرى، كمـا أن  انتستخدم كمنطقة عبور لتهريب الهيـروين مـن أفغانسـتان نحـو بلـد
( االحشـيالكوكايين الوارد من أمريكا الجنوبية يصل المنطقة عبر أوروبا، وال يزال القنـب )

 .(14)أكثر المخدرات تداواًل في شبة الجزيرة العربية
دمان المؤثرات العقلية والمخدرات والمواد المسكرة  ظاهرةولذلك أصبحت   تعاطي وا 

وخاصـة  ،جميع أنحاء العـالم في والتربويين ئولينالمشكالت التي تشغل بال المس خطرأ من
 عالمنا اإلسالمي الواعد.

 ات العقلية في المجتمعات الطالبية الجامعية:: أسباب تفشي المؤثر ثانياً 
وانتشـارها  ،دراسات عديدة تجاه معرفة األسباب المباشرة لتعاطي المخدرات أجريت

منها ما يدخل  دة،عوامل متعد إلى األسبابهذه الدراسات  أهم أرجعتبين الشباب خاصة، و 
قصـاء، العـوز المـادي(، تحت ما يعرف بالعوامل االجتماعية )التفكك األسري، التهمـيا، اإل

العصــبية، االنفعاليــة،  خــتالالتوالـبعض اآلخــر يــدخل تحــت مــا يعـرف بالعوامــل النفســية )اال
ـــراب، الســـيكوبانية( ـــة  المـــؤثراتانتشـــار  أســـبابالدراســـات  هـــذه وقســـمت. (14)االغت العقلي

اصـة الخ األسـبابو  ،األسـرية األسـبابو  ،الحضـارية األسبابمحاور ) ةطبقًا لثالث المخدراتو 
 .(11)بالمتعاطي(

جريدة عكاظ السعودية دراسـة تبـين فيهـا عوامـل تعـاطي المخـدرات حسـب  وأوردت

                                                           

االتجار غير المشروع  ،العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، )مينافاتف( مجموع( 17)
 . 71ص م،7166ل األموال، المنامة، البحرين، بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغس

-67 دمشق، السورية، العربية الجمهورية والمخدرات، الدولي االجتماعي التغير بريك، صالح يوسف( 14)
 قام والعولمة، المخدرات" كتاب ضمن نشره وتم م،67/7/7111-61 - هـ61/1/6777

 الدراسات مركز األمنية، علوملل العربية نايف جامعة وآخرون، التير عمر مصطفى بجمعها
 .7ص م،7117 - هـ6774 الرياض، العلمية، الندوة والبحوث،

مبارك طالب، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعاطي المخدرات، ندوة "دور  أحسن( 14)
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ،المؤسسات التربوية في الحد من تعاطي المخدرات"

 .13م، ص7/7/7117-7هـ الموافق 67-61/3/6774

 اإلسالمية التربية منظور من للمخدرات األحداث تعاطي من الوقاية في األسرة دور البراك، علي ناصر( 11)
 م،6446 المنصورة، جامعة بدمياط، التربية كلية ماجستير، رسالة السعودية، العربية المملكة في
 .613 ،617ص
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 : (16)التالي( 6) رقمدراسة العوامل، ويتمثل في الجدول 
 العـوامل العدد
 الوازع الديني. ضعف 6
 السوء. أصدقاء 7
 األسري. التفكك 3
 فولة.النفسية واألمراض النفسية في الط االضطرابات 7
 األسرية السيئة )الدالل الزائد أو القسوة الشديدة(. التربية 1
 والفضول. التجربة 1
 .الفراغ 7
 السلبي. اإلعالم 4
 للخارج. السفر 4
 القيم االجتماعية. اندثار 61

أن ضعف الوازع الديني يأتي فـي صـدارة  سنجد( 6) رقمإلى هذا الجدول  وبالنظر
 بمبـادئنحو تعـاطي المـؤثرات العقليـة والمخـدرات، فتشـبع الشـخص  هذه العوامل التي تدفع

يمانــه القــوي يحــول دون وقوعــه فــي بــراثن المخــدرات واإلدمــان، أمــا ابتعــاده عــن  الــدين وا 
 العقلية والمخدرات. راتومنها تعاطي المؤث ،الدين، فذلك يجعله أقرب الرتكاب كل الموبقات

 
كفيـل بـأن تجـر الشـباب  ظاسة جريدة عكاشك أن بقية العوامل التي جاءت بدر  وال

والسيما وهم في تلك المرحلة العمرية الخطيرة، حيث يتأثر  ،جرًا في اتجاه التعاطي واإلدمان
 أو على مستوى المجتمع المحيط.  ،هؤالء بأية تغييرات تحدث على مستوى األسرة

ــى بعــض أســباب ظــاهرة تفشــي المــؤ  ونحــاول ــاء الضــوء عل ــي ثراتإلق ــة ب ن العقلي
 الشباب الجامعي، وهي كالتالي:

                                                           

 ومقرها م،6414 عام منذ والنشر للصحافة عكاظ مؤسسة عن تصدر سعودية، فةصحي عكاظ، جريدة( 16)
 بتاريخ ،(7371) العدد السعودية، العربية المملكة المكرمة، مكة بمنطقة جدة، مدينة الرئيسي

 .م7163 يونيو 61
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 الحضارية: األسباب -6
 غيــابوأهمهــا:  ،الحضــارية هــي: األســباب المرتبطــة بالبيئــة االجتماعيــة األســباب

الفــراغ الروحــي "الغفلــة عــن الصــلة بــاهلل" فــي المجتمــع  وجــودالقــيم األخالقيــة اإلســالمية. و 
ار الناتجة عن تعاطي المخدرات. توافر الوعي االجتماعي الكامل باألضر  عدمعامة. و  بصفة

المخـدرات فـي  انتشـاراستخدام وسائل اإلعـالم لدرجـة كافيـة فـي مكافحـة المخـدرات. و  عدمو 
تطهيـر البيئـة االجتماعيـة مـن عوامـل االنحـراف وتعـاطي  عـدمالمجتمع المحـيط بالشـباب. و 

الهادفـة فـي وسائل الترويح المناسـبة و  غيابجماعة الرفاق الصالحين. و  غيابالمخدرات. و 
ـــالفرد. و  ـــة المحيطـــة ب اإلغـــراءات مـــن مروجـــي المخـــدرات بوضـــع  وجـــودالبيئـــة االجتماعي

المدرسـة  مثـل-من المؤسسات االجتماعيـة  ئولينبعض المس تقصيرمسميات جذابة لها. و 
دورهــم تجــاه التحــذير مــن تعــاطي المخــدرات وكشــف أضــرارها.  فــي -والجامعــة وغيــر ذلــك 

ــة  بعــض أئمــة المســاجد تقصــيرو  ــي البيئ ــة بأضــرار المخــدرات ف ــدين نحــو التوعي ورجــال ال
أبنائه مـع قلـة جهـود  دأعداء اإلسالم ضده وض جههاالشرسة التي يو  والحملةاالجتماعية. 

فئة من المـواطنين تبغـي الثـراء السـريع عـن طريـق تجـارة المخـدرات.  ظهورالتصدي لها. و 
 األعمى للغرب.  التقليدو 
 األسباب األسرية:  -7

وعـــي األســرة بخطــورة تعـــاطي  عــدميكمـــن فيمــا يلــي:  أغلبهــااألســرية  ســباباأل
الخالفــات العائليـة والتفكـك األســري.  وجـودوتقصـير األسـرة فــي التحـذير منهـا. و  ،المخـدرات

األم بالعمـل خـارج المنـزل  ارتبـاطكثيرة خارج المنزل ولفترات طويلة. و  بأعمالاألب  انشغالو 
التربيـة  قصـوروين أو أحـدهما للمخـدرات أو المـواد المهدئـة. و األبـ تعـاطيولفترات طويلة. و 

قيــام األســرة بــدور الرقيــب  عــدماألســرية والــدور التربــوي الــذي ينبغــي تأديتــه فــي المنــزل. و 
وقـت والعـودة  أيوالخروج من المنـزل فـي  ،وترك الحرية له كما يشاء ،المباشر على االبن

غير الملتزمين بقواعد اإلسـالم فهمـًا وسـلوكًا. الخدم في البيوت من  استقدامفي أي وقت. و 
األسرة في تأدية دورها نحو أمر االبن بالمواظبة على الصالة في جماعة المسـجد.  تكاسلو 
 أفالم فيديو تدعو لقيم خبيثة وعرضها باستمرار داخل المنزل.  استقدامو 
 الخاصة بالمتعاطي:  األسباب -3

ـــة  األســـباب ـــاطيالم بالشـــبابالمتعلق ـــة أهمهـــا:  تع ـــةللمـــؤثرات العقلي ـــدى  الرغب ل
يفيـد الفـرد  مـااألمثـل لوقـت الفـراغ في االسـتغالل عـدمالمتعاطي في اقتحـام سـور الممنـوع. و 

االضـــطرابات النفســـية  وجـــود. و لفـــردالدراســـي وكثـــرة الرســـوب عنـــد ا التخلـــفومجتمعـــه. و 
حـراف والقـيم الشخص علـى المجـالت التـي تـدعو إلـى االن طالعومسببات القلق النفسي. وا

   السوء في كثير من األماكن العامة والخاصة. اقرف مصاحبةالهابطة. و 
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الخلـيج العربيـة بصـفة  دولو  المملكـة فـيالعقلية  مؤثراتال انتشارعوامل  -7
 خاصة:

وكمية  المخدراتالعقلية و  المؤثراتعن تعاطي  افرةالمتو  اإلحصاءاتالبيانات و  تدل
أن هنــاك ارتفاعــًا  علــىلمخــدرات فــي دول الخلــيج العربيــة المضــبوطات والقضــايا الخاصــة با

أو الكميــات المضــبوطة، كمــا تــدل علــى  التجــار،أو الحيــازة وا ،ملحوظــًا ســواء فــي التعــاطي
 دخول أنواع جديدة من المخدرات لم تكن معروفة أو مستعملة من قبل بهذه المجتمعات. 

اشر أو غير مباشر فـي بشكل مب أسهمتمن العوامل  وعةأن هناك مجم والحقيقة
 :  (17)ويمكن إيجاز هذه العوامل فيما يلي ،تفشي هذه الظاهرة

 التغير االجتماعي السريع: -
ــة فــي  إنحيــث   ــيج أدى إلــى حــدوث تغيــرات جذري ظهــور الــنفط فــي منطقــة الخل

 وطفحـتالمجتمع أدت إلى تغير واختالل في القيم والمعايير االجتماعية التي كانـت سـائدة، 
والصـراع بـين  ،طح العديد من المشاكل والضغوطات النفسية، مثل: النزعـة الفرديـةعلى الس

والتكالــب  ،والوصــول إلــى الثــروة والغنــى بأســرع الطــرق  ي،والتفكــك األســر  ،القــديم والحــديث
من الظواهر المصـاحبة للتغييـر  كودخول ثقافات مختلفة في المجتمع، وغير ذل ،على اللذة

 االجتماعي السريع. 
هذه القيم وفي المناخ السيئ أصـيب األفـراد بعامـة والشـباب بخاصـة بتـوترات  مثل

وضغوطات نفسية واجتماعية شديدة انعكست على سلوكهم وتصرفاتهم، وكان ذلك من أهـم 
البحـث عـن التعـويض والسـلوى والهـروب مـن هـذا الواقـع  ىالدوافع التي دفعـت بالشـباب إلـ

 نقع المخدرات.إلى منحدر ومست هماألليم، فكان انحدار 
أنه مـع التغيـر االجتمـاعي السـريع للمجتمـع الخليجـي وظهـور قـيم واتجاهـات  كما

بدأ ظهور التسامح والتساهل إزاء أمور كانت غير مقبولة سـابقًا، ففـي الماضـي لـم  ،جديدة
يخفــف مــن درجــة  ععلــى تــدخين ســيجارة أمــام والــده، ثــم بــدأ المجتمــ ؤيكــن الشــباب يجــر 
 الصرامة والتحفظ.

 الوافدة: العمالة -
مــع ظهــور الثــروة النفطيــة وزيــادة عائــداتها، والتــي ترتــب عليهــا زيــادة  إنــه حيــث

ــان مــن  ــة، وك ــي المنطق ــة ف ــالزمجهــود التنمي ــدول  ال ــدة مــن ال ــة الواف ــذلك اســتقدام العمال ل
فـي األحيـاء  فـدةالخارجية، حتى أصبح مـن الظـواهر المقلقـة فـي الخلـيج تغلغـل العمالـة الوا

                                                           

 .673-674 صسابق،  مرجعالشباب والمخدرات في دول الخليج العربية،  ،الرحمن المصيقر عبد (17)
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وال  حيـاء،وتفاعلهم مع األحداث والشباب في هـذه األ ،والمكتظة بالسكان المحليينالسكنية 
الخلق والمنحرفين من بين أفراد هذه العمالة، فعملـوا علـى جـر  ئىيخلو األمر من وجود سي

المخـدرات.  وتعـاطيالشباب من السكان األصليين والوافدين اآلخرين إلى السـلوك المنحـرف 
 تجـاركبيرة من المواطنين مـع هـؤالء العمـال األجانـب فـي اال  أعداد ذلك في تورط أسهموقد 

 في المخدرات.

 للمجتمع الخليجي: السكانية التركيبة -
الشريحة العريضة من سكان دول الخليج هي من األطفال والشباب، وقد  إن حيث

مريـة الفئـات الع أكثـرواألبحـاث علـى أن المـراهقين والشـباب هـم  الدراسـاتأكدت العديد من 
اتسـاع هـذه الشـريحة مـن أهـم األسـباب التـي  كـان قـدلـذلك ف ،المخـدرات تعاطيفي  انخراطاً 

 .المخدراتمهدت النتشار 
 :الجغرافي الموقع -

( وبلـدان أفغانسـتان – إيـران –وقوع الخليج العربي في منطقة )باكسـتان  إن حيث
يًا لتهريب المخدرات، ومع رئيس معبراً قد جعل منطقة الخليج  ،شرق آسيا المنتجة للمخدرات

تـم تهريـب كثيـر منهـا إلـى داخـل  المنـاطقتدفق كميات المخـدرات إلـى هـذه الـدول مـن تلـك 
ــة.  ــدول الخليجي ــي المــواني  أن كمــاال ــرة مــن الســفن ف ــة وتكــدس أعــداد كبي الســوق النفطي
علـى تهريـب المخـدرات إلـى هـذه المنطقـة بشـكل مباشـر،  اعدسـ الخليجيـةوالمرافئ البحرية 

دمانها. تعاطيهامن ثم ساعد على و   وا 
 االقتصادي: المستوى  ارتفاع -

الــدول العربيــة، أدى إلــى  يالــذي خلفــه اكتشــاف البتــرول فــ االقتصــادي فاالزدهــار
وازدادت القوة الشرائية واالستهالكية واإلسراف واإلنفاق بشكل  األفراد،ارتفاع مستوى دخول 

ــي أيــد ومــعملفــت للنظــر.  ــة تــوفر هــذه الــدخول ف ي الــبعض ممــن تنقصــهم الخلفيــة الديني
وعدم الدراية بمساوئ المخدرات وآثارهـا، ورغبـة  ،الوازع الديني لديهمالصحيحة، وممن يقل 

دمانهـا رغـم ارتفـاع  سورمنهم في اقتحام  الممنوع، اتجه البعض إلـى اسـتعمال المخـدرات وا 
 .أثمانها

 خارج المنطقة: والرحالت السفر -
الشــباب الخليجيــين أنهــم بــدأوا فــي التعــاطي أثنــاء رحالتهــم العديــد مــن  ذكــر فقــد

وفــي ظــل  ،للتعلــيم خــارج أوطــانهم، وهــم فــي غيبــة عــن الرقابــة األســرية أوســواء للســياحة 
 القيم التي نشأوا عليها في بلدانهم األصلية. عنوجود قيم مختلفة 
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 لوقت الفراغ: ألمثلا االستثمار عدم -
يعانيها الشباب الخليجـي ونقـص الفـرص المتاحـة  أهم المشكالت التي من فالفراغ
وحاجـاتهم وتصـريف طاقـاتهم الكامنـة فـي مصـارفها المفيـدة، ولـذلك  الشبابإلشباع رغبات 

فـــي جـــذب هـــؤالء الشـــباب إلـــى منحـــدر  بـــدورهاوأصـــدقاء الســـوء  الرفـــاق جماعـــات قامـــت
 المخدرات والتعاطي.

 :اإلمكانات المتعلقة بمكافحة المخدرات في النقص -
تهريـــب المخـــدرات وتعاطيهـــا لـــم يعـــد عمـــاًل فرديـــُا، بـــل أصـــبحت هنـــاك  إن حيـــث

تديرها، ومن ثم ابتدعت وابتكرت أسـاليب جديـدة يصـعب كشـفها،  دوليةجماعات وعصابات 
 ويسـتلزموهـذا يمثـل عبئـا علـى جهـود ورجـال مكافحـة المخـدرات،  جديـد،وذلك في كـل يـوم 

 يـوم؛دومـًا ب ضـافات جديـدة وكفـاءات جديـدة كـل أسـاليب المواجهـة وتـدعيمها  تطوير أيضا
 للكشف عن المخدرات وأساليب تهريبها وضبطها.

 وسهولة الحصول عليها: المخدرات توفر -
األســباب الخاصــة التــي أدت إلــى انتشــار المخــدرات فــي دول الخلــيج  بــين ومــن

لكحوليــة ســواء كــان بــالطرق القانونيــة كالمشــروبات ا ،عليهــا الحصــولالعربيــة هــو ســهولة 
أو الطــرق غيــر القانونيــة عــن طريــق  ،القــانون فيهــا بــذلك يســمح)فــي بعــض الــدول التــي 
جميع األسباب السـالفة الـذكر هـي التـي أدت ضـمنيًا إلـى  ولعل ،التهريب للمخدرات وغيرها(

 تواجد هذا السبب.
 المؤامرة على شباب األمة اإلسالمية:  -1

ات والمــؤثرات العقليــة وترويجهــا فــي أعــداء الــدين اإلســالمي نشــر المخــدر  فيعمــد
والتــي تعتمــد عليهــا األمــة والدولــة فــي  ،العــالم اإلســالمي بهــدف إضــعاف البنيــة األساســية

أال وهـي فئـة الشـباب خاصـة الجـامعي، وبمـا أن مـن أهـداف  ،مسيرتها نحو النماء والتقـدم
ســتهدف تجــار تجــارة المــؤثرات العقليــة والمخــدرات هــو الحصــول علــى الــربح المــادي، فقــد ا
المملكـة  ومنهـا ،المخدرات والمـؤثرات العقليـة تـرويج هـذه السـموم فـي معظـم الـدول العربيـة

 العربية السعودية.
 االعتقادات الخاطئة: -1

االعتقـــاد بعـــدم حرمـــة المـــؤثرات العقليـــة لعـــدم وجـــود نـــص صـــريح بحرمتهـــا،  -
لمـا بينـاه مـن حرمـة  ؛يحواستخدامها في األغراض البحثية والعلمية، وهذا اعتقاد غير صـح

 في المبحث األول. لعقليةالمؤثرات ا
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طالة  تأثيراً للمؤثرات العقلية  بأن عتقاداال - على اللذة الجنسية من حيث اإلثارة وا 
فترة الجماع، وهذا اعتقاد خاطئ يمثل أسـطورة اجتماعيـة فـي بعـض المجتمعـات، والحقيقـة 

ان وتبلد المشـاعر وعـدم اإلحسـاس، ومـن هنـا السرح ينتابه المؤثرأنه عندما يتعاطى الفرد 
 يكون الوهم بأن المخدر هو السبب في إطالة فترة الجماع وفي اللذة الجنسية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجاه المؤثرات العقلية اتالتوعوي والتربوي للجامع الدور: الثاني المطلب
 وقتنـا في للجامعات والتربوي  التوعوي  الدور ضعف وبشدة نلحظ أن المؤسف من

 تعـاطي مكافحـة كظـاهرة وشـبابها بطالبهـا تتعلـق والتي الهامة القضايا في وخاصة الحالي،
 : أهمها عوامل عدة إلى المحدودية هذه وترجع والمخدرات، العقلية المؤثرات

ـــوي والتوعـــوي فـــي معالجـــة ظـــاهرة أوالً  : عوامـــل ضـــعف دور الجامعـــات الترب
 المؤثرات العقلية: 

 تربوية والتوعوية بالجامعات: محدودية االهتمام باألبعاد ال - أ
 محدودية العلمية، لألبحاث( الببليوغرافي) الكشفي المسح خالل من اتضح
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 الوعي نشر في – كالجامعات – العلمية المؤسسات ودور التربوية باألبعاد االهتمام
 هذه لمعالجة التربوية واألساليب والوسائل – العقلية والمؤثرات - المخدرات بأخطار
 الدراسات من لمزيد ملحة حاجة هناك بأن التوصية إلى الدراسة هذه وخلصت ،الظاهرة
 رأسها وعلى العامة الثقافة تشكل التي المؤسسة دور فعالية لزيادة العلمية والبحوث
 . العقلية والمؤثرات (13)المخدرات على المشروع غير الطلب من للحد والجامعات، المدارس

 الذي األرحب المجال هي الجامعات رأسها وعلى والتعليمية العلمية فالمؤسسات
 حول السليمة بالثقافة وتزويدهم الشباب لتأهيل والتوجيهات والمنظمات الطاقات فيه تبنى

 مؤسسات من كثيراً  أن هنا األهم والمشكلة وأضرارها، – العقلية والمؤثرات – المخدرات
 لهؤالء الرعاية ودور المشافي وانتشار واإلدمان، التعاطي حاالت بعالج اهتمت المجتمع
صالح التوعية عن وغفلت المدمنين،  شيوع إلى تؤدي التي األسباب ومعالجة األفكار، وا 

 الخلل أن وطالما الراقع، على الخرق  اتساع إلى أدى مما الشباب أوساط في الظاهرة هذه
 وهم قدو  مطردة، وبصورة مخرجاتها فستستمر قائمًا، زال ال المشكلة مع التعامل في

 سبيل على المخدرات تعاطي كانتشار المادية والمنتجات األشياء أن يزالون  وال الكثيرون 
 في فاألشياء المحزنة، العقلية الطفولة من حالة وهذه باألفكار، لها عالقة ال المثال

 تحمل األشياء أن كما األشياء، تستدعي التي هي واألفكار لألفكار، مجسدة صورة حقيقتها
نما فراغ، من تنشأ ال فهي أفكارها، وثقافة مناخ اهاثناي في  .(17)فكرية منظومة ثمرة هي وا 
 :الظاهرة تسطيح - ب

 السطح، إلى نسبناها ولذلك خارجية، بمظاهر الظاهرة معالجة بالتسطيح نعني
 يقدم ال الصورة بهذه وانتشارها المخدرات، حتى أو العقلية المؤثرات تعاطي ظاهرة فمعالجة
 من جزء والسطح الخارجي، لسطحها يعرض بل أبعادها، لكامل وناجحاً  تكامالً م عرضاً 
 .(11)كلها ال الظاهرة

 إلى يتحول قد وآثارها العقلية المؤثرات أخطار عن الحديث أن في تكمن والخطورة
                                                           

 دور ندوة المخدرات، بأخطار الوعي نشر في ودورها التربوية المؤسسات إسماعيل، أبو القادر عبد أكرم( 13)
 مركز األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة المخدرات، تعاطي من الحد في التربوية المؤسسات
 نجوى . 3ص م،7/7/7117-7 الموافق هـ61/3/6774-67 الرياض، والبحوث، الدراسات

 والدراسات للبحوث وتحليلية توثيقية دراسة: مصر في المخدرات ظاهرة وآخرون، الالفو 
 .م7117 األولى، الطبعة القاهرة، والجنائية، االجتماعية للبحوث القومي المركز االجتماعية،

( عمر عبيد حسنة، تقديم كتاب: إصالح الفكر اإلسالمي، لطه جابر العلواني، المعهد العالمي للفكر 17)
 . 61م، ص6441سالمي، الطبعة الثانية، اإل

 ،م6441( طه جابر العلواني، إصالح الفكر اإلسالمي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية، 11)
 .31ص
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 فروق  وجود الدراسات بعض أثبتت فقد واإلصالح، للوقاية سبيالً  يكون  أن بدل هدم معول
 بها والمعرفة والدراية والمخدرات العقلية المؤثرات تعاطي بين ئيةإحصا داللة ذات

 في والرغبة المضمون، عن بالشكل االهتمام نتيجة المنهج هذه وينشأ ،(11)وتجربتها
 نفي ولعل المسئولين، عطف الستدرار اإلعالمية، والدعاية التأييد لكسب العاجلة االستمالة
 التربويين يشجع ما المسئولين لسان على ربويةالت المؤسسات في الظاهرة هذه انتشار
 .(17)منهجية بصورة معها التفاعل وعدم إهمالها، على
 بالقضاء الكفيلة السياسيات ورسم وتشخيصها الظاهرة هذه معالجة محاوالت معظم - ج

 أو التربوية، المؤسسات في الهرم أعلى من تأتي ألوائها، من والتخفيف عليها،
 هذه الغالب وفي المخدرات، مكافحة وأجهزة العام كاألمن لرديفة،ا األخرى  المؤسسات

نما للتطبيق، قابلة غير المفروضة البرامج  مع تتالمس إن ما ورؤى  شعارات هي وا 
 .(14)الرياح وتذروها تتناثر حتى التربوي  الواقع تضاريس

 
 في ى األخر  المجتمعية واألجهزة التربوية المؤسسات بين والتنسيق التخطيط ضعف - د

 وتبادل األهداف فتوحيد منها، والتحذير والمخدرات العقلية المؤثرات بأخطار الوعي نشر
 على القضاء في النجاح من كبيراً  قدراً  يحقق المؤسسات هذه بين التخطيط وتكامل األدوار
 . ومحاصرتها الظاهرة هذه

 ومؤسسات التربوية المؤسسات قبل من المبذولة الجهود بين الفصل فهذا
 هذه بين واضح تصدع إلى أدى الظاهرة هذه أخطار من التحذير في األخرى  المجتمع

 هذه على التغلب في والنجاح التقدم عدم محور هو التصدع وهذا جميعًا، المؤسسات
 بين هائل توافق حدوث من فالبد تحل أن لألزمة يراد كان إذا: "كومبز قال وكما األزمة،
ذا.... الطريق منتصف في الطرفان فيه يلتقي والمجتمع، التعليم  في ليحدث ذلك يكن لم وا 

 النظم إطار تصدع إلى سيؤدي والمجتمع التعليم بين التباين ف ن القريب، المستقبل
 .(14)"الحاالت بعض في مجتمعاتها إطار وربما التعليمية،

                                                           

محافظة أسيوط،  على( إيناس محمد عبد الناصر، دور التعليم في مواجهة المخدرات: دراسة ميدانية 11)
 م.6447جامعة أسيوط، مصر،  تربية،تربية، كلية القسم أصول ال ،رسالة ماجستير

( أنور الشرقاوي، األبعاد النفسية واالجتماعية والتربوية لمشكلة اإلدمان لدى الشباب، المركز اإلقليمي 17)
 م. 6446مصر،  ،لتعليم الكبار، القاهرة

 م.7116، الكويت، 711رقم  معرفة،( نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، سلسلة عالم ال14)

(14 )241 oxford, -x and 1-Coombs.P.H (1968) the word educational pp.1
University press (New York), London, Toronto. 
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 حصائياتاإل الباحثين استهوى  فقد الظاهرة، هذه لمعالجة التربوي  التنظير جهود ندرة - هـ
 تتفق ال التي التربية طبيعة عنهم وغاب االرتباط، وعالقات والمؤشرات، واألرقام والجداول

 أو قياسها يتعذر عدة بأمور تمتلئ التي بلداننا مثل في خاصة الكمي التحليل حدود مع
 بأخطار الوعي وزيادة التعاطي، معالجة مثل قضايا في وخاصة الكمي، للتحليل إخضاعها
 الحاضر الوقت في – يسمح ال السائد الثقافي فالمناخ العقلية، والمؤثرات (71)تالمخدرا
 أن دون  الجدلية القضايا بعض من علنية مواقف وباتخاذ الرأي، عن بالتعبير – األقل على
 أو العمل في منه مواقف على أو المجتمع في الشخص صورة على سلبية آثاراً  ذلك يترك
 .(76)اليومية الحياة في
التي تحد من فاعلية الجامعات عن أداء دورها في نشر  المعوقات: ياً ثان

 :العقليةالمؤثرات  أخطارالوعي ب
مشكلة المؤثرات العقلية بأبعادها النفسية واالجتماعية واالقتصادية في غاية  إن

التعقيد، حيث تتشابك وتتقاطع الجهود األمنية والثقافية والتربوية واإلعالمية في زيادة 
ضبابية هذه الظاهرة  مي بأخطار هذه الظاهرة، لذلك ف ن المؤسسات التربوية أماالوع

ولعل أبرز المعوقات التي تحد من  ،المجتمعية تجدها تنجح حينًا وتتعثر أحيانًا في مهمتها
 :(77)فاعلية هذه المؤسسات التربوية ما يلي

العالمي لمكافحة  الموسمية في العمل، فغالبًا ما تنشط هذه المؤسسات في اليوم -6
المخدرات، أو أيام الحمالت المحلية التي تقوم عليها بعض أجهزة المملكة، فالتوقف عن 

وعدم مواصلة العمل قبل النجاح في نشر الوعي بأخطار المؤثرات العقلية  ،اإلنجاز
يجاد كوادر مؤهلة علميًا وثقافيًا واجتماعياً   والمخدرات بصورة جلية تعم فئات المجتمع، وا 

ومواد موازية  ،لمتابعة المسيرة، وتوفير المناهج والمقررات الالزمة بأقسام الجامعات
وتحقيق  ،للقنوات الفضائية واإلعالمية المحلية من أكبر العوائق التي تحول دون النجاح

