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املقدمـة
مازالت ظاهرة تعاط�ي املخدرات واملؤثرات العقلية يف املجتمع العريب 
تشكل مصدرًا أساسيًا من مصادر القلق بالنسبة إىل املعنيني باختاذ القرار عىل 
مستوى الدولة واملجتمع، برغم أن عمليات مكافحتها والتوسع يف استخدام 
األدوات التقاني�ة املع�ارصة، والوس�ائل األكث�ر حداث�ة للحد من انتش�ارها 
ش�هدت تط�ورًا ملحوظًا أيضًا، وختصص هلا س�نويا نفق�ات مالية كبرية، إىل 
جانب النمو املتزايد يف مشاركة قطاعات اجتامعية عديدة يف عمليات التوجيه 
والتوعية واإلرش�اد، فظاه�رة التعاطي مازالت يف نم�و متزايد يفوق اجلهود 
التي تبذهلا املؤسس�ات الرس�مية واألهلية املعنية باملكافح�ة، مما يثري جمموعة 
كبرية من التساؤالت حول العوامل التي تؤدي إىل انتشار الظاهرة بقوة أكرب 
يف املجتمع العريب من جهة، وحول الرؤى املتعددة التي حتاول تفسري انتشار 
الظاه�رة يف املجتم�ع من جهة أخرى، األمر الذي يس�توجب إجراء مراجعة 

شاملة ملا تم إنجازه عىل املستوى املعريف يف هذا املجال.

لقد قدمت الدراس�ات العربية املعنية بتحليل العوامل املؤدية إىل تعاطي 
املخ�درات جمموع�ة كبرية م�ن التحلي�ات العلمي�ة للواق�ع، واعتمدت يف 
ذل�ك أط�رًا تفس�ريية متع�ددة، ودراس�ات ميدانية واس�عة يف جمم�ل الدول 
العربي�ة تقريبًا، وج�رت مقارنات عديدة بني العوامل واألس�باب املؤدية إىل 
انتش�ار ظاه�رة التعاطي ب�ني دول عربية عدي�دة، وأعد الباحث�ون يف مضامر 
الدراس�ات العليا رس�ائل جامعية وأطروحات علمية متنوع�ة لتقديم رؤى 
تفس�ريية ملش�كلة التعاطي، ورصد العوام�ل املؤدية إليها، وظه�ر ذلك جليًا 
وواضح�ًا يف أغل�ب الدول العربية التي تعاين م�ن الظاهرة، وإن جاءت هذه 
املعان�اة بدرج�ات متباين�ة، لكنها تس�تحوذ عىل اهت�امم املفكري�ن والباحثني 
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فض�ًا عىل اهت�امم املعنيني باختاذ القرار، وخاص�ة يف املجال األمني، فاألبعاد 
األمنية ملشكلة تعاطي املخدرات باتت تفوق األخطار املرتتبة عىل الكثري من 

املشكات األمنية واالجتامعية األخرى املنترشة يف املجتمع.

واملش�كلة يف تن�اول موض�وع العوام�ل املؤدي�ة إىل تعاط�ي املخ�درات 
واملؤثرات العقلية يف املجتمع العريب أن الباحث املعني باملوضوع جيد نفسه يف 
كثري من األحيان مدفوعًا إىل إعادة إنتاج األفكار ذاهتا، واملوضوعات نفسها، 
فإذا كانت عملية التعاطي مبنية يف أساس�ها عىل األبعاد النفس�ية واالجتامعية 
والثقافية التي تصف الفرد واملجتمع يف حلظة انتش�ار الظاهرة، فمن املاحظ 
أن الدراس�ات العربية تؤك�د يف كل مرة أمهية العوامل النفس�ية واالجتامعية 
والثقافي�ة يف انتش�ار ظاهرة التعاط�ي، وتظهر يف كل مرة أيض�ًا أمهية األرسة 
واملدرسة ومجاعات األقران ووس�ائل االتصال احلديثة وغريها من العوامل 
االجتامعي�ة الت�ي حتيط بالفاعل�ني، وخاصة فئات الش�باب منه�م، ومن هم 
يف س�ن الفت�وة، وتبني الدراس�ات امليدانية الت�ي تم تنفيذه�ا يف معظم بلدان 
املجتم�ع العريب ع�ن ارتباطات إحصائي�ة واضحة بني العوامل املش�ار إليها 
واإلق�دام عىل عملي�ة التعاطي مما ال يدع جماالً للش�ك يف صحة االرتباطات 
املش�ار إليه�ا، وال يدع جماالً للش�ك يف مصداقية هذه البحوث والدراس�ات 
الت�ي يت�م اإلرشاف عليه�ا ومتابعتها من قب�ل باحثني خمتص�ني هلم خرباهتم 

املهنية التي تعزز املصداقية يف هذه النتائج.

غري أن املشكلة تبدو أكثر صعوبة يف جمال التطبيق وحماوالت االستفادة 
من النتائج التي خلصت إليها البحوث والدراس�ات املعنية، فمع تأكيد أمهية 
األرسة واملدرسة ومجاعات األقران، وتطوير الربامج الثقافية والتوعوية التي 
م�ن ش�أهنا أن تس�اعد يف متكني هذه املؤسس�ات للقيام بأدواره�ا االجتامعية 
ياح�ظ أن املش�كلة تزداد تعقي�دًا، فاملش�كات األرسية يف تفاق�م، واألداء 
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الوظيفي للمؤسس�ات التعليمي�ة يف تراجع، وانجراف مجاعات األقران نحو 
مظاهر االنحراف يف تزايد، ويضاف إىل ذلك أن حمطات البث الفضائية باتت 
أكثر تنوعًا، وش�بكات االتصال باالنرتنت أصبح�ت أكثر يرسًا، وهذه كلها 
غ�ري خاضع�ة للمراقبة، ال عىل مس�توى األرسة، وال عىل مس�توى املجتمع، 
مم�ا جعلها حتمل يف مضامنيها كل ما من ش�أنه أن يدفع األبناء إىل االنحراف 
والتعاط�ي، ملجرد الفضول واملغامرة للوهلة األوىل، ولكن رسعان ما يصبح 

التعاطي مشكلة أساسية بني الشباب.

ويف ض�وء ه�ذا التص�ور للمش�كلة وأبعادها، تأخ�ذ الدراس�ة بتحليل 
مش�كلة تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية يف املجتمع العريب برؤية خمتلفة 
إىل ح�د ما، تقوم عىل تصور عملية التعاطي مع العوامل املؤدية إليها يف حميط 
األرسة واملدرس�ة ومجاع�ات األقران ووس�ائل االتصال وغريه�ا نتاجًا كليًا 
لعوامل أش�مل وأوسع عىل مس�توى املجتمع بمجمله، وما مظاهر االرتباط 
التي تكش�ف عنها الدراس�ات امليدانية والتحلي�ات اإلحصائية املتعددة إال 
مظاه�ر اقرتان بني متغريات تابعة تعود إىل عوامل أعمق عىل مس�توى التغري 
االجتامعي مازالت غري منظورة بش�كل مبارش، ومن ثم فإن مظاهر االقرتان 
املشار إليها الحتمل يف مضموهنا بعدًا تفسرييًا يقوم عىل مبدأ العلة واملعلول، 
فالتف�كك األرسي مثًا، الظاه�ر منه واخلفي، اليؤدي بال�روة إىل تعاطي 
األبن�اء للمخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة، إن�ام يأتي�ان معًا )تف�كك األرسة، 
وتعاطي األبناء للمخدرات( نتيجة حتوالت أعمق يف البنية االجتامعية نتيجة 
عملي�ات التغري الواس�عة، وم�ا يقال يف تف�كك األرسة يقال أيض�ًا يف األداء 
الوظيفي ملؤسس�ات التعليم، ووس�ائل االتصال، وغريها م�ن العوامل التي 

تبدو من حيث الشكل، أهنا فاعلة يف انتشار ظاهرة التعاطي.
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وت�أيت هذه الدراس�ة للعوام�ل املؤدي�ة إىل تعاطي املخدرات بعد س�بع 
س�نوات تقريبًا من دراسة س�ابقة كان لنا رشف إعدادها باملوضوع نفسه عام 
1425ه��، وتم نرشها يف مركز البحوث والدراس�ات بجامعة نايف العربية 
للعلوم األمنية، وهي خمتلفة عنها من حيث الشكل واملضمون، مع االعرتاف 
بأن قواسم مشرتكة عديدة بني الدراستني، شأهنام يف ذلك شأن كل الدراسات 
املعني�ة بتعاط�ي املخدرات، أما ماهو مش�رتك فيه�ا، فالتحلي�ل املتعلق بفهم 
ظاه�رة التعاط�ي يف ضوء ال�رشوط االجتامعية املحيطة هب�ا كظروف األرسة 
واملدرس�ة ومجاع�ات األقران وغريها م�ن العوامل التي الختلو منها دراس�ة 
اجتامعي�ة م�ن الدراس�ات العربي�ة التي أول�ت املوضوع اهتاممه�ا منذ عقود 
زمنية عديدة، باإلضافة إىل ما قدمته الدراسات العربية أيضًا يف جمال توضيح 
مس�ؤولية مؤسسات األرسة واملدرسة ووسائل االتصال املختلفة وغريها يف 

عملية الوقاية من التعاطي ومحاية األبناء والربامج الوقائية املختلفة.

أما ما ختتلف عنه الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة املشار إليها، وعن 
الدراسات العربية املعنية بموضوع البحث فهو يف الرؤية والتوجه يف التفسري، 
ففي حني أولت الدراس�ة السابقة اهتاممًا كبريًا بجامعات املصلحة وشبكات 
التجارة غري املرشوعة للمخدرات وارتباطها باألبعاد السياسية للمشكلة عىل 
املس�توى العاملي، فإن الدراس�ة احلالية متيل إىل تفس�ري النمو املطرد للمشكلة 
يف س�ياق مظاهر التغري يف التحديات املجتمعية الواس�عة، وخاصة اخلارجية 
منها، التي تش�هدها املنطقة العربية من�ذ بدايات القرن العرشين وحتى اآلن، 
وباتت هتدد أمنها عىل املستوى الداخيل، وتتطلب تغيريا واسعًا لنظم التفاعل 
االجتامعي التي اس�تقر عليها املجتمع منذ ف�رتة طويلة من الزمن، يف الوقت 
الذي ظهرت فيه مامح التوظيف الس�يايس ملكون�ات جمتمع ماقبل الدولة، 
وأس�همت يف تش�وهيها حتى انحرفت هذه املكونات عن وظيفتها األساسية 
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وفق�دت الكثري م�ن مضموهنا االجتامع�ي والوجداين واألخاق�ي، ومل تعد 
ق�ادرة يف الكثري من احلاالت عىل ضبط الس�لوك وتوجيه�ه كام كان حاهلا يف 
املراحل التقليدية الس�ابقة، ورسعان ما ظهرت آثار ذلك واضحة يف ضعف 
منظوم�ات القي�م األخاقية واالجتامعي�ة، حتى بات املجتم�ع يف جزء كبري 
منه يش�كل بيئة خصبة لنمو مظاهر االنحراف واجلريمة والفس�اد، ويش�كل 
االنتش�ار الواس�ع املتزاي�د لتعاطي املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة نموذجًا 
للربهن�ة ع�ىل تف�كك نظم التفاع�ل االجتامع�ي التقليدي�ة، وم�ا يرافقها من 
انح�ال للقي�م واملعايري الضابطة للس�لوك االجتامعي، دون تش�كل البديل 
املناس�ب الذي حيق�ق عملية االنضباط الذايت التي حتول دون انتش�ار مظاهر 
االنح�راف، وهي عملية تتطلب اس�تقرار نموذج مثايل يف الوعي االجتامعي 

ينظم آليات التفاعل بني مكونات املجتمع ومؤسساته املتعددة.

