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ايؿؿٌ االٍٚ

مشكلة الدراسة وابعادها

 املكدَ١ َػهً ١ايدزاض١ ةطاؤالج ايدزاض١ اٖداف ايدزاض١ اُٖ ١ٝايدزاض١ صدٚد ايدزاض١َ -ؿاَٖٚ ِٝؿطًضاج ايدزاض١
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املكدمة:
نااإ األَاأ ٚالشاٍ ٖااارظ األؾااساد ٚاؾُاعاااج ٚاألَااِ ةطااع ٢إ ؼكٝكاا٘ بػاات٢
ايطااٌ،ب باعت،اااز ٙايعاَااٌ اؾااٖٛس ٟاياار ٟوؿااس ايٛرااٛد امْطااآْ ٚ ٞضاا٘ َهاْاا٘ يف
اؿٝا ٠بهساَ١ب يريو ؾكاد زاؾال ةؿاٛز اؿٝاا ٠املطُٓ٦ا ١اكَٓا ١ناٌ ايعؿاٛز ٚاألشَٓا١ب
مبا ٜتؿل َع ايؿطس ٠اييت رو ٌ،عًٗٝا اي،ػس  ٖٞٚغسٜاص ٠اي،كااٚ ٤غسٜاص ٠ايادؾاع عأ اؿٝاا٠
ٚضااةَ ١اؾطااد ٚاؿسٜاا١ب ٚةطااٛزج أضااايٝا اياادؾاع ٚاؿؿااار عاأ األَاأ بتطااٛز ٚضاااٌ٥
ايتكٓ ١ٝاييت ةٛؾاٌ إيٗٝا ا امْطاإ َأ ايعؿاٛز اي،داٝ٥اٚ ١اؿزسٜا ١إ ايصزاعا ١ؾايؿآاع١
ٚةطااٛز ٚضااا ٌ٥املٛاؾااةج إ ةهٓٛيٛرٝااا االةؿاااالج إ ةكٓٝاا ١املعًَٛاااج إ االْذلْااث
ٚاملدْٚاج .
ٚال غاااو إٔ األَااأ قاااسٚز اَ ٠ااأ قاااسٚزاج اؿٝاااا ٠اي،ػاااس ١ٜب ٚعاَاااٌ أضاضاااٞ
الضتُسازٖا ب ال ٜكٌ يف ذيو ايػإٔ عٔ ايػارا ٤اياةشّ ينْطاإ  .ؾا ذا نٓاا ال ْتؿاٛز إٔ
وٝا امْطإ ٜٚعٝؼ بػارل غارا ٤ب ؾا ٕ اؿااٍ ناريو بايٓطا ١،يقَأب ٚقاد ع،ناس ايكاس ٕ
ايهس ِٜعٔ ذيو ب بٌ ٚقع األَٔه قسٜٓاا يًػارا ٤بايٓطا ١،ينْطاإ يف قٛيا٘ ةعاا  :ﭽﭙ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ
(ضٛز ٠قسٜؼ ب اكٜتإ .)4- 3 :

َٚاأ ٖٓااا رااا ٤اياادٚزايه،رل ٚاالضااذلاةٝز ٞعًاا ٢املةضطاااج ادتُعٝااٚ ١اياايت ةعااد
املدزضاا ١أصااد أٖااِ ٖاار ٙاملةضطاااج ايساعٝااٚ ١اؿاقاآ ١يقبٓااا ٤دا ااٌ ادتُااع بااٌ ٖااٞ
ايسنٝص ٠األضاضٚ ١ٝاحملكٔ ايٓظاَ ٞيًذلب ١ٝايكُٝٝاٚ ١اال ةقٝا ١عًا ٢صاد ضاٛاٚ ٤شازعا١
يًؿكااَٚ ١ًٝعااصش ٠ية ااةمب ؾٗاا ٞعاال املهااإ اياارٜ ٟااتعًِ باا٘ أبٓاْ٤ااا املعااازف َاأ ااةٍ
املكسزاج ايدزاضٚ ١ٝايك َٔ ِٝةٍ املُازضٚ ١املػاٖدٚ ٠االصتهاى باملعًُني ٚاالؾدقا٤
 .ؾكاااد أناااد ايٝ،ااا ّ2119 ( َٞٛب  ) 67إٔ أدٚاز املدزضااا ١ةػااارلج َااأ ايااآٗس ايتكًٝااادٟ
املتعازف عً ١ٝيتخسش بأدٚاز ردٜد ٚ ٠طرل ٠أُٖٗا ةعصٜص ايطًٛى ٚةُٓ ١ٝايكاٚ ِٝاحملاؾظا١
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عً ٢ايخكاؾٚ َٔ ١اقع َا ةكدَ٘ َٔ بساَس َكؿٛدٜٛ ٠ؾسٖا شلا ايٓظاّ أ ٚغرل َكؿاٛدَ ٠أ
ٚاقع املُازض ١ايٚ ١َٝٛٝايتأحس ٚايتأحرل باألؾدقا. ٤
ٚيرا ؾكد عُادج اياد ٍٚعًا ٢ةاٛؾرل ايٝٓ،ا ١ايتعًُٝٝا ١املٓاضا ١،يطةبٗاا يُٝاازع َأ
ةشلااا ٜٚااتِ ةٓؿٝاار ضٝاضاااةٗا ايػااُٛي ١ٝباملُازضاااج املدزضاا ١ٝايَٝٛٝاا ١يتخااسش يًُزتُااع
احملكٔ األندل ٚاي ١٦ٝ،اؿاقآٚ ١املطاتؿٝدَ ٠أ ٖار ٙايطاًٛنٝاج ٚاملااشاج املسغٛبا١
ٚيتزٓا ادتُع ايطًٛنٝاج ايطً ١ٝ،غرل املسغٛب ؾٗٝا ٚاييت ةػاهٌ َعاٖ ٍٛادّ ٚصزاس
عخس ٠ةكـ أَاّ ايتُٓ ١ٝمبؿٗ َ٘ٛايػاٌَ.
َٚااأ ٖااارا املٓطًااال االضاااذلاةٝز ٞيًُدزضااا ١ايكاااا ِ٥عًااا ٢اؿارااااج ٚاملٓطًكااااج
ٚاألٖداف عُدج إ ٚقع ايدلاَس ٚاـطط ايهؿ ١ًٝبتضكٝل ايػاٜاج ٚةسمجا ١األٖاداف
َتصآََ ١ع ططٗا ايٛقا ١ٝ٥ؿُا ١ٜطةبٗا َٔ بساحٔ اـطاس ٚاؾس ا١ب ٚةاأةَ ٞػاهً١
املخدزاج أصد اِٖ املخاطس احملٝط ١باملدزضٚ ١املٓعهط ١بدٚزٖا عً ٢ادتُاع يتضاد َأ
ةكدَٚ ١ةسَ ٞب٘ ٚغطط٘ ٚأَاي٘ يف َهاإ ضاضٝل ٚػعاٌ َأ حسٚاةا٘ ٚايايت عًا ٢زاضاٗا
أبٓاٖ٤ا يف َؿرل فٗ.ٍٛ
ؾكااد اٚزد ؾااسش (  ّ2113ب  ) 20بااإٔ اٖااِ ايتضاادٜاج اياايت ةٛاراا٘ ٚشاز ٠ايذلبٝاا١
ٚايتعًااٚ ِٝاملتُخًاا ١يف ةسبٝاا ١اياآؼٚ ٤الاٜاا ١ايطااةب َػااهً ١املخاادزاج ٚايطااُ ّٛاياايت
اضتػًٗا االعادا ٤يًٓٝاٌ َأ االٚطاإ ٚةعطٝاٌ املٓزاصاج ٚاٜكااف ايتُٓٝا ١ب ؾكاد باد ٤طاةب
املااسصًتني املتٛضااطٚ ١ايخاْٜٛااٜ ١ػااازنَ ٕٛسٚراا ٞايطااُ ّٛيف ةٓؿٝاار ططٗااِ َاأ ااةٍ
اضتػةٍ اعُازِٖ َٚسصًتِٗ ايعُس ١ٜاملتكً ١،يف ؼدٜد ْكط ١ايتضٛز ايطًيب ٚاالٜكااع بٗاِ
ٖٚرا ؼد عظ ِٝيًكاُ٥ني عً ٢ايذلبٚ ١ٝايتعً. ِٝ
ٜٚتؿااال اي،اصاااد َاااع اياااسأ ٟايطاااابل باااإ ايتػسٜاااس باااايطةب يف ٖااااةني املاااسصًتني
(املتٛضط ١ب ايخاْٜ ) ١ٜٛطٌٗ يف ق ٤ٛايخاٛز ٠ايسٖ،ٝا ١يةةؿااالج ٚة،اادٍ املعًَٛااج نإٛ
ايطايااا َٛيااع بػااهٌ ناا،رل يف اقتٓااا ٤االرٗااص ٠ايتٛاؾااًٚ ١ٝاياايت ضٝط اٌٗ َعٗااا ايتُسٜااس
ٚايتػسٜااس ٚبايتاااي ٞاالْااصالم يف ادٗااَٚ ٍٛاأ ٖٓااا رااا٤ج املطااٛ٦يَ ١ٝكاااعؿ ١عًاا ٢االضااس٠
ٚاملدزض ١يتٛار٘ ٖر ٙاؿكا٥ل بايهػـ عٓٗا ٚاهااد ايادلاَس ايعًُٝاٚ ١ايذلبٜٛا ١ايايت َأ
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غاْٗا إ ةؿٛج ايؿسؾ ١عً ٢املذلبؿاني بابٓآ٥اا ٚفتُعٓاا ٚةعصٜاص ياد ِٜٗايخكاؾا ١ايٛقاٝ٥ا١
قد ايتٝازاج ايؿاضدٚ ٠اؾسا ِ٥اـطرلٚ ٠اييت ةأة ٞاملخدزاج عً ٢زأضٗا .
ٜٚتؿاال ع،ااداؿه ّ2119 ( ِٝب َ ) 073ااع ايااسأ ٟايطااابل بكٛياا٘ د بااإٔ املدزضاا١
ةػرلج ادٚزٖا عُا ناْث عً ١ٝيت،دأ َسصً ١ردٜد٠

ارج عًا ٢عاةكٗاا ايخاٛز ٠املعًَٛاةٝا١

ايسٖ ١،ٝيتٛرٝؿٗاا يف ةعصٜاص ايطاًٛنٝاج امها،ٜاٚ ١نػاـ املُازضااج ايطاً ١ٝ،يطةبٗاا
ٚقُإ ايتٛاؾٌ ايطسٜع ٚاالهاب ٞبٗٓٝا ٚبني االضاس يًهػاـ عأ ايطاًٛنٝاج ايطاً١ٝ،
ٚعاؾتٗا يف صٗٓٝا د
ٖٓٚااا ؾااإ االدٚاز ايعظُٝا ١يًُدزضاا ١اياايت هااا إ ةاا،و ططٗااا ٚؾاال املطااٛ٦يٝاج
ايكا ١ُ٥عًٗٝا بساَس ايٛقاٚ ١ٜاؿُا ١ٜب املٓطًك َٔ ١غاٜاةٗا املسضٚ ١َٛضٝاضاتٓا ايتعًُٝٝا١
ايكاُ٥ا ١عًاا ٢ايهتاااب ٚايطآٚ ١اؿاراااج ادتُعٝااٚ ١ايعاملٝااَ ١أ إعااداد اياادلاَس ايٛقاٝ٥اا١
قد ا طاز املخدزاج الدزانٓا مجٝعا بعظِ اـطاٛزٚ ٠رطااَ ١ايٓتاا٥س ؾُٝاا يا ٛةسناث
د ٕٚزعا ١ٜا ٚاٖتُاّ .
مشكلة الدراسة :
نػؿث أزقاّ َهتا األَِ املتضد ٠يًُخدزاج ٚاؾسا ِ٥إٔ د ٍٚايػسم األٚضط
ؼتٌ املسة ١،األٚ

عً ٢ؾعٝد ايهُٝاج املؿادز َٔ ٠املٓػطاج غرل ايػسع١ٝب ٚعً٢

زأضٗا األَؿٝتاَنيب َا ٜدٍ عً ٢نخس ٠اْتػاز ٖر ٙاملٛادب زغِ أْٗا قسَ ١يف ايدٜٔ
امضةَ ٞاملٓتػس باملٓطكٚ .١قاٍ َاحْ ٛٝاٜظب ،رل َهاؾض ١املخدزاج يف املهتاب إٕ
ايهُٝاج األندل َٔ األَؿٝتاَني هسَ ٟؿادزةٗا يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜب
ٚأقافب إٕ ايسٜاض ؾادزج ةٍ  2118أنخس َٔ  0228طٔ َذل َٔ ٟاألَؿٝتاَني
َٔ أؾٌ  ًَٕٛٝ 0523طٔ عًَ ٢طت ٣ٛاملٓطك ١نهٌ.
ٜٚكٝـ ايعصاش (  ّ2101ب  ) 54بإٔ املةضطاج ادتُعٚ ١ٝعً ٢زأضٗا االضس٠
ٚاملدزض ١ها إٔ ةك ّٛبٛار،اةٗا َٚطٛ٦يٝاةٗا ملٛارٖٗ ١را ايػص ٚاالَو اـطرل ٚةعٌُ
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عً ٢اؾػاٍ ططِٗ ٚػٓا فتُعاةٓا ايعسبٚ ١ٝاالضةَ َٔ ١ٝغسٚز املخدزاج ٚاحازٖا
املدَس. ٠
ٚاضتػعازا َٔ ا آْا ايعُٝل بدٚز املدزضٚ ١ا اْا بأُٖ ١ٝاملطٛ٦ي ١ٝاملًكا ٙعً٢
عاةكٗا ٚػطٝدا يدٚزٖا ؾإ َٔ ايٛارا إ ْك ّٛباهاد اـطط ٚايدزاضاج ٚاالرسا٤اج
ايتهاًَ ١ٝامل ١ٝٓ،عً ٢ايتزسٜا ٚايكٝاع ملٛارٖٗ ١ر ٙاؿًُٚ ١ؾٝاْ ١ازٚاح طةبٓا
ٚالا ١ٜفتُعٓا ب
ٚيعٌ املُازضاج اؿائَ ١ٝ

ةٍ االةؿاقٝاج َٚرنساج ايتؿاِٖ املدلَ ١بني

املدٜس ١ٜايعاَ ١ملهاؾضٚ ١املخدزاج ٚاملةضطاج ايتعًٚ ١ُٝاي،ضخ ١ٝة،ػس غرل ٚاييت َٔ
ابسشٖا بسْاَس الاٚ ١ٜنساض ٞاالعاذ ايعًُ ١ٝيف اؾاَعاج ب نٌ ذيو رٗد َعكٍٛ
ٚيهٓ ١غرل َك ٍٛ،اذا مل متازع املدازع ٚةط،ل ايدلاَس ايٛقا ١ٝ٥م ٛطةبٗا ب
ٚاضتػعازا بعظِ املػهًٚ ١عخا عٔ ايكٝاضاج ادتُع ١ٝملةغس ايسعا ١ٜؾكد متضٛزج
َػهً ١ايدزاض ١يف االراب ١عٔ ايتطاؤٍ ايسٝ٥ظ ايتاي: ٞ
َا ايدٚز اير ٟةك ّٛب٘ املدزض ١مٚ ٛقا ١ٜطةبٗا َٔ ا طاز املخدزاج ؟
تساؤالت الدراسة :
ٚاغتكاقا َٔ ايطةاٍ ايسٝ٥ظ ةتؿسع ايتطاؤالج ايتاي: ١ٝ
َ )0ا ٚاقع ايدلاَس ايٛقا ١ٝ٥يف َدازع َد ١ٜٓايسٜاض ؟
َ )2ا ايدلاَس املكدَ ١يف املدزاع يٛقا ١ٜايطةب َٔ ا طاز املخدزاج ؟
َ )3ا ايٛضاٚ ٌ٥ايطسم اييت ةٝتخدَٗا املدزض ١يف بسافٗا ايٛقا ١ٝ٥؟
َ )4ا َطت ٣ٛايٛع ٞيد ٣ايطةب َٔ ا طاز املخدزاج ؟
َ )5ا اؿًٚ ٍٛااليٝاج يتؿع ٌٝايدلاَس ايٛقا ١ٝ٥يف َدازضٓا ؟
أهداف الدراسة :
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 ايتعسف عًٚ ٢اقع ايدلاَس ايٛقا ١ٝ٥يف َدازع َد ١ٜٓايسٜاض ايتعسف عًْٛ ٢ع ١ٝايدلاَس املكدَ ١يًطةب يتٛعٝتِٗ قد ا طاز املخدزاج . ؼدٜد دزر ١ايٛع ٞيد ٣ايطةب َٔ ا طاز املخدزاج ؼدٜد االرسا٤اج ٚااليٝاج اييت َٔ غأْٗا ةؿع ٌٝبساَس ايٛقا َٔ ١ٜاملخدزاج .أهمية الدراسة :
ةتُضٛز اُٖ ١ٝايدزاض ١بػكٗٝا ايٓظسٚ ٟايعًُ ٞيف ؼدٜد ايٛاقع ايؿعًٞ
يًُازضاج ايٛقا َٔ ١ٝ٥ق ٌ،املدزض ١يتٛع ١ٝطةبٗا َٔ طٛز ٠املخدزاج ب ٚةعٌُ عً٢
ؼدٜد االها،ٜاج م ٛاملُازضاج اؿايٚ ١ٝةظًٗس ايؿٛازم ايطً ١ٝ،يف ٖر ٙايدلاَس يتكدّ
دي ٌٝعًُ ٞالضذلاةٝزاج ايسعاٚ ١ٜايٛقا ١ٜبٚةٛقح ايسؤٜا املطتك ١ًٝ،املةحس ٠م ٛضرل
ايسعاٚ ١ٜؼدد اٜكا ٚار،اج املدزض ١اؿكٝك ١ٝم ٛايدلاَس ايٛقاٚ ١ٝ٥طسٜك١

ًل

ايتهاًََ ١ٝع اؾٗاج اال س ٣االَٓ ١ٝاملتخًُ ١يف املدٜس ١ٜايعاَ ١ملهاؾض ١املخدزاج
ٚاي،ضخ ١ٝاملتعًك ١باالةؿاقٝاج َٚرنس ٠ايتؿاِٖ ٚايهساض ٞاي،زخٚ ١ٝاالعاذ ايػ،اب١ٝ
ذاج ايعةق. ١
حدود الدراسة :
 اؿدٚد ايصَاْ: ١ٝط،كث ايدزاض ١يف ايؿذلٖ0433/6/0 َٔ ٠ا ا ٖ0433 /7/25ا
 اؿدٚد املهاَْ : ١ٝد ١ٜٓايسٜاض اؿدٚد املٛقٛع : ١ٝدٚز املدزض ١يف ٚقا ١ٜطةبٗا َٔ ا طاز املخدزاج .مفاهيم ومصطلخات الدراسة :
ضٝهتؿ ٞاي،اصد بايتعسٜؿاج االرسا ١ٝ٥ةازنا ايتؿؿ ٌٝملا ضرلد يف االطاز
ايٓظس:ٟ
 ايدٚز  :االرسا٤اج ٚاملُازضاج ٚاالضايٝا اييت ةك ّٛبٗا املدزض ١م ٛؼكٝلايٛقا ١ٜيطةبٗا َٔ اصطاز املخدزاج .
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 ايٛقاٜ : ١ٜكؿد بٗا ايدلاَس املكدَ ١يف املدزضْ َٔ ١دٚاج ٚٚزؽ عٌُ ْٚػساجةعسٜؿٚ ١ٝضزةج ٚشٜازاج .
 املخدزاج  :نٌ َاد ٠اَ ٚطتضكس ٜطتخدّ َٔ ق ٌ،ايطةب ا ٚةعسق ٛي٘باملُازض ١ا ٚايتػسٜس ؾدز عك٘ (املخدز ) ؼرٜس ززلٞ
ةعاط ١ٝا ٚةسٚه٘ ٚهسّ عً ١ٝايػسع ٚايكاْ. ٕٛ
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ٓع اضتخداَ٘ أٚ