 األهداف.
 زتعزي لتضمن ،التوقف عن التقويم والمراجعة للبرامج والجهود المبذولة بصورة واقعية -7
 وتصوب االختالالت التي تظهر أثناء العمل.  ،هود المثمرةالج

                                                           

 .771سابق، ص مرجعوعصر المعلومات،  لعربية( نبيل علي، الثقافة ا71)

العالم العربي، مؤتمر البحث التربوي ( وهبة نخلة، تداعيات غياب الفكر البحثي على البحث التربوي في 76)
 .64ص  ،م6444تشرين الثاني  1 - 3 ،األردن عمان،في الوطن العربي إلى أين، 

 مرجع( أكرم عبد القادر أبو إسماعيل، المؤسسات التربوية ودورها في نشر الوعي بأخطار المخدرات، 77)
 .64 -67ص ،سابق
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األخرى، الدينية، واألمنية  عيةالفردية وعدم العمل بروح الفريق مع المؤسسات المجتم -3
والصحية واإلعالمية، فاختالف األطروحات وعدم التنظيم وتوزيع األدوار قد يعني عدم 

هرة، مما يؤدي إلى بعثرة الجهود وتعثرها، وضوح الفكرة بالشكل الكافي لمقاومة هذه الظا
 وزيعها، والتنسيق مع كل األطراف.وعليه: يجب وضوح األدوار وت

عدم احترام الخصوصية الثقافية، فنقل الحلول التربوية الغربية لمكافحة هذه الظاهرة  -7
إلى  دون احترام الخصوصية الثقافية التي تعيشها المجتمعات العربية واإلسالمية تدفعها

الثقة فيها والتشكيك بأهدافها ومراميها، وال نعني هنا االنكفاء  ممقاومة هذه الجهود، وعد
على الذات، وعدم اإلفادة من جهود اآلخرين، إنما نعني احترام قيمنا ومعاييرنا في النظر 

 إلى األمور ومعالجتها. 
، فالبعد الديني والقيمي والتحذير من أخطارها ،إغفال البعد الديني في معالجة الظاهرة -1

ويعينه على رفض فكرة التعاطي ونبذها، فبالرغم من صعوبة  ،يضمن حصانة اإلنسان
إال أن أكثر الطرق يسرًا لحل المشكلة هو توظيف البعد  ،المشكلة بتعدد عواملها وتفاعلها

لعقلية، سوء استعمال المؤثرات ا رمالتي تح اإلسالم أحكامانطالقًا من  ،الديني واألخالقي
والتي تزيد من مناعة اإلنسان ضد مساوئ وأضرار المؤثرات العقلية والمخدرات، وقد غاب 

هذه البعد الديني واألخالقي عن أصحاب االهتمام في تحديد  –في كثير من األحوال  –
  .(73)استراتيجية الوقاية والعالج

 لجامعيالمؤثرات العقلية على المجتمع الطالبي ا مخاطر: الثالث المبحث
اخـتالف تخصصـاتهم العلميـة علـى مـا  علـى والباحثون  والعلماءالدراسات  أجمعت

تسببه المؤثرات العقلية والمخدرات من مخاطر ومشكالت صحية ونفسية واجتماعية وأمنيـة 
وال يكــاد يخلــو مؤلــف فــي هــذا البــاب إال ويشــير إلــى تلــك  ،(77)وحتــى سياســية واقتصــادية

خاصــة الجــامعي  الطالبــيذا األثــر يظهــر بشــدة علــى المجتمــع والمخــاطر، إال أن هــ اآلثــار
وارتكـابهم  ،منه، ويكون سببًا في انحراف كثير من الطـالب الجـامعيين عـن الطريـق العلمـي

 وهذا ما سنتعرض له في مطلبين متتاليين:  ،لجرائم متنوعة ال تخفى على القاصي والداني

                                                           

 ،6 طجريمة في المجتمعات العربية، مكتبة وهبة، القاهرة، االجتماعي وال غير( صالح عبد المتعال، الت73)
 .677ص ،م6441

( فالتورط في سوء استخدام المؤثرات العقلية يؤدي إلى إهدار المال العام، ويضعف من مستوى الحافظة 77)
االدخارية للمجتمع، وحرمان المجتمع من فرص استثمار هذه األموال في التنمية االقتصادية التي 

مثل خلق وظائف عمل لجزء من عمالته المعطلة، أو تنشيط  ،لى المجتمع ككل بالخيرتعود ع
القطاع االقتصادي. )صالح السعد، المخدرات أضرارها وأسباب انتشارها، مطابع األرز، بيروت، 

 (.76م، ص6447لبنان، 
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 جتمع الطالبي الجامعي. على الم ليةاألول: آثار المؤثرات العق المطلب           
 الثاني: عالقة المؤثرات العقلية بالجرائم. المطلب

 المؤثرات العقلية على المجتمع الطالبي الجامعي آثار: األول المطلب
المخاطر واآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية والسياسـية لتعـاطي  تضخمت  

قيقيــة يجــب أن تعلــن فيهــا حالــة األمــر وكأنــه حــرب ح أصــبح أنالمــؤثرات العقليــة، لدرجــة 
ــرد واألســرة والمجتمــع، فتكــاد تصــيب اإلنســانية بصــفة  الطــوارئ، فتثارهــا تخطــت حــدود الف
عامــة، وتخطــت حــدود الحاضــر والمســتقبل القريــب، فهــي خــراب خلقــي واجتمــاعي ومــادي 

مــا  وهــو ،ومعنــوي وصــحي وفكــري وثقــافي، وأكثــر الفئــات تــأثرًا هــي فئــة الشــباب الجــامعي
علـى  أثرهـاحيـث  مـننا للحديث عن أهم تلك األخطار على المجتمع الطالبـي الجـامعي يدفع

صحة ونفسية الطالب الجامعي، ثم نتنـاول أثرهـا علـى العمليـة التعليميـة الجامعيـة برمتهـا، 
 وذلك في نقطتين متتاليتين:

 : أثر المؤثرات العقلية على صحة ونفسية الطالب الجامعي: أوالً 
أيـًا  المخـدراتالعقليـة و  المؤثراتبما ال يدع مجااًل للشك أن تعاطي  علمياً  ثبت لقد

ومـن  ،علـى أجهـزة البـدن، مـن حيـث القـوة والحيويـة والنشـاط مباشراً كان نوعها يؤثر تأثيرًا 
 .فةالجسم وحواسه المختل ألعضاءحيث المستوى الوظيفي 

 
 الصحي للمؤثرات العقلية على الطالب الجامعي:  األثر - أ

لمجمع عليه لدى األطباء وعلماء الصحة أن تعاطي المـؤثرات العقليـة يـورث ا من
أمراضــًا عصــبية ومعديــة ومعويــة، ويضــعف الــذاكرة ويســبب الجنــون، ويشــل وحــدة الفكــر 
والــذهن، ويحــدث آالمــًا فــي الجهــاز الهضــمي، ويفقــد الشــهية إلــى الطعــام، ويســبب ســوء 

الضـوء  سـنلقيدي إلـى تصـلب الشـرايين. و التغذية والهزال والخمول والضعف الجنسـي، ويـؤ 
 على أهم تلك اآلثار:

 تأثير المؤثرات العقلية والمخدرات على العقل: -
العقليــــة  المــــؤثراتأن متعــــاطي  دراســــاتهم لخــــال  مــــن والبــــاحثون  العلمــــاء أكــــد

الفكريـة وطاقاتـه المدركـة، حيـث  وقدراتـهتصيبه أضرار جسيمة فـي قـواه العقليـة  المخدراتو 
عاجزًا عن أن يتبين حقًا، وهذا أمـر  فيهار به ساعة سكره إلى الحال التي يصبح يصل األم

مهتـز الشـعور، مضـطرب اإلدراك  الوجـدانال ننتظر سـواه مـن إنسـان غائـب العقـل، مذبـذب 
 معطل التفكير. 
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فـي حكـم العقـل علـى األشـياء واألحـداث، فيـرى  تـؤثر المخدراتالعقلية و  والمؤثرات
ويسبح فـي  ،ويتخيل ما ليس بواقع ،ويذهل عن الواقع بعيدًا،يبًا والقريب البعيد قر  متعاطيها

الواقعيـة والمسـتحيلة الحـدوث، ولعـل هـذا مـن أهـم األسـباب  غيـربحر من األحالم واألوهـام 
لتعاطيها ـ حسب ما يروي لهـم الـبعض ـ حتـى ينسـوا أنفسـهم  يسعون التي تجعل متناوليها 

 .  (71)ية الخيالفي أود ويهيموا ،ودينهم ودنياهم
متفاوت الدرجات علـى العقـل والوظـائف العقليـة للفـرد،  اً تأثيرًا مباشر  تؤثرأنها  كما
ــد ثبــت   ،يصــيب المتعــاطي بالتبلــد بانتظــامالعقليــة  المــؤثراتالتجــارب أن اســتعمال  مــنفق

ــات  ــيم المنوطــةوالعــزوف عــن الواجب ــا يعــوق التعل ــه، كم ــر  ؛ب ــذاكرة والتفكي ــه يضــعف ال ألن
ويعمــل علــى ســرعة نســيان  ،علــى المهــارات اللغويــة والحســابية ســيئاً ويــؤثر تــأثيرًا  والفهــم،

 دروسًا أو تجاربًا. كانتالمواد المتعلمة سواء 
 واألعصاب: خالمؤثرات العقلية على الم تأثير -

وهو الجوهرة الغالية والكنز الثمـين  ،هو أهم عضو في تكوين اإلنسان المخ يعتبر
ســان، والمــخ يتكــون مــن باليـين الخاليــا العصــبية التــي تعمــل ليــل نهــار لرن هللاالـذي وهبــه 

مجموعة من خاليا المخ متخصصـة  وكل وكيميائية،بواسطة إشارات كهر  متجانسة،بطريقة 
معينة، فمجموعة نجدها مسؤولة عن الكالم وأخرى مسؤولة عن اإلبصـار،  وظيفةفي أداء 

المخدرة التي يتعاطها الفرد يكـون  المركباتلية و العق المؤثراتوالقدرات و  الحواسوهكذا بقية 
معينــة فــي الجهــاز العصــبي تســمى المســتقبالت، وهــي التــي  أمــاكنلهــا تــأثير مباشــر علــى 

ثــم تتــدخل تلــك المركبــات تــدريجيًا فــي عمــل  ،العصــبية الخليــةتكــون موجــودة علــى جــدران 
 ،خل الفـرد مرحلـة اإلدمـانعليها اعتمـادًا كليـًا، حتـى يـد معتمداً وظائف المخ، فيصبح المخ 
مثــل الجهــاز  ،األجهــزة التــي يــتحكم فيهــا المــخ جميــعوتختــل  ككــلوهنــا تختــل وظيفــة المــخ 

 الخ.….والتنفسي والعضلي والدورة الدموية  الهضمي
إلـى األوعيـة الدمويـة المتصـلة بـالمخ ينتقــل  المخـدرأو  المـؤثربـدخول  إنـه حيـث

 ،وتشـل وظيفتـه الطبيعيـة ،ل، فيرتبـك عمـل المـخالخطر الكام موقعمفعول هذا المخدر إلى 
أو  المــؤثرالمركــزي، وب دمــان الفــرد لهــذا  العصــبيإلــى الجهــاز  المخــدرأو  المــؤثربوصــول 
ــييصــبح الفــرد أســيرًا لهــذه المــادة المخــدرة  المخــدر ــ الت  اً مــا تلبــث أن تســبب ضــمورًا وتلف

ــذلك يضــمحل  ــا العصــبية للمــخ، وب ــي أداء مهامــه، و ،المــدمن مــختــدريجيًا للخالي يقصــر ف
يتحكم في عمليات اإلخراج أو الكـالم  الفيصبح هذا المدمن ضعيف الذاكرة، قلقًا، مضطربًا، 

                                                           

م، 6441، فبراير 7 األعلى للشؤون اإلسالمية، أضرار المخدرات، سلسلة رسالة اإلمام، العدد المجلس( 71)
 .17 ،16القاهرة، ص
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 .(71)أو غيرها
 على الدم: المخدراتو  المؤثراتتعاطي  أثر -

حيوي هام له وظائف هامة تتوقف عليها حياة الشخص، ومن أهمهـا:  سائل الدم
 نقـلمن الجهـاز الهضـمي إلـى الكبـد وكافـة أجـزاء الجسـم. و المهضومة  ئيةالغذا المواد نقل

الناتجـة مـن تمثيـل الغـذاء أو غيرهـا  المـواد نقـلمن الرئتين إلى خاليـا الجسـم. و  األكسجين
أو العضـــلية أو بطريـــق الفـــم.  الوريديـــةمـــن المـــواد التـــي تـــدخل الجســـم بواســـطة الحقـــن 

علــى درجــة قلويــة الجســم والــدم. الكميــات الســائلة الموجــودة فــي الجســم و  علــى المحافظــةو 
الغـدد الصـماء العامـة بالبنكريـاس التـي تفـرز مـادة األنسـولين ذات األهميـة  هرمونات نقلو 

كـرات الـدم البيضـاء والمضـادات  اسـطةوذلـك بو  ،الـدفاع عـن الجسـم وسائل تكوين. و البالغة
 البروتينية.

الســائل الحيــوي يمــزج الســم الزعــاف بهــذا  المخــدراتالعقليــة و  المــؤثرات وتعــاطي
 المـوادالعقليـة و  المؤثراتالشخص في الحال، و  فيموتفيعيق من دورانه، وقد يوقفها  ،الهام

والبيضاء، كما تسبب فقرًا  الحمراءوتكسر كراته  ،السائل هذاالمخدرة تسبب نقصًا في كمية 
مـا الـذي يسـببه اإلدمـان، ك واالمتصـاصبه نتيجة لسوء التغذية، المرتب على سوء الهضم 
ــى الشــرايين، فتفقــد مرونتهــا  ــؤثر المخــدرات عل ــًا بتكــون  وتتمــددت ــى تنســد أحيان ــظ حت وتغل

أمــراض القلــب، التــي تــؤدي إلــى  إلــىوكلهــا تــؤدي  ،الجلطـات، أو تضــيق وتصــاب بالتصــلب
للمخ، وهـذا ينـتج عنـه شـلل ووفـاة  الدمويةالوفاة فجأة، أو إلى حدوث جلطات في األوعية 

تساعد في اإلصابة بمرض اإليدز، من خالل  المخدراتااًل للشك أن وقد ثبت بما ال يدع مج
 .(77)استعمال الحقن الملوثة بالدماء

 النفسي للمؤثرات العقلية على الطالب الجامعي:  األثر - ب
بـل يتعـداه  ،المؤثرات العقلية ال يقتصر على األضرار الصـحية للطالـب فحسـب أثر

هائــل مــن  بكــمّ العقليــة والمخــدرات  للمــؤثراتنفســي ال البعــدإلــى األثــر النفســي، ولقــد حظــي 
العقليـــة أو  للمــؤثراتســواء بالنســبة  ،الدراســات والبحــوث فــي مجــاالت التعـــاطي واإلدمــان

 .(74)أو الكحوليات لمخدراتا
                                                           

 م، حديث مع الدكتور خيري السمرة. 61/61/6441( جريدة األخبار، القاهرة، 71)

 .33 -71صسابق،  مرجع( المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، أضرار المخدرات، 77)

ية، الطبعة األولى، ( محمد علي الحسن، المخدرات والمؤثرات العقلية اآلثار واألسباب واألحكام الشرع74)
 وآثارها والمكيفات والمخدرات المسكرات منصور، أحمد سيد المجيد عبد. 31م، ص7161
 األمنية للدراسات العربي المركز منها، اإلسالمية الشريعة وموقف والنفسية واالجتماعية الصحية
 .334ص هـ،6714 الرياض، والتدريب،
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فـي  التغيـراتالنفسية المرضية أو  التغيرات أنيوجد شخص يزعم  فالمشكلة  وهنا
العتمــاد علــى المخــدرات. وهــذا يتضــمن اإلدمــان الشخصــية يمكــن اعتبارهــا ســببا ونتيجــة ل

حبـــاط فـــي  ،العـــدواني الـــذي يتصـــف بمســـتوى عـــال مـــن القلـــق فـــي العالقـــات الشخصـــية وا 
ــذات.  ــنفس أو تقــويم ال ــل مــن شــأن ال  ةالدراســات النفســي أن مــعالتســامح ومشــاعر التقلي

لكن ذلـك المعتمدة على نظرية التعلم قد ألقت بعض الضوء على مختلف جوانب المشكلة، و 
 ال يمكن أن يصف الظاهرة بأبعادها المتعددة. 

إذ  ،إلـى تغيـرات أساسـية فـي الشخصـية المخـدرأو  المـؤثرسـوء اسـتعمال  ويؤدي
ــابال لألمــراض النفســية والذه ســاناإلن يجعــل ــةق ــى اني ــاد عل ــار حــادة مــن االعتي ــاك آث . وهن
المحـدثين،  اطينسـبة للمتعـأهمها القلـق والهلـع والبارانويـا، خاصـة بالن منوالمخدر  المؤثر

وتــأخر ردود  ،وضــعف اآلليــة النفســية ،خاصــة بالنســبة للتركيــز والــذاكرة ،والــوهن اإلدراكــي
مخــاطر حــوادث الطــرق والســيارات. وأيضــا توقــع المخــاطر الزائــدة  يــهاألفعــال ممــا يترتــب عل

 .(74)لألعراض الذهانية بين هؤالء المدمنين الذين في سجل أسرهم تاريخ أمراض ذهانية
 
 

المـؤثرات العقليـة  تعـاطيتلخيص أهم اآلثار المرتبطة بالجانـب النفسـي لم ويمكننا
 على النحو التالي:

 القــدراتانعــدام الثقــة بــالنفس، والســيما  ىتعــاطي المــؤثرات العقليــة يــؤدي إلــ -6
العقلية، األمر الذي يفسر عجز المتعاطي، وعدم قدرته على اتخاذ قرار، وشـعوره بالدونيـة، 

 . (41)قدرته على تحمل دوره الطبيعي وعدم
حيــث يجــدون أنفســهم علــى  ،)ســيكوباتية( اتإلــى شخصــي ون يتحــول المــدمن -7

 ُلـق،خالف دائم مع السلطات، والعجز عن االرتباط باآلخرين، ويتصفون باضطرابات في الخُ 
 :(46)وأهم هذه االضطرابات هي

 . نفعاليالنضج اال  قلة -
                                                           

 دراسة معها التعامل وكيفية آثارها، أسبابها،: المخدرات على اإلدمان ظاهرة الديلمي، سمير صالح( 74)
 .711ص م،7161 السنة ،(3) اإلصدار اإلنسانية، للعلوم األنبار جامعة مجلة تحليلية، مقارنة

( عبد الرحمن شعبان عطيات، المخدرات والعقاقير الخطرة ومسئولية المكافحة، أكاديمية نايف العربية 41)
 .34م، ص7111 -هـ 6771، الطبعة األولى، للعلوم األمنية، الرياض

الصحية واالجتماعية والنفسية  آثارهاسيد أحمد منصور، المسكرات والمخدرات والمكيفات و  المجيد عبد( 46)
 .334ص ابق،س مرجع
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 ات السابقة. العجز عن اإلفادة من الخبر  -
 العجز عن إرجاء المتعة.  -
 شعورهم نحو اآلخرين ضعيف إلى حد ملحوظ.  -
 اعتقادهم الراسخ بأنهم في حصانة ومنعة من القوانين.  -
ُيحسـن مخالطـة النـاس، وجـذاب، وكثيـرًا مـا  –في ظـاهر األمـر  –والسيكوباتي  -

عان مــا تتبــين قلــة نضــجه ينخــدع النــاس فيــه، ولكــن عنــدما تتــاح فرصــة لمعرفتــه أكثــر ســر 
 وسطحيته، وعجزه المزمن من أن ينجح في حياته. 

 علـى تـأثير لها( المخدرات) عقلياً  المؤثرة والعقاقير المواد أن منوعلى الرغم  -3
أنــه قــد يمــارس ســلوكيات متناقضــة لــذلك  غيــر إضــعافها، علــى وتعمــل المتعــاطي شخصــية

بــالقوة  اإلحســاسديدًا، وعمومــًا يمكــن القــول بــأن تمامـًا، فقــد يظهــر عــدوانًا كبيــرًا وعنــادًا شـ
ــد  ــة مــن المــدمن لتأكي ــة فــي محاول ــة دفاعي ــه إحساســًا خادعــًا، وحيل والعــدوان ال يعــدو كون

براز الدور الطبيعي على عكس الواقع الذي يعيشه  .(47)الذات، وا 
 
خاصة عن زمالئـه  –النفسية لالنفصال عن المجتمع  اتتتولد لديه االستجاب -7

 .(43)للمجتمع امضاد احتى يصبح شخص -دراسةفي ال
 والتوتر، مع الميل لالكتئاب، واحتمالية اإلصابة بانفصام الشخصية.  قلقال -1
 .(47)الشعور بالذنب والرغبة في عقاب النفس -1
  ورغبة شديدة في النوم. ،الحساسية والعصبية مع أرق مستمر -7
 هلوسات مع تخيالت سمعية وبصرية.  -4 
 جاه نحو العدوانية مع شعور بالعدوانية. االت -4
 األنانية واإلصرار على إشباع الرغبات بأية وسيلة.  -61

دمان المؤثرات العقلية والمخدرات: العالقة  بين المرض النفسي وا 
                                                           

انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الوطن العربي، جامعة نايف  وامل( أحمد عبد العزيز األصفر، ع47)
 .661م، ص7117 -هـ 6771األمنية، الرياض، العربية للعلوم 

 .771صسابق،  مرجعالمجيد سيد منصور، المسكرات والمخدرات،  عبد( 43)

 .611م، ص7111( محمد شفيق، الجريمة والمجتمع، المكتب العلمي الحديث، اإلسكندرية، 47)
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الباحثين على أن كاًل من اإلدمان والمرض النفسي على عالقة وثيقـة  بعض يؤكد
 مما يلي:هذه العالقة  أبعادوتتبين  ماببعضه

كل منهما من نفس األسباب التي تدفع شخصًا بذاته إلى نوعيـة المـرض  ينشأ قد
يكـون محاولـة مـن الفـرد للتغلـب  قـد اإلدمـانشخصًا آخر إلى اإلدمـان. و  تدفع وقد ،النفسي

يكـون محاولـة دفاعيـة مـن  قـد اإلدمـانعلى الصعوبات التي تواجهه وذلك بالهروب منها. و 
مـا  عـادة اإلدمـان. و النفسـيوكأنـه بـديل عـن المـرض  ،فسي المهـددالمدمن ضد المرض الن

مـــا ينتهـــي  عـــادة اإلدمـــانتصـــاحبه اضـــطرابات نفســـية مختلفـــة نتيجـــة للتســـمم بالعقـــار. و 
 .(41)باضطرابات نفسية مختلفة

ظـاهرة اإلدمـان  أنالمتخصصون من علماء النفس واألطباء النفسـانيين  يؤكد كما
 سرطانطاعون نفسي، وأن أفضل تسمية لها هو أنها " مرض نفسي، بل هيفي حد ذاتها 

أن السرطان ينتشر فتأكل خالياه الخبيثة الخاليا الصحيحة، ف ن هذه الظـاهرة  فكما ،الوعي"
ويتحول اإلنسـان إلـى خرقـة مـن اللحـم النـتن، بـال غايـة وال  وه،على الوعي، حتى يتش تغير
تعــاطي المخــدرات ينتهــي غالبــًا إلــى  وال كيــان، وقــد توصــلت دراســات عديــدة إلــى أن كرامــة

فيتميــز أغلــبهم  ،الــذي يحــدث أســوأ األثــر فــي المســتوى الخلقــي والنفســي لضــحاياه اإلدمــان
 اإلرادةوضـعف  ،وانهيـار العاطفـة وعـدم اإلحسـاس بالمسـئولية االجتماعيـة والعائليـة بـاألثرة

 االضطرابات النفسية والسلوكية. ةوزياد ،والجبن وكراهية العمل
فـي المراحـل  اءضار على الناحية النفسية، سو  تأثيرالعقلية  والمؤثرات مخدراتولل

منها وهي اإلدمـان، فعنـدما يبـدأ الشـخص فـي  المتأخرةفي المرحلة  أو ،األولى من تعاطيها
ويكون سريع االنفعـال، ثـم تتبلـد  ،وال يحسن التمييز التفكير،تعاطي المخدرات يختلط عنده 

 وقتـه يضيعالتعاطي يصبح الشخص كسواًل قليل النشاط  وبتكرارك، عواطفه وحواسه بعد ذل
فليلجــأ إلــى الخــداع  ،وال يمكنــه أن يخفــي هــذه الظــواهر عــن المجتمــع ،فــي أحــالم اليقظــة

 والكذب والتزوير وحيل نفسية متعددة وخرق القانون. والغا
 كثيــرًا مــن الشــباب الــذين يتعــاطون المخــدرات يســقطون صــرعى األمــراض أن كمــا

كأن يحـس الشـباب  الحسية،فتظهر عليهم الهالوس السمعية والبصرية و  والنفسية،العقلية 
أو كـأن هنـاك حشـرات تمشـي علـى  ،بتالم في الجسم أو ضـمور فـي أطرافـه خاطئاً إحساسًا 

 ،المـرض العقلـي علـى صـورة شـك عنيـف فـي أفـراد أسـرته والمحيطـين بـه يظهرجلده، وقد 
تكثــر عنــده األفكــار الخاطئــة ضــد الغيــر، وفــي الصــورة  وعندئــذ معهــم،وكــل مــن يتعامــل 

                                                           

الشئون اإلسالمية، ( محمد الخطيب، حكم تناول المخدرات والمفترات، مجلة الهداية، وزارة العدل و 41)
 .77، ص6441، مايو 617البحرين، العدد 
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 .(41)المدمن تماماً  شخصيةتتدهور  ،النهائية
 على العملية التعليمية الجامعية: العقلية: أثر المؤثرات ثانياً 

ال ريب فيه أن انتشار ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية بين الطـالب الجـامعيين  مما
الفرد إلـى التوافـق مـع مجتمعـه  ُتِعدّ معية برمتها، فالجامعة التعليمية الجا يةيؤثر على العمل

ــى هــد ــددة عل ــة والحضــارية المتع ــة والثقافي ــاده التاريخي ــي  يبأبع ــوق والمســؤوليات الت الحق
سينشأ على مراعاتها وااللتزام بها. وال سبيل إال باستيعاب ذلك كله عن طريـق إمـداد العقـل 

مثـل القـيم األخالقيـة والدينيـة التـي تأسـس عليهـا وتـدريب الـنفس علـى ت ،بالمعارف والعلـوم
ـــى  ـــنهض باإلنســـان ويرق ـــه ي ـــذي بســـالمته ورجاحت ـــل هـــو الوســـيط ال ـــ ن العق المجتمـــع. ف
بالمجتمع، وبذلك كانت حمايته هي المقصد األول من مقاصد الشريعة حيث إنـه بدونـه لـن 

 المـؤثراتك كانـت . لـذلوالعـرض والمـال والعقـلنصل إلى مقاصد الحفاظ على الدين والـنفس 
 .(47)والمخدرات وباال على العقل وسيط المعرفة والدين والحضارة الخمرالعقلية و 

 
العقليـة والمخـدرات أن  المـؤثراتبينت الدراسات التي اقتفت أثر سوء استعمال  لقد

العقليــة والقـدرة علــى  ئفاالسـتعمال المــزمن أو الحـاد قــد يـؤدي إلــى إضـعاف الــذاكرة والوظـا
ضـــعاف  ،كـــارتسلســـل األف واإلضـــرار بـــالنمو االجتمـــاعي والعـــاطفي لألطفـــال والمـــراهقين، وا 

ــرتبط  ــة. ويلخــص  درجــةمســتوى األداء الدراســي، وت اإلضــعاف بالكميــة أو الجرعــة المتناول
بأنهــا يمكــن أن تقلــل مــن  المخــدراتالعقليــة و  المــؤثراتاألثــر المحتمــل ألنــواع مختلفــة مــن 
ق بين الطفولة والشباب وتنمية قيمهم ومثلهم. كما يؤدي العمليات والقدرات المعرفية، وتعو

ويـؤدي إلـى التقليـل  ألكـاديمي،انخفاض مستوى الكفـاءة المعرفيـة إلـى انخفـاض المسـتوى ا
ـــــي عـــــدم االســـــتقرار النفســـــي والشـــــعور  ـــــا تســـــهم ف ـــــن شـــــأن اإلنســـــان لنفســـــه، كم م

ر الشـخص إلـى علـى تفكيـ المخـدراتالعقليـة و  المؤثراتتهيمن  قدو  ، (UNDCP) بالهوية
 .(44)إصراره على اللجوء إليها كمهرب لحل مشكالته الخاصة درجة
 
 

                                                           

 .73-77صسابق،  مرجع( المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، أضرار المخدرات، 41)

 ،سابق مرجع( محمد علي الحسن، المخدرات والمؤثرات العقلية: اآلثار واألسباب واألحكام الشرعية، 47)
 .37ص

 السابق. المرجع( 44)
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 المؤثرات العقلية بالجرائم عالقة: الثاني المطلب
 : طبيعة العالقة بين المؤثرات العقلية والجريمة:أوالً 

وهل هـي عالقـة  ،بالجريمة المخدراتالعقلية و  المؤثراتاآلراء حول عالقة  اختلفت
عامـل مسـاعد  هـاقدمات والنتائج؟ أم عالقة ارتباط بين مثير واستجابة؟ أم أنسببية بين الم

ال تتم الجريمة إال بحدوثه؟ ولكـل هـذه التسـاؤالت مـن نتـائج الدراسـات مـا يثبتهـا ومنهـا مـا 
 ينفيه.