إن املعاجل�ة احلقيقي�ة ملش�كلة تعاطي املخ�درات واملؤث�رات العقلية يف 
املجتمع العريب لن تكون جمدية مادامت ال متس العوامل احلقيقية التي تؤدي 
إىل انتش�ار املشكلة، ويمكن أن ينتهي التحليل إىل تقرير أن مشكلة التزايد يف 
انتش�ار ظاهرة تعاطي املخدرات، ليست بالرورة نتيجة عوامل موضوعية 
خارج�ة ع�ن إرادة الفاعلني يف التنظيم االجتامعي، فقد تش�كل السياس�ات 
املتبع�ة يف املج�االت االقتصادي�ة والسياس�ية واالجتامعي�ة، والطموح�ات 
املختلفة للقوى االجتامعية الفاعلة يف املجتمع عوامل أساسية تدفع إىل عملية 
التعاط�ي، وخاصة عندما تنجرف هذه السياس�ات م�ع التحديات اخلارجية 
املحيطة هبا لتحقيق منافع آنية ومصالح  تغيب عنها الرؤية الش�مولية لعاقة 
اجلزء بالكل الذي ينتمي إليه، وغالبًا ما تصبح هذه السياسات بمثابة عوامل 
جديدة تؤدي إىل مزيد من املش�كات االجتامعية بني الش�باب، وإىل مظاهر 
جدي�دة م�ن االضطراب النفيس والوج�داين واألخاقي، األم�ر الذي يوفر 
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الرشوط املناس�بة النتش�ار مظاهر االنحراف واجلريم�ة وتعاطي املخدرات 
مرة أخرى يف املجتمع.

وتتوزع موضوعات الدراسة يف ستة فصول أساسية، يتناول أوهلا األطر 
النظرية واملنهجية لدراس�ة مش�كلة تعاطي املخدرات واملؤث�رات العقلية يف 
املجتمع العريب، من حيث حتديد موضوع الدراس�ة وتس�اؤالهتا األساس�ية، 
والدراس�ات العربي�ة الس�ابقة املعنية بظاه�رة تعاطي املخ�درات يف املجتمع 
العريب، والنظريات املفرسة ملش�كلة تعاطي املخدرات يف املجتمع، واملنهجية 
العلمي�ة املعتم�دة يف حتلي�ل الظاه�رة وبي�ان العوام�ل املؤدية إليه�ا، وأخريًا 
فرضية الدراس�ة األساس�ية التي يبنى عليها حتليل العوامل املؤدية إىل تعاطي 

املخدرات واملؤثرات العقلية يف املجتمع العريب.

ويأخذ الفصل الثاين بتناول ظاهرة تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية 
يف املجتم�ع الع�ريب وأبعاده�ا السياس�ية واالجتامعي�ة واالقتصادي�ة كام هي 
يف الدراس�ات العربي�ة املعنية، وبالنظ�ر إىل ارتباط الظاهرة ب�ام هي عليه عىل 
املستوى العاملي، يبحث الفصل يف ماهية الظاهرة عىل املستوى الدويل، وعىل 
املس�توى الع�ريب بوصف املجتمع الع�ريب منظومة اجتامعي�ة ثقافية متكاملة، 
ث�م دراس�ة الظاه�رة ع�ىل مس�توى ال�دول العربية بحس�ب توزعه�ا املكاين 
واإلقليم�ي، ك�ام يتضمن الفصل رشحًا ألبعاد نمو املش�كلة عىل املس�تويات 
االقتصادي�ة والسياس�ية، فاملجتمع العريب جزء اليتجزأ م�ن العامل، وحتيط به 
جمموع�ة كبرية من التحديات املجتمعية والسياس�ية الت�ي اليمكن إغفاهلا يف 

تناول الظاهرة وما يرتتب عليها من آثار.

كام يتناول الفصل الثالث بالرشح العوامل املؤدية إىل تعاطي املخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة كام هي يف الدراس�ات العربي�ة املع�ارصة، فيأخذ برشح 
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خصائ�ص امل�ادة املخ�درة ووجوده�ا بوصف�ه عام�ًا أساس�يًا م�ن عوامل 
انتش�ارها، باإلضاف�ة إىل العوام�ل النفس�ية واالجتامعية املتمثل�ة يف األرسة، 
ومجاع�ات األق�ران، ووس�ائل االتص�ال احلديثة، ومظاه�ر التغ�ري يف البنى 
االجتامعية، واتس�اع نطاق اجلريمة واجلريمة املنظمة ونمو مجاعات املصلحة 

وغريها.

ويقدم الفصل الرابع رشحًا مفصًا لألطر التحليلية املعتمدة يف الدراسة 
لتفس�ري مظاهر االنحراف وتعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية يف املجتمع 
الع�ريب، ويأخ�ذ باالعت�امد عىل مقول�ة اجتامعية اإلنس�ان وتكوين اجلامعات 
اإلنسانية، ومسألة البحث عن اآلخر وعملية االستقطاب االجتامعي ضمن 
اجلامعات اإلنس�انية، ثم مس�ألة العاق�ة بني عملية االس�تقطاب االجتامعي 
واألطر املحددة آلليات التفكر عند الفرد ومس�اراته، ثم مس�ألة العاقة بني 
عملي�ة االس�تقطاب االجتامعي للفرد وتفاضل اجلامع�ات التي ينتمي إليها، 
واختافه�ا يف الق�وة والتأث�ري، وأخ�ريًا يبح�ث الفص�ل يف ظاه�رة التعاطي 

بوصفها نتاجًا لعملية االستقطاب التي تفرضها اجلامعة.

وحي�اول الفص�ل اخلام�س أن يقدم رؤي�ة ملظاه�ر التغري الواس�عة التي 
ش�هدها املجتم�ع العريب، ويش�هدها اليوم، الت�ي تؤثر بدوره�ا يف الوظائف 
احليوي�ة املنوطة باملؤسس�ات االجتامعية، فالتحديات اخلارجية أس�همت يف 
تغي�ري ال�رشوط التي كانت هتدد املجتمع يف مرحلت�ه التقليدية، حتى ظهرت 
مامح جدي�دة ملصادر اخلطر، وأوجدت رشوطا جدي�دة مل تكن معروفة يف 
الس�ابق ك�ام هي علي�ه اآلن، ومن الطبيع�ي أن تعمل املؤسس�ات االجتامعية 
الداخلية عىل إعادة تنظيامهتا بالش�كل الذي جيعلها أكثر كفاءة يف االس�تجابة 
للتحديات اجلديدة التي هتدد األمن االجتامعي، يف الوقت الذي أخذت تظهر 
فيه مامح التوظيف السيايس ملكونات جمتمع ماقبل الدولة، وقد انترشت يف 
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املجتم�ع تي�ارات ثقافية وسياس�ية واجتامعية متنوعة كان هل�ا األثر الكبري يف 
عمليات التوظيف املشار إليها، ويف مظاهر االضطراب واخللل يف منظومات 
املجتم�ع التقليدي�ة، ومتي�ز الدراس�ة ب�ني االجتاه�ات الثقافي�ة واالجتامعي�ة 
والسياس�ية التي انت�رشت يف الداخل العريب، وبني القوى السياس�ية املحيطة 
باملجتمع عىل املستوى اخلارجي، وكان هلا تأثري فاعل يف الداخل، األمر الذي 

اليمكن جتاهله يف حتليل مظاهر االضطراب واخللل.

يف الفص�ل الس�ادس واألخري، تقدم الدراس�ة خاصة م�ا ينبغي القيام 
به عىل مس�توى مكافحة املخ�درات واملؤثرات العقلية وط�رق الوقاية منها، 
ويتناول الفصل موضوع مكافحة املخدرات واسرتاتيجات املكافحة، وطرق 
معاجلة املدمنني، والعاج اإلسامي ملشكلة اإلدمان، ثم األسس املعتمدة يف 
الوقاي�ة من تعاطي املخدرات، والوقاية من منظور إس�امي، وأخريًا الوقاية 

الشاملة واالقرتاحات العامة للدراسة.

وتنتهي الدراسة بقائمة املراجع األساسية املعتمدة فيها.



الفصل األول

األطر النظرية واملنهجية لدراسة  مشكلة تعاطي 
املخدرات واملؤثرات العقلية يف املجتمع العريب
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1 . األطر النظرية واملنهجية لدراسة  مشكلة تعاطي 
املخدرات واملؤثرات العقلية يف املجتمع العريب

تأخذ الدراس�ة بتحليل ظاهرة تعاطي املخ�درات واملؤثرات العقلية يف 
املجتم�ع الع�ريب من منظ�ور يأخذ باالعتب�ار خصوصية الظاه�رة وارتباطها 
بالتحلي�ل ال�كيل للمجتمع، وبالتحلي�ل اجلزئي عىل حد س�واء، فهي ترتبط 
بأبعاد الرتكيب االجتامعي الكيل وبمكوناته الثقافية واالجتامعية واالقتصادية 
والسياس�ية، يف الوق�ت ال�ذي ال يمكن فيه احلديث أيضًا ع�ن التعاطي دون 
تناول األس�باب املبارشة التي تؤدي إليه، ولذلك فإن ملش�كلة البحث أبعادًا 
ش�خصية عىل مس�توى الفرد نفسه، وعىل مس�توى أرسته ومجاعات األقران 
املحيطة به، يف الوقت الذي تظهر أيضًا األبعاد الكلية للمش�كلة عىل مستوى 
مظاه�ر التغ�ري الواس�عة الت�ي يش�هدها املجتمع الع�ريب منذ بداي�ات القرن 
العرشي�ن وحت�ى اآلن، وم�ا يرافقه�ا من تغريات سياس�ية راح�ت متس بناه 

األساسية، والوظائف املنوطة هبا يف سياق عمليات التغري.

وتفرض الرؤية املزدوجة ألبعاد املش�كلة عىل املس�تويني الكيل واجلزئي 
أط�رًا منهجية وحتليلية خاصة، تتناول موضوع الس�لوك اإلنس�اين يف س�ياق 
العوام�ل القريب�ة املحيطة ب�ه، كالعوامل الش�خصية، واألرسي�ة، ومجاعات 
األقران.. ويف س�ياق مظاهر التغري الواس�عة التي تشهدها تلك العوامل عىل 
مس�توى املجتمع يف الوقت نفسه، التي تظهر عىل مستوى عمليات التواصل 
م�ع اآلخر، والتح�والت االقتصادي�ة واالجتامعية والسياس�ية الكربى التي 
جعلت املعايري الضابطة للسلوك خمتلفة كليًا عام كانت عليه منذ فرتة قصرية، 
وقد أس�همت يف هذا التغري قوى اجتامعية وسياسية واقتصادية متنوعة، منها 

ما هو قديم تقليدي، ومنها ما هو جديد ومستحدث.
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1 .1 حتديد موضوع الدراسة وتساؤالته الرئيسية
يتح�دد موض�وع الدراس�ة بتحلي�ل العوام�ل املؤدية إىل انتش�ار ظاهرة 
تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية بني الشباب يف املجتمع العريب، التي تعد 
نتاجًا ملجموعة كبرية من العوامل املجتمعية والتغريات التي شهدها املجتمع 
من�ذ بدايات القرن العرشين وحتى اآلن، وع�ىل الرغم من أن جمموعة كبرية 
من الدراس�ات العربي�ة التي تناولت مش�كلة تعاطي املخ�درات واملؤثرات 
العقلي�ة يف املجتم�ع الع�ريب، وعىل الرغم م�ن اجلهود الكبرية الت�ي تقوم هبا 
الدول�ة يف معظم أرجاء املجتمع العريب للحد من انتش�ار الظاهرة ياحظ أن 
املشكلة آخذة بالتزايد والتفاقم، مما يدل عىل أن هذه اجلهود الكبرية ما زالت 
مبني�ة عىل تص�ورات غري دقيق�ة لفهم املش�كلة وأبعادها، والعوام�ل املؤدية 
إليها أحيانًا، وأن ما قدمه الفكر العريب حتى اآلن يف جمال تش�خيص املش�كلة 
وفهم العوامل املؤدية إليها ما زال حيتاج إىل مزيد من التشخيص، ومزيد من 

التحليل العلمي للواقع.