ايؿؿٌ ايخاْٞ

اخللفية النظرية للدراسة
 االطاز ايٓظسٟ -ايدزاضاج ايطابك١
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أوالً  :االطار النظري:
إٕ َٓاقػ ١االدٚاز اييت ةتعًل باملدزضٚٚ ١ار،اةٗا اؿٝاةٚ ١ٝادتُع ١ٝمٛ
قك ١ٝاملخدزاج َٔ َٓظٛز ةٛع ٟٛب هعٌ نٌ َتخؿـ يف ٖرا ادا ٜٓاقؼ ايكك١ٝ
َٔ ٚٚرٖٗٛا املختًؿ ١املتُخً ١باملخدزاج ٚاْٛاعٗا ٚاض،تابٗا ٚكطٛزةٗا ٚاؾٗٛد امل،رٚي١
م ٛقازبتٗا ٚايتزازب ايدٚي ١ٝايٓارض ١يف ٖرا اداٍ ب حِ ٜٓاقؼ ايػل ايخأَْ ٞ
ةٍ ؼدٜد االدٚاز ٚاملُازضاج اييت ها عً ٢املةضطاج ايذلبٚ ١ٜٛايتعً ١ُٝٝإ ةك ّٛبٗا
م ٛقازبٖ ١را االؾٚ ١زؾع َطت ٣ٛايٛع ٞيد ٣طةبٗا ؿُاٜتِٗ َٔ بساحٓٗا ٚغس ايٛقٛع
ؾٗٝا َٛٚان ١،ايتكدّ ايتكو ٚايه ْٞٛيتٛرٝؿ٘ يف بسافٗا ايٛقاٚ ١ٝ٥زؾع َطت٣ٛ
اـُا ١ٜا اعة دزراة٘ .
املخدرات :
النشأة والتاريخ :
انتػااؿث ادتُعاااج اي،ػااس ١ٜيف مجٝااع أزرااا ٤ايعااامل َٓاار أقاادّ عؿااٛز ايتااازٜ
َااٛاد ةػاارل صاياا ١ايعكااٌ أ ٚامدزاى أ ٚاؿااظن ٚصااا ٍٚامْطااإ َٓاار ايكاادّ إٔ ٜهتػااـ
بٛضااا ً٘٥اي،طااٝط ١عااددا َاأ ايعكاااقرل املطتخًؿااَ ١اأ ايٓ،اة ااج ٚاألعػاااب يٝػااؿ ٞبٗااا
أَساقاا٘ ٜٚااتخًـ َاأ بعااَ ,تاع،اا٘ن ؾاملخاادزاج ةعااد َاأ أقاادّ ايعكاااقرل اياايت عسؾٗااا
امْطااإب ؾًكااد ناْااث ةطااتخدّ ناادٚا ٤يعااةش ايهااخرل َاأ األَااساض ٚيًتطااًٚ ١ٝةًٝ،اا١
يسغ،اة٘ اـاؾ.١
يكد عسف ايؿ ٕٛٝٓٝايؿؿاج املٓعػ ١يًٓ،اج أْخ ٢ايكٓاا يف ايعؿاس األيؿا ٞايخاياد
ق،ااٌ املٝةدبٚقااد ٚؾااـ ايعكاااز املخاادز يف (األقسباذٜاْٝاا ١ايؿاا)١ٝٓٝب ٖٚاارا االضااتخداّ
يًعااةش اْتكااٌ َاأ ايؿااني إ َؿااس ٚاشلٓااد ٚايْٛٝااإ ٚأؾسٜكٝااا ٚايعااامل ايعسبااٚ .ٞيف أٚزٚبااا
غااػـ ايؿسْطاا ٕٛٝباؿػااٝؼ اياار ٟأصكااس ٙاؾٓااٛد ٚايعًُااا ٤ايعا٥اادَ ٕٚاأ الًااْ ١ااابًٕٛٝ
بْٛابسج عًَ ٢ؿس.
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باادأ اضاتخداّ اؿػااٝؼ نُخاادز يف ايكااسٕ ايعاغااس ق،ااٌ املااٝةد ٚاْتػااس ةاادزهٝا
عً ٢دزراج َتؿاٚة ١يف د ٍٚايعاملب ؾًكد عسؾ٘ ايؿسع ٚانتػؿٛا حاز ٙايتخدٜس ١ٜنُاا
عسؾاا٘ ايهٗٓااٚ ١اضااتخدَ ٙٛيتأدٜاا ١ايطكااٛع ايدٜٝٓاا١ب ٜٚعتكااد إٔ أَ ٍٚاأ ٚؾااـ ايكٓااا
ٚغسص٘ بايسضِ ايؿًٝطٛف ايْٛٝاْ ٞددٜٛضهٛزٜدعد يف ايكاسٕ األ ٍٚاملاٝةدٚ ٟعٓا٘ أ ار
أط،ا ٤ايعسب ٚايؿسع ٚؾـ ٖرا ايٓ،اج.
أَا يف ايعؿس اؿادٜدب ؾًكاد أغااز ابأ ايٝ،طااز يف ايكاسٕ ايخاياد عػاس املاٝةدٟ
إ شزاع،ْ ١اج ايكٓا يف َؿس ٚايار ٟأطًال عًٝا٘ اضاِ اؿػاٝؼ ْطا ١،إ ايعػاا بُٓٝاا
ٜسرع بعا ,اي،ااصخني إٔ أؾاٌ نًُا ١صػاٝؼ ٖا( ٞغاٝؼ) ايعدلٜا١ب ٚةعاو ايؿاسحب ٚقاد
ٚزدج أقدّ ٚأ ٍٚإغاز ٠عٔ اـػخاؽ يف يٛص ١ؾػرل َٔ ٠ايطُا ٞاألبا ,ٝعخاس عًٗٝاا يف
رٓٛب غسب َد ١ٜٓبػداد يف َٓطك ١ناْث ةعد املسنص ايسٚص ٞيًطَٛسٜنيب ٚقد اضاتٓتس
اي،ااااصخ ٕٛإٔ ايطاااَٛسٜني ٚازحااا ٞاؿكااااز ٠ايطاااَٛسٚ ١ٜأؾاااضاب امَدلاطٛزٜااا ١ايػاضاااع١
األزراااا ٤قاااد ْػاااسٚا َعاااسؾتِٗ باـػاااخاؽ يف األشَاااإ اي،عٝاااد ٠يًْٛٝاااإ ايكااادِٜب نُاااا
اضتخدّ ٖرا ايٓ،اج يف ايطكٛع ايدٚ ١ٜٝٓيف شَٔ الصل اضتخدّ يف ايعةش.
ٚعاااسف ايعاااسب اـاااٛاف ايعةرٝااا ١يقؾٝاااَ ٕٛااأ ايْٛٝااااْٝني ٚقااااَٛا بٓكًاااٗا إ
ايؿاااٝٓٝني ايااار ٜٔنااااْٛا ٜتاااارسَ ٕٚعٗاااِ يف ايكاااسٕ ايخاااأَ بعاااد املاااٝةدب ٜٚاااأة،ْ ٞااااج
اـػخاؽ (األؾ )ٕٛٝيف َكدَ ١املخدزاج ايايت ةطاتخدّ يف األشَاإ ايكد ا١ب ٜٚعتكاد إٔ
َٓػااأ اـػااخاؽ األؾااً ٞنااإ يف َٓطكاا ١غااسم اي،ضااس املتٛضااط ٚرٓااٛب غااسم اي،ضااس
األب ,ٝاملتٛضط ٚرٓٛب ضٝا ق ٌ،م5111 ٛعآّٖ َٔٚ .اى اْتكاٌ إ ايطاَٛسٜني َٚأ
بعدِٖ اي،ابًٝنيب ؾايؿسع حِ اْتكٌ بعد ذيو إ املؿسٜني ايكدَاٚ ٤امغسٜل (ايعٜٛسقٞب
.)2114
يكد عسف األؾ ٕٛٝعٓاد (أبكاسا ) نُؿادز يًادٚا٤ب ٚاضاتعًُ٘ ايؿاٚ ٕٛٝٓٝاشلٓاٛد
يعةش بع ,األَساض َخٌ ٚقـ صاالج امضٗاٍب ٚمل ةعسف ادتُعااج اي،ػاس ١ٜايعكااقرل
املطتخًؿ َٔ ١األؾٚ ٕٛٝايهٛنا إال يف أٚا٥اٌ ايكاسٕ املاقا ٞصٝاد متهأ عاامل أملااْٞ
ٚعاملاااإ ؾسْطاااٝإ َااأ اضاااتخةف ايعٓؿاااس ايٓػاااط يف األؾٝااإٛب ٚأطًااال عًٝااا٘ األملااااْٞ
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(ضاارلةٛزْس) اضااِ املااٛزؾني ٚذيااو ْطاا ١،إ (َااٛزؾٝظ) ياا ١األصااةّ يف أضاااطرل امغسٜاالب
ٚقااد باادأج إضااا ٠٤اضااتعُاي٘ عٓاادَا اضااتخدّ يف ؽؿٝااـ الّ اؾٓااٛد املؿااابني يف اؿااسب
األًٖ ١ٝاألَسٜه )ّ 0865- 0860( ١ٝؾاأدَٓٛا عًا ٢ةعااط ٞاملاٛزؾني عأ طسٜال اؿكأ
ؼث اؾًدب ٚقد ضاعدج اؿاسب ايسٚضا ١ٝايؿسْطاٚ )ّ0871( ١ٝاؿاسب ايعاملٝا ١األٚ
( )ّ0908- 0904عًٚ ٢رٛد عدد ن،رل َٔ َدَو املاٛزؾني يف د ٍٚأٚزٚباا ٚأَسٜهاا
( ايعًٝإن .) 0996
ٚيف عاّ ( )ّ 0889اضاتطاع أصاد عًُاا ٤املًٝاص اضاتخساش َسناا ردٜاد ٜادع٢
(دا ٤اضتَٛ ٌٝزؾني)ب ٚبايسغِ َٔ أْ٘ اضتخسش َٔ املٛزؾنيب إال إٔ ايعًُا ٤شعُاٛا إٔ ٖارا
ايعكاز َأَ ٕٛطٝ،اا  ٚهأ اضاتخداَ٘ يف َعاؾا ١املادَٓني عًا ٢األؾٝاٚ ٕٛاملاٛزؾني ٚبٝاع
ٖرا ايعكاز ؼث اضِ (اشلرل.)ٜٔٚ
يكد دؾعاث ايٓتاا٥س ايطٝ،ا ١ايايت ت ايتٛؾاٌ إيٗٝاا يف ٖارا ادااٍ إ قٝااّ غاسن١
(باٜس األملاْ )١ٝب ْتار٘ ػازٜا عاّ ٚ ّ0898قد اضتعٌُ أٚال يف ؾو أضس َتعاط ٞاملٛزؾني
َٔ إدَاِْٗ عًٚ ٘ٝيهٔ ايًؿٛف ٚاملٗسبني ٚردٚا أْ٘ أنخس ؾاعًَ ١ٝأ أ ٟكادز

اس..

ٚقااد رٗااسج َػااهً ١اشلرلٜٚاأ ألَ ٍٚااس ٠بؿااٛز ٠طاارل ٠يف َدٜٓااْٜٛٝ ١ااٛزىب حااِ َؿااس
ؾايؿني صٝد أؾ،ضث بعد ذياو َسناصا مْتااش اشلرلٜٚأب ٚاْتػاس ؾٗٝاا ةعاطٝا٘ بػاهٌ
ٚباااٜٚ .ٞ٥سرااع اْتػاااز اشلرلٜٚاأ يف نااخرل َاأ بًاادإ ايعااامل إ اؾٝااٛؽ ايٝاباْٝاا ١اياايت
ناْث ةػزع ؾٓاعٚ ١ػاز ٠اشلرل ٜٔٚيف األقاي ِٝايايت ؼتًاٗا ق،اٌ ٚأحٓاا ٤اؿاسب ايعاملٝا١
ايخاْ.١ٝ
مل ةتٛؾااٌ ايدزاضاااج اياايت أرسٜااث عًاا ٢املهااإ ايسٝ٥طاا ٞاياار،ْ ٟتااث يف غاازس٠
ايهٛنااا يف قااد ِٜايصَااإ إال أْاا٘ وتُااٌ إٔ ةهاا ٕٛقااد ْ،تااث عًاا ٢املٓضاادزاج ايػااسق١ٝ
ؾ،اااااٍ األْاااادٜص ق،ااااٌ ةهاااا ٜٔٛإَدلاطٛزٜاااا ١األْهاااااع يف عؿااااٛز َااااا ق،ااااٌ ايتاااااز ٜب
ٚايهٛناٜني املطتخسش َأ ٚزقا ١غازس ٠ايهٛناا عاسف ايعاامل ةاأحرل ٙايتخادٜس ٟعًا٢
ايػػااا ٤املخاااط ٞيًؿااِ ٚايً،عاا ّٛعاااّ ّ0876ب ٚةااأحرل ٙايتخاادٜس ٟعًاا ٢األغػاا ١ٝاملخاطٝاا١
يًعااني عاااّ ٚ ّ0884اضااتخدّ يف ايعااةش نُااا اضااتخدّ يًتخاادٜس يف عًُٝاااج اؾساصاا١ب
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ٚقااد باادأج إضااا ٠٤اضااتخداّ ايهٛناااٜني عاااّ  ّ0891بعااد إٔ ؾتضااث (باارلَ )ٚؿاااْع
الضااااتخساش ايهٛناااااٜني ٚةؿاااادٜس ٙيًخااااازشب ٚناْااااث اي،داٜاااا ١يف ايٛالٜاااااج املتضااااد٠
األَسٜهٝاا ٚ ١اؾاا ١يف ايطااٛد حااِ اْتػااس يف ؾسْطااا بااني ايؿٓاااْنيب ٚيف ضاآٛاج اؿااسب
ايعامل ١ٝاأل ٚاْتػس ةعاط ٞايهٛناٜني بني املكاةًنيب ٚيف أعكابٗا اْتػس بػهٌ ٚبااٞ٥
يف ايد ٍٚاييت قاضث َٔ ٖر ٙاؿسٚب ٚعاْث َٔ ايؿكس ٚاؾٌٗ ٚاملسضب حِ أ ر امق،ااٍ
ٜكٌ عً ٢ةعااط ٞايهٛنااٜني صتا ٢أؾا،ح قاؾاسا عًا ٢ايؿٓااْني ٚايعااطًني ٚايكاا٥عنيب
ٚيف ايؿااذل ٠األ اارل ٠عاااد ايهٛنااا٥ني إ ايظٗااٛز أقاا٣ٛ

ااا نااإ عًٝاا٘ب َتؿػااٝا بااني

األحسٜاٚ ٤زراٍ األعُاٍ ٚايؿٓاْني ٚل ّٛايسٜاق ١بعد إٔ أغااع َٓتزاَٗٚ ٙٛسبا ٙٛأْا٘ َاصاش
ايط،ك ١ايساق.١ٝ
 َٔٚاملاسرح إٔ ْ،ااج ايكااج ْ،اث بسٜاا يف ٖكا،اج أحٛٝبٝاا يف األشَاإ ايكد اٚ ١إٔ
غزرل ٠ايكاج د ًث ايَ ُٔٝع ايػص ٚاؿ،ػ ٞعاّ ّ525ب ٚإٔ ايُٝٓٝني أقًٛ،ا عًَ ٢كػ٘
َٔ ذيو ايصَإ صت ٢اكٕٚ .يف ٖرا ايكسٕ رٗسج ايعكاقرل املختًؿا ١نُٝٝاٝ٥اا ذاج ايتاأحرل
املػاب٘ يًُٛزؾني َخٌ املٝخادٕٚب ٚقد ت ؽًٝل ايةَؿٝتآَٝاج عاّ ٚ ّ0929بادأج إضاا٠٤
اضتعُاشلا أحٓاا ٤اؿاسب ايعاملٝا ١ايخاْٝا١ب عٓادَا ةعاطاٖاا قا٥ادٚا ايطاا٥ساج املكاةًا ١يصٜااد٠
عدد طًعاج ايطارلإ .نُاا ت انتػااف املَٓٛااج ضآّ0863 ١ب ٚيهأ ٖار ٙاملاٛاد مل
ةطتخدّ يف فاٍ ايطاا إال يف بداٜاٖ ١ارا ايكاسٕ َاع انتػااف اي،اازبٝتٛٝزاٍ ٚقاد بادأج
إضااا ٠٤اضااتعُاٍ فُٛعاا ١اي،ااازبٝتٛٝاج ةػااهٌ َػااهً ١يف أٚزٚبااا َاأ عاااّ  ّ0941حااِ
اْتكاااٌ ةعاطٗٝاااا إ أغًاااا أماااا ٤املعُاااٛز٠ب ٚيف اكْٚااا ١األ ااارل ٠انتػاااؿث ايهاااخرل َااأ
ايعكاقرل ايهُٝا ١ٜٚاملةحس ٠عً ٢ايٓؿظ.
ٜٚعتاادل عكاااز (اٍ.اع.دٖ )ٟاا ٛأ ٍٚايعكاااقرل ايهُٝٝاٝ٥اا ١املخاادز ٠اياايت عسؾااث ايعااامل
صٝااد ت انتػاااؾ٘ مبضاا ,ايؿاادؾ ١عاااّ  ّ0938مبعُااٌ (ضاااْدٚش) ٚذيااو أحٓااا ٤عًُٝاا١
ؾؿٌ ايكًٜٛاج ايدٚا َٔ ١ٝ٥ةؾ ١ؾطس اكزهٛج  َٔٚحِ انتػؿث ةأحرلاج ٖرا ايعكاز
عً ٢عكٌ امْطإ َٚسانص ايتضهِ يف امل (ايكسْٞب .)0990
تعريف املخدرات:
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إٕ ةعسٜـ املخدزاج أَس قاسٚز ٟيؿٗاِ طٝ،عتٗاا عًُاا بأْا٘ ال ٜٛراد ٖٓااى ةعسٜاـ
عاّ َتؿل عًٜٛ ٘ٝقاح َؿٗا ّٛاملخادزاجب زغاِ اةؿاام د ٍٚايعاامل عًا ٢ؼاس ِٜاالضاتخداّ
غرل ايػسع ٞيًُاد ٠املخدز٠ب ؾاالةؿاقٝااج ايدٚيٝا ١مل ؼادد ةعسٜؿاا ٚقاددا يًُخادزاجب
ٚإمنا قاَث عؿس املٛاد املخدز ٠ؾكاط د ٕٚةعسٜاـ ٚٚقاعتٗا ظاداَ ٍٚتدزرا١ب األ طاس
يف اؾد ٍٚاأل ٍٚحِ األقٌ طٛز ٠بعدٖٚ ٙهرا (ايذلنٞب ٚ .)0989ايتصَث ايد ٍٚبٗرٙ
اؾداٚ ٍٚإٕ ناْث االةؿاقٝاج أعطث اياد ٍٚاؿال يف ْكاٌ َاادَ ٠أ راد ٍٚأقاٌ طاٛز٠
إ

س أنخس طٛز٠ب ٚأعطث شلا اؿل أٜكا يف إدزاش َاد ٠يٝطث َٛرٛد ٠يف اؾاداٍٚ

(املخاادزاج ٚايعكاااقرل املخاادز٠ب ٚ .)0985ؾُٝااا ًٜاا ٞعااسض ألٖااِ ايتعسٜؿاااج اياايت ةؿااـ
املخدز ٚة،ني طٝ،عت٘.
ؾُٔ صٝد املعٓ ٢ايًػٜ ٟٛؿـ املعزِ ايٛضٝط املخدز بأْ٘ املطا،ا يؿكادإ اياٛعٞ
ٖٚااَ ٞػااتكَ ١اأ ايًؿااس ( اادز) مبعٓاا ٢ضااذل أ ٚاضااتذلب صٝااد ٜكاااٍ اادزج املااسأ ٠مبعٓاا٢
اضتذلج  ٚدز األضد أ ٟد ٌ عسٚ ٜ٘ٓيصَٖ٘ٓٚ .اى يؿس ( ادز) مبعٓا ٢عاسا ٙؾتاٛز ٚاضاذل
ا ٤ؾٝكاٍ دز َٔ ايػساب أ ٚايدا ٚ ٤دز رطُ٘  ٚدزج عظاَ٘ (أْٝظ ن د.ج).
ٚةعسؾٗا املٛضٛع ١ايعسبٝا )0965( ١بأْٗاا دَااد ٠ةطا،ا يف امْطاإ ٚاؿٝاٛإ ؾكادإ
ايٛع ٞبدزراج َتؿاٚةٚ ١قد ةٓتٗ ٞإ غٛ،ٝب ١ةعكٗ،ا ايٛؾا٠د.
ٜٚعااسف َعزااِ انطااؿٛزد ايااٛرٝص نًُاا ١كاادز بأْٗااا داملاااد ٠ايطٝ،اا ١األضاضاا١ٝ
اي،طٝط ١ضٛا ٤ناْث عك ١ٜٛأ ٚغرل عك ١ٜٛاييت ةطتخدّ ٚصدٖا أ ٚنعٓؿس يف غرلٖا
َٔ املٛادد(ايعًٝإب .)0996
ٚةعسف عًُٝاا بأْٗاا :داملااد ٠ايهُٝٝاٝ٥ا ١ايايت ةطا،ا ايٓعااع ٚايٓا ّٛأ ٚغٝااب اياٛعٞ
املؿاااضٛب بتطاااهني األملٚٚ .ؾااال ٖااارا ايتعسٜاااـ ال ةعتااادل املٓػاااطاج ٚال بعااا ,عكااااقرل
اشلًٛض ١كدز ٠بُٓٝا هٔ اعت،از اـُس َٔ املخادزاجٚ .قاْْٛاا ةعاسف املخادزاج بأْٗااد
فُٛع َٔ ١املٛاد اييت ةةد ٟإ امدَإ ٚةط،ا ةطُِ اؾٗاش ايعؿايبب ٚوظاس ةاداٚشلا
أ ٚشزاعتٗاااا أ ٚةؿااآٝعٗا أ ٚاالػااااز بٗاااا إال ألغاااساض واااددٖا ايكااااْٚ ٕٛبٛاضاااط ١رٗااااج
َس ـ شلا بريود (شٜدب .)0988
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ٚيف املًُهاا ١ايعسبٝاا ١ايطااعٛدْ ١ٜؿااث املاااد ٠ايخاْٝااَ ١اأ ْظاااّ َٓااع االػاااز باااملٛاد
املخدز ٠عًَ ٢ا :ًٜٞ
دةػٌُ ع،از ٠املٛاد املخادز ٠ايعكااقرل املارنٛز ٠يف املاادَ )3( ٠أ ايٓظااّ ٚايايت ٜعًأ
عٓٗااا َاأ ٚقااث ك ااس إْٗااا َاأ املااٛاد املخاادز ٠ب ا عةٕ ٜٓػااس يف اؾسٜااد ٠ايسزلٝاا١د ٜٚعًاال
(اي،ازب  )0988عًٖ ٢ر ٙاملاد ٠بكٛي٘د يكد راٖ ٤را ايٓـ َٔ ايعُ ّٛعٝاد هعاٌ اي،ااب
َؿتٛصا يتضاس ِٜناٌ َا اد ٠ةظٗاس يف املطاتكٜٚ ٌ،خ،اث قاسزٖا ٚإؾطاادٖادٚ .ةٛؾاًث ؾٓا١
املخدزاج ايتابع ١يقَِ املتضد ٠يتعسٜـ يًُاد ٠املخدز ٠ؾاعتدلج أْٗا دنٌ َاد - ٠اّ أٚ
َطتضكااس  -ؼتاا ٟٛعًااَ ٢ااٛاد َٓٗ،اا ١أَ ٚطااهَٓ ١اأ غااأْٗا إذا اضااتخدَث يف غاارل
األغساض ايط ١ٝ،أ ٚايؿٓاع ١ٝاملٛرٗ ١إٔ ةةد ٟإ صايَ ١أ ايتعاٛد أ ٚامدَاإ عًٗٝاا