وفي هذا حيرة منهجيـة، ف نـه علـى األقـل وجـدنا مـن الـدالئل  ،دام األمر كذلك وما
ن األخيــرين بعــد استشــراء الظــاهرة عالميــا وســوء االســتعمال خاصــة فــي العقــدي-مــا يثبــت 

أن ثمـة جـرائم تحـدث قبـل  -المفرط بالنسـبة للمخـدرات المصـنعة والمـواد النفسـية المنشـطة
المــؤثرات  –: يتعلــق بجلــب المخــدرات األولالتعــاطي وأخــرى بعــدها وأغلبهــا يــرتبط بــأمرين: 

 .ستهالكاال مليةوالثاني يتعلق بع وتوزيعها، -العقلية 
بـالجرائم  وتـرتبط الجرائم الخاصة بالجلب والتوزيع من التجريم القـانوني لهـا، وتبدأ

ضــــد األشــــخاص بالقتــــل واألذى البــــالغ أثنــــاء االصــــطدام مــــع قــــوات المطــــاردة لعصــــابات 
فــي مواقــف الصــراع الــذي يحــدث أحيانــا بــين هــذه العصــابات، وكــذلك تــوريط  أو المهــربين،
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باب فــي عصــابات التوزيــع والتســويق. وأخيــرا ولــيس آخــرا جــرائم والشــ حــداثالعديــد مــن األ
 .والتي فطن إليها أخيرا كبار التجار والمهربين األموال،الترّبح من جراء أنشطة غسيل 

الجرائم المرتبطة باالستهالك ف ن أغلبها ينحصر في جرائم المال بسبب القهـر  أما
تحـول  اليـةم قةدما يقـع فـي ضـائالذي يسبق رغبـة المـدمن فـي الحصـول علـى المخـدر عنـ

بينه وبين القدرة على شراء المخدرات. وتشير دراسة أجريت إلى تـورط الكثيـر مـن األحـداث 
والشباب في نشاط عصابات للشباب فـي ارتكـاب جـرائم السـرقة والسـطو مـن أجـل الحصـول 

األسـلحة على المال لشراء المخدرات. كما اتضح أيضا أن جرائم العنف والتشويه واستخدام 
 قد صاحبت تسويق مخدر كراك الكوكايين.

 
 
 
 
 
 

تقريـــر مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة الســـابع لمنـــع الجريمـــة ومعاملـــة المجـــرمين  وأفـــاد
( عن الشباب والجريمة والعدالة، بأن سـلطات الـدول المشـاركة قلقـة للغايـة 6441 ميالنو)

ة. وأشـير أيضـا إلـى بسبب مصاحبة ازدياد معدل الجريمة بازديـاد اسـتهالك العقـاقير المخـدر 
العقليـة  المـؤثراتاستعمال العقاقير جرائم تتصل بتعـودهم تعـاطي  مدمنواأنه كثيرا ما يرتكب 

 .(44)وخاصة من أجل الحصول على العقاقير أو المال الذي يشترونها به المخدرات،و 
 -المــؤثرات العقليــة  –عالقــة المخــدرات  أن األخــرى كثيــر مــن الدراســات  تــرى  كمــا

 ،نابعـة مـن مصـدرين رئيسـين همـا: تغيـر فـي الحالـة العقليـة والمزاجيـة للمتعـاطي بالجريمة
                                                           

 الفترة خالل إيطاليا، ميالنو، بمدينة المجرمين، ومعاملة الجريمة لمنع السابع المتحدة األمم مؤتمر عقد( 44)
 الجريمة منع) شعار حمل والذي م،6441 سبتمبر/  أيلول( 1) إلى أغسطس/  آب( 71) من
 أخرى  صكوكاً  تعتمد بأن العامة الجمعية فيه وأوصت( والتنمية والسلم والعدالة الحرية أجل من

 الدنيا النموذجية المتحدة األمم قواعد: هي الجنائية العدالة إلصالح األساسية المعايير أرست
 في المؤرخ 71/37 قرارها في الجمعية اعتمدتها التي( بكين قواعد) األحداث قضاء شؤون  إلدارة
 النموذجي واالتفاق القضائية السلطة استقالل بشأن األساسية والمبادئ م،6441 نوفمبر 74
 السجناء بمعاملة المتعلقة والتوصيات ،(نموذجية ثنائية معاهدة أول) األجانب السجناء نقل بشأن

 األمم مؤتمرات ،(UNODC والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب. )األجانب
 (.م7161 الدوحة، م،7161-6411 الجنائية، والعدالة الجريمة لمنع المتحدة
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وبالتــالي ضــعف  ،نتيجــة ذلــك التغيــر مــن اخــتالل فــي وظــائف اإلدراك والتفكيــر ثومــا يحــد
 ،السيطرة على ضبط الذات وفقدانها ما يجعل الفرد المـدمن يطلـق العنـان لرغباتـه وشـهواته

 .ضمير أو خوف من عقابفيقترف الجرائم دون وازع من 
المصدر الثاني لعالقة المخدرات بالجريمة فيتمثل في حاجة الفـرد الملحـة إلـى  أما

الرغبــة الشــديدة لتعــاطي المخــدر الــذي تعــود  طالمــادة المخــدرة، حيــث يشــعر المــريض بضــغ
حيـث يكـون هاجسـه الوحيـد هـو الحصـول علـى  ،عليه، وبذلك يصبح المريض أسيرًا لعادته

 .المخدر
علــى عينــة مكونــة مــن طلبــة  عربيــةإحــدى الــدول ال فــي أجريــت دراســةبينــت  قــدو 

وذلــك للكشـف عــن جملـة المتغيــرات  ،يدرسـون فــي بعـض الكليـات ،مـدمنين علـى المخــدرات
وتبـين مـن هـذه الدراسـة  ،السلوكية والنفسية التي تحدث لهم أثناء تعاطيهم للمـادة المخـدرة

وكثــرة حــاالت الطــرد التــي يتعرضــون لهــا،  ،ألســاتذةازديــاد حــاالت المشاكســة بــين الطلبــة وا
 .وحدوث عمليات السرقة التي يقومون بها من المنازل والمحالت

 
أن الغالبية العظمى من متعاطي المخدرات يرتكبون أكثر من نـوع مـن أنـواع  ونرى 

ن كانوا في الغالب يميلون عـادة إلـى السـير فـي طريـق اإلجـرام ويـزداد سـجلهم  ،الجريمة، وا 
إلجرامــي عنــدما يصــبحون راشــدين، ورغــم اخــتالف النســب بــين دراســة وأخــرى فقــد أثبتــت ا

جميع الدراسات على وجود ارتباط بين الجريمة واإلدمان، وقد بينت النتـائج ارتفـاع معـدالت 
هناك ارتفاعًا فـي معـدل الجريمـة فـي األيـام  أنالهيروين، كما  إدمانالجرائم وارتباطها ببدء 

" أضــعاف مــا 7هـا هــؤالء األفــراد المخـدرات، حيــث يصـل هــذا االرتفــاع إلـى "التـي يتعــاطى في
 .(41)يقترفونه أثناء األيام التي ال يتعاطون فيها المخدرات

شخصـــية المجـــرم ونوعيـــة  ين: مـــدى تـــأثير المـــؤثرات العقليـــة علـــى تكـــو ثانيـــاً 
 الجريمة:

قدرتــه علــى  حاجــة متعــاطي المــؤثرات العقليــة للعقــار الممنــوع والمجــّرم، وعــدم إن
تأمينها، وما يترتب على ذلك من تغيير نفسيته كل ذلك يدفعه إلى ممارسة أنواع أخرى من 

وأّكــدت دراســات كثيــرة أن ســوء اســتخدام  ،(46)وأنمــاط ســلوك يعاقــب عليــه القــانون  ،الجــرائم
تعـاطي  جريمـةالمؤثرات العقلية وتفشـي انتشـارها، تنتشـر معهـا ارتكـاب الجـرائم المختلفـة، ف

                                                           

ي األسمري، عالقة المخدرات بالجريمة، مقال منشور على جريدة الرياض ( سعد بن عبد هللا الهويد41)
 م.7117يونيو  71 -هـ 6774جمادى اآلخرة  66(، 67771العدد ) لكترونية،اإل 

 . 17م، ص6446( خالد إسماعيل غنيم، أضرار تعاطي المخدرات، مكتبة التوبة، الرياض، 46)
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ليســت لــذاتها فحســب، بــل إنهــا تتســبب فــي كثيــر مــن الجــرائم  المخــدراتو  قليــةالع ؤثراتالمــ
 .(47)األخرى 

تـأتي اللحظـة التـي تطلـب  عنـدما المجتمععلى  المدمن المتعاطييأتي خطر  وهنا
مـن  قلـبيتناولها المـدمن ين لمف ذا  المخدرة، المؤثرةالخاليا العصبية في الجسم هذه المادة 

فـي سـبيل الحصــول  يســرق يمكـن أن يقتـل أو  نــون،فــي حالـة تشـبه الجإنسـان إلـى وحـا 
يتجـه المـدمن القتـراف  حيـثوهنا سـر الـبالء،  ،على المال الالزم لشراء هذه المادة المخدرة

 .(43)يكون المدمن بذلك مجرماً  الجريمةأي سلوك شاذ أو محرم أو محذور، وطبقًا لتعريف 
ــاول ــ المخــدراتو  المــؤثرات وتن ــة ي ــالفرد والمجتمــع، ال محال ــالغ ب ؤدي إلــى ضــرر ب

مـن الجـرائم فـي حـق نفسـه وجميـع مـن حولـه، فمتعـاطي  كثيـروتسوق شاربها إلى ارتكـاب 
وبـذلك فهـو يشـجع نفسـه علـى مخالفـة قـوانين أخـرى،  والشـريعة،المخدرات يخالف القانون 
مـل معهـم فـي العصـابات الخطيـرة المتعـاطين صـيدًا سـهاًل للع تجـدوكذلك اآلخرين وكثيرًا مـا 

المخـدرات  ااإلتجار بالمخدرات. فكثيرًا ما يسـتغل مهربـو  وأ كالدعارة ،اإلجرامي اطهمحقل نش
ــة التعــاطي إلــى  ذلكوبــ ،المعاونــة فــي التهريــب فــيوتجارهــا المتعــاطين  ينتقلــون مــن مرحل

مثـل المتعـاطي  ،وغيـر ذلـك مـن األفعـال فـي مجـال الجريمـة جرمًا،مرحلة أشد خطورة وأشد 
مثـل السـرقة أو النصـب أو  ،ما يلجأ إلى سلوك غير مشـروع غالباً دخل المحدود الذي ال وذ

 .(47)الالزمة لشراء المخدرات النقودللحصول على  ؛الرشوة
كبير في تكوين الشخصية اإلجرامية  بدورالعقلية والمخدرات  المؤثرات تقوم وبذلك

الي تــنعكس علــى تصــرفات علــى الجهــاز العصــبي، وبالتــ ؤثرإلنســان معــين؛ وذلــك ألنهــا تــ
وتدفعه نتيجة لـذلك إلـى  ،اإلنسان المتعاطي حيث تحدث خلاًل في تكوينه النفسي أو العقلي

كالقتـل  ،ارتكاب الجرائم المختلفة، سـواء أكانـت تلـك الجـرائم الماسـة باألشـخاص أو األمـوال
 –ليــة والمــؤثرات العق –أو الضــرب أو الجــرح... مــع مالحظــة أن أغلــب مــدمني المخــدرات 

وبالتالي يضـعف دور  ،لفقدانهم السيطرة على غرائزهم ةومتعاطيها يرتكبون الجرائم األخالقي
 .(41)العقل في السيطرة على الغريزة الجنسية

بمثابـة  المخـدراتالمؤثرات العقليـة و  تلكمن مشكلة تعاطي  المجتمع وقاية وتكون 
                                                           

مسكرات والمخدرات في ضوء التوجيه اإلسالمي، مجلة ( شاكر محمد عبد الرحيم، دراسة حول عالج ال47)
 .771، ص6441، 67عرسالة الخليج، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 

 .37مرجع سابق ص رات،المخد أضرار ،( المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية43)

 .77-77سابق، ص مرجع في رأي اإلسالم، المخدرات ،( حامد جامع ومحمد فتحي عيد47)

( فرقد عبود العارضي، المخدرات ودورها في إجرام اإلنسان، مجلة رسالة الحقوق، جامعة القادسية، كلية 41)
 .666م، ص7166القانون، العراق، العدد الثاني، السنة الثالثة، 
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اإلحصـائيات الجنائيـة فـي كثيـر حيـث تـدل كثيـر مـن  الجـرائم،وقاية له من اقتراف كثير من 
ــدان ــأثير تعــاطي المــواد  علــى ،مــن البل أن الجــرائم التــي يرتكبهــا مجرمــون يكونــون تحــت ت
والجـرائم  ،علـى األشـخاص عتـداءمـن جـرائم العنـف واال الغالـبتكـون فـي  المخدرة،المؤثرة و 

ي الغالـب تكـون فـ المخـدرات،المـواد المـؤثرة و  تلـكتعـاطي  تأثيرالتي يرتكبها أشخاص تحت 
 ،وجرائم اإلهمال والتشـرد ،العامة اآلداب وجرائم ،من الجرائم المخلة بالشرف وخيانة األمانة

 .(41)وغير ذلك من الجرائم
غســل األمــوال، واإلرهــاب والمخــدرات مــن جهــة،  ائمكمــا أن هنــاك ارتبــاط بــين جــر  

ن للمــؤثرات والجــرائم المنظمــة مــن جهــة أخــرى، بــل عنــدما يكثــر عــدد المتعــاطين والمــدمني
 العقلية ف نه يمكن بسهولة تسخير البعض منهم ألغراض الجاسوسية على بالده.

ــذلك ــالنظرة وب ــىالمــواد  هــذهإلــى إدمــان  ف ــة وليســت ظــاهرة  عل ــه ظــاهرة إجرامي أن
 هبــل ويؤكــدها الــدين اإلســالمي بوجــ الســماوية، الشــرائع تؤيــدهامرضــية هــي نظــرة صــائبة 

الحفــاظ علــى الــدين،  مرتبــة بعــد وجعلهمــا والعقـل الــنفسحيــث أوجــب الحفــاظ علــى  ،خـاص
المجتمـع منهـا، ويـورد أوالده وأهلـه  ويحـرموالمدمن يعتدي على نفسه ويدمر ذهنه وقدراته 

ويرتكب المنكرات، وكـل ذلـك مـن السـلوكيات  الفاحشةمورد الهالك، ويروع اآلمنين، ويشيع 
و مجــرم فـي حـق نفســه وفـي حــق ولــذلك فهـ والقـانون،المحظـورة طبقـًا للشــريعة اإلسـالمية 
مــن  ولــىبــل إن الرحمــة والشــفقة بــالمجتمع أ الرحمــة،أســرته ومجتمعــه، وال يســتحق بــذلك 

 .(47)الرحمة والشفقة بالمدمنين
يهــدد ســالمة أي مجتمــع وأمنــه واســتقراره يثيــر  اال نتصــور أن هنــاك خطــر  ونحــن

ذلــك ألنهــا  ،والمخــدرات المســكراتالعقليــة و  المــؤثراتحــول مســتقبله، كمــا تفعلــه  المخــاوف
 ،طاقـات النشـاط المنـتج اهـاوتقتـل فـيمن يتعاط ،األرض الفسـاد فـيوتشـيع  ،تنشر األمراض

 .(44)المجتمع إلى مهاوي التخلف والضياع وتدفع ،وتشل حركة التفكير المبدع
 
 
 
 

                                                           

 .7مرجع سابق، ص ،للمخدرات األحداث تعاطي من الوقاية في األسرة دور ،( ناصر علي البراك41)

 .647مرجع سابق، ص ،نافع، كارثة اإلدمان إبراهيم( 47)

 .771صسابق،  مرجع( شاكر محمد عبد الرحيم، دراسة حول عالج المسكرات والمخدرات، 44)
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 الوقائية للجامعات في مواجهة المؤثرات العقلية التدابير: الرابع المبحث
أحــــد أهــــم أســــاليب مكافحــــة انتشــــار المــــؤثرات العقليــــة الوقــــائي هــــو  األســــلوب

متوقيـًا مـن الوقـوع فـي  ؛ألنه يتعلق مباشرة باإلنسان في حاالته كلهـا وذلك ؛(44)والمخدرات
ـــة والمخـــدرات أســـر ـــة اآلخـــرين بعـــدم الوقـــوع فيهـــا،  ،المـــؤثرات العقلي ـــى توعي ـــادرًا إل أو مب

 عميق والدائم. فشخصية اإلنسان هي جوهر عملية التغيير الحقيقي وال
                                                           

أساليب مواجهة ظاهرة انتشار المؤثرات العقلية والمخدرات وتعاطيها بأكثر من طريقة، وكل طريقة  تتعدد (44)
داخل لتناول مسألة مكافحة المؤثرات العقلية من هذه الطرق تصلح ألن تكون مدخاًل من الم

والمخدرات، ومنهجًا واضحًا ُتَنظم فيه األساليب والوسائل واألدوات الكفيلة بمواجهة مشكلة 
المخدرات. وتقسم طرق الوقاية من المؤثرات العقلية ومواجهتها بتقسيمات عدة، باعتبارات 

وأساليب جماعية(.  ية،دد إلى: )أساليب فردمختلفة، ومن أهم تلك التقسيمات: تقسم من حيث الع
وتقسم من حيث حيز التحرك ومدى اتساع المجهود إلى: )أساليب وطنية وأساليب دولية(. 
وتقسم من حيث أدواتها إلى: )أساليب قانونية، وأساليب أمنية، وأساليب طبية، وأساليب تربوية، 

اليب نفسية، وأساليب اجتماعية، وأساليب إعالمية(. وتقسم من حيث مجال عملها إلى: )أس
وأساليب اقتصادية، وأساليب صحية(. وتقسم من حيث مكان المواجهة وأرضها إلى: )المواجهة 
على الحدود، والمواجهة على النت، والمواجهة على وسائل اإلعالم، والمواجهة على وسائل 

به إلى:  نسانالقة اإل االتصال(. وتقسم باعتبار المؤثر أو المخدر ذاته من حيث توفره أو ع
)مكافحة العرض، ومكافحة الطلب(. وتقسم من حيث دور اإلنسان فيها إلى: )أساليب وقائية، 

)عبد اإلله بن عبد هللا      وأساليب نمائية(، وهو التقسيم المختار لدينا.  ،وأساليب عالجية
ساليب المواجهة، رياض على الجوادي، المخدرات والمؤثرات العقلية أسباب التعاطي وأالمشرف و 

 وما بعدها(. 611ص ،سابق مرجع
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 لكـيالسـعودية  العربيةالمالئم للجامعات في المملكة  الدورالوقائي هو  واألسلوب
العقليـة والمخـدرات؛ إذ الجامعـات أحـد  ؤثراتلمكافحة انتشـار المـ –كدور أصلي  –تقوم به 

كســـاب الســـلوك  المؤسســـات التربويـــة، وأحـــد المصـــادر األساســـية للتنشـــئة االجتماعيـــة، وا 
لكنها في الوقت نفسه مجال خصب إلكساب سلوكيات غير مرغوب فيها، مثـل: المرغوب، و 

ــي  ــة ف ــل هــذه الســلوكيات المنحرف ــم مث ــتم تعل ــة والمخــدرات؛ حيــث ي تعــاطي المــؤثرات العقلي
المؤسسات التربوية من خالل عمليات التعلم والتقليد، ومصاحبة الزمالء المنحرفين أحيانًا، 

كســاب الســلوك الســوي،  ومــن هنــا فالجامعــة يجــب أن تضــطلع بــأدوار مهمــة فــي التربيــة، وا 
من االنحراف، خاصة من المؤثرات العقلية والمخدرات محل البحث وكـذلك  (611)وفي الوقاية

ويتأتى ذلك من خـالل رصـد الظـواهر والمشـكالت ودراسـتها،  ،(616)وضع السياسات الوقائية
الجامعـة الوقـائي مـن خـالل  ووضع االستراتيجيات المناسبة للعالج، ومن هنا نتعرض لدور

التعــرض لمــدى مســئولية الجامعــات عــن انتشــار المــؤثرات العقليــة بــين الطــالب، والــدور 
 وذلك من خالل مطلبين متتاليين:  خرى،التكميلي للجامعة مع الجهات والمؤسسات األ

 األول: مدى مسئولية الجامعات عن انتشار المؤثرات العقلية بين الطالب. المطلب
 الثاني: دور الجامعة التكاملي مع الجهات والمؤسسات األخرى. المطلب

                                                           

وضعت تعريفات كثيرة للوقاية، وأبرز تلك التعريفات: هي منع وقوع حدث غير مرغوب فيه أو الحيلولة  (611)
دون حدوثه. وتعرف بأنها: مختلف الجهود المجتمعية التي تهدف إلى الحيلولة دون توفر عوامل 

نما يتحرك لمكافحة  ،مع ال ينتظر حدوث الفعل اإلجراميوظروف الجريمة أصاًل. أي أن المجت وا 
الجريمة أو الحيلولة دون ظهور الشروط أو الظروف المؤدية إليها.. . وعرفت بأنها: "محاولة 

سلوكيات منحرفة أو القيام بأعمال  اتباعالتغلب على الشروط والظروف التي تؤدي باألفراد إلى 
يشمل مجمل اإلجراءات بما = =ونحن نرى أن مفهوم الوقاية ذة".تعد قانونًا جرائم أو سلوكيات شا

أو تعاطي المؤثرات العقلية أو المخدرات  ،المجتمع لمواجهة الجريمة تخذهافيها العقوبة التي ي
 ،مبارك طالب أحسنسواء كان هذه االنحراف على مستوى األفراد أم المجتمع ككل. ) ،واالنحراف

(، عدد 1بيقية ناجحة، مجلة الفكر الشرطي، الشارقة، مجلد )الوقاية من الجريمة، نماذج تط
 عاطي. رشاد أحمد عبد اللطيف، األساليب الوقائية لمواجهة مشكلة ت67م، ص6447(، 3)

 الدراسات مركز المخدرات، تعاطي من الحد في التربوية المؤسسات دور: ندوةالمخدرات، 
-7 هـ61/3/6774-67 لرياض،ا األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة والبحوث،

. محمد أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية، 66ص م،7/7/7117
 (.671م، ص6474مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، 

عرفت السياسة الوقائية لمكافحة المؤثرات العقلية بأنها: اتخاذ مجموعة من اإلجراءات معتمدة على  (616)
 ،أو مواجهة مضاعفات مشكلة وقعت فعالً  ،علمي لمواجهة مشكلة متوقعةأسلوب التخطيط ال

ويكون الهدف هو الحيلولة بشكل كامل أو جزئي دون حدوث المشكلة التي تقع أو مواجهة 
 لمواجهة الوقائية األساليب اللطيف، عبد أحمد رشادالمضاعفات التي حدثت أو كليهما معًا. )

 (.1ص ،قساب مرجع المخدرات، تعاطي مشكلة
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مسئولية الجامعات عن انتشار المؤثرات العقلية بين  مدى: األول المطلب
 الطالب

فكــرة االعتقــاد الســائد بقــدرة الدولــة غيــر المحــدودة فــي جميــع المجــاالت،  تالشــت
ك نظـرًا للتعقيـدات الكبيـرة فـي وثبت بطالنه، وبخاصة في مجال الجريمة والوقاية منهـا؛ وذلـ

ـــا  ـــي وقتن ـــذي تشـــهده المجتمعـــات ف ـــة المعاصـــرة، والتطـــور المتســـارع ال ـــاة االجتماعي الحي
ــدابير  الحاضــر، ممــا نــتج عنــه ضــرورة مشــاركة المجتمــع بجميــع مؤسســاته فــي اتخــاذ الت

كــل بحســب تخصصــه فــي العمــل علــى الوقايــة مــن تلــك الظــواهر الســلبية فــي  المناســبة
وأخطرها ظاهرة انتشـار تعـاطي المـؤثرات العقليـة، وأهـم تلـك المؤسسـات مؤسسـة المجتمع، 

الجامعــة، والتــي يتحــتم عليهــا المشــاركة الفعليــة والمباشــرة فــي تحمــل المســؤولية الوقائيــة 
المجتمعيــة، وبــذل الجهــد الوقــائي للحــد مــن ظــاهرة تعــاطي وانتشــار المــؤثرات العقليــة بــين 

ــــي للمؤسســــات الشــــباب الجــــامعي بصــــفة خاصــــة، و  ــــدور تكميل ــــة ك ــــع عام ــــي المجتم ف
 .(617)األخرى 
 الجامعة في حماية الطالب من المؤثرات العقلية دور: األول الفرع

علــى أن:  (613)األولــى مــن نظــام مجلــس التعلــيم العــالي والجامعــات المــادة نصــت

                                                           

 ،سابق مرجعمبارك طالب، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعاطي المخدرات،  أحسن( 617)
 .17 - 11ص

( 4صدر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ،( نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالمملكة العربية السعودية613)
( وتاريخ 3746قم )هـ، والمنشور بجريدة أم القرى في عددها ر 7/1/6767وتاريخ 
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ــذ السياســة  ــة تعمــل علــى هــدي الشــريعة، وتقــوم بتنفي "الجامعــات مؤسســات علميــة وثقافي
ـــا والنهـــوض بالبحـــث العلمـــي والقيـــام التع ـــيم الجـــامعي والدراســـات العلي ليميـــة بتـــوفير التعل

. ومــن هــذا المنطلــق "بالتــأليف والترجمــة والنشــر، وخدمــة المجتمــع فــي نطــاق اختصاصــها
دورها فـي عـالج ظـاهرة تعـاطي  تؤدييتوجب على الجامعات بالمملكة العربية السعودية أن 

 تتمثل في اآلتي: والتيتقوم بها،  التيبها، و  المنوطةلوظائف خالل ا منالعقلية  المؤثرات
 من انتشار المؤثرات العقلية داخل المجتمع الطالبي: -أو المنع  –: الحد أوالً 

دور الجامعة األساسي في مواجهة ظاهرة انتشار المؤثرات العقليـة والمخـدرات  إن
أو علــى األقــل  ،ة بــين طالبهــابــين طالبهــا هــو أن تعمــل علــى منــع تنــاول المــؤثرات العقليــ

العمــل علــى خفــض الرغبــة فــي الحصــول علــى المــؤثرات العقليــة، وهــذا األســلوب هــو أحــد 
منشـورات األمـم المتحـدة التـي تقـوم عليهمـا الوقايـة مـن المـؤثرات  مـاعنصرين أشـارت إليه

 العقلية والمخدرات وهما: 
إلــى خفــض الرغبــة فــي  اتاتيجي: اســتراتيجيات خفــض الطلــب: وتهــدف هــذه االســتر أولهمــا

لــى منــع تناولهــا أو  -المــؤثرات العقليــة  –الحصــول علــى المخــدرات  وتناولهــا، وا 
موجهــة نحـــو االمتنــاع عــن تنـــاول  اتيجياتخفضــه أو تــأخيره. وقــد تشـــمل اســتر 

 . -والمؤثرات العقلية  –المخدرات 
ات غيــر : اســتراتيجيات خفــض العــرض: وتهــدف إلــى القضــاء علــى إنتــاج المخــدر وثانيهمــا

 –المشـــروعة وعرضـــها، فضـــاًل عـــن تقييـــد الوصـــول إلـــى المخـــدرات المشـــروعة 
وتوافرهـــا فـــي بعـــض الظـــروف. ويشـــمل ذلـــك فـــي المـــدارس  -المـــؤثرات العقليـــة 

غيـر المشـروعة  -المؤثرات العقليـة  –التدابير المتخذة للحّد من تناول المخدرات 
 . - والجامعات – (617)وحيازتها وبيعها في مباني المدارس

منشورات منظمة الصـحة العالميـة وهيئـة األمـم المتحـدة علـى التفرقـة بـين  وتتفق
 ثالثة مستويات إلجراءات الوقاية: 

األولية: ويقصد بها مجموع اإلجراءات التي تسـتهدف منـع وقـوع التعـاطي  الوقاية
مـوع المنحـى، وكـذلك مج ذاأصاًل. ويدخل في هذا الباب جميـع أنـواع التوعيـة التـي تنحـو هـ

اإلجراءات التي تتخذ على مستوى الدولة، سواء أكانت إجراءات أمنية أو تشـريعية، مـا دام 
 الهدف األخير منها هو منع توفر المخدر أو المؤثر العقلي، ومن ثم منع وقوع التعاطي.

                                                                                                                                         

 هـ.63/1/6767

( المكتب المعني بالمخدرات والجريمة باألمم المتحدة، المدارس، التعليم المدرسي للوقاية من تعاطي 617)
 .67م، ص7117المخدرات، نيويورك، 
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 قفمن الدرجة الثانية: ويقصد بها التدخل العالجي المبكر، بحيث يمكن و  الوقاية
طي لكي يصل بالشخص إلى مرحلة اإلدمان. وكل ما يترتـب علـى اإلدمـان التمادي في التعا

مــن مضــاعفات. أي أن هــذا المســتوى مــن اإلجــراءات الوقائيــة يقــوم علــى أســاس اعتــراف 
الشخص بأنه أقدم فعـاًل علـى التعـاطي، ولكنـه ال يـزال فـي مراحلـه األولـى، ومـن ثـم نحـاول 

 إيقافه عن االستمرار فيه. 
ــد مــن التــدهور مــن الدر  الوقايــة جــة الثالثــة: ويقصــد بهــا وقايــة المــدمن مــن مزي

ــى االعتــراف بــأن  ــي أو الطبــي النفســي والســلوكي للحالــة، وينطــوي هــذه المفهــوم عل الطب
ذا توقفـت  األخصائي اإلكلينيكي يلتقـي أحيانـًا بحـاالت ال تسـتطيع أن تكـف عـن التعـاطي، وا 

ى التعـاطي مـرة أخـرى. فيكـون مفهـوم لفترات محـدودة، فهـي ال تلبـث أن تنـتكس بـالعودة إلـ
ــى آخــر عــن  ــى االنقطــاع مــن حــين إل ــة مســاعدة المــدمن عل ــل هــذه الحال ــة فــي مث الوقاي
التعاطي، ويعتبر ذلك هدفًا ال بأس به؛ ألنـه مـن شـأنه أن يقّلـل إلـى حـّد مـا مـن احتمـاالت 

 . (611)التدهور الصحي المتوقعة لو أّنه استمر دون أي توقف
ــى إال ــه ينبغــي عل ــائي ضــد انتشــار المــؤثرات  أن ــدورها الوق ــى تقــوم ب ــة حت الجامع

العقلية، أن تعمل على التعرف على حجم المشكلة داخل الجامعة بصـورة دقيقـة، وذلـك مـن 
 نشير إليه في البند ثانيًا من هذا الفرع.  ذيخالل الفحص الطبي المستمر، وال

 بين الطالب:  : وسائل الجامعة للحد من انتشار المؤثرات العقليةثانياً 
 قيام الجامعة بدورها األساسي تجاه الطالب:  -

ـــات المـــادة حـــددت ـــالي والجامع ـــيم الع ـــس التعل ـــى مـــن نظـــام مجل الوظـــائف  األول
ــة  يةاألساســ ــى أن: "الجامعــات مؤسســات علمي ــي ســبقت اإلشــارة إليهــا عل للجامعــات، والت

يـة بتـوفير التعلـيم الجـامعي وثقافية تعمل على هدي الشريعة، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليم
والدراســات العليــا، والنهــوض بالبحــث العلمــي، والقيــام بالتــأليف والترجمــة والنشــر، وخدمــة 

 .  "المجتمع في نطاق اختصاصها
 ،: التــدريس )التعلــيم((611)البــاحثون طبقــًا لقــانون الجامعــات فيمــا يلــي وحــددها

دور التربوي والتوعوي مـن خـالل وباألحرى نطلق عليه ال ،المجتمع خدمةو  العلمي، البحثو 
 دورها التعليمي والوظيفي.

