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 اإلاجخمعالتربيت ألاسسيت ودوزها في جىعيت ألابىاء مً مخاطس 

 – اإلاخدزاث أهمىذجا -

Family education and its role in educating children about the dangers of 

society 

- Drugs as an example. 
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تهدف َرٍ الىزكت البحثُت الى ابساش مخاهس املخددزاث ُىدى الو دد ودوز مئطظداث      

الخيؼدددددتت عحخماُُددددددت مددددده الخددددددد مدددددً مئػددددددساتها الظدددددلبُت ال دددددد  تهددددددد عطددددددخلساز الى  دددددد   

لُه جىمً أَمُت الدزاطت مه الخِسف ُىى أطالُب ال د  جدبِادا  وعحخماعه لؤله اٌ، ُو

 مخاهس َرٍ الٌاَسة ُىى الو د . ألاطسة مه الخد مً

ومددً َىددا ًمىددً حظددلُى اللددىي ُىددى فاُلُددت ألاطددسة مدده مىاحاددت املخدددزاث ومددا جخل دده  

ددددت ُىددددى أبىاعهددددا وىجهددددا  هدددداز الخ دددداُىه ألاٌو الددددري ًي دددد   فُدددده  مددددً أكددددساز مادًددددت ومِىٍى

الو دددددد ولادددددرا ًخمثدددددد َددددددف الدزاطدددددت مددددده الخِدددددسف ُىدددددى فاُلُدددددت ألاطدددددسة مددددده مثدددددد َدددددرٍ 

ُّ وعهحسافاث وفُما اذا وان لؤلطسة وعده ودامه مده مىاحادت َدرٍ تفدت ل د  كبدد املىاك

را ما جم لخىؿد الُه.     لدوثها َو

 املجخمّ. ؛ألاطسة، الخىُُت ؛مخاهس املخدزاث ؛املخدزاثلولماث اإلافخاخيت: ا
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Abstract: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 :مقدمت

حِخبر ألاطسة ألد أبسش مئطظاث التربُت والخيؼتت عحخماُُت ال   حِمد ُىى    

ت ال سد ُىى ج ً ٍَى ت مً اللُم واملبادة الظلُمت مه جيٍى لً الاهت الو د بمجمُى

اللُم الظاتدة  لخ ادي الىكَى مه الِدًد مً املؼىالث عحخماُُت وعهحسافاث ال   كد 

جخلف الِدًد مً تزاز الظلبُت ُىى ال سد ومً بين َرٍ عهحسافاث واملؼىالث هجد 

ت.  حِاهي املحرزاث وال   باجذ تهدد الىُان عحخماعه واطخلساٍز وطير الِملُت التربٍى

دزاث وبجمُّ أػيالاا وأهىاُاا حِبير ًُ لدور خلد مه التربُت ان حِاهي املخ

والثلافت الظاتدة وىجها اهحساف مباػس ًُ مظاز التربُت مه املجخمّ فخِاهي املخدزاث 

دلُد آخس ُىى أن لبِم مئطظاث الخيؼتت عحخماُُت فلدان ملياهتها فاألطسة مثال 

أَدافاا لىً مه لاالث ما هجد أن َرا  مجاٌ للخيؼتت والتربُت ٓالبا ما ًـِب مه جحلُم

ت .  املجاٌ بدأ ً لد مـداكُخه التربٍى

ت ًجِلىا مه حظايٌ داتم  أن الخدًث ًُ فلدان ألاطسة لبِم امل اَُم التربٍى

حم  الو د مً  ا ًلي ٍو لٌى أطباب حِاهي املخدزاث مه ًد كُام ألاطسة ال   حِخبر دُز

 مخاهس وآفاث احخماُُت ُدة.

The drug is one of the most important risks facing the individual 

in his daily life and through his interactions with other individuals in 

other areas. This highlights the main need for the emergence of 

educational institutions in the face of such deviations and avoiding their 

risks to the individual and society. 

Therefore, the importance of the current study is to highlight the 

effectiveness of the family in the face of drugs and the consequent 

material and moral damage to its children being the first interactive 

framework in which the child is established. Therefore, the purpose of 

the study is to identify the effectiveness of the family in such subjects 

and deviations. In the face of this scourge even before it occurs. 

Keywords: Drugs; drug risks; family; education; community. 
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لُه البد را ما هىد  ُو مً أن جيىن لؤلطسة فاُلُت مه مىاحات مثد َرٍ املؼىالث َو

د ألاطسة  الخوسق الُه والبحث ًُ فاُلُت ألاطسة مه مىاحات مثد َرٍ عهحسافاث َو

ىي أم هه مجسد مجاٌ ٌُِد  هخاج البُىلىجه فلى مه ًد  الُىم حعه بدوزَا الخُى

 جىثُف حاىدَا مه املجخمّ. الخٔيراث عحخماُُت ال   جحخاج مً ألاطسة 

ن مؼددديلت حِددداهي املخددددزاث وادماجهدددا مدددً أهعدددر املؼددداود عحخماُُدددت خودددىزة ولادددا ا         

، وحظدددددى ر مٌِددددم هاكدددداث ال ددددسد واملجخمددددّ 
ا
 وهُ ددددا

ا
جددددؤزير كددددىي ُىددددى جلدددددم أي مجخمددددّ همددددا

س وال وامياهُاتهدددا وحِخبدددر مدددً أُلدددد املؼددداود ال ددد  جىاحددده املجخمدددّ الددددوله مددده الىكدددذ الخاكددد

 و لادددددددرا جبدددددددرش الخاحدددددددت املاطدددددددت 
ا
ًيددددددداد ًدددددددخخلف م هدددددددا مجخمدددددددّ طدددددددىاي ودددددددان مخلددددددددما أو هامُدددددددا

 ملئطظاث الخيؼتت عحخماُُت. .

ان ألاطسة همجاٌ للتربُت والخ اُد  ًخىلاا ملىاحات مؼىالث ُدة كد حِترق ألابىاي      

د البحث ًُ فاُلُت ألاطسة مه  محازبت ومىاحات وال   حِخبر املخدزاث ألدَا ولارا هٍس

د جحاٌو ألاطسة  ىى املجخمّ َو يها بخوىزتها ُىى الو د ُو مثد َرٍ املٌاَس ومدي ُو

خلم آلُاث ملحازبت جلً آفاث عحخماُُت أم أجها ال جصاٌ ج خلد َرا الجاهب مً الخيؼتت 

 والتربُت و مىه ًمىً هسح الدظاٌإ الستِع الخاله:

ت الاجخماعيت في الحد مً مخاطس ميف حسهم ألاسسة مأخد مؤسساث الخيشئ -

 اإلاخدزاث على الطفل ؟.

 وحؼمد ال سكُت الستِظُت ما ًىه:

ُت ألابىاي مً مخاهس املخدزاث مه املجخمّ الجصاتسي مً  - حظام ألاطسة مه جُى

خالٌ آلُاث الخيؼتت عحخماُُت داخد املجاالث عحخماُُت ال   ًخ اُد فيها 

 الو د .

 :أهميت الدزاست 

ُت جىمً أ َمُت الدزاطت مه الخىاٌو املىكىعه مه البحث ًُ فاُلُت ألاطسة مه الخُى

ُت  مً مخاهس املخدزاث ُىى ألابىاي اكافت الى حظلُى اللىي ُىى مبادة ألاطسة مه الخُى

عحخماُُت و فاُلُتها مه الىطى عحخماعه والتربىي مه مىاحات عهحسافاث عحخماُُت 
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كافت الى جىكُح اطاام ألاطسة مه مىاحات عهحسافاث واملخدزاث بؤهىاُاا، باإل 

 عحخماُُت واللدزة ال   جمخلىاا مه حظُير الخيؼتت الظلُمت للو د.