اا

ٜكس بايؿسد رطُٝا ْٚؿطٝا ٚناريو ادتُاعد (ايدليطاٞب ٖٚ .)0984هارا ؾاملخادزاج
ٖ ٞناٌ َااد ٠طٝ،عٝا ١أَ ٚؿآعَ ١أ غاأْٗا إٔ ةاةد ٟإ ؾكادإ اياٛعٚ ٞعادّ ايطاٝطس٠
يد ٣ايؿسد األَس ايرٜ ٟتط،ا َع٘ إؿام أذ ٣بايؿسد ٚادتُع.
تصنيف املخدرات:
نااإ يتعاادد أْااٛاع املخاادزاج ٚةأحرلاةٗااا َٚهْٛاةٗااا َٓٚاااطل إْتارٗااا أحااس بااايؼ يف
املعاٜرل املطتخدَ ١أضاضا يف ةؿآٝؿٗان َٚأ ابطاط ةؿااْٝؿٗا ذياو ايتؿآٝـ ايار ٟقطاِ
املخدزاج صطا يْٗٛاب صٝد ٖٓاى كدزاج دانٓ ١ايً ٕٛأطًل عًٗٝا املخدزاج ايطاٛدا٤
ناؿػااٝؼ ٚاألؾٝاإٛب ٚكاادزاج يٝطااث دانٓاا ١ايًاا ٕٛأطًاال عًٗٝااا املخاادزاج ايٝ،كااا٤
ناشلرلٚ ٜٔٚايهٛناٜني (ايذلنٞب .)0989
ٖٓٚاى َٔ قطُٗا عً ٢أضااع طٛزةٗاا أ ٚةأحرلٖاا ؾكطاُٗا إ كادزاج نادل٣
ناشلرلٚ ٜٔٚاألؾٚ ٕٛٝأ س ٣ؾػس ٣ناملطهٓاج ٚاملٗد٥اج (َٓؿٛزب .)0989
 َٔٚايتؿاْٝـ األنخس ٚقٛصا َٔ ضابكتٗٝا ايتؿآٝـ ايار ٟؾآؿٗا عًا ٢أضااع
ةأحرلٖا عً ٢اؾٗاش ايعؿيب صٝد قطُٗا إ َا ( ًٜٞإبساِٖٝب :)0994
 .1املٓٗ،اج أ ٚاملٓػطاجَٗٓٚ :ا ايهٛناٜني ٚايكاج ٚاالَؿٝتآَٝاج ٚأغ،اٖٗا ٚايايت
َٓٗا ايه،تار.ٕٛ
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 .2املَٓٛاج ٚاملٗد٥اجَٗٓٚ :ا اي،ازبٝتٛزاج ٚايطٝهْٛاٍ.
 .3املٗ،طاجَٗٓٚ :ا األؾٚ ٕٛٝاملٛزؾني ٚاشلرل.ٜٔٚ
 .4املًٗٛضاجَٗٓٚ :ا َػتكاج ايكٓا اؿػٝؼ – املازهٛاْا – شٜث اؿػاٝؼ ٚعكااز
 LSDاملًٗٛعٚ .زغِ ةدا ٌ ايعٛاٌَ املختًؿ ١يف ةؿآٝـ املخادزاج .إال أْا٘ اؾا،ح
يف صهِ املتؿل عً ٘ٝبني اي،اصخني يف َٛقٛع املخادزاج ٚعًُاا ٤ايؿازَانٛيٛرٝاا
ٚايؿطااٛٝيٛرٝا ٚايطااا ايعكًاا ٞإٔ املخاادزاج ةؿاآـ ٚؾاال أؾااًٗا ٖٚاا ٞنايتااايٞ
(األزلاعٌٝب :)0988
أ .املخدزاج ايطٝ،عٖٚ :١ٝا ٞاملاٛاد املطاتخسرَ ١أ ايٓ،اةااج َخاٌ اؿػاٝؼ ٚاألؾٝإٛ
،ْٚاج غزس ٠ايهٛنا ٚايكاج.
ب .املخاادزاج املؿاآع( ١ايٓؿااـ ؽًٝكٝااٖٚ :)١اا ٞةطااتٓتس َاأ املخاادزاج ايطٝ،عٝاا ١حااِ
هااس ٣عًٗٝااا بعاا ,ايعًُٝاااج ايهُٝٝاٝ٥اا ١اي،طااٝط ١اياايت ػعًااٗا يف ؾااٛز ٠أ ااس٣
كتًؿ َٔٚ ١أَخًتٗا املٛزؾنيب ٚاشلرلٜٔٚب ٚايهٛناٜني.
ش .املخدزاج ايتخًٝك ٖٞٚ :١ٝايايت ال ةسراع إ أؾا ٍٛطٝ،عٝاٚ ١إمناا ع،ااز ٠عأ َاٛاد
نُٝٝا ١ٝ٥ؼدذ ْؿظ ةأحرل املخدزاج ايطٝ،عٚ ١ٝاملؿٓع١ب َٗٓٚا بع ,املًٗٛضااج
ٚاي،اااازبٝتٛزاج ٚاالَؿٝتااااَني ٚأغااا،ا ٙاالَؿٝتااااَني ٜٚاااد ٌ قااآُٗا ايه،تاااارٕٛب
َٚااٛاد أ ااس ٣ةعااسف بااني املاادَٓني باضااِ (ايااسٚؽ)ب ٖٚاارا املؿااطًح ٜعتاادل أصااد
املؿااطًضاج املتداٚياا ١يف املًُهاا ١ايعسبٝاا ١ايطااعٛد١ٜب ٜٚعاادل عاأ مجٝااع األدٜٚاا١
ايٓؿط ١ٝاملكاد ٠يًرٖإ املؿٓع َٔ ١غسن( ١زٚؽ يقدٜٚا)١ب ٖٚا ٞص،اٛب َخ،طا١
يًزٗاااش ايعؿاايب املسنااص ٟةطاا،ا اـاادز يف اؾطااِب ٚضاا ٤ٛاضااتعُاشلا ٜااةد ٟإ
ضسع ١امدَإ (ٜصٜد ايػٗسٟب اةؿاٍ غخؿ ٞبتاز.)2118/00/2 ٜ
نظريات اإلدمان:
عٓد َٓاقػ ١أض،اب امدَإب ،ٜٓػا ٞإٔ ْاد ٌ يف االعت،ااز إٕ أٜاَ ١ػاهً ١يٝطاث يف
األغًااا ٚيٝااد ٠ضاا،ا ٚاصااد ؾكااطب ٚإمنااا ةتااد ٌ عاااد ٠فُٛعااَ ١اأ ايعٛاَااٌ يتطااِٗ يف
إصداذ املػهًٚ .١بايٓط ١،يندَإ ؾ ٕ ٖر ٙايعٛاٌَ قد ةعص ٣إ دا اٌ ايؿاسد ْؿطا٘ب أٚ
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إ اي ١٦ٝ،اييت ٜعٝؼ ؾٗٝا أ ٚنةُٖا َعا،ٜٚ .اد ٚإٔ ٖار ٙايعٛاَاٌ ةتؿاعاٌ َعاا عٝاد إٔ
نة َٓٗا ٜعُاٌ عًا ٢ةادع ِٝاك اس ٚةعصٜاصٙب ٚإٔ ةاأحرل ٖار ٙايعٛاَاٌ ٜت،ااَ ٜٔأ غاخـ
أل سٚ .قاد قاَاث عادْ ٠ظسٜااج ْؿطاٚ ١ٝارتُاعٝا ١يتؿطارل امدَاإ ٚؾال َؿااٖ ِٝايٓظسٜا١
ٚضٛف ٜتطسم اي،اصد ألبسشٖا.

أوالً :نظرية التخليل النفسي:
عٓدَا ٜطسح ايتضً ٌٝايٓؿطاَ ٞػاهً ١امدَاإ إمناا ٜطسصٗاا نُاا ٜطاسح غرلٖاا
َاأ َػااهةج ايطااًٛى امْطاااْ ٞايطاآَ ٟٛاا٘ ٚاملسقااٞب عًاا ٢أضاااع إٔ يهااٌ ضااًٛى
ض،اب ٚأْ٘ ىكع ؿتَُ ١ٝع ١ٓٝةهُأ يف ايتؿاعاٌ باني ايؿاسد ٚب٦ٝتا٘ .نُاا إٕ يًطاًٛى
داليَٚ ١عٜٓ ٢تا،ني َأ ةيا٘ ةها ٜٔٛايؿاسد ٚبٓاا ٤غخؿاٝت٘ب نُاا إٕ يا٘ ٚرٝؿا ١ؼكال
يًؿسد إغ،اعا َعٓٝاا  ٚؿكاا يكًكا٘ ٚةٛةساةا٘ .ؾايتضًٝاٌ ايٓؿطاٜ ٞعتادل املػاهً ١يٝطاث يف
املخ ادز ٚإمنااا يف ايااداؾع إ اضااتعُاي٘ب ٜٚااس ٣بااإٔ ْااٛع املخاادز يااٝظ يف املكاااّ األَ ٍٚاأ
األُٖٚ ١ٝإمنا األنخس أُٖ ٖٛ ١ٝؼسٜـ إدزاى ايٛاقع اير ٟةط ٘،،املخادزاجب نُاا ٜاس٣
ايتضًٝاااٌ ايٓؿطااا ٞإٕ االضاااتعداد يتعااااط ٞاملخااادز َٛراااٛد ق،اااٌ ااادل ٠ايتخااادٜس (املػسباااٞب
.)0986
ٚيف ةؿطاارل َػااهً ١امدَااإ ٜػاارل ايتضًًٝٝاا ٕٛإ إٔ امدَااإ زارااع إ ايتخٝ،ااث
 Fixationاياار ٟواادذ عًاا ٢املسصًاا ١ايؿُٝاا ١د  Oral stageد بطاا،ا اؿسَااإ ٚعاادّ
اغ،اع بع ,ايدٚاؾع املتعًك ١بايطعاّ ٚايػساب إذ إٔ املدَٔ ٜعاَْ ٞأ إصطااع باؿسَاإ
يف طؿٛيت٘ .يكد رٗس عٓد ؼً ٌٝاملدَٓني بإٔ َعظُِٗ قد ةٛقـ من ِٖٛايٓؿطا ٞاؾٓطاٞ
أْ ٚهااـ إ َساصااٌ طؿًٝاا٘ أ ٚبداٝ٥اا ١بطاا،ا ايؿػااٌ يف ايعةقاااج األٚياا ٞبااني ايطؿااٌ
ٚٚايدٚ ٜ٘عدّ اغ،اع صاراة٘ األضاض ١ٝيف َسصً ١ايطؿٛي( ١ايؿاحل ٚإزلاعٌٝب .)0994
ْٚتٝز ١شلرا ايؿػٌ ؾ ٕ ايطؿٌ ٜؿكد ايكدز ٠عًا ٢إدزاى ٚةعًاِ إٔ مجٝاع صاراةا٘ ال
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هاأ إغاا،اعٗا يف ايٛاقااعب ٜٚااس ٣يف اك ااسٚ ٜٔضااا٥ط إغاا،اع شلاار ٙاؿاراااجْٚ .تٝزاا١
يتٛقـ ايُٓ ٛايٓؿط ٞاؾٓط ٞةأ ر اؿاراج ٚايسغ،اج ايؿُ ١ٝاملكااّ األَ ٍٚأ ايٓػاا ب
نُا ةؿ،ح ايًرا٥ر اؾٓط ١ٝايتٓاضً ١ٝبعٝد ٠عٔ االٖتُاّٚ .يهٔ ايٛاقع ال ٜطُح ب غ،اع
ةًو اؿاراج عً ٢املطت ٣ٛايؿُٞب ؾ ٕ ذيو ٜط،ا امص،اا َٚأ حاِ ٜطاتزٝا ايػاخـ
شلرا امص،ا بعدٚإ ٜتز٘ غاي،ا م ٛايٛايد ٚ ٜٔاؾ ١األّب نُا قد ٜسةاد ٖارا ايعادٚإ
م ٛايراج َتكُٓا ايسغ،اج ايتدَرل ١ٜؿٝا ٠ايػخـ صٝد ٜتز٘ يتعااط ٞاملخادز نٓاٛع
َٔ ايعكاب َتكُٓا ايسغ،اج ايتدَرل ١ٜؿٝا ٠ايػخـ صٝد ٜتز٘ يتعااط ٞاملخادز نٓاٛع
َٔ ايعكاب ٜٛقع٘ املدَٔ عًْ ٢ؿط٘ رصا ٤ي٘ عًَ ٢ػاعس ٙايعدٚاْ.١ٝ
ٚصطاااا ٚرٗااا ١ايٓظاااس ايتضًًٝٝااا ١ؾاا ٕ ةعااااط ٞاملخااادز ٜكااا ّٛبعااادد َااأ ايٛراااا٥ـب
ؾايػااعٛز بامص،ااا ٜكًااٌ بايٓػااٚ ٠ٛايػااعٛز باالضااتُتاع ايٓاااةس عاأ ؼسٜااـ ايٛاقااع اياارٟ
ؼدح٘ ايتأحرلاج يًُخدزب ٚملا نإ ةعاط ٞاملخادز عادٚاْا عًا ٢قسَااج دٜٝٓاٚ ١قاْْٝٛا١
ةطاا،ا امحااِ ٚملااا ناْااث ْتااا٥س اضااتخداّ املخاادز قاااز ٠بااايؿسد َاأ مجٝااع ايٓااٛاص ٞؾ ا ٕ
باضتخداَ٘ ٜدَس ايؿسد ْؿط٘ ٜٚهؿس عٔ َػااعس امحاِ يف ْؿاظ ايٛقاثب ٜٚاس ٣احملًًإٛ
ايٓؿط ٕٛٝإٔ املدَٔ ال ٜػاعس ؾكاط بامص،اا ٚايعادٚإ ٚإمناا ٜعااْ ٞأٜكاا َأ االنت٦ااب
اير ٟوا ٍٚايتخًـ َٓ٘ بتعاط ٞاملخدز (املػسبٞب .)0986
ثانياً :النظرية السلوكية:
ٚؾكا ألؾضاب ايٓظس ١ٜايطاًٛن ١ٝؾا ٕ االدَاإ ياٝظ ْاػاا عأ َػااعس اؿسَاإ
ٚدٚاؾااع الغااعٛزَ ١ٜاأ ايهساٖٝااٚ ١ايعاادٚإب ٚإمنااا ٜؿطااس َاأ ااةٍ داؾااع ؿاا ,ايتااٛةس
ٚايكًل ايرٜ ٟعاْ َ٘ٓ ٞايػخـ يف صٝاة٘ اي .١َٝٛٝؾٓ،ا٤ا عًا ٢قاٛاْني ايتعصٜاص ؾا ٕ ؿا,
ايتٛةس ٚايكًل ايٓاةس َٔ ةعاط ٞاملخدز ٜعتدل مبخابْ ١تٝز ١ةعصٜص ٜ٘ةتهسز باضتُساز نًُا
غااعس ايػااخـ بااايتٛةس ٚايكًاال إ إٔ ٜؿااٌ ملسصًاا ١ال ُٜٗاا٘ ؾٗٝااا عُااا إذا نااإ املخاادز
واادذ صاياا ١ضااٝهٛيٛرَ ١ٝاأ االْػ اساح يتخؿٝااـ ايتااٛةس أ ٚالب ٚإمنااا ُٜٗاا٘ ؾعااة إعاااد٠
ايتٛاشٕ ؿايت٘ ايؿطٛٝيٛرْ ١ٝتٝز ١اعتُاد ٙاؾطُ ٞعً ٢املخدز.
ٖٓٚاااى ةؿطاارل

ااس ٖااْ ٛااٛع َاأ ايتعااد ٌٜمل،اادأ ؿاا ,ايتااٛةسب ٜااتًخـ يف إٔ َاأ
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ٜتعاط ٕٛاملخدز إمنا ةٓكؿِٗ ايخك ١بايٓؿظ ٜٚػعس ٕٚبعدّ األَأب َٚأ حاِ ؾا ِْٗ ًٜز٦إٛ
يًُخاادز يااٝظ بٗاادف ؿاا ,ايتااٛةسب ٚإمنااا ؿُاٜاا ١أْؿطااِٗ َاأ َػاااعس ايعزااص ٚاياآكـ
ٚعاادّ ايهؿاٜااٚ .١بٗاارا ؾااإ ةعاااط ٞاملخاادز هعًااِٗ ٜػااعس ٕٚبطااٝطسةِٗ عًاا ٢املٛقااـ
ٚبكدزةِٗ عًَٛ ٢ارَٗ ١طايا اؿٝا ٠املختًؿ( ١ايؿاحل ٚإزلاعٌٝب .)0994
ااا ةكاادّ ٜتكااح يٓااا إٔ ايٓظسٜاا ١ايطااًٛن ١ٝةااس ٣بااإٔ ةع ااط ٞاملخاادز ٜعتاادل صااة
يااا،عَ ,ػاااهةج ايٓكاااس اؾاي،ااا ١يًتاااٛةس ٚايكًااالب ؾاضاااتخداّ املخااادز مبخاباااْ ١اااٛع َااأ
االضااتزاب ١املتعًُاا ١يًتعاَااٌ َااع املػااهةج اياايت ةٛاراا٘ ايؿااسد ضااٛا ٤نااإ قؿاادَٗٓ ٙااا
ايتخؿٝـ َٔ ايكًل ٚايتٛةس أ ٚنإ قؿد ٙالاْ ١ٜؿط٘ َٔ َػاعس ايعزص ٚايٓكـب ؾٗاٞ
ةعتاادل ٙضااًٛى َ اتعًِ ٜااتِ ةدعُٝاا٘ َاأ ااةٍ ايتخؿٝااـ َاأ صاادَ ٠ااا ٜعاْٝاا٘ ايػااخـ َاأ
َتاعا ٚؾساعاج ْؿط.١ٝ
ثالجا :النظرية االجتماعية:
ٜؿطس عًُا ٤االرتُاع راٖس ٠امدَإ عًا ٢أضااع أْٗاا زغ،ا ١امْطاإ ايهآَا ١يف
ايتؿاااٛم عًااا ٢اك اااسٚ ٜٔايطاااٝطس ٠عًاااِٗٝب ةدؾعااا٘ ٖاةاااإ ايسغ،تاااإ يةػاااا ٙأل ٟطسٜااال
وككٗ ُا .ؾٗاِ ٜاس ٕٚإٔ ةعااط ٞاملخادز َاا ٖا ٛإال ْاٛع َأ اؿٝاٌ االرتُاعٝاٚ ١ايايت متخاٌ
ضااًٛنا ال غااعٛزٜا ةتُخااٌ يف أدا ٤ضًطااًَ ١اأ اـطااٛاج غاارل ايطاا ١ٜٛاملعكااد ٠وكاال َاأ
ةشلا املتعاط ٞزغ،اة٘ٚ .بريو ةؿطاس رااٖس ٠امدَاإ َأ ايٓاصٝا ١االرتُاعٝا ١ياٝظ عًا٢
أضاع نْٗٛا َسقا أ ٚعًْ ١ؿط١ٝب بٌ عًا ٢أضااع صًٝا ١أ ٚدعا ١ارتُاعٝآَ( ١ؿاٛزب
.)0986
ٜٚؿاآـ عًُااا ٤االرتُاااع املاادَٓني ٚؾاال ٖاار ٙايٓظسٜااَ ١اأ ااةٍ اؿٝااٌ ٚاـاادع
االرتُاع ١ٝاملطتخدَ ١إ حةح ١أْٛاع (عسَٛؽب :)0993
 .1املدَٔ املتضد ٖٛٚ :ٟايارٜ ٟكاع ْؿطا٘ يف َٛقاـ ٜطاُح يل اس ٜٔبايطاخط عًٝا٘
ٚعً ٢ةؿسؾاة٘ب ٜٚتًرذ شلرا ايعكابب ٚبتعاطٜ ٘ٝػعس بٓؿط٘ أْ٘ ٜتضداِٖب ٚيطإ
صاي٘ ٜك :ٍٛآَعا ْٞٛإٕ اضاتطعتِب ؾأْاا أقاَ ٣ٛآهِ ٚيأ ةطاتطٝعٛا َٓعاَُٗ ٞاا
ؾعًتِ .إٕ اشلدف َٔ ايطًٛى ايعدٚاْ ٞايارٜ ٟت،عا٘ املادَٔب ٖا ٛدؾاع َأ صٛيا٘ إ
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ايػكا ايػادٜد َٓا٘ب عٝاد ،ٜاد ٚعًا ٢ضاًٛى اك اس ٜٔقًا ١اؿًٝا ١م ؿااقِٗ يف
نـ ضًٛى ايتعاط ٞعٓ٘ب ؾطًٛى املدَٔ ٖٓا خٌ ْٛعا َٔ ايعدٚاْٝاٚ ١االْتكااّب
ٖٚرا يف صد ذاة٘ ٜعتدلَ ٙهط،ا ي٘.
 .2املاادَٔ اياارٜ ٟطااتزد ٟايعطااـٖٚ :اا ٛايػااخـ اياارٜ ٟػااعس بأْاا٘ ال وؿااٌ عًاا٢
ايسعاٚ ١ٜاالٖتُاّ َٔ احملٝطني ب٘ب ؾٝكا ّٛبتادَرل ؾاضت٘ ٚذياو بتعاطٝا٘ املخادزب
صتٜ ٢هطا عطـ اك سٚ ٜٔعٓاٜتِٗ ب٘ ٚإٜٛا ِٗ٥ي٘.
 .3املااادَٔ املتؿااااْٖٚ :ٞااا ٛايػاااخـ ايااارًٜ ٟزاااأ يًتعااااط ٞصتااآٜ ٢اااتكـ َااأ قُٝتااا٘
االرتُاعَٚ ١ٝكدزة٘ اؾطد١ٜب يه ٞال ٜػعس غسٜهت٘ بٓكـ َٛراٛد بٗااب رٓاا
َٔ أْ٘ بٗرا األضًٛب ٜسق ٞايطسف اك س.
ا ض،ل َٔ ةٍ عسض اـطا ٛايعسٜكا ١يًٓظسٜا ١االرتُاعٝا١ب ٜتا،ني يٓاا
إٔ ٖر ٙايٓظس ١ٜمل ةٛقح ايط،ا أ ٚايداؾع يندَإ ٚإمناا قاَاث بتؿطارل امدَاإ بعاد
ٚقٛعاا٘ .يااريو عٓاادَا دزع ايعًُاااٖ ٤اار ٙايٓظسٜاا١ب قااايٛا إْٗااا ةاادزع عةقاا ١املاادَٔ
باك س ٜٔبعد صدٚذ امدَإب ٚيهٓٗا ال ةؿطس يٓا ض،ا امدَإ (غ،ازٟب .)0990
ٚإقاؾ ١مل ا ضا،ل ذناسَ ٙأ ْظسٜااج يندَاإب ؾا ٕ ٖٓااى ايعدٜاد َأ ايتؿطارلاج
اييت ة،ضد عٔ امدَإ ٚعًت٘ ؾٗٓاى َأ ٜؿطاس ٙعًا ٢أضااع ؾطاٛٝيٛرٚ ٞاملتعًال عارا١
اؾطااِ عٓااد ايػااخـ املاادَٖٔٓٚ .اااى َاأ ٜؿطااسَ ٙاأ ْاصٝاا ١بٛٝيٛرٝااَ ١اأ صٝااد عُااٌ
املٛؾةج ايهُٝٝا ١ٝ٥املٛرٛد ٠يف امل ٚنٝؿ ١ٝةٓ ٘ٝ،اـً ١ٝايعؿا١ٝ،ب ٖٓٚااى أٜكاا َأ
ٜؿطس ٙعً ٢أضاع أٜهٛٝياٛر ٞأ ٟاياسبط باني اي٦ٝ،ا ١املهاْٝاٚ ١ةعااط ٞاملخادزب ٖٓٚااى
َٔ ٜٓح َٓض ٢ارتُاع ٞيف ةؿطرل ٙؾرلد ٙإ ايظاسٚف ٚاالػاٖااج االرتُاعٝا١ب نؿػاٌ
عًُٝاا ١ايتطٝ،ااع االرتُاااعٚ ٞايؿااساع َااع ايكااٚ ِٝايؿػااٌ يف األدٚاز االرتُاعٝااٚ ١ايك،ااٍٛ
االرتُااااع ٞيًُخااادز ٚراااسٚف األضاااسٚ ٠ايسؾاااام ٚراااسٚف ايعُاااٌ ٚغااارل ٖاااا َااأ ايعٛاَاااٌ
االرتُاع.١ٝ
ٚبٓااا٤ا عًااا ٢ذيااو ؾاااسغِ َااا قدَتااا٘ ايٓظسٜااااج ايطااابكٚ ١غااارل ٖااا َااأ ايٓظسٜااااج
ٚايتؿطرلاج اييت دزضث امدَإ ٚاٖتُث ب٘ب َٔ ةٛقٝح ألض،اب٘ ٚعً٘ ايظاٖسٚ َٔ ٠رٗا١
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َٓظسٜٗاااب إال أْٓااا ال ْطااتطٝع ؾٗ اِ راااٖس ٠امدَااإ َاأ ااةٍ ْظسٜاا ١بعٗٓٝاااب ؾامدَااإ
َػااهًَ ١تػااابه١ب ؾٗااْ ٛتاااش عٛاَااٌ َتعااددَٗٓ ٠ااا :اقتؿاااد١ٜب ْؿطاا١ٝب ارتُاعٝاا١ب
ٚرٝؿٝاا١ب عكااٚ ١ٜٛؾازَانٛيٛرٝاا .١ؾًااٝظ ٖٓاااى ْظسٜاا ١يٛصاادٖا قااادز ٠إٔ ةؿطااس ناؾاا١
ايعٛاَااٌ املتعًكاا ١بظاااٖس ٠امدَااإٚ .عًاا ٢قاا ٤ٛذيااو ْطااتٓتس إٔ غايٝ،اا ١ةؿطاارلاج امدَااإ
ٜهٌُ بعكٗا بعكاب ؾة ْطتطٝع ؾِٗ امدَإ عٔ طسٜل ْظسٚ ١ٜاصد ٠ؾكطٚ .عً ٘ٝؾاإٔ
َٔ املِٗ إٔ ْتدبس عااد ٠امدَاإ نُاا ٖا ٞبػا ,ايٓظاس عأ ايطا،ا ايارَ ٟأ أرًا٘ ،ٜادأ
ايؿااسد ٖاار ٙايعااادٚ ٠إٔ ،ٜضااد عاأ ايطاا ١ٝ،،اؿكٝكٝااٚ ١زا ٤ذيااو زغااِ ؾااعٛباج ؼدٜااد
ايط،ا.