تـؤدي دورهـا فـي عـالج ظـاهرة  أنخالل قيام الجامعة بهذه األدوار يمكن لها  فمن
                                                           

 .666صسابق،  مرجع( عبد اإلله المشرف، المخدرات والمؤثرات العقلية، 611)

التوازن بين البحث العلمي والتدريس في كليات التربية بجامعة  ( علي صالح جوهر، التخطيط إلحداث611)
 .67ص م،6441 دمياط، نانسي، دار ة،المنصور 
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خــالل التــدريس )التعلــيم( يــتم دراســة مقــررات  فمــن المخــدرات،العقليــة و  المــؤثراتتعــاطي 
مخـدرات، وتوضـح آثارهـا الصـحية العقليـة وال المـؤثراتومناهج دراسية تعالج ظاهرة تعـاطي 

 واالجتماعية وغيرها.
الباحث اإليطـالي، شـيزاريبكاريا، ومنـذ القـرن الثـامن عشـر إلـى أن: "مجـرد  وأشار

 .(617)نشر العلوم والمعرفة )نشر التعليم( من شأنه أن يؤدي إلى الوقاية من الجريمة"
 

صـة حـول من خالل وظيفة البحـث العلمـي يـتم عمـل أبحـاث علميـة متخص وكذلك
بدراســـة األســـباب المختلفـــة التـــي أدت إليهـــا  المخـــدرات،العقليـــة و  المـــؤثراتظـــاهرة تعـــاطي 

عمـل مسـابقات للطلبـة حـول  كـذلكوتحليل نتائجها للوصول إلى توصيات لعـالج الظـاهرة. و 
بهــدف تزويــد ثقــافتهم مــن خــالل البحــث بالمعلومــات المتعلقــة بهــذه الظــاهرة  ،هــذه الظــاهرة

مسـابقات لتـأليف الكتـب العلميـة حـول هـذه الظـاهرة والمتخصصــين  طـرحوطـرق عالجهـا. و 
وطبعها ضمن منشورات الجامعـة  ،ومنح الكتب الفائزة مكافتت مادية ،من أساتذة الجامعات

عمــل النــدوات العلميــة والمــؤتمرات العلميــة  كــذلكوتوزيعهــا علــى الطــالب بأســعار رمزيــة. و 
هرة دراســة علميــة مستفيضــة مــن كافــة الجوانــب لدراســة هــذه الظــا الدوريــة،الســنوية وغيــر 
من األساتذة المختصين إلعالم المـرأة  عديدندوات للمرأة يحاضر فيها ال عملالمتعلقة بها. و 

وكيــف يمكــن لهــا أن تقتــاده  ،لهــا أن تتعــرف عليــه مبكــراً  وكيــف ،بســمات الفــرد المتعــاطي
 األمهات الالتي يسافر أزواجهن للخارج. خاصةو  ،للعالج

البحث العلمي وعمل رسائل الماجسـتير والـدكتوراه حـول هـذه  تشجيععلى  عملوال
 ودراسة أبعادها المختلفة وآثارها على الفرد والمجتمع. ،الظاهرة

ــة مــن  ومــن خــالل وظيفــة خدمــة المجتمــع تقــوم الجامعــة بعمــل مجموعــات توعي
 اعيـــةالجتماألســـاتذة والمختصـــين بهـــا تجـــوب النـــوادي الرياضـــية والمـــدارس والمؤسســـات ا

وكيـف يمكـن عالجـه.  ،وكيفية التعـرف علـى المتعـاطي ،لتبين مخاطر هذه الظاهرة ،األخرى 
معسكرات للخدمة العامة تقوم مهمتها على كشـف أبعـاد الظـاهرة ألفـراد المجتمـع فـي  وعمل

 . (614)كل مكان

                                                           

(، المجلد الثالث 16( أحسن مبارك طالب، التعليم والجنوح والجريمة، مجلة الفكر الشرطي، العدد )617)
 .641ص ،م، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة7117عشر، 

 اتفاقيه تطبيق لجنه مع بالتعاون  بالخرج العزيز عبد بن سطام األمير بجامعة الصيدلة ةكلي قامت( 614)
 بتنظيم المخدرات لمكافحه العامة والمديرية العزيز عبد بن سطام األمير جامعة بين التعاون 
 اتاألمه من الطالبات أمور ألولياء( المخدرات أضرار من األسرية الوقاية) بعنوان التثقيفية الندوة

داريات أمن ومسؤوالت ووكيالت عميدات من سطام األمير جامعة كليات ومنسوبات  يوم وا 
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 التوعية بخطورة المؤثرات العقلية والمخدرات: -
ــة  (614)إحــدى الدراســات بينــت ــوعي االجتمــاعي والحــد مــن انتشــار "العالق ــين ال ب

 في اآلتي:  ثلالعقاقير المخدرة"، وأنها تتم
 . -والمؤثرات العقلية  –التنشئة االجتماعية مهمة لتشكيل الوعي ضد المخدرات  -6
 . -والمؤثرات العقلية  –للتعليم دور فّعال في تشكيل وتنمية الوعي ضد المخدرات  -7
 .والمؤثرات العقلية –د المخدرات ي تشكيل وتنمية الوعي ضلوسائل اإلعالم دور ف -3
 يساعد في االبتعاد عنها.  -والمؤثرات العقلية  –إدراك الفرد لمخاطر المخدرات  -7

أن التوعيــة الدينيــة والــوعظ واإلرشــاد هــي خــط الــدفاع األهــم ضــد جريمــة  والشــك
عيـة شـاملة ومسـتمرة، ويسـتنفر المؤثرات العقلية والمخدرات، ولذلك ينبغـي القيـام بحملـة تو 

لهـا أعضــاء هيئـة التــدريس والطـالب المهتمــين والقــادرين علـى القيــام بهـذا الــدور، ويكــون 
ــبح تعــاطي المــؤثرات العقليــة والمخــدرات، وتحريمهــا شــرعًا،  ــة بيــان ق ــك التوعي مضــمون تل

نفسه، ومـا وكراهيتها عقاًل وعادة، وسوء عواقبها في العاجل واآلجل، وخطورتها على الفرد 
                                                                                                                                         

 تحصين في والوقائية التوعوية الجوانب أهمية الندوة وأكدت. هـ6737-7-71 الموافق االثنين
 حياتهم تهدد التي اآلفة هذه براثن في لالنزالق عرضة يكونوا ال حتى والشابات الشباب

 أستاذ ألقتها( الطبيعية المخدرات) بعنوان محاضرة: ألقيت التي المحاضرات أهم منو . ومستقبلهم
 أضرار) فيها وبينت عواد، أماني/ د.أ الطالبات لشطر الصيدلة كلية عميد ومساعدة العقاقير
 أعراض وبيان المخدرات ألنواع تفصيلي وشرح تاريخها سردت ثم عليها اإلدمان وأنواع المخدرات
 من العتيبي هيا/ أ ألقتها( العقلية والمؤثرات المخدرات ظاهره: )بعنوان محاضرة ثم .(اإلدمان
 عنها نجمت التي والمفاسد ومخاطرها الظاهرة) مناقشة تم المخدرات، لمكافحة العامة المديرية
 األسرية الوقاية أهميه) بعنوان محاضرة ثم .(عامة والمجتمع خاصة الفرد على السلبي وتأثيرها

 تناولت المخدرات لمكافحه العامة المديرية من الشربيني منى/ أ ألقتها( الشباب صغار اهحي في
 منذ وندعمهم أبنائنا نربى وكيف المخدرات، ظاهره انتشار من الحد في الكبير األسرة دور) فيها

 مع التعامل كيفية: )بعنوان محاضرة ثم= =   .(السموم لهذه فريسة يكونوا ال حتى الصغر
 أن فيها أوضحت المخدرات، لمكافحه العامة المديرية من الشهري  فوزيه/ أ ألقتها ،(المراهقين

 الفترة هي المراهقة فتره وأن عليها، واإلدمان المخدرات فخ في للوقوع األكثر الفئة هم المراهقين)
 الشخص هذا احتواء يجب حيث وجسديه نفسيه لتغيرات الشخص فيها يتعرض التي الحرجة
 ثم (منها يخاف مخاطر دون  المرحلة هذه من الخروج على تساعده قد التي جوانبال كل وتقديم
 هذه مردود عن والحاضرات األمهات من الطالبات أمور أولياء بعض مع المقابالت بعض أجريت
الدولية  المعلومات شبكة على العزيز عبد بن سطام األمير جامعة موقع. )عليهم الندوة

 (:اإلنترنت)
https://np.psau.edu.sa/ar/news) 

 .667صسابق،  مرجع( عبد اإلله المشرف، المخدرات والمؤثرات العقلية، 614)
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يلحقه من غضب هللا وسخطه، وما ينتظره من عقاب عاجل وعـذاب آجـل، ومـا يصـيبه مـن 
وسقوط من أعين الناس، ومالحقة العدالة وعقوبتها، وما يجلبـه لنفسـه مـن  نمكاره وخسرا

ذٍل وهوان وأضرار وأسقام، وألسرته من تشرد وحرمان، وحشـد األدلـة إلقناعـه بخطـأ مسـلكه 
ثارة كوامن النفس السوية ب عطائه أمثلـه للقـدوة الحسـنة واإلقنـاع العقلـي، كل ذلك، مع است

واإلثارة الوجدانيـة، ويمـزج ذلـك بفـتح بـاب الرجـاء، والتوبـة والعـالج، واسـتثارة نـوازع الخيـر 
فيــه، وعــدم تيئيســه مــن العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة والعــيا الســعيد، ويحســن هنــا أيضــًا 

ين على المؤثرات العقلية والمخـدرات، وكيـف فعلـوا بأنفسـهم مـا ضرب أمثلة من واقع المدمن
لــم يفعلــه العــدو بعــدوه. وال شــك أن حملــة التوعيــة ســتثمر وتــؤثر فــي عــدد مــن المــدمنين، 
وتعيدهم إلى جادة الصواب، والبعد عـن بـؤرة الرذيلـة والفسـاد، والعـودة إلـى الحـق، والرجـوع 

 إلى الصواب.
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿يـع المكلفـين لقولـه تعـالى: الدور واجب ديني على جم وهذا

ــْرُه ِبَيــِدِه، َفــِ ْن َلــْم َيســَتطْع  َمــن: ]. وقــول النبــي (661) ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ  َرأى ِمــنُكم ُمنَكــَرًا َفلُيَغيِّ
 .(666)َوَذِلَك َأْضَعُف اإليَماِن[ ،َفِبِلَساِنِه، َفِ ْن َلْم َيسَتطْع َفِبَقلِبه

ــد جنــدنا جيشــًا ال يحصــى  الشــباب الجــامعي فــي هــذا وبمشــاركة ــدور، نكــون ق ال
عدده، ينتشر في أرجاء الجامعة وخـارج الجامعـة، ويتخلـل جميـع أوصـال المجتمـع ودروبـه 
في ظاهره وباطنه، كلهم يعمل على مساعدة ومعاونة القائمين على حفـظ األمـن، ومكافحـة 

 ميع المواقع.بجميع أنواعه، ومنها جرائم المؤثرات العقلية والمخدرات في ج راماإلج
تشــتمل التوعيــة علــى التحــذير مــن قرنــاء الســوء ورفقــة األشــقياء، وبخاصــة  كمــا

أولئك الذين ماتت ضمائرهم، وتجردوا من كل أثر أخالقي أو إيماني، ف ن عدوى هذا الوباء 
ألن الصـاحب يتـأثر عـادة بصـاحبه، ويعمـل  المؤانسـة؛الخطير تنتقل بالصحبة والمجالسـة و 

 اْلَمـْرءُ إلـى ذلـك صـراحة فقـال: ] لوكه وأخالقه وأفكـاره، وقـد أشـار النبـي على تقليده في س
 َمــنْ  َأَحــُدُكمْ  َفْلَيْنُظــْر وفــي روايــة أخــرى ] ،(667)َفْلَيْنُظــْر َأَحــُدُكْم َمــْن ُيَخاِلــْل[ ،َعَلــى ِديــِن َخِليِلــهِ 

كحاِمـِل المسـك،  سوءِ َمَثُل الجليس الصالُح والجليُس ال ِإنََّما: ]ويقول النبي  ،(663) [ُيَخاِلطُ 
ـا أن تِجـَد منـه ريحـًا  مَّ مـا أن تبتـاع منـه، واِ  ونافِخ الِكْيـِر، فحامـُل المسـك: ِإمـا أن ُيْحـِذَيَك، واِ 

                                                           

 .661: اآليةمن  جزءسورة آل عمران،  (661)

 ،وأن اإليمان يزيد وينقص ،( صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان666)
 .6/14 ،74اجبان، حديث رقم وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر و 

 .4/317، 4341رقم  حديثبن منبه،  مصحيفة هما ،أبي هريرة  مسندأحمد،  مسند (667)

 .4/631، 4161صحيفة همام بن منبه، حديث رقم  ،أبي هريرة  مسندالسابق،  المرجع (663)
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ما أن تجد منه ريحًا خبيَثة[  .(667)طيِّبة، ونافُخ الكير: ِإما أن َيحرَق ِثَياَبَك، واِ 
طــالق األلقــاب  وعليــه المنفــرة علــيهم، فــ ن التوعيــة بــذكر أوصــاف أهــل الفســاد وا 

كقولك تجار السموم القاتلة، أو الوحوا المفترسة ونحو ذلـك، والتحـذير مـن القـرب مـنهم، 
وطاعــة ألمــره، يعــد مــن أنجــع أســباب  ،أو مــرافقتهم و مجالســتهم اســتجابة لنهــي النبــي 

 .(661)الوقاية والمنع
يـة التكفل بهمـوم الشـباب الجـامعي وأهميتـه فـي الوقايـة مـن المـؤثرات العقل -

 والمخدرات:
زالـة الحـواجز غيـر الضـرورية  ومن أهم تلك الهموم فتح فرص اإلبداع والتفوق، وا 

ــز  ــى ال ــه، ومنهــا أيضــًا تشــجيع الشــباب عل ــر،  واجالتــي تعرقــل طمــوح الشــباب وتوهن المبك
وتيســير ذلــك بمختلــف الوســائل واإلمكانــات مــن نصــح وترشــيد ليبــاء، وتكــوين جمعيــات 

الـذين يحتـاجون إلـى المسـاعدة، ومنهـا إتاحـة الفرصـة للشـباب  تساعد على تزويج الشباب
كي يعبر عن همومه وانشغاالته بطرق منظمة وهادئة بال إكراه أو إرهـاب فكـري أو تعسـفي 
نقـاذهم مـن مراتـع الفسـاد والرذيلـة،  أو اجتماعي، وملء أوقـات فـراغهم بكـل نـافع ومفيـد، وا 

 الوقوع في تعاطي المخدرات.وكل ذلك يعد من أهم الصوارف عن االنحراف، و 
الضروري أيضًا تهيئة فرص العمل المناسبة للشباب، وتوجيه الشباب حسب  ومن

قدراتهم ومواهبهم، لبناء مالمح الشخصية اإلسالمية، مـع التركيـز علـى الثوابـت واألصـول، 
ثم يكون التوجيه بعد ذلـك حسـب االسـتعدادات والقـدرات والمواهـب، وممـا ينبغـي التكفـل بـه 

البــدائل المشــروعة للترفيــه، وتحقيـــق جميــع الرغبــات والمناشــط فــي إطـــار  دللشــباب إيجــا
الضوابط الشرعية بال إفراط أو تفريط، وال ننسـى أهميـة وضـع المـرأة فـي الموضـع الوسـطي 
الذي رضيته لهـا الشـريعة بـال إفـراط وال تفـريط، ذلـك الموضـع الـذي يمقـت صـيحات العصـر 

ر مـــن العـــادات الجاهليـــة التـــي تحتقـــر المـــرأة، وتحرمهـــا مـــن الحيوانيـــة، ويترفـــع عـــن كثيـــ
 .(661)حقها

 
 

                                                           

ة قرناء السوء، واآلداب، باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانب صلةكتاب البر وال مسلم، صحيح (667)
 .7/7171 ،7174حديث رقم 

رابطة العالم اإلسالمي، مؤتمر مكة المكرمة العاشـر،  ات،( محمد المدني بو ساق، مواجهـة خطر المخدر 661)
 .31 - 77هـ، ص1/67/6731-7 ،مكة المكرمة

 .71 ،71ص ،السابق المرجع( 661)
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بأخطار المؤثرات  يالتربوية المقترحة في نشر الوع الوسائل :الثاني الفرع
 العقلية
 :(667): إنشاء مركز بحثي بالجامعة للتوعية والمكافحة واإلحصاءأوالً 

                                                           

 العقلية المؤثرات لمكافحة متخصصة راكزم ب نشاء السعودية العربية بالمملكة الجامعات بعض قامت( 667)
 :أمثلتها ومن والمخدرات،

 كمرجعية يخدم العقلية، للمؤثرات رائد بحثي تميز مركز وهو جازان، جامعة العقلية، المؤثرات أبحاث مركز -
 مركز ويقود العقلية، المؤثرات تعاطي من يعانون  الذين لألشخاص متقدمة خدمات ويقدم وطنية،
 تعاطي من للحد العلمية القوة بتسخير البحثي المجتمع جازان بجامعة العقلية راتالمؤث أبحاث

جراء دعم عبر عليها واإلدمان العقلية المؤثرات  الخدمات وتقديم المجتمع، وتثقيف البحوث وا 
 الصحي، والتثقيف والوقاية األبحاث،: )في تمثلت مجاالت بعدة المركز واهتم والعالجية، العامة

(. العقلية المؤثرات برامج وتقييم ورصد والعالجية، العامة والخدمات المهني، والتطوير والتدريب
 لجان وعدة( ومقرر أعضاء، وخمسة له، رئيساً  المركز مدير) إدارة مجلس من المركز ويتكون 

 شبكة على المركز موقع((. )التنفيذية واللجنة الدولية، االستشارية واللجنة العلمية، اللجنة)
  (:اإلنترنت) الدولية لوماتالمع

http://centers.jazanu.edu.sa/sarc/Pages/default.aspx). 

 سعود بن محمد اإلمام جامعة والمؤثرات، المخدرات من الوقاية وأبحاث لدراسات السعودي المركز -
 والمؤثرات المخدرات من الوقاية مجال في متخصص بحثي مركز وهو الرياض، اإلسالمية،
 والدولي، المحلي المستويين على والمجتمعات األفراد حماية في المساهمة: ورسالته العقلية،
 والدراسات البحوث إجراء خالل من العقلية والمؤثرات المخدرات من الوقاية مجال في الدعم بتقديم

 نأ: ورؤيته. المتبعة العالمية المعايير ألعلى وفقاً  والمشروعات والبرامج واالستشارات والتدريب
 موقع. )العقلية والمؤثرات المخدرات من الوقاية مجال في الدولية الخبرة بيوت أحد المركز يكون 
 (:اإلنترنت) المعلومات شبكة على المركز

 https://units.imamu.edu.sa/rcentres/Narcotics_Preven 
tion/Pages/default.aspx 

 الخدمات أفضل لتقديم بالجامعة مركز وهو المخدرة، والسموم التدخين لمكافحة فيصل الملك جامعة عيادة -
 مجال في المجتمع أطياف لمختلف إلكترونًيا، واالستشارية واإلرشادية والتوعوية والوقائية الفاعلة
 وتتمثل. متميز علمي بأسلوب متنوعة برامج خالل من المخدرة، والسموم التدخين مكافحة
 منها والوقاية المخدرة والسموم التدخين مكافحة مجال في المتخصصة المعلومات: في خدماته
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افحة ظاهرة انتشار على الجامعة أن تقوم ب نشاء مركز بحثي بالجامعة لمك ينبغي
حصاء تلك الحاالت وحصرها،  تفشي المؤثرات العقلية والمخدرات بين طالب الجامعة، وا 
ليكون مرجعًا للجهات المختصة، وهذا هو األسلوب األحدث في ميدان الوقاية من الجريمة 

ات مردودًا وتنظيمًا وأكثرها قدرة على تقديم البرامج والتدابير والتقني اعمومًا، وأفضله
 الوقائية المحترفة والناجعة. 

هذا األسلوب إلى تحويل البرامج والتدابير الوقائية في ميدان الوقاية من  ويهدف
الجريمة ومنها الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية والمخدرات من جهود تطوعية إحسانية 

ا المجتمع أو إلى جهود تقدم في إطار الخدمة االجتماعية العامة، أي التي يقدمه صدقيةت
من المفترض أن يقدمها، وهنا تصبح ضرورة ملحة، ومن المفروض على كل مؤسسة 
اجتماعية قادرة على القيام بها أن تقوم بذلك، أو على األقل تسهم في الجهود الوقائية مع 

 مؤسسات اجتماعية أخرى. 
 يهدف هذا االقتراح إلى إنشاء مجلس جامعي متخصص مهمته األساسية وعملياً 

إعداد وتقديم برامج وقائية محترفة، وقد يكون هذا المجلس تحت إشراف النظام )وزارة أو 
نما تشرف عليه رسميًا، وتقدم له فقط  اإلمارة أو المحافظة(، وال تسيره هذه الجهات، وا 

 .(664)الدعم المادي والمعنوي والمؤازرة، وترأسه شخصية جامعية اجتماعية مرموقة
ن ائي ال تعني مطلقًا إلغاء جهود ونشاط المؤسسات جهود المجلس الوق وا 

الوقائية األخرى )الغير رسمية( بالجامعة الخاصة بكلية معينة، ولكن هذا المجلس 
في جهود  سؤوليتهالجامعي الرسمي يعني أن الدولة مشاركة فيه وتتحمل مع الجامعة م

رات(، ويكون تحت رقابة الوقاية من الجريمة )ومنها الوقاية من المؤثرات العقلية والمخد
النظام ورعايته، وذلك يضمن القدرة على التطبيق الفعلي للبرامج والتدابير واألساليب 
والوقائية العلمية المحترفة، والقدرة على توفير المختصين والمحترفين وذوي الكفاءات 

                                                                                                                                         

 المخدرة، السموم ومتعاطي المدخن مع التعامل كيفية تفهم على والمساعدة. المجتمع أطياف لكل
 والتعامل والمتعاطي المدخن احتواء بكيفية والتوعية. التعاطي عالمات على التعرف وكيفية
 مع والتواصل. بالعالج والمتعاطي المدخن اعإقن كيفية في االستشارة طالب ومساعدة. معهما
 واإلدراكي اإلقناعي المستوى  على له متخصصة استشارية برامج وتقديم والمتعاطي، المدخن

 تتعلق مجاالت في وتوعوية إرشادية برامج تقدم التي الجهات مختلف مع والتنسيق. والتوجيهي
 مع والتنسيق. والعالجية اإلرشادية= =الخدمات أفضل لتقديم المتعاطيو المدخن مع بالتعامل
 موقع: انظر. )العالج على والمتعاطين المدخنين الطالب لمساعدة المختلفة العالجية الجهات
 (:اإلنترنت) الدولية المعلومات شبكة على فيصل الملك جامعة

 https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/E-clinic/Pages/Home-new.aspx.) 

 .41 - 47الب، الوقاية من الجريمة، دار الطليعة، بيروت، صط ك( أحسن مبار 664)
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 . (664)المطلوبة، والجدية في العمل، والمتابعة والتقييم للبرامج والتدابير الوقائية
: تأهيل متخصصين في مجال مكافحة المؤثرات العقلية والمخدرات ثانياً 

 واإلحصاء:
المختصون في علم اإلجرام إلى أنه من األنسب أن تعهد البرامج الوقائية  يذهب

من الجريمة على اختالف أنواعها، ومنها الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية والمخدرات، 
شروط العلمية والخبرة، والذين لديهم المقدرة والقناعة بجدوى إلى الذي تتوافر فيهم ال

 .(671)البرامج الوقائية
أكثر وضوحًا نشدد على انتقاء العنصر البشري المتخصص والمقتنع  وبصورة

بجدوى البرامج والتدابير الوقائية، وذلك إلعداد وتصميم وتنفيذ البرامج الوقائية من أعضاء 
 هيئة التدريس والطالب. 

 : استحداث )أو تفعيل( المرشد الديني واالجتماعي والتربوي:لثاً ثا
فالمرشد الديني هو الذي يركز على جانب تدعيم الوازع الديني، في مجال  

التحصين الديني للطالب، وذلك باعتماد األساليب العلمية المدروسة والمناسبة للفئة 
توصيل رسالته بطرق  بغرض –سن المراهقة والشباب الجامعي  –العمرية والتعليمية 

 إيجابية.
أن المرشد االجتماعي في وقتنا الحاضر أصبح من ضروريات العمل  كما

التربوي، وأصبح من العناصر البشرية الضروري وجودها في المؤسسات التربوية، بالنظر 
 ةللدور الفعال الذي يقوم به، في مجال تقصي األحوال والظروف والعوامل االجتماعي

االجتماعي مؤهاًل، وال ينبغي إعطاء  شدوسلوكياتهم، إال أنه البد وأن يكون المر بالطالب 
 هذه المهمة ألي موظف إداري أو غيره دون أن يكون مؤهاًل لذلك.