 :أهداف الدزاست 

 تهدف الدزاطت الخالُت الى الجىاهب الخالُت:

جىكُح الدوز ال ِىه لؤلطسة مه مىاحات عهحسافاث عحخماُُت وهساتم مىاحات   -

 ث.َرٍ عهحسافا

البحث ًُ آلُاث فاُلُت ألاطسة مه مىاحات املخدزاث وفُما اذا وان لؤلطسة وعه  -

ا ُىى الو د.  وامه بمخاهَس

جبُان زلافت ألاطسة مه مىاحات املخدزاث مً خالٌ الخ اُالث عحخماُُت ال    -

 حظاهد ُىى الخد مً اهدؼاز مثد َرٍ املٌاَس مه املجخمّ الجصاتسي.

 :الدزاساث السابقت 

  ظاهسة حعاطي اإلاخدزاث في ألازدن (اإلاىسىمت ) 1997زاطت طلُمان الدزاٌظتد 1

َدفذ َرٍ الدزاطت عحخماُُت الى جحلُد ًاَسة حِاهي املخدزاث مه ألازدن بجمّ 

املِلىماث ًُ الٌاَسة والخِسف ُىى خـاتف املخِاهين وأطباب الخِاهي  والٌسوف 

  املحُوت باملخِاهي لين بدأ حِاهي املخدزاث .

 واخخيرث 97وأطخخدم البالث مه َرٍ الدزاطت ُُىت جخؤلف مً )
ا
( مبحىزا

ت  ألامً  ولداث الُِىت بـىزة ٓير ُؼىاتُت مً املخِاهين املىحىدًً مه مصخت مدًٍس

الِام لِالج  دمان ُىى املخدزاث ومظدؼ ى السػُد للصخت الى ظُت وكد أُخمد 

لىماث ًُ الٌاَسة  هما أُخمد ُىى البالث ُىى مىهج املسح بالُِىت لٔسق حمّ املِ

 مىهج دزاطت الخالت  اذ كام البالث ببحساي دزاطت الخالت لخمع لاالث مً الُِىت .

أما أَم ألادواث املظخِملت لجمّ املِلىماث فلد أطخخدم البالث مه َرٍ 

الدزاطت اطخمازة عطدباهت وامللابلت  أما أَم عطخيخاحاث ال   خسج بها البالث مً 

 دزاطت فه :ال
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ت )- ( طىت 29-22أن الؼباب أهعر حِاهُا للمخدزاث اذ واهذ ال تت الِمٍس

 أهعر مً مثُالتها مه حِاهي املخدزاث.

أجطح ٓالبُت أفساد الُِىت ٌِاهىن مً مؼاود ه ظُت ُىد بداًت   -

 الخِاهي .

 جبين أن ٓالبُت أفساد الُِىت وان لام أؿدكاي ًخِاهىن املخدزاث . -

بت ُالُت مً أفساد الُِىت واهىا بال طابلُه احسامُت ُىد جبين أن وظ  -

بداًت الخِاهي ، لارا فؤن الخِاهي كد ًئدي الى دفّ الصخف هحى 

 . (1997: الظلىن  حسامي )طلمان

النــاًل ث اإلاىفىتــاث علــى جلفيــت جــسا م فياهددذ  بِىددىان    2211أمددا دزاطددت الخمددىزي  -

لخِدسف ُىدى الخـداتف الصخـدُت وعحخماُُدت َدفذ الدزاطت الدى ا الشسف في ألازدن"

مددددت ووددددان مددددً أَددددم الىخددددات  ال دددد  جىؿددددلذ اليهددددا هدددده جدددددوي  للمىكىفدددداث وأطددددباب َددددرٍ الجٍس

املظددددددخىي عكخـددددددادي للىالدددددددًً والددددددصوج بظددددددبب حِدددددداهيهم للمخدددددددزاث والىحددددددٌى واللمدددددداز 

ظدددي ومؼداَدة ألافددالم  بالُددت، وأن أهعددر مددً هـدف املبحىزدداث كددد حِسكددً لئلًددراي الج

أو الى  د   ولالبتدزاش الجي دد   مدً َدئالي املدددمىين لُدث جمثدد مدده مٌِمده باللدسب و ًددراي 

 مً كبد الصوج زم مً الد أفساد ألاطسة. 

( مه دزاطت حايث للخِسف ُىى ابسش ألاطباب ال   جئدي 2228هما وأػاز الخىالدة ) -

طت ُىى ُُىت ميىهت لخِاهي الِلاكير واملخدزاث مً وحات هٌس املخِاهين وهبلذ الدزا

( مخِاهي للمخدزاث مً املساحِين للمساهص واملظدؼ ُاث ال   جلدم الِالج 384مً )

ت  للمدمىين، وأًاسث الىخات  أن أَم ألاطباب لخِاهي املخدزاث واهذ املؼىالث ألاطٍس

مً احد الخـٌى ُىى اللرة واملخِت اكافت الى وظُان الامىم واملؼاود وان ٓالبُتهم ال 

ىن بالخِالُم الدًيُت وان كِف الىاَش الدًن  لدحهم دفِام لئلدمان ُىى ًخمظي

 (28)ُبد الخمُدن د ض،  املخدزاث.

ومدددددً خدددددالٌ عطدددددخِساق للدزاطددددداث الظدددددابلت ًدبدددددين أن َدددددرٍ الدزاطددددداث مددددده مٌِمادددددا 

جىاولددذ البحددث مدده الِىامددد وألاطددباب والدددوافّ املئدًددت الددى حِدداهي املخدددزاث ، اكددافت الددى 

يدددددر مِسفدددددت ال ُدددددت والصخـدددددُت ومِسفدددددت عخخالفددددداث بدددددين املددددددمىين ٓو ساف خـددددداتف الدًمٓى
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مت هدُجت حِاهي املخدزاث والجساتم والظلىهُاث املمازطت مً كبد  املدمىين والِىد للجٍس

ُىددددى مخِدددداهي املخدددددزاث بؼدددديد ُددددام، أال أن مددددا ًميددددز َددددرٍ الدزاطددددت بؤجهددددا حددددايث للخِددددسف 

ال تاث ال   جخِاهى و هُاث املىحسفت للمدمىين، اججاَاث اطس املدمىين هحى هبُِت الظلى 

 ليىجهم ألاهعر الخياوا مه َرٍ ال تت) مدمن  املخدزاث(. املخدزاث

 اإلادىز ألاول: الجاهب الىظسي للدزاست ) ألاسسة / اإلادرزاث( -

 أوال: طبيعت ألاسسة وجصا صها 

ظىن ولىن  بؤجها: حماُت مً ألاف حعسيف ألاسسة   -1 ساد جسبوام ُالكت : ٌِسفاا   بٓس

رٍ الجماُت حِِؽ مه داز والدة  وزوابى هاججت مً ؿالث الصواج والدم والخبن  َو

سجبى أُلاعها بِالكاث احخماُُت مخماطىت أطاطاا املـالح وألاَداف  ٍو

 (16، 1998)طُد مىـىز: املؼترهت.

ًخطح مً خالٌ َرا الخٍِسف أن ألاطسة حماُت اوظاهُت جسبوام ؿلت   

 لام أَداف مؼترهت ومـالح والدة.اللسابت و 

ٌِسفاا  حماٌ الُِ ت  بؤجها الجماُت امليىهت مً الصوج والصوحت وأوالدَما ٓير 

 (194، 2212)الُِ ت،  املتزوحين الرًً ًلُمىن مِا مه مظىً والد.