مراحل اإلدمان:
،ٜدأ امدَإ عاد ٠يف ؾٛز ٠اعتُاد ْؿطٞب صٝد ٜػتام املتعاط ٞإ ايتخؿاـ َأ
ايتٛةس ٚإ ايػعٛز بايطعاد٠ب َٚع اضتُساز ايتعاطٜٓ ٞػأ االعتُاد اؾطُ.ٞ
ٚؾُٝا  ًٜٞاملساصٌ املتتاي ١ٝيندَإ:
أَ .سصً ١ايتعاط ٞايتزسٜيب :صٝد وا ٍٚايؿسد ٖٓاا إٔ هاسب إصادَ ٣اٛاد ايتعااطٞ
ٚذيو ٚؾل َاا ةطاُح با٘ عٛاَاٌ امةاصا ١أ ٚايتاٛاؾس ٚاياتعًِ االرتُااعٞب َٚأ بااب
صا االضتطةعب ٚادازا٠ب ٚايتدا َٔ ٟٚاكالّ اؾطٚ ١ُٝاالقطساباج ايٓؿط١ٝب
ٚطًا املتع١ب ٚايسغ ١،يف شٜاد ٠ايكدز ٠اؾٓط.١ٝ
بَ .سصًااَ ١ااا ق،ااٌ امدَااإ :صٝااد ٜهخااس ايؿااسد َاأ ةعاااط ٞايعكاااز عٓااد االضااتعُاٍ
ايعادٟب ؾٓٝػأ يد ٜ٘ؼٌُ يتأحرل ايعكازب ؾٓزادٜ ٙتعااط ٢رسعااج َتصاٜاد ٠يهاٞ
وؿٌ عً ٢ايتأحرل املطًٛب.
شَ .سصً ١امْراز بامدَإ :صٝد ٜتعاط ٢ايؿسد َٓؿسدا ٚد ٕٚايؿاض ١،ايعادٜا١ب ٚق،اٌ
األصااداذ ٚاملٛاعٝااد اشلاَاا١ب ٚيف ايؿاا،اح ـؿاا ,ايتااٛةسب ٚصاادٚذ ايتعاااط ٞزغااِ
املكا ١َٚايػدٜد.٠
دَ .سصً ١امدَإ :صٝد ٜه َٔ ٕٛايؿعا ايتٛقـ عٔ ايتعاط ٞملد ٠أنخس َٔ أزباع
ٚعػس ٜٔضاع١ب َع عدّ قدز ٠ايؿسد عً ٢ايتضهِ يف ايهُ ١ٝاييت ٜتعاطاٖا.
22

َ .ٙسصًاا ١امدَااإ املااصَٔ :صٝااد ؼاادذ َكاااعؿاج رطااَُ ١ٝخااٌ ايتٗاااب املعااد ٠أٚ
ايس٥تنيب َٚكاعؿاج عكًَ ١ٝخٌ اشلارٜإ أ ٚايٓطاٝإب َٚكااعؿاج ارتُاعٝاَ ١خاٌ
ايتؿهااو األضااسْٚ ٟكااـ امْتاااشب ٚعًاا ٢ايااسغِ َاأ صاادٚذ ٖاار ٙاملكاااعؿاج ال
ٜطتطٝع ايؿسد ايتٛقـ عٔ ايتعاطٞب ٚإذا صا ٍٚؾػٌ ( ضس٣ن .) 2113
أسباب اإلدمان:
ٖٓااااى منااااذش ةؿطاااس امدَاااإ ٚدٜٓاَٝاةااا٘ ٚعًُٝاةااا٘ب ٜٚسناااص َعظُٗاااا عًااا٢
األضااا،اب ٚايعًُٝااااج اؿٜٛٝاااٚ ١ايٓؿطااٚ ١ٝاالرتُاعٝاااٚ ١ايخكاؾٝاااٚ ١ايسٚصٝااا١ب ٚعًاااَ ٢اااٛاد
ايتعاااط ٞاألنخااس راذبٝاا١ب ٚعًاا ٢ايػخؿاا ١ٝاملعسقاا ١يندَااإ أنخااس َاأ غرلٖاااب ٚعًاا٢
األصٛاٍ ايٚ ١ٝ٦ٝ،االرتُاع ١ٝيندَإب ٚايذلنٝص عً ٢ايٛقاٚ ١ٜايعةش (ضس٣ب .)2113
ٖٓٚاى ايعدٜد َٔ األض،اب اييت ةةد ٟإ إدَإ ايؿسدب َٓٗا:
أ .أسباب نفسية وأهموا:
اقاااطساب ايػخؿااا١ٝب  ٚاؾااا ١االقاااطساب ايعااااطؿٚ ٞايتاااٛةس املطاااتُس ٚعااادّ
االضتكساز ٚايكًل ٚاالنت٦اب ٚايٛضاٚع ايكٗسٚ ١ٜاشلاسٚب َأ ايٛاقاع املاةمل ْؿطاٝا ٚضا٤ٛ
ايتٛاؾل أ ٚعدّ االزةٛا ٤أ ٚايكعـ اؾٓطٚ ٞاملػهةج ايػخؿٚ ١ٝاالْؿعاي ١ٝد ٕٚصًٍٛ
ٚايؿدَاج ايٓؿط ١ٝايعٓٝؿ.١
ب .أسباب اجتماعية وأهموا:
زؾام ايط َٔ ٤ٛاملدَٓنيب ٚاـكٛع يًكػط ٚامغسا٤ب ٚةٝطرل اؿؿ ٍٛعًَٛ ٢اد
ايتعاطٞب َع ايذلغٝا ٚايذلٖٝا ٚايتٗدٜد بامقاؾ ١إ صاا االضاتطةع ٚايؿكاٍٛب عًا٢
ض ٌٝ،ايتزسٜا ٚايتدي ٌٝايصا٥اد يقبٓااْٚ ٤كاـ ايسقابا ١عًا ٢ةؿاسؾاةِٗ ٚايتكًٝاد األعُا٢
يًُاادَٓني ٚايظاااسٚف ايطاا ١٦ٝي٦ٝ،ااا ١ايعُااٌ ٚقاااػط ايعُااٌ املطاااتُسب ٚعاادّ األَااأ َادٜاااا
ٚاقتؿااادٜا ْٚكااـ ايذلبٝاا ١ايدٜٝٓااٚ ١اي،ضااد املطااتُس عاأ املتعااٚ ١ايًااٗٚ ٛايتطااً ١ٝيف ٚقااث
ايؿساؽ غرل املسغد ٚةٛاؾس َاد ٠ايتعاطٚ ٞندل صزِ د ٌ األضاسٚ ٠شٜاادَ ٠ؿاسٚف األبٓاا٤
ٚاالمةٍ األ ةق ٞدا ٌ األضسٚ ٠قعـ ايك ِٝايدٚ ١ٜٝٓا تةٍ االْك،ا ٚض ٤ٛايتٛاؾال
ايصٚارااٚ ٞةؿهااو األضااسْ ٠تٝزاا ١يًااٗزس ٚاالْؿؿاااٍ ٚايطااةمب ٚإقاَاا ١األبٓااا ٤بعٝاادا عاأ
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األضس.٠
ج .أسباب حيوية (بيولوجية) وأهموا:
 .1اعتُاد اؾطِ عً ٢ايعكاز أ ٟإضا ٠٤اضتخداّ ايعكااز املطاُٛح با٘ طٝ،اا إ دزرا١
ةطُِ اؾطِ ب٘
 .2اكالّ اؾطااااُ١ٝب ٚقاٚياااا ١ايااااتخًـ َاااأ األمل اؾطااااُ ٞيًُااااسضب اؾاااا ١يف
األَاااساض املصَٓااا ١أ ٚاملطتعؿااا١ٝب ٚاكالّ املتهاااسز٠ب  ٚاؾااا ١يف صايااا ١ايعاااةش
املطتُس يتٗد ١٥اكالّ اؾط.١ُٝ
 .3ضاااٗٛي ١ؾاااسف ايعكااااقرل ايطٝ،اااَ ١ااأ ايؿاااٝديٝاج د ٕٚدٚؾاااؿ ١طٝ،ااا١د ؾااآدٚم
َهاؾضٚ ١عةش امدَإ ٚايتعاط.ٞ
آثار اإلدمان:
ةتعد حاز امدَإ رطُٝا ْٚؿطٝا ٚارتُاعٝاب ٚؾُٝا  ًٜٞعسض ألِٖ حازٖا:
 .0اآلثار اجلسمية:
َاأ املةنااد إٔ يندَااإ حاااز رطااُ ١ٝضاا ١٦ٝأ طسٖااا َااا واادذ يف اؾٗاااش ايعؿاايب
اؾ ١امل ٚاملخٚ ٝاؿ ٌ،ايػٛنٚ ٞاألعؿابب ٚيندَاإ ناريو حااز ضا،َٚ ١٦ٝاغاس٠
عًٚ ٢را٥ـ ضا٥س أرٗص ٠اؾطِ َخٌ اؾٗاش ايدٚزٚ ٟاؾٗاش ايتٓؿطٚ ٞاؾٗاش اشلكُٞب
صٝد ةؿاب بأَساض َخٌ أَساض ايادّ ٚايكًاا ٚايؿادز ٚايه،اد ٚامٜادش (ْكاـ املٓاعا١
املهتطا) َٔٚ .اكحاز اؾطا ١ُٝايطا ١٦ٝاأل اس ٣ايايت ةػااٖد ايؿاسع ٚايسعػاٚ ١ايتػآس
ٚايكااعـ اؾٓطااٚ .ٞقااد واادذ املااٛج املؿااار ٧يف بعاا ,اؿاااالج ْتٝزاا ١ةعاااط ٞرسعاااج
شا٥دَ َٔ ٠اد ٠امدَإ.
 .2اآلثار االجتماعية:
َٔ اكحاز االرتُاع ١ٝيندَإ ٖ ١ُٓٝضًٛى اي،ضد عٔ َااد ٠ايتعااطٞب ٚامُٖااٍب
ٚةؿهٝاو األضااس٠ب ٚاالنااسا يف ايطاًٛى امرساَااٞب ٚاملعاْاااَ ٠أ األَااساض اؾٓطاا١ٝب
ٚايطسق١ب ٚايعٓـب ٚايتعسض يًضٛادذب ٚانؿاض امْتاشب ٚاي،طاي١ب ٚزمبا امق،اٍ عًا٢
ايدعاز.٠
24

 .3اآلثار السياسية:
ٜةد ٟاْتػاز ايتعاطٚ ٞامدَإ إ رٗٛز ٚضط ٠ٛايصزاع ٚايؿآاع ٚايتزااز يف َاٛاد
ايتعاطٞب  ِٖٚعؿَ ١،أ األغاساز عًا ٢املطات ٣ٛاحملًاٚ ٞامقًُٝاٞب ٚايعااملٞب ٖٚاِ عًا٢
َطااات ٣ٛعااااٍ َااأ ايتٓظاااِٝب ٜهْٛااا ٕٛغااا،هاج ذاج طاااط ٚأضاااايٝا َدزٚضااا١ب ٚشلاااا
اػاٖاج اقتؿادٚ ١ٜضٝاض١ٝب ٚةٓاتٗس ٖار ٙايػا،هاج أضاايٝا ال إْطااْ ١ٝيًهطاا غارل
املػسٚعب ٜٚطتٗدف بعكٗا ؼط ِٝايػ،اب ٚضًا إزاد ٠األؾساد ٚإغاع ١ايةَ،اال ٠بدٚاؾع
َتٓٛع ١قد ةكٌ إ دٚاؾع ضٝاض ١ٝةطتٗدف إقاعاف قا ٣ٛدَ ٍٚعٓٝاَ ١طاتٗدؾ( ١ضاس٣ب
.)2113

خصائص اإلدمان:
ٜتٓا ٍٚأْاع غؿا٥ـ ْؿطا ١ٝقادد ٠أْٛاعاا َأ املخادزاج ٚملاساج َعادٚد ٠عًا٢
ضا ٌٝ،ايتزسبااٚ ١صااا االضااتطةعب ٜٚهسزٖااا

ااس ٕٚملااساج َٚااساج عًااٚ ٢ؾاال فايطااتِٗ

يااصَةَٚ ٤عااازف ٜتٓاٚيْٗٛااا يف يكااا٤اةِٗ اـاؾاا١ب بُٓٝااا ٜطااتُس اياا،ع ,يف ةٓاٚشلااا بؿااؿ١
غَ ٘،طتُس.٠
نُا إٕ ٖٓاى َٔ ٜؿٌ إ صايا ١االعتُااد اؾطاُ ٞعًا ٢املخادز بعاد ةٓاٚيا٘ ةًاو
املاد ٠ملساج قً ١ًٝبُٓٝا ال ٜؿًٗا غخـ

س زغِ ةٓاٚيا٘ املخادز يؿاذل ٠أطاٚ ٍٛعادد َاساج

أنخس عٝد ال ةظٗس عً ٘ٝأ ١ٜأعساض اْطاضاب ١ٝعٓاد ةسنٗااب ٖٚارا ةؿااٚج مل هاد يا٘
املختؿ ٕٛةؿطرلا غااَة صتا ٢ايٛقاث اياسأٖب زغاِ اعتكااد ايعدٜاد َآِٗ أْا٘ أَاس ٜتعًال
بتعٛد اؾٗاش ايعؿيب ٚةهٝؿ٘ يًُاد ٠املخدزٚ ٠يٝظ بطسع ١ايتخًـ َٓ٘.
َٚااع ذيااو ؾ ا ٕ امدَااإ نؿااؿ ١يتٓااا ٍٚاملخاادزاج ال هاأ إطةقاا٘ عًاا ٢أَ ٟاأ أٚي٦ااو
املتٓاٚيني إال بعد إٔ س ايٛاصد َِٓٗ يف َسصً ١االعتُاد ايٓؿطٚ ٞايعكٟٛب  ٖٞٚاملسصً١
اييت ةتُٝص باألعساض امنًٝٓٝه( ١ٝايطسٜس )١ٜاكة:١ٝ
أ .عدّ اضتطاع ١املعو ايتخً ٞعٔ ةٓا ٍٚاملاد ٠املخدز ٠يطاعاج أ ٚأٜاّ أٚ ٟرٛد داؾع
دا ً ٞقٗس Compulsion ٟيتٓاٚي٘.
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ب .امل ٌٝاملطتُس إ شٜاد ٠اؾسع َٔ ١ةًو املاد.٠
ش .رٗٛز بع ,اكحاز ايٓؿط ١ٝأ ٚاملكاعؿاج عٓد ايتٛقـ عٔ ةٓا ٍٚاملااد ٠املخادزَ ٠خاٌ:
ايكًل ٚايتٛةس ٚاالنت٦اب ٚقً ١ايذلنٝص ٚعدّ االزةٝاح.
د .رٗاااٛز بعااا ,املكااااعؿاج ايعكااا( ١ٜٛاؾطاااُ )١ٝعٓاااد ايتٛقاااـ عااأ ايتٓااااَ ٍٚخاااٌ:
ايؿاااداعب ٚاالزػااااف يف األطاااساف ايعًٝاااا ٚايطاااؿًٚ ٢ايٛرااا٘ ٚايًطاااإب ٚايتعاااسم
ٚامغُا ٤أصٝاْا.
 .ٙةااادٖٛز ةااادزه ٞيف ايطاااُاج ايػخؿاااٚٚ ١ٝرا٥ؿٗاااا ٜػاااٌُ عًااا ٢األغًاااا :األعُااااٍ
ايعك١ٜٛب ٚاؾٛاْا ايرٖٓ١ٝب ٚايطًٛىب ٚايؿضٚ ١أضايٝا ايتعاٌَ.
عًُا بإٔ األعساض املرنٛزٚ ٠اضتزاب ١اؾطِ يندَإ ؽتًـ يف ايػدٚ ٠ايٓٛع ة،عاا
يًُاد ٠املخدزٚ ٠ؾذل ٠ةٓاٚشلا.
أنواع املخدرات وأثارها النفسية والعضوية:
ٖٓاى عدد َٔ املخدزاج اييت ةتػاب٘ يف قٛةٗا  ٚحازٖا ٚؾُٝاا ًٜا ٞعاسض ملخاٌ ٖارٙ
األْٛاع:
 .1اشلرل:HEROINE ٜٔٚ
ٖٚااا ٛكااادز ٜاااتِ ؼكااارلَ ٙااأ املاااٛزؾني ايااارٜ ٟػاااتل بااادٚزَ ٙااأ األؾٝاااٚ ٕٛايااارٟ
ٜطتخًـ َٔ شٖس،ْ ٠ااج اـػاخاؽب ٖٚاٜ ٛعتادل َأ املخادزاج ذاج ايتاأحرل املٗا،ط عًا٢
اؾٗاااش ايعؿاايبب ٚاالضااِ ايعًُاا ٞياا٘ ايدٜاضااتًُٛٝزؾني د Diacetyl Morphineدٚ .قااد
انتػؿ٘ ايعامل األملاْ )Dank-Wartt( ٞيف عاّ ٚ ّ0891ذياو بعاد ةطاخ ٘ٓٝيًُاٛزؾني
َع نًٛزٜد االضاتٌٝب َٚأ حاِ قاَاث غاسن ١بااٜس األملاْٝا ١ب ْتارا٘ عااّ  ّ0898ػازٜاا
ؼث اضِ اشلرل ٜٔٚدHeroineد (ع،اعب .)0989
ٜٚعتاادل اشلرلٜٚاأ أنخااس املخاادزاج ؾعايٝااٚ ١ةااأحرلا صٝااد ةؿااٌ ؾاعًٝتاا٘ َاأ 6- 5
أَخاٍ ؾاعً ١ٝاملٛزؾني ٖٛٚ .ع،از ٠عٔ َطضٛم ٜتؿااٚج يْٛا٘ َاا باني األبا ,ٝايٓاؾاع (ٖٚاٛ
أْك ٢أْٛاع٘) ٚايً ٕٛاي،وب ٚال ٜطتخدّ اشلرلٜٚأ طٝ،اا إال يف عاةش املادَٓني يف بسٜطاْٝاا
ؾكااط ٚيف ؽؿٝااـ اكّ َسقاا ٞايطااسطإ املٝااةٚع َاأ غااؿا( ِٗ٥املخاادزاج ٚايعكاااقرلب
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ٖٓٚ .)ّ 0985اى غ ٘،إمجااع عًا ٢صرؾا٘ َأ مجٝاع دضااةرل األدٜٚا ١ـطٛزةا٘ (َٓؿاٛزب
.)0986
ٜٚعتدل اشلرل ٜٔٚذ ٚايً ٕٛاي،و األنخس اْتػازا يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜب ٜٚاتِ
ؼكارل ٙيف بانطاتإ ٚأؾػاْطاتإ ٚاشلٓادب ٜٚطااتخدّ اشلرلٜٚأ عأ طسٜال االضتٓػااام أٚ
باااؿكٔ يف اؾًااد أ ٚايٛزٜاادب نُااا إٔ ٖٓاااى طسٜكاا ١غااا٥ع ١يف املًُهاا ١يًُطااتخدَني
امل،تد٥ني  ٖٞٚعٔ طسٜل ايتد ني ٚذيو بٛقع٘ عًا ٢قطعاَ ١أ ايكؿادٜس حاِ وُا ٢عًٝا٘
َٔ أضؿٌ ؾٝتطاٜس ايد إ ايرٜ ٟطض ٘،املت عااط ٞمباؾاَ ١أ اياٛزم ةػاَ ٘،اؾا ١ايعؿارل
ٚاؿًٝا املٛرٛد يف األضٛام.
ا امدَاإ ملتعااط ٞاملخادزاجب ٚةهؿا ٞيف
ٜٚعد اشلرل ٜٔٚأغاد ايعكااقرل ايايت ةطا ،د
ايػاياااا صكٓتاااإ أ ٚحاااةذ َتتايٝااااج يف رعاااٌ ايػاااخـ َعتُااادا عًٗٝاااا اعتُاااادا ْؿطاااٝا
ٚرطُٝاب ٖٚرا ٖا ٛايطا،ا ايسٝ٥طاٚ ٞزا ٤طًاا َٓظُا ١ايؿاض ١ايعاملٝا )WHO( ١ؼاسِٜ
ةؿٓٝع٘ ٚاضتعُاي٘ (اي،ازب .)0988
 َٔٚؿا٥ـ االعتُاد ايٓؿط ٞيًٗرل ٜٔٚاالْدؾاع باضتُساز م ٛايتعااطٚ ٞايطاعٞ
يًضؿ ٍٛعً ٢املخدز بأ ١ٜطسٜك ١ناْثب إذ إٔ ٖاِ املتعااط ٞايٛصٝاد ٖا ٛةاأَني اشلرلٜٚأ
ق ٌ،أ ٟأَس

س ٚاْػاػاٍ اياتؿهرل با٘ ٚبهٝؿٝا ١اؿؿا ٍٛعًٝا٘ َاس ٠أ اس ٣ن َٚأ اكحااز

ايٓؿطٚ ١ٝاالرتُاع ١ٝاملسة،ط ١بتعاط ٞاشلرل ٜٔٚدٜه ٕٛاملدَٔ َتُسنصا ص ٍٛذاة٘ الٜٗتِ
إال مبًراة٘ ٚال ٜٗتِ مبٔ صٛي٘ ٚال ىػا ٢ايعكااب ٜٚؿا،ح بايتاايَ ٞتً،اد ايارٖٔ ٚاؿاٛاع
ٚاالْؿعاالجد (غ،ازٟب .)0990
نُااا أٚزد اياادي ٌٝايتػخٝؿاا ٞاألَسٜهاا ٞايسابااع ) (DSM VIعةَاااج ْؿطاا١ٝ
ٚعؿٚ ١ٝ،ةأحرلاج ضًٛن ١ٝغرل ةهٝؿ ٘ٝبط،ا ايتعاط ٞاؿدٜد يًُٛاد االؾْٝٛٝاٚ ١ايارٟ
ٜعد اشلرل ٜٔٚأ طس أْٛاعٗاب ؾُٔ ايعةَاج ايٓؿط ١ٝايػعٛز بايطسٚز أ ٚايكٝل َاع ايتً،اد
ٚاي،ط ٤اؿسنٞب  َٔٚايعةَاج ايعؿا ١ٝ،ايكاٝل ايػادٜد يف صادقيت ايعاني أ ٚاةطااعٗا
عٓاااد شٜااااد ٠اؾسعااا ١بؿاااٛز ٠غااادٜدٚ .٠ناااريو ايٓعااااع ٚعااادّ ٚقاااٛح َكااااطع ايهاااةّ
ٚاقطساب االْت،اٚ ٙايرانس .٠أَا ايطًٛنٝاج غرل ايتهٝؿ ٘ٝؾتػٌُ اقاطساب اؿهاِ
27

عًاا ٢األَااٛز اياارٜ ٟذلةااا عًٝاا٘ ؾػااٌ ايػااخـ يف عةقاةاا٘ االرتُاعٝااٚ ١أدا٥اا٘ ايااٛرٝؿ ٞن
ٜٚاااةحس اشلرلٜٚااأ ةاااأحرل املاااٛزؾني عًااا ٢اؾٗااااش ايعؿااايبب ؾُٝاااا عااادا اْااا٘ ٜطاااهٔ اؿ،اااٌ
ايػااٛنٞب عًاا ٢إٔ أحااس ٙعًاا ٢ةطااهني َسنااص ايتاآؿظ أحااس َكاااعـب ٜٚتعاااط ٢املاادَٔ
اشلرل ٜٔٚعٔ طسٜل االضتٓػام أ ٚبٓؿظ طسٜك ١ةعاط ٘ٝيًُٛزؾنيب ٚذيو عٔ طسٜال اؿكأ
يف ايٛزٜاادب ٜٚةصااس إٔ عااةش َتعاااط ٞاشلرلٜٚاأ أؾااعاب ْٚطاا ١،اْتهاضاا٘ يندَااإ َااس٠
حاْ ١ٝأعً َٔ ٢أ ٟعكاز

س.