وياح�ظ من حتلي�ل العوامل املؤدي�ة إىل تعاطي املخ�درات واملؤثرات 
العقلية، كام هي يف الدراس�ات العربية، أهنا مبنية يف معظمها بطريقة تراكمية 
وتفتق�ر إىل بعده�ا التحلي�يل، فالقول مثًا ب�أن األرسة واملدرس�ة ومجاعات 
األق�ران وغريها تعد عوامل أساس�ية لتعاطي املخ�درات واملؤثرات العقلية 
هو ش�كل من أش�كال التفس�ري الرتاكمي لعوامل الظاهرة، وال ينطوي عىل 

رؤية حتليلية معمقة تبني العاقة بني هذه العوامل يف نسق حتلييل متكامل.
ويف ض�وء هذا التصور يأخذ البحث بتحليل العوامل املؤدية إىل تعاطي 
املخ�درات واملؤثرات العقلية بوصفها منظومة متكاملة تندرج من املس�توى 
الف�ردي املتعل�ق بخصائ�ص الش�خصية االجتامعية للش�باب، إىل املس�توى 
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االجتامعي الذي يتعلق بالبيئة االجتامعية املحيطة بالشباب، وصوالً إىل البيئة 
الثقافية والسياس�ية املحيطة باملجتمع، التي حتدد أش�كال عاقته مع اآلخر، 

ومستوى التحديات التي هتدد وجوده.
لق�د ش�هدت املنطق�ة العربي�ة جمموع�ة كبرية م�ن التغ�ريات املجتمعية 
خال العقود الس�ابقة، ويمكن التمييز يف هذا الس�ياق بني ثاثة مس�تويات 
م�ن مظاهر التغ�ري، األول عىل مس�توى التفاعل الكيل للمجتم�ع العريب مع 
املجتمع�ات األخ�رى، والتغ�ري امللحوظ يف مص�ادر اخلطر التي هت�دد أمنه، 
ومن ثم التغري امللحوظ عىل مس�توى املؤسس�ات االجتامعي�ة الداخلية التي 
تتك�ون بناها ووظائفها يف ضوء التحديات ومصادر اخلطر املحيطة باملجتمع 
األك�رب، وأخريًا عىل مس�توى الفرد نفس�ه، وتعثر املؤسس�ات االجتامعية يف 
تكوي�ن مفه�وم »املواطنة« ال�ذي يتوافق مع مفهوم الدول�ة باملعنى احلديث، 
وال�ذي تتحدد م�ن خاله تصورات األفراد للمس�تقبل الذي يتطلعون إليه، 

وللمجتمع الذي يسعون إىل حتقيقه.
وتأسيس�ًا ع�ىل ذل�ك متي�ز الدراس�ة بني ثاث�ة مس�تويات أساس�ية من 
مستويات التحليل، أوهلا عىل مستوى الكل االجتامعي. والثاين عىل مستوى 
العوامل االجتامعية القريبة املحيطة بالش�باب، كاألرسة واملدرسة ومجاعات 
الرف�اق، وغريه�ا. وأخ�ريا املس�توى الثال�ث املرتب�ط بالعوامل الش�خصية 
والنفس�ية للفاعل�ني، ويمكن إجياز مش�كلة الدراس�ة يف ضوء ه�ذا التصور 
بالتس�اؤل الرئي�يس اآليت: ماعاق�ة البيئ�ة االجتامعي�ة املحيطة بالش�باب يف 
دفعهم إىل تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية يف حياهتم؟، وتتفرع عن هذا 

التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية:
1 � م�ا عاقة التحوالت املجتمعية عىل مس�توى الدولة عامة بالتغريات 

االجتامعية عىل مستوى األرسة والروابط االجتامعية التقليدية.
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2 � م�ا عاق�ة التغ�ريات االجتامعية التي أصابت بنية األرسة واملدرس�ة 
ومجاعات األقران يف التكوين االجتامعي للشخصية؟.

3 � ما عاقة اخلصائص الشخصية للشباب يف املجتمع العريب بتعاطيهم 
للمخدرات واملؤثرات العقلية.

1 .2 املفاهيم العلمية واملصطلحات املستخدمة يف الدراسة
ع�ىل الرغ�م م�ن أن املفاهي�م العلمي�ة تس�خدم يف الكثري م�ن احلاالت 
بمع�ان خمتلف�ة نس�بيًا إال أن املفاهي�م ذات الصلة باالس�تخدام غري املرشوع 
للمخدرات تستخدم يف الغالب بمعان متشاهبة يف العلوم االجتامعية، بسبب 
أن ال�رتاث النظ�ري هل�ذه العلوم يف ه�ذا املجال غن�ي وثري أيض�ًا، وتذخر 
املكتب�ة االجتامعي�ة هب�ذا اخلصوص بعدد كب�ري من الدراس�ات التي اهتمت 
بتعريف املخدر وأصنافه وأنواعه، وتش�ارك يف هذه التصنيفات علوم عديدة 
منها العلوم االجتامعية والنفسية والقانوينة واجلنائية وحتى الطبية، وغريها، 
األمر الذي أس�هم يف وجود جمموعة من املصطلحات املتداولة بني الباحثني، 
وتبنى عىل أساسها الدراس�ات املتعلقة باملخدرات وعواملها واآلثار املرتتبة 
عليه�ا، ويمكن حتديد أكث�ر املصطلحات أمهية وانتش�ارًا يف هذا املجال التي 

تتمثل باملفاهيم اآلتية:

1 .2 .1 التعريف بمفهوم املخدر

ع�ىل الرغم م�ن التباين يف الدالل�ة اللغوية التي حيمله�ا مفهوم املخدر، 
غ�ري أن املعنى االصطاحي املس�تخدم متق�ارب بدرجة كبرية، إذ يس�تخدم 
الباحث�ون تعب�ري العق�ار )Drug( بمعنى املخدر ت�ارة، وبمعنى ال�دواء تارة 
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أخ�رى، فالكلمة يف جذورها تدل عىل أصول األدوية، والعقار هو مادة تؤثر 
بحكم طبيعتها الكيميائية يف جس�م الكائ�ن احلي أو يف الوظائف التي تؤدهيا 
مكوناته )األصفر، 1425ه��، 30(، وعىل الرغم من ذلك فإن الداللة التي 
ينط�وي عليها تعبري »املخدر« ختتلف يف اللغة العربية عام هي عليه يف اللغات 
األجنبي�ة األخ�رى. فهي يف اللغة العربية، كام يذهب إىل ذلك الدكتور س�عد 
مغريب، أكثر دقة وداللة يف االستخدام من التعبري املقابل هلا يف اللغات األجنبية 
)Drug( ذل�ك أن التعبري باللغة األجنبي�ة يعني من الناحية العملية العقار أو 
أي م�ادة يس�تخدمها األطب�اء يف عاج األم�راض وهي تس�تخدم يف الوقت 
نفس�ه بمعن�ى املخدر ذي اخلصائ�ص املعروفة من تنبيه أو ختدي�ر. كام يرتبط 
اس�تخدامها بالوصمة وع�دم القبول من حيث هي مواد ض�ارة بالفرد وغري 
مقبول�ة اجتامعي�ا. ويدل ذلك عىل أن للتعبري معني�ني يف اللغة األجنبية، لكن 
األم�ر خيتلف باللغة العربية، حيث يتم التفريق بني الدواء أو املس�تحرات 
الدوائي�ة وب�ني املخدرات، فف�ي حني يتم اس�تخدام األوىل بقص�د العاج، 
بين�ام يتم اس�تخدام الثانية اس�تخدامًا س�يئًا آلثارها الضارة بدني�ًا واجتامعيًا. 
وهلذا يس�تخدم اصطاح متعاطي املخدرات عىل أولئك األش�خاص الذين 
يس�تخدمون أنواع�ًا حم�ددة من املواد مرتبطة بقيم س�لبية ضارة، س�واء أكان 

ذلك حقيقيًا أم ومهيًا )املغريب، 1986م، 9(.

أم�ا من الناحية االصطاحية فيس�تخدم هذا التعب�ري للداللة عىل املواد 
الكيميائية التي يؤدي اس�تخدامها إىل تغيري يف املزاج أو اإلدراك أو الش�عور، 
ويس�اء اس�تخدامها حتى تلحق الرر بالفرد الذي يس�تخدمها، وباملجتمع 
ال�ذي يعيش فيه )لوري، 1990م، 13(. وقد تكون املخدرات مواد طبيعية 
أو م�واد مصنع�ة، وه�ي باألس�اس جمموع�ة املواد الت�ي تس�بب يف إحداث 
حال�ة بديل�ة م�ن الوع�ي؛ باإلضاف�ة إىل النعاس والن�وم، إال أهن�ا أصبحت 
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تعني املخدرات النباتية كاحلش�يش ومش�تقاته، واألفيون ومشتقاته، وبدائله 
الصناعي�ة، التي يؤدي اس�تخدامها إىل زيادة يف الق�درة االحتاملية للفرد، مما 
يتطلب زيادة يف اجلرعة باستمرار وصوالً إىل اإلدمان )زيد، 1988م، 23(. 
وهبذا املعنى يعرف حممد أرناؤوط املادة املخدرة بأهنا كل مادة، س�واء أكانت 
خام�ًا أم مس�تحرة، وحتت�وي ع�ىل منبهات أو مس�كنات يمك�ن أن يؤدي 
اس�تخدامها يف غ�ري األغ�راض الطبي�ة أو الصناعي�ة إىل حالة م�ن التعود أو 
اإلدمان عليها، مما يؤثر يف الفرد واملجتمع، ويرتك آثارًا ضارة جسميًا ونفسيًا 

واجتامعيًا )أرناؤوط،1990م، 12(.

ويق�رتب تعري�ف جلنة املخ�درات يف األم�م املتحدة من ه�ذا التصور، 
فاملخ�درات ه�ي »كل مادة، خام أو مس�تحرة، حتتوي عىل م�واد منبهة أو 
مس�كنة من شأهنا إذا ما اس�تخدمت يف غري األغراض الطبية أو الصناعية أن 
ت�ؤدي إىل حال�ة من التعود أو اإلدمان عليها، مما ير الفرد جس�ميًا ونفس�يًا 

وكذا املجتمع» )غباري،1991م، 9(. 

غري أن عبد الرمحن السامعيل يضيف إىل األبعاد النفسية سمة التسمم يف 
اجلهاز العصبي، باإلضافة إىل البعد القانوين، فاملخدر بالنسبة إليه هو جمموعة 
املواد التي تؤدي إىل اإلدمان وتس�بب تس�مم اجله�از العصبي، ويرتتب عىل 
تناوهلا إهناك اجلس�م والعقل وحيظر تداوهلا أو زراعتها أو تصنيعها أو االجتار 
هبا إال ألغراض حيددها القانون، عىل أن يكون ذلك بوساطة جهات رسمية 

)السامعيل، 1993م، 12(.

ومن الناحية الرشعية يدل مفهوم املخدر، كام يرى اإلمام القرايف، عىل ما 
هو مفس�د ومشوش للعقل مثل احلشيش واألفيون، وعند اخلطاب ما يغيب 
العق�ل دون احلواس، واملفرت من التفتري، فيق�ال فرت عن العمل أي انكرست 
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حدته، فهو تكس�رٌي للحدة وتلنٌي بعد الش�دة، ويكون أعم من التخدير، وقد 
هنى رسول اهلل > عن كل مسكر ومفرت )سنن أيب داود(. وهبذا املعنى يورد 
عب�د اهلل الطي�ار أن املفرت مأخوذ م�ن التفتري واإلفتار، وهو م�ا يورث ضعفًا 
بعد قوة، وس�كونًا بعد حركة، واس�رتخاء بعد صابة، وقصورًا بعد نش�اط. 
فيق�ال فرتة األفي�ون إذ أصاب�ه ما ذكر م�ن الضعف والقصور واالس�رتخاء 

)الطيار،1992م، 5(.

وثمة فرق كبرية، بحس�ب اإلمام القرايف بني املس�كر واملخدر واملفسد، 
ويأيت التفريق عىل أس�اس غياب احلواس بعد تعاطي املخدر أو عدم غياهبا، 
فإن غابت مع التعاطي احلواس كالبرص والسمع واللمس والشم فهو املخدر، 
وإن مل تغ�ب احل�واس، فاألمر عىل وجهني، إما أن حتدث مع التعاطي نش�وة 
ورسور وق�وة نفس فذاك املس�كر، وإذا مل حيدث ذلك فذاك هو املفس�د )أبو 
رخي�ة، األرشبة، 34(. ويدل ذلك عىل أن االخت�اف يف املعاين التي حيملها 
مصطلح املخ�در تعد حمدودة إذا ما قورنت باملعاين اللغوية، وخاصة كام هي 

عليه يف اللغات األجنبية.

1 .2 .2 اإلدمان عىل تعاطي املخدرات

ي�أيت مفه�وم اإلدمان م�ن التعود عىل ال�يء، وهو ال يعن�ي بالرورة 
اإلدم�ان ع�ىل املخ�درات، إن�ام ي�دل ع�ىل م�ا يصع�ب ترك�ه أو التخ�يل عنه 
العتبارات نفسية أو عضوية، وهلذا حيمل معنى اإلدمان التعود غري اإلرادي 
يف ممارسة نمط سلوكي حمدد، فإذا ما أدمن الفرد عىل تعاطي املخدرات ففي 
ذلك داللة عىل تعوده عليه، وتعاطيه مع عدم القدرة عىل تركه والتخيل عنه، 
وغالبًا ما يستخدم تعبري »اإلدمان« عىل تعاطي املخدرات للداللة عىل مقدار 
تأث�ر املريض بعملية اإلدمان وعدم قدرته عىل التحرر منها، إذ يصبح املخدر 
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بالنس�بة له عنرصًا متماًم لشخصيته، ال يس�تطيع حتقيق توازنه إال من خاله، 
وتكم�ن خطورته يف كونه عنرصًا خارجيًا يؤدي غيابه إىل ظهور االضطراب 

يف الشخصية والسلوك وعدم التوازن.

وال خيتل�ف تعبري اإلدمان ع�ىل التدخني من حي�ث املصطلح عن تعبري 
اإلدمان عىل املخدرات، فيعرف اإلدمان عىل التدخني بأنه االستعامل اليومي 
للس�جائر والشغف به والش�عور باحلاجة املاس�ة له، ففي حال االنقطاع عنه 
يومًا واحدًا أو يومني يش�عر املدخن بالنرف�زة، واهلياج، والقلق، وصعوبة يف 
الرتكي�ز الدماغي ورجفان باأليدي وزيادة الش�هية للطع�ام واكتئاب نفيس. 
وكل ه�ذه األع�راض رسع�ان ما ت�زول بالرج�وع إىل التدخني مع الش�عور 
بالبهج�ة والل�ذة وهدوء األعصاب حاالً بعد البدء بأول س�يجارة )طنوس، 

1421ه�، 92(.
ولإلدم�ان عىل املخدرات، كام يذهب إىل ذلك إبراهيم اجلندي أش�كال 
عديدة، منها ما يس�مى بمدمني الش�وارع، وهم أكثر املدمنني عددًا وأكثرهم 
خط�رًا ع�ىل املجتمع، وأغلبهم من األحداث الذين مل يس�تطيعوا التكيف مع 
املجتمع وفق رشوطه، مما يدفعهم إىل خمالفة القانون، وغالبًا ما تؤدي املحاكاة 
بالنس�بة إىل ه�ؤالء دورًا أساس�يًا يف ح�دوث اإلدمان، وخاص�ة بني الصغار 
واملراهق�ني. وهن�اك املدم�ن العريض الذي يع�رف طريق اإلدم�ان بالصدفة 
بعد اس�تخدامه طبيًا، ثم أدمن عليه، ألن لديه اس�تعدادًا ل�ه. وقد يندمج مع 
فئ�ة املدمنني من هذا الن�وع لإلدمان العاملون يف املج�االت الطبية إذا كانت 
لدهيم االس�تعدادات النفس�ية والعضوية املناس�بة، غري أن ش�فاء هؤالء من 
التعاطي أيرس من شفاء نظرائهم من النوع األول )اجلندي، 1421ه�، 60(. 
وال يس�تطيع الش�خص املدمن التخلص من اإلدمان هبذه البساطة، وخاصة 
من يتعاطى األفيون أو أحد مشتقاته كاملورفني واهلريويني، بسبب أن املخدر 
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يدخ�ل يف العملي�ات الكيميائية يف اجلس�م، ويصبح املدمن بحاجة مس�تمرة 
إىل زيادة اجلرعة للحصول ع�ىل األثر النفيس املطلوب )اجلندي، 1421ه�، 

.)60
ويمك�ن حلالة التخدير أن تكون نفس�ية، كام يصف ذل�ك تقرير منظمة 
الصح�ة العاملي�ة لع�ام 1969م، ويمكن أن تكون جس�مية تنت�ج عن تفاعل 
الفرد مع املخدر، وتقرتن باس�تجابات س�لوكية تدل ع�ىل أن املتعاطي يندفع 
إىل تن�اول العقاقري بصفة مس�تمرة أو عىل فرتات متقطع�ة؛ بغية الوصول إىل 
املتعة التي يس�ببها التعاطي، واملرور بخربة هذه اآلثار، وقد يأيت اإلقبال عىل 
التعاطي أيضًا بقصد جتنب الش�عور بعدم االرتي�اح الناجم عن عدم التناول 

)غباري، 1991م، 9(. 
ويميز الباحثون يف علم النفس بني االعتامد النفيس واالعتامد العضوي، 
وه�ذا ما يش�ري إليه حممود زكي ش�مس الدي�ن، فالتعاطي يق�وم عىل حالتني 
أساسيتني مها االعتامد النفيس، واالعتامد العضوي. )شمس الدين، 1995م، 
359(. وي�راد باالعتامد النفيس احلالة التي يصل إليها املتعاطي نتيجة تعاطيه 
املخدر، وتكون سببًا لشعوره باالرتياح واإلشباع. وتتولد لديه رغبة قوية يف 
تناول العقار و املخدر بصورة مستمرة أو متقطعة بغية حتقيقه اللذة املنشودة، 
أو الشعور هبا، أو لتجنب حاالت الشعور بالقلق أو االضطراب، أو ما شابه 
الذي يس�ببه التوقف عن التعاطي، أما االعتامد العضوي فرياد به احلالة التي 
يص�ل إليها اجلس�م وقد تكيف م�ع تعاطي املخدر، أو اعت�اد عليه. ويف حال 
االمتن�اع عن التعاطي تصيب املريض بالفعل اضطرابات وظيفية يف اجلس�م 
ومش�كات عضوية وأزمات نفس�ية شديدة تظهر عىل ش�كل أنامط سلوكية 
تظه�ر مع كل امتن�اع عن تناول املخ�در، وهي ختتلف بني األف�راد املتعاطني 
باختاف خصائصهم العمرية والعضوية، وباختاف نوع املخدر املس�تخدم 
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بالنس�بة إليه�م، ودرج�ة تعاطيه��م ل��ه، والفت��رة الزمنية الت�ي مضت عىل 
التعاطي وغري ذلك من االعتبارات.

ويرشح حممود زكي شمس الدين يف هذا السياق جمموعة من اخلصائص 
الت�ي مت�يز اإلدم�ان التي جيدها يف الس�امت اآلتية )ش�مس الدين، 1995م، 

:)361

1 � رغبة املتعاطي امللحة يف استمرار تعاطي املخدر واحلصول عليه بأية 
وسيلة.

2 � يقوم التعاطي عىل عنرصي االعتامد النفيس والعضوي، ويصعب أن 
تظهر حالة من حاالت التعاطي دون هذين العنرصين.

3 � تن�اول املتعاط�ي للجرعة بصورة متزايدة لتعود اجلس�م عىل املخدر، 
مع أن بعض املدمنني يبقى عىل جرعة ثابتة يف كثري من احلاالت.

4 � ظهور أعراض نفس�ية وجس�مية مميزة لكل نوع من أنواع املخدرات 
عند االمتناع عنه فجأة.

وياح�ظ أن خصائص اإلدمان هذه مرتبطة متامًا بتعريفه، فاإلقدام عىل 
تعاط�ي املخ�در ي�ؤدي إىل االعتامد النفيس، وم�ع اس�تمرارية التعاطي تظهر 
مام�ح االعت�امد العض�وي، التي ت�ؤدي إىل زي�ادة اجلرعات لض�امن حتقيق 
املتعة بأقىص حد ممكن، ومن الطبيعي أن ترتتب عىل ذلك جمموعة من اآلثار 

النفسية والعضوية واالجتامعية يف شخصية املتعاطي.



23

تعاطـي  وظاهـرة  السـابقة  العربيـة  الدراسـات   3.  1
املخدرات يف املجتمع العريب

يعود االهتامم بدراس�ة العوامل املؤدي�ة إىل تعاطي املخدرات يف الوطن 
العريب إىل اخلمسينيات من القرن العرشين، حيث كانت الظاهرة أكثر انتشارا  
يف دول عربية مقارنة مع ما هي عليه يف دول عربية أخرى، وهلذا جاء االهتامم 
بمش�كلة التعاطي متباينًا بني دول الوطن العريب بتباين درجة انتشار املشكلة 

فيها.

وعىل الرغم من أن تطور الظاهرة التارخيي يفيد بأن استخدام املخدرات 
يع�ود إىل مراحل تارخيية قديمة يف التاريخ اإلنس�اين عامة بام يف ذلك التاريخ 
العريب، غري أن االهتامم العلمي باملش�كلة أخذ يتضح يف العرص احلديث منذ 
أن ظه�رت مامح التوظيف الس�يايس للمخ�درات واس�تخدامها بوصفها 
س�احًا ذا حدين، فهي من جهة مصدر أس�ايس من مصادر الثروة للعاملني 
يف الرتوي�ج والتهري�ب، عىل مس�توى األفراد وعىل مس�توى ال�دول الفاعلة 
يف الوقت نفس�ه، وهي من جهة أخرى وس�يلة أساس�ية من وس�ائل احلرب 
التي تس�هم يف الني�ل من الق�درات الداخلية للش�باب، وتوجيه مش�اعرهم 
واهتامماهت�م نحو قضاي�ا ال ختدمهم وال ختدم مس�تقبل الدول�ة التي ينتمون 

إليها.

غري أن االهتامم باألبعاد السياس�ية واالقتصادية النتش�ار ظاهرة تعاطي 
املخدرات واملؤثرات العقلية يف الوطن العريب ما زالت أقل بكثري من حجمها 
احلقيق�ي، فاالهت�امم واض�ح يف أبعادها االجتامعية، وما يمك�ن أن ترتكه من 
آثار عىل مستوى الفرد واألرسة واملجتمع، أما صلة ظاهرة تعاطي املخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة بالقضاي�ا السياس�ية للوط�ن الع�ريب فلم حت�ظ باالهتامم 
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املكاف�ئ هلا عىل مس�توى حجمها واألخط�ار املرتتبة عليه�ا، ويعود ذلك إىل 
اعتب�ارات كث�رية أمهها التداخل يف العوامل التي تكم�ن وراء عملية التجارة 
غري املرشوعة للمخدرات، والرتويج هلا، فام هو ظاهر للعيان، وحيظى باهتامم 
الباحثني واملفكرين واملعنيني باختاذ القرار هو املنافع املادية الكبرية التي تعود 
إىل تلك اجلهات، أما األيادي اخلفية التي تعمل عىل التوسع يف انتشار ظاهرة 
التعاطي العتبارات سياس�ية ختص ش�خصية اإلنس�ان الع�ريب ومواقفه من 
القضايا األساس�ية التي يعيشها، فهى باألس�اس أياد خفية وليس من اليسري 
الوص�ول إليها، مما يدف�ع الباحثني إىل تناول موض�وع البحث بوصفة قضية 
اجتامعية أو اقتصادية بالدرجة األوىل دون األخذ باالعتبار األبعاد السياسية 

للمشكلة عىل نحو كاف.

ومن املاحظ أن الدراسات العربية املختلفة التي تناولت مشكلة تعاطي 
املخ�درات واملؤث�رات العقلية يف الوطن العريب ج�اءت عىل درجة كبرية من 
التوسع والتنوع يف موضوعاهتا، واجلوانب املرتبطة هبا، ويمكن تصنيف هذه 

الدراسات يف جمموعات عديدة عىل النحو اآليت:

1 .3 .1 جمموعة الدراسات املعنية بالعوامل املؤدية إىل انتشار 
الظاهرة

واالجتامعي�ة  النفس�ية  الدراس�ات  جمموع�ة  الس�ياق  ه�ذا  يف  تظه�ر 
واالقتصادي�ة التي حاول�ت أن ترصد خمتلف العوامل الت�ي يمكن أن تكون 
س�ببا للتعاط�ي، عىل مس�توى الف�رد، ومس�توى املجتمع�ات املحلية، وعىل 
مس�توى املجتمع عامة، ك�ام تندرج يف هذه املجموعة أيضًا الدراس�ات ذات 
الصلة بالعوامل النفسية كام هو احلال يف دراسات كل من العنزي )2010م( 



25

عن »الذكاء االنفعايل والسامت الشخصية لدى املنتكسني وغري املنتكسني عىل 
املخدرات«، والرشيف )2008م( »العوامل النفس�ية ذات الصلة باستخدام 
وحس�ني  العقاق�ريي«،  »االرت�كاس  )1998م(  زي�د  وأب�و  املخ�درات«، 
)1995م( »بع�ض املتغريات النفس�ية للمتعاطي وغ�ري املتعاطي«، وحنورة 
)1993م( عن »س�يكولوجيا تعاطي املخدرات والكحوليات«، وأبو شهناء 
)1990م( »عاقة بعض املتغريات النفسية واالجتامعية بانتكاس اإلدمان«، 

والسعيد )1990م( »دراسة نفسية ملتعاطي احلشيش يف منطقة الرياض«.

ويف جم�ال تن�اول العوامل االجتامعي�ة لتعاطي املخ�درات، تظهر أعامل 
كل م�ن العقي�ل )2009م( »العوام�ل االجتامعي�ة والنفس�ية وراء تعاط�ي 
املخ�درات«، والعش�اموي )1987م(»اجلوانب االجتامعي�ة لظاهرة االعتامد 
ع�ىل العقاق�ري التخليقي�ة«، والربايع�ة )1984م( »أث�ر الثقاف�ة واملجتمع يف 
دفع الف�رد إىل ارتكاب اجلريمة«، والريس )1415ه�( »العوامل االجتامعية 
املرتبطة بالعود إىل تعاطي املخدرات بعد العاج: دراس�ة اس�تطاعية لنزالء 

مستشفيات األمل يف اململكة العربية السعودية«.

وياح�ظ يف ه�ذه الدراس�ات بصورة عام�ة أهن�ا تعتمد مناه�ج بحثية 
خمتلف�ة وطرائق متع�ددة يف حتليلها للعوامل املؤدي�ة إىل التعاطي، عىل الرغم 
م�ن أن القس�م األك�رب منه�ا يعتم�د يف تقري�ر نتائجه ع�ىل دراس�ات ميدانية 
خت�ص واقع املتعاطني أنفس�هم، مما دفع الكثري من الدراس�ات إىل اس�تخدام 
الطرائق اإلحصائية يف املقارنة بني املتعاطني وغري املتعاطني، وتناول الفروق 
اإلحصائي�ة بني أوضاع املجموعتني، باإلضافة إىل دراس�ات أخرى حاولت 
التعرف عىل أسباب املشكلة والعوامل املؤدية إليها من خال حتليل اجتاهات 
خرباء ومعنيني بموضوع الظاهرة، واملاحظة األساسية التي يمكن اإلشارة 
إليها يف هذا الصدد أن هذه الدراسات تقدم تصوراهتا للعوامل بطريقة نظرية 



26

حتليلية مع الرتكيز عىل بعضها بوصفه من العوامل األساسية، وجعل بعضها 
اآلخر عوامل ثانوية تأيت أمهيتها بحسب طبيعة العامل األسايس، دون حتليل 
معم�ق لطبيعة االرتباط بني هذه العوامل، ودون النظر إليها عىل أهنا منظومة 
متكاملة يؤثر كل منها يف غريه، من املستوى العضوي للشخصية، إىل مستوى 
أبعاده�ا النفس�ية واالجتامعية والثقافي�ة وانتهاء بمظاهر التغ�ري االقتصادي 

واالجتامعي والسيايس الذي يشهده املجتمع العريب برمته. 

1 .3 .2 جمموعة الدراسات ذات الصلة بمظاهر املشكلة

ت�ويل ه�ذه املجموع�ة من الدراس�ات اهتاممه�ا بموضوع الدراس�ة من 
حيث حجم انتش�ارها، وأماكن االنتش�ار� وأنواع املخدرات األكثر انتشارًا، 
والتوصي�ف النوع�ي للمخ�درات، والتصني�ف القان�وين، وكل م�ا له صلة 
بتوصي�ف الظاهرة وحتدي�د خصائصها، وتندرج حتت ه�ذه املجموعة أيضًا 
الدراس�ات ذات الصلة بطبيعة املخدر نفس�ه وأنواعه الطبيعي�ة والتخليقية، 
ومص�ادر اإلنت�اج والتوزي�ع وغ�ري ذل�ك م�ن االعتب�ارات، باإلضاف�ة إىل 
الدراس�ات ذات الصل�ة بارتب�اط ظاهرة التعاط�ي مع اجلرائ�م يف املجتمع، 
كاجلرائ�م املنظم�ة، وجرائ�م الفس�اد امل�ايل والفس�اد األخاق�ي، وهتري�ب 
الس�اح، والب�رش، واملتاج�رة باألعض�اء وغري ذلك م�ن اجلرائ�م. وتأيت يف 
ه�ذه املجموع�ة دراس�ات كل م�ن الغري�ب )2006م( عن »ظاه�رة العود 
لإلدم�ان يف املجتم�ع الع�ريب«، وفتح�ي عي�د )2000م( بعن�وان »اجتاهات 
االجت�ار غري املرشوع باملخ�درات واملؤثرات العقلية«، وس�ويف )1996م( 
ع�ن »املخدرات واملجتمع«، وحن�ش )1994م( بعنوان »املخدرات: اخلطر 

االجتامعي الداهم«.
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وع�ىل الرغ�م م�ن أن ه�ذه الدراس�ات يمك�ن توصيفه�ا بمجموع�ة 
الدراس�ات ذات الصلة بمظاهر املش�كلة غري أهنا تناولت يف مضموهنا أيضًا 
الكثري من العوامل املؤدية إىل انتش�ار املشكلة، والنتائج املرتتبة عليها، بسبب 

صعوبة الفصل بني دراسة األسباب واملظاهر والنتائج.

1 .3 .3 جمموعة الدراسـات ذات الصلة بآثار مشكلة تعاطي 
املخدرات

تس�تحوذ اآلثار النامجة عن انتش�ار ظاهرة تعاطي املخدرات واملؤثرات 
العقلية عىل جزء كبري من اهتامم الباحثني املعنيني بقضايا املخدرات، وخاصة 
اآلث�ار املرتتبة ع�ىل الظاهرة من النواحي النفس�ية واالجتامعية واالقتصادية، 
وق�د حاولت ه�ذه املجموع�ة أن ترشح اآلث�ار املرتتبة عىل ظاه�رة التعاطي 
عىل مس�توى الفرد واملجتمع يف اآلن نفس�ه، ففي جمال الدراس�ات النفس�ية 
حاول�ت الدراس�ات ذات الصلة أن تبني ما يرتتب ع�ىل التعاطي من تغري يف 
خصائ�ص الف�رد وط�رق تفاعله مع البيئ�ة املحيطة به، ضم�ن األرسة، وبني 
جمموعات األقران، ويف املدرسة واحلي وغريها، كام بينت الدراسات العربية 
يف ه�ذا املجال اآلثار االجتامعية التي تب�دو واضحة بني متعاطي املخدرات، 
وخاص�ة فيام يتعلق باألرسة  بالروابط األرسية وظروف العمل واالس�تقرار 
املهني، ومستقبل الشباب املتعاطني أنفسهم، وأثر ذلك يف دراستهم وأعامهلم 

املستقبلية وقضايا األرسة والزواج والسكن وغريها.

ويمك�ن رص�د جمموعة من الدراس�ات ذات الصلة التي ت�أيت منها عىل 
س�بيل املثال دراس�ات كل م�ن العم�ر )2010م( حول »اآلث�ار االجتامعية 
لتعاط�ي املخ�درات يف املجتم�ع الع�ريب«، وس�يديب )2009م( ع�ن »اآلثار 
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االجتامعي�ة واالقتصادية إلدمان وتعاطي املخ�درات«، ورجيعة )2009م( 
»اآلث�ار النفس�ية لتعاط�ي وإدم�ان املخ�درات«، وعبد اللطي�ف )1999م( 
»اآلثار االجتامعي�ة لتعاطي املخدرات«، والغام�دي )1988م( بعنوان »أثر 

املخدرات عىل األمة وسبل الوقاية منها«.

وم�ن املاح�ظ أن اآلث�ار املرتتبة عىل تعاط�ي املخدرات إن�ام تندرج يف 
مس�تويات عدي�دة، منه�ا ما هو عىل مس�توى الفرد نفس�ه، من حي�ث اآلثار 
العضوية والصحية، واآلثار النفس�ية، واآلثار ذات الصلة بعاقاته مع أفراد 
أرست�ه وأقران�ه وزمائه يف املدرس�ة، ومنها ما هو عىل مس�توى األرسة التي 
ينتم�ي إليه�ا املتعاط�ون وخاصة إذا م�ا كان متزوجًا وله أبن�اء، حيث تكون 
اآلثار اش�د خط�ورة كوهنا متس الروابط االجتامعية ضمن األرسة، وتش�تت 
األبن�اء، وضعف التحصيل الدرايس، والترسب، ومنها أيضًا ما خيص اآلثار 
التي متتد عىل مس�توى املجتمع بكليته من حي�ث هدر الطاقات واالمكانات 
التي يتمتع هبا املتعاطون للمخدرات، ومن حيث ارتفاع النفقات والتكاليف 
املادية الباهظة وغري ذلك من اآلثار الضارة التي متتد إىل املستوى االقتصادي 

للدولة واالستنزاف املايل الكبري.

1 .3 .4 الدراسات ذات الطابع القانوين عىل املستويني املحيل 
والعاملي

ش�هدت القوان�ني والترشيع�ات القانوني�ة تط�ورًا ملحوظ�ًا يف ال�دول 
العربي�ة يف العق�ود األخ�رية نتيج�ة تط�ور الظاه�رة ونموه�ا الكبريين، وقد 
أول�ت احلكومات أمهية كب�رية للقوانني الناظمة إلج�راءات الردع والضبط 
القانوني�ني، وق�د راف�ق ذلك تط�ور ملحوظ يف الدراس�ات القانوني�ة أيضًا، 
وكان هدفها األس�ايس أن تعمل عىل تطوير النظم والقوانني التي من ش�أهنا 
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أن تس�اعد يف احلد من تعاطي املخدرات واملؤث�رات العقلية، والوقاية منها، 
والتقلي�ل من حج�م الطلب عليه�ا يف املجتمع، باإلضاف�ة إىل القوانني ذات 
الصلة باملكافحة واملعاجلة يف الوقت نفس�ه، خاصة وأن اإلجراءات التنفيذية 
عىل مس�توى مؤسس�ات الدولة تس�توجب جعله�ا ذات طابع قان�وين ملزم 
للمؤسس�ات املعني�ة، األمر الذي يتطل�ب دائاًم تطوير ه�ذه القوانني والنظم 

الضابطة لعملية استخدام املخدرات واملؤثرات العقلية يف املجتمع.
وقد استحوذ املجال القانوين عىل قدر كبري من اهتامم احلقوقيني واملعنيني 
بالقانون والرشيعة اإلسامية، وانترشت أيضًا جمموعة واسعة من الدراسات 
ذات الصل�ة، منها أع�امل كل من عزت )1984م( »املس�كرات واملخدرات 
بني الرشيع�ة والقانون«، وأبو رخية )1407ه�( ح�ول »األرشبة وأحكامها 

يف الرشيعة اإلسامية: املسكرات واملخدرات«. 

1 .3 .5 جمموعة الدراسات ذات الصلة بمكافحة املخدرات 
والوقاية منها

تنت�رش جمموعة كبرية أيضًا من الدراس�ات العربية ذات الصلة بوس�ائل 
املكافح�ة ع�ىل مس�توى الطرق والوس�ائل التي حت�د من هتري�ب املخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة إىل داخ�ل الدول�ة، ويف هذا املجال تاح�ظ جمموعة من 
الدراس�ات املتخصص�ة الت�ي تش�كل األس�اس الذي تش�اد علي�ه عمليات 
التدري�ب والتأهي�ل املرتبط�ة بضب�ط املناف�ذ احلدودي�ة بمختلف أش�كاهلا، 
وكيفية الكش�ف عن املخ�درات والطرق التي يس�تخدمها مهربو املخدرات 

واملروجون عىل اختاف أنواعهم.

ففي جمال االهتامم بمس�ائل الوقاية من تعاطي املخدرات والعاج منه، 
واحل�د من انتش�اره ظه�رت جمموعة الدراس�ات التي اهتمت هب�ذا اجلانب، 
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الت�ي تأيت منها الدراس�ات الت�ي أعدها كل م�ن طال�ب )2010م( »الوقاية 
م�ن املخدرات«، ودهينة )2010م( »التحصني الديني يف محاية الش�باب من 
تعاط�ي املخدرات«، وموس�ى )1996م( »دور التوعية ب�أرضار املخدرات 
االدم�ان ومعوقات�ه«،  والنابل�يس )1991م( ح�ول »ع�اج  للمعلم�ني«، 
واحلادق�ة )1991م( »أس�اليب وإج�راءات مكافح�ة املخ�درات«، وامليامن 
)1990م( »مكافح�ة املخ�درات«، وحج�ار )1412ه��( »الع�اج النفيس 

احلديث لإلدمان عىل املخدرات واملؤثرات العقلية«.

إن الدراسات العربية السابقة ذات الصلة بتعاطي املخدرات واملؤثرات 
العقلية متسعة بدرجة كبرية من حيث احلجم واألنواع يف الوقت نفسه، وهلذا 
ليس من اليس�ري تقديم رؤية جمملة حول هذه الدراسات وأنواعها وأنامطها، 
مم�ا يوجب عىل املختص أن يتناول موض�وع التعاطي من الزوايا التي ختصه، 
وترتبط بمجال اهتاممه، ذلك أن كل جمال من املجاالت املش�ار إليها يتضمن 

قدرًا كبريًا من البحوث والدراسات ذات الصلة بمشكلة التعاطي.

وم�ن املاح�ظ أيض�ًا أن الدراس�ات ذات الصل�ة بتعاط�ي املخ�درات 
ارتبطت بدراس�ات أخرى تتعلق باجلريمة واالنحراف واجلرائم املس�تحدثة 
واجلرائ�م االلكرتوني�ة وجرائ�م التهريب عام�ة بام يف ذلك هتريب الس�اح 
وتبيي�ض األموال واالختاس، والتجس�س لصالح اآلخ�ر، وغري ذلك من 

القضايا التي ال تقل يف خطورهتا عن خطورة التعاطي نفسه.
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1 .4 النظريات املفرسة ملشكلة تعاطي املخدرات واملؤثرات 
العقلية

ع�ىل الرغ�م من أن تعاطي املخدرات يعد ش�كًا من أش�كال الس�لوك 
االجتامع�ي املنح�رف، إال أن اجلهود العلمية لتفس�ريه من النواحي النفس�ية 
واالجتامعية التنفصل يف جوهرها عن العوامل التي تفرس السلوك االجتامعي 
بصورة عامة، ذلك أن االنحراف مس�ألة أخاقية ختتلف يف أحكامها بالنسبة 
إىل الس�لوك الواحد بني جمتمع وآخر، كام أن الرؤية العلمية لتفس�ري السلوك 
املنح�رف ال ب�د أن تكون قادرة أيضًا عىل تفس�ري الس�لوك الس�وي، ومن ثم 
ف�إن التحليل العلمي لتعاط�ي املخدرات واملؤثرات العقلية بوصفه س�لوكًا 
اجتامعيًا يرتبط باألطر التفس�ريية والتحليلية لدراسة السلوك اإلنساين عامة، 

وهي تنطوي يف مضامينها عىل تفسري التعاطي بشكل مبارش.

إن الس�لوك اإلنس�اين، ك�ام يذه�ب إىل ذل�ك صال�ح الرمي�ح، نت�اج 
للظ�روف االجتامعي�ة واالقتصادية الت�ي يولد فيها الفرد وينش�أ من خاهلا، 
ف�ا يمكن عزل الف�رد عن املجتمع الذي ينش�أ فيه، ويت�رشب قيمه ومبادئه 
ومعايريه وضوابط س�لوكه، وال يس�تطيع الفرد التحرر من تأثريات املجتمع 
ال�ذي ينتمي إليه، ال من حيث تكوينه الش�خيص، وال من حيث نمو أفكاره 
واجتاهاته النفس�ية واالجتامعية، فالش�خصية اإلنسانية االجتامعيه إن هي إال 

نتاج لتارخيها االجتامعي )الرميح، 2004م، 8(.

ويمك�ن يف ه�ذا الس�ياق التمييز بني أربعة اجتاهات أساس�ية يف تفس�ري 
الس�لوك اإلنس�اين عامة، والس�لوك املنحرف خاصة بام يف ذلك اإلقبال عىل 
تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية، وتندرج هذه االجتاهات من النظريات 
العضوي�ة البيولوجي�ة التي حاولت فه�م أنامط الس�لوك يف ضوء خصائص 
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الش�خصية العضوي�ة، وما حتمله م�ن مورثات وبنى عضوي�ة خاصة، واجتاه 
املدرس�ة الوضعي�ة الت�ي حاول�ت فه�م الس�لوك اإلنس�اين يف ض�وء تفاعل 
الشخصية العضوية مع الرشوط البيئية املحيطة هبا، ومدارس التفسري النفيس 
للس�لوك، التي تنقس�م بدوره�ا إىل م�دارس التحليل النفيس، والس�لوكية، 
واملدرس�ة النفسية االجتامعية وغريها، أما االجتاه الرابع واألخري فهو االجتاه 
الذي جيعل من الس�لوك االجتامعي نتاجًا ملجموعة من العوامل االجتامعية، 

وتنتظم يف هذا االجتاه أيضًا جمموعة من النظريات االجتامعية ذات الصلة.

1 .4 .1النظريات العضوية )البيولوجية( يف تفسـر السـلوك 
املنحرف

يأخ�ذ أصح�اب النظريات العضوية بتفس�ري الس�لوك املنح�رف عامة، 
وبني الشباب خاصة من خال ما يصف الفاعلني من خصائص عضوية متتد 
إىل بنيتهم العضوية وتكويناهتا، وتعد نظريات كل من كريتشمر، وشيلدون، 

ويونغ من أكثر النظريات شهرة يف هذا املجال.

يميز كريشتمر بني أربعة أنامط للشخصية لكل منها خصائصها وأبعادها 
وأنامط سلوكها االجتامعي، وهذه األنامط هي النمط اهلزيل، والنمط البدين 
مع قل�ة العضات، والنمط الريايض، والنم�ط املختلط )العنزي، 2010م، 
61(، ولكل من هذه األنامط أش�كال من الس�لوك تتواف�ق معها، بام يف ذلك 

السلوك املنحرف.
أم�ا ولي�م ش�يلدون فيذه�ب إىل القول بثاث�ة أنامط جس�مية حتدد عىل 
األغلب أنامط الش�خصية، والس�لوك، ه�ي النمط اهلضم�ي، ويقابله املزاج 
احلش�وي ال�ذي يتمي�ز بالبدانة والس�منة، ومهه إش�باع حاجاته األساس�ية، 
والنمط العضيل الذي يقابله املزاج اجلس�دي ويتميز بعضات بارزة وحيوية 
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ونش�اط متميزين، وأخريًا النمط العصبي ال�ذي يقابله املزاج الدماغي الذي 
يتمي�ز بجس�م نحي�ل، وغالبًا ما يتص�ف باجلدي�ة والذكاء واخل�وف والقلق 
والعزل�ة )املرج�ع الس�ابق، 61(، ومن الطبيع�ي أن هذه الف�روق بني أنامط 
الش�خصية جتد نفس�ها مرة أخرى بأنامط الس�لوك عامة، والسلوك املنحرف 

بشكل خاص.
ك�ام يأخ�ذ يون�غ بالتميي�ز ب�ني نمط�ني أساس�يني للش�خصية، النم�ط 
االنطوائي والنمط االنبساطي، أما األول فهو انسحايب وغري اجتامعي، يميل 
إىل االنع�زال والتف�رد يف حياته وقرارات�ه، وينطوي عىل نفس�ه، كثري التفكري 
والتأم�ل، بينام الثاين، وهو النمط املنبس�ط، يرغب يف االختاط مع غريه من 
الناس ومعارشهتم، وغالبًا ما ترتكز حياته حول العمل، ويميض »رورشاخ« 
يف االجت�اه نفس�ه، ويضي�ف بأن نمط الش�خصية املنطوي�ة ذو ذكاء عال، وله 
القدرة عىل اإلب�داع واالبتكار، ولكنه يعاين من صعوبات االتصال مع غريه 

)املرجع السابق، 61(.
ويضاف إىل ذلك نظريات علم وظائف األعضاء، التي تربط التوازن يف 
شخصية اإلنسان بام بتوفر لديه من تكامل يف وظائف األعضاء والغدد يف بينة 
اجلس�م، إذ يؤدي اخللل يف األداء الوظيفي إىل ضعف التوازن يف الشخصية، 

مما يساعد يف ظهور اخللل عىل مستوى أنامط السلوك.
وعىل الرغم من تطور الدراسات يف هذا املجال بات من املؤكد صعوبة 
تفسري أنامط السلوك، والس�لوك املنحرف بتأثري العوامل العضوية وحسب، 
م�ا مل تك�ن هذه العوامل واحدة من مظاهر امل�رض العضوي الذي يمكن أن 
يعاين منه األفراد، ويس�بب يف دفعهم إىل ممارس�ة أنامط سلوكية غري متوازنة، 
وعىل الرغم من ذلك فإن هذه النظريات مل تس�تطع تفس�ري السلوك املنحرف 
يف احل�االت التي تك�ون فيها الرشوط العضوية س�ليمة، أو يف احلاالت التي 
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تبدو فيها مظاهر التغري يف شخصية الفاعل، الذي يوصف بالتوازن العضوي 
يف مرحل�ة م�ا، ثم يأخذ باالنحراف، مما دفع الباحثني إىل رضورة التوس�ع يف 

تفسري االنحراف بالرشوط البيئية املحيطة.

1 .4 .2 املدرسة الوضعية يف تفسر االنحراف والتعاطي

تأخذ املدرس�ة الوضعية بتفس�ري اجلريمة وأنامط االنحراف عامة، دون 
أن ختتص بتفس�ري التعاطي بش�كل مبارش، وتعتمد مبدأ التفاعل يف العوامل 
املؤدي�ة إىل االنح�راف، وتقوم عىل تفس�ري االنحراف والس�لوك اجلرمي من 
خ�ال التفاع�ل بني اخلصائ�ص العضوي�ة، والعوام�ل االجتامعي�ة املحيطة 
بالفاعل�ني، فتبعًا لنظرية س�يزار لوم�ربوزو، فإن اإلج�رام ال يورث، يف حد 
ذات�ه، إنام يولد لدى الفاعل االس�تعداد الكامن الذي يمك�ن أن حتركه البيئة 
الفاسدة، وقد اضاف منظرو االجتاه فيام بعد العوامل االجتامعية يف حتلياهتم 
للجريم�ة )عيل، 1987م، 19(، ويش�ري بع�ض القائلني هب�ذا التوجه إىل أن 
اإلجرام العنيف يرجع إىل خلل عضوي يف قاعدة املخ التي يرتكز عليها الكثري 
من العمليات النفس�ية واحليوي�ة التي تتحكم يف إرادة الفاعلني وس�لوكهم، 
فاالضطراب العضوي الناش�ئ عن اضطراب إفرازات الغدد الصم مسؤول 
بصفة عامة عن الس�لوك الش�اذ واإلجرامي، وأن ذوي اإلفرازات الزائدة يف 
الغدد اجلنسية أو الكظرية، وفق هذه النظرية، يكونون يف الغالب من مركتبي 
اجلرائ�م العنيفة كالقت�ل واالغتصاب وقطع الطريق )ع�يل، 1987م، 19(، 

لعدم قدرهتم عىل التحكم بترصفاهتم، وما يصدر عنهم من أفعال.
كام تظهر يف هذا الس�ياق النظرية املفرسة للجريمة باألس�اس العضوي 
النفيس للش�خصية، ومنها نظرية آيزنك التي يذه�ب أنصارها إىل القول بأن 
التصنيف الثنائي للش�خصية يس�هم بدرجة كبرية يف فهم أنامط السلوك التي 
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يامرس�ها الفرد، وه�ذه األنامط عىل أنواع ذات أس�اس بيولوجي، وإن كانت 
هل�ا آثار نفس�ية متعددة، غ�ري أهنا يف جذوره�ا األوىل اليمك�ن تغيريها ملا هلا 
من أس�اس عضوي، وهذه التصنيفات هي )االنبس�اط مقاب�ل االنطوائية(، 
و)العصابي�ة مقابل االس�تقرار االنفعايل(، و)والذهانية مقاب�ل الاذهانية(، 
وأن التباين يف أبعاد الشخصية بالنسبة إىل كل فرد يكفي لتفسري مظاهر التباين 
يف س�لوكه، والتباين يف خصائص شخصيته، وهلذه األبعاد أساس بيولوجي 
يظهر بني كل األفراد، ويف كل احلضارات، ولكن بمستويات خمتلفة، ويعتقد 
آيزن�ك أن الدرج�ات املتطرف�ة يف أي م�ن ه�ذه األبع�اد هي التي ت�ؤدي إىل 
االضطرابات يف الشخصية، ويف أنامط السلوك )الرشيف، 2008م، 175(.
غ�ري أن آيزن�ك نفس�ه يش�ري يف كتاب�ه »أبع�اد الش�خصية« إىل أن بعدي 
)العصابية مقابل االس�تقرار االنفعايل(، و)االنبس�اطية مقابل االنطواء( مها 
البع�دان األكثر انتش�ارًا وتكرارًا يف الثقافات املختلف�ة، وقد وجدمها العديد 
م�ن الباحث�ني عىل أهنام األكثر أمهية يف وصف الس�لوك والترصف اإلنس�اين 

أيضًا )عبد اهلل، 1996م، 19(.
وياحظ أن هذه املجموعة من النظريات التي تفرس االنحراف ومظاهر 
اجلريمة القت تأييدًا واس�عًا بني مجهور الباحثني لكوهنا تعطي للبيئة املحيطة 
دورا أساس�يًا وواضحًا، فهي ال تقرر مبدأ احلتمي�ة العضوية الذي جيعل من 
الس�لوك تابع�ًا بالرورة للخصائص العضوي�ة، وإن كانت هذه اخلصائص 
رشطًا أساسيًا لانحراف وارتكاب اجلريمة، إال أهنا جتعل الدور الذي يمكن 
أن تؤديه الرشوط العضوية مرتبطًا برشوط بيئية مناسبة يف كثري من األحيان.
وعىل الرغم من ذلك ياحظ أيضًا أن هذه التصورات مل تس�تطع تفسري 
الكثري من مظاهر االنحراف بني األفراد وانتش�ار اجلريمة يف املجتمع، األمر 
الذي يدفع بقوة إىل البحث يف التفس�ريات النفس�ية الت�ي حتمل يف مضامينها 
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العوامل املؤثرة بش�كل مبارش يف أنامط السلوك، فمظاهر االنفعال والغضب 
واحلقد والرغبة يف حتقيق املنافع برسعة كبرية تش�كل عوامل نفس�ية أساس�ية 
تؤدي باإلنس�ان إىل ممارسة أنامط سلوكية عديدة، وليست هلا أصول عضوية 
بالرورة، مع أن الرشوط العضوية يمكن أن تفرس الكثري من أنامط السلوك 
ه�ذه غري أهن�ا غري كافية، لوجود حاالت مش�اهبة متام�ًا يف األعراض وأنامط 

السلوك، ولكن لعوامل خمتلفة.

1 .4 .3 التفسـرات النفسـية لتعاطي املخـدرات واملؤثرات 
العقلية

تعي�د التفس�ريات النفس�ية تعاط�ي املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة إىل 
م�ا يتصف به الف�رد من صفات أو س�امت يتميز هبا، وتؤثر يف أنامط س�لوكه 
االجتامع�ي، ويف أش�كال عاقات�ه م�ع اآلخرين، ويش�ري الباحث�ون يف علم 
النفس إىل أهم النظريات العلمية املفرسة يف هذا املجال التي تأيت يف مقدمتها 
مدرس�ة التحليل النفيس، واملدرسة الس�لوكية، واملدرسة النفسية االجتامعية 

)رجيعة، 2009م، 4(.

أما أنصار نظرية التحليل النفيس فيميلون إىل تفس�ري االعتامد العقاقريي 
يف ض�وء االضطرابات الت�ي تعرفها الش�خصية يف مرحلة الطفول�ة املبكرة، 
وهي تش�مل عمليات اإلش�باع العضوية يف املرحلة الفمية، وعمليات النمو 
اجلنيس من املرحلة الفمية حتى القضيبية، وتظهر يف هذه املرحلة جمموعة من 
املخ�اوف مثل اخلوف من عدم اإلش�باع، واالس�تمناء الطفيل، وما يصاحب 
ذل�ك من مش�اعر اإلث�م، فضًا ع�ن اضطراب عاق�ات احلب ب�ني املدمن 
ووالديه، وظهور ثنائية العواطف وحتول موضوع احلب األصيل إىل موضوع 

العقار )املغريب، 1963م، 419(.
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ويف هذا الس�ياق فإن ضعف إشباع احلاجات النفسية والعضوية بشكل 
كاف خ�ال املرحل�ة الفمية مث�ًا، وهي املرحل�ة التي يعتمد فيه�ا الطفل يف 
تلبي�ة حاجات�ه عىل الفم بالدرج�ة األوىل، يؤدي إىل دفع�ه إىل تناول التدخني 
والكحول مس�تقبًا، ذلك أن اإلش�باع النفيس للحاجات عن طريق الفم يف 
تل�ك املرحلة جيعل الطفل مهي�أ لانتقال للمرحلة الاحقة دون مش�كات 
نفس�ية، إال أن ضعف اإلشباع يدفعه لانتقال ملرحلة جديدة دون أن تستويف 

املرحلة السابقة رشوطها بام فيه الكفاية.
واألصل يف ظاهرة اإلدمان بالنس�بة إىل أصحاب هذه النظرية هو املتعة 
والنش�وة الت�ي حيققه�ا املتعاطي عن طري�ق املخدر، مما يرتت�ب عليه ختفيض 
كب�ري يف درج�ات االكتئاب التي يعيش�ها املدمن نتيجة احتكاكه املس�تمر مع 
بيئته املحيطة، مما جيعل عملية التعاطي، وكل أشكال السلوك املنحرفة تؤدي 
وظيفة نفس�ية بالنس�بة إىل الفاعل، يف الوقت الذي حتم�ل يف ثناياها دالالت 
تشري إىل خلل يف الرتكيب النفيس للشخصية، وبصورة عامة يمكن توصيف 

عملية اإلدمان من وجهة نظر التحليل النفيس بأنه )عبد املنعم، 1997م(:
1� تعبري وظيفي لذات عليا ناقصة.

2 � تعويض عن إحباط شديد يشعر به الفاعل نتيجة حرمانه من حاجات 
أساسية يشعر هبا.

3 � يأيت نتاجًا لعملية تنشئة ناقصة وغري مكتملة، أو مشوهة.
4 � سلوك شخيص يشكل عصابًا.

5 � سلوك يعرب عن فقدان املعايري االجتامعية.
ويعد نموذج أريكس�ون يف تفسري األنامط الس�لوكية واحدًا من النامذج 
األساس�ية واملهم�ة يف نظري�ات التحلي�ل النفيس، ويق�وم عىل مب�دأ التطور 



38

املتعاقب، حيث ختضع الشخصية ملراحل خمتلفة خال عملية نموها وتشكل 
»األن�ا«، ال�ذي تتوق�ف عليه أن�امط الس�لوك التي يامرس�ها الفرد في�ام بعد، 
وأشكال عاقاته االجتامعية مع اآلخرين، ففي كل مرحلة من مراحل النمو 
متر الش�خصية بتجارب وخربات ترتك آثارها يف تكوين الش�خصية، وتظهر 
يف مراحلها الاحقة بحس�ب قدرهتا عىل جتاوز تلك املرحلة، غري أن ما يعود 
إىل الشخصية من خربات جديدة ومهارات مكتسبة يف أية مرحلة من مراحل 
النم�و إن�ام يصبح جزءًا ال يتجزأ من الش�خصية يف املراح�ل التالية، وتؤثر يف 
أشكال تفاعل »األنا« مع املرحلة اجلديدة، وبرغم ذلك فإن جتاوز الشخصية 
لواح�دة من املراحل بنج�اح وتعلم املهارات واخل�ربات املرتبطة هبا ال يعني 
بال�رورة ق�درة »األنا« عىل جتاوز املرحلة الاحق�ة، التي تنطوي بحد ذاهتا 
ع�ىل معايري جديدة، وأش�كال من الرصاع بني »األن�ا« والبيئة املحيطة، وعىل 
الرغم من ذلك فإن أبعاد الشخصية املتحصلة نتيجة كل مرحلة تؤثر بصورة 
عام�ة يف نم�ط الش�خصية عىل امت�داد املراح�ل التالي�ة هلا، ويف ه�ذا الصدد 
يميز أريكس�ون بني ثامين مراحل أساس�ية متر هبا شخصية الفرد، وتنتهي كل 
منه�ا بجملة من الصفات املكتس�بة اجلديدة، وهذه املراح�ل هي )الغامدي، 

2000م، 5(:

1� أزم�ة الثق�ة مقابل عدم الثق�ة، ويقابلها عىل مس�توى الفعالية: فعالية 
األم�ل مقاب�ل االنس�حاب، تظهر ه�ذه األزمة يف الس�نة األوىل من 
العم�ر، وت�أيت حمصل�ة لنتيج�ة تفاع�ل الطف�ل م�ع األم في�ام يتعلق 
باإلرضاع وإشباع احلاجة، فقد تنتهي إىل أن تعزز يف شخصية الطفل 
الثق�ة بالنفس، واالطمئنان بالقدرة عىل تلبية احلاجة، وقد تنتهي إىل 
الش�عور بعدم الثقة والرغبة يف االنسحاب من املواقف لعدم القدرة 

عىل جماهبتها.
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2� أزم�ة االس�تقال مقاب�ل الش�عور باخلج�ل، ويقابله�ا عىل مس�توى 
الفعالي�ة: فعالي�ة اإلرادة مقاب�ل القهري�ة واالندف�اع، وتب�دو ه�ذه 
األزمة يف الس�نة الثانية من عمر الطفل، وتتعلق بقدرته عىل التحكم 
بعملية اإلخراج وتأجيل اإلش�باع، وقد تنتهي إىل اكتس�اب »األنا« 
الشعور باالستقالية والقدرة عىل التحكم باحلاجات تبعًا للظروف 
املحيطة، وقد تنتهي إىل الش�عور باخلجل وعدم القدرة عىل التحكم 

باألشياء، وضعف اإلرادة.

مس�توى  ع�ىل  ويقابله�ا  بالذن�ب،  الش�عور  مقاب�ل  املب�ادرة  أزم�ة   �3
الفعالية:فعالي�ة الغرضية مقاب�ل التثبيط، وتتوافق ه�ذه املرحلة مع 
س�ن الطفول�ة املبكرة عن�د الطفل، حي�ث تظهر لدي�ه مامح النمو 
احلرك�ي والعق�يل واللفظي، لكن�ه جيابه بيئة قد حت�ول بينه وبني نمو 
ه�ذه املامح يف ش�خصيته، فإذا ما جت�اوز األزمة بنج�اح ظهر لديه 
ش�عور حب املبادرة والقدرة عليها، وإال فإن الشعور بالذنب نتيجة 
الرف�ض االجتامعي يصبح من صفاته األساس�ية التي يصعب عليه 

التخيل عنها فيام بعد.

4 � أزمة املثابرة مقابل الش�عور بالنقص، ويقابلها عىل مستوى الفعالية: 
فعالي�ة الق�درة مقابل اخلم�ول، وتأيت ه�ذه املرحلة مرافق�ة ملرحلة 
الطفول�ة املتوس�طة التي تق�رتن بتغ�ريات كيفية يف النم�و العضوي 
والعق�يل، وتصبح الرغبة يف اإلنجاز حاج�ة رضورية، فإذا ما جتاوز 
الطف�ل هذه املرحل�ة بنجاح امتلك ش�عوره بالقدرة ع�ىل اإلنجاز، 
واملثاب�رة يف حتقي�ق الطموحات، وم�ع ظهور مامح الفش�ل يزداد 
لدى الفتى الش�عور بالنقص وعدم القدرة ع�ىل حتقيق األهداف مما 

يولد لديه الشعور باخلمول.
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5 � أزم�ة اهلوية مقابل اضطراب الدور، ويقابلها عىل مس�توى الفعالية: 
فعالية التفاين مقابل جتاهل الدور وهي أزمة تقرتن يف مرحلة املراهقة 
مع رغبة الفتى يف اكتساب دور اجتامعي جيسد مكانته االجتامعية يف 
حميط�ه، فإذا جتاوز الفتى هذه املرحلة بنجاح تعزز يف وعيه الش�عور 
باهلوي�ة، وحتديد معنى وج�وده وأهدافه يف احلي�اة ووضوح خططه 
لتحقيق أهدافه، أما يف حالة الفش�ل فتبدو عليه مامح االضطراب 
والش�عور بالتف�كك الداخ�يل وع�دم الق�درة ع�ىل حتقي�ق أهداف�ه 

والغايات التي يتطلع إليها يف حياته.

6 � أزمة املودة مقابل العزلة، ويقابلها عىل مستوى الفعالية: فعالية احلب 
مقاب�ل احلرصية، وتأيت ه�ذه األزمة يف مرحلة الش�باب، وترتبط يف 
جزء كبري منها بام تم إنجازه يف املراحل الس�ابقة، فمن يتمتع باهلوية 
ووض�وح األهداف والطرق التي تس�اعده يف حتقيق أهدافه غالبًا ما 
يتمت�ع بقدرة أك�رب عىل التفاعل مع اآلخري�ن وتعزيز االرتباط هبم، 
مم�ا يع�زز يف وعيه الش�عور باحل�ب لآلخرين والتفاع�ل معهم، غري 
أن الفش�ل يؤدي به إىل الش�عور بالعزلة واالبتعاد قدر املستطاع عن 

عملية التفاعل مع اآلخرين واالستغراق الذايت.

7 � اإلنتاجي�ة مقاب�ل الرك�ود، ويقابله�ا عىل مس�توى الفعالي�ة: فعالية 
االهت�امم مقابل الرفض، وتأيت هذه املرحلة يف مرحلة النضج العقيل 
واجلس�مي، وتقرتن مع ظهور املس�ؤوليات االجتامعي�ة املرتتبة عىل 
املوق�ع االجتامع�ي ال�ذي يش�غله يف حياته، بوصف�ه أب�ًا أو عامًا، 
وغريه�ا، فغالب�ًا م�ا يؤدي ب�ه النج�اح يف األدوار التي يق�وم هبا إىل 
شعوره بالتفاين والرغبة يف العطاء واإلبداع يف العمل، دون اشرتاط 
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املقاب�ل، بين�ام يؤدي س�وء الظ�روف التي مر هب�ا الفرد إىل ش�عوره 
باألنانية والتفرد وعدم الرغبة يف املشاركة االجتامعية.

8 � أزم�ة التكامل مقاب�ل اليأس، ويقابلها عىل مس�توى الفعالية: فعالية 
احلكمة مقابل االزدراء، وتأيت هذه األزمة يف مرحلة الرشد املتقدم، 
ف�إذا ما تم جتاوزه�ا بنجاح اكتس�ب الفرد ما يع�رف بصفة احلكمة 
التي تؤهله للحكم عىل األش�ياء بتوازن واعتدال كبريين، مما يمنحة 
الق�درة عىل جماهبة مش�كاته املتوقع�ة يف مرحلته العمري�ة القادمة، 
بينام يؤدي الفش�ل يف ه�ذه األزمة إىل الش�عور باليأس واخلوف من 
املستقبل واالضطراب، ورفض الظروف التي يعيشها، والقلق إزاء 

املشكات التي يتوقعها يف مرحلته العمرية القادمة.
وياح�ظ يف ه�ذا التصور أنه مبن�ي بالدرجة األوىل ع�ىل تفاعل الذات 
م�ع البيئة املحيطة هب�ا، فكل مرحلة من مراحل العم�ر تنطوي يف ثناياها عىل 
عن�ارص الرصاع بني األن�ا واآلخر، واخلصائ�ص التي حتملها الش�خصية يف 
كل مرحل�ة إن�ام ه�ي نتاج لعملي�ة التفاعل املش�ار إليها يف املراحل الس�ابقة، 
غ�ري أن هذا التص�ور عىل أمهيته اليتطرق إىل موضوع التكيف الذي متارس�ه 
الش�خصية عىل نفس�ها للتوافق يف كثري من األحيان مع الرشوط املحيطة هبا، 
وغ�ري القادرة ع�ىل تغيريها، ذلك أن »األن�ا» التتفاعل مع البيئ�ة املحيطة يف 
كل مرحل�ة م�ن مراحل نموها تفاع�ًا آليًا مبنيًا عىل ال�رصاع وتوكيد الذات 
فحس�ب، ب�ل تعمل عىل تكييف نفس�ها وتغيري طبيعتها عندم�ا جتابه رشوطًا 
موضوعية قاسية ال تستطيع جتاوزها، ويف هذه العملية بالذات تكمن عملية 

التوافق بني »األنا» واآلخر.
وإىل جانب مدرس�ة التحليل النفيس، يميل أصحاب النظرية السلوكية 
إىل تفسري االعتامد العقاقريي بكونه شكًا من أشكال اإلثابة املدعمة املرتبطة 
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باس�تخدام عقار ما، وأن هذا التدعي�م اإلجيايب قادر عىل خلق عادة قوية هي 
اش�تهاء العقار، وتصب�ح هذه العادة نمطًا س�لوكيا متكررًا، ويس�تعيص عىل 

التغيري يف بعض األحيان )عبد السام،أ، 1977م، 65(.

ويعد كل من )واطس�ون(، و)س�كنر( من أهم رواد النظرية السلوكية، 
التي بنيت عىل جتارب )بافلوف( املتعلقة باالش�رتاط الكاسيكي، فاإلنسان 
يتعلم من خال ماحظة ردود فعل اآلخرين عىل سلوكه، وهو ما يقع نتيجة 
مث�ري أو منبه أو تغ�ري يف البيئة املحيطة به، فإذا ما