 جصا ص ألاسسة: -2

ا ًُ باقه الجماُاث  ت مً الخـاتف و املميزاث ال   جميَز لؤلطسة مجمُى

مىً جلخُف أَم خـاتف ألاطسة مه الىلان الخالُت:عحخماُ )ابىاللوُف:  ُت ألاخسي ٍو

2211 ،43) 

خُت  - ألاطسة حماُت احخماُُت داتمت جخيىن مً أشخاؾ لام زابوت جاٍز

 وجسبوام ببِلام ؿلت الصواج  أو الدم والخبن .

 أفساد ألاطسة ُادة ًلُمىن مه مظىً والد ًجمِام. -

ُ ت الخيؼتت عحخماُُت للو د الري ألاطسة هه املئطظت ألاولى  - ال   جلىم بًى

ًخِلم مً ألاطسة هثيرا مً الِملُاث الخاؿت بحُاجه مثد املاازاث الخاؿت 

 باألود وامللبع...
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ألاطسة ولدة للخ اُد عحخماعه املخبادٌ بين أفساد ألاطسة الرًً ًلىمىن بخؤدًت  -

 (24، 2002نامل: ) .ألادواز والىاحباث املخبادلت بين ُىاؿس ألاطسة

خُت وجسبوام  - - ألاطسة حماُت احخماُُت داتمت جخيىن مً أشخاؾ لام زابوت جاٍز

 ببِلام ؿلت الصواج أو الدم والخبن .

 (43: 2211)ابىاللوُف:  أفساد ألاطسة ُادة ًلُمىن مه مظىً والد ًجمِام. -

 أهميت ألاسسة في الخيشئت ألاسسيت: -3

لُت الخيؼتت عحخماُُت لؤلبىاي مً أحد الىؿٌى الى جيؼتت لؤلطسة أَمُت بالٔت مه ُم    

)كازة: مبيُت ُىى أطع طلُمت جىِىع ُىى البىاي عحخماعه ومىه جبرش أَمُت ألاطسة مه

 :( 54ن 2212

ان ألاطسة هه الىطى الري ًحلم لل سد اػباَ لاحاجه الوبُُِت وعحخماُُت  -

. ا املجخمّ لبلاي الىَى ُت ًلَس  بـىزة ػُس

 ثد ألاطسة الخللت ألاطاطُت مه املجخمّ، فـالح ألاطسة ًئدي لـالح املجخمّ.جم -

جىمً أَمُت ألاطسة أًلا مه جحلُم اللبى عحخماعه مً خالٌ أطالُب  -

ت املمازطت.  الخيؼتت ألاطٍس

اداث  - حظاَم ألاطسة مه هلد زلافت املجخمّ الى ألاحُاٌ املخِاكبت مه ػيد كُم ُو

ير الجاتص.واججاَاث فخدبلىز لدي ا  لو د اللدزة ُىى الخمُيز بين الجاتص ٓو

لُف الِ ُ ي ُىاؿس أخسي جىمً فيها أَمُت ألاطسة هه  (32، 2011 :)العفيفي :ٍو

ت الخُاة  وظاهُت. -  حظاُد  ألاطسة ُىى اطخمساٍز

خِلم عطخلالٌ  - مه ألاطسة ًخِلم الو د مِاوي الى اح والىد والجد مه الخُاة ٍو

ت  خِلم الخـاتف والظماث الصخـُت ال اكلت مه اللساز ولٍس الخ ىير ٍو

.ً  والـبر والثباث واملِاملت الخظىت للىاض ومظاُدة تخٍس

اداجه وجلالُدٍ. -  ػيد مىٌم ًحافٍ ُىى زلافت املجخمّ ُو

جحلُم الىلدة عحخماُُت بين ألافساد مً خالٌ الِالكاث  وظاهُت اللاتمت  -

 داخلاا.
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 ثاهيا: اإلاخدزاث

 :درزاثحعسيف اإلا -1

دددت مددده هالُدددت البِدددذ  والخددددز: الٌلمدددت    دددى طدددتر ًمدددد للجاٍز مؼدددخلت مدددً الخددددز .... َو

والخددددزة: الٌلمدددت الؼددددًدة، والخدددادز الىظدددالن والخددددز مدددً الؼدددساب والددددواي :فخدددىز ٌِتدددري 

 (232)ابً مىٌىز،  الؼازب وكِف.

ُدددً ءددد  ي  ًلددداٌ: خددددز الِلدددى اذا اطدددتردى فدددال ًوُدددم الخسهدددت وودددد مدددا مىدددّ بـدددسن         

.  وحجبه ُىه فلد أخدٍز

وذهددس  مددام اللسامدده مدده  ال ددسوق  بددؤن املظددىس َددى الددري ٌٔوددي الِلددد وال حُٔددب مِدده        

الخددددىاض ...واملسكددددد َددددى املؼددددىغ للِلددددد والخؼددددِؽ وألافُددددىن وطدددداتس املخدددددزاث ال دددد  جثيددددر 

 (217)اللسامه: د ض، الخلى اليامً مه البدن.

دددت مخِدددددة ول ددد  جلدددً ومددده اللٔدددت ال سوظدددُت جولدددم ولمددد ت مخددددز ُىدددى مدددىاد هُماٍو

 ال   جباَ ُىد باثّ الِلاكير ال   وظخِملاا مه لُاجىا الُىمُت.

ًدددددددت جولدددددددم ولمدددددددت مخددددددددز  دددددددت ال ددددددد   DRUGومددددددده اللٔدددددددت  هجليز ُىدددددددى املدددددددىاد الىُماٍو

ىددى الِلدداكير الوبُددت وهددرا ُىددى املددىاد الظددامت.  وظددخِملاا ًىمُددا همددا جولددم ُىددى الىباجدداث ُو

 (23، 1997وي: )'الظال 

هما ًجب  ػازة الى م اىم  دمان باُخباٍز حِاهي ود املدىاد املىههدت أو املظدىىت 

أو املالىطددددت ال دددد  حظدددددخخدم مدددده ٓيدددددر الٌددددسوف الوبُددددت وال ددددد  جددددئدي الدددددى لدددداالث الؼدددددروذ أو 

 (42)لازر: د ض:   دمان ال   جئدي بؤكساز ه ظُت واحخماُُت ُىى الو د.

دددئزس َدددرا مددده جددددَىز  صدددخت ال دددسد والىكدددَى مددده ألامدددساق اكدددافت الدددى جددددمير أحادددصة ٍو

 البدددن  همدددا لاددا جدددؤزيراث أخددسي ُىدددى مظددخىي الجاهدددب الى  دد   والـدددخه والِلىدده وألاخالقددده

 .(15، 1841)الخرً ي: 
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 أسباب وعىامل حعاطيها: -2

ان أطددددباب اهدؼدددداز ًدددداَسة املخدددددزاث وحِاهيهددددا ال ًحـدددديها الِددددد، اذ ليددددد مجخمددددّ 

 ج     َرٍ الٌاَسة، فه  هابِت مً ًسوف الِـس وأطبابه الخاؿت. أطباب خاؿت مه

وللد أطام الخدًث ًُ أطدباب حِداهي الؼدباب للمخددزاث والىخدات  املترجبدت ُدً 

ذلدددً ألاطدددخاذة َبدددت كدددُاي مددده هخابهدددا  مددده بُدىدددا مساَدددم  بلىلادددا:  ًلجدددا املساَلدددىن ُدددادة الدددى 

ُىددى الخىُددف مددّ الخٔيددراث ال دد   املخدددزاث للاددسوب مددً مؼدديلت مددا أو بظددبب ُدددم كدددزتهم

جحددددر لادددم، ولؤلطدددف فدددبن املىخ ِدددين مدددً ججدددازة َدددرٍ الظدددمىم ٌظدددخٔلىن فسؿدددت كدددِف 

لدددددددمىن لاددددددم املخدددددددزاث بددددددال ملابددددددد ألُاهددددددا -املددددددساَلين خددددددالٌ جلددددددً ال تددددددرة مددددددً لُدددددداتهم ٍو

اث مىث ت ل   ًلمىىا ُمالي حددا ...  وبجُس

ددد         ىمددا بِددد ًددىم ًددصداد ُدددد املدددمىين، ُو سحددّ ٍو د الىفُدداث مددً املدددمن  املخدددزاث ٍو

ظدت للمدىث بددال مدً هللده الدى  الظبب املباػس مه ذلً الى أن املحُوين باملددمً ًتروىهده فَس

مظدؼ ى أو مصخت للِىاًت به اذا أؿابه مىسوٍ خىفدا مدً اطدخجىاب الؼدسهت لادم ألامدس 

رٍ الىكاثّ جدٌ ُىى أن جس ُليهم مخاُب ال لـس لاا َو  دمدان ٌظدلب  الري ٌِسكام ٍو

 (73) كُاي: دض، الىاض اوظاهُتهم.