 .2احلشيش( :املارجيوانا):Marijuana:
ٜطاااتخًـ اؿػاااٝؼ َااأ ْ،ااااج ايكٓاااا اشلٓااادٚ ٟازلااا٘ ايعًُاااٞ

"Cannabis

"Staiveب ٚنًُ ١صػٝؼ َػتك َٔ ١نًُ( ١غاٝؼ) ايعدلٜاَٚ ١عٓاٖاا ايؿاسحٜٚ .عاسف يف
ايااد ٍٚايعسبٝاا ١باضااِ اؿػااٝؼ أ ٚايهٝااـب ٚيف أَسٜهااا ٜعااسف باضااِ املازهٛاْاااب ٚيف
ايكاااز ٠اشلٓدٜااٜ ١عااسف باضااِ غااازاع أ ٚغالاااٚ .عًاا ٢ايااسغِ َاأ إٔ مجٝااع ٖاار ٙاألزلااا٤
ٚغرلٖااا نااخرلا َااا ةؿااـ ايٓ،اااج ْؿطاا٘ يهاأ دزراا ١زلٝتاا٘ ٚةااأحرل ٙؽتًااـ بااا تةف
ايعٛاَاااٌ اؾػساؾٝاااٚ ١راااسٚف شزاعتااا٘ب ٚةعتُاااد ناااريو عًااا ٢أراااصا ٤ايٓ،ااااج ايااايت ٜاااتِ
اضتعُاشلا أ ٚاييت ٜتِ االضتخةف َٓٗا يًُاد ايؿعاياٖٚ ١ا ٞاٖٝادز ٚنٓابٝاد( ٍٚايعًٝاإب
.)0996
ٚةػرل نًُ ١اؿػٝؼ إ اياساةٓس املطاتخسش ؿٝؿاا َأ ايٓ،ااجب أَاا املازٜٛاْاا
ؾتػااارل إ األٚزام ٚايكُااااِ املصٖااااس ٠يف ايٓ،اااااج ْؿطاااا٘ (املخاااادزاج ٚايعكاااااقرل املخاااادز٠ب
.)0985
ٜٚك ٌ،بع ,ؾ٦اج ادتُع عً ٢ةعاط ٞاؿػٝؼ رٓا َِٓٗ ( طأ) أْ٘ هِٓٗ َٔ
األدا ٤أ ٚامْتاش بدزر ١أؾكٌب ٜٚطتخرل االبتهازب ٚأْ٘ ٜؿٝد رٓطٝاب بُٓٝا ٖ ٛيف ايٛاقاع
ال ٜااةد ٟإ غااَ ٤ٞاأ ٖااراب ٜٚااةد ٟةعاااط ٞاؿػااٝؼ إ ةػاارلاج ضااًٛن ١ٝال ةٛاؾكٝاا١ب
ٚذيااو أحٓااا ٤ايتعاااط ٞأ ٚبعااد ٙقًٝااٌ َخااٌ ا ااتةٍ االةطااام اؿسنااٞب ٚاالبتٗاااشب ٚايكًاالب
ٚايػااعٛز باا،ط ٤ايٛقااثب ٚا ااتةٍ األصهاااّب ٜٚةصااس عًااَ ٢تعاااط ٞاؿػااٝؼ أٜكااا
اصتكاااإ ًَضُااا ١ايعااانيب ٚايػاااٗ ١ٝايصا٥اااد٠ب ٚرؿاااافب ٚضاااسع ١قاااسباج ايكًاااا( ضاااس٣ب
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.)2113
ٜٚااٛزد اياادي ٌٝايتػخٝؿاا ٞاألَسٜهاا ٞايسابااع ) (DSM VIبعاا ,ايطااًٛنٝاج
املكطسب ١املؿاص ١،يًتعاطٞب َٓٗاا األؾهااز االقاطٗادْٛٚ ١ٜبااج ايكًال اؿاادٚ ٠اعتكااد
ايؿسد أْ٘ وتكس أ ٚأْ٘ ضٛف ٜؿ،ح فْٓٛاب ٚاقطساب اؿهاِ عًا ٢األَاٛز

اا ٜاةحس

يف أدا٥اااا٘ ايااااٛرٝؿٚ ٞاالرتُاااااعٞب ٜٚؿاااااصا ذيااااو ا ااااتةٍ اكْٝااااٚ ١ا ااااتةٍ اي٦ٝ،اااا١
""Depersonalization and Derealizationب نُااا ةٛرااد قااةالج اقااطٗاد١ٜ
ةت،ااع ايتعاااط،َ ٞاغااس ٠أ ٚأحٓاااٜٚ ٙ٤ؿاااصٗ،ا قًاال ًَضااٛر ٚةكًااا اْؿعااايٚ ٞا ااتةٍ اكْٝاا١
ْٚطٝإ ايٓٛب( ١الٛد٠ب  َٔٚ .)0996أبسش األعساض اؾطُاْ ١ٝاييت ةظٗاس بعاد ايتعااطٞ
َ،اغاااس ٠اصتكاااإ ايعاااني ٚاالسازٖاااا ٚعااادّ االةاااصإ اؿسناااٚ ٞشٜااااد ٠ايػاااٗ ١ٝيًطعااااّ
ٚانؿاااض قااػط اياادّ ٚشٜاااد ٠قااسباج ايكًااا ٚاياايت قااد ةااةد ٟإ ٖٛ،طاا٘ يف األغااخاف
املؿابني بأَساض ايكًا (ع،اعب .)0989
 .3الكبتاجون :Cabtagon
 ٖٛٚأصد ايعكاقرل ذاج ايتأحرل املػاب٘ يتأحرل االَؿٝتآَٝاج املٓػط١ب ؾٗ َٔ ٛايعكااقرل
ذاج األحس املٓػاط عًا ٢اؾٗااش ايعؿايب ٚازلا٘ ايعًُا( ٞايؿٓٝاتًني) ٜٚؿآـ قأُ أغا،اٙ
االَؿٝتآَٝاجب ٚايه،تار ٕٛاالضِ ايتزاز ٟي٘ٚ .قاد أدزش يف عااّ  ّ0986عًا ٢اؾادٍٚ
ايخاْ ٞاملسؾل باةؿاق ١ٝاملةحساج ايعكً ١ٝيعاّ ّ0970ب ٜٚؿٓع ٖرا ايعكاز يف أملاْٚ ١ٝأٚزباا
ايػااسق١ٝب ٜٚطااا ٤اضااتعُاي٘ عًااْ ٢طااام ٚاضااع يف َٓطكاا ١غاا ٘،اؾصٜااس ٠ايعسبٝااٚ ١اـًااٝس
(عٝاادب ٚ .)0992ايه،تااارٜ ٕٛطااتخدّ يف املًُهاا ١ايعسبٝاا ١ايطااعٛد ١ٜألحااس ٙاملٓػااطب
ؾعادَ ٠ا ٜطتخدَ٘ ايطً ١،أحٓا ٤االَتضاْاجب ٚنريو أحٓا ٤ايطٝاق١ب عً ٢غهٌ أقساف
بٝكا ٤ؾػرل ٠اؿزِ قؿٛز ب صد ٣رٗاةٗا قٛضإ َتادا ةٕب ٖٚارا َاا رعاٌ املتعااطني
ٜطًك ٕٛعً ٘ٝبايعاَ( ١ٝأبًَ ٛاـ) ٖٚاَ ٛأ أزلا٥ا٘ ايػاا٥عَٚ ١أ أزلا٥ا٘ ايػاا٥ع ١ناريو
اؿ،ااٛب ايٝ،كاااٚ .٤ةً،ااؼ ْطاا ١،قكاااٜا ايه،تااار ٕٛيف ايطااعٛد ١ٜيعاااّ ّ0996أعًااْ ٢طاا١،
َكازْ ١باملخدزاج األ س٣ب صٝد ةػػٌ املسة ١،األ ٚبٓطاٚ ١،قادزٖا َ %3420أ فُاٛع
ايككاٜا ْٚط َٔ %3720 ١،فُٛع املتُٗني َٔٚ .ابسش األعساض عً ٢املتعااطٖٚ ٞا ٛؼاث
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ةأحرل ايعكاازب رؿااف ايؿاِ ٚشٜااد ٠إؾاساش ايعاسم ٚنخاس ٠اؿسناٚ ١قاعـ ايػاٗٚ ١ٝايكٝااّ
عسناج ال إزاد ١ٜناؾطهاى األضٓإ أ ٚصسناج ةهساز ١ٜنتكطٝاع غاعس ايػآا
باألضٓإ ٚايتد ني بػساٖ ١ملٔ ٜد ٔ (ايرٜٚيبب .)0999
ٚعٓد اضتعُاي٘ بؿٛزَٓ ٠تظُ ١ةظٗس يف املتعاطٖ ٞةٚع بؿاسٚ ١ٜزلعٝاٚ ١صطا١ٝ
يف ؾٛز ٠دبٝا صػساج ؼث اؾًد ٚايكًل ٚاالنت٦ااب ٚقاةالج اقاطٗادٚ ١ٜاعتكااداج
اط٦ااٚ ١غاارل َٓطكٝاا ١نايػااو ٚايس،ٜااٜٚ ١طااًو املتعاااط ٞضااًٛى عاادٚاْٜٚ ٞاادلش ازةعاااؽ
ايٝدٚ ٜٔؼادذ ةػآزاج ؾاسع٘ٝب نُاا ةهخاس باني املتعااطني أَاساض األٚعٝا ١ايدَٜٛا١
ٚايكًاب ٚقد ودذ عطا يف امل (عكٌٝب .)0997
ٚعٓد ايتٛقـ عٔ االَؿٝتآَٝااج أ ٚاملاٛاد املُاحًا ١املؿعاٜ ٍٛاٛزد ايادي ٌٝاألَسٜهاٞ
ايسابع " DSM VIد بع َٔ ,االقاطساباج ٚايايت ؼادذ اةٍ حةحا ١أٜااّ َأ ايتٛقاـ أٚ
ةكً ٌٝايتعاطَٗٓٚ ٞا االنت٦اب ٚامرٗاد ٚاقطساب ايٓٚ ّٛشٜاد ٠األصةّ يصٜااد ٠ايٓا ّٛذٟ
اؿسن ١ايطسٜع ١يف ايعني الٛد( ٠ايرٜٚيبب .)0999

