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رَاتِإْدَماُن ادل  َخدِّ
 بدر ملك   . د.أ     لطيفة الكندري . د

 ادلقدمة
مةةة   ةةة م ادلخةةةدرات للةةة خل     ةةةا  ب ت ةةة ر النةةةا  مةةة  كبةةة م مثةةةة رةةةانام م ناميةةةة   ةةة   ةةةا ة  

اع باالسرتخاء، وبات الب ض يس ى إىل تناول ادلنشةطات أو ادلدةدءات  واالس م احليام، أو جللب الس ادم
الةة ي ينةةادي  لنةةداء ال قةة  واةة ت الةةدي  ال فةةاتغةة  وآثارنةةا اجلسةةيمة مةة   قبدةةا ال خيمةةةوغ نةةا رغةةا   ا
مدمةةا كةةان ...  واخلمةة ر ادلخةةدرم ت ةةا   احلبةة  رةةانام ال بةةد مةة  إيةةتء االن مةةام إىل . بالسةةل ك السةة ي

غاضةةدا كةة  حكةةاما ابدمةةان بشةةي اةة رأ ولكةة  ح مةةد أو  ةةي حقةةرت  مةة  ا  مةة  ال ةة   الةة ا   اخلةةا  
  .يف  امل ي فاقا بادلشكتت الشائكة بدرمة كب م واللغة ال سام ادلخدرات ن  الل م ادلدمام.   اخلبائثم

نناك أاناف  ديدم للمخدرات مندا األمية ن واحلشةيو وادلة رما واذلة وي  والك كةايا والكةااك 
 مضةةةةاماةةةة ية قط يةةةةة تعدةةةةا  لةةةةى م  ا يدةةةةا مةةةة  الل عةةةةات األوىل ونةةةة  تةةةةتث ات تةةةةتث ات وكلدةةةةا  ات 

  .قية شلي ةواضلاامات أخت
َخةةدِّرَات ِإْدَمةةانيةةدرك ال ةةارم ن أن 

ُ
وأن مةة  أومةةب آمةةة م اكةةة منكةةام تةةدما األو ةةان وابحسةةان  ادل

وميمةةا يلةة  سنسةة  اة رلم  ةةة أرقةةام وإ  ةةاءات ونةة  يف رلملدةةا . مكام ةةة نةة ا الةةبتءوامبةةات ال قةةتء 
تشة  إىل كرية  مة  أسةبااا شلةا يلقة  الضة ء  لةى سةب  تقايبية وت كس  جةا و مةو واتسةاع ادلشةكلة كمةا 

 .ال قاية
يف ال ةامل وإ ا اسة ندحا إىل الدراسةات والب ة ا واسة  نا  نطةو األرقةام واب  ةاءات مسةنجد أحة  

ذلةةا  ابةةة %  ٕٛمةةندا نةةا مةة  ادلةةدخنا للسةةجائا و%  ٓٚوأكريةةا مةة   ،مليةة ن مةةدم  ٕٓٓ ضلةة اليةة م 
 ةةةا مةةة   جةةةا ال ةةةداول يف ال جةةةارم ال ادليةةةة % ٛ ةةةارم ادلخةةةدرات  لةةةى وحت ةةة  مةةة  ت ةةةا   اخلمةةة ر سةةةابقة 
. يف هتايةةب وتةةاويا بضةةائ دا ادلةةدمام مةة  ال جةةار%  ٘ٛيةةنجا أكريةةا مةة  قةةد و مليةةار دوالر  ٓٓٗيقةةار  

َخدِّرَات ِإْدَماندولة م  رانام  ٖٗٔت اين و 
ُ
  .دولة بادلخدرات  اريا ٓٚٔوت  ام  قاابة  ادل

ت ةا   ادلةااد ادلسةكام وادلخةدرم مس نق  ادلدمنا ال ي  ت ر  ا يف  تغلبيةمادي االق   وم  ادلنع ر
لةدخ ذلا وماتباهتةا  ثلةث القيمةة احلقيقيةة مة أكريةا  ادل  ةا  ن  ةافيو احملةدودم  نةا مة  أاة ا  الةدخ ل

وحتقيةةو أربةةاا مضةةا فة وح ةةائا يف هتايةةب وتسةة يو بضةةا  دا ادلدلكةةة و   لةةى نةة أ ادلةة اد ادلخةةدرم وادلسةةكام
حلمايةة  أمة اال  ائلةةدول ال ةامل تنفةو يف اجلدةة ادلقابلةة و  .و جيبةة م نلة يف وقت زلةدود وأال يةب م ن  ةة

ي حية  نة  الية م  ٕٙ ية موي ةد  .حفسدا م  كةاب   ادلخةدرات وتقلية  آثارنةا ادلةدمام  لةى االق  ةاد وال بةاد
 .  دلكام ة م اكة ادلخدراتنمية ال  كرييف تال ادل  للمخدرات إ  تق م مؤسسات ا  م  ادلدين ب 

 لةةى ادلخةةدرات ألةةف مةةدم   ٕٓننةةاك ورغةةا اجلدةة د احلرييريةةة ل ةةت  ادلشةةكلة مةة ن ويف الك يةةت 
ومةة   .يف َريْةَ ةةاِن الَشةةَبا ِ وكريةة  مةةندا  بسةةبب نةة ا السةةا ال  ةةافسةةن يا وميةة ت أكريةةا مةة  أرب ةةا  ةةخ  
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خةة وا احلبةةة األوىل رلاحةةا مةة  أاةة ا  أ%  ٜٓ مةة  م عةةا ادل  ةةا ا مةة  ادل ةة وما وأكريةةاادلةةؤمل كةة لك أن 
مةة  ادلةةدمنا السةةجناء %  ٓٗو سةةنة ٓٗإىل  ٚٔنا تقةة  أ مةةارنا مةةا بةةا موم عةةا ادلةةدالسةة ء وغةة نا 

م اةةةةةدر قةةةةةاار ولاري ب شةةةةةكي  جلنةةةةةة و نيةةةةةة دلكام ةةةةةة  ٜٜٚٔ، ويف  ةةةةةام يقل ةةةةة ن  ائيةةةةةا  ةةةةة  ادلخةةةةةدرات
م  أخطا ماا ة  االصلة ا  ذلة ا الةبتء القاتة  كمةا وت  رب ما لة ادلاانقة . ادلخدرات بائاسة وليا الداخلية

 .م  أنا ماا   احل احةواحلضاحة أن ما لة الطف لة 
أمة  ابم ةان يف دالالت مرية  نة أ  الية م   لةىودل يد بيةان لكارثةة ادلخةدرات حضةا  نة ا ادلريةال 

مريةةث   ريةة ر الشةةا ة  لةةى ثةةتاق ةةة  الةة   حشةةات مايةةدم م  ٕٙٓٓ-ٕ -ٕيف يةة م اخلمةةيس : األمريلةةة
نة أ . ومةا ناربةا خرب مدم  للمخدرات ق ة   ةابامت حشا ويف حفس ال ف ة ( ٔ٘ص )دل  ا ا للداوي  