لددددددٌى الدددددددهخىز محمددددددد ُبدددددداض هددددددىز الدددددددًً مدددددده هخابدددددده كلدددددداًا الؼددددددباب مدددددده املجخمددددددّ        ٍو

املِاؿس:  ......هثيرا ما ٌِاوي ال سد مه مىاكف مخخل ت مً الؼِىز باإللبان هدُجت فؼله 

خِمددم َددرا الؼددِىز ولمددا اؿددودم مددً ؿددِىباث  مدده جحلُددم مددا ًومددح الُدده مددً أَددداف، ٍو

ىدتددر جيخدداب شخـددُت ال ددسد لالددت مددً  ساكُددد ممددا ٌؼددٍِس بددالللم وعهختدداب وال جددص ُو ُو

ُدددددم الخددددىاشن الى  دددد   ججِلدددده ًبحددددث ُددددً للددددٌى بدًلددددت حُِددددد لصخـددددِخه َددددرا الخددددىاشن، 

 بحُث ًحلم ال سد ما لم ٌظخوّ أن ًحلله مه الىاكّ.

ز ودي ًلودّ  ؿدلخه بدالىاكّ الدري لدم ًدخح مه َرٍ الخالت كدد ًلجدؤ ال دسد لخِداهي املخدد      

ظدبح مده ُدالم مدً الخُداٌ وألالدالم ٌظدمح لده دم  -له جحلُم ما ًومدح الُده، َو ولدى ُدً هٍس

م والخُاٌ باجه وهمىلاجه.  -الَى  (62)ُباض: دض،  ببػباَ ٓز
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ىاكددت مدده هخابدده الؼددباب ومؼددىالجه عحخماُُددت مدده  ومدده ه ددع  هدداز ًلددٌى الدددهخىز ُىدده بُى

ت   ان أطددباب ًدداَسة حِدداهي املخدددزاث الٌددسوف املادًددت وعحخماُُددت ال دد  املدددن الخ لددٍس

حت احخماُُت مً الؼباب مً بوالت وأشماث أخسي ألامس الري ًجِد امياهُت  حِِؼاا ػٍس

 عهصالق مه بئزة املخِاهين َُىت مه محاولت للاسوب والهجسة مً الىاكّ الري زفله..... . 

ددت أخدددسي مددً الِىامدددد ال دد  حظددداَم بؼدديد مباػدددس أو والخلُلددت أن َىددد            ان مجمُى

ىاكت: ٓير مباػس مه ج     َرٍ الٌاَسة وطى ػباب ألامت .  (236، 2227)بُى

ـدد حت البُلدداي جسطددم فيهددا مددا  ت مددً هددسف الىالدددًً، فالو ددد وال وهدده التربُددت ٓيددر الظددٍى

طددالمي فالىدُجددت حؼدداي فددبذا واهددذ جسبِخدده مىددر البداًددت مبيُددت ُىددى أطددع ومبددادة الدددًً   

هدده اوظدددان ؿددالح بدددبذن ال حِدددالى، وال أكـددد مددده كدددىله بددؤن ودددد اللدددىم ًيددىن ُىدددى الىالددددًً 

فاىان ألاطسة واملدزطت واملجخمّ ولىً ما أكـدٍ َى أن الو د أٌو مدا ً دخح ُُيُده ًدسي 

دددى ٌِخبدددر َدددرا ألاب كددددوة لددده فبهددده والخددداٌ  أمددده وأبددداٍ فدددبذا وحدددد الو دددد ألاب ًددددخً مدددثال َو

ا ًيددىن مددً الـددِب اكىاُدده بِدددم الخدددخين اذ هُددف ٌظددخوُّ ألاب أن ًمىددّ ابىدده ُددً َددر

 ء  ي َى ً ِله وهما كُد كدًما فاكد ال   ي ال ٌِوُه .

أكف الى ذلً السفلت الظِتت، اذا وان عجـاٌ بلىم مىحسفين ومـالبتهم ًدئزس          

خماُُددت ليددد اوظددان، فهدد  هثيددرا ُىددى ُلددد وج ىيددر الؼددباب، ألن السفلددت مددً الخاحدداث عح

ت فبذا  ؿلخذ ؿلح  وظان والِىع بالِىع.   مخؤؿلت مً الى ع البؼٍس

َرٍ بِم ألاطباب الستِظُت ال   جيدىن طدببا مده اهحدساف الؼدباب، َدرا وزمدت أطدباب     

أخسي لىكَى الؼباب مه ػبح املخددزاث لخـداا الؼدُل ُىده الواوداوي مده هخابده الى دِع 

 أكساز املخدزاث بلىله : مِالم الخيراث بؼسح 

ددددددم ادزان الىثيدددددر مدددددً الىددددداض لِىاكدددددب حِددددداهي        ألامُدددددت وكدددددِف الثلافدددددت الصدددددخُت ُو

املخددددزاث ومدددً هالُدددت أخدددسي جدددىفس املددداٌ تن مددده أًددددي هثيدددر مدددً ال تددداث ألامُدددت طدددىاي مدددً 

هالُدددت الخِلدددُم أو مدددً هالُدددت الىٌافدددت ومدددً هالُدددت زالثدددت امياهُدددت لـدددٌى املدددىاهىين ُىدددى 

دددب بِدددم  دددت ال ددد  ًمىدددً أن جدددئدي الدددى  دمدددان بِظدددس. وفُمدددا ًبددددوا طددداىلت تهٍس أهدددىاَ ألادٍو

وجددداٌو هثيددر مددً أهددىاَ املخدددزاث املمىددَى جددداولاا دون اليددام السكابددت واهخمدداٌ  حددساياث 

 . را الخداٌو ب َو  (86، 2222)الواواوي:  ال   جمىّ َرا التهٍس
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 خدزاثثالثا: الىظسياث اإلافسسة ل هدساف وحعاطي اإلا

 هظسيت الاهدساف:  -1
ا
أػاز الِالم دً ُد ما جصاٌ أن الظلىن املىحسف لِع لخمُا

بؼيد ُمولم ومه امللابد لِع ازادًا فلد ًىحسف ال سد بِامد الـدفت زم 

ٌِىد الى الظىاي بِامد الـدفت، هما أهه كد ٌظلً الظلىن املىحسف ببزادجه 

ى ٌِلم بؤهه ًخالف الِاداث والخلالُد  املخ داولت مه املجخمّ الري ٌِِؽ َو

 فُه

ت  ىى ذلً جلدم هٌٍس ولىً جؤحي ُىامد أخسي جدفّ ال سد هحى عطخمساز مه عهحساف، ُو

 لخِاهي املخدزاث وادماجها هظلىن ًبدز مً أشخاؾ ال ًخخل ىن مه 
ا
عهحساف ج ظيرا

م ممً ال ًخِاهىن املخدزاث.  طماتهم وؿ اتهم ًُ ٓيَر

 جسي بؤن املخ    
ُ

 أو لُث
ا
 أو خاهتا

ا
 مىحسفا

ا
ِاهين ًسون أّن حِاهي املخدزاث لِظذ طلىوا

ً  هؤن ٌِدون حِاهي املخدزاث ال  راز أمام تخٍس ساث وألُا ُىى ألاكد ًلِىن له الخبًر