املوقف اإلسالمي من املخدرات:
إٔ نااخرلا َاأ ايعًُاااٚ ٤األط،اااٜ ٤ةنااد إٔ ةااأحرل املخاادزاج نتااأحرل اـُااس عًاا٢
ايعكٌ َٔ ْاص ١ٝامضهاز ٚنُا ٚزد يف اؿدٜد ايٓ ٟٛ،نٌ َطاهس راس ٚناٌ راس
صساّ شلرا ةه ٕٛاملخدزاج بريو دا ً ١يف عُ ّٛؼس ِٜاـُس ٚصت ٢ي ٛق ٌٝأْٗا َؿاذل٠
ٚيٝطااث َطااهس٠ب ؾكااد ز ٣ٚعاأ أّ ضااًُ٘ -زقاا ٞاع عٓٗااا  -إٔ اياآيب -ؾااً ٢اع
عًٚ ٘ٝضًِ  ٢ْٗ -عٔ نٌ َطهس َٚؿذل.
ٚعًٓٝا إٔ ْادزى إٔ املخادزاج نااـُس صٝاد إٔ نًُٗٝاا ىااَس ايعكاٌ ٚوز،ا٘
ٚقااد عااسف اـُااس بااريو مجٗااٛز ناا،رل َاأ ايؿكٗاااٚ ٤يؿااس اـاادز إذ إٔ أؾااٌ اغااتكام
املخدزاج ٜتؿل يف املعٓ ٢ايًػَ ٟٛع اـُس.
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ؾأزنااإ ايكٝاااع عًاا ٢املخاادزاج ةتُاحااٌ َااع َااا ٜٓطااسح عًاا ٢اـُااس ؾاملخاادزاج
ناـُس يف امضهاز َٔ صٝد صزا ايعكٌ ٚايرٖاب ب٘ ٚةًاو ٖا ٞعًا ١ؼاس ِٜاـُاسب
ٚيريو ٜٓطضا صهِ اـُس  ٖٛٚايتضس ِٜعً ٢املخدزاج الغذلانُٗا يف عً ٢اؿهِ.
ةعد املخدزاج َٔ املؿاضد ٚاألقساز َخٌ َا يف اـُس َٔ صٝد إقاع ١املاٍ ٚإحااز٠
ايعداٚ ٠ٚاي،ػكا ٤بني ايٓاعب ٚايؿد عٔ ذنس اع ةعاا ٚعأ ايؿاة ٠ؾُتعااط ٞاـُاس
أ ٚاملخاادزاج نةُٖااا ٜؿكااد ٚعٝاا٘ب ٜٚتؿااسف ةؿااسؾاج طا٥ػاا ١ةااخرل ايػااكام ٚاـااةف
ٚايعداٚ ٠ٚاي،ػكا٤ب ٚنةُٖا ٜه ٕٛيف غؿً ١عٔ ايؿةٚ ٠ضاا٥س ايتهاايٝـ إحٓاا ٤ؾكادٙ
ايٛع ٞإذ ها إٔ ةه ٕٛعةقا ١املطاًِ بسبا٘ عةقا ١داُ٥ا ١غارل َٓكطعا ١ألٕ اع ضا،ضاْ٘
ٚةعا ؾسض عً ٢املطًِ ةهايٝـ غسع١ٝب ؾ ذا غاب عكً٘ باـُس أ ٚاملخدز ؾهٝاـ يا٘
أدا ٤ايتهايٝـ ٚايعكٌ أضاع َٓا ايتهايٝـ ؟ ٚيٝطث عةق ١املطًِ بسبا٘ قاؾاس ٠عًا٢
أٚقاج أدا ٤ايتهايٝـ ايػسع َٔ ١ٝؾةٚ ٠غرلٖا بٌ إٔ امضةّ ٜتطًاا َأ املطاًِ ٜكظا١
ؾهس ١ٜداٚ ١ُ٥إعُاٍ عكً٘ يف نٌ غٚ ٤ٞاضتزة ٤نٌ ايظٛاٖس احملٝط ١با٘ ضاعٝا ٚزا٤
اارل ادتُااعب ٖٚاارا اـاارل اياارٖ ٟااَ ٛكؿااد َاأ َكاؾااد ايػااسٜع ١امضااةَٚ ١ٝغاٜااَ ١اأ
غاٜاةٗا ٖٚدف َٔ أٖداؾٗا.
إٕ ةااأحرل املخاادزاج بأْٛاعٗااا عًاا ٢عكااٌ امْطااإ أَااس حابااث عاأ طسٜاال اي،ضااٛذ
ٚايدزاضااااج ؾتعااااط ٞاؿػاااٝؼ ٜاااةد ٟإ أقاااعاف ايٓػاااا ايااارٖو ٚةػاااتث ايؿهاااس
ٚانؿاض ايهؿا ١ٜايعكًٚ ١ٝإدَإ األؾٚ ٕٛٝايعكاقرل املخدزٜ ٠ةد ٟيف ناخرل َأ األصٝاإ
عٓااد االْكطاااع أ ٚايؿػااٌ يف اؿؿاا ٍٛعًاا ٢رسعاا ١املخاادز إ امؾاااب ١بتػاآزاج ٜعكٗ،ااا
اقااطساب عكًاا ٞزمبااا ٜااةد ٟإ ايٛؾاااٚ ٠يف قاا ٤ٛذيااو ؾا ٕ عًاا ١اؿهااِ يف اـُااس ٖٚااٞ
امضهاز ةه ٕٛقد ةٛؾسج يف املخدزاج ألْٗا ةؿعٌ ؾعٌ اـُس يف صزاا ايعكاٌ ٚإذٖابا٘
ٜٚه ٕٛصهِ اـُس  ٖٛٚايتضس ٖٛ ِٜصهِ املخدزاج أٜكا ؾتها ٕٛاملخادزاج ظُٝاع
أْٛاعٗا صساَاا ياريو ؾايٓؿاٛف ايايت ؼاسّ ناٌ َطاهس َٚؿاذل ةٓطاسح عًا ٢املخادزاج
َخًُا ةٓطسح عً ٢أصهاّ املطهساج(اـكرلٚ ٟايطعٝدإن .) 2112
مشكلة املخدرات على الصعيد العاملي:
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يكد اٚزد ةكسٜس االَِ املتضد ٠صٝاٍ راٖس ٠املخدزاج عددا َٔ ايتكازٜس أغاازج ا
أْ٘ ق،اٌ عػاس ضآٛاج دقاث اياد ٍٚاالعكاا ٤يف االَاِ املتضادْ ٠ااقٛع اـطاس يف َٛارٗا١
َػهً ١املخدزاج ايعاملٚ ١ٝعكدج دٚز ٠اضتخا ١ٝ٥يًزُع ١ٝايعاَ ١ا رج ؾٗٝاا عًا ٢عاةكٗاا
ايتصاَا باة،اع ط ١عٌُ ق ١ٜٛـؿ ,املؿسٚض َٔ املخدزاج ٚايطًا عًٗٝا .
ٚصتَٜٓٛ ٢ا ٖرا َاشايث املخدزاج ةدَس صٝا ٠اي،عٚ ,ةٛيد اؾس ٚ ١ةٗدد ايتُٓٝا١
املطتداَ ١يهٓٓا اؾ،ضٓا اٜكاا انخاس ؾُٗاا يطا ٌ،ايتؿاد ٟيتعااط ٞاملخادزاج ٚاالػااز
بٗاااا ٚاؾااا،ح بٛضاااع ؾااااْع ٞايطٝاضااااج االضاااتٓاز ٠مبزُٛعاااَ ١تٓاَٝااا ١بػاااإٔ االزةٗاااإ
ٚاػاٖااااج ةعااااط ٞاملخااادزاج ٚايتعاااا ٕٚايااادٚ ٚاملطااااعد ٠ايتكٓٝاااٜ ١طاااُٗإ يف ؼطاااني
ايكدزاج يف فاٍ اْؿاذ ايكاْ ٕٛن ٚشٜاد ٠املطاعد ٠االمنا ١ٝ٥ةعني عً ٢اؿد َٔ ايؿكس َٚأ
بٝاااع احملاؾااا ٌٝايػااارل َػاااسٚعٚ ١ذياااو مبااآح املاااصازعني باااداَ ٌ٥طاااتداَ ١نُاااا إ شٜااااد٠
ايذلنٝاااص عًااا ٢ايٛقاٜاااٚ ١ايعاااةش ٜكاااع ايؿاااض ١يف ؾاااُ ِٝاالضاااذلاةٝزٝاج يف َهاؾضااا١
املخدزاج ٜٚطاعد عً ٢ابطاٚ ٤ةرل ٠ةؿػ ٞؾرلٚع ْكـ املٓاع ١اي،ػس ( ١ٜاالٜدش ) ٜٚتصاٜاد
ةٛاؾل االزا ٤ضٛا ٤دا ٌ ادتُعاج احملً ١ٝا ٚؾُٝا بني ايد ٍٚعً ٢إ َهاؾضا ١املخادزاج
َطةٚيَ ١ٝػذلنْ ١كطًع مجٝعا بدٚز ؾٗٝا .
َٚااا شاٍ أَآَااا ايهااخرل َاأ ايعُااٌ يتكًٝااٌ أٚراا٘ قااعؿٓا يف َٛارٗاا ١املخاادزاج .
ؾايااد ٍٚاياايت ةٛرااد ؾٗٝااا ْظااِ عداياا ١رٓاٝ٥اا ١قااعٝؿٚ ١قاادزاج قاادٚد ٠يف فاااٍ اْؿاااذ
ايكاااْ ٕٛعاراا ١ا املطاااعد ٠يًضااد َاأ االػاااز غاارل املػااسٚع باملخاادزاج اياارٜ ٟااةد ٟا
اْتػاز اؾس ٚ ١ايؿطاد ٚاْعداّ االضتكساز ٜٗٚدد لاح ؼكٝل االٖداف االمنا ١ٝ٥يقيؿ١ٝ
يف ا ااس املطاااف ٚاذ متؿااٌ باياارنس ٣ايطاآ ١ٜٛايطااتني ينعااةٕ ايعااامل ٞؿكااٛم االْطااإ
اذنس الٝع ايد ٍٚاالعكا ٤مباا عًٗٝاا َأ َطاةٚي ١ٝاالصاذلاّ ايهاَاٌ ؿكاٛم ايطازٓا٤
املسةٗٓني باملخدزاج ا ٚاحملتزص ٜٔالزةهاابِٗ راسا ِ٥ةتعًال باملخادزاج  ٚاؾا ١صكٗاِ يف
اؿٝاٚ ٠يف احملانُ ١ايعادي ١نُا ادع ٛايد ٍٚاالعكا ٤عً ٢نؿاي ١اؿؿ ٍٛاالغخاف
ايرٜ ٜٔؿازع ٕٛادَإ املخدزاج عً ٢اـادَاج ايؿاضٚ ١ٝاالرتُاعٝا ١عًا ٢قادّ املطااٚا٠
َع غرلِٖ ؾة أصد ،ٜٓػ ٞإ ٜتعسض يًٛؾِ ا ٚايتُٝٝص بط،ا ازةٗاْ٘ باملخدزاج .
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يكااد ضاااُٖث اؾٗااٛد املتكاااؾس ٠امل،رٚياا ١عًااَ ٢ااد ٣ايعكااد املٓؿااسّ َطاااُٖ ١ناا،رل ٠يف
ةعُٝل ؾُٗٓا ملػهً ١املخدزاج ايعاملٚ ١ٝةعصٜص قدزةٓا ٚعصَٓا عً ٢اؿد َٔ ايكاسز ايارٟ
ةًضك٘ املخدزاج بااألؾساد ٚاص،ااٚ ِٗ٥بادتُعااج احملًٝاٚ ١اياد ( ٍٚةكسٜاس األَاِ املتضاد. ٠
) ّ2212
يكااد أٚزد ايتكسٜااس ايعااامل ٞايطاآ ٟٛيًُخاادزاج ايؿااادز عاأ األَااِ املتضااد ٠إٔ ةصاٜااد
شزاع ١األؾ ٕٛٝيف أؾػاْطتإ قاعـ امْتاش ايعااملَ ٞأ ٖارا املخادزب ٚأغااز إ إٔ ْطا١،
األزاقاا ٞاملصزٚعاا ١بهٛيٝ،َٛااا بٓ،اااج ايهٛنااا اياارٜ ٟطااتخسش َٓاا٘ ايهٛناااٜني شادج
نريو بٓط %27 ١،عٔ َا ناْث عً ٘ٝعاّ .2115
ٜٚةند ايتكسٜس اير ٟأؾدز ٙاملهتا امقً ُٞٝاملعو باملخدزاج ٚاؾس  ١يًػاسم
األٚضااط ٚسلاااٍ أؾسٜكٝااا ايتااابع يقَااِ املتضاادَٚ ٠كااس ٙايكاااٖس٠ب إٔ ضااٛم ايكٓااا اشلٓاادٟ
(اؿػٝؼ) غٗدج عً ٢املطت ٣ٛايعامل ٞاضتكسازا  ٌٝإ االنؿاض ايطؿٝـ.
ٚنُا ٜػرل ايتكسٜس إ إٔ إمجايَ ٞتعاط ٞاملخدزاج اياٛاقعني ؼاث دا٥اس ٠طاس
امدَاااإب ٜؿاااٌ إ ماااًَٝ 26 ٛاااْ ٕٛطاااُ١ب أَ %06 ٟااأ إمجااااي ٞضاااهإ ايعاااامل َااأ
اي،ايػنيٜٚ .ةند إٔ َعدٍ اضتخداّ املخدزاج بني األؾساد اير ٜٔةذلاٚح أعُازِٖ باني 05
ٚ 64ٚاير ٜٔقااَٛا بتعااط ٞاملخادزاج َاسٚ ٠اصاد ٠عًا ٢األقاٌ اةٍ ايعااّ املاقاٞب غاٗد
انؿاقاب صٝد ٚؾٌ إ أقٌ َٔ  َٔ %5إمجاي ٞضهإ ايعامل َٔ ذاج ايؿ ١٦ايعُس.١ٜ
ٚص ٍٛةطٛز َػهً ١املخدزاج ٜك ٍٛايتكسٜس إٕ عاّ  2117غٗد ازةؿاعا يف ْطا
شزاعاا ١املااٛاد األؾْٝٛٝاا ١يف نااٌ َاأ أؾػاْطااتإ َٝٚامنااازب ٚنااريو ازةؿعااث ْطاا ١،شزاعاا١
ايهٛنااا يف بٛيٝؿٝااا ٚنٛيٝ،َٛااا ٚباارلٚب نُااا إٔ املطاااص ١اممجايٝاا ١املصزٚعاا ١بٓ،اااج
ايهٛنا ازةؿعث يتؿٌ إ مٖ 23527 ٛهتازا ةٍ عاّ 2117ب ٚؼتٌ أؾػاْطاتإ
املسة ١،األ ٚعاملٝا صٝد ةؿٌ ْطا،تٗا إ َ %82أ إمجااي ٞشزاعاَ ١أ املاٛاد األؾْٝٛٝا١ب
َٚااا شايااث ْطااَ ١،تعاااط ٞاملااٛاد األؾْٝٛٝااٚ ١اشلرلٜٚاأ َطااتكس ٠عاملٝااا َاأ إمجااايَ ٞتعاااطٞ
املخدزاج بايسغِ َٔ شٜاد ٠ايصزاع.)%124( ١
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يكااد بًااؼ صزااِ امْتاااش ايعااامل ٞيًهٛناااٜني ااةٍ عاااّ  – 2117صطااا ايتكسٜااس
أعة - ٙم 994 ٛطٓااب َأ بٗٓٝاا ضاتُا ١٥طأ بهٛيٝ،َٛاا  291ٚطٓاا يف بارل014ٚ ٚ
أطٓإ يف بٛيٝؿٝاب ٚقد ازةؿعث ْط ١،املطاصاج املصزٚع ١عاملٝا َٔ ْ،اج ايهٛنا بؿاٛز٠
عاَاا ١ااةٍ عاااّ 2117ب صٝااد ٜؿااٌ إمجاااي ٞاملطاااصاج املصزٚعاا ١بايً،اادإ ايخةحاا ١مااٛ
 080أيؿا ٚضتُاٖ ١٥هتازب ٚةطتأحس نٛيٝ،َٛا باملسة ١،األ ٚيف امْتاش صٝد ةاصزع 99
أيـ ٖهتاز (عُسن .) 2118
ٚيف ايػاال اـاااف بٓ،اااج ايكٓااا (اؿػااٝؼ) ٜةنااد ايتكسٜااس أْاا٘ َاااشاٍ أنخااس
ايٓ،اةاج املخدز ٠اْتػازاب ْٚط ١،إْتار٘ ٖ ٞاألعً ٢بني مجٝاع أْاٛاع املخادزاجب نُاا إٔ
ضٛق٘ االضتٗةن ٖٞ ٞاألندلب صٝد بًؼ إمجاي ٞاملطاصاج املصزٚعا ١بٓ،ااج ايكٓاا 40
أيؿا ٚأزبعُاٖ ١٥هتاز ةٍ ايعاّ .2117
ٚقاٍ َدٜس َسنص األَِ املتضاد ٠ينعاةّ بايكااٖس ٠إٕ ايتكسٜاس ايطآٖ ٟٛارا ايعااّ
ٜسؾد إْتاش ٚاضتعُاٍ املخدزاج ص ٍٛايعاملب َ ٖٞٚػهً ١ةِٗ اي،ػس١ٜب ٚاألَِ املتضد٠
ةعااصش ايتعاَااٌ َااع ٖاار ٙايككاا ١ٝبهااٌ أبعادٖاااب َٗٓٚااا راْ،ااا ايعااسض ٚايطًااا ٚايتٛعٝاا١
غطٛزةٗا َٚساق،تٗاب ٚةتعاَ ٕٚع ايد ٍٚمهاد شزاع ١بدْ( ١ًٜاؾسب .)2118
ٚقااد أنااد ايتكسٜااسب ح،اااج ضااٛم املااٛاد املخاادز٠ب ٚايعكاااقرل املٓػااط ١ااةٍ عاااّ
 2117عًااَ ٢طاات ٣ٛايعاااملٚ ..ضاازًث عًُٝاااج املهاؾضاا ١ةكاادَدا ًَضٛراااب صٝااد غااٗد
اضااتكسازدا إهابٝااا يف ضااٛم ايهٛناااٜني َااع انؿاااض يف شزاعاا،ْ ١اااج ايهٛنااا بدٚياا١
نٛيٝ،َٛااااب ٚناااريو ةسارعاااث ْطاااا إْتااااش ٚاضاااتٗةى املٓػاااطاج يف قااااز ٠أَسٜهاااا
ايػُاي١ٝب نُا زؾد ايتكسٜس ح،اج ايٓطا ايعامل ١ٝيف إْتاش ٚاضتٗةى ْ،اج ايكٓا.
ٚأغااز ايتكسٜااس نااريو إ أْا٘ ااةٍ ايعاااّ  2117 /2116ت قا،ط أنخااس َاأ
ْؿـ امْتاش ايعامل َٔ ٞايهٛناٜنيب أَ ٟا ْطا،ت٘ َ %24أ كادز اشلرلٜٚانيب يف صاني
مل ةتزااااااٚش املكاااااٛ،طاج اااااةٍ ايعااااااّ َ 0999اااااا ْطااااا،ت٘ َ %24ااااأ إمجااااااي ٞإْتااااااش
ايهٛناٜنيب ٚمَ % 05 ٛأ اشلرلٜٚانيٚ .ةٛقاع ايتكسٜاس أْا٘ عًا ٍٛايعااّ املك،اٌ 2118ب
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ضتضكل أغًا د ٍٚايعامل ةكدَدا ًَضٛرا يف ايطٝطس ٠عًاَ ٢ػاهً ١املخادزاج ايايت باةاث
ُٖا ٚعا٥كا أَاّ طط ايتُٓ ١ٝبعدَا بًؼ عدد َتعاط ٞاملخدزاج عادل ايعاامل إ َاا ٜصٜاد
عاأ ًَٝ 25ااَ ٕٛتعااا يب ؾُٝااا ٚؾااًث قُٝاا ١ايتزاااز ٠ايدٚيٝاا ١يف املااٛاد املخاادز ٠إ 322
ًَٝاا ٕٛدٚالز أَسٜهاا ٞضاآٜٛاب ٚطايااا ايتكسٜااس يف ْٗاٜتاا٘ بذلنٝااص ايعُااٌ عًاا ٢املطااتٜٛني
اياادٚيٚ ٞاحملًااَ ٞاأ أرااٌ اصتااٛا ٤املػااهً١ب َااع االٖتُاااّ باادلاَس عااةش دباملطااتًٗهنيد
(املتعاطني)ب داعٝدا إ إْػااَ ٤سناص ٜٔإقًُٝاٝني يًتٓطاٝل ٚة،اادٍ املعًَٛااج يف ناٌ َأ
ضااٝا ايٛضااطَٓٚ ٢طكاا ١اـًااٝس ايعسبااٞب ٚيكااد اضااتعسض املاادٜس امقًُٝاا ٞيدلْاااَس األَااِ
املتضد ٠ملهاؾض ١املخدزاج بايػسم األٚضطب ةٍ عسق٘ يًتكسٜس أبسش َاا راا ٤ؾٝا٘ َأ
صٝااد أنخااس األؾاآاف املخاادز ٠اْتػااازداب ٚطااسم ةٗسٗ،ٜااا ٚصزااِ ايكاا،طٝاج األَٓٝاا١ب
ٚناْث نُا :ًٜٞ
أوالً :األفيون :
يكاد انؿكاث شزاعا ١األؾٝآَ ٕٛاار ايعااّ 0998ب بٓطا %05 ١،زغاِ شٜاادَ ٠طاااص١
األزاقاا ٞاملصزٚعاا ١باا٘ب اؾاا ١يف أؾػاْطااتإب صٝااد بًػااث َطاااص ١األزاقاا ٞاملصزٚعاا ١يف
ايً،اااد ايااايت ةؿتكاااد يقَااأ ٚاالضاااتكساز  065أياااـ ٖهتاااازب بعااادَا ناْاااث  014الف
ٖهتاز يف ايعاّ ٚ ..2116ةٛراد َ % 65أ ةًاو األزاقا ٞرٓاٛب ٞايا،ةدب ٚؾكاا يًتكسٜاسب
ٚقااد أبًػااث ايطااًطاج األؾػاْٝاا ١ااةٍ ايعاااّ املٓككاا ٞعاأ قكاااٗ٥ا عًااَ %59 ٢اأ صزااِ
ايصزاع .١نُا انؿكث َطاصاج األزاق ٞاملصزٚع ١بٓ،اج األؾ ٕٛٝيف رٓٛب ٞغاسم أضاٝا
َٔ  %67عاّ  2115إ  %55عاّ .2116
أَااا عاأ ةٗسٜااا األؾٝاإٛب ؾٗٓاااى حةحااَ ١طااازاج دٚيٝاا ١زٝ٥طاا١ٝب وةعهااد املطااازاج
األؾػاْٝاا ١أُٖٗاااب صٝااد ةكاا ّٛمبااد د ٍٚاؾااٛاز اؾاا ١ايػااسم األٚضااط ٚإؾسٜكٝاااب ٚةااأةٞ
دٚيَٝ ١امناز نخاْ ٞاملعابس ايايت ٜاتِ عدلٖاا ةٗسٜاا األؾٝا ٕٛإ ايؿاني ٚأضاذلايٝاب بُٓٝاا
ؼٌ املهطٝو نخايد املطازاج ايتٗس ١ٝ،ٜيد ٍٚاألَاسٜهتني ٚنٓاداب إذ ازةؿعاث ْطا١،
ايك،طٝاج األَٓ ١ٝملخدز األؾ ٕٛٝةٍ ايطٓٛاج ايعػس األ رل ٠يتؿٌ إ  ..%6ؾؿ ٞايعاّ
2115ب ٚؾًث صزِ ايك،طٝاج يف أضاذلايٝا ٚرٓاٛب ٞغاسم ضاٝا %01ب ٚضازًث إٜاسإ
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أعًااَ ٢عاادالج يًكاا،ط عًاا ٢املطاات ٣ٛاياادٚي ٞبٓطاا%29 ١،ب ةًتٗااا بانطااتإ %21ب حااِ
أؾػاْطتإ %05ب ٚايؿني .%725
أَااا عاأ ايتعاااط ..ٞؾكااد غااٗدج أعااداد َتعاااط ٞاألؾٝاا ٕٛعًاا ٢ايؿااعٝد اياادٚيٞ
اضتكسازدا ْطاٝ،اب ٚبًاؼ عادد املتعااطني ًَٝ 0526اْ ٕٛطاُ ٚ ١خًا ٕٛماَ %4 ٛأ ضاهإ
ايعاااملب ااةٍ ايعاااّ 2116ب َكازْاا ١بااا ًَٝ 0528ااْ ٕٛطااُ ١يف ايعاااّ ايطااابل عًٝاا٘ ٚقااد
ةؿاٚةث ؾ ١٦املتعاطني ايعُسَ ١ٜا بني  65- 05عاَدا( ْاؾسن .) 2118
ثانياً :الكوكايني:
غٗدج َعدالج إْتاش ايهٛناٜني اضتكسازدا ةٍ ايعاّ 2116ب بعدَا انؿكث
َطاااص ١األزاقاا ٞاملصزٚعاا ١باا٘ ااةٍ ايؿااذلَ ٠اأ  2116- 2111بٓطاا %29 ١،يتػااهٌ
 057أياااـ ٖهتاااازب ٚةاااأة ٞنٛيٝ،َٛاااا يف املسناااص األَ ٍٚااأ صٝاااد شزاعااا ١ايهٛناااا
(ايهٛناااٜني)ب ةًٗٝااا باارلٚب حااِ بٛيٝؿٝااا نخايااد ايااد ٍٚاملٓتزاا ١يًٓ،اااجب بعاادَا ةسارعااث
شزاعتاا٘ مبعاادٍ  %2ااةٍ 2116ب ٚعاأ طااسم ةٗسٜااا ايهٛناااب ةعتاادل َٓطكاا ١األْاادٜص
أندل طسم ايتٗسٜاب ٜٚؿٌ إمجاايَ ٞاا ٜاتِ ةٗس،ٜا٘ عادل املهطاٝو ماَ %61 ٛأ صزاِ
ايتزاز ٠ايدٚي َٔ ١ٝايهٛناٜنيب ٚةأة ٞبعدٖا أض،اْٝاب ٚايدلةػاٍ.
ٚبايٓط ١،يًك،طٝاج األَٓ ..١ٝضزًث نٛيٝ،َٛا أعًْ ٢ط ١،ق،طٝاج بًػاث %29ب
ةًتٗا ايٛالٜاج املتضاد ٠األَسٜهٝا١ب حاِ ؾٓاصٜٚة ٚأضا،اْٝاٚ ..عًا ٢املطات ٣ٛايعسبا ٞضازًث
املػسب أعًاْ ٢طا ١،قا،طٝاج يًهٛنااٜني حاِ غاْاا ْٝٚزرلٜااٚ .ةكادز امصؿااٝ٥اج ٚراٛد
مْ ًَٕٛٝ 04 ٛطُٜ ١تعاط ٕٛايهٛناٜني بٓط َٔ %3 ١،إمجااي ٞايطاهإ (عُاسن 2118
).