أنه البد من تفعيل دور المرشد التربوي، وهو المختص بالشئون التعليمية  كما
تعترض الطالب في االلتزام أو شئون صعوبات التعلم ومشاكل وعراقيل  –البيداغوجية 

 . (676)التعليمي، أي االهتمام قبل كل شيء بمتابعة التعليم والتحصيل لدى الطالب

                                                           

سابق،  مرجع( أحسن مبارك طالب، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعاطي المخدرات، 664)
 .77ص

 . 744( نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ص671)

سابق،  مرجع ،لتربوية للحد من تعاطي المخدراتالدور الوقائي للمؤسسات ا ،مبارك طالب أحسن( 676)
 .41 - 41ص
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 : الفحص الطبي المبكر السنوي للطالب: رابعاً 
الفحص الطبي المبكر للطالب في الجامعات أصبح ضروريًا، بل إجباريًا في  إن

والصحة النفسية والسلوك للشباب؛ ألن  الوقت الحاضر، لما له عالقة بالتحصيل المعرفي،
بعض المشاكل السلوكية ربما يكون مردها إلى الحاالت الصحية للطالب، الذين يعانون أو 
قد يعانون من بعض األمراض العضوية، وهو ما يجعلها تؤثر أو قد تؤثر في نفسية 

 وسلوك الطالب. 
ــل الوق إضــافة ــك مــن قبي ــر ذل ــي يعتب ــ ن الفحــص الطب ــك ف ــى ذل ــة )أو إل ــة القبلي اي

(، بـل إنـه قـد نحرافيـةوللنـوازع والميـول الشـاذة أو اال  ةاالكتشاف المبكر للمشكالت السـلوكي
يسبق الفحص النفسي، ويكون دائمـًا مرافقـًا لـه، وهـو المعمـول بـه فـي الـدول والمجتمعـات 

اعتبـار المتقدمة، أو المجتمعات التي تعطي قيمة حقيقية للتعلـيم والتربيـة لمواطنيهـا، علـى 
أن "العقــل الســليم فــي الجســم الســليم"، والجســم الســليم يعنــي ببســاطة الســالمة العضــوية، 

 . سيةوالسالمة النف
الطبي المبكر أو األصح الفحوص الطبيـة الوقائيـة، نـادى بهـا ألول مـرة  والفحص

م، فــي كتابــه "الرجــل 6441الســيكاتري والطبيــب اإليطــالي شــيزاريلمبروزو وذلــك منــذ ســنة 
رم"، ويؤكد هذا الطرح وهـذا األسـلوب كـل مـن بـول بـاران، وكلـود قـوني وهمـا مـن كبـار المج

فرنسا، في كتابهمـا "الطـالب المتخلفـون دراسـيًا"، والـذي يعتبـر  فيمختصي التربية والتعليم 
 .(677)مرجعًا في هذا المجال

                                                           

م، 7117اإلصالحية، دار الطليعة، بيروت،  ؤسساتمبارك طالب، الجريمة والعقوبة والم أحسن( 677)
 . 17 ،11ص
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 الجامعة التكاملي مع الجهات والمؤسسات األخرى  دور: الثاني المطلب
ويتكامل مـع المؤسسـات المجتمعيـة  -الجامعة  –ر المؤسسات التربوية دو  يتنوع

ــوعي بأخطارهــا،  ــة والمخــدرات ونشــر ال ــى الحــد مــن المــؤثرات العقلي األخــرى فــي العمــل عل
 ويكون أوسع أثرًا، وسنجمل هذا الدور في الفرعيين التاليين: 

ئة كبار )المجامع الفقهية وهي الثقافية والدينية المؤسسات: األول الفرع
 العلماء( 

 ظـــاهرةالتعـــاون بـــين الجامعـــة والمؤسســـات الثقافيـــة والدينيـــة فـــي مكافحـــة  ضـــرورة: أوالً 
 المؤثرات العقلية:
على الجامعة التعاون مع المؤسسات الثقافيـة والدينيـة كالمسـاجد والعلمـاء  ينبغي

ــاف  ــاء ووزارة األوق ــات اإلفت ــى وجــه اإلســالمية والمقدســات اإلســالمية،  والشــؤون وهيئ وعل
ــة  ــك فــي مكافحــة المــؤثرات العقلي ــار العلمــاء.. وذل ــة كب ــة وهيئ الخصــوص المجــامع الفقهي
والمخدرات، حيـث إن تلـك المؤسسـات لهـا دور بـارز فـي ذلـك، وهـي محـل احتـرام وثقـة فـي 

 المجتمع السعودي والعالم اإلسالمي، فضاًل عن تأثيرها البالغ بين الشباب.
اإلفـادة مـن المؤسسـات الدينيـة، عبـر التنسـيق مـع الجامعية يمكنهـا  فالمؤسسات

تلــك الهيئــات فــي اختيــار عنــاوين ومواضــيع تهــم الشــباب الجــامعي، كمــا يمكنهــا استضــافة 
العلماء بالتبادل )أعضاء هيئـة التـدريس وأعضـاء مـن تلـك الهيئـات متخصصـين(؛ إلعطـاء 

 المحاضرات والندوات واللقاءات الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة.
 : موقف المجامع الفقهية من مكافحة ظاهرة المؤثرات العقلية والمخدرات:ياً ثان

المجـــامع الفقهيـــة لظـــاهرة المـــؤثرات العقليـــة والمخـــدرات، وأقامـــت نـــدوات  تصـــدت
ومؤتمرات بخصوصها وأصدرت قـرارات بشـأنها؛ وذلـك نظـرًا إلدراك المجـامع الفقهيـة خطـورة 

 ، ومن أهم المجامع التي تصدت لها: على األمة اإلسالمية وشبابها لموادتلك ا
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 المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالمي:  - أ
: (673)(1/61) 47المجمــع الفقهــي برابطــة العــالم اإلســالمي قــراره رقـــم ) أصــدر

المشــتملة علــى الكحــول والمخــدرات، والمتضــمن: )بعــد النظــر فــي األبحــاث  ألدويــةبشــأن: ا
حــول والمخــدرات، والمــداوالت التــي جــرت حولهــا، المقدمــة عــن األدويــة المشــتملة علــى الك

وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفـع الحـرج، ودفـع المشـقة، ودفـع الضـرر بقـدره، 
 وأن الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعالهما، قرر ما يلي:

: سـول هللا ( ال يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من األحوال؛ لقول ر 6
م َعَلـْيُكْم[ إنَّ ] اءَ  إنَّ . ولقولـه: ](677)هللَا لم َيْجَعْل ِشـَفاَءُكْم ِفيَمـا َحـرَّ وجَعـل ِلُكـلِّ  ،هللَا أنـَزل الـدَّ

. وقــال لطــارق بــن ســويد، لمــا ســأله عــن الخمــر (671)داٍء َدَواًء َفَتـَداَوْوا، وال َتَتــَداَوْوا بَحــَراٍم"[
[ وَلِكنَّهْيَس ِبِشَفاٍء، ذلك لَ  إنَّ ُيجَعُل في الدواء: ]  .(671)َداء 

ــى الكحــول بنســب مســتهلكة تقتضــيها 7 ــة المشــتملة عل ( يجــوز اســتعمال األدوي
طبيـب عـدل، كمـا يجـوز اسـتعمال  صـفهاالصناعة الدوائيـة التـي ال بـديل عنهـا، بشـرط أن ي

 ة(.الكحول مطهًرا خارجيًّا للجروح، وقاتاًل للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجي
ـــدول  وأوصـــى ـــي ال ـــة، والصـــيادلة، ف ـــراره )شـــركات تصـــنيع األدوي ـــي ق المجمـــع ف

ــة،  ــوا جهــدهم فــي اســتبعاد الكحــول مــن األدوي ــأن يعمل ــة، ب اإلســالمية، ومســتوردي األدوي
غيرها من البدائل. واألطباء باالبتعاد عن وصف األدويـة المشـتملة علـى الكحـول  تخدامواس

 ما أمكن(.
 
 
 -( أشاد فيه ببحث )انتشار أم الخبائـث 7/7) 63رقم: ) أصدر المجمع قراره كما

                                                           

 دورته فيلرابطة العالم اإلسالمي،  التابعهذا القرار عن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي  صدر (673)
م. )قرارات 61/6/7117 -1هـ 71/61/6777 -76عقدة بمكة المكرمة، السادسة عشرة المن

المجمع الفقهي اإلسالمي، مكة المكرمة، الدورات: من األولى إلى السابعة عشرة، القرارات: من 
م، رابطة العالم اإلسالمي، 7117-6477هـ / 6777-6344الثاني بعد المائة،  إلىاألول 

 (.377 -376رمة، الطبعة الثانية، صالمجمع الفقهي اإلسالمي، مكة المك

 .7/661، 1163رقم  ،البخاري في الصحيح رواه (677)

ني، وأبو نعيم. ) رواه (671)  فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلةأبو داود في السنن، وابن الس 
 (7/671، 6133لأللباني، رقم  وفوائدها،

 .7/134، 3111 رقمابن ماجه في سننه،  رواه (671)
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المقــدم مــن اللــواء الــركن محمــود شــيت خطــاب، وتضــمن القــرار: )إن  ،(677)الــداء والــدواء(
المجمع الفقهي اإلسالمي قد اطلع على البحث القيم الذي قدمه إليه عضو مجلس المجمع 

بعنوان )انتشـار أم الخبائـث فـي الفقهي اإلسالمي، معالي اللواء الركن محمود شيت خطاب 
ـــا مستقصـــًيا، أحـــاط بمفاســـد الخبائـــث الثالثـــة  الـــبالد العربيـــة: الـــداء والـــدواء( فوجـــده بحًث
ن الصـــورة المروعـــة التـــي يعطيهـــا هـــذا البحـــث  الخطيـــرة: الخمـــور، والمخـــدرات، والتبـــغ. وا 

حصاءات صحية واجتماعيـة واقت صـادية، النفيس، لما تضمنه من معلومات خطرة موثقة، وا 
لهــي صــورة كافيــة ألن تنبــه  -والتــي تنــذر بأســوأ مصــير فــي جيــل المســتقبل مــن الشــباب

والخطيـر فـي هـذا  لعظـيمميادين المسئولية إلـى واجـبهم ا فالمسؤولين في األمة، في مختل
الشأن، للحيلولة دون أوخم مصير ينتظر جيل المستقبل؛ بسبب تفشي هذه الخبائث الثالث 

ناًثـا. وقـد حصـر كاتـب البحـث التي سماها )أم الخ وفقـه -بائث( في أوساط الناشئة ذكوًرا وا 
ببصيرته النافذة مصادر الداء، وطرق تفشي أم الخبائث في ثالثـة، هـي: البيـت الـذي  -هللا

يرى فيه الناشئون أهليهم المربين يعاقرون هـذه الخبائـث، ثـم مؤسسـات التعلـيم التـي يـؤثر 
ي رفقائه، ويستجر هم إلـى إحـدى هـذه الخبائـث أو كلهـا، ثـم فيها التلميذ والطالب الجامعي ف

وســائل اإلعــالم المقــروءة والمســموعة والمرئيــة، التــي تبــث هــذه الســموم فــي الناشــئة عــن 
بعد بيان مصـادر  -طريق الصور واإلعالنات الترغيبية واألفالم وما إليها، وقد بين الباحث 

قصـاءها عـن طريـق أن الـدواء الوحيـد الـذي يسـتطيع القضـا -الداء ء علـى هـذه الخبائـث وا 
حياة األمة، ووقايـة شـبابها منهـا إلـى أبعـد حـد ممكـن، إنمـا هـو التربيـة اإلسـالمية الحقـة، 
ــام أن تــدخل أعمــاق نفــوس الشــباب، وتســيطر علــى مشــاعرهم  ــي يــراد لهــا بجــد واهتم الت

ا المعـالجون وسلوكهم، وقد أوضـح الباحـث وأثبـت أن كـل الوسـائل المختلفـة التـي لجـأ إليهـ
الغرب وعلماؤها، ويقلدهم المسؤولون المتغربون في  لفي ظل حياة مادية تعيشها اليوم دو

البالد العربية اإلسالمية، قد خابت، وأدت إلـى عكـس النتـائج المنشـودة، فـزادت فـي انتشـار 
أم الخبائـــث زيـــادة متصـــاعدة مرعبـــة، ألن العـــالج الصـــحيح الوحيـــد ال يكـــون إال بالتربيـــة 

سالمية الجدية الحقـة. وقـد أوضـح مـن مخـاطر التـدخين الفظيعـة، إلـى جانـب المسـكرات اإل
والمخدرات، ما يوجب على كل مسؤول في البيت والمدرسـة وأجهـزة اإلعـالم، وجهـاز الحكـم 
التفكيــر العميــق، والتنبــه إلــى المســئولية الخطيــرة فــي هــذا الشــأن. والمجمــع الفقهــي يشــكر 

وما تضمنه من معلومات وآراء في غاية األهمية، ويقـرر  ،فيسالباحث على هذا البحث الن
طبـــع هـــذا البحـــث ونشـــره وترجمتـــه وتعميمـــه علـــى أوســـع نطـــاق، ويســـترعي إليـــه انتبـــاه 
المسؤولين مـن آبـاء وأمهـات ومعلمـين وأسـاتذة وأجهـزة إعـالم وأجهـزة حكـم، ويناشـدهم أن 

 أنهاوية التي تقود إليها هذه الخبائث، و يتقوا هللا في أجيال هذه األمة، فال ُيدَفع بها إلى ال
                                                           

هذا القرار في الدورة الرابعة للمجمع المنعقدة بمقر األمانة العامة لرابطة العالم اإلسالمي بمكة  رصد (677)
سابق،  مرجعهـ. )قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي، 6716اآلخر  ربيع 67 -7 ،المكرمة

 (.73 -76ص
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يعملوا جاهدين على تحصين هـذه األجيـال بالتربيـة اإلسـالمية الجديـة الحقـة، وينـبههم إلـى 
وجــوب التحــذير مــن جميــع هــذه الخبائــث، والحيلولــة دون تفشــيها. وهللا هــو الهــادي إلــى 

 سواء السبيل(.
 مجمع الفقه اإلسالمي بالهند:  - ب

بعــد مناقشــته  ،(674)(46/3/76قــه اإلســالمي بالهنــد قــراره رقــم )مجمــع الف أصــدر
لموضــوع "المخــدرات"، وبعــد االســتماع إلــى المناقشــات التــي دارت حولهــا قــررت النــدوة مــا 

 يلي:
أوال: إن مـــا يجـــري اآلن فـــي نظـــم العـــالم مـــن أنـــه يفـــرق بـــين الخمـــور وبـــين غيرهـــا مـــن 
المخــدرات، خطيــر للغايــة، غيــر معقــول، ومضــاد للعطــف اإلنســاني، ويجــب أن يتخــذ 
موقــف صــارم إزاء الخمــور مثــل غيرهــا مــن المخــدرات فــي نظــم العــالم المختلفــة، ال 

 بيعها وشرائها.  يسمح باالتجار بأم الخبائث، ويفرض الحظر على
: إن البند الثاني من الدستور الهندي، يوضح بـأن الحكومـة تحـاول فـي منـع اسـتخدام ثانيا

المخدرات، واألدوية المسـكرة، إال لغـرض طبـي الزم، فيطالـب مجمـع الفقـه اإلسـالمي 
الحكومة بفرض الحظر على الخمر وغيرها مـن المخـدرات، نظـرا إلـى أضـرار الخمـور 

درات، ووفقا لهذا البند من الدستور وعمـال بـه، وينبغـي تشـريع الزم وغيرها من المخ
 في هذه القضية.

: يناشـــد المجمـــع البشـــرية كلهـــا عامـــة، والمســـلمين بوجـــه خـــاص، أن يبتعـــدوا عـــن ثالثـــا
ويكونــوا مثمــرين للبشــرية جمعــاء،  جســميا،عقليــا و  النشــأةالمخــدرات، حتــى ال تتــأثر 

 بئا على المجتمعات اإلنسانية. بصالحياتهم الشاملة، وال يكونوا ع
نمـا هـو أمانـة عنـده مـن  لبـاليغب عـن ا وال أن الجسـم اإلنسـاني لـيس مملوكـا لرنسـان، وا 

األعضـاء وفـق توجيهـات  هـذهعند هللا، وكذا عقله ووعيه، فهـو ملتـزم بالتعامـل مـع 
شرعية، وال يجـوز لـه أن يرتكـب شـيئا يـؤثر سـلبيا علـى عمليـة أعضـائه، أو يقضـي 

 تماما.  عليها
 

 وبأي شيء تصنع. ا،وعنوانه ا،: إن حرمة الخمر منصوص عليها، أيا ما كان اسمهرابعا
                                                           

ربيع اآلخر  66 -4صدر هذا القرار من مجمع الفقه اإلسالمي بالهند بندوته الحادية والعشرين، ( 674)
م بالجامعة اإلسالمية في مدينة إندور. )قرارات وتوصيات 7167مارس  1 – 3هـ، 6733

. موقع مجمع الفقه اإلسالمي بالهند على شبكة 314 -311مجمع الفقه اإلسالمي بالهند، ص 
 (http: //www.ifa-india.org المعلومات )اإلنترنت(:
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: وأمــا حرمــة غيرهــا مــن المخــدرات، فهــي مقتصــرة علــى إســكارها، ســواء كانــت تلــك خامســا
 التوقي منها.  يجبكان عن طريق إبرة دوائية، ف وسواءالمخدرات مائعة أم جامدة، 

اعــة وتجــارة األفيــون والبــنج وغيرهمــا، التخــدير أو التعــاون علــى : إذا كــان هــدف زر سادســا
 تصنيعها، فال يجوز ذلك كله. 

: ال يجوز استعمال سـائر المخـدرات التـي تصـنع بـالبنج واألفيـون وغيرهمـا مـن أمثـال سابعا
 هذه المخدرات، وال بيعها وال شراؤها. 

لمخــدرات جــدير بالعقوبــة، : إن كــل مــن يمــارس عــادة اســتعمال الخمــور وغيرهــا مــن اثامنــا
 بكل طريق ممكن.  هكل مسلم حسب استطاعته نهيه عن علىويجب 

سـواء كـان عـن طريـق الزراعـة أو التجـارة أو  ،: إن كل من يسبب هذه العـادة السـيئةتاسعا
 غيرهما من الطرق، يستحق أشد ما يمكن من العقوبة. 

 ة فريضة دينية وُخُلقية. : إن اتخاذ أي تدبير لوقاية المدمن من هذه العادعاشرا
عشر: إذا لم ينجح تدبير مشروع في منعه من هذه العادة، وتكـون حالـة االضـطرار،  حادي

 تدريجيا وفق مشورة األطباء ذوي الخبرة.  المخدرات منفيسوغ تداويه 
عشر: إن الجسم اإلنساني نعمـة مـن هللا، فيجـب الحفـاظ علـى الصـحة الموهوبـة مـن  ثاني

الخطيـرة، مـع  ضممكن، ووقايتها من كل ما يضر بها، ويسبب األمرا هللا بكل طريق
 كالدخان والتبغ والتنباك وما إلى ذلك(. لمخدرات،االجتناب التام ل

 بشأن "الكحول"، والمتضمن: (674) (7/67) 16أصدر المجمع قراره رقم ) كما
" المسـتخرجة مـن أواًل: الكحول مادة كيمياوية تصنع من السـكر ومـن مـادة "الكاربوهايـدريت

 يكون نوع واحد منها فقط مسكرًا. ،الفواكه والحبوب الغذائية .. ولها أنواع عدة
: هناك أدوية وعقاقير تستعمل فيها مادة الكحول التي ال تتغيـر طبيعتهـا حتـى بمزجهـا ثانياً 

بالدواء .. إال أنه عماًل بمـا أقرتـه الشـريعة اإلسـالمية مـن إباحـة للمحظـورات فـي 
تنـاول العقـاقير  -عنـد االضـطرار  -ستثنائية كحالة المـرض، ف نـه يجـوز حاالت ا

 التي تتضمن مادة كحولية.
مســكرة،  -كمــا يقــول الخبــراء -: المــادة الكحوليــة المســتخدمة فــي العطــور ال تكــون ثالثــاً 

 وعليه، ف نها ليست من المواد النجسة وغير الطاهرة(.

                                                           

. موقع مجمع الفقه اإلسالمي 314 -311سالمي بالهند، ص قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإل (674)
 .http: //www.ifa-india.org بالهند على شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(:
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:  - ج
جمـــع فقهـــاء الشـــريعة بأمريكـــا قـــرارًا بمـــؤتمره )التاســـع( بشـــأن "التـــداوي م أصـــدر

 فيه للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتضمن ما يلي:  تعرض( 631)بالمحرمات"
األصـــل اجتنـــاب المحرمـــات فـــي التـــداوي وغيـــره، ولكـــن يـــرخص فـــي ذلـــك عنـــد • 

 الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها. 
ذي اشتمل علـى نسـبة قليلـة مسـتهلكة مـن الكحـول، يرخص في تناول الدواء ال• 

ن أفرط.  ال تؤثر على لونه أو طعمه أو ريحه، وال تسبب إسكارا لمتناوله وا 
ب جمـاع المسـلمين، وال يجـوز التـداوي بهـا إال عنـد الضـرورة،  محرمةالمخدرات • 

غلبـة نفـع عنـد  وذلـكأو الحاجة التي تنزل منزلتها، وتحت اإلشراف الكامـل للطبيـب الثقـة، 
 تعاطيها على ضرره، وعدم وجود بدائل لها.

الحكم في المنبهات يرتكز على الموازنة بين نفعها وضررها، فمتى قـرر الطبيـب • 
 الثقة غلبة نفعها على ضررها، وعدم وجود بدائل أقل ضرًرا منها، جاز تعاطيها. 

حيـــوان مـــن ال المســـتخرجيجـــوز التـــداوي باألدويـــة المشـــتملة علـــى الجليســـرين • 
المــذكى مــن غيــر خــالف. أمــا مــا اســتخرج مــن غيــره مــن الحيوانــات، ف نــه يجــوز كــذلك 

المســلمون باســتعمال النــوع األول فــي تصــنيع  لةلالســتحالة، ولكــن ينصــح األطبــاء والصــياد
 الدواء.

ــك إذا دعــت •  ــا لرعفــاف، وذل ــة، طلًب ــداوي بالمنشــطات الجنســية الطبي يشــرع الت
اطيها، ولم يوجد ما يقوم مقامها، ووصف التداوي بهـا للمـريض الضرورة أو الحاجة إلى تع

 وكان استعمالها بالقدر الذي تندفع به الحاجة فقط. ،طبيب ثقة
 
 

 منظمة التعاون اإلسالمي: التابعمجمع الفقه اإلسالمي الدولي  - د
: حقيقتهــا وُطــرق الوقايــة المخــدراتمجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي نــدوة " عقــد

هــ 6737ذو القعـدة  71 -77لك بمدينة الرياض بالمملكـة العربيـة السـعودية، وذ ،العالج"
بـين مجمـع الفقـه  يميإطار التعاون العلمي واألكـاد فيم، وذلك 7166أكتوبر  73 -77/ 

                                                           

موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(: ( 631)
http://www.amjaonline.com 

http://www.amjaonline.com/arabic/sendfatwa.asp
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اإلسـالمي الـدولي، وجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية بالريـاض، والمديريـة العامــة 
ية السـعودية، وفـي رحـاب جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود لمكافحة المخدرات بالمملكة العرب

بحثــًا  77بحثــًا، تــم اعتمــاد  671وبلــغ عــدد البحــوث المقدمــة للنــدوة  بالريــاض،اإلســالمية 
علـى تجـريم وتحـريم االتجـار  التأكيديلي: ) بماالندوة  وأوصتمنها عرضت في هذه الندوة، 

مية والمجتمعيـة لتكـاتف جهودهـا للحـد والترويج والتعاطي للمخدرات، ومناشدة الجهات الرس
العقوبــات علــى المهــربين والمــروجين  تشــديدو  ،مــن هــذه الظــاهرة المرضــية فــي المجتمــع

 .(636)والمتعاطين(
: موقــــف هيئــــة كبــــار العلمــــاء مــــن مكافحــــة ظــــاهرة المــــؤثرات العقليــــة ثالثــــا

 والمخدرات: 
حاســمًا فــي مواجهــة لهيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية موقفــًا  كــان

ومكافحــة المخــدرات والمــؤثرات العقليــة، وكــل مــا يفتــك بشــباب المملكــة واألمــة اإلســالمية، 
هــ بشـأن حكـم 71/1/6717( وتـاريخ 634فأصدر مجلس هيئة كبار العلمـاء القـرار رقـم )

وذلـك لمـا اسـتفحل خطرهـا فـي  ،-ويشمل أيضا المؤثرات العقلية –ومروج المخدرات  هربم
 ونص ما جاء فيه: البالد، 

كبــار العلمــاء فــي دورتــه التاســعة والعشــرين المنعقــدة بمدينــة  هيئــة"فــ ن مجلــس 
هـ قد اطلـع علـى برقيـة خـادم الحـرمين 71/1/6717هـ وحتى 4/1/6717 اريخالرياض بت

 اريخوتــــ 4133ذات الــــرقم س/  -حفظــــه هللا -الشــــريفين الملــــك فهــــد بــــن عبــــد العزيــــز 
لما للمخدرات من آثار سيئة، وحيـث الحظنـا كثـرة  ها: )نظراً هـ. والتي جاء في66/1/6717

وألن المصـلحة العامـة تقتضـي إيجـاد عقوبـة رادعـة لمـن يقـوم  ،انتشارها في اآلونة األخيرة
شـاعتها، سـواء عـن طريـق التهريـب أو التـرويج... نرغـب إلـيكم عـرض الموضـوع  بنشرها وا 

 تنا بما يتقرر. على مجلس هيئة كبار العلماء بصفة عاجلة، وموافا
المجلــس الموضــوع، وناقشــه مــن جميــع جوانبــه فــي أكثــر مــن جلســة،  درس وقــد

 وبعد المناقشة والتداول في الرأي واستعراض نتائج انتشار هذا الوباء الخبيث القتال تهريباً 
وحملها إيـاهم  ،المتمثلة في اآلثار السيئة على نفوس متعاطيها ،واستعماالً  وترويجاً  واتجاراً 

ومـا تسـببه  ،السيارات والجري وراء أوهام تؤدي إلى ذلـك دثوحوا الفتك،ى ارتكاب جرائم عل
وانتهــاك الحرمــات،  ،وطبيعــتهم الشراســة ،شــأنهم العــدوان ،مــن إيجــاد طبقــة مــن المجــرمين

شاعة الفوضى األنظمة،وتجاوز   ،لما تؤدي إليه بمتعاطيها من حالة من المرح والتهـيج ،وا 
                                                           

موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي على شبكة المعلومات الدولية  (636)
  )اإلنترنت(:

http://www.iifa-aifi.org. 
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فضال عـن اتجاهـه إلـى اختـراع أفكـار وهميـة تحملـه علـى  ،لى كل شيءواعتقاد أنه قادر ع
كما أن لهـا آثـارا ضـارة بالصـحة العامـة، وقـد تـؤدي إلـى الخلـل فـي العقـل  ،ارتكاب الجريمة

 لهذا كله ف ن المجلس يقرر باإلجماع ما يلي: ،نسأل هللا العافية والسالمة ،والجنون 
دخالهـا  ؛قوبتـه القتـلف ن ع ،للمهرب للمخدرات بالنسبة: أوالً  لمـا يسـببه تهريـب المخـدرات وا 

جسيمة وأخطار بليغة  أضرار بل ،ال يقتصر على المهرب نفسه ،البالد من فساد عظيم
أو يتلقـى المخــدرات  ،الـذي يســتورد الشــخصعلـى األمــة بمجموعهـا، ويلحــق بـالمهرب 

 فيمون بها المروجين. ،من الخارج
 اريخ( وتــ41مــا أصــدره بشــأنه فــي قــراره رقــم )فــ ن  ات،المخــدر بالنســبة لمــروج  أمــا: ثانيــاً 

هــ كـاف فــي الموضـوع ونصـه كمــا يلـي: ) الثـاني: مــن يروجهـا ســواء 66/66/6716
ونحـو ذلـك مـن ضـروب  ،أو إهـداء وشـراءكان ذلك بطريـق التصـنيع أو االسـتيراد بيعـا 

أو الجلـد أو  بـالحبس بليغـاً  إشاعتها ونشرها، ف ن كـان ذلـك للمـرة األولـى فيعـزر تعزيـراً 
ن تكــرر منــه ذلــك القضــائي،الغرامــة الماليــة أو بهــا جميعــا حســبما يقتضــيه النظــر   ،وا 

ألنـه بفعلـه هـذا يعتبـر مـن  ؛ولـو كـان ذلـك بالقتـل ،فيعزر بما يقطع شره عـن المجتمـع
وممن تأصل اإلجرام في نفوسهم، وقد قـرر المحققـون مـن أهـل  ،المفسدين في األرض

 ومـنهللا تعـالى: " رحمـهتيمية  ابنقال شيخ اإلسالم  ،التعزير العلم أن القتل ضرب من
ــل قتــل ــم ينــدفع فســاده فــي األرض إال بالقت ــرق لجماعــة المســلمين ،ل ــل قتــل المف  ،مث

ـــــال: ] ـــــى أن ق ـــــي الـــــدين" إل ـــــدع ف ـــــداعي للب ـــــرال ـــــل النبـــــي  وأم رجـــــل تعمـــــد  بقت
لـم  مـنال: ]من لم ينته عن شرب الخمر فق عن الديلمي ابن وسأله. (637)[عليه الكذب

. وفــي موضــع آخــر قــال رحمــه هللا فــي تعليــل القتــل تعزيــرا مــا (633)ينتــه عنهــا فــاقتلوه[
ذا  ،ألن المفسد كالصائل وهذانصه: "  .(637)"قتليندفع الصائل إال بالقتل  لموا 

 ،قبل إيقاع أي من تلك العقوبات المشار إليهـا فـي فقرتـي )أوالً  بدأنه ال لمجلسا يرى : ثالثاً 
هــذا القــرار مــن اســتكمال اإلجــراءات الثبوتيــة الالزمــة مــن جهــة المحــاكم  ( مــنوثانيــاً 

 لألنفس. للذمة واحتياطاً  براءةً  ،األعلى القضاء الشرعية وهيئات التمييز ومجلس
نـذاراً  إعـذاراً بد من إعالن هذه العقوبات عن طريق وسائل اإلعالم قبـل تنفيـذها  ال: رابعاً  . وا 

                                                           

 .74/614سابق،  مرجعمجموع الفتاوى،  مية،( ابن تي637)

 حديثالنهي عن المسكر،  بابداود، كتاب الحدود،  يأب سنن(، في فقاِتُلوهم يتركوه لم ف نبلفظ ) جاء( 633)
(، في مسند أحمد، حديث الديلمي الحميري رقم َفاْقُتُلوُهمْ  َيْتُرُكوهُ  َلمْ  َفِ نْ بلفظ ) وجاء. 3143رقم 

64131 . 

 . 611صسابق،  مرجع( ابن تيمية، السياسة الشرعية، 637)
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 . (631)على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" التوفيق وصلى هللا وباهللهذا 
هيئة كبار العلماء تم التصويت عليه من قبل أعضـاء مجلـس  لمجلس قرارال وهذا

هيئة كبـار العلمـاء إلقـرار مـا ورد فيـه بقتـل المهـرب والمتلقـي وكانـت نتيجـة التصـويت هـي 
 4111/ب/7رقم  باإلجماع، وبناء على نتيجة التصويت تم إقراره وتم تأييده باألمر السامي

المحـــاكم  -والتقيـــد بـــه مـــن قبـــل الســـلطة القضـــائية  والعمـــلهــــ، 61/7/6717 وتـــاريخ
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـة المعمـول  صدورمنذ ذلك الحين وحتى  -الشرعية

 به حاليًا. 
سبق قـرار مجلـس هيئـة كبـار العلمـاء السـابق القاضـي بقتـل مهـرب ومتلقـي  ولقد
ورد باألحكــام الخاصــة بالعقوبــات فــي الفصــل الثالــث مــن نظــام منــع االتجــار  المخــدرات مــا

فـــي  66جـــرى تعـــديل بعـــض موادهـــا بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  يبـــالمواد المخـــدرة، والتـــ
 تضمن ما يلي: والذيهـ 6/7/6377

كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تهريب المواد المخدرة إلى المملكة  -6
 غير مباشر يعاقب بالعقوبات التالية: بطريق مباشر أو
 يسجن مدة خمسة عشر عامًا. -)أ( 
 وتصادر المواد المهربة وتتلف. -)ب( 
 مالية قدرها عشرون ألف ريال عربي سعودي. مةيغرم بغرا -)ج(
تطبيـــق العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرات الســـابقة يجـــازى أيضـــًا  وبعـــد

ضـعه داخـل المملكـة تحـت المراقبـة الدائمـة إن كـان وو  ،بحرمانه مـن السـفر خـارج المملكـة
ويحــرم مــن الــدخول إليهــا إن كــان أجنبيــًا، وتعطــى صــورته  ،ســعوديًا، ويبعــد مــن المملكــة

 للمنافذ البرية والبحرية والجوية والممثليات.
كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة االشـتراك فـي تهريـب المخـدرات أو  -7

 لكة يعاقب بما يلي:تسهيل دخولها إلى المم
                                                           

العالم اإلسالمي، مكة المكرمة،  رابطة ،هي اإلسالميمجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، المجمع الفق (631)
. 343-346م، ص7111 -هـ 6771(، الطبعة الثانية، 1السعودية، السنة الرابعة، العدد )

(، السنة الثانية، 7. والعدد )761-763م، ص6444 -هـ 6714 ،(، السنة الثانية3والعدد )
لبحوث العلمية واإلفتاء، المملكة العامة ل الرئاسة. مجلة البحوث اإلسالمية، 314-311ص

 هـ،6714الحادي والعشرون، ربيع األول إلى جمادى الثانية، سنة  العددالعربية السعودية، 
هـ، 6767 -هـ 6766القعدة إلى صفر، لسنة  ي( من ذ37. والعدد )76/311-317
 مكافحة أبحاث مركز بالسعودية، المخدرات لمكافحة العامة اإلدارة منشورات سلسلة. 37/771

 .64 ص م،6441 - هـ6711 الرياض، السعودية، الداخلية وزارة طبعة المخدرات،

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=2973&PageNo=1&BookID=2
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 )أ( بالسجن لمدة سبع سنوات.
 )ب( ويفصل من وظيفته إن كان موظفًا.