.ً  ًلس بؤلد طىاَم، بمِن  أجهم ًى ىن ًُ أه ظام مامت اًلاَ اللسز باآلخٍس

 (32: 2223)الخمُدان: 

 الىظسيت السلىميت:  -2

جسي املدزطت الظلىهُت بان ٓالبُت طلىن  وظان مخِلم، لرلً فه  حظم   

ىى ذلً فخِاهي املخدزاث مً وحات هٌس املدزطت الظلىهُت، ما َى  ت الخِلم، ُو بىٌٍس

يىن عزجبان الؼسهي بين  ً، ٍو اال ُادة ػسهُت جخيىن بىاطوت الخِلم مً خالٌ تخٍس

م الخِاهي الري حِلمه مه بادة  ألامس و  بين م ٌِى املخدز، وحظخمس َرٍ الِادة ًُ هٍس

ما ٌظم  بالخدُُم عًجابي مه هٌس املخِاهي هؤن ًيىن املخدز حالبا للظِادة، أو 

دا للخىف مثال ومّ اطخمساز الخِاهي ًدخد املخِاهي مه داتسة  مخ لا للللم، أو مٍص

 (22)حبىز،  دمان. 

 الىظسيت الخفاعليت: -3

ت  ٍِ الىٌٍس اّن  دمان لِبت احخماُُت مظخمسة، ًبدأَا ال سد هخوىة  جبين َر

، هدُجت ملا ًخِسق له 
ا
ا ال ػِىزٍا  لخدميَر

ا
أولى بهدف عهخلام والِدوان ُىى ذاجه طُِا
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ت ال   جىاحه ال سد أما مً خالٌ أطسجه  ال سد مً كٔىن احخماُُت مثد الٌسوف ألاطٍس

اليها هدُجت اللٔىن املادًت الـِبت ال   أو مً خالٌ املحُوين فُه  أو كد ًلجا ال سد 

)الِلبا:  ٌِاوي م ها وحِاوي أطسجه م ها وذلً جحلُلا للاسوب مً الىاكّ الري ٌِِؽ فُه.

1994 ،51) 

 أثاز حعاطي اإلاخدزاث على اإلاجخمع زابعا: 

م ، واهمدا جمخدد  دا املباػدسة ُىدى املددمىين وأطدَس ال جلف أشمت املخددزاث ُىدد أزاَز

لدددددى مخخلدددددف املجخمِددددداث. وجىمدددددً خودددددىزة َدددددرٍ الٌددددداَسة مددددده اطدددددتهدافاا لل تدددددت جدددددداُُاتها ا

 الؼابت مما ًىِىع طلبا مه وافت الىىاحه املخِللت بالخىمُت عكخـادًت وعحخماُُت.

م بسام  الخىمُت وتهدًد هُان املجخمدّ وآمىدت مدً خدالٌ  مما ًئدي برلً الى حٍِى

اكدداتهم  هخاحُددت ودُددم لللدداث الخخلددف جددؤزير َددرٍ الظددمىم ُىددى ُلددٌى الؼددباب وجدددمير ه

 والخبُِت وال لس واملسق مه املجخمّ  .

وحِددداهي املددددىاد املخددددزة ًجِددددد املخِددداهي ٓيددددر مخمالدددً للددددىاٍ الِللُدددت والجظدددددًت 

ممدددا ًدددئدي الدددى ازجيددداب الجدددساتم للخـدددٌى ُىدددى املددداٌ الدددري ٌؼدددتري بددده املدددادة املخددددزة فادددى 

ً ٌظددسق املدداٌ ل دد  مددً اكددسب الىدداض همددا ًلددى  م بدداالخخالض والتزوٍددس وبالخحاًددد ُىددى تخددٍس

 ُىى أمً املجخمّ وطالمخه.
ا
 للخـٌى ُىى املاٌ مما ٌؼيد خوسا

ومددددً وحاددددت أخددددسي هٌددددس أخددددسي فددددان اهدؼدددداز الخِدددداهي مدددده املجخمددددّ فؤهددددت البددددد أن ًددددئدي الددددى 

ِدددداهي  جطددددخم ُدددددد أفددددساد الؼددددسهت ومددددًى ي  ؿدددداللُاث واملظدؼدددد ُاث فددددبذا لددددم ًىددددً ح

دزة بهرٍ الدزحت مه مجخمّ ما المىً أن ًخجه َئالي ألافساد الى أُماٌ اهخاحُت املىاد املخ

 (12، 2212)ػسبجه:  أو صخُت أو حِلُمُت.

 دوز ألاسسة في الىفاًت مً ظاهسة حعاطي اإلاخدزاث:  -1

جلِدددب ألاطدددسة الددددوز ألاَدددم مددده الخ ددداي ُىدددى أبىايَدددا مدددً الظدددلىن املىحدددسف ومدددً 

ُدددددددت ألابىددددددداي وجدددددددىحاام  حِددددددداهي املخددددددددزاث فِليهدددددددا جلدددددددّ املظدددددددئولُت بالدزحدددددددت ألاولدددددددى مدددددددً جُى

وازػدددادَم مددددً خددددالٌ شزَ بددددروز الثلدددت بددددالى ع واجخدددداذ اللددددساز املبيُدددت الددددى لظددددً الخلدددددًس 

دددددم الخددددؤزس وعهـددددُاَ لللددددٔىن ال دددد  ًمازطدددداا أؿدددددكاي الظددددىي لٔددددسق اخلدددداُام الددددى  ُو
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ددا ُىددى ال ددسد كددد  جددؤزير أؿدددكاي الظددىي ُلُددت،  حِدداهي املخدددزاث وولمددا وددان جددؤزير ألاطددسة كٍى

ب وأالم أن ًيىهىا كددٍو ؿدالخت ألبىداَم مدً خدالٌ الخحىده بداألخالق الظدلُمت لرا فِىى ألا 

مدا متدر بدخا مده ألابىداي مددي  بلدى جؤزيَر الن ألاب وألام َمدا أٌو مِلمدين مده لُداة أبىدايَم ٍو

الِمدددددس فددددددبذا وددددددان ألابددددددىان كددددددوجين ؿددددددالخخين واهددددددا مددددددثال ألبىددددداعهم وان واهددددددا مثددددددالين طددددددِتين 

ابىاَم وال   جئدي الى اهحسافام  هما ال ًخ ى ُىى الد بؤن فظُبىُان أطىي الخـاٌ مه 

ت ُىدى ألابىداي وطدلىهام وجحدسمام  ف السكابدت ألاطدٍس ت جدئدي  الدى كِد هعرة املؼدىالث ألاطدٍس

مددددددً الخـددددددٌى ُىددددددى جىحادددددداث احخماُُددددددت طددددددلُمت هدُجددددددت الوؼددددددٔاٌ الىالدددددددًً باملؼددددددىالث 

خجىدى دوز ألاطدسة مده وكاًدت واَماٌ أبىايَم مما كد ًئدي الى اججاٍ ألابىاي هحدى ال خِداهي ٍو

 ألابىاي مً حِاهي املخدزاث مً خالٌ:

ٌت ًُ الظلىن الجُد: -       فمً ًيؼدؤ مده أطدسة بهدا مددمً  -اللدوة الوُبت هه خير مُى

ت  ػدددددًدة الخددددؤزير مدددده مظددددالت  ًخِددددسق للخوددددس أن ًـددددبح مدددددمً لُددددث أن الِىامددددد ألاطددددٍس

 (52، 1996)الؼدً اث:   دمان.