ثالجاً :الكنب:
وٜعهد ايكٓا األعً ٢زٚاردا ٚإْتاردا بني نٌ املخدزاجب صٝد ٚؾٌ عدد َطتًٗه٘ٝ
إ ْ ًَٕٛٝ 061طاُ ١يف  82دٚيا١ب ٚةذلناص شزاعتا٘ يف املػاسبب َٓٚااطل غاسب ٚرٓاٛب
غسم أضٝا ٚأؾػاْطتإ ٚبانطتإ ٚ .ةٍ ايعاّ 2115ب ت ق،ط  4611طأ َأ ْ،ااج
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ايكٓاب ٚم 711 ٛيذل َٔ شٜث اـػاخاؽٚ ..ةسناصج ايكا،طٝاج يف املهطاٝو بٓطا١،
%38ب ةًتٗا نٌ َٔ ةٓصاْٝا ْٝٚزرلٜا بٓط%08 ١،ب حِ َٓطك ١ايهازٜيب بٓط.%00 ١،
رابعاً :العكاقري الطبية:
غٗد ايعسض ٚايطًاا عًا ٢املٓػاطاج ايطٝ،اٚ ١املخادزاج املؿآع ١اضاتكسازدا اةٍ
عاّ ْ 2116تٝز ١اْت،ا ٙد ٍٚايعامل ـطٛز ٠ةًو األْٛاع َٔ املخدزاجب اؾا ١أْٗاا وةعهاد
األقااٌ ضااعسدا بااني مجٝااع املاٛاد املخاادزٚ .٠ؼتااٌ ايٛالٜاااج املتضااد ٠املسنااص األ ٍٚبااني اياادٍٚ
املٓتز ١يتًو ايعكاقرلب ٚقد بًؼ إمجااي ٞإْتارٗاا اةٍ عااّ  2115ماًَٝ 481 ٛا ٕٛطأ
(عكاااااااز امنطاضااااااَ 001ٞةٜااااااني طاااااأ -املٝخاؾٝتٓآَٝاااااااج ًَٝ 291اااااا ٕٛطاااااأ -
األَؿٝتآَٝاااج ًَٝ 81اا ٕٛطاأ)ٚ ..يف إطاااز َطاااع ٞايككااا ٤عًاا ٢املؿاااْع اياايت ةٓااتس ةًااو
ايعكااااقرلب ت ايككاااا ٤عًاااَ 00 ٢ؿااآعدا ظٓاااٛب إؾسٜكٝاااا عااااّ 2115ب َ 301ٚؿااااْع
َٚعاٌَ بأٚزٚبا.
ٚةعاْ ٞد ٍٚإؾسٜكٝا ٚايػسم األٚضط َأ ةؿػا ٞرااٖس ٠ايعكااقرل املخادز٠ب اؾا١
املانطات ٕٛؾاٛزج ٚعكااز ايهابتاار ٕٛايارٜٓ ٟتػاس بايطاعٛدٜٚ ١ٜاتِ ةٗس،ٜا٘ عادل ةسنٝااا
ٚبًػازٜااا ٚضااٛزٜاٚ .رااا ٤يف ةكسٜااس يًُهتااا يًعاااّ  2118بػااإٔ إْؿٝتاااَني َٝٚخاَؿٝتاااَني
ٚأنطتاضاا ٞإٔ اضااتٗةى ٖاار ٙاملخاادزاج ٜتزاااٚش مبعاادٍ ضاآ ٟٛاضااتٗةى ايهٛناااٜني
ٚاشلرلٜٚني فتُعني.
يكااد أغاااز ايتكسٜااس إ إٔ ضااٝا اياايت ةػااٗد منااٛا ضااهاْٝا ناا،رلا ٖاا ٞاملٓطكاا١
األنخس طً،ا يًُخدزاجب َػددا عً ٢أْا٘ يف ايعااّ  2116ضازٌ ْؿاـ اياد ٍٚاكضا١ٜٛٝ
ةكس،ٜا ازةؿاعا يف اضاتٗةى َٝخاَؿٝتااَنيب نُاا قاَاث ايطاعٛد ١ٜيف ْؿاظ ايعااّ بكا،ط
أنخاااس َااأ  02طٓاااا َااأ إْؿٝتااااَني ؿٛؾاااا عًااا ٢غاااهٌ ص،اااٛب ن،تاااارٚ .ٕٛةكااادز
إصؿاٝ٥اج املتعاطني يًعكاقرل املخدز ٠بٓضَ 9 ٛةٜني َتعا ب أ َٔ %2 ٟضهإ ايعاامل
َٔ ايؿ ١٦ايعُس 65- 05 ١ٜضٓ١ب ٚةطزٌ أٚزٚبا أعًْ ٢ط ١،بااَ 3ةٜني ْطُ( ١غاٝخٕٛب
.)2117
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ٖٓاااى ؾااعٛب ١ناا،رل ٠ةٛاراا٘ األرٗااص ٠األَٓٝاا ١يف قاا،ط ةًااو ايعكاااقرل ْتٝزاا ١قااسب
رٗاااج امْتاااش َاأ َٓاااطل ايتٛشٜااع بعٝااددا عاأ طااسم ايتٗسٜااا املعسٚؾاا .١نُااا أؾاا،ضث
املخاادزاج أداَ ٠ااأ أدٚاج ايؿاااساعاج ٚاؿاااسٚب باااني ايااد ٍٚيف إطااااز َاااا ٜطاااُ ٢عاااسب
املخاادزاج "Drugs Warدْ ..اٖٝااو عاأ ايتضايؿاااج اياايت ةٓػااأ بااني عؿاااباج امرااساّ
املٓظُاا ١يتٗدٜااد االضااتكساز ايطٝاضااٚ ٞاالقتؿااادٚ ٟاالرتُاااعٞب َعتُااد ٠عًاا ٢قاادزةٗا
اشلاٚ ١ً٥ايعٛا٥د ايه،رل ٠املتضؿٌ عًٗٝا َٔ االػاز غرل املػسٚع يف املخادزاج ايايت ٚؾاٌ
صزُٗااا َااا ٜكااازب َاأ ًَٝ 511اااز دٚالز ايعاااّ 0995ب ٚيف ايعاااّ ٚ 2111ؾااٌ صزااِ
غط ٌٝاألَٛاٍ يف االػاز غرل املػسٚع إ ًَٝ 611از دٚالز ضٜٓٛا.
ٜٚػرل ةكسٜس األَِ املتضد ٠عٔ املخدزاج يًعااّ  2114إ أْٓاا يف عاامل ؾٝا٘ 085
ًََ ٕٛٝتعا ي َٚدَٔ عً ٢املخدزاج صا ٍٛايعااملب أَ ٟاا ْطا،ت٘ َ %3أ ضاهإ ايعااملب
َ ٖٛٚا خٌ  َٔ %427ايػسو ١ايعُس 06- 05 َٔ ١ٜضٓ َٔ ١ضهإ ايعامل.
نُا إٔ  َٔ %223ضهإ ايعاامل ٜتعااط ٕٛاؿػاٝؼب َ %.5 ٚأ ضاهإ ايعاامل
ٜتعاط ٕٛاالَؿٝتاَنيب ٜ %.0 ٚتعااط ٕٛاالنطاتاشٟب ٜ %.2ٚتعااط ٕٛايهٛنااٜنيب %.2ٚ
ٜتعاااط ٕٛاألؾٝااٜ %.05ٚ ٕٛتعاااط ٕٛاشلرلٜٚاأب نُااا إٔ ٖٓاااى ًَٝ 03ااَ ٕٛتعااا ي َؿاااب
بامٜدش بط،ا اضتخداّ صكٔ ًَٛح .١نُا إٔ َػهً ١املخدزاج قد راد عًٗٝاا ناخرل َأ
ايتػٝاااساج يف ايعكاااٛد األ ااارل٠ب ؾؿاااازج َػاااهً ١عاَااا ١يٝطاااث َكتؿاااس ٠عًااا ٢ط،كااااج
ارتُاع ١ٝأ ٚمجاعااج أ ٚفتُعااج بعٗٓٝااٚ .ناريو مل ةعاد قؿاٛز ٠يف ْاٛع أْٛ ٚعٝا١ب
ٚيهٔ ةعددج أْٛاعٗا ٚةصاٜدجب ٚؾااز ناٌ ٜاٜ ّٛػاٗد د اْ ٍٛاٛع ٚكادز ردٜاد ضاٛا٤
نااإ ؽًٝكٝااا أّ طٝ،عٝاااب ًٜٚضااس أ اارلا ةصاٜااد ازة،ااا رااسا ِ٥أ ااس ٣يتعاااط ٞاملخاادزاج
نضٛادذ ايطٝازاجب ٚاالغتؿاب ٚايعٓـ األضسٚ ٟايطةم ٚايطاسقاج باامنساٚ ٙايكتاٌ
أخل...
َٔ ٖرا املٓطًل أؾ،ضث قك ١ٝاملخدزاج ال ٜٓؿع يف َكاَٚتٗا اؾٗاد ايؿاسدٟب باٌ
ةتطًا رٗدا فتُعٝا َٓظُاا ٜتخار َأ ايتٓطاٝل َ،ادأب َٚأ ايتهاَاٌ ٖادؾاٚ .يف عاامل
اي ّٛٝمل ةعد عًُ ١ٝاملٛارٗ ١أ ٚايٛقاٜاَ ١أ ةعااط ٞاملخادزاج فاسد غاعازاجٚ ..ال ْهإٛ
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ناؾصز املطتكً ١نٌ ٜعٌُ مبٓعصٍ عٔ اك سب بٌ ؼتاش إ ةهااةـ ٚةعااٚ ٕٚةٓطاٝلب
بااٌ ؼتاااش نااريو إ اضااذلاةٝز ١ٝداُ٥ااَٚ ١طااتُسَٚ ٠تطااٛز٠ب ٚمل ةعااد َػااهًَ ١كاَٚاا١
املخاادزاج أَااسا قطسٜااا َٓؿااسدابد أَٓ ٚعااصال عاأ املٓظُاا ١ايدٚيٝاا١ب بااٌ أؾاا،ح غااأْا عاملٝااا
ٚإقًُٝاااب ٖٚاارا ٜتٛرااا ٚقااع اضااذلاةٝز ١ٝإعةَٝااٚ ١قاٝ٥اا١ب ٚأَٓٝاا ١يًُهاؾضااٚ ١عةرٝاا١
ةعاجل َٔ ٜسغا بامقةع عٔ ٖرا ايدا ٤املدَس.
ةؾ ١ايكٍٛب ىطٜ َٔ ٧عتكد إٔ َهاؾض ١املخدزاج قكٚ ١ٝقت١ٝب ٚإٔ بًدا َا
عًااٚ ٢راا٘ األزض قاااادزا عًاا ٢ايككااا ٤عًاااٖ ٢اار ٙاملػااهًٚ ١صااادٙب أ ٚيف ٚقااث قااادد.
ؾايكك ١ٝضتظٌ قا١ُ٥ب ٚعً ٢اؾُٝع إٔ ٜظٌ َطتٝكظا َٚطتٓؿسا نٌ قٛاٙب  َٔٚايع،د
إٔ ْعتدل املخدزاج فسد رس ٜ ١ك ّٛبٗا ٖٛا ٠أ ٚفُٛع َٔ ١املٓضسؾنيب ؾايكك ١ٝؾاقث
نٌ ذيو ٚػاٚشة٘ب ٚعًٓٝا مٔ يف اـٓدم املكاباٌ إٔ ْطاٛز َأ أدآ٥اا َٚأ أضاايٓ،ٝا يف
املكاٚ ١َٚاملٛارٗٚ ١ايعةشب ٚعًٓٝا إٔ ْخل بكدزاةٓا عً ٢املٛارٗ١ب ؾايػعٛب اؿ ١ٝئ ةٓاٍ
َٓٗا ٖر ٙايعؿاباج امرساَٝاَُٗ ١اا شادج يف إرساَٗااٚ ..مأ غاعٛب صٝا ١ؼاا اؿٝاا.٠
ٚشلرا ْتؿد ٣يًُخدزاج ٚغرلٖا َٔ األَساض ٚاكؾاج االرتُاع( ١ٝع،دايعصٜصب .)2117
حجم املشكلة يف اململكة العربية السعودية:
ٜكاااع زقاا ٞأ ٟفتُااع مبااد ٣قدزةاا٘ عًاا ٢ةهُااٚ ِٝصااٌ رااٛاٖس ٙايطااًَٚ ١ٝ،اأ
املعسٚف إٔ ايظٛاٖس ايطً ١ٝ،يف أ ٟفتُع ةه ٕٛؾع ١،اؿؿس ألْٗا يف ايػايا ال ةظٗاس
عًٓااا ػاا ١ٝايكااٛاْني ٚاألعااسافب ٚةعاااط ٞاملخاادزاج ٚضاا ٤ٛاضااتعُاشلا َاأ قاأُ ةًااو
ايظٛاٖس ايطً ١ٝ،بٌ ٖ ٛأ طسٖا عً ٢ايؿاسد ٚادتُاعب ياريو ؾا ٕ ؼدٜاد صزُٗاا ؾاعا
يف نٌ شَإ َٚهإ ٚال ضُٝا إٔ راٖس ٠ةعاط ٞاملخدزاج يف املًُه ١راٖس ٠صدٜخا ١مل
ةدلش نظاٖس ٠إال يف ايعكد ٜٔاأل رل .ٜٔؾًكد ناْث املًُه ١ةٍ ايعكٛد ايخةحا ١األٚ
َأ ةازىٗااا ندٚياا ١ذاج ضاٝاد ٠ايٝااَ ١اأ ٚراٛد َػااهً ١املخاادزاج ٖٚارا صهااِ ٜتؿاال
عًٝاا٘ مجٝااع اي،اااصخني ٚقااد نااإ املخاادز ايٛصٝااد ايطااا٥د ٖاا ٛايكاااج يف أطااساف املًُهاا١
اؾٓٛب ١ٝايػسبٚ ١ٝذيو يطٝ،ع ١شزاعتا٘ ٖٓااىب ٚاملًُها ١اكٕ يٝطاث بًادا شازعاا أَٓ ٚتزاا
أَ ٚؿٓعا يًُخدزاج ( ايعًٝإن . ) 0996
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إٕ صزااِ ةٗسٜااا املُٓٛعاااج  ٚاؾاا ١املخاادزاج ٜتؿاااقِ ضاآٜٛا يف املًُهاا ١ايعسبٝاا١
ايطاعٛد١ٜب ٖٚاَ ٛاا نػاؿ٘ َادٜس عااّ َؿاًض ١اؾُاازىب إذ متهٓاث َأ قا،ط 87
ًَ ٕٛٝص ١،ن،تاار ٕٛكادز ٠اةٍ ايعااَني 2116ب 2117ٚب َٓٗاا ًَٝ 36ا ٕٛص،ا ١يف
2116ب ٚشادج يف ايعاّ املاق ٞبٓط %41 ١،يتؿٌ إ  ًَٕٛٝ 50ص ١،كدز٠ب ٚيف غاٗس
ٜٓاٜس/ناْ ٕٛايخاْ ٞيعاّ  2117ق،طث اؾُازى يف املٓاؾر اؾُسن ١ٝايدلٚ ١ٜاي،ضس١ٜ
ٚاؾ ١ٜٛم ًَْٞٛٝ ٛص ١،كدزٚ ٠أنخس َٔ  51ن ًٛٝرساّ َٔ َاد ٠اؿػٝؼ املخدز٠ب
إقاؾ ١إ أنخس َٔ  6الف شرار ١رس .بايسغِ َٔ أضايٝا ٚٚضا ٌ٥ايتٗسٜاا املاانس٠
يًُٗااسبني ٚعؿاااباج ايتٗسٜاااب ؾ ا ٕ زراااٍ اؾُااازى ٜكؿاا ٕٛداُ٥ااا بٝكظاا ١د ٕٚد ااٍٛ
ايعكااقرل ٚاملاٛاد ايٓؿطا ١ٝباايطسم غارل املػاسٚع ١إ املًُها١ب ٜٚطاتخدَ ٕٛاألرٗاص ٠يف
عًُِٗب ٚؽكع مجٝع امزضايٝاج ايٛازد ٠أ ٚايؿادز ٠يًهػـ ٚاملعآٜا .١إذ إٔ اضاتخداّ
ايتكٓ ١ٝبػهٌ ؾاعٌ أضِٗ يف نػـ قااٚالج ايتٗسٜاا عادل املٓاؾار اؾُسنٝا ١إٕ َاا
أعًٓت٘ َؿًض ١اؾُازى ايطعٛدَ ١ٜة سا َٔ ازةؿاع َكٛ،طاج اؾُازى بٓط %41 ١،يف
عاااّ 2117ب ٜةنااد ةطااٛز األَاأ ايطااعٛدٟب ٖٚااَٝ ٞااص ٠ؼطااا يةقتؿاااد ايطااعٛدٟ
ٚةعهظ ايٛقع األَو اؾٝد (ع،دايعصٜصن .) 2117
ٚقد ٜعص ٣ذيو إ أْٗا ةط،ل امضةّ عكٝدٚ ٠غسٜعَٚ ١آٗس صٝاا٠ب ٚةٓؿٝار صادٚد
اع ٚةط ٝ،اال ايػااسٜع ١عًاا ٢ادااسَني بعكٛباا ١امعااداّ يااسدع َاأ ةطاا ٍٛياا٘ ْؿطاا٘ ةٗسٜااا
املخدزاج أ ٚةسٚهٗاب إقاؾ ١ا صسف اؿه ١َٛايطعٛد ١ٜعً ٢ةاٛؾرل ضا ٌ،ايعاةش ملأ
ابتً ٢باضتخداَٗا َٔ ةٍ إْػاَ ٤طتػؿٝاج األٌَ يتةد ٟدٚزا عةرٝا ٚقاٝ٥اا ٚزعااٜتِٗ
بعااد َساصااٌ ايعااةش ٚؾاال بسْاااَس اااف ٚإهاااد ٚرااا٥ـ شلااِ قاادز امَهااإ يكااُإ عاادّ
عااٛدةِٗ يندَااإَٚ .اأ بااني األضاا،اب األ ااس ٣أٜكااا قاادز ٠إدازَ ٠هاؾضاا ١املخاادزاج عًاا٢
ةطااٜٛس أرٗصةٗااا ٚةصٜٚاادٖا بايتكٓٝاا ١ايةشَااٚ ١ةاادزٜا نٛادزٖااا يًطااٝطس ٠عًاا ٢صسناا١
ايتٗسٜاب إقاؾ ١إ صسف ٚشاز ٠ايدا ً ١ٝعً ٢إرسا ٤ايدزاضاج ٚاألعاذ اييت ةهػاـ
عاأ صزااِ ايظاااٖسَٚ ٠ؿااادزٖا ٚنٝؿٝاا ١ايتعاَااٌ َعٗااا َاأ ااةٍ بااساَس عًُٝااٚ ١إؾاااد٠
اي،اااصخني ٚايدازضااني بٓػااس ةكااازٜس َٛٚاقااٝع عاأ َػااهً ١املخاادزاجٜٚ .عااٛد قااساز إعااداّ
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َٗسبَٚ ٞسٚر ٞاملخدزاج إ ؾتا٦ٖٝ ٣ٛا ١ن،ااز ايعًُاا ٤يف عااّ  ّ0997إذا ةهاسز َٓا٘
ذيو ايؿعٌ.
يكااد صككااث ايطااعٛد ١ٜلاصاااج يف ضااعٗٝا يًككااا ٤عًااٖ ٢اارا اياادا ٤اـطاارل يف
اياادا ٌ َاأ ااةٍ طااط ايتعاااَ ٕٚااع أرٗااص ٠ايااد ٍٚاأل ااس ٣مرٗاااض عًُٝاااج ايتٗسٜااا
ٚقااسب َٗسبٗٝااا ٚقُااع كططاااةِٗ اياايت ةطااتٗدف ايطااعٛد ١ٜيف َٗاادٖاٚ .عًاا ٢املطاات٣ٛ
ايعسبااٞب ؾًًًُُهااٚ ١رااٛد َطااتُس يف ارتُاعاااج َاادٜس ٟأرٗااصَ ٠هاؾضاا ١املخاادزاج يف
ْطام األَاْ ١ايعاَ ١ؾاَع ١اياد ٍٚايعسبٝا ١صٝاد ٚاؾكاث عًا ٢قااَْ ٕٛهاؾضا ١املخادزاج
املٛصد ايُٓٛذر ٞايؿادز عأ فًاظ ٚشزا ٤ايدا ًٝا ١ايعاسب إ راْاا ةٛقٝعٗاا اةؿاقٝااج
حٓاٝ٥ااَ ١ااع ايااد ٍٚاداااٚز ٠ملهاؾضاا ١املخاادزاج ٚايتٓطااٝل املطااتُس ٚة،ااادٍ املعًَٛاااج ؾُٝااا
ىاااتـ بايطاااُ ّٛايٝ،كاااا٤ب نُاااا إٔ ايسٜااااض ةطاااِٗ يف دعاااِ ؾااآدٚم األَاااِ املتضاااد٠
ملهاؾض ١املخدزاج.
يكد صؿًث ايطعٛد ١ٜةٍ األعٛاّ اـُط ١املاقا ١ٝعًا 3 ٢راٛا٥ص دٚيٝاٚ ١عسبٝا١
األَٗٓ ٚا صؿ ٍٛرٗاش َهاؾض ١املخدزاج باعت،از ٙايك ٠ٛايخايخ ١عًَ ٢طت ٣ٛايعاامل يف
ٖرا اداٍب أَا ايخاْ ١ٝؾهاْث صؿ ٍٛرٗاش املهاؾضا ١عًا ٢راا٥ص ٠أؾكاٌ رٗااش عسباٞ
يف أعُاااٍ املداُٖااٚ ١متسٜااس املعًَٛاااجب أَااا األ اارل ٠ؾهاْااث َاأ ْؿااٝا ايًزٓاا ١ايٛطٓٝاا١
ملهاؾضاا ١املخاادزاج اياايت ْايااث رااا٥ص ٠أؾكااٌ رٗاااش ٚقااا ٞ٥إزغاااد ٟقااد ؾاا ١املخاادزاج.
ػاادز امغاااز ٠إ أْاا٘ يف  22ابسٜااٌ (ْٝطااإ) يعاااّ  2117متهٓااث ضااًطاج األَاأ َاأ
إص،ااا اناادل قاٚياا ١يتٗسٜااا املخاادزاج ٚاياايت قاادزج غُطاا ١أطٓااإ َاأ اؿػااٝؼ ت
ق،طٗا يف ايسٜاض بعد عًُٝاج َتابع ١يف دا ٌ اي،ةد  ٚازرٗا إقااؾ ١إ ذياو ٚيف 23
َاأ ؾدلاٜااس (غاا،ا ) يعاااّ  2117أيكااث قااٛاج األَاأ ايكاا ,،عًاا ٢أصااد أناادل َسٚرااٞ
املخدزاج يف ايدا ٌ (عُسب .)2118
 ٚأَااااّ ٖااار ٙايصٜااااد ٠املطاااسد ٠ؾااا ٕ صهَٛااا ١املًُهااا ١مل ةاااأٍ رٗااادا يف ضاااٌٝ،
َهاؾضتٗا ٚقازبتٗا ؾكد دعُث أازٗص ٠املهاؾضَ ١ادٜا َٚعٜٓٛا ٚقاَث عُةج ةٛع١ٝ
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عًا ٢كتًاـ األؾاعدٚ ٠أْػاأج املطتػاؿٝاج اـاؾا ١بعاةش امدَاإ فاْاا زغاِ ةهًؿاا١
ايعةش اي،اٖظٚ ١ضٔ األْظُ ١ايػدٜد ٠اييت ةكطع دابس َٗسبٗٝا َٚسٚرٗٝا.
ٚنإ َٔ ايٛارا االضاذلاةٝز ٞإ ةتظااؾس اؾٗاٛد اؿهَٝٛاٚ ١ايكطااع اـااف
مَ ٛهاؾض ١املخدزاج ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا ٚةأة ٞاملدزض ١اصد اِٖ املةضطااج ادتُعٝا ١ايايت
ةسنص يف ططٗا ٚقا ١ٜطةبٗا ٚةخكٝؿِٗ َٔ اؾ ١ايعؿس ٚنٌ ايعؿٛز  ٖٞٚاملخدزاج .
املدرسة ودورها الوقائي من اخطار املخدرات :
َٓطًكاج ايٛقآٖ : ١ٜاى ايعدٜد َٔ املٓطًكاج اييت ةعٌُ يًُدزض ١يف قةٖا مٛ
ايسعا َٔٚ ١ٜأُٖٗا :
 االضذلاةٝز ١ٝايٛطٓ ١ٝملهاؾض ١املخدزاج ٚاييت يف ايػا ١ٜايخايخَٗٓ ١ا عً٢ةطٜٛس اـطط ايٛقا. ١ٝ٥
 ايٛاقع اؿايْٚ ٞتا٥س ايتكازٜس اييت ةةند عً ٢إ ٖٓاى َصٜد َٔ ايكضاٜا بنيايطةب ٚضسع ١يف اْتكاٍ ايتعاطٚ ٞزمبا ايذلٜٚس ؾُٝا بعد ٚبايراج ملا ٜطُٞ
صٛ،ب ايهٝ،تار. ٕٛ
 ايتٛرٗٝاج ايؿادز َٔ ٠املدٜس ١ٜايعاَ ١ملهاؾض ١املخدزاج م ٛةؿع ٌٝاؾاْاايٛقا ٞ٥يف املةضطاج ايتعًٚ ١ُٝٝايذلبٚ ١ٜٛاييت َٔ اُٖٗا املدزض. ١
 ايتكازٜس ايٛازد َٔ ٠االَِ املتضدَٚ ٠هتٗ،ا املعو مبهاؾض ١اؾس ١ٚاملخدزاج ٚايرٜ ٟةند عً ٢ةكخِ ايظاٖسٚ ٠اشدٜاد اْتػازٖا بني اطؿاٍ
املدازع
 االٖتُاّ ايتهاًَ ٞيًُدزض ١بطةبٗا ؾهسٜا ٚرطُٝا ٚا ةقٝا نٖ ٕٛراايدٚز َٔ اِٖ االدٚاز اييت ةعٌُ عًٗٝا املدزض ١يف ناؾ ١ادتُعاج ٚاملٓظُاج
املدْ. ١ٝ
 ٚهٔ إٔ ٚزد ايعدٜد َٔ االدٚز اييت ةك ّٛبٗا املدزض ١ملٛارٗ ١االمساف
ٚراٖس ٠املخدزاج َٗٓٚا :
 ) 0ايتٓػ ١ٝ٦االرتُاع: ١ٝ
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إٕ ْكٌ املعازف ٚايتكايٝد اؿطٓٚ ١ايعٌُ عً ٢ةعصٜصٖا دا ٌ
اضٛاز املدزضٜ ١طاعد ايطةب عً ٢اهاد صؿاْ ١ارتُاع١ٝ
ٚصؿس يًطًٛى االهابٚ ٞغسع يًطزاٜا اؿطَٓٔ. ١

ةٍ

اداالج ايخةذ ايعكا٥د ١ٜاملسة،ط ١بايد ٚ ٜٔاداٍ ايعاطؿٞ
ٚاداٍ املعسيف بٛاقع ةٛضٝع املعسؾٚ ١ادزاى ايطةب َتٛاشْا َع
اؾٛاْا اال س ٣الصداذ ايتهاٌَ اؾطُٚ ٞايٓؿط ٞعً ٢صد
ضٛا. ٤
 ) 2ايك،ط االرتُاع: ٞ
ٜٚعٌُ ايك،ط االرتُاعَٔ ٞ

ةٍ اهاد ايكٛاْني ٚاالْظُ١

املًصَ ١يًطةب ضٛا ٤نإ دا ٌ املدزض ١ا ٚازرٗا بٗدف ةعٜٛد
ايطةب عً ٢االضتزاب ١يًطًٛنٝاج اؿطٓٚ ١ةعصٜصٖا ٚرعًٗا
ضًٛنا

ازضا يف صٝا ٠نٌ طايا بٌ ٚرعً ١قادزا عً ٢ايتكِٝٝ

ٚايتُٝص بني ايطًٛى اؿطٔ َٚا ضٛاٖٚ ٙرا ٜعصش ْظس ١ٜايٛقا١ٜ
ايكا ١ُ٥عً ٢ايتكَٚ ِٝٝعسؾ ١ايػٛاٖد ايطً ١ٝ،يةبتعاد عٓٗا ٚعٔ
نٌ َا ٜعصشٖا اٜ ٚطِٗ يف اهادٖا ٚاييت َٔ اُٖٗا راٖس٠
ايتعاط ٞيًُخدزاج .
ٜٚس ٣اـةي ّ2102 ( ١ٝب  ) 04بإٔ عً ٢املدزض ١ادٚزا َُٗ٘ ػاَٛ ٠ارٗ١
راٖس ٠املخدزاج ًْٓخؿٗا ؾُٝا : ًٜٞ
 متٝص ايهادز ايتعًُ ٞباال ةم اؿطٓٚ ١ايكد ٠ٚايؿاؿ. ١ ايتٓٛع يف اضايٝا ايتعًِ َٚساعا ٠ايؿسٚم ايؿسد ١ٜيف ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبنيايطةب .
 اضتخداّ االضايٝا االزغاد ١ٜايكا ١ُ٥عً ٢ايٓؿح ٚايتٛدد ٚاملتابع. ١ ةعصٜص ايػسان ١االضذلاةٝز ١ٝبني ايٝ،ث ٚاملدزض. ١ -ايعٌُ عً ٢غسع ايك ِٝايدٚ ١ٜٝٓاال ةقٚ ١ٝةعصٜصٖا .
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 ةؿع ٌٝاالدٚاز املدزض ١ٝبػهٌ ناٌَ (االزغاد االداز ٠املدزض ١ٝب ايٓػااملدزض. ) ٞ
ٜٚس ٣اي،اصد بإٔ اِٖ االدٚاز اييت ها إ ةك ّٛبٗا املدزض ١ػا ٙايٛقأَ ١ٜ
اؾس  ١بػهٌ عاّ ٚرس  ١املخدزاج بػهٌ اف َا : ًٜٞ
 اعداد اـطط االضذلاةٝز ١ٝاملٓطًك َٔ ١ايطٝاض ١ايتعً ١ُٝٝيٛشاز ٠ايذلب١ٝٚايتعً. ِٝ
 اغساى ايطةب يف االعداد يًدلاَس ٚؾل اـؿا٥ـ ايعُس ١ٜيهٌ َسصً. ١ االضتعاْ ١باـدلاٚ ٤املتخؿٝؿني يف فاٍ ايسعاٚ ١ٜايٛقا ١ٜ؟ االضتؿاد َٔ ٠ايتزازب ايدٚيٚ ١ٝاحملًٚ ١ٝبايراج املٛرٛد ٠يف ايكطاع اـافٚاؾُعٝاج االًٖ. ١ٝ
 ةعصٜص ايػسان ١االضس ١ٜبني ايٝ،ث ٚاملدزضٚ ١اهاد قٓٛا اةؿاٍ َطتُس٠ٚؾاعً ١بُٗٓٝا يسؾد اَ ٟةصظ ١يف ايطًٛى يد ٣ايطةب .
 ةؿع ٌٝاالدٚاز االزغاد ١ٜيف بسْاَس االزغاد ايعاّ باملدزضٚ ١اغساى املعًُنيٚاٚيٝا ٤االَٛز ؾ ٘ٝاللاصٚ ١قُإ ةهاًَ ١ايػُٛي. ٞ
 -ةؿع ٌٝايٓػا