علـى  ونـصهــ، 77/4/6711 وتـاريخ 677صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  وقد
 هـيهــ 6/7/6377فـي  66الواردة بقرار مجلس الـوزراء رقـم  امةأن عقوبات السجن والغر 

حكـم بـه علـى المـتهم عنـد ثبـوت إدانتـه بتهريـب للجهـة المختصـة ال مكـنالحد األعلى لمـا ي
 المخدرات.

ُبِني قرار هيئة كبار العلماء القاضي بقتل مهرب المخدرات ومتلقيها تعزيرًا  ولقد
على قياس المهربين بالمفسدين في األرض، الواردة ذكرهم بتية المحاربة في قوله تعالى: 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ]
 . (631) ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
، فقــد -ويشــمل المــؤثرات العقليــة  –والمســكرات  خــدراتبالنســبة لمتعــاطي الم أمــا

هــ ونـص 66/66/6716( وتـاريخ 41رقـم ) قرارهـاكبار العلماء في المملكـة  هيئة أصدرت
 ما جاء فيه: 
 نــــةبمدي الــــدورة الســـابعة عشــــرة لمجلــــس هيئـــة كبــــار العلمـــاء المنعقــــدة ففـــي "
خالـد بـن  الملـك هــ، اطلـع المجلـس علـى كتـاب جاللـة 6716شهر رجـب عـام  في الرياض

 رئـيس هللا بن محمد بن حميد عبد الذي بعثه إلى سماحة الشيخ -هللا  حفظه - عبد العزيز
لى سماحة الشيخ العـام  الرئيس  العزيز بن عبد هللا بن باز عبد المجلس األعلى للقضاء، وا 

 موضــوعين إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والــدعوة واإلرشــاد، يطلــب فيــه جاللتــه دراســة
خالل باألمن:   هامين فيهما إفساد لألخالق وا 

وادث السـطو واالختطـاف داخـل المـدن وخارجهـا بعض المجرمين بحـ قيام: أحدهما
 بقصد االعتداء على العرض أو النفس أو المال. 

المسكرات والمخـدرات علـى اخـتالف أنواعهـا، وترويجهـا وتهريبهـا،  تعاطي: الثاني
دمـان بعـض المنحـرفين علـى تعاطيهـا حتـى فسـدت أخالقهـم،  ممـا سـبب كثـرة اسـتعمالها، وا 

جاللته أنه ال يقضـي علـى هـذه األمـور إال  وذكروادث جنائية. وذهبت معنوياتهم وقاموا بح
إطالــة  نعقوبــات فوريــة رادعــة، فــي حــدود مــا تقتضــيه الشــريعة اإلســالمية المطهــرة؛ أل 

 ونسيان الجريمة.  ،اإلجراءات في مثل هذه المسائل يسبب تأخير تنفيذ الجزاء
، ولمـا نظـر المجلـس أحاله سماحتهما إلى المجلس للقيام بالدراسـة المطلوبـة وقد

في الموضوع رأى أنه ينبغي دراسـته دراسـة وافيـة متأنيـة، وأن تعـد اللجنـة الدائمـة للبحـوث 
                                                           

 .33( سورة المائدة، اآلية: 631)

http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
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ــدورة الثامنــة عشــر ــا فيــه، ثــم ينــاقا فــي ال  43وأصــدر قــراره رقــم  -العلميــة واإلفتــاء بحًث
 هـ يتضمن الوصية بالتعميم على الدوائر المختصة بمكافحـة الجـرائم،73/7/6716وتاريخ 
فيها، ودوائر القضاء، بأن يهتم المختصون في تلك الـدوائر ب عطـاء هـذه الجـرائم  يقوالتحق

أولوية في النظر واإلنجاز، وأن يولوها اهتماًما بالًغا من اإلسراع الذي ال يخـل بمـا يقتضـيه 
 العمل من إتقان. 

 مـن فالطـائ بمدينـة الدورة الثامنة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة وفي
واطلــع علــى  ،هـــ نظــر المجلــس فــي الموضــوع 66/66/6716هـــ حتــى  74/61/6716

البحـــث الـــذي أعدتـــه اللجنـــة الدائمـــة، وبعـــد المناقشـــة المستفيضـــة وتـــداول الـــرأي انتهـــى 
 المجلس إلى ما يلي: 

 السطو والخطف...  ايتعلق بقضاي ما: أوالً 
رات:  ما: ثانياً   يتعلق بقضايا المسكرات والمخدِّ

إلى أن للمخـدرات آثـاًرا سـيئة علـى نفـوس متعاطيهـا، وتحملهـم علـى ارتكـاب  انظرً 
أوهام تـؤدي إلـى ذلـك، وأنهـا توجـد طبقـة مـن  راءوالجري و  ،السيارات وحوادث ،جرائم الفتك

المجرمين شأنهم العدوان، وأنها تسـبب حالـة مـن المـرح والتهـيج مـع اعتقـاد متعاطيهـا أنـه 
اتجاهــه إلــى اختــراع أفكــار وهميــة تحملــه علــى ارتكــاب قــادر علــى كــل شــيء، فضــاًل عــن 

العقـل والجنـون،  فـيآثاًرا ضارة بالصحة العامة، وقد تؤدي إلى الخلـل  لهاالجريمة، كما أن 
 وحيث إن أصحاب هذه الجرائم فريقان: 

يتعاطاهــا لالســتعمال فقــط، فهــذا يجــري فــي حقــه الحكــم الشــرعي  مــن: أحــدهما
ــى تعاطي ــم يُ  ،هــاللســكر، فــ ن أدمــن عل ــدِ ول كــان للحــاكم الشــرعي  ،فــي حقــه إقامــة الحــد ْج

 والردع ولو بقتله. للزجر االجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة
يروجها سـواء كـان ذلـك بطريـق التصـنيع أو االسـتيراد بيًعـا وشـراء أو  من: الثاني

ى فيعـزر تعزيـًرا إهداء، ونحو ذلك مـن ضـروب إشـاعتها ونشـرها، فـ ن كـان ذلـك للمـرة األولـ
يقتضيه النظر القضائي،  سبماجميًعا ح بها أوبليًغا بالحبس، أو الجلد، أو الغرامة المالية، 

ن تكرر منه ذلك فيعزر بمـا يقطـع شـره عـن المجتمـع ولـو كـان ذلـك بالقتـل؛ ألنـه بفعلـه  ،وا 
قـون هذا يعتبر من المفسدين في األرض، وممن تأصل اإلجرام في نفوسهم، وقد قرر المحق

هللا تعـالى  رحمـه -تيميـة  ابـن من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير، قال شيخ اإلسالم
: ومن لم يندفع فساده في األرض إال بالقتـل قتـل، مثـل قتـل المفـرق لجماعـة المسـلمين  -

رجـــل تعمـــد الكـــذب عليـــه[،  بقتـــل النبـــي  وأمـــرالــداعي للبـــدع فـــي الـــدين إلـــى أن قـــال: ]
لم ينته عنهـا فـاقتلوه[، وفـي  منلم ينته عن شرب الخمر، فقال: ] عمن يالديلم ابن وسأله

ذا  موضع آخر قال رحمه هللا في تعليل القتل تعزيًرا ما نصه : وهذا ألن المفسد كالصائل، وا 
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 لم يندفع الصائل إال بالقتل قتل. 
ــاً  ــى  نظــًرا: ثالث رات عل إلــى أن جــرائم الخطــف والســطو وتعــاطي المســكرات والمخــدِّ

بيل التــرويج لهــا مــن القضــايا الهامــة التــي قــد يحكــم فيهــا بالقتــل تعزيــًرا؛ ف نــه ينبغــي أن ســ
قضـاة كمـا هـو الحـال فـي قضـايا القتـل  ثالثـة تختص بنظرها المحاكم العامة، وأن تنظر من

ثــــم للمجلــــس األعلــــى للقضــــاء لمراجعــــة األحكــــام الصــــادرة  ،والــــرجم، وأن ترفــــع للتمييــــز
 واحتياًطا لسفك الدماء.  ،بخصوصها؛ براءة للذمة

لما الحظه المجلـس مـن كثـرة وقـوع جـرائم  نظًرابالنواحي اإلدارية:  قيتعل ما: رابعاً 
رات  الفتــك ــدابير  والمســكرات،والســطو والخطــف وتنــاول المخــدِّ وضــرورة اتخــاذ إجــراءات وت

 ،مـنمـن اسـتتباب األ -حفظـه هللا  -وقائية تعين على ما تهدف إليه حكومة جاللة الملـك 
 ف نه يوصي باألمور التالية:  ،وتقليل الحوادث

ستقوم الحكومة وفقها هللا بتقوية أجهزة اإلمارات ورجـال األمـن، وخاصـة فـي  -6
كون المسئولين فيها من الرجال المعروفين بالدين والقوة واألمانة، ويشـعر كـل أميـر ناحيـة 

تقــع تحــت إمارتــه، وأن علــى بأنــه المســئول األول مــن ناحيــة حفــظ األمــن فــي الــبالد التــي 
 ،الشرطة ورجال اإلمارات الجد واالجتهاد في سبيل تأدية واجبـاتهم، والقيـام بمتابعـة الجميـع

 ومعاقبة المقصر في أداء واجبه بما يكفي لردع أمثاله.
علــى اإلمــارات بأنــه إذا وقعــت جريمــة القتــل أو  -وفقهــا هللا  -الدولــة  تؤكــد -7

فـ ن إمـارة الجهـة  ،عـرض ونحـو ذلـك مـن الجـرائم المخلـة بـاألمنالسطو أو االعتداء على ال
التي وقعت فيها مسئولة عـن القضـية مـن ابتـدائها حتـى يـتم تنفيـذ مقتضـى الحكـم الصـادر 

وسـرعة إنهـاء اإلجـراءات  ،فيها، فتقوم ببذل جميع األسـباب والوسـائل للقـبض علـى الجـاني
ا مـن جهتهـا يقـوم بالتعقيـب عليهـا لـدى الضرورية مادامت لديها، ثم تتابعها وتكلـف منـدوبً 

 ،الجهــات األخــرى، ويطلــب مــن كــل أميــر ناحيــة أن يكتــب تقريــًرا عــن القضــية بعــد انتهائهــا
 وتنفيذ الحكم الصادر فيها يبين سيرها ومالحظاته بشأنها.

المجلس تأليف لجنة مـن منـدوبين، أحـدهما مـن وزارة الداخليـة، والثـاني  يرى  -3
دراســة مجــرى المعــامالت الجنائيــة والــروتين الــذي تمــر بــه، والبحــث عــن مــن وزارة العــدل؛ ل

الطريقة المثلى لذلك مما ال يؤثر على اإلجراءات الضرورية في التحقيـق والنظـر القضـائي. 
 .(637)هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" وصلى
ظام مكافحة المخدرات والمؤثرات )ن األمنية والقضائية المؤسسة: الثاني الفرع

                                                           

( من ربيع األول إلى جمادى الثانية، لسنة 67) العددسابق،  رجعممجلة البحوث اإلسالمية،  (637)
 .74 - 67/71هـ، 6711
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 العقلية(
أيضا على الجامعات السعودية التعاون مع الجهات األمنية والجهات  ينبغي

القضائية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهاتان الجهتان من أهم الجهات في 
تلك الجرائم هذا الشأن، فمن خاللهما يتأكد لنا مدى نجاح المجهودات المبذولة في مقاومة 

 التي تفتك بشباب الوطن. 
"بدراسـة حـول قضـايا السـكر مـن المـؤثرات العقليـة  قيامـهأحـد القضـاة عنـد  فيذكر

والمخــدرات فــي المحــاكم: المتأمــل فــي عمــل المحــاكم يجــد زيــادة مطــردة فــي قضــايا الســكر، 
 وهـاونح ويتبع ذلك زيادة فـي قضـايا صـنع المسـكر، وترويجـه، وقيـادة السـيارة تحـت تـأثيره،

من القضايا الناتجة عن شرب المسكر، والمتصلة به. ويلحظ المتابع للصحف المحلية كثرة 
 .(634)من مصانع للمسكر –والسيما من قبل رجال الحسبة  –ما يضبط 

 العقلية والمؤثرات المخدرات قضايا عدد أن إلى الدراسات إحدى وأشارت
 3661716 بلغت هـ6737 العام من صفر شهر حتى هـ6771 عام من للفترة المضبوطة

 .(634)قضية
 المملكة أسواق" أن إلى( م7161) المخدرات لمراقبة الدولية الهيئة تقرير وأشار

 وأن الكبتاجون، أقراص لها تهرب التي األسواق أكبر من واحدة هي السعودية العربية
 بمثابة عتبرت ولبنان واألردن وسوريا تركيا وأن أوربا، شرق  جنوب هي األقراص تلك مصدر
 أشار كما". الدول تلك في المخدرات تجار قبل من المملكة إلى للوصول مهمة عبور نقاط
 العام في ضبط السعودية العربية المملكة" أن المخدرات لمراقبة الدولية للهيئة آخر تقرير

 مسمى تحت تباع األمفيتامينات على تحتوي  قرص مليون ( 7411) مجموعه ما م7167
 زيادة التقارير تلك صحة يؤكد ومما". المنطقة في ضبطها يتم كمية أكبر وهي الكبتاجون،
 الداخلية لوزارة األمني المتحدث صرَّح حيث مؤخراً  اعتراضها تم التي المخدرة الشحنات
 السوقية قيمتها تزيد مخدرة مواد وترويج تهريب إحباط تم بأنه هـ61/1/6731 بتاريخ
 العام من( اآلخر ربيع – األول ربيع – صفر – محرم) أشهر خالل ريال، ملياري  على

 منهم ،(474) إلى وصل عليهم المقبوض إجمالي أن إلى البيان أشار كما هـ،6731

                                                           

رئيس المحكمة العامة بمحافظة الزلفى المكلف، قيادة السيارة تحت تأثير  ،( إبراهيم بن صالح الغيبي634)
 .44هـ، ص6736( محرم 71مجلة العدل، وزارة العدل السعودية، العدد ) ر،مسكر أو مخد

مير بن محمد عبد هللا الغامدي، التحليل الكمي لقضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية، س (634)
رسالة ماجستير، قسم الدراسات األمنية، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم 

 . 47 ،43صم، 7161 -هـ 6731األمنية، الرياض، 
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 .(671)"مختلفة جنسيات من متهماً ( 176)و سعودي( 774)
 : المؤسسات األمنية ودورها في مكافحة المؤثرات العقلية:أوالً 

المــؤثرات العقليــة  يــبة بواجبهــا فــي منــع تهر المؤسســات األمنيــة المختلفــ تقــوم
حيث تعمـل إدارة مكافحـة المخـدرات  ،والمخدرات بجميع أنواعها عبر آليات متعددة ومتنوعة

ـــًا علـــى كافـــة الصـــعد، كمـــا أن  علـــى متابعـــة هـــذه الظـــاهرة ومحاولـــة القضـــاء عليهـــا أمني
أبحــاث، ووحــدات المؤسســات األمنيــة الحديثــة الخاصــة بمكافحــة المخــدرات أنشــأت مراكــز 

لدراسة الظاهرة علميًا، تتعاون من خاللها مع مؤسسـات المجتمـع األخـرى فـي نشـر الـوعي 
لــدى أفــراد المجتمــع. ويمكــن للمؤسســة الجامعيــة أن تســتفيد مــن بــرامج وأنشــطة األقســام 
البحثيـــة الموجـــودة فـــي إدارات مكافحـــة المخـــدرات عبـــر االطـــالع علـــى األبحـــاث والتقـــارير 

النشــــرات التــــي تصــــدرها هــــذه األقســــام، كمــــا يمكنهــــا استضــــافة محاضــــرين والدراســــات و 
ومتخصصين من هذه اإلدارات إللقـاء محاضـرات والنـدوات والحـوارات التـي تسـهم فـي زيـادة 

وتتعــاون المؤسســة الجامعيــة مــع هــذه  ،(676)الــوعي بأخطــار المــؤثرات العقليــة والمخــدرات
م الجهـــود المبذولـــة فـــي مكافحـــة هـــذه األقســـام فـــي إجـــراء البحـــوث والدراســـات التـــي تـــدع

 .(677)الظاهرة
 العقلية: والمؤثرات: أنظمة مكافحة المخدرات ثانياً 

شك أن المتعاطي للمـؤثرات العقليـة المحرمـة والممنوعـة نظامـًا عنـدما يعلـم أن  ال
وأنـه فـي غيـر مـأمن مـن أفعالـه المخالفـة للنظـام، وأن هنـاك  ،هناك عقوبـات رادعـة تنتظـره

                                                           

 . 1المرجع السابق، ص (671)

 تفاهم مذكرة بعقد هـ،6734 اآلخر ربيع 76 في الداخلية بوزارة الجريمة مكافحة بحاثأ مركز قام( 676)
 ناصر بن الرحمن عبد األمير بمعهد ممثلة العزيز، عبد بن سطام األمير جامعة مع علمية
 مكافحة أبحاث مركز بين المتوخاة األهداف لتحقيق سعياً  وذلك .االستشارية والخدمات للبحوث
 االستشارية، والخدمات للبحوث ناصر بن الرحمن عبد األمير ومعهد الداخلية ةبوزار  الجريمة
 واالجتماعي والفكري  النفسي األمن تعزيز وقضايا واألمنية الوطنية القضايا خدمة في والمتمثلة
 قبل من المقدمة العلمية والبحوث الدراسات نتائج استثمار خالل من والتعاون  والوطني

 المجتمع، على مخاطرها وتجنب الجريمة انتشار ظاهرة من للحد جانبال هذا في المختصين
صالح تقويم في والمساهمة  األمن مفهوم= =وتعزيز الشاذة، والسلوكيات اإلجرامية الميول ذوي  وا 
 على السعودية الداخلية وزارة الجريمة، أبحاث مركز موقع. )والجماعة الفرد حياة في وأهميته
 (:اإلنترنتالدولية ) المعلومات شبكة

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/crimeresearch) 

 مرجع( أكرم عبد القادر أبو إسماعيل، المؤسسات التربوية ودورها في نشر الوعي بأخطار المخدرات، 677)
 .67 - 61ص ،سابق
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مة ورادعة تناسب جرمـه، وتقـاوم دوافـع نشـوته، فيكـون هـذا رادعـًا لـه وزاجـرًا عقوبات صار 
 لغيره. 

 السعودية والمؤثرات العقلية:  األنظمة
النظـــام الســـعودي تعـــاطي المـــؤثرات العقليـــة التـــي نـــص عليهـــا، كمـــا جـــّرم  جـــّرم

العقوبـة المخدرات والمسـكرات، وحيـث إنهـا مـن الجـرائم التعزيريـة التـي يجـوز لرمـام تقـدير 
المناسبة لها بما يحفـظ العقـل والـدين والـنفس والمـال والنسـل، ويستأصـل الفسـاد، ويقضـي 

 على الخطر الذي تسببه. 
من أحكـام الشـريعة اإلسـالمية ومبادئهـا السـامية وتوجيههـا الهـادف إلـى  وانطالقاً 

ــه صــدرت األوامــر  ــذلك كل ــع المفســدة حســب ظــرف الزمــان والمكــان، ل جلــب المصــلحة ودف
 لملكية متتالية بتقدير عقوبة المتعاطي والمروج والمهرب. ا

صـدر أواًل: األمـر السـامي بالموافقـة علـى نظـام منـع االتجـار بـالمواد المخـدرة  فقد
هـ، وجرى تعديل األحكام الخاصة بالعقوبات بقـرار مجلـس 4/7/6313وتاريخ  3364برقم 

الصـادر  6176لقرى بالعدد رقـم هـ، ونشر بجريدة أم ا6/7/6377وتاريخ  66الوزراء رقم 
 هـ، وأشرنا إلى تلك التعديالت بالفرع السابق على هذا الفرع.3/3/6377بتاريخ 

هــ بـأن يطبـق 64/7/6346وتـاريخ  3167صدر األمر السـامي البرقـي رقـم  وقد
 على أصحاب القات ما يطبق على غيرهم من أصحاب المخدرات.

هـ علـى أن تـدرج 77/4/6347ريخ وتا 6474نص قرار مجلس الوزراء رقم  وقد
ــــم  ــــواردة ضــــمن تعمــــيم وزارة الصــــحة رق ــــات ال ــــاريخ  773/6733/77المــــواد والمركب وت

 66والعقوبـات الـواردة فـي قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  ريمهـ تحت طائلـة التحـ63/1/6347
ــاريخ  ــدة 6/7/6377ت ــأن يعلــن ذلــك بواســطة األجهــزة اإلعالميــة. وقــد نشــر بالجري هـــ، وب
هــ )المـواد التــي عناهـا تعمــيم 74/66/6347الصـادر بتــاريخ  7147بالعـدد رقــم  الرسـمية

وزارة الصحة تضمنت أربعة جداول وضحت بها تلـك المـواد، وأضـيفت مـادة )ال. أس. دي( 
ـــم  ـــم صـــدر تعمـــيم وزارة الصـــحة رق ـــي عناهـــا تعمـــيم وزارة الصـــحة، ث ـــات الت ضـــمن المركب

سيق وتنظيم األدويـة النفسـية متضـمنًا هـ ب عادة تن61/4/6347تاريخ  641/7146/77
ــالتعميم  أربعــة جــداول ومــواًد عامــة، ثــم صــدرت عــدة تعميمــات مــن وزارة الصــحة ملحقــة ب

 .سابقال
ــوزراء رقــم  صــدر ــرار مجلــس ال ــاريخ  671ق ــل صــاحب 73/4/6711ت هـــ بتخوي

السمو الملكي وزير الداخلية صالحية منح مكافأة لمن يرشـد عـن المخـدرات أو عـن زراعـة 
 نباتاتها إذا تم ضبطها نتيجة إلرشاده، وكذلك لمن يبذل مجهودًا متميزًا في ضبطها.
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هــــ بـــ دراج حبـــوب 67/1/6711وتـــاريخ  661قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  صـــدر
الكبتـاجون ضـمن قائمــة المخـدرات لتقـع تحــت طائلـة العقوبـات المنصــوص عليهـا فـي قــرار 

 هـ.6/7/6377وتاريخ  66مجلس الوزراء رقم 
ـــ ـــر الســـامي رقـــم  متفـــاق اولم خطـــر المخـــدرات وشـــاع ضـــررها وعـــم، صـــدر األم

هـ لكل مـن وزارة العـدل ووزارة الداخليـة باعتمـاد العمـل 61/7/6717وتاريخ  4111/ب/7
هــ، 71/1/6717وتـاريخ  634بقرار مجلس هيئة كبار العلماء الذي صدر باإلجماع بـرقم 

 الفرع.  هذا لىعوالذي تمت اإلشارة إليه ونصه في الفرع السابق 
إثـر صـدور األمـر السـامي باعتمـاد قـرار مجلـس هيئـة كبـار العلمـاء، أعلـن  وعلى

صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيـز النائـب الثـاني، وزيـر الداخليـة فـي بيـان 
م أن مجلـس هيئـة كبـار 6447مـارس  61هـ الموافـق 6717رجب  61صدر يوم الثالثاء 
 باإلجماع يتضمن تطبيق عقوبة القتل بحق مهربي المخدرات.العلماء أصدر قرارًا 

ــدول،  وقــد تبــع المملكــة فــي اعتمــاد عقوبــة اإلعــدام فــي حــق المهــربين بعــض ال
وقــدرت دول كثيــرة عقوبــة الســجن طويــل األمــد فــيمن ثبــت عليــه المتــاجرة بالمخــدرات أو 

 تهريبها وترويجها.
 
 
 

 ول به حاليًا:مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعم نظام
ــرقم 4/7/6771 فــي صــدر بالمصــادقة  ،(673) (34/م)هـــ المرســوم الَمَلكــي ذو ال

هــ صـدر قـراُر مجلـس 61/1/6736وفـي  العقليـة،على نظام مكافحة المخـدرات والمـؤثرات 
المخـــدرات  ( بالموافقـــة علـــى الالئحـــة التنفيذيـــة لِنظـــام مكافحـــة716الـــوزراء ذو الـــرقم )
 .(677)والمؤثرات العقلية

هــذا النظــام تطبيــق عقوبــة القتــل تعزيــًرا علــى مرتكبــي جــرائم تهريــب أو  وتضــمَّن 

                                                           

 (.717 - 677ص ،سابق مرجع ،( نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية673)

( 716الئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم )( ال677)
هـ. 4/7/6736( وتاريخ 7134/ت/63هـ، وبتعميم وزير العدل رقم )61/1/6736وتاريخ 

 716هـ، ص6736(، شوال، 74) العددالعدل السعودية،  وزارة)والالئحة منشورة بمجلة العدل، 
- 731.) 
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جلب أو تصدير أو إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية، وسمح النظـام لشـركات ومسـتودعات 
رة ألغــــراض  األدويـــة والمؤسســـات العالجيـــة الحكوميـــة والخاصـــة باســـتيراد المـــواد المخـــدِّ

دها النظام  .مشروعة ُيحدِّ
رة عْبر إقليم المملكة علـى  كما  أتاح لوزارة الداخلية حقَّ السماح بمرور مواد ُمخدِّ

ف المؤسســات العالجيــة فــي المــواد المخــدرة التــي  دول أخــرى، وأكَّــد النظــام عــدم جــواز تصــر 
 .تحصل عليها إال بموافقة وزارة الصحة

بيــة يــدخل النظــاُم الجديــد الســماح لمصــانع األدويــة ب نتــاج مستحضــرات ط وَشــِمل 
رة، وذلــك بتــرخيص مــن وزارة الصــحة، كمــا أتــاح النظــام للجهــات  فــي تركيبهــا مــواد ُمخــدِّ
القضـائية إجـراَء الحجــز التَّحف ظـي علـى األمــوال المنقولـة وغيـر المنقولــة لُمهرِّبـي المخــدرات 

ر  ارها أو أموال زوجاتهم وأوالدهم، ويجـوز للمحكمـة َوْفًقـا للنظـام وألسـباب ُتقـدِّ ها النـزوُل وُتجَّ
 611وغرامـة ال َتِقـل عـن  ،جلـدة 11و ،سـنة كحـد أدنـى 61عن عقوبة القتل إلى السجن 

 .ألف ريال للمتورطين في ِمْثل هذه الجرائم
ة بطلب مساعدة دول أخـرى فـي عمليـات ضـْبط  وَيسَمح  النظام للسلطات المختصَّ

رات عبر السفن في أعالي البحار  .وتهريب المخدِّ
ــى تعريًفــا لأللفــاظ َيشــتم والنظــام  م المــادة األول ــادة؛ ُتقــدِّ ــى أربــع وســبعين م ل عل

د  والعبارات والمصطلحات الـَواردة فيـه؛ حتـى ال يختلـف الُمحقِّقـون أو القضـاة بشـأنها، وُتحـدِّ
ــة بموجــب هــذا القــانون، وُتبــيِّن المــواد )مــن  ( 4إلــى  7المــادة الثالثــة مــا ُيَعــد أفعــااًل ُجْرميَّ

ــة بتقــديم  االختصـاص القضــائي، وفــي المــادتين التاســعة والعاشــرة: التــزام الســلطات المختصَّ
المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، وتـنص  المـادة الحاديــة عشـرة علـى أحكـام التسـليم المراقــب، 

ــي المــواد )مــن  التــرخيص باســتيراد المــواد المخــدرة أو المــؤثرات  ابط( ضــو 77إلــى  67وف
( كيفيـة وشـروط 77إلى  71شروعة، وُتبيِّن المواد )من العقلية أو االتجار فيها ألغراض م

الترخيص في ُصْنع المستحضرات الطبية التي تحتوي علـى مـواد مخـدرة أو مـؤثرات عقليـة، 
جـراءات 37إلى  74وفي المواد )من  ( بيان كيفية ِحْفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقليـة وا 

التصــريح بحيــازة مــواد مخــدرة أو مــؤثِّرات  ( مــدى31إلــى  33َصــْرفها، وُتبــيِّن المــواد )مــن 
لـزام 16إلى  37عقلية واستعمالها في العالج، وتتضمَّن المواد )من  ( العقوبـات األصـلية وا 

(، فُتبيِّن العقوبات التكميليَّـة؛ 17إلى  17)من  ادالُمدِمن بمراجعة العيادة النفسية، أما المو 
لغـــاء للتـــرخيص، والمنـــع ـــة  ِمـــن إتـــالف، ومصـــادرة، وا  مـــن الســـفر، وجـــاءت األحكـــام العامَّ

دة، واإلعفاء من العقوبة، وتـداُخل العقوبـات،  فة والمشدَّ لالشتراك والشروع، والظروف المخفَّ
(، أمـا األحكـام الختاميـة، فقـد ُوِضـعت فـي المـواد )مـن 14إلى  14ونحوها في المواد )من 

 (.77 إلى 14
درات والمؤثرات العقلية على أربعين الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخ واشتملت



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 - 117 - 

د المختبــرات المعتمــدة وضــوابط عملهــا، وأنــواع وســائط النقــل التــي تحمــل أدويــة  مــادة: ُتحــدِّ
رة ومسـؤولية الناقـل، وجـداول بأسـماء األدويـة ونسـبة مـا بهـا مـن  ،تحتوي علـى مـواد ُمخـدِّ
ـة بمراقبـة ومالحقـة المشـتبه لـة  مواد مخدرة، وتحديد السـلطات المختصَّ بهـم، والجهـة المخوَّ

جــراءات مــنح  جراءاتــه، ودور رجــال الجمــارك فــي مكافحــة المخــدرات، وا  بطلــب المســاعدة وا 
رخص االستيراد والتصدير والزراعة والنقـل والتخـزين والمـرور للمـواد المخـدرة، ودور الهيئـة 

الواجـب تواُفرهـا العامة للغذاء والدواء في ِحْفظ المواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة، والشـروط 
الطبـــي للشـــخص المـــدمن  والتحديـــدفـــي الوصـــفات الطبيـــة والمـــرخَّص لهـــم فـــي تحريرهـــا، 

ة عالجــه، والمهمــات المنوطــة بلجنــة النظــر فــي  والمصــحات التــي يمكــن أن ُيــوَدع بهــا ومــدَّ
رة حاالت اإلدمان وسرية معلوماتها. كما بيَّنت الالئحة التنفيذيَّة أنواع وكميات المواد المخـدِّ 

والمؤثرات العقلية، واألشخاص الذين َيحوزون صفَة الضبِط الجنائي في الجرائم المنصـوص 
 .عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

أن تطبيق هذا النظام يدخل في اختصاص القضاء الجنـائي، إال أنـه َيسـتِند  ورغم 
  .ارات المعنيَّة بمكافحة المخدراتبصفة أساسية على جهود وزارة الداخلية وغيرها من الوز 

ــي ــة بمكافحــة المخــدرات والمــؤثرات العقليــة: وف  اإلدارة " مقدمــة األجهــزة المختصَّ
قامــة المعــاِرض  ،العامــة لمكافحــة المخــدرات " ــدوات وا  ــد النَّ ــًزا فــي عْق ي دوًرا متمي التــي تــؤدِّ

ـــا  والحمـــالت اإلعالنيـــة لتوعيـــة المـــواطنين والمقيمـــين بأخطـــار المخـــدرات صـــحيًّا واجتماعيًّ
واقتصاديًّا، كما تعمل علـى ضـْبط المتعـاطين والتجـار والمهـربين، وتأهيـل سـجناء المخـدرات 
ورعايتهم؛ ليصيروا أعضاء صالحين في المجتمـع، وعـالج الُمـدِمنين مـنهم فـي مستشـفيات 

ــا شــعارها: "مكاف ــاتهم الشخصــية، فطبَّقــت عمليًّ ــاظ علــى ســريَّة معلوم حــة األمــل، مــع الِحف
نساني".  المخدرات واجب ديني ووطني وا 

ــة لمكافحــة المخــدرات "، اللجنــةاألجهــزة الفاِعلــة فــي هــذا المجــال: "  ومــن   الوطنيَّ
وزيـر  أسـهاير  م،7111ق لعـام هـ الموافـ6777في عام  أنشأت سعودية هيئة حكومية وهي

وتتكــون مــن عضــوية الــرئيس العــام لرعايــة الشــباب، ووزيــر الشــؤون اإلســالمية  ،الداخليــة
واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد، ووزيــر التعلــيم، ووزيــر الشــؤون االجتماعيــة، ووزيــر العمــل، 
ــ ــر الصــحة، ومــدير عــام مصــلحة الجمــارك، ورئــيس اللجن ــر الثقافــة واإلعــالم، ووزي ة ووزي

ويعينـون  ،التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخـدرات، وأربعـة أعضـاء يختـارون لـذواتهم
بنـاء علـى ترشـيح مـن رئـيس اللجنـة، وأمـين  ،بقرار من مجلس الوزراء لمـدة ثـالث سـنوات

  .عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
 :إلىلمكافحة المخدرات  الوطنيةاللجنة  وتهدف

 .د من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمعفي الح اإلسهام -6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات  تكوين -7
 وسوء استعمال المؤثرات العقلية.