 الِالكت الصوحُت الوُبت هه خير كمان:  -     

لُمددىن ُالكدداتهم  -       أن الِالكددت الصوحُددت الخظددىت هدده الىمدداذج ال دد  ًاللٌاددا ألابىدداي ٍو

ُىددى أطاطدداا مثددد الخِدداون، عَخمددام بددالٔير، الدظددامح، ألاماهددت مِالجددت الخالفدداث ازجُدداح 

ً للىؿددٌى الدد ً كددادٍز ى أج دداق مدده مىاحاددت ولددد وددد هددسف لؤلخددس الخ دداَم الظدداد بددين ألابددٍى

 مؼاود ألابىاي.

 اإلادىز الثاوي الجاهب اإلايداوي للدزاست

 دزاست ميداهيت على عيىت مً ألاسس -

مً أحد الخىؿد الى هخات  دكُلت وأهعر واكُِت وحِبيرا ًُ مىكَى البحث البد مً       

ت مً زبى الجاهب الىٌسي للدزاطت بالجاهب املُداوي والري ًىدزج كمىه مجمُى

  حساياث املىهجُت الِلمُت وال   طيخِسف ُليها.
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 اوال:  مجاالث الدزاست

 اإلاجال اإلاواوي والبشسي: -1

ذ فيها الدزاطت، واملىولت الجٔسافُت  حٍس
ُ
هلـد به املىولت الجٔسافُت ال   أ

جم احساي الدزاطت مه مدًىت بظىسة. مه لين ًخمثد املجاٌ البؼسي  لدزاطدىا لُث

ا  15طس بمدهُت بظىسة أما ُُىت الدزاطت فخخمثد مه للدزاطت مه ألا  م سدة جم اخخُاَز

لت ُؼىاتُت لىً مّ مساُاة الخـاتف الُِىت.  بوٍس

 اإلاىهج الىصفي: -2

خماد ُىى املىهج الىؿ ي مه وؿف مىكَى البحث بـىزة ُلمُت حظمح لىا       جم ُع

 الوابّ الىم  الى الىُ ي.بجمّ البُاهاث واملِلىماث املخِللت بالدزاطت وجحىحها مً 

 أداة جمع اإلاعلىماث )اإلاقابلت( -3

اللاتم بامللابلت  بين البالث واملبحىر هه اطخبُان ػ ىي ًخم فُه الخبادٌ الل ٌي      

وبين فسد أو ُدة أفساد للخـٌى ُىى مِلىماث جسجبى بآزاي أو اججاَاث أو مؼاُس أو 

ت اال أجها جخخلف مه دوافّ أو طلىن وحظخخدم امللابلت مّ مٌِم أ هىاَ البحىر التربٍى

أَمُتها لظب املىهج املخبّ مه الدزاطت، فِىى طبُد املثاٌ حِخبر مً أوظب ألادواث 

وكد جم الترهيز ُىى امللابلت مً أحد  ، دؾ(2226)ٓسبي: . اطخخداما مه املىهج الىؿ ي

 حمّ مِلىماث وافُت وبـىزة مباػسة مّ املبحىزين.

 امللابلت الى زالر بىىد مخمثلت مه:جىلظم اطخمازة  

: مخِلم بالبُاهاث الصخـُت للمبحىزين. -       البىد ألاٌو

 البىد الثاوي: مخِلم بؤطالُب الخىبُه بمخاهس املخدزاث. -     

الكخه بالخٍِسف بمخاهس املخدزاث. -       البىد الثالث: لٌى الخىاؿد ألاطسي ُو
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     زاث أداة البدث الخاصت بالدزاستأوال: جدليل و جفسير بياهاث بعض عبا             

 : أساليب الخىبيه بمخاطس الاهترهذ 01جدول  -

 البدًد                        

 الِبازة

 ال وِم

 % ث % ث

ألاٌو مىاكؼت بِم املىاكُّ  -

لٌى املؼىالث وعهحسافاث 

 عحخماُُت أمام أبىاثي.

26 42 29 62 

أن أهبه أبىاثي لٌى  أُمد ُىى -

 املخدزاث.

25 33.33 12 66.66 

هخابّ أػسهت وزاتلُت لٌى أزاز  -

 املحرزاث ُىى الو د.

23 22 12 82 

أهصح أبىاثي داتما باالبخِاد ًُ ود  -

 ما ًلس الصخت.

13 86.66 22 13.33 

 46.66 27 53.33 28 أزاكب أبىاثي داخد البِذ. -

 82 12 22 23 أزاكب أبىاثي خازج البِذ. -

أطعى الى الخٍِسف بمخاهس  -

 املحرزاث ُىى ال سد.

22 13.33 13 86.86 

ًىضح الجدٌو أُالٍ بِم الِبازاث املىلمت مه أداة امللابلت املخِللت باملحىز         

الثاوي لٌى زلافت ألاطسة مه الخىبُه بمخاهس املخدزاث ُىى ألابىاي لُث هاللٍ لٌى ما 

ولى   مىاكؼت مىاكُّ واملخدزاث مّ ألابىاي   لُث هاللٍ أن أٓلب حاي مه الِبازة ألا 

را ما جم حسجُله بيظبت  ملابد  %62ألاطس ال جىاكؽ ألابىاي مه مثد َرٍ املىاكُّ َو

لٌى البدًد 'وِم'، فُما ًخف الِبازة املىالُت هما َى مىضح مه الجدٌو  %42وظبت 

را  فلد جمسهصث احاباث املبحىزين لٌى ُدم جىبُه ألاطسة ألابىاي بمخاهس املخدزاث َو

 .% 66.66بيظبت 
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مً ألاطس حِمد ُىى جىبُه ألابىاي بمخاهس املخدزاث مً 22%هما هجد وظبت  

خالٌ مخابِت بِم أػسهت لٌى مخاهس املخدزاث مه الىطى عحخماعه مه لين بجلذ 

 لٌى البدًد  ال . %82وظبت 

لٌى هصح الىالدًً ألابىاي % 86.66 اال أهه هاللٍ حسجُد وظبت ُالُت كدزث بد

را ما ًدٌ ُىى أن ألاطسة لاا آلُاث خ ُت مه الخيؼتت  باالبخِاد ًُ ود ما َى ملس َو

 عحخماُُت أو باأللسي تلُاث الالواُُت مه التربُت.

را ما جم الخؤهد   هما هاللٍ مساكبت الىالدًً لؤلبىاي داخد املجاٌ املنزله َو

لين ال ًساكب الىالدًً ألابىاي خازج َرا املجاٌ و َرا ما جم مه % 53.33مىه بيظبت 

 .%86.86حسجُله بيظبت 

 ( الخىاصل ألاسسي ودوزه في الخىاصل مع ألابىاء والخعسيف بمخاطس اإلاخدزاث.02جدول )    

                        البدًد                                

 الِبازة

 ال      وِم   

 % ث % ث

أزي أن حِاهي املخدزاث لِع مىدؼس 

 مه بِت  .

 12 82 23 22 

ال أزي كسوزة مه هصح أبىاثي بمخاهس 

 املخدزاث.

26 42 29 62 

أحد ؿِىبت مه الخىاؿد مّ أبىاثي  

 مه مىكَى املخدزاث.

11 73.33 24 26.66 

 22 22 122 15 أدزن مخاهس املخدزاث ُىى ال سد.

البُِدة املخدزاث مً تفاث 

 عهدظاب ُىى أبىاثي.

14 93.33 21 6.66 

أػً مه حِاهي أؿدكاي أبىاثي  

 املخدزاث.