يف  ولل لةةت مةة  ن ذلةةا القلةة   واألدنةةى واألمةةا أن نةة أ العةةانام ادلدلكةةةال ةة ا و اةةد ت  ةةائتت كريةة م 
بةة لك يسةة دل و  ويف كةة  مةةام ين دةة  اخلةةرب بةةتن سةةبب ال مةةام ما ةةة سلةةدرات لائةةدموت ةةا د سليةةف الديةةاد 

 !!اديقا   ي ا ومالال اجلاا حالما واخلطا لا فا وأن دع  بيبا غاليا، الس ار ويف ا قرب مديد ل
 

 المخدرات لغة واصطالحا
َخدِّرُ "ورد يف ادل جا احمليط 

ُ
ماّدم تسبُِّب مقداَن ال    بدرمات م فاوتةة كاحلشةيو واألْمية ِن  : ادل

م جةةا يف   بةةد الغةةو أبةة  ال ةة مقةةال  ."ى مكام ةةة اح شةةار ادلخةةدِّراتتَةْ مةةُ  السةةلطات يف م عةةا الةةّدول  لةة
َ ةةُث يف الةةنَةْفِس َحْشةةَ مت ُمَؤقَة َةةةت َوتَةْف ِةةُك بِاجِلْسةةِا، وَ " الغةةو ُر اجِلْسةةَا َواِبْ َسةةاَ  َوتَةبةْ ُر َمةةاَدَم َُِّةةدِّ َُخةةدِّ

ِنةةَ  ِمةةْ  ادل
ْ َضةاِء اْسةرتَْخاَء يَةْغَشةى بَةْ ةَض األَ  -بِالَ ْ اِيةِك  -خْلََدُر ا" ادل س  ة الفقدية الك ي يةورد يف . "آمَاِت الَ ْ اِ 

لَالَةةِة رتا ، َوَ َقنَةةُ  ِ َُخةةدِّر  بِ َمَ لَةةُ  َخةةدِ : َوَخةةَدَر اْلُ ْضةةَ  َِّْةةِدياتا . اْلَكَسةةُ  َواْلُف ُةة ُر : َواخْلَةةَدُر . أَْو اجلََْسةةَد ُكلَةةُ  
ُر َخةةَدرَُأ الَشةة: إْ َساِسةةِ  َويُةَقةةاُل  ِمْقةةَداَن الْةةَ ْ ِ  ... َمةةاَدَم ُتَسةةبُِّب يف اِبْحَسةةانِ : اَاُ  َوَخةةَدرَُأ اْلَمةةَاُة َواْلُمَخةةدِّ

َدَم ََِّْ لِةةةُف الاْلُمَخةةةدِّرَاُت أَحْةةةة َ . بِةةةَدَرَمات  ُم َةَفاِوتَةةةة  ، َكةةةاْلبَةْنِا َواحلَِْشةةةيِو َواألَمْةيُةةة نِ  ِف ُأُاةةة ذِلَا ْخةةةِ تاَع ُم َةَ ةةةدِّ
َدةةةةا اْلُمْسةةةةَ ْخاَ  َوَغْ َِنةةةةا  ...َوتَةنَةةةةاُوُل اْلُمَخةةةةدِّرَاِت َكاحلَِْشيَشةةةةِة َواألَمْةيُةةةة ِن َواْلَقةةةةاتِّ َواْلُك َكةةةةاِيِا َواْلبَةةةةةْنِا . َمِة ِمنةْ

ُيَسةةبُِّب تَةةَدْنُ رتا يف  ْدَمةةاِن ، شلَةةاإىَل ابِ بِاْلَمْضةةِ  أَْو ال َةةْدِخِا أَْو َغْ ِِ َةةا يَةْنةةُ ُا َ ْنةةُ  تَةْغِييةةَب اْلَ ْقةةِ  ، َوقَةةْد يةُةةَؤدِّي 
 (.باخ  ار" )َ ْقِلَيِة اْلُمْدِمِنَا َوِاَ ِ ِدْا ، َوتَةَغ رِ احْلَاِل اْلُمْ َ ِدَلِة يف اخْلَْلِو َواخْلُُلوِ 

َخةةةةةدِّرَات" ادل سةةةةة  ة ال ابيةةةةةة ال ادليةةةةةةت ةةةةةاف 
ُ
 جةةةةة  الشةةةةةخ   ةةةةة  الةةةةة  كا يف "بتحةةةةة   "ِإْدَمةةةةةاُن ادل

 وي ةبا اسة  مال . مةدم  للمخةدر ف الشةخ  ادل ةا  اة أ احلالةة بتحة اسة  مال سلةدِّر م ةا، وي ةا 

 للمةةدمنا أكريةا مةة  رلةةاد  ةادم، و لةةك ألن الاغبةة ادللّ ةةة يف ادلخةةدر، تنطة ي  لةةى بالنسةبة ادلخةدرات

ا  لةى ادلخةدر، إىل درمةة إاةاب   االةة احقطةاع ادلخةدر  اال  ماد اجلسماين،   ة  أن اجلسةا ي ةبا م  مةدت
حَتَمرة  ادلخةدِّر،   ة  أن اجلا ةات الة    االةة وبابضةامة إىل  لةك، ُي ةا  ادلةدمن ن. تناولة  إ ا ت قةف  ة 
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وينة ا  ة  نة ا ا  يةا  . األوقةات، ُت ةبا غة  كاميةة يف وقةت ال ةو كاحت كامية للشةخ  يف وقةت مة 
 ."لل   ل  لى درمة ال تث  حفسدا ادلدم  جلا ات أكرب

مة ن إدمةان ادلخةدر أو اال  مةاد  لية  نة   الةة  WHOدليةة و بقا ل  ايةف منعمةة ال ة ة ال ا"
  وت ضةةةةم  نّ اسةةةة دتك ادلخةةةةدر الطبي ةةةة  أو ادل ةةةة مةةةة  اخلةةةةدر وال سةةةةما ادلا لةةةة  أو ادلةةةة م  تنشةةةةت بسةةةةبب

 :خ ائ   اآلتية
 .رغبة  ارمة أو  امة قداية لتس ماار يف ت ا   ادلخدر واحل  ل  لي  بتي  ايقة -ٔ
  .مي  واضا ل يادم اجلا ة -ٕ
 .ا  ماد مسم  وحفس   لى تتث ات ادلخدر -ٖ
 . (م ٕٗٓٓ بدادل  ال، " )ح ائا وتتث ات ضارم  لى الفاد وا  م  -ٗ
م  ةةا   ٓٓ٘وتشةة  ح ةةائا الب ةة ا ادل ةةاية  ةة  ح ةةائا مسةةا اسةة طت   أمةةاي  لةةى  ينةةة مةة  "

%( ٚٚ)كةان أق انةا ( طسة  ال شةاي  يف ادل  سة)أن الدوام  النفسية ل  ا   احلشيو يف سة  مبكةام  إىل
، يف  ةةا كةةان الةةدام  األقةة   ل  ةةا   األميةة ن نةة  اال  مةةاد ادل  ةةةنةة  رلةةارام األاةة ا  واحل ةة ل  لةةى 

بالنسةبة لل شةيو م حة  أكريةا بالنسةبة % ٕ٘ لي  دل امدة ال م  الشاق، وإ ا كان الدام  اجلنس  يشك  
 .(، باخ  ارم ٕٗٓٓ  بدادل  ال،" )م  الفئة ال  تس ء اس  مال %( ٓ٘)لألمي ن 
 