 واألهليةالتناغم واالنسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية  تحقيق -3
 ذات العالقة بمكافحة المخدرات.

التطوعية ألفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال المشاركة  تعزيز -7
 مكافحة المخدرات.

وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من اإلدمان على المخدرات  توفير -1
 وأسرهم. 

 وتطوير البرامج العالجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات. توفير -1
 .ة المخدراتالدراسات والبحوث ذات العالقة بمجال مكافح دعم -7
 .من التجارب اإلقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات االستفادة -4

ة أنشطة توعوية بالتنسيق مع وسائل اإلعالم؛ لتوضيح أخطار  وتقوم بعدَّ
ة بين قطاعات الشباب  .المخدرات، وخاصَّ

 
 أمانةجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج بالتعاون مع  نظمتوقد  هذا

جنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" الل
 -هـ 6734ربيع األول  61وذلك في  ،الملتقى التثقيفي للوقاية في بيئات التعليم الجامعي

م، والتي تم فيها عرضًا مرئيًا لفيلم المشروع الوطني للوقاية من 7161ديسمبر  61
المخدرة، وعرضا  دالجلسات التركيبات الكيميائية للموا واستعرضتالمخدرات "نبراس"، 

 .الصحية على متعاطيها ارهالصور وأشكال تلك المواد المخدرة وأضر 
الملتقى وغيره من الملتقيات العلمية التي تنظمها جامعة األمير سطام بن  وهذا

مشاركة ألفراد المجتمع الشباب بأضرار المخدرات وتعزيز ال توعية إطارعبد العزيز تأتي في 
المدني ومؤسساته لرسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وخفض 
دمان المخدرات، وتهيئة بيئة خالية من المخدرات من خالل  الجرائم المرتبطة بتعاطي وا 
ثمانية برامج تسهم في نشر ثقافة الوقاية منها. تحت إشراف مباشر من اللجنة الوطنية 

 مكافحة المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمبادرة من شركة "سابك".ل
 المرئيات والنتائج التي خلص إليها هذا الملتقى، تتمثل فيما يلي: وأهم

مـن صـروح  العلـم وصـرحاً  منـارات مـناألميـر سـطام بـن عبـد العزيـز تعـد منـارة  جامعـة -6
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وهــي مــن المؤسســات  ،–رغــم حــداثتها  –نــا المعرفـة التــي تنشــر العلــم والــوعي فــي بالد
ــة الداعمــة لمشــروع " ــراسالتعليمي ــة نب ــه اآلمــال لمواجهــة آف ــد علي ــذي تنعق ــوطني ال " ال

بالدنا تتعرض لحرب شرسة تستهدف عقول شبابنا، ويجب علينا جميعـًا  وأنالمخدرات، 
 أفرادًا ومؤسسات المواجهة والتصدي بكل قوة وحزم لهذه اآلفة الخطيرة.

ملموســة فــي جانــب التوعيــة بأخطــار  جهــود لهــااألميــر ســطام بــن عبــد العزيــز  امعــةج -7
ونشـــر القـــيم والـــوعي بمخـــاطر وأضـــرار  ،المخـــدرات، نظيـــر جهـــودهم فـــي غـــرس العلـــم

عــداد وتقيــيم البــرامج الوقائيــة التــي تهــدف إلــى حمايــة الطــالب والطالبــات  ،المخــدرات وا 
 .ووقايتهم من أدران المخدرات

عــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز تنفيــذ كــل البــرامج والــدورات التوعويــة جام إعــالن -3
مقــدرًا للجامعــة حرصــها علــى المصــلحة الوطنيــة استشــعارا  ،"نبــراسالخاصــة بمشــروع "

 .منها بمسؤوليتها االجتماعية النابعة من الحب والوالء لهذا الوطن الغالي
بطها لألنواع المختلفة من المخـدرات، الهائلة للكميات التي يتم ض اإلحصائياتو  رقاماأل  -7

يتعـين  ممـاهذا البلـد مسـتهدف فـي أهلـه وشـبابه إلضـعاف مكـامن القـوة فيـه،  أن يؤكد
 في محاربة هذه اآلفة. المخلصة هودالتعاون وتالقي الج

كبيرة في سـبيل التوعيـة  جهوداإيمان جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بضرورة بذل  -1
بأهميــة هــذه القضــية التــي  المجتمعيــة والمشــاركةوطــرق محاربتهــا، بأخطــار المخــدرات 
 ؛"نبــراستضــع كــل إمكاناتهــا إلنجــاح المشــروع الــوطني " الجامعــةوأن  ،تــؤرق المجتمــع

حتــى يحقـــق الغايـــة الســـامية المنشـــودة، مــع تقـــديم كامـــل الـــدعم للملتقيـــات التوعويـــة 
ح مشـــروع نبـــراس وتحقيـــق والتثقيفيـــة وكـــذلك األبحـــاث العلميـــة ودعمـــه، ســـعيًا إلنجـــا

ــــا،  ــــا ويتغمــــد شــــهداءنا ويشــــفي جرحان ــــا وقيادتن ــــظ بالدن ــــا هللا أن يحف رســــالته، داعي
 وللساهرين على أمننا.

أنهـا  المخـدرات هميزين ل فيمنينخدعوا  وأالالسوء،  أصدقاءتحذير شباب الجامعة من  -1
ن يقــع فــي وسـيلة إلثبــات الــذات والســعادة، فهــي خطــر مــدمر للعقــل والصــحة، وعلــى مــ

 .(671)المحظور االتصال فورا بالجهات األمنية لنقله للعالج"
 
 

                                                           

(: نترنتعلى شبكة )اإل  اإللكترونيالرياض، الموقع  لكترونية،سبق اإل  صحيفة( 671)
https://sabq.org/JMFzhW 
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 الثاني: الدراسة الميدانية القسم

 البحث: إجراءات: أوال
يتناول الباحثون فيها المنهجية المتبعة في البحث، وعينة البحث، وأداة البحث 

إلحصائية )االستبانة(، وخطوات إعدادها، والخصائص السيكومترية لها، واألساليب ا
 المستخدمة لرجابة على أسئلة البحث.

 البحث: منهجية - أ
المنهج الوصفي التحليلي، من خالل تطبيقه لدراسة ميدانية  استخدم الباحثون 

على عينة من منسوبي جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بهدف التعرف على األدوار 
 لمؤثرات العقلية.المختلفة التي يمكن أن تقوم بها في التصدي لمشكلة ا

 البحث: وعينة مجتمع - ب
مجتمع البحث هو جميع األفراد أو األشخاص الذين يكونون موضوع مشكلة 
البحث، وتكون مجتمع البحث الحالي أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة األمير سطام 

 بن عبد العزيز، أما عينة الدراسة فتمت على مرحلتين:
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 االستطالعية:  المرحلة األولى: عينة البحث
تم اختيار عينة البحث االستطالعية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير 
سطام بن عبد العزيز بوادي الدواسر خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

هـ؛ وذلك للتأكد من الخصائص السيكومترية لالستبانة؛ تمهيدًا للتطبيق 6734 – 6737
( عضوًا بعد استبعاد 37اسية، وبلغ قوام عينة البحث االستطالعية )على عينة البحث األس

 األعضاء الذين لم يبدوا جدية فى اإلجابة على المقاييس والذين لم يكملوا اإلجابة.
( عضوَا من أعضاء 47المرحلة الثانية: عينة البحث األساسية وبلغ عددها )

 هيئة التدريس بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
 :بحثال أداة - ج

استبانة دور جامعة األمير سطام في التوعية والوقاية من المؤثرات العقلية 
 )إعداد الباحثين(

 بناء االستبانة: -
مرت االستبانة بعدة خطوات حتى وصلت إلى صورتها النهائية على النحو 

 التالي:

لى بعض تم االطالع على األطر النظرية التي تناولت موضوع البحث، واالطالع ع
 االستبانات المتعلقة بمجال البحث.

تحديد الهدف من االستبانة: رصد رؤية أفراد عينة الدراسة ألهم األدوار التي 
يجب أن تقوم بها جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في سبيل تصديها لمشكلة المؤثرات 

 العقلية.
التي تتعلق  : بعد اطالع الباحثون على الكثير من األدبياتوصف االستبانة

بموضوع البحث، قام الباحثون بوضع استمارة االستبيان في شكلها األولي، وجاءت أسئلة 
( عبارة بعد 64االستبيان على الشكل المغلق، وقد بلغ عدد العبارات في االستبيان )

التعديالت التى أبداها المحكمون على االستبانة، موزعة بالتساوي على المجاالت الثالثة 
( عبارات، وتم تطبيق 1التربوي( لكل مجال ) -التوعوي  –الجامعة )الوقائي  ألدوار

( عضوَا من أعضاء هيئة التدريس، وذلك 37االستبانة على المجموعة االستطالعية )
 بغرض تحديد الصدق والثبات لالستبانة.

 تصحيح االستبانة:  -
بارات، وكلها ( ع1( عبارة مغلقة، لكل مجال )64بلغ عدد عبارات االستبانة )



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 - 167 - 

( درجات، )أحيانًا( درجتان، )نادرًا( 3عبارات إيجابية، وتصحح العبارات بأن تعطى )دائمُا( )
 درجة واحدة.

 الخصائص السيكومترية لالستبانة: -

صدق المحكمين: عرض الباحث االستبانة في صورتها المبدئية على الصدق: 
س، وبعد ذلك حسب الباحث نسب ( من أعضاء هيئة التدريس من التربية وعلم النف7)

اتفاق المحكمين على عبارات االستبانة، واتضح أن العبارات كانت مرتبطًة ارتباطًا مباشرًا 
(، % 41بمجاالت وأدوار الجامعة الثالثة )الوقائي والتوعوي والتربوي( بنسبة اتفاق )

ك تعتبر (، ولذل% 41(، تعديل أو إضافة أو حذف )% 611ووضوح التعليمات بنسبة )
 االستبانة صادقًة صدق المحكمين بنسبة مقبولة.

( 37بعد تطبيق المقياس على العينة االستطالعية )صدق االتساق الداخلي: 
عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، تم حساب االتساق الداخلى للمقياس عن طريق حساب 

لمجال االستبانة التي معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية 
(، ثم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال 7تنتمى إليها كما في الجدول )

(، والجدول التالي يوضح قيم معامالت 7بالدرجة الكلية لالستبانة كما في الجدول )
 االرتباط وداللتها اإلحصائية لكل عبارة من عبارات االستبانة.

 االرتباط بين عبارات االستبانة والدرجة الكلية  ( معامالت7جدول )
 للمجال المنتمية إليه العبارة

 م البعد
 معامل
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 م
 معامل
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 الدور
 الوقائي

6 1117 1116 7 1143 1116 

7 1147 1116 1 1174 1116 

3 1146 1116 1 1147 1116 

 الدور
  التوعوي 

7 1141 1116 61 1146 1116 

4 1173 1116 66 1176 1116 

4 1146 1116 67 1171 1116 

 الدور
 التربوي 

63 1147 1116 61 1147 1116 

67 1147 1116 67 1177 1116 
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 م البعد
 معامل
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

 م
 معامل
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

61 1147 1116 4 1171 1116 

( أن المقياس يتمتع باتساق داخلي تام وذلك عند مستوى 7يتضح من الجدول )
 ع مؤشرات المقياس.(، لجمي1116داللة )

 ( معامالت االرتباط بين كل الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية لالستبانة3جدول )
 الوقائي الدور المجال

 الدور
 التوعوي 

 التربوي  الدور

 1147 1147 1146 االرتباط معامل

 1116 1116 1116 الداللة مستوى 

لي تام، وذلك عند ( أن االستبانة تتمتع باتساق داخ3يتضح من الجدول )
(، لجميع المجاالت، مما يشير إلى أن االستبانة على درجة عالية 1116مستوى داللة )

 من صدق االتساق الداخلي.
 

طريقة إعادة التطبيق: تم حساب ثبات االستبانة باستخدام طريقة إعادة التطبيق، الثبات: 
يومًا من التطبيق األول،  (76وذلك بعد تطبيقه على نفس العينة االستطالعية بعد مرور )

 والجدول التالي يوضح معامل ثبات االستبانة عن طريق إعادة التطبيق.
 ( معامالت الثبات لالستبانة بطريقة إعادة التطبيق7جدول )

 التربوي  الدور التوعوي  الدور الوقائي الدور المجال

 1143 1147 1141 االرتباط معامل
 1116 1116 1116 الداللة مستوى 

ريقة ألفا كرونباخ: تم حساب ثبات االستبانة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، ط
 وذلك بعد تطبيقها على العينة االستطالعية، والجدول التالي يوضح ذلك.

 ( معامالت الثبات لالستبانة بطريقة ألفا كرونباخ 1جدول )
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 الكلية الدرجة التربوي  الدور التوعوي  الدور الوقائي الدور المجال
 1141 1146 1147 1144 االرتباط معامل
 64 1 1 1 البنود عدد
 1116 1116 1116 1116 الداللة مستوى 

 :البحث نتائج: عرض ثانيا
لرجابة عن سؤال الدراسة والذي نصَّ على: "ما الدور الوقائي والتوعوي 

ية لدى والتربوي لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقل
طالب الجامعة؟ "؛ فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور جامعة 
األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ومجاالته، مع مراعاة ترتيب المجاالت ترتيبًا تنازليًا 

 (.1ًا لمتوسطاتها الحسابية، وذلك كما في الجدول )وفق
 
 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور جامعة األمير سطام بن  (:1) الجدول
 ومجاالته مرتبة تنازليًا: )ككل( عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية

 رقم الرتبة
 المجال

 وفقاً العقلية  المؤثرات مقياس فقرات مضمون 
 لمجاالتها

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

في التصدي لمشكلة  ةللجامع الوقائي الدور 3 6
 المؤثرات العقلية

611777 7143 

في التصدي لمشكلة  ةللجامع التوعوي  الدور 6 7
 المؤثرات العقلية

671137 3164 

في التصدي لمشكلة  ةالتربوي للجامع الدور 7 3
 المؤثرات العقلية

661377 3174 

 4114 371613 للمقياس الكلي

( أن دور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي 1يالحظ من الجدول )
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لمشكلة المؤثرات العقلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها قد كان )متوسطًا(، 
ة نظر حيث جاءت مجاالت دور الجامعة في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية من وجه

 أعضاء هيئة التدريس فيها وفقًا للترتيب اآلتي:
لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة  التوعوي الدور  مجال .6

 (.متوسطفي المرتبة األولى، ضمن دور ) المؤثرات العقلية
لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة  التربوي الدور  مجال .7

 في المرتبة الثانية، ضمن دور )متوسط(. يةالمؤثرات العقل
لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة  الوقائيالدور  مجال .3

 (.توسطفي المرتبة الثالثة، ضمن دور )م المؤثرات العقلية
إضافًة لما تقدم؛ فقد تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

ألمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية من مجاالت دور جامعة ا
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها كلٍّ على حدٍة مع مراعاة ترتيب الفقرات وفقًا 

 (.7لمتوسطاتها الحسابية، وذلك كما في الجدول )
 
 

جامعة األمير األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت دور  (7) الجدول
سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس فيها مرتبة تنازليًا:
 رقم الرتبة المجال

 الفقرة
المخدرات وفقًا  مقياس فقرات مضمون 

 لمجاالتها
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدور
 الوقائي
 للجامعة
 في

 التصدي
 كلةلمش

 المؤثرات
 العقلية

عداد تطوير على الجامعة تقوم 7 6  البرامج وا 

 والتثقيف من مخاطر للوعي الخاصة

 .العقلية المؤثرات

71677 1114 

تتعاون الجامعة مع مؤسسات المجتمع  6 7
المؤثرات  التصدي لمشكلةالمدني في 

 العقلية.

71114 1117 

تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس  1 3
إعداد برامج التوعية من المؤثرات فى 

 العقلية وتفعيلها.

71137 1116 
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 رقم الرتبة المجال
 الفقرة

المخدرات وفقًا  مقياس فقرات مضمون 
 لمجاالتها

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

تخصص الجامعة مركزًا للوقاية والرعاية  3 7
 داخل الجامعة تجاه المؤثرات العقلية.

61116 1117 

تعمل الجامعة على إنشاء شبكة  1 1
معلومات تتيح للطالب وأعضاء هيئة 
التدريس التعرف على مراكز الوقاية 

 .ج والرعايةوالعال

61167 1117 

تجري الجامعة الكشف الطبي الدوري  7 1
على الطالب لوقايتهم من المؤثرات 

 العقلية.

61734 1111 

 الدور
 التوعوي 
 للجامعة
 في

 التصدي
 لمشكلة
 المؤثرات
 العقلية

 العالمي اليوم باستثمار الجامعة تقوم 4 6

 البرامج لتكثيف المخدرات لمكافحة

من تعاطى المؤثرات  عويةوالتو  الوقائية
 العقلية.

71361 1111 

 المتعلق العلمي البحث الجامعة تدعم 7 7

 هيئة أعضاء خالل من العقلية بالمؤثرات

 .والطالب التدريس
 

71767 1177 

 مكافحة مع تعاونية برامج الجامعة تصمم 4 3
 الطالب توعية زيادة بهدف المخدرات

وتحصينهم ضد مخاطر  وتثقيفهم
 رات العقلية.المؤث

71677 1113 

تفعل الجامعة الوسائل اإلعالمية  61 7
المتاحة ومواقع التواصل االجتماعي 

المؤثرات لتوعية أفراد طالبها بأضرار 
 العقلية.

61441 1171 

توزع الجامعة عددًا كبيرًا من النشرات  66 1
والمطويات والملصقات والكتيبات التي 

لصحية توضح األضرار االقتصادية وا
 .العقلية للمؤثراتواالجتماعية 

61477 1171 

 1114 61144تقيم الجامعة قوافل تثقيفية للتعريف  67 1
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 رقم الرتبة المجال
 الفقرة

المخدرات وفقًا  مقياس فقرات مضمون 
 لمجاالتها

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

والمخاطر  المؤثرات العقليةبمشكلة 
 المترتبة على إدمانها.

 الدور
 التربوي 
 للجامعة
 في

 التصدي
 لمشكلة
 المؤثرات
 العقلية

تدرب الجامعة الطالب وأعضاء هيئة  67 6
على االكتشاف المبكر  التدريس

للتعاطي وأساليب التعامل مع المتعاطين 
 وأسرهم.

71711 1171 

تفعل الجامعة دور األخصائيين  63 7
االجتماعيين والنفسيين داخل الجامعة 

 تجاه المؤثرات العقلية.
 

71111 1177 

تقيم الجامعة ورا العمل والندوات  61 3
وحلقات النقاا التي تعالج مشكلة 

رات العقلية وتبين أخطارها بشكل المؤث
 دوري.

61474 1171 

تقوم الجامعة بتدريس مفردات دراسية  67 7
تحتوي على معارف ومفاهيم تندرج 
تحت ماهية وآثار وأضرار تعاطي 

المؤثرات العقلية ضمن مقررات متطلبات 
 الجامعة.

61441 1147 

توجه الجامعة األنشطة الالمنهجية في  61 1
ا يحقق وقاية الطالب من الجامعة لم

 المؤثرات العقلية.

61477 1174 

تعمل الجامعة على التحصين اإليماني  64 1
لطالبها من خالل توجيه طالبها لتفعيل 
الرقابة الذاتية وغرس الوازع الديني 

 لديهم.

61116 1117 

 ( أن النتائج الخاصة به قد كانت على النحو اآلتي:7من الجدول ) يالحظ
 المؤثرات لمشكلة في التصدي ةمجال الدور الوقائي للجامع صيخ فيما .6

فت العقلية:  نتائجه ضمن دور )متوسط(. ُصنِّ
 المؤثرات في التصدي لمشكلة ةللجامع التربوي  مجال الدور يخص فيما .7
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فت العقلية:  نتائجه ضمن دور )متوسط(. ُصنِّ
 ثراتالمؤ  في التصدي لمشكلة للجامعة التوعوي  يخص مجال الدور فيما .3

فت العقلية:  نتائجه ضمن دور )متوسط(. ُصنِّ
 
 
 
 
 
 
 
 

 :البحثنتائج  مناقشة: ثالثا
ما الدور الوقائي والتوعوي نصَّ على: " والذيعن سؤال الدراسة  لرجابة

والتربوي لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى 
 "؟طالب الجامعة
مير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات جامعة األأن دور  يالحظ

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها قد كان )متوسطًا(، حيث جاءت  العقلية
من  جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقليةمجاالت دور 

 فيها وفقًا للترتيب اآلتي: تدريسوجهة نظر أعضاء هيئة ال
جامعة األمير سطام بن عبد الذي يجب أن تقوم به  التوعوي  الدور -6

 :العزيز للتصدي لمشكلة المؤثرات العقلية
 (:متوسطدور ) ضمنكل فقراته  جاءت
 لتكثيف المخدرات لمكافحة العالمي اليوم باستثمار الجامعة تقومالفقرة: " فجاءت

حيث تحتاج  ألولى؛بالمرتبة ا ،"قليةمن تعاطى المؤثرات الع والتوعوية الوقائية البرامج
 البرامج لتكثيف المناسبات المختلفة استثمارإلى المزيد من الجهد في مجال  الجامعة
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 .من تعاطى المؤثرات العقلية والتوعوية الوقائية
 خالل العقلية من بالمؤثرات المتعلق العلمي البحث الجامعة تدعمالفقرة: " وجاءت

العلمي يبحث المشكلة  البحثحيث إن  لثانية؛بالمرتبة ا ،"البوالط التدريس هيئة أعضاء
 بطريقة علمية توفر الوقت والجهد، وتؤتي ثمارها المرجوة بطريقة علمية صحيحة.

 زيادة بهدف المخدرات، مكافحة مع تعاونية برامج الجامعة تصممالفقرة: " وجاءت

حيث  الثالثة؛بالمرتبة  ،"ليةالمؤثرات العقوتحصينهم ضد مخاطر  وتثقيفهم الطالب توعية
 إن المشكلة تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهتها وخاصة مع أهل التخصص والخبرة.

تفعل الجامعة الوسائل اإلعالمية المتاحة ومواقع التواصل الفقرة: " وجاءت
 تقومحيث  الرابعة؛بالمرتبة  ،"المؤثرات العقليةاالجتماعي لتوعية أفراد طالبها بأضرار 

المؤثرات العقلية مما يتطلب ائل اإلعالم المختلفة بدور فاعل في التصدي لمشكلة وس
 .تعاون الجامعة مع وسائل اإلعالم المختلفة في مواجهة هذه المشكلة

توزع الجامعة عددًا كبيرًا من النشرات والمطويات والملصقات الفقرة: " وجاءت
"، واالجتماعية للمؤثرات العقلية والكتيبات التي توضح األضرار االقتصادية والصحية

دورًا تربويًا  النشرات والمطويات والملصقات والكتيبات تلعبحيث  الخامسة؛بالمرتبة 
 وتثقيفيًا يسهم فى حل المشكلة ونشر الوعي تجاه المؤثرات العقلية.

 المؤثرات العقليةتقيم الجامعة قوافل تثقيفية للتعريف بمشكلة الفقرة: " وجاءت
 حيث إن الجامعة تحتاج إلى تفعيل السادسة؛"، بالمرتبة المترتبة على إدمانها والمخاطر

 والمخاطر المترتبة على إدمانها، المؤثرات العقليةالقوافل التثقيفية للتعريف بمشكلة 
 وخاصة من أهل العلم الشرعي والتخصص والخبرة.

بد العزيز جامعة األمير سطام بن عالذي يجب أن تقوم به  التربوي  الدور -7
 :للتصدي لمشكلة المؤثرات العقلية

 (:متوسطدور ) ضمنكل فقراته  جاءت
تدرب الجامعة الطالب وأعضاء هيئة التدريس على االكتشاف الفقرة: " فجاءت

 هذهحيث تحتاج  ألولي؛"، بالمرتبة االمبكر للتعاطي وأساليب التعامل مع المتعاطين وأسرهم
ب وأعضاء هيئة التدريس يساعدهم على االكتشاف الطالالمشكلة تدريب خاص لكل من 

 .المبكر للتعاطي وطرق التعامل مع المتعاطين وأسرهم
تفعل الجامعة دور األخصائيين االجتماعيين والنفسيين داخل الفقرة: " وجاءت

األخصائيون االجتماعيون  يقومحيث  لثانية؛"، بالمرتبة االجامعة تجاه المؤثرات العقلية
ماسة  حاجة فيكما أن الطالب  ،النفسيون بدور فاعل تجاه المؤثرات العقلية واألخصائيون 
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 إلى من يكون قريًبا منهم، ويتفهم همومهم ومشاكلهم.
تقيم الجامعة ورا العمل والندوات وحلقات النقاا التي تعالج الفقرة: " وجاءت

حيث إن تفعيل  ؛الثالثة"، بالمرتبة مشكلة المؤثرات العقلية وتبين أخطارها بشكل دوري 
ورا العمل والندوات وحلقات النقاا في مجال المؤثرات العقلية تقنع المتعاطين وتغير 

 .من اتجاهاتهم نحو المؤثرات العقلية
تقوم الجامعة بتدريس مفردات دراسية تحتوي على معارف الفقرة: " وجاءت

ن مقررات متطلبات ومفاهيم تندرج تحت ماهية وآثار وأضرار تعاطي المؤثرات العقلية ضم
فاعل في التصدي لمشكلة  بدورالمقررات الدراسية  تقومحيث  الرابعة؛"، بالمرتبة الجامعة

 .المؤثرات العقلية من خالل دعمها باألدلة الشرعية واألضرار الصحية
توجه الجامعة األنشطة الالمنهجية في الجامعة لما يحقق وقاية " قرةالف وجاءت

 دوراألنشطة الالمنهجية ب تقومحيث  الخامسة؛"، بالمرتبة عقليةالطالب من المؤثرات ال
تجاه المؤثرات العقلية من خالل استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب  الوعيمهم في نشر 

 إلىتحتاج  الجامعة إنطريق الرياضة والفنون والهوايات المختلفة والمفيدة لهم، كما  نع
وترويحية تتمثل بالبرامج الرياضية واألنشطة الثقافية أروقتها إلى برامج ترفيهية  فيالمزيد 

فروع الجامعة التي  فيال سيما  ،المختلفة التي تعمل على شغل وقت الفراغ لدى طلبتها
 تعتبر حديثة النشأة.
تعمل الجامعة على التحصين اإليماني لطالبها من خالل توجيه الفقرة " وجاءت

 يعدحيث  السادسة،بالمرتبة  ،"الوازع الديني لديهمطالبها لتفعيل الرقابة الذاتية، وغرس 
أن طبيعة الشباب  ماالوازع الديني المحرك األساس ألفعال اإلنسان بصفة عامة، ك

 السعودي تميل إلى النزعة الدينية المتأثرة بالعقيدة اإلسالمية السليمة.
زيز جامعة األمير سطام بن عبد العالذي يجب أن تقوم به  الوقائي الدور -3

 :للتصدي لمشكلة المؤثرات العقلية
 (:متوسطدور ) ضمنكل فقراته  جاءت
عداد تطوير على الجامعة تقومالفقرة: " فجاءت  للوعي الخاصة البرامج وا 

إلى المزيد  الجامعةحيث تحتاج  ألولى؛"، بالمرتبة االعقلية المؤثرات من مخاطر والتثقيف
 المؤثرات من مخاطر والتثقيف بالوعي الخاصة البرامج وتطوير من الجهد في مجال إعداد

 .العقلية
 لتصديالمجتمع المدني في ا مؤسسات معالجامعة  تتعاون الفقرة: " وجاءت

إن الخطر الذي يواجه المجتمع واحد،  ثحي لثانية؛لمشكلة المؤثرات العقلية"، بالمرتبة ا
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ما  وهذا ،ا والتصدي لهاولكن الجهود متفرقة وتحتاج لنوع من الترابط والتكاتف لمواجهته
 م(.7167 ،أوضحته دراسة )ابن العنزي 

تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس فى إعداد برامج التوعية الفقرة: " وجاءت
حيث إن الجامعة تحتاج إلى توظيف  الثالثة؛"، بالمرتبة من المؤثرات العقلية وتفعيلها

العقلية،  المؤثراتأمام خطر للوقوف  ؛أعضاء هيئة التدريس، وتفعيل أدوارهم قدرات
 ووقوع الطلبة بمخاطرها. ،والحيلولة دون انتشارها

تخصص الجامعة مركزًا للوقاية والرعاية داخل الجامعة تجاه الفقرة: " وجاءت
تخصيص مراكز للوقاية حيث إن الجامعة تحتاج إلى  الرابعة؛"، بالمرتبة المؤثرات العقلية

 .ه المؤثرات العقليةوالرعاية داخل فروع الجامعة تجا
تعمل الجامعة على إنشاء شبكة معلومات تتيح للطالب وأعضاء الفقرة: " وجاءت

حيث إن  الخامسة؛ هيئة التدريس التعرف على مراكز الوقاية والعالج والرعاية"، بالمرتبة
إنشاء شبكة معلومات تتيح للطالب وأعضاء هيئة التدريس التعرف الجامعة تحتاج إلى 

 .ز الوقاية والعالج والرعايةعلى مراك
تجري الجامعة الكشف الطبي الدوري على الطالب لوقايتهم من الفقرة: " وجاءت
الكشف الطبي  إجراء حيث إن الجامعة تحتاج إلى السادسة؛" بالمرتبة المؤثرات العقلية

 .الدوري على الطالب لوقايتهم من المؤثرات العقلية
جامعة الوقائي والتوعوي والتربوي في التصدي : تصور مقترح لتفعيل دور الرابعا

 لظاهرة المؤثرات العقلية: 
بوضع تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة الوقائي والتوعوي والتربوي  لقيتع فيما

العقلية يقترح الباحثون في ضوء نتائج الدراسة الحالية وآراء  مؤثراتفي التصدي لظاهرة ال
 لي:أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما ي

 المجال الوقائي: في - أ
  المؤثرات  لمشكلة التصديالجامعة مع مؤسسات المجتمع المدني في  تعاون

 العقلية.
 الجامعة الكشف الطبي الدوري على الطالب لوقايتهم من المؤثرات العقلية. إجراء 
 الجامعة مركزًا للوقاية والرعاية داخل الجامعة تجاه المؤثرات العقلية. تخصيص 
 عداد تطوير على جامعةال قيام  من مخاطر والتثقيف للوعي الخاصة البرامج وا 

شراكالعقلية،  المؤثرات  إعداد هذه البرامج وتفعيلها. يف تدريسأعضاء هيئة ال وا 



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 - 177 - 

  شبكة معلومات تتيح للطالب وأعضاء هيئة التدريس التعرف على مراكز  إنشاء
 الوقاية والعالج والرعاية.

 المجال التوعوي: في - ب
 هيئة أعضاء خالل العقلية من بالمؤثرات المتعلق العلمي للبحث الجامعة عمد 

 .والطالب التدريس
 الوقائية البرامج لتكثيف المخدرات لمكافحة العالمي لليوم الجامعة استثمار 

 تعاطى المؤثرات العقلية. من والتوعوية
 الطالب يةتوع زيادة بهدف المخدرات مكافحة مع تعاونية لبرامج الجامعة تصميم 

 وتحصينهم ضد مخاطر المؤثرات العقلية. وتثقيفهم
 الجامعة للوسائل اإلعالمية المتاحة ومواقع التواصل االجتماعي لتوعية  تفعيل

 أفراد طالبها بأضرار المؤثرات العقلية.
 كبير من النشرات والمطويات والملصقات والكتيبات التي  لعددالجامعة  توزيع

 ية والصحية واالجتماعية للمؤثرات العقلية.توضح األضرار االقتصاد
 الجامعة لقوافل تثقيفية للتعريف بمشكلة المؤثرات العقلية والمخاطر  إقامة

 المترتبة على إدمانها.
 عامة وفق خطط مدروسة لتوعية المجتمع من  استراتيجيةبوضع  الجامعة قيام

 العقلية. المؤثراتأضرار تعاطي 
 المجال التربوي: في - ج

 كلالنفسيين داخل  صائيينالجامعة لدور األخصائيين االجتماعيين واألخ يلتفع 
 كلية تجاه المؤثرات العقلية. 

  تندرج تحت ماهية  يمتصميم الجامعة لمفردات دراسية تحتوي على معارف ومفاه
 وآثار وأضرار تعاطي المؤثرات العقلية ضمن مقررات متطلبات الجامعة.

 منهجية في الجامعة لما يحقق وقاية الطالب من الجامعة لألنشطة الال توجيه
الصيفية  جازاتأوقات فراغ الطالب في اإل لشغلوالتخطيط  ،المؤثرات العقلية

ارتباط  وتقوية ،والفصلية من خالل أنشطة مفيدة تقيهم شر وقت الفراغ القاتل
 الشباب بالمسجد والندوات والمحاضرات الدينية.

 دوات وحلقات النقاا التي تعالج مشكلة المؤثرات الجامعة لورا العمل والن عقد
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 العقلية وتبين أخطارها بشكل دوري.
 الجامعة للطالب وأعضاء هيئة التدريس على االكتشاف المبكر للتعاطي  تدريب

 وأساليب التعامل مع المتعاطين وأسرهم.
 الجامعة على التحصين اإليماني لطالبها من خالل توجيه طالبها لتفعيل  عمل

 قابة الذاتية وغرس الوازع الديني لديهم.الر 
 :التوصيات: خامسا

 ومن النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي:
 توجيه مزيد من عناية الباحثين لبحث ودراسة قضايا إدمان وتعاطي  ضرورة

المجال أمام البحوث الجامعية المدعومة تجاه دراسة  وفتح ،العقلية المؤثرات
ية المنتشرة في المجتمع السعودي، وكيفية التصدي لها، العقل المؤثراتأنواع 

وتقديم التوعية بأضرارها نظًرا ألهمية ما تسفر عنه تلك الدراسات من نتائج 
 وتوصيات.

 الدراسيةمقرر دراسي أو مفردات دراسية ضمن بعض المقررات  إضافة ضرورة 
 العقلية. المؤثراتالطالب المفاهيم الوقائية من أضرار  لتعليم

 في بداية كل عام دراسي. الجامعةالكشف الطبي على طالب  توقيع ضرورة 
 وأنشطة ترفيهية وترويحية  برامجخالل  مناألنشطة الالمنهجية  تضمين ضرورة

 في الجامعة عن أضرار المؤثرات العقلية.
 العقلية  المؤثراتالمجال أمام البحوث الجامعية المدعومة تجاه دراسة أنواع  فتح

 ي المجتمع السعودي، وكيفية التصدي لها، وتقديم التوعية بأضرارها.المنتشرة ف
 وظيفة المرشد االجتماعي والمرشد النفسي في كل كلية من كليات  تفعيل ضرورة

 الجامعة.
 بتقديم برامج توعوية مختلفة  ،عناية األجهزة اإلعالمية على اختالفها ضرورة

 في أوقات مناسبة.وعرضها  ،عن المؤثرات العقلية ومخاطر إدمانها
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 البحث مراجع
 رئيس المحكمة العامة بمحافظة الزلفى المكلف، قيادة  ،بن صالح الغيبي إبراهيم

العدد  لسعودية،السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر، مجلة العدل، وزارة العدل ا
 هـ.6736( محرم 71)

 فقات، دار بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، الموا إبراهيم
 م. 7113 -هـ 6777دار ابن عفان،  –ابن القيم 

 م. 6444نافع، كارثة اإلدمان، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة،  إبراهيم 
 الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد  أبو

 م.6474 -هـ 6344هارون، دار الفكر، طبعة 
 لىللطب الرياضي، ندوة عن أخطار المخدرات عالعربي السعودي  االتحاد 

 هـ.6717الشباب، دار الهالل، الرياض، 
 األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  اتفاقية

 م.6446م، مطبوعات األمم المتحدة، نيويورك، 6444لسنة 
 فكر الشرطي، العدد مبارك طالب، التعليم والجنوح والجريمة، مجلة ال أحسن

 م، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.7117(، المجلد الثالث عشر، 16)
 مبارك طالب، الجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحية، دار الطليعة،  أحسن

 م.7117بيروت، 
 الوقاية من الجريمة، نماذج تطبيقية ناجحة، مجلة الفكر  ،مبارك طالب أحسن

 الطليعة، بيروت. دار ،م6447(، 3(، عدد )1د )الشرطي، الشارقة، مجل
 مبارك طالب، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعاطي  أحسن

جامعة  ،المخدرات، ندوة "دور المؤسسات التربوية في الحد من تعاطي المخدرات"
-7هـ الموافق 61/3/6774-67نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 م.7/7/7117
 بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني، بغية المرتاد في الرد على  أحمد

مكتبة  تحاد،المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل اإللحاد من القائلين بالحلول واال 
العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، 

 .م6441هـ 6761
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 بن عبد السالم بن تيمية الحراني، درء تعارض العقل والنقل، بن عبد الحليم  أحمد
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

 م. 6446 -هـ 6766الثانية، 
 بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا ابن تيمية الحراني، السياسة  أحمد

الناشر وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف  الشرعية في إصالح الراعي والرعية،
 هـ.6764والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 

 بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا ابن تيمية الحراني، مجموع  أحمد
 النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمعفتاوى ابن تيمية، 

 .م6441 هـ6761 السعودية، العربية المملكة
 دارالزواجر عن اقتراف الكبائر،  الهيتمي، حجر بن علي بن محمد بن أحمد 

 م.6447هـ 6717،  6الفكر، ط
 عبد العزيز األصفر، عوامل انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الوطن  أحمد

 م.7117 -هـ 6771العربية للعلوم األمنية، الرياض،  فالعربي، جامعة ناي
 الوعي نشر في ودورها التربوية المؤسسات إسماعيل، أبو القادر عبد أكرم 

 المخدرات، تعاطي من الحد في التربوية المؤسسات دور ندوة المخدرات، بأخطار
-67 الرياض، والبحوث، الدراسات مركز األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة
 م7/7/7117-7 الموافق هـ61/3/6774

 والتربوية لمشكلة اإلدمان لدى  الجتماعيةاألبعاد النفسية وا الشرقاوي، أنور
 م. 6446مصر،  ،الشباب، المركز اإلقليمي لتعليم الكبار، القاهرة

 مقال  ،على نسب استهالك المخدرات في بعض الدول العربية جولةهالل،  أيمن
  م.61/7/7161بتاريخ  لكتروني" اإل 77منشور على موقع "رصيف

http://raseef22.com 
 محمد عبد الناصر، دور التعليم في مواجهة المخدرات: دراسة ميدانية  إيناس

على محافظة أسيوط، رسالة ماجستير، قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة 
 م.6447أسيوط، مصر، 

 م، حديث مع الدكتور خيري السمرة. 61/61/6441األخبار، القاهرة،  جريدة 
 منذ والنشر للصحافة عكاظ مؤسسة عن تصدر سعودية، صحيفة عكاظ، جريدة 

 المملكة المكرمة، مكة بمنطقة جدة، مدينة الرئيسي ومقرها م،6414 عام
 .م7163 يونيو 61 بتاريخ ،(7371) العدد السعودية، العربية

http://raseef22.com/life/2016/07/16/%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%82%d9%84%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
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 جامع ومحمد فتحي عيد، المخدرات في رأي اإلسالم، مجمع البحوث  حامد
(، القاهرة، 64اب األول، السنة )اإلسالمية، سلسلة البحوث اإلسالمية، الكت

 م. 6444
 م. 6446إسماعيل غنيم، أضرار تعاطي المخدرات، مكتبة التوبة، الرياض،  خالد 
 وآثارها النفسية واالجتماعية واالقتصادية في دول  المخدراتحمد المهندي،  خالد

لدول الخليج العربية، وحدة الدراسات والبحوث، مركز المعلومات  التعاون مجلس 
الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدوحة، قطر، 

 م. 7163
 إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لألغراض الطبية  دليل

والعلمية، صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء قطاع الدواء، إدارة األدوية 
 هـ.6731طبعة م، 7163-هـ 6737 رياض،المخدرة، ال

 المخدرات، تعاطي مشكلة لمواجهة الوقائية األساليب اللطيف، عبد أحمد رشاد 
 الدراسات مركز المخدرات، تعاطي من الحد في التربوية المؤسسات دور: ندوة

 هـ61/3/6774-67 الرياض، األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة والبحوث،
 .م7-7/7/7117

 محاضرات خصائصها، تقسيمها، أنواعها تعريفها المخدرات الفهد، محمد زكي 
 فهد، الملك كلية األمنية، للعلوم العالي بالمعهد الجريمة مكافحة برنامج لطالب

 .هـ6767 الرياض،
 مقال منشور  الجريمة،بن عبد هللا الهويدي األسمري، عالقة المخدرات ب سعد

هـ 6774اآلخرة  جمادى 66(، 67771العدد ) لكترونية،على جريدة الرياض اإل 
 م.7117يونيو  71 -

 بن فالح السريحة، دليل المجتمع لمواجهة ظاهرة المخدرات، اللجنة الوطنية  سعيد
 . م7166لمكافحة المخدرات، الرياض، 

 الوطني  المركزظاهرة اإلدمان في المجتمع السعودي،  ،بن فالح السريحة سعيد
 .م7166جامعة الملك سعود، الرياض،  ،ألبحاث الشباب

 أبحاث مركز بالسعودية، المخدرات لمكافحة العامة اإلدارة منشورات سلسلة 
 - هـ6711 الرياض، السعودية، الداخلية وزارة طبعة المخدرات، مكافحة
 .م6441

  سمير بن محمد عبد هللا الغامدي، التحليل الكمي لقضايا المخدرات في المملكة
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سات األمنية، كلية العدالة الجنائية، العربية السعودية، رسالة ماجستير، قسم الدرا
 م. 7161 -هـ 6731جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 استراتيجية  –عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات )اإلدمان والمكافحة  سمير
 م.7114المواجهة(، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، طبعة 

 بعض في المخدرات تعاطي سعود، آل العزيز عبد بن سعود آل اإلسالم سيف 
 الملك جامعة اآلداب، كلية ماجستير، رسالة الخليجي، التعاون  مجلس دول

 .م6444 - هـ6714 الرياض، سعود،
 محمد عبد الرحيم، دراسة حول عالج المسكرات والمخدرات في ضوء  شاكر

دول الخليج، التوجيه اإلسالمي، مجلة رسالة الخليج، مكتب التربية العربي ل
 .6441، 67عالرياض، 

 السعد، المخدرات أضرارها وأسباب انتشارها، مطابع األرز، بيروت، لبنان،  صالح
 م.6447

 وكيفية آثارها، أسبابها،: المخدرات على اإلدمان ظاهرة الديلمي، سمير صالح 
 اإلنسانية، للعلوم األنبار جامعة مجلة تحليلية، مقارنة دراسة معها التعامل

 .م7161 السنة ،(3) صداراإل
 االقتصادية، جريدة يومية سعودية، ومقرها مدينة الرياض، العدد  صحيفة

 هـ. 6737شعبان  71، السبت 7716
 سبق اإللكترونية، الرياض، الموقع اإللكتروني على شبكة المعلومات  صحيفة

 الدولية )اإلنترنت(:
  https://sabq.org/JMFzhW 

 االجتماعي والجريمة في المجتمعات العربية، مكتبة  رغيعبد المتعال، الت صالح
 م.6441وهبة، القاهرة، الطبعة األولى، 

 جابر العلواني، إصالح الفكر اإلسالمي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  طه
 م.6441الطبعة الثانية، 

  الظريف سعد محمد: برنامج مقترح لتدعيم دور المؤسسات الشبابية في الوقاية
دمان، دراسة ميدانية مطبقة بدولة قطر، المؤتمر العلمي التاسع لكلية من اإل

 م.6441مارس،  61 -63الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان في الفترة 
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 اإلله بن عبد هللا المشرف، و رياض بن علي الجوادي، المخدرات والمؤثرات  عبد
للعلوم األمنية،  العقلية أسباب التعاطي وأساليب المواجهة، جامعة نايف العربية

 م.7166 -هـ6737الرياض، الطبعة األولى، 
  عبد الحكيم رضوان حافظ: بعض مالمح ثقافة تعاطي المخدرات في المجتمع

السعودي: دراسة ميدانية على عينة من طالب التعليم الثانوي في مدينة الزلفى، 
شرون، بحث منشور في مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، المجلد السابع والع

 م.7166العدد الثاني، جزء أول، يونيو، 

 الرحمن شعبان عطيات، المخدرات والعقاقير الخطرة ومسئولية المكافحة،  عبد
 -هـ 6771للعلوم األمنية، الرياض، الطبعة األولى،  العربيةأكاديمية نايف 

 م.7111
 ةشرك العربي، الخليج دول في والمخدرات الشباب المصيقر، عبيد الرحمن عبد 

 .م6441 األولى، الطبعة الكويت، الربيعان،
 للوقاية  دوليةالعال الديربي، االتجار غير المشروع بالمخدرات والجهود ال عبد

قليمية ووطنية، المركز القومي لرصدارات  منها بالتطبيق على تجارب عالمية وا 
 م. 7161القانونية، القاهرة، الطبعة األولى، 

 الصحية وآثارها والمكيفات والمخدرات المسكرات منصور، أحمد سيد المجيد عبد 
 للدراسات العربي المركز منها، اإلسالمية الشريعة وموقف والنفسية واالجتماعية

 . هـ6714 الرياض، والتدريب، األمنية
 التوازن بين البحث العلمي والتدريس في  حداثصالح جوهر، التخطيط إل علي

 .م6441 دمياط، نانسي، دار ة،كليات التربية بجامعة المنصور 
 عبيد حسنة، تقديم كتاب: إصالح الفكر اإلسالمي، لطه جابر العلواني،  عمر

 م. 6441المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية، 
 موقع السعودية، المخدرة، والسموم التدخين لمكافحة فيصل الملك جامعة عيادة 

 (:اإلنترنت) يةالدول المعلومات شبكة على فيصل الملك جامعة
 https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/E-

clinic/Pages/Home-new.aspx.) 
 عبود العارضي، المخدرات ودورها في إجرام اإلنسان، مجلة رسالة الحقوق،  فرقد

 م.7166جامعة القادسية، كلية القانون، العراق، العدد الثاني، السنة الثالثة، 
 
 إلى السابعة عشرة،  ولى، الدورات: من األ المجمع الفقهي اإلسالمي قرارات
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-6477هـ / 6777-6344القرارات: من األول إلى الثاني بعد المائة، 
 المكرمة. مكة ،العالم اإلسالمي رابطة ،م7117

  موقع مجمع 314 -311قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي بالهند، ص .
 :http                 نت(:الفقه اإلسالمي بالهند على شبكة المعلومات )اإلنتر 

//www.ifa-india.org) 
 التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، صدرت بقرار مجلس  الالئحة

هـ، وبتعميم وزير العدل رقم 61/1/6736( وتاريخ 716الوزراء رقم )
 وزارةهـ. )والالئحة منشورة بمجلة العدل، 4/7/6736( وتاريخ 7134/ت/63)

 هـ.6736(، شوال، 74) العددالعدل السعودية، 
 العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، المملكة  الرئاسةالبحوث اإلسالمية،  مجلة

األول إلى جمادى الثانية، سنة الحادي والعشرون، ربيع  العددالعربية السعودية، 
 هـ. 6767 -هـ 6766القعدة إلى صفر، لسنة  ي( من ذ37) والعدد هـ.6714

 هـ.6771(، شوال، 74) العددالعدل السعودية،  وزارةالعدل،  مجلة 
 العالم  رابطة ،المجمع الفقهي اإلسالمي، المجمع الفقهي اإلسالمي مجلة

(، الطبعة الثانية، 1سنة الرابعة، العدد )اإلسالمي، مكة المكرمة، السعودية، ال
م. والعدد 6444 -هـ 6714(، السنة الثانية، 3م. والعدد )7111 -هـ 6771

 (، السنة الثانية، 7)
 األعلى للشؤون اإلسالمية، أضرار المخدرات، سلسلة رسالة اإلمام،  المجلس

 م.6441، فبراير 7 العدد ،القاهرة
 رق األوسط وشمال إفريقيا، )مينافاتف(العمل المالي لمنطقة الش مجموع، 

االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل األموال، المنامة، 
 . م7166البحرين، 

 أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية، مكتبة المنار،  محمد
 م.6474الزرقاء، األردن، 

 المفترات، مجلة الهداية، وزارة العدل الخطيب، حكم تناول المخدرات و  محمد
 .6441، مايو 617والشئون اإلسالمية، البحرين، العدد 

 
 والسنة، والقرآن الطب بين والمسكرات المخدرات أرناؤوط، إبراهيم السيد محمد 

 األولى، الطبعة القاهرة، والتوزيع للنشر الثقافي المكتب بيروت، الجيل، دار

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=2973&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=2973&PageNo=1&BookID=2


  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 - 131 - 

 .م6447 - هـ6767
 رابطة العالم اإلسالمي، مؤتمر  ات،مواجهـة خطر المخدر  ساق،ي بو المدن محمد

 هـ.1/67/6731-7 ،مكة المكرمة العاشـر، مكة المكرمة
 بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األفريقي المصري،  محمد

 هـ. 6767، 3لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط
 م.7111العلمي الحديث، اإلسكندرية، شفيق، الجريمة والمجتمع، المكتب  محمد 
 شمس الحق العظيم آبادي الطيبي، عون المعبود على شرح سنن أبي  محمد

 م. 6441 -هـ 6761داود، دار الفكر، 
 الدار والمخدرات، بالكحول التداوي  من والطبي الشرعي الموقف البار، علي محمد 

 .م7113 هـ6773 الرياض، السعودية،
 درات والمؤثرات العقلية اآلثار واألسباب واألحكام علي الحسن، المخ محمد

 م. 7161الشرعية، الطبعة األولى، 
 نجيب المالح، اإلدمان على المخدرات، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  محمد

 م. 6443القاهرة، 
 بن محمد بن إدريس حكمي، الظروف المشددة للعقوبة في نظام مكافحة  محمود

قلية السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية المخدرات والمؤثرات الع
 م.7114 -هـ 6731للعلوم األمنية، قسم العدالة الجنائية، الرياض، 

 شبكة على المركز موقع السعودية، جازان، جامعة العقلية، المؤثرات أبحاث مركز 
  (:اإلنترنت) الدولية المعلومات

http://centers.jazanu.edu.sa/sarc/Pages/default.aspx). 
 اإلمام جامعة والمؤثرات، المخدرات من الوقاية وأبحاث لدراسات السعودي المركز 

 المعلومات شبكة على المركز موقع الرياض، اإلسالمية، سعود بن محمد
 (:اإلنترنت)

https://units.imamu.edu.sa/rcentres/Narcotics_Preven 
tion/ Pages/default.aspx 

 
 والجريمة بالمخدرات المعني ةالمتحد األمم مكتب UNODC)، األمم مؤتمرات 

 .م7161 الدوحة، م،7161-6411 الجنائية، والعدالة الجريمة لمنع المتحدة

https://units.imamu.edu.sa/rcentres/Narcotics_Preven%20tion/%20Pages/default.aspx
https://units.imamu.edu.sa/rcentres/Narcotics_Preven%20tion/%20Pages/default.aspx
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 المعني بالمخدرات والجريمة باألمم المتحدة، المدارس، التعليم المدرسي  المكتب
 م.7117للوقاية من تعاطي المخدرات، نيويورك، 

 يعي: نحو بناء أنموذج وقائي من تعاطي المخدرات منصور بن عبد هللا السب
والمؤثرات العقلية في المجتمع السعودي، رسالة دكتوراه، جامعة نايف للعلوم 

 .م7166األمنية، الرياض 
 الدولية  المعلومات شبكة على العزيز عبد بن سطام األمير جامعة موقع

 (: اإلنترنت)
https://np.psau.edu.sa/ar/news) 

 ع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي على شبكة موقع مجم
  المعلومات الدولية )اإلنترنت(:

http://www.iifa-aifi.org. 
 :)موقع مجمع الفقه اإلسالمي بالهند على شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت 

 http: //www.ifa-india.org. 
  شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(:موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على 

 http://www.amjaonline.com 
 المعلومات شبكة على السعودية الداخلية وزارة الجريمة، أبحاث مركز موقع 

 (: اإلنترنتالدولية )
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/crimeresearch) 

 الدولية )اإلنترنت(:  المعلوماتوزارة الداخلية السعودية على شبكة  موقع
www.moi.gov.sa  

 من للمخدرات األحداث تعاطي من الوقاية في األسرة دور البراك، علي ناصر 
 كلية ماجستير، رسالة ة،السعودي العربية المملكة في اإلسالمية التربية منظور
 .م6446 المنصورة، جامعة بدمياط، التربية

 711رقم  ة،علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرف نبيل ،
 م.7116الكويت، 

  وتحليلية توثيقية دراسة: مصر في المخدرات ظاهرة وآخرون، الفوال نجوى 
 والجنائية، االجتماعية للبحوث القومي المركز االجتماعية، والدراسات للبحوث
 .م7117 األولى، الطبعة القاهرة،

http://www.amjaonline.com/arabic/sendfatwa.asp
http://www.moi.gov.sa/
http://www.moi.gov.sa/
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 حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة.  نجيب 
 ( بتاريخ 41األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية رقم )أ/ النظام

 هـ6777/ 74/17
 صدر  ،مجلس التعليم العالي والجامعات بالمملكة العربية السعودية نظام

هـ، والمنشور بجريدة أم القرى 7/1/6767( وتاريخ 4بالمرسوم الملكي رقم )م/
 هـ.63/1/6767( وتاريخ 3746في عددها رقم )

 صدر ،مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة العربية السعودية نظام 
هـ المبني على 77/7/6771( في 7713/ت/63بتعميم وزير العدل ذي الرقم )

هـ المتضمن موافقة مجلس 4/7/6771( في 34م الملكي ذي الرقم )م/المرسو 
هـ على هذا النظام، 67/1/6771وتاريخ  ،(617الوزراء بقراره ذي الرقم )

. وصدرت 717-677هـ، ص6771( شوال 74منشور بمجلة العدل، العدد )
هـ 61/1/6736( وتاريخ 716بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ) ذيةالئحته التنفي

هـ، 4/7/6736( وتاريخ 7134/ت/63تعميم وزير العدل ذي الرقم )وب
 هـ.6736(، شوال 74والمنشورة بمجلة العدل، العدد )

 نخلة، تداعيات غياب الفكر البحثي على البحث التربوي في العالم العربي،  وهبة
تشرين  1 - 3 ،األردن عمان،مؤتمر البحث التربوي في الوطن العربي إلى أين، 

 م.6444الثاني 
 القرضاوي، العقل والعلم في القرآن الكريم، مؤسسة الرسالة، بيروت،  يوسف

 م.7116 -هـ 6777الطبعة األولى، 
 العربية الجمهورية والمخدرات، الدولي االجتماعي التغير بريك، صالح يوسف 

 نشره وتم م،67/7/7111-61 - هـ61/1/6777-67 دمشق، السورية،
 وآخرون، التير عمر مصطفى بجمعها قام مة،والعول المخدرات" كتاب ضمن
 العلمية، الندوة والبحوث، الدراسات مركز األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة

 .م7117 - هـ6774 الرياض،
 Coombs.P.H (1968) the word educational pp.1-x and 1-

241 oxford, University press (New York), London, 
Toronto. 