22 13.33 13 86.86 

حؼيد املخدزاث تهدًدا ُىى ألاطسة 

 الُىم.

26 42 29 62 
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الكخه بالخٍِسف بمخاهس املخدزاث         باليظبت للجدٌو الخاله لٌى الخىاؿد ألاطسي ُو

 ٌ ًحخىي بِم ُبازاث املخِللت بالبىد الثالث للملابلت.هاللٍ أن َرا الجدو 

ًسي الىالدان أن املخدزاث آفت احخماُُت ٓير مىدؼسة مه البِتت عحخماُُت أو        

را ما جم حسجُله بيظبت  ت لام لارا ال حؼيد خوسا ُىى ألابىاي َو و وظبت  82%ألاطٍس

 لٌى َرٍ الٌاَسة. لٌى ُدم وحىد كسوزة مه الىصح املخىسز لؤلبىاي% 62

را      هما ججد ألاطسة ؿِىبت مه الخىاؿد مّ ألابىاي لٌى مىكَى املخدزاث َو

، ما ًدٌ ُىى أن ألاطسة ال ججد أطالُب مىاطبت مه مخاهبت ألابىاي 73.33%بيظبت 

 والخٍِسف بمخاهس املخدزاث.

را ما جم حسجُله بيظ         اال  %122بت هما جدزن ُُىت الدزاطت بمخاهس املخدزاث َو

را بيظبت  هما جم حسجُد  %93.33أجها مً تفاث البُِدة عهدظاب لؤلبىاي َو

 لٌى ُدم حؼىُد املخدزاث تهدًدا ُىى ألاطسة مه الىكذ الخاله. 62%وظبت 

 ًىضح اإلاخدزاث وجأثيرها على الفسد واإلاجخمع 03جدول زفم  -

 دًدالب                              

 الِبازة

 ال وِم

 % ث % ث

ال حؼيد املخدزاث تهدًدا ُىى الخُاة   -

 عحخماُُت لل سد

22 13.33 28 86.86 

تهدد املخدزاث البىاي عحخماعه  -

 للمجخمّ .

12 66.66 25 33.33 

حظام املخدزاث مه اهدؼاز آفاث  -

 ي.احخماُُت اخس 

13 86.66 22 13.33 

 53.33 28 46.66 27 تهدد املخدزاث الجاهب الـخه لل سد. -

 82 12 22 23 جئزس املخدزاث ه ظُا ُىى ال سد . -

تهدد املخدزاث املجاٌ عحخماعه لل سد  -

 )أفِاٌ. ج اُالث(.

26 42 29 42 
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ى 23ًىضح الجدٌو الخاله زكم           ى املجاٌ عحخماعه له آزاز املخدزاث ُىى ال سد ُو

را ما جىضخه بِم أَم الِبازاث املىضخت مه الجدٌو أُالٍ، باليظبت للِبازة ألاولى  َو

 ال   م ادَا ال.

حؼيد املخدزاث تهدًدا ُىى الخُاة عحخماُُت لل سد وهلـد بها َىا ُىى 

را بيظبت  ه َرٍ لٌى ُدم عج اق ملا حاي م 13.33مظخىي ألاطسة أو املجخمّ الىىه َو

 لٌى تهدًد املخدزاث البىاي عحخماعه داخد املجخمّ. %66.66الِبازة ووظبت 

هما جئزس املخدزاث ُىى الجاهب الى     لل سد وال   جئزس ُىى عطخلساز الى     له     

هما جئزس ُىى الجاهب الـخه لل سد مً خالٌ ًاىز أمساق هاججت ًُ جىاٌو املخدزاث 

ا ُىى ا ت والؤلخالكُت..(.اكافت الى جؤزيَر  ملجاٌ عحخماعه لل سد ) ألافِاٌ الالطٍى

لُه املخدزاث لاا جؤزيراث طلبُت ُىى ال سد مه حىاهب ُدة والجاهب الـخه  ُو

 والى     وال ىسي أًلا وال   تهدد عطخلساز عحخماعه .

     

 
ً خالٌ أداة امللابلت واملاللٌت مً خالٌ ما جم حمِه مً بُاهاث الدزاطت وم  

ُت بمخاهس عهترهذ هما َى مىضح مه الداتسة  ًمىً جىكُح فاُلُت ألاطسة مه الخُى

اليظبُت و ال   مً خاللاا ًمىً الخِسف ُىى دوز ألاطسة مه الخد مً َرٍ الٌاَسة 

 عحخماُُت و ُلُه هاللٍ: 



مزيز أمال /أ  ،  عزيز ساميت /د  
 

124 

 

ُت بمخاهس املخدزاث مً هسف ألاطسة ًم - را أًلا ما جم ان ُدم الخُى ثد اهبر وظبت َو

ما ًدٌ ُىى أن زلافت ألاطسة بهرٍ  21ماللٌخه والخىؿد الُه مً خالٌ هخات  الجدٌو 

 املخاهس ػبه ٓاتب.

ُت بمخاهس املخدزاث لدي ألاطس فسجلذ وظبت  - باملاتت وال   جدٌ ُىى  27باليظبت للخُى

ُت و الخٍِسف بمخاهس املخدزا را اما زاحّ ملظخىي أن لبِم ألاطس زلافت الخُى ث َو

 الخِلُم ألاطس أو املظخىي الثلامه بـ ت ُامت لام.

باملاتت أهه ال داعه للخىبُه بمخاهس املخدزاث وىجها ال جمع  12هما جسي ألاطس بيظبت  -

رٍ هٌسة ج خلد الخِمم.  املحُى عحخماعه واملياوي لؤلبىاي َو

 

46%

24%

16%

14%

                                                                 

 

ٍ داتسة وظبُت جبين املجاالث ال   حظام مه وكَى ال سد مه ًمثد الؼيد أُال 

لُه ًخطح ما ًىه: م ألاطس ُو را لظب وحات هٌس املبحىزين َو  حِاهي املخدزاث َو

جمثد وطاتد الخىاؿد عحخماعه املخخل ت  املجاٌ ألاهبر مه ج اُالث ال سد و  -

يهم ب را لِدم ُو السطاتد والسمىش ال   الري ًئدي باألبىاي الى حِاهي املخدزاث َو

را بيظبت   باملاتت. 46جسطلاا مثد َرٍ الىطاتد الخىىىلىحُاث َو

باملاتت فه  لٌى مجاٌ الخ اُد مّ حماُت السفاق فاألبىاي كد  24أما وظبت    -

 ًىدظبىن فِد حِاهي املخدزاث مً مجاٌ الخ اُد مّ حماُت السفاق.

جئزس ُىى ألابىاي و جيىن طببا مه  باملاتت حِبر ُىى وحىد مجاالث أخسي  16وظبت  -

 حِاهي املخدزاث .
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ت جئزس أًلا ُىى  14وأخيرا وظبت  - باملاتت وال   جدٌ ُىى أن َىان مؼىالث أطٍس

 ألابىاي وحظبب مه فِد حِاهي املخدزاث.