املدزض ٞايكا ِ٥عً ٢االْػط ١ايةؾؿ ١ٝاملتُخً ١بايصٜازاج

ٚايٓدٚاج ٚايعٌُ عً ٢ةعصٜص َ،دأ ايتعًِ ايراة ٞؾعٌ ايطةب ٜػاٖدٕٚ
ايٓتا٥س اؿتُٚ ١ٝاملؿرل ايٓٗا ٞ٥ملٔ ٜطًو طسٜل املخدزاج .
 اهاد َصٜد َٔ ايتعا ٕٚاملخُس بني املدزضٚ ١االعةّ بػُٛيٝت٘ ٚةطٛزاة٘ٚةٛرٝـ ايٛضا ٌ٥اؾدٜد ٙايكا ١ُ٥عً ٢ايتٛاؾٌ االرتُاع ٞيًؿٝظ بٛى
ٚايتٜٛذل ٚاملٓتدٜاج يتؿع ٌٝايدلاَس ايٛقاٚ ١ٝ٥الاصٗا .
 َسارع ١املكسزاج ايدزاضٚ ١ٝةصٜٚدٖا ب،ع ,املٛاقٝع اشلادؾ ١اييت ةعصشايطًٛى االهابٚ ٞمتٓع ايطًٛنٝاج املٓضسؾٚ ١اييت ةأة ٞاملخدزاج عً٢
زأضٗا.
 ةػزٝع ايطةب عً ٢املػازن ١ادتُع،ْٚ ١ٝر ايتؿسؾاج ايطً ١ٝ،اةعصٜص َ،دأايسقاب ١ايراةٚ ١ٝةُٓٝتٗا دا ٌ ٖةال ٤ايطةب .
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 ةػزٝع ايطةب عً ٢ارسا ٤اي،ضٛذ املتعًك ١بظاٖس ٠املخدزاج النتػافاؾٛاْا ايطً ٚ ١ٝ،طٛز ٠ايتعاطٚ ٞاملؿرل اؿتُ ٞيهٌ َٔ ٜطًو ٖرا
ايطسٜل .
ٜٚس ٣راٖس(  ّ2100ب  ) 25بإٔ ٖٓاى اَٛزا ها عًٚ ٢شاز ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝإٔ
ةعٌُ عًٗٝا يٛقا ١ٜايطةب َٔ االمساف ٚاملخدزاج َٓٗا :
 ةؿع ٌٝايػسان ١املةضطط ١ٝبٗٓٝا ٚبني اؾاَعاج املتُخً ١يف ايهساضٞاي،ضخٚ ١ٝاالعاذ املتعًك ١بايػ،اب .
 اهاد بسْاَس ٚطو يًطةب ٚايطاي،اج ٜٗدف يًٛقا. ١ٜٜٚتؿل اي،اصد َع ايسأ ٟايطابل بأُٖ ١ٝاهاد َخٌ ٖر ٙاملُازضاج ٚإٕ ناْث
اؾاَعاج قد بدأج بٗرا َٔ ةٍ نسضْ ٞاؾس ايسغٝد يًٛقا َٔ ١ٜاملخدزاج ظاَع١
املًو ضعٛدبٚقٝاّ ايدٜس ١ٜايعاَ ١ملهاؾض ١املخدزاج بسْاَس ( ٚقا ) ١ٜبػسان١
اضذلاةٝزَ ١ع ٚشاز ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًَ ِٝعًٓ ١بػهٌ ززل ٞاي،د ٤بٗرا ايدلْاَس االضذلاةٝزٞ
يف ايسعاٚ ١ٜايٛقا َٔ ١ٜاملخدزاج .
ٚيعٌ َٔ املِٗ إ ْرنس ٠يف ٖرا ايؿدد االضتؿاد َٔ ٠ايتزازب ايعامل ١ٝيف ايٛقا١ٜ
َٔ املخدزاج ْٚرنس َٓٗا :
 ايتزسب ١ايؿًٓدٚ : ١ٜاييت عُدج ؾٗٝا اؿه ١َٛالد اٍ بساَس ايٛقأَ ١ٜاالمساف قُٔ املٓاٖس ايدزاضٚ ١ٝاٚردج شلا ةطٝ،كاج فتُعَ ١ٝتٓٛعَٔ ١
ةٍ املةضطاج اؿٚ ١َٝٛايكطاع اـاف .
 ايتزسب ١االضذلايٚ : ١ٝاييت متخًث ب ْػاْٛ ٤اد ٟيًػ،اب قُٔ ايدلْاَس ايػاٌَيًُدزضٚ ١ايرٜٓ ٟـ عً ٢زعا ١ٜاملدزضٚ ١اغساؾٗا ايهاٌَ عًٖ ٢ر ٙايٓٛادٟ
ب هاد بساَس ٚقا ١ٝ٥بٌ ٚاْتاش بساَس َٔ اؾهاز ايطةب يتٛقٝح احاز ايظاٖس٠
املدَس ٠ب ٚايعٌُ عً ٢اغساى االز ٠قُٔ قت ٣ٛايدلْاَس يًتأنٝد عً٢
ايتهاٌَ املِٗ بني االضسٚ ٠املدزض ١ب ٞنٌ بساَس املدزضٚ ١عً ٢زأضٗا
ايٛقا َٔ ١ٜاملخدزاج.
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 ايتزسب ١االَسٜه : ١ٝمتخًث ايتزسب ١االَسٜه ١باالْطةم َٔ ؾًؿط ١ةسب١ٜٛةك ّٛعً ٢ايتعًِ ايٓػط ايكا ِ٥عً ٢ايتخكٝـ املدزضٚ َٔ ٞاقع املٓاٖس
ايدزاضٚ ١ٝاالْػط ١املدزضٚ ١ٝاغساى االعةّ بٗرا االَس َٔ ارٌ اٜؿاٍ
زضاي ١يةضس ٠ةٛقح

طٛز ٠املٛقـ ٚقسٚز ٠املتابعٚ ١ايصٜاز ٠املطتُس٠

يًُدزضٚ ١بايراج يف املساصٌ املتٛضطٚ ١ايخاْ. ١ٜٛ
ثانيا  :الدراسات السابكة :
ما ٍٚبعكا َٔ ايدزاضاج اييت ةتعًل مبضٛز ايسعاٚ ١ٜاييت َٔ أُٖٗا :
دزاض ١طايا ٚدزاض ١أب ٛازلاعٚ ٌٝدزاض ١ايعسٜو ( ٖ ) ّ2118ر ٙايدزاضاج
متضٛزج ص ٍٛدٚز املةضطاج ايذلب ١ٜٛيف اؿد َٔ ةعاط ٞاملخدزاج ٚاندج يف ْتا٥زٗا
عً: ٢
 قسٚز ٠اهاد ايدلاَس املدزض ١ٝاملعٓ ١ٝبايٛقاٚ ١ٜايسعا١ٜ اهاد بسْاَس ٚطو يًٛقا َٔ ١ٜاملخدزاج ةكُني املٓاٖس ايدزاضَٛ ١ٝاقٝع ةعٓ ٢بايٛقا َٔ ١ٜاملخدزاج ةؿع ٌٝاملػازن ١ادتُع ١ٝيف بساَس ايسعا. ١ٜأَا دزاض ١ؾسش ( ٚ ) ّ2116دزاض ١أدٜا (  )ّ2119ب ٚدزاض ١ايطٝ،عٞ
(ٚ )ّ2117دزاض ١عٝد (  ) ّ2119ؾكد أندج عً ٢عد راٖس ٠املخدزاج َٔ ٚاقع
فتُع ٞيتضدٜد صزِ ايظاٖسٚ ٠أبعادٖا املختًؿٚ ١ايٛؾ ٍٛا

اصؿا٤اج صكٝكَٔ ١ٝ

ارٌ اهاد بساَس  ٚطط ملٛارٗ ١طس ٖر ٙايظاٖسٚ ٠ةٛع ١ٝادتُع ػاٖٗا ٚاي،عد عٓٗا
ٚالاَ ١ٜهتط،اةٗا اي،ػس ١ٜاملتُخً ١بايطةب ٚايطاي،اج ٚةؿٜٛث ايؿسؾ ١عً ٢ػاز
ايطُ ٚ ّٛازض ١اعُاشلِ امرساَ ١ٝبامقاؾ ١إ

ةعُٝل ايذلابط بني املةضطاج

ادتُعٚ ١ٝاييت ةأة ٞاملدزض ١عً ٢زأضٗا مصداذ ةهاٌَ ٚقاٚ ٞ٥ةٛع. ٟٛ
ؾكد أٚزدج دزاض ١ايػ،ٝاْٚ ) ّ2100( ٞدزاض ١ايطسصاْٚ ) ّ2101 ( ٞدزاض١
ايٝاقٛج ( )ّ2102مناذش َكذلص ١يدلاَس ايسعاٚ ١ٜؾل َٓطًكاج ضٝاضٚ ١ٝاقتؿاد١ٜ
ٚأَٓٚ ١ٝةٛؾًث ا

ةؿع ٌٝاالْػط ١ايةؾؿ ١ٝدا ٌ املدزض١ن ةٛرٝـ االعةّ اؾدٜد
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(ايؿٝظ بٛى ٚايتٜٛذل َٛٚاقع ايتٛاؾٌ االرتُاع ) ٞيتعصٜص ايعةق ١بني املدزضٚ ١طةبٗا
ٚانتػاف اـًٌ ٚاالمساف َٓر ٚقث َ،هس ملعاؾت٘ ٚالا ١ٜايطةب َٔ املػسقني
ٚاملػسز ٜٔبِٗ .
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ايؿؿٌ ايخايد

اجراءات الدراسة والنتائج والتوصيات
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منوج الدراسة :
اضتخدّ اي،اصد املٓٗس ايٛؾؿ ٞايتضً ًٞٝايكا ِ٥عً ٢ؼً ٌٝايظاٖسٚ َٔ ٠اقع
عخ. ٞ
نتائج الدراسة:
 َٔ ةٍ ايدزاض ١اي،ضخ ١ٝاملتعُك٘ يدٚز املدزض ١يف ٚقا ١ٜطةبٗا َٔ املخدزاجةٛؾٌ اي،اصد يًٓتا٥س ايتاي: ١ٝ
 قعـ ايدلاَس ايٛقا ١ٝ٥يف َدازع ايتعً ِٝايعاّ ٚقً ١ؾا٥دةٗا اقتؿاز ايدلاَس ايٛقا ١ٝ٥عً ٢االضايٝا ايتكًٝد ١ٜاملتُخً ١يف ايٓػساج اؿا٥طٝا١ٚاحملاقساج ايدٚ ١ٜٝٓايصٜازاج ايكً ١ًٝردا.
-

ً ٛايطزةج املدزض َٔ ١ٝاي،طاقاج االزغاد ١ٜاييت ةسؾاد ايطاًٛى املٓضاسف
يااااد ٣ايطااااةب ٚاالنتؿااااا ٤بتع٦،اا ا ١ايطاااازةج املتُخًاااا ١يف ايٝ،اْاااااج االٚيٝاااا١
ٚايػخؿ ١ٝيًطةب ٚاحملاقس ايكا ١ُ٥عًا ٢ايػاهاٚ ٣ٚايػٝااب ٚايطاًٛنٝاج
اال س٣

 ٚرٛد ةٛاؾٌ اهاب ٞبني األضسٚ ٠املدزضٜ ١تُسنص ص ٍٛايطاةاٍ عأ اؾٛاْاااملعسؾ ١ٝيًطايا املتُخً ١يف ايتضؿ ٌٝايدزاض. ٞ
 متسنص ايتٛع ١ٝيف املدازع قد ا طاز املخدزاج يف ؾذل ٠اال ت،ازاج ايٓؿؿ١ٝا ٚايٓٗا َٔ ١ٝ٥ةٍ بع َٔ ,احملاقساج ٚايٓػساج اؿا٥ط. ١ٝ
 ْدز ٠االضتؿاد َٔ ٠ايتزازب احملًٚ ١ٝاالقًٚ ١ُٝٝايعامل ١ٝيف فاٍ ايتٛع. ١ٝ قااعـ ايتٛاؾااٌ بااني املاادازع ٚاؾٗاااج اؿهَٝٛاا ١املتُخًاا ١باملدٜسٜاا ١ايعاَاا١ملهاؾض ١املخدزاج إال يف بع ,احملاقساج ايعاَ. ١
 عدّ ٚرٛد بساَس كطط٘ َٔ ق ٌ،املدزض ١يدلاَس ايسعاٚ ١ٜايٛقا. ١ٜ ْدز ٠ايدزاضاج ايطةب ١ٝاملتعًك ١بدلاَس ايسعا ١ٜاال يف بعا ,املطاابكاج ايٓاادز٠يف بع ,املدازع اـاؾٚ ١االًٖ. ١ٝ
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 قااعـ ايتعااا ٕٚبااني املدزضااٚ ١املسانااص اي،ضخٝاا ١املتُخًاا ١بايهساضاا ٞاملتعًكاا١باملخدزاج ٚاالضتؿادَٗٓ ٠ا يف االعداد ٚايتٓؿٝر يًدلاَس .
توصيات الدراسة :
  َٔٚةٍ َا ض،ل ؾ ٕ اي،اصد ٜٛؾ ٞمبا : ًٜٞ اهاد ط٘ اضذلاةٝز ١ٝيدلاَس ايٛقا ١ٜةد ٌ قُٔ ْطاام اـطا ١االضاذلاةٝز١ٝيٛشاز ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً. ِٝ
 ةعصٜص ايتعا ٕٚباني املدزضاٚ ١املةضطااج االَٓٝا ١املعٓٝا ١باملهاؾضا ١ؾُٝاا ىاـايٛقاٚ ١ٜايتٛر. ٘ٝ
 ةعصٜص ايػسان ١بني املدزضٚ ١ايًزإ ايٛطٓٚ ١ٝاالضتؿادَٗٓ ٠ا ايدلاَس ٚاـدلا٤ٚاالعاذ املتخؿؿ. ١
 اي،د ٤بػهٌ عارٌ بسْاَس ٚقاٜاٚ ١االضاتؿادَ ٠أ بسْااَس غاساع املكادّ بدٚيا١ايهٜٛث ايػكٝك ١يةضتؿاد َٔ ٠االيٝاج ٚايٛضا ٌ٥املكدَ ١ؾ. ٘ٝ
 ةؿع ٌٝايٛضا ٌ٥االعةَٝاٚ ١باياراج َاا ٜطاُ ٢االعاةّ اؾدٜاد يةضاتخداَ ١يفبساَس ايٛقا. ١ٜ
 ةهخٝااـ اياادلاَس ايتصٚعٝااٚ ١باااال ـ يف ؾااذل ٠اال ت،ااازاج اذ اح،تااث ايدزاضاااجاشدٜاد ايتعاط ٞيف ٖر ٙايؿذلْ ٠ظسا ملا ٜطتػً٘ ػاز ايطُ ّٛيف متسٜاس َعًَٛااج
َػًٛطٚ ١ناذب٘ صٝاٍ ٖر ٙاالؾ. ١
 اهاد َسنص َٓتخؿـ ٜه ٕٛمبخاب ١صًك ١ايٛؾٌ بني ٚشاز ٠ايذلبٚ ١ٝاؾٗاجاالَٓٝاا ١ملعاؾاا ١املػااهًٚ ١ايعُااٌ عًاا ٢ةت،عٗااا ٚةٛقااٝح طٛزةٗااا ٚايعُااٌ عًاا٢
ةٜٓٛاااع اضاااايٝا ايتٛعٝاااٚ ١ايسعاٜااا ١يًطاااةب يتؿاااٌ ٖااار ٙايسعاٜااا ١يًطاااةب يف
َدازضِٗ .
 ايكٝاااّ بايتٛعٝاآَ ١اار ٚقااث َ،هااس ،ٜاادأ ق،ااٌ ضاأ املدزضااٜٚ ١طااتُس بعااد ذيااور ٜٔيف االعت،از اـؿا٥ـ ايٓؿطٚ ١ٝاالرتُاع ١ٝيهٌ َسصً.١
 إهاااد َٝخااام دٚيااٚ ٞقًااٜ ٞوعٓاا ٢بايطؿااٌ ٚصاراةاا٘ ٚالاٜتاا٘ َاأ ااةٍ قااٛاْني ٚيٝاج ؼكل ٖرا اشلدف.
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املراجع
 اب ٛازلاع ٌٝب أناسّ ع،ادايكادز (  . ) ّ2118املةضطااج ايذلبٜٛاٚ ١دٚزٖاا يفْػس ايٛع ٞبأ طاز املخدزاج  .ايسٜاض ب راَعْ ١اٜـ ايعسب ١ٝيًعً ّٛاالَٓ. ١ٝ
 إبااساِٖٝب قُااد ٜطااس .)0994( .ٟامدَااإ بااني ايتزااسٚ ِٜاملااسضب دَٓٗااٛزبٚناي ١ايٓ،ا يًٓػس.
 بط ْٞٛٝب ؾةاد قُد  . ) ّ2113 (.ايذلبٚ ١ٝراٖس ٠اْتػاز ادَإ املخادزاج باالضهٓدز ١ٜب َسنص ايهتاب .
 ايٝ،اااا / َٞٛؾااااةاد َؿااااطؿ ٢ب(  ) ّ2119ب املخاااادزاج ٚةأحرلٖااااا ايٓؿطاااااٞٚادتُع ٞعً ٢ايتُٓ ١ٝاملطتداَ ١ب ايكاٖس ٠ب َهت ١،ايؿازاب. ٞ
 ايذلنٞب ضعٛد ع،دايعصٜص .)ّ0989( .ايعٛاٌَ املةدٜا ١إ ةعااط ٞاملخادزاجبفً ١راَع ١امَاّ قُد بٔ ضعٛدب ايعدد األٍٚب ف ف(.)484- 407
 ةكسٜس االَِ املتضد ٠ب(  ) ّ2101ايتكسٜس ايطٓ ٟٛملهتا االَِ املتضد ٠املعوٜاؾس َٚ ١هاؾض ١املخدزاج ب ؾٓٝا.
 اؿسباا ٞن ضااعد . ) ّ0995 ( . ٣دزاضااَ ١كازْاا ١ياا،ع ,اـؿااا٥ـ ايػخؿاا١ٝيااادَ ٣ااادَو َٚسٚرااا ٞاملخااادزاج ٚايعاااادٜنين زضاااايَ ١ارطاااترل غااارل َٓػاااٛز ٠ن
ايسٜاضن راَع ١املًو ضعٛدن نً ١ٝايذلب١ٝ
 صكااٛز ب أدٜااا (  . ) ّ0995دٚز االعااةّ ايذلباا ٟٛيف َهاؾضاا ١املخاادزاج بدَػل .
 اؿٓاز ب ضاعٝد قُاد ( . ) ّ2112ايذلبٝا ١ايٛقاٝ٥اَ ١أ املخادزاج ب دَػال بداز اي،ػا٥س .
 اـةي ١ٝب ؾاحل (  ) ّ2102دٚز املدزض ١يف ايٛقا َٔ ١ٜاملخدزاج ب االزدٕ بفً ١ازدٕ بة كدزاج .
 شٜدب قُد .)0988( .ؾ ١املخدزاج ٚنٝؿَ ١ٝعاؾ ١امدَإب داز األْديظ.50

 ايطااسصاْ ٞب ؾاااحل واا ) ّ2101 ( . ٞب دٚز املدزضاا ١يف ٚقاٜاا ١االصااداذ َاأاالمساف َٔ ٚرْٗ ١ظس طةب َٚعًُا ٞاملادازع ايخاْٜٛا ١مبدٜٓا ١أبٗاا بزضااي١
َارطترل غرل َٓػٛز ٠ب ايسٜاض ب راَعْ ١اٜـ ايعسب ١ٝيًعً ّٛاالَٓ. ١ٝ
 ايػاااا،ٝاْ ٞب عًاااا ٞعااااٛاض (  . ) ّ2100دٚز املةضطاااااج ايتعًُٝٝاااا ١يف ٚقاٜاااا١ايطااةب َاأ ةعاااط ٞاملخاادزاج ب زضااايَ ١ارطااترل غاارل َٓػااٛز ٠ب ايسٜاااض ب
راَع ١االَاّ قُد بٔ ضعٛد االضةَ. ١ٝ
 داٚدن عصٜاااص صٓاااا .) ّ0992 ( .عًاااِ ةػاااٝرل االػاٖااااج ايٓؿطاااٚ ١ٝاالرتُاعٝااا١نايكاٖس٠ن َهت ١،األلً. ٛ
 ايس ،ٜٚب َارد ضعٝد (  . ) ّ2113دٚز املسغد ايطةب ٞيف ٚقا ١ٜايطةب َأةعاط ٞاملخدزاج ب ايسٜاض ب َسنص َهاؾض ١اؾس . ١
 طايا ب اصطٔ َ،اازى (  . ) ّ2118ايادٚز ايٛقاا ٞ٥يًُةضطااج ايذلبٜٛا ١يًضادَٔ ةعاط ٞاملخدزاج ب ايسٜاض ب راَعْ ١اٜـ ايعسب ١ٝيًعً ّٛاالَٓ. ١ٝ
 راااااٖس ب قُااااد أالااااد (  ) ّ2100ب املخاااادزاج ٚدٚزٖااااا يف ايتُٓٝاااا ١عًاااا٢ادتُعاج ب ايكاٖس ٠ب َهت ١،صهُث .
 ايااارٜٚيبب ْااااٜـ بااأ سباااٛؽ .)ّ2111( .عةقااا ١ةعااااط ٞاملخااادزاج باااايتٛاؾلايٓؿط ٞاالرتُاعٞب دزاضَ ١كازْ ١بني أضٜٛاَٚ ٤تعاطنيب زضايَ ١ارطترل غرل
َٓػٛز٠ب راَع ١أّ ايكس٣ب ايطعٛد.١ٜ
 ايعااااشَ ٞب ع،ااادايسالٔ عٝ،اااد (  ) ّ2118ب ايتٛاؾااال ايٓؿطاااٚ ٞاالرتُااااعٞٚعةقتا٘ باالدَااإ يااد ٣عٓٝاَ ١اأ ْااصال ٤املؿاضاج ايٓؿطاا ١ٝبايطااعٛد ١ٜب زضاااي١
َارطترلغرل َٓػٛز ٠ب االزدٕ ب راَعَ ١ةة٘ .
 ع،داؿه ِٝب َٛض،َ ٢ازى (  . ) ّ2119املدزضٚ ١ادٚازٖا املتعدد ٠ب َها١املهسَ ١ب َهت ١،ايؿ،ؿً. ١ٝ
 ايعااسٜو ب ع،اادايعصٜص ع،ااداع (  . ) ّ2118دٚز املاادازع ايخاْٜٛاا ١يف َٓطكاا١ايسٜاااض يف ْػااس ايااٛع ٞيًضااد َاأ ةعاااط ٞاملخاادزاجب ايسٜاااض ب راَعااْ ١اااٜـ
ايعسب ١ٝيًعً ّٛاالَٓ. ١ٝ
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 ايعًٝإب ع،د ايعصٜص .)0996( .املًُهٚ ١اؾٗٛد ايدٚي ١ٝملهاؾض ١املخدزاجبايسٜاضب َهت ١،ايعٝ،هإ.
 ايعصاش ب االد قُد (  . ) ّ2101املدزضٚ ١ادٚازٖا االرتُاعٝاٚ ١ايخكاؾٝا ١يفعؿس ايٓٗك ١اؿدٜد ب ايكاٖس ٠ب َهتَ ١،دبٛي. ٞ
 عُااسب ع،اادايعصٜص .)2118( .ةصاٜااد َعاادالج ةٗسٜااا اـُااٛز ٚةؿاآٝعٗا زغااِاؿظس ايكاْْٞٛب األضٛام ايعسب١ٝ
 ايكسْٞن عا .) ّ2111 ( .,٥املخدزاجَ  :اٖٝتٗا  أْٛاعٗا  أض،اب ةعاطٗٝاانايسٜاضن بت ٍٛيًٓػس .
 ؾتضاا ٞب قُااد عٝااد (  . ) ّ2118ايتعااا ٕٚايذلبااٚ ٟٛاالَااو يًضااد َاأ اْتػااازاملخدزاج ب ايسٜاض ب راَعْ ١اٜـ ايعسب ١ٝيًعً ّٛاالَٓ. ١ٝ
 ؾااسش ب ع،اادايًطٝـ صطااني (  ) ّ2116اػاٖاااج ايػاا،اب يف املسصًاا ١ايخاْٜٛاا١مَ ٛعسؾتِٗ باملخدزاج ٚاحازٖا ب َه ١املهسَ ١ب دزاضاج ةسب. ١ٜٛ
 املسشٚقاااٞب الاااد .)0994( .رااااٖس ٠إدَاااإ املخااادزاج يف ادتُاااع ايطاااعٛدٟبايسٜاضب َسنص أعاذ َهاؾض ١اؾس .١
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