 الثقافة

تبةدأ  ةاب دا مة  ادلخةدرات تشة  الدراسةات إىل أن حسةبة مة  ادل  ةا ا للمخةدرات مة  الشةبا  
ين ةا الرتب ية ن يف اسة ريمار أوقةات الفةااه واالن مةام . كاف بتضاارنا ال  ت   إىل  ةد اذلةتك  دون  لا

   .بغ   لكالس قطا  الشبا  دلا حام  قب  االحشغال  رباما ال يفب

ننةةةاك اقةةةرتان واضةةةا بةةةا ت ةةةا   ادلةةة اد النفسةةةية بكامةةةة أح ا دةةةا وخةةةربم "تشةةة  الدراسةةةات إىل أن 
ال  ةةةةاة لريقامةةةةة نةةةة أ ادلةةةة اد، وادل مريلةةةةة يف السةةةةماع والاؤيةةةةة ، وومةةةة د أاةةةةدقاء ي  ةةةةا  ن، وومةةةة د أقةةةةار  

  (.ٕٚم، ص  ٖٕٓٓاذل ال، " )ي  ا  ن

لرتبيةةة ب نااةةانا ابةابيةةة والسةةلبية يف تكةة ي  اال ةةاأ ضلةة  أمةةا مةةد  م اليةةة األسةةام يف ال نشةةئة وا"
ادلخةدرات أو اخلمةة ر أيضةةا مةة ن الدراسةةات وح ةةائا الب ة ا  ندةةا مس فيضةةة تةة د ا اةةا الك ةةب وا لةةدات 

مفةةةة  األسةةةةام ميكةةةة  أن يكةةةةّ ن اآلبةةةةاء واألبنةةةةاء  ةةةةا   . والةةةةدوريات ال لميةةةةة االم ما يةةةةة والنفسةةةةية والرتب يةةةةة
ميكةة  أن تكة ن الريقامةةة الفا يةةة لألسةةام واحلة  الةة ي تن شةةا مية  ادلخةةدرات ا انةةا زلبةة ا أو سةل كية سةة ية، و 

وقةةد تشةةكلت أ ةةا  ال نشةةئة نةة أ يف . زلايةةدا  لةةى األقةة  إلاء أحةة اع م ينةةة مةة  ادلخةةدرات ولةةيس ضةةدا ذلةةا
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ا مجيةةة  أغلةةةب ادلنةةةا و ادل بةةة ءم بادلخةةةدرات ألسةةةبا  حف يةةةة خااةةةة باق  ةةةاديات األسةةةام الةةة  يسةةة فيد مندةةة
أ ضةةاء األسةةام  ةةا مةةيدا األبنةةاء بطبي ةةة احلةةال،  ةةي ي ةة  إىل درمةةة تةة ارا أسةةاار مدنةةة اجللةةب وال  ليةة  

وت شةةك  أيضةةا أ ةةا  و ةةا   ال نشةةئة لةةد  األسةةا ادلسةة دلكة . لةةد  ال ةةائتت ادلشةة غلة بال جةةارم وال  ليةة 
سةةةة  تل ألسةةةةبا  ت  لةةةةو ولقةةةةد احبريةةةةو مةةةةندا اال ...  لةةةةى حفةةةةس حسةةةةو اسةةةة  تل ال جةةةةارم أو ال  ةةةةا  

بال ناقض ال شاي   ضل  مادتا أخطانا ون  اخلم ر مغيبة لل ق  وتبةاا  ارهتةا واسة  ماذلا  ق ضةى قة احا 
 احلشةةةيو وت ائمةةة  -  ةةةا امةةة  ومدةةةة حعةةةا ال جةةةار وادل-وأقلدةةةا خطةةةاا . وضةةة ية يف دول  ابيةةةة إسةةةتمية

 Juridicalالقةةاح    شةةاي ية أو ال خلةةف الريقةةايفاميةةة ال وميريةة   لةةك بةةالفج م الريق. والقةةات ادلفةةرت لل قةة 
Culture Lag.  إن مريةة  نةة ا ال نةةاقض قةةد يةةؤدي إىل تنةةاقض مرييةة  لةة  يف  مليةةة ال نشةةئة والرتبيةةة يف
، م ٕٗٓٓ بةدادل  ال، " )ادلشةج ة لل  ةا    نةد الشةبا أم اء قيمدا بريقامةة ال  ةا   األسام ال  تل ثت 

 .(باخ  ار

وكة لك ودون مسة    ال  ةدي مالال ض يفا ومؤسسات الرتبية وال  مي  إن دور وسائ  اب تم 
 ٕٗٓٓ – ٜ – ٜٕاةةة يفة السياسةةةة، ) نيةةةة مل ياتةةةو إىل ادلسةةة    ادلطلةةة  واذليئةةةات الديدور ادلسةةةامد 

  (.ٖٕٛٛٔال دد 

قةةد تكةة ن مدينةةة وميكةة  تقسةةيا ا انةةات األسةةا ثقاميةةا إلاء ت ةةا   ادلخةةدرات يف أرب ةةة ا انةةات 
 :ون  كما يل مساراهتا  لى م عا 

أسةةةةام  ات ثقامةةةةةة سةةةةلبية ال تبةةةةةا   سةةةةة قب  األبنةةةةاء أختقيةةةةةا بةةةة  تسةةةةة ى ل  قيةةةةةو  -ٔ
 ةةةةب  مطلقةةةةة مكاسةةةةب ماديةةةةة وحت ةةةةي  اللةةةة ات بةةةةدون ضةةةة ابط وت طةةةة   ايةةةةات 

ألماادنةةةا يف السةةةدا والسةةةفا وال نقةةة  وتفةةةا  يف الريقةةةة بتبنائدةةةا وبناهتةةةا وتامةةة   ةةةندا 
ن الةةة ي يريةةةو بتسةةةات  ال يةةةرتكدا مةةة  اةةة بة سةةةيئة إ .دفء ادل اب ةةةة وب ةةة م ال  ميةةة 

 ؟ النس وكا م  غاور أغاق أا اب ؟ وكا م  إ ال أنلك 
أسةةام  ات ثقامةةة اةةام ة مشةةغ لة بةةتم ر الةةدحيا ال هتةة ا   اربةةة رةةانام ابدمةةان وال  -ٕ

 .تشغ  حفسدا ب   ا أماادنا ورل م دا ضد ن ا البتء ال عيا

ا االحف اا ال ام م رتك ا ال ألماادنةا يف حتديةد أسا  ات ثقامة م قلبة تارم تندا   -ٖ
سةةل كياهتا وت مدةةاهتا وتةةارم أخةةا  تةة الن بةةا األمةة ر وت ةةاب  ا ايةةات وحتةةاول تقةة   
السةةةةةل كيات ونةةةةة أ األسةةةةةا تنق ةةةةةدا خةةةةةربات احلةةةةة م يف األمةةةةة ر وغيةةةةةا  األنةةةةةداف 

 .واحلاص  لى قيا ال  ة والدي 
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مدةةة نةة ا اخلطةةا ادل فشةة  بةةا  م  م  ةة ر ت ةةدم ال ةةدم دل اأسةةا  ات ثقامةةة اةابيةةة  -ٗ
حت ا  متام اال  يةا   باح عام وم  با  ال قاية م  خبث ادلخدرات والبنات األبناء 

اآلسةةةةة  وال اقةةةةة  ال ي بةةةةة  إىل السةةةةةق   يف نةةةةة ا ادلسةةةةة نق  النفةةةةة   كةةةةة  ال تنقةةةةةاد 
ثقامةةة نةة أ األسةةا الكاميةةة أ ةةب  مةةا . خطةة ات الشةةيطان مضةةت  ةة  الشةةيطان حفسةة 

 نةةةدنا القةةةدرم  لةةةى حفةةة  غ نةةةا وحت ةةةا  إليةةة  الف ةةةائ  ( +O) ةةةيلة الةةةدم تكةةة ن بف
 .مي و ذلا أن ت ربع ذلا م نف دا األخا 

 العوامل النفسية واالجتماعية لتعاطي المخدرات

 لى ادلخدرات وقد تسا د ادلةدم   لةى اخ يةار تل ب دورا يف ال  ا   وابدمان  كري م  ام    مثة
( relief of stress) ِّفةيض ال ة تا والقلةوو ( peer pressure)ألاة ا  ضةغط ا  : ايةو ابدمةان مندةا

ل يةادم ال مة  أو ( increased energy)، وليةادم الطاقةة أو ادلشةكتت األسةاية النامجان م  ادل احام الي ميةة
 to escape)أو نابةةا مةة  ال اقةة  ( to relax, to relieve pain) لبةةا للاا ةةة أو الةة خل  مةة  األمل 

reality) ،وكسب الريقة بالنفس  حتقيو االس قتلية واب سا  بال ات(to feel more self-esteem) . 

: مندةةاال تقةة  خطةة رم مةة  األسةةبا  السةةالفة الةة كا وتشةة  ب ةةض الدراسةةات إىل أسةةبا  أخةةا  
 مةةى ال قليةد األحشة ء قةيا وثقامةةة ا  مة  االسة دتك  الةة  تبةال  يف الامانيةةة واال  مةاد  لةى الكماليةةات، 

وننةاك مة  يضةيف ن دوامة  . و ب ادلغامام والفااه وغيا  األنداف ادل مدة لنشا  الفاد والاغبة يف ادل  ةة
، أو مسةا دهتا يف ليةادم االح بةاأ يف ليادم القدرم اجلنسية الاغبة: أخا  إىل ما تقدم مندا  لى سبي  ادلريال

يسبب م امدة اب با  بةاللج ء للمخةدرات،  وابمكاحات ادل ا ة با ال طل ات  ج  ادل اءمةو  واليقعة،
( bodybuilders)وننةةةةةاك مةةةةة  الاياضةةةةةيا مةةةةة  يسةةةةة  ا بةةةةةتح اع م ينةةةةةة مةةةةة  ادلخةةةةةدرات لبنةةةةةاء األمسةةةةةةام 

خةةةدرات ادل م ةةةيدموأخةةة ا مةةة ن الةةةب ض يقةةة  يف  (anabolic steroids)وال ضةةةتت ميسةةة خدم ن مةةة اد 
            .سد لة احل  ل  لى ادلمن  ات وكريام ابغااءاتل

مشكلة ت ا   ادلخدرات وابدمان  ليدا مريلدا مري  غ نا م  ادلشكتت االم ما ية وراءنا "
  ام  ام ما ية  ديدم نامة ومؤثام ت باي  م  رل م  إىل آخا، ب  وم  ماد إىل ماد آخا وم  ن أ 

 :االم ما ية  ال  ام 
 .ال تقات األساية -ٔ
 .ت ا   األب ي  أو أ د ا للمخدرات -ٕ
 . تتث  مجا ات األادقاء -ٖ

http://www.bartleby.com/65/an/anabol.html
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 .السل ك ادلن اف للشخ  -ٗ
 . درمة ال دي  -ة٘
 .وم د ادلخدر -ٙ
 .ال دخا و ا  اخلما -ٙ
 . وسائ  االت ال اجلمان ي -ٚ
 .الريقامة السائدم - ٛ
 .(م ٕٗٓٓ ، ا  و " )ادلس    االم ما   االق  ادي -ٜ

مةة  ادل لةة م أن ادلسةةاما مةة  ال ةة بة ال ةةاحلة يكةة ن يف مةةتم  وادلت ةةأ أن السةةفا منفةةادا أو مةة  
وت يةةد وِّفةةو ادلةة ا أ يف أداء دورنةةا اةة بة سةةيئة مةة  مدالةةك الشةةبا   يةةث ِّةةف الضةة ابط االم ما يةةة 

االسةةة قتلية ال سةةةيما يف  مااةةةة ال ةةةتثا بالريقامةةةات الغايبةةةة و ابةةةة ادلمن  ةةةات بثبةةةات الف  لةةةة أو القةةة م أو
و لةك اس نادا إىل  لك ال بد م  أن حسنت بسنة احلبيب الى اهلل  لي  وسةلا يف السةفا . ما لة الشبا 

أِ  ةة. رمقةةة متم حةةة  ةةرب اح قةةاء ى اللَةةُ  َ َليةةِ  وَسةةَلا أَن َرُسةة َل اللَةةِ  َاةةلَ  :   مةةاو بةةِ  ُ ةة يب   ةة  أبيةةِ   ةة  َمةةدِّ
  .ٔ"والاَاكباِن َ يطاحاِن والريتثُة ركبَ  ،الاَاكُب  يطانَ ": قال

 سمات المتعاطين

 :مسات ادل  ا ا وت اماهتا مقال( م ٖٕٓٓ)و  يد اذل ال ( م ٕٗٓٓ) كا مح د  ليمات 

 ا  قان ال ينا ولوغان الب ا .ٔ
 الض ف واخلم ل و     ال م  

 الب د    ال اق  .ٕ

 االك ئا  .ٖ

 (violent behavior) السل ك ال دواين .ٗ

 برناق  ند ب ل أق  رلد د بدينواال  ب  .٘

 ال تقات السيئة م  األادقاء .ٙ
 ال تخا ليت .ٚ

                                                 
1
اللَةُ  َ َليةِ  أب اُ  اجلداِد    َرُسة ِل اللَةِ  َاةَلى  ،ا َلد الريالث  ، لإلمام الرتم ي(و اا ال ل )سن  الرتم ي  

 ". بَاُ  َما َماَء يف كاانيِة أن يسامَا الَاُمُ  و دأُ . وَسَلا
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 ات االت تلف حية رلد لة .ٛ

 ام ال غيب    ادلؤسسة ال  ليميةكري .ٜ

 الساقة  .ٓٔ
 السخط ول م اآلخاي  .ٔٔ

 كريام ال غيب    البيت .ٕٔ

 الن م أثناء الدرو  واحملاضاات .ٖٔ

 .(ب  اف) اخلداع والك   .ٗٔ
 

 الوقاية والعالج

  ي غ  إلةيدا ال الةدان نةا أكريةا األ فال ال ي"ات ال خ  ية  لى أن   م  الدراستؤكد الكري 
ي  ي  لمةة ن كيةةف ي  ةة ون بةةاأيدا  كمةةا تريبةةت الدراسةةات أن األ فةةال الةة. األ فةةال   ةةاحة مةة  ادلخةةدرات

 (.م ٖٕٓٓراض ، " )إ ا  اة  ليدا ما يضانا" ال" ل ا قميكندا أن ي" ال"الشخ   ويق ل ن 
كان أن ية  لا الطفة  أن ي  مة  ادلسةئ ليات بال ةدريا مشة ا بت يةة ال طةاء ويقضة  م  األ ية  

قةال ت ةاىل . أوقات  باألم ر احملم دم كما أن ا  ياد ال تم م  ال غا امام أمان لة  مال ةتم قاينةة الفةتا
ْلاَلُم رِْمةةَس مِّةةْ  َ َمةةِ  الَشةةْيطَاِن مَةةاْمَ ِنُب ُأ َلَ َلُكةةْا يَةةا أَيةرَدةةا الَةةِ يَ  آَمنُةة اْ ِإَ َةةا اخْلَْمةةُا َواْلَمْيِسةةُا َواألَحَ ةةاُ  َواألَ }

ةَنُكُا اْلَ ةةَداَوَم َواْلبَةْغَضةاء يف اخْلَْمةِا َواْلَمْيِسةِا َوَيُ ةةدَُكْا َ ة . تُةْفِلُ ة نَ   ِْكةِا اللّةةِ   ِإَ َةا يُاِيةُد الَشةةْيطَاُن أَن يُ قِةَ  بَةيةْ
يةةةا أيدةةةا الةةة ي  اةةةَدق ا اهلل  "قةةةال ادلفسةةةاون  (.ٕٜ - ٜٓ:  ادلائةةةدم) {ن َةُدةةة َن َوَ ةةةِ  الَ ةةةتَِم مَةَدةةةْ  أَحةةةُ ا مر 

و لةةك يشةةم  ، ونةة  القمةةار: وادليسةةا، ونةة  كةة  مسةةكا يغطةة  ال قةة : ورسةة ل  و ملةة ا بشةةا  ، إ ةةا اخلمةةا
 ونةة  احلجةةارم الةة  كةةان: واألح ةةا ، واةةدع  ةة   كةةا اهلل، شلةةا ميةة   ةة ة مةة  اجلةةاحبا، ادلااننةةات وضل نةةا

ةةا ذلةةا ونةة  الِقةةداا الةة  يس قسةةا : واأللالم، ومةةا ين ةةب لل بةةادم تقابتةةا إليةة ، ادلشةةاك ن يةة ا ن  نةةدنا ت عيمت
ماب  ةدوا  ة  ، إن  لك كلة  إٌَ ِمة  تة يا الشةيطان، أو اب جام  ن ، اا الكفار قب  ابقدام  لى الش ء

آلثةام لكةا أن يُلِقة  بيةنكا مةا ي مةد ال ةداوم إ ةا يايةد الشةيطان ب ة يا ا .ل لكا تفة لون باجلنةة، ن أ اآلثام
وي امكا     كا اهلل و   ال تم بغيا  ال قة  يف  ةا  ، بسبب  ا  اخلما ول ب ادليسا، والبغضاء
قةةال  .(ادل ةة ف الاقمةة : ال فسةة  ادليسةةا" )مةةاح د ا  ةة   لةةك، واال ةة غال بةةاللد  يف ل ةةب ادليسةةا، اخلمةةا

َك ِمَ  اْلِكَ اِ  َوأَِقِا الَ َتَم ِإَن الَ َتَم تَةنةَْدى َ ةِ  اْلَفْ َشةاء َواْلُمنَكةِا َولَة ِْكُا اْتُ  َما أُوِ َ  إِلَيْ }"م  ثناؤأ 
، ت  ما أُحة ل إليةك مة  نة ا القةاآن"قال ادلفساون (. ٘ٗال نكب ت)،  {الَلِ  َأْكبَةُا َوالَلُ  يَةْ َلُا َما َتْ نَةُ  َن 

احملامعةةةةة  لةةةةى ال ةةةةتم تندةةةةى اةةةةا بدا  ةةةة  ال قةةةة ع يف ادل ااةةةة   إن، وأدِّ ال ةةةةتم اةةةةدودنا، وا مةةةة  بةةةة 
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وتقةة   رغب ةة  يف ، ويةة داد إمياحةة ، يسةة ن  قلبةة ، ادلةة ما ألركا ةةا و ةةاو دا، و لةةك ألن ادلقةةيا ذلةةا  وادلنكةةاات
. ولَةة كا اهلل يف ال ةةتم وغ نةةا أ عةةا وأكةةرب وأمضةة  مةة  كةة   ةة ء، وتقةة  أو تن ةةدم رغب ةة  يف الشةةا، اخلةة 

: ال فسةةةة  ادليسةةةةا" )ميجةةةةاليكا  لةةةةى  لةةةةك أكمةةةة  اجلةةةة اء وأومةةةةاأ، ا مةةةةا ت ةةةةن  ن ِمةةةة  خةةةة   و ةةةةاواهلل ي لةةةة
ٌ ... وادليسةةةا واحلةةةو أن اآلي ةةةا يشةةة ان إىل اخلمةةةا والفكةةةا اخلةةةاايف ادل مريةةة  بةةةاأللالم  .(ادل ةةة ف الاقمةةة 

 .يك ن ابر اد إىل ال تم كمف اا للنجام
 :راتميما يل  رلم  ة  اق وقائية دلكام ة ادلخد

 .إ ا ة الطف  بالا اية ال امة واحملبة الدائمة .ٔ
 .احل ر م  ال دلي  ال ائد واال  دال يف إ طاء النق د .ٕ

 .والنفست ليد ثقامة اةابية تب ا الطف  بت ية محاية الدي  وال ق  وال اة وادلال  .ٖ

تةةةة م  دورات مكريفةةةةة للم ةةةة وما اجلةةةةدد كةةةة  ت ةةةةبا أسةةةةانا آمنةةةةة يف  اهتةةةةا مطمئنةةةةة يف  .ٗ
 . اهتا ، س يدم يف مس هتاحشا 

إ ا  ةةاة  ليةة  أمةةا ميةة  ضةةار " ال"تةةدريب الشةةبا   لةةى ادلدةةارات احلياتيةةة ايةةث يقةة ل  .٘
نةةةةة  ِّةةةةةاف مةةةةة  أنلةةةةة  م خشةةةةةى ت ةةةةةا    بةةةةةة وا ةةةةةدم تشةةةةة اك "وأن ال يسةةةةة ف  ب بةةةةةارم 

 ...".بالس ادم

 .تشديد  ق بة ادلدمنا  لى ادلخدرات وادل اماي  اا م  أم  رد دا  .ٙ

ال بةةد مةة  ال تكيةةد  لةةى أن ا  مةة  بتسةةاأ ال يكةةاأ ادلةةدمنا كت ةةخاص بةة  يكةةاأ م لدةةا  .ٚ
 .ن ا ادل ا  اجلل يف وأن اهلل سب اح  م ا ذلا أب ا  ال  بة وم  اخلطت ال س يف 

 .إةاد مس شفيات ومؤسسات إات ية م خ  ة لل  دي ذلا األما اجلل  .ٛ

 .ل قاية منداتنمية ال    ا  م   خبطام ادلخدرات وسب  ا .ٜ

م ا قن ات ال  اور م   ا ة الشبا   لى ادلس  يا األساي وا  م   ل لبيةة  .ٓٔ
 . امياهتا، ور اية م انبدا، وم امة م احاهتا

 .احلاص  لى ال  بة ال احلة .ٔٔ

ادلخةدرات مسة م " "ابميةان أقة   مة  ابدمةان"بث الكلمات االةابية مة  مرية   .ٕٔ
لكة  " "أحا أل م حفس  قبة  أن ألة م النةا " "ادم ق يةابحسان ل  إر " "قاتلة ول هتا ساا 

 ".داء دواء

تضةةةةةما ادلنةةةةةانا الدراسةةةةةية السةةةةةيما يف ادلا لةةةةةة ادل  سةةةةةطة والرياح يةةةةةة واجلام يةةةةةة  .ٖٔ
 .  ض  ات  ملية ل  سي  مدارك الشبا  لل قاية م  ادلخدرات

 . ث اب تم  لى اح قاء باارلدا ومو منع ر تاب ي واضا وراسخ .ٗٔ
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كاميةةةةة ل  ريةةةةف الشةةةةبا  وغةةةة نا مةةةة ن البطالةةةةة مةةةة  أسةةةةبا  اةةةةن  الفةةةةاص ال .٘ٔ
يف ا  مةةة  تةةة م  ( Economic Goals)إن مةةة  أنةةةداف االق  ةةةاد . االضلةةةااف

      تة م  مةاص مناسةبة لكة  ( Full employment)ماص ال  ريف الشام  
 ,McConnell & Bruue)ادلة ا نا الة ي  لةديدا القةدرم والاغبةة يف ال مة  

2005, p. 9  )باسةة ريناء اسةة ريمار ال طةة   بشةةا  أن ال يك حةة ا يف سةة  الدراسةةة
 . ال يفية
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 افهم نفسك وارحم حالك" تكفه"
ون  تنط ي  لى مضاما ... كلمة ك ي ية حس نجد اا وحطالب م  ختذلا ادلسا دم " تكف "

أم  م امدة  ال د واحلب وال الء وصلدنا الي م ُتس خدم ضم  محلة إ تمية مباركة لنشا ال    م 
ادلخدرات يف أوسا  الشبا  مج ي  الشكا وال قديا للقائما  لى إمتام ن ا ال م  ال  و الديو 

ألح  ال  ك أن ا رم األ  ون  يبك  مَةْقد ابن  ألح  ت ا ى ادلخدرات و . احلضاري وإىل ادل يد م  ال م 
 سب اح  أن يق  اجلمي  م  تلك سلك سبي  ادلساما اريا    ل م خاد ة م  ال  ر الكئيبة حستل اهلل

قد ت    لل ق  البا   أن ادلشكلة ليست " ادلخدرات ق لت ولدي" بارم . ادلتساويةالس داوية النداية 
 ".ول  حطو ال مان ذلجاحا"مينا كآباء وليست يف األبناء منل م ادلخدرات وح يب ال مان وال يب مينا 

والكري  م  " ادل لمة ال حتب ابن " "  سَقط ولديادلدر "إن ِدقة ال  ب  م  ستمة ال فك  
ال بارات قد حس خدمدا ل ربيا تق  حا م اب  وا د يكف  لن مد  لغ حا ولك  أااب  كري م ميك  أن 

امدم ين كلمة  و  ندما يطلقدا الشا  ك  حفدا " تكف ن"ح ا . تُ مددا ألحفسنا كما يق ل ب ضدا
ل ك ي   خ ية مس قلة مس ن م ولك  اهلل سب اح  ال يغ  ما بق م  م طلبات ادلا لة ال ماية و ام  

يا بو إحك لست  فتت اغ ات ك  حُتمِّ  اآلخاي  أولارك .  ي ي ا ال م   لى تغي  اخلل  م  الداخ 
اركب سفينة الفضيلة مت ... يا بو اركب م نا يف سفينة اخل  وال ِّاق السفينة بسيف السفانة ... 

.. يا بو ادلخدرات رمَس مت تدحس حفسك وأساتك وو نك ب .. ك إن أردت الستمة إال ميدا ااا ل
يا بو ليس . ادلخدرات ال تق   أ دات ولك  الب ض منا يضيِّ  حفس  ميدلكدا ب تباع خط ات ادلخدرات

ةدي للفي إال ما س ى مت تلا غ ك متحت بال   اق  وس ف حُتاسب  لى أ مالك ول  كان الل م 
ل م ا أحفسكا وال : لكان ال  ب  لى العاوف، وا بة الس ء، والشيطان ولك  الشيطان يق ل

ادلسئ لية كب م م  ا كاحت مغايات الشيطان كري م م ن وا ات ابميان أكريا إن أردت أن تسلك . تل م ين
َوَ دَُكْا َوْ َد احلَْوِّ َوَوَ دترُكْا َمَتْخَلْفُ ُكْا َوَما  َوقَاَل الَشْيطَاُن َلَما ُقِضَ  اأَلْمُا ِإَن الّلَ  } .السبي  ال  يا

أَحَْا ِ ُْ اِِخُكْا َكاَن ِ َ َ َلْيُكا مِّ  ُسْلطَان  ِإاَل َأن َدَ ْ ُتُكْا مَاْسَ َجْبُ ْا ِ  َمَت تَةُل ُم ين َوُل ُم ْا أَحُفَسُكا َما 
 .ٕٕإباانيا، {ِ َا َأْ اَْكُ ُم ِن ِم  قَةْبُ  ِإَن العَاِلِمَا ذَلُْا َ َ اَ  أَلِيَا َوَما أَحُ ْا ِ ُْ اِِخَ  ِإينِّ َكَفْاُت 

و ندما يسكا يغو ن أ األبيات لل ام  الشا ا  اخلمامار مغام بيف الك مة أليب  نيفة  كان 
 :األم ي

 َداِد ثَةْغاِ لِيَةْ ِم َكاِيْةَدة  َوسِ      *      َأَضاُ ْ ين َوَأير مَةَيت َأَضاُ  ا
يف ي م . ن ا الشا  يتيت إىل غام   ت يسا وي مري  ب لك األبيات ون  مث  ميل م م    ل  دائمات 

: قال ا ما م   مارحا: أب   نيفة ا ت  مقال ألنل  مفقد  أو بس (الشا  )ال سس  أأخ م  األيام 
أب   ن  لي  متساع إ ح  وكانماس ت  األم يف احلبس ملما أابا أب   نيفة ت م  إىل  أخ أ ال سس ون 

أالا : بسبب  مقال وستل   ما ماء األم متقب   لي   إال حلامة تنف  النا  يتيت أب ا  ادلل ك ال نيفة 
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! م ن كان قد أخ   قاب  مت لق أ م ق  يف  بس  إن   مارات أخ أ  سس األم  ليلة ك ا: اهلل األم 
ملما رآأ أب   ابمام قام الشا  ليشكا. امات أليب  نيفةإكا     لى الف رمتما  يسى ب  م سى ب  تق

.. ي كاأ بقنا ة خا ئة  ادلا رددنا الشا   ندما يل م ن غ نا! .. ؟ن  أض ناك يا مي:  نيفة قال ل 
أب  نيفة ي لمنا أن ك  حفس  ا كسبت رنينة وأحك أيدا الشا  تس طي  أن تسلك سبي  الس ادم 

 . اية وتس طي  أن تدو  خبط اتك ادلخدرات قب  أن يف ت األوانوتس طي  أن تس  ضل  اذلد
احلكايات    ال لماء "مقال  الق  أ ية  - متق الفق  والقاح ن-أب   نيفة الن مانأدرك 

والق ة السابقة تدلنا  لى  قيقة ةب أن ال ". وزلاسندا أ ب إ  م  كري  م  الفق  أل ا آدا  الق م
ن  أن اجلمي  ةب أن ي  م  مسئ لي   الفادية واجلما ية لضمان مس م سفينة تغيب    األ نان أال و 

قااراتنا ال و   ي  دد بشك  كب  م  ال ي ُحستل  ن  ن م  حا ادلخدرات قاار وليس قدر إ. اخل 
 . راومنا

 
 

 على طريق األمل رسائل وبدائل
ُا اخلَْطَاِئَا ال َةَ ابُ نَ . آَدَم َخطَاءَ  ر َبِو كُ ) :قَاَل َرُس ُل اهلِل الى اهلل  لي  وسلا "أيدا الفي   (َوَخيةْ

يا بو إحك لست  فتت اغ ات  . إن اليت  أس ء أح اع اخلساان (رواأ الرتم ي يف سنن  با   كا ال  بة)
اق م غيا بو اركب م نا يف سفينة اخل  وال ِّاق السفينة بسيف السفانة ... ك  حُتمِّ  اآلخاي  أولارك 

يا بو ادلخدرات .. اركب سفينة الفضيلة مت  ااا لك إن أردت الستمة إال ميدا.. وتغاق غ ك م ك
ادلخدرات ال تق   أ دات ولك  الب ض منا يضيِّ  حفس  .. رمَس مت تدحس حفسك وأساتك وو نك ب 

ت بال   اق  يا بو ليس للفي إال ما س ى مت تلا غ ك متح. ميدلكدا ب تباع خط ات ادلخدرات
وس ف حُتاسب  لى أ مالك ول  كان الل م ةدي لكان ال  ب  لى العاوف، وا بة الس ء، 

ادلسئ لية كب م م  ا كاحت مغايات الشيطان  . ل م ا أحفسكا وال تل م ين: والشيطان ولك  الشيطان يق ل
الَشْيطَاُن َلَما ُقِضَ  اأَلْمُا َوقَاَل } .كري م م ن وا ات ابميان أكريا إن أردت أن تسلك السبي  ال  يا

َدَ ْ ُتُكْا ِإَن الّلَ  َوَ دَُكْا َوْ َد احلَْوِّ َوَوَ دترُكْا مََتْخَلْفُ ُكْا َوَما َكاَن ِ َ َ َلْيُكا مِّ  ُسْلطَان  ِإاَل َأن 
ُكْا َوَما أَحُ ْا ِ ُْ اِِخَ  ِإينِّ َكَفْاُت ِ َا َأْ اَْكُ ُم ِن ِم  مَاْسَ َجْبُ ْا ِ  َمتَ تَةُل ُم ين َوُل ُم اْ أَحُفَسُكا َما أَحَْا ِ ُْ اِخِ 

ك  حفس  ا كسبت رنينة وأحك أيدا الشا  تس طي  . ٕٕإباانيا، {قَةْبُ  ِإَن العَاِلِمَا ذَلُْا َ َ اَ  أَلِيَا 
ادلخدرات قب  أن  أن تسلك سبي  الس ادم وتس طي  أن تس  ضل  اذلداية وتس طي  أن تدو  خبط اتك

 . يف ت األوان
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قال  ٔ"ْلَ اِلُد أَْوَسُط أَبْةَ اِ  اجلَّنةِ ا"ويف احلديث ال  يا  .ا فأ حفسك وال هتلك أنلك أيها األب
أي خ  األب ا  وأ تنا، وادل   أن أ س  ما ي  س  ب  إىل دخ ل اجلنة وي  س  ب  " اَاا احلديث النب ي 

إن للجنة أب ابات وأ سندا دخ ال : و ة ال الد وماا ام ماحب ، وقال غ أإىل وا ل درم دا ال الية مطا
 (. ادلباركف ري" )دخ ل  لك البا  األوسط ن  زلامعة  ق ق ال الد أوسطدا، وإن سبب

ال الةةدم أ عةةا من لةةة مةة  ال الةةد واحلةةديث يشةةملدا وبلةة  ال اةةف النبةة ي يف ننيئةةا لةةك م أيتهااا األ 
واةة ا مةة ن اب سةةان إليدةةا والةةرب اةةا  روم  ٕ"ال مدةةا مةة ن اجلنةةة حتةةت أقةةدامدا"ال تكاميدةةا إىل القمةةة  نةةدما قةة
 .اجلداد وث اب  أ لى اجلنان

تةب وابةدأ  دةدا مديةدا ولة  ِّسةا أبةدا مةالالق يف السةماء ال بالةدناء  تاجر بالمخادراتمأيها ال 
 ي ي  بةةد اهلل بةةرتك لةة  وأن الةةأن ال ائةةب مةة  الةة حب كمةة  ال  حةةب وا لةةا . والربكةةة لل كةة  ال للةة ك 
مةت  "َ َ َضُ  الَلُ  َخةْ ات ِمْنة ُ  تَاَرَك َشْيَئاً لِلَّهِ َمْ  "ويف احلديث النب ي الشايف أما م ن اهلل كا  ال طاء 

إن الة ي ي ةا  لةى ادل  ةية   ابة   ةديد مةاهلل  .ِّو الفقا واخلسةاان مال  بةة  مةاان و ةاء واةفاء
َوالَ حَتَْسةةَََّ اللّةةَ  َغةةاِمتت } "قةةال ت ةةاىل  .الَقَدةةار: والةةَديَاُن ، القاضةة احلَكةةا  أي الةةَديَانُ احلكةةا ونةة  

 (.ٕٗ: إباانيا) {َ َما يَةْ َمُ  العَاِلُم َن ِإَ َا يُةَؤخِّاُُنْا لِيَةْ م  َتْشَخُ  ِميِ  األَْبَ اُر 
 .وأحا  ياتك ب  ب كب كا ربك  قلبك  دا :على المخدرات أيها المدمن

وا لةا أن ابميةان أقة   مةة   .والاضة ان ب ةك اآلن بةت تةادد وامةض وم ةك مة  اهلل الضةياء  لة  تا
يعةة  ابميةةان م ةةدر . مدمةةا تقةةادم ال مةةان وتغةة  ادلكةةان  أ عةةا سةةتا ي سةةلا بةة  ابحسةةاننةة  ابدمةةان و 

  إال ب ةتا النيةات واة ة ال ة ائا ومة  أ ةب اهلل سة قيا متحينة للنفة   الشةاردم ولكة  السةل كيات ال ت
السةةةف  ال  ةةةاي  لةةةى اليةةةبس والعةةة  ال ألن و ... كةةةان لةةة  مطي ةةةا ، وألمةةةاأ مسةةة جيبا ، ولنديةةة  مس سةةةلما 

نكة ا مضةت  م ن اهلل ال يغ  النف    ي تبدأ نة  أوال وِّ ةار  ايةو األمة  أ  مايس قيا إ ا كان ال  د 
تةةةاك  .وم ةةةاين احلكمةةةةسةةةنة واحليةةةام ونكةةة ا سةةة بقى سةةةنة السةةة   خالةةةدم خبلةةة د قةةةيا ال ةةةدل ومةةة الي  احلةةةو 

 (.ٜٔٔ: ال  بةةة) "وَُك حُة اْ َمةةَ  الَ ةاِدِقاَ  يَةا أَيةرَدةةا الَةِ يَ  آَمنُةة اْ اتَةُقة اْ اللّةة َ "لة  ت ةةاىل ادل ااة  بدايةة ادلشةة ار لق  
 وياضةيكوي ل   تحك يف الةدحيا ثاحيا  بفضل  ٌ ي طفيكبامح   أوال أقب   لى اهلل يقرت  منك مينجيك 

 "...قَةةاَل َرُسة ُل اللَةةِ  َاةةَلى اللَةةُ  َ َلْيةِ  َوَسةةَلَا ِإَن اللَةةَ  قَةةالَ  :َ ةْ  َأيب ُنَايْةةةاََم قَةةالَ "ويف احلةةديث  اثالريةة يف اآلخةام
َ امِةِ  َ ةَي أُِ بَةُ   بِالنةَ َوَما تَةَقَاَ  ِإَ َ َ ْبِدي ِبَشْ ء  َأَ َب ِإَ َ شلَةا امْة َةَاْضةُت َ َلْيةِ  َوَمةا يةَة َاُل َ ْبةِدي يَة َةَقةَاُ  ِإَ َ 
رِْملَةُ  الَةِ  مَيِْشة  ِاَةا مَِ َ ا َأْ َبْبُ ُ  ُكْنُت مَسَْ ُ  الَةِ ي َيْسةَمُ  بِةِ  َوَبَ ةاَُأ الَةِ ي يُةْبِ ةُا بِةِ  َويَةَدُأ الَةِ  يةَةْبِطُو ِاَةا وَ 

                                                 
 .رواأ أمحد والرتم ي وغ  ا وا    الرتم ي والسي    واأللباين ٔ
ال م رملدا مريَا "ويف رواية . ٜٕٗٔ، رقا احلديث ٜٕٙص  ٔاحعا األلباين يف ا يا اجلام   . رواأ أمحد ٕ

 ".اجلنة
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  ال  اضةة  وأوردأ النةة وي يف بةةا َرَواُأ اْلُبَخةةارِير احلةةديث  "...ِ يَ حَةةُ  نَةةُ  َولَةةِئْ  اْسةة َةَ اَ ين ألُ ْ ِطيةَ ِو ألُ َوِإْن َسةةتَلَ 
 .با  ا اندم رياة ال احلا
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 .م ٕٕٓٓ-٘-ٗ: الك يت. ال جارم ال ادلية

مك بةةةة . ٔ . ادلخةةةدرات والطايةةةو إىل اذلةةةتك(. نةةةة ٘ٔٗٔ)النقيةةةب زلمةةةد بةةة   لةةةى ،  بةةةدالكا 
 .مدد ال  نية

 (. م ٕٗٓٓ) بدادل  ال، اتا 
-ٕٙ)م قةة  اجل يةةام حةةت  . منعةة ر  ةةام  لل قايةةة مةة  ادلخةةدرات( . م ٕٗٓٓ) ليمةةات، محةة د 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C77A68EC-(: م ٕٙٓٓ-ٔ

htmE74E0BEC4FDD.-A438-4776-C640 
. رةةةانام ابدمةةةان ودور أمدةةة م اب ةةةتم ال ابيةةةة يف مكام  دةةةا(. ٖٜٜٔ) مةةةا، م ةةةطفى كامةةة  

 .ٕٖٙ – ٙٛٔٙ: رقا ال دد. م ٖٜٜٔ،  ٗ، ٜٕا يفة ال   ، : الك يت
% ٛ: يف ام  اا احللقةة النقا ةية  ة ل واقة  ادلخةدرات يف ادلةدار  (. م ٕٗٓٓ)الفضل ، ماح  

رقةةا . م ٕٗٓٓ-ٔ-ٔٔ: اةة يفة القةةبس.  بةةا الطالبةةات% ٗ  وحسةةبة اح شةةار ادلخةةدرات بةةا الطةةت
 . ٜٙٛٓٔ: ال دد

واالق  ةةةادية ادلؤديةةةة إىل ت ةةةا    ال  امةةة  االم ما يةةةة(. م ٕٕٓٓ)القشةةة ان، محةةة د والكنةةةدري، ي قةةة   
ا لةة الرتب يةة، ال ةدد : الك يةت. (ادلةدمنا الكة ي يا دراسة ميداحيةة  لةى  ينةة مة )ادلخدرات وادلسكاات 

 .  م ٕٕٓٓ، خايف ٘ٙ
-ٕٙ)م قةة  اجل يةةام حةةت .  ةةاق  ةةت  وتتنيةة  مةةدمو ادلخةةدرات(. م ٕٗٓٓ)ا ةة و  ، أمحةةد 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CEB516A6-(: م ٕٙٓٓ-ٔ

AF865EF5226F.htm-9352-4690-02FE 
. ٕٔال ةةةدد. تقايةةةا الك يةةةت يف أسةةةب ع(. مٕٓٓٓ)ادلاكةةة  الدبل ماسةةة  للدراسةةةات االسةةةرتاتيجية 

 .مٕٓٓٓماي   ٕٓالسبت . الك يت

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C77A68EC-C640-4776-A438-E74E0BEC4FDD.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C77A68EC-C640-4776-A438-E74E0BEC4FDD.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C77A68EC-C640-4776-A438-E74E0BEC4FDD.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CEB516A6-02FE-4690-9352-AF865EF5226F.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CEB516A6-02FE-4690-9352-AF865EF5226F.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CEB516A6-02FE-4690-9352-AF865EF5226F.htm
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: الك يةةةت، ٔ . الشةةةبا  وادلخةةةدرات يف دول اخللةةةيا ال ابيةةةة(. م ٜ٘ٛٔ) بةةةدالامح  ، م ةةةقا
 . اكة الابي ان للنشا وال  لي 

مةةة  سةةةجناء ابدمةةةان يقل ةةةة ن % ٓٗ: ادلقةةةدم اخلةةة تن. م ٕٙٓٓ -نةةةة  ٕٚٗٔ)النبدةةةان، اليف 
 .ٕٔٔٗٔم، ال دد  ٕٙٓٓمربايا  ٚٔ، مايدم الاأي ال اميف .  ائيا    ادلخدرات وي دق ن يف ال  بة

: ، الك يةةةةتٕ . األضةةةةاار وال ةةةةت : ادلخةةةةدرات (. م ٖٕٓٓ)اذلةةةة ال،   يةةةةد سةةةةلطان ادلشةةةة ان 
 . اللجنة ال  نية دلكام ة ادلخدرات

مؤسسةةة : الك يةةت. ا  مةة  وآمةةة ادلخةةدرات(. م ٕٓٓٓ)إدارم ال تقةةات ال امةةة : ولارم الداخليةةة
 .الشاوق
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