   هخا ج الدزاست -ثاهيا 

 وخوىزة ُىى         
ا
وظان حِد ًاَسة اهدؼاز املخدزاث مً الٌىاَس ألاهعر حِلُدا

واملجخمّ، وحِخبر َرٍ الٌاَسة الدي مؼىالث الِـس ومما الػً فُه أن ًاَسة ادمان 

 مه اَخماماث السأي الِام املحىه والِالم ، وجىمً 
ا
 بازشا

ا
املخدزاث بدأث جحخد مياها

ت املىحىدة مه أي مجخمّ بـىزة  خوىزة َرٍ الٌاَسة مه وىجها جـِب الواكت البؼٍس

ير مباػسة   مباػسة ٓو
ا
، وبـ ت خاؿت الؼباب مً الجيظين، وهه برلً جـِب حصيا

ت املىحىدة مه أي مجخمّ ماما اخخل ذ دزحت جحلٍس وهه   مً جلً الواكت البؼٍس
ا
ٓالبا

بهرا جـِب لاكس َرٍ املجخمِاث وجخُم الٌالم ُىى مظخلبلاا، وجئزس ُىى مىازد العروة 

ت مما ٌِسكد أي حاىد خاؿت بالخىمُ  ت الؼاملت مه املجخمّ.الوبُُِت والبؼٍس

لاا مً الوابّ الىم  الى الىُ ي مً أحد        مً خالٌ جحلُد بُاهاث الدزاطت وجحٍى

لُه جم الخىؿد الى أن لؤلطسة ألازس الؼدًد مه لُاة  جحلُد والخىؿد الى هخات  ُلمُت ُو

اؿت مه بىَى الِالكاث اللاتمت بين الىالدًً خ هٌسا الى أن الو د ػددًد الخدؤزس  الو د

فالخىاؿد ألاطسي  الىالدًً مِا َرٍ الظً الخسحت ال   َى مه لاحت الى الخىؿد مدّ

مً أبسش مٌاَس الخيؼتت عحخماُُت الظلُمت اال أهه مً خالٌ زبى ألاطسة مه مىاحات 

ا جم الخىؿد الى  : املخدزاث ومخاهَس

ُت بمخ اهس املخدزاث هاللٍ أن ألاطسة مُٔبت بؼيد واطّ مه مجاٌ الخىبُه و الخُى

ُىى الو د و َرا مً خالٌ احاباث املبحىزين و ال   جم الخىؿد مً خاللاا أن 

ُت ألابىاي بمخاهس املخدزاث وىجهم ال ًدزوىن الخؤزيراث  الىالدًً ال ٌِمالن ُىى جُى

الظلبُت للخٔير عحخماعه الُىم مه حمُّ املجاالث عحخماُُت والخ اُلُت ما ًجِد 

لخ ىير جثم مه جيؼتتها ألبىاعها دون مساُاة أن لآلفاث عحخماُُت ألاطسة محدودة ا

 ؿىز طلبُت ُىى ألابىاي.

بد وأن جيىن ألاطسة مـدز الىعه عحخماعه لؤلبىاي بـىزة أولُت وىجها املجاٌ ألاٌو  ال 

لخ اُد ال سد وهه بمثابت املدزطت عحخماُُت ال   حِسف ال سد بمٌاَس احخماُُت ُدة 
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لبُت م ها أو عًجابُت لىً هاللٍ مً خالٌ ما جم الخىؿد الُه أن ألاطسة تهخم طىاي الظ

 بالخيؼتت عحخماُُت لىً لِع بِمم هما ًجب أن ًيىن.

ت بحخددددت ولىىدددده      جبددددين مددددً هخددددات  البحددددث أن املخدددددزاث ال حِددددد مظددددئولُت فسدًددددت أو أطددددٍس

وان مدددً أَدددم الِىامدددد ًحددددر ب ِدددد ًدددسوف احخماُُددده جخِلدددم بالبىددداي عحخمددداعه بؤطدددٍس  

الم فدخاللٍ  عحخماُُت الخاؿت باملجخمّ وال   جىدي الى حِاهي املخدزاث هه وطاتد ألُا

ىهُدددددددددددت و ذاُُدددددددددددت   ددددددددددالم وبالدددددددددددراث الدددددددددددزاما الخل ٍص أن اللددددددددددُم الظدددددددددددلبُت ال دددددددددد  ًخلدددددددددددم ها ألُا

والظِىماتُت طىاي واهذ ملـىدة أو ٓير ملـىدة  مما ًىِىع َرا الخدؤزير الخويدر الدري 

يدر املثل دين الدرًً ًىددفِىن الدى أبوداٌ الددزاما ً حدزه مً الجماىز وبالدراث بداملساَلين ٓو

دددددددددالم حظدددددددداُد ُىدددددددددى اطدددددددددثازة املُدددددددددٌى  حسامُدددددددددت  والدؼددددددددبه بهدددددددددم، وبددددددددرلً فدددددددددان وطدددددددداتد ألُا

لؤلشخاؾ الرًً لدحهم اطخِدادا ه ظُا لارٍ املٌُى أذا واهذ ًسوفام البُئُت املحُودت 

 دزاث )ما حاي مه دزاطت وطً ُبد الخظين(.حصجّ ُىى طلىن حِاهي املخ

ُت عحخماُُت وجمحىزَا فلى ُىى بِم ج          بخِد ألاطسة الُىم ًُ مجاٌ الخُى

را ما ً لد ألاطسة فاُلُتها مه الخٍِسف  ت فِلُت َو اتف عكخـادًت أهعر م ها جسبٍى الًى

 بمخاهس املخدزاث ُىى الو د وال سد.

لت مه التربُت وال   البد وأن حؼمد حمُّ مخولباث التربُت و لدان ألاطسة الىٌسة الِمُف

ُت واؿالح جسبىي وطلىوي وأخالقه لل سد والخىبُه لٌى مؼىالث ُدة مه  الخيؼتت مً جُى

املجخمّ ال   كد ًلّ فيها ال سد مظخلبال ولارا البد وأن جصود ألاطسة الو د بخىحيهاث 

 ىاحات مؼىالث ُدة.وحٍِس اث لٌى مٌاَس ُدة حظاُد الو د ُىى م

ما جىؿلذ الدزاطت الى أهه َىان ُٓاب واضح لثلافت ألاطسة لٌى مخاهس املخدزاث أو ه

لُه  خِازق مّ دزاطت 'الخمىي' ُو را مُٔب بؼيد هبير ٍو ا وأطبابها َو أهىاُا ومٌاََس

هاللٍ أن ألاطسة البد أن جيىن املجاٌ الري ً خح باب الىلاغ للو د لٌى َرٍ 

 تفاث.
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 :جاجمت

جىؿلذ الدزاطت الى أن َىان فاُلُت لؤلطسة لٌى مخاهس املخدزاث لىً لِظذ          

بـىزة فِالت حظاُد الو د ُىى الىكاًت مً مخاهس املخدزاث مه املجخمّ فدوز ألاطسة 

ُاب فاُلُت ألاطسة ًئدي الى ُٓاب الىعه  ا مً ٓو مه مثد َرٍ املجاالث مُٔب هُى

 ػابهاا مً اهحسافاث احخماُُت. عحخماعه لٌى املخدزاث وما

لُه ًمىً اللٌى أن املخدزاث ألد الِىامد ال   جئزس مه الخيؼتت عحخماُُت   ُو

ت لل سد  وىجها جمع التربُت ول   الخِلُم همئػساث للخىمُت عحخماُُت وال ىٍس

فاملخدزاث لاا آزاز أخسي طلبُت مه حىاهب ُدة والجاهب الـخه والِلىه والجاهب 

ول   الجاهب عحخماُُت ) ُىى مظخىي الخ اُالث عحخماُُت والِالكاث  الى    

ً الـداكاث ....(.  وجيٍى

 جىصياث الدزاست:

 املحافٌت ُىى الدوز ال ِىه لؤلطسة. -

بُت مه فً الخِامد مّ ألابىاي مه مثد َرٍ املىاكُّ الخظاطت.ا -  كامت وزػاث جدٍز

ُت بمخاهس املخدزاث مه املجخمّ ا -  مً خالٌ وطاتد الخىاؿد عحخماعه.لخُى

ُت ال   - بد وأن ًيىن لؤلطسة اهاَل واطّ بمخاهس مثد َرٍ تفاث عحخماُُت و جُى

 ألابىاي بها.

 ساكبت أفِاٌ وج اُالث ألابىاي بؼيد مىخٌم .م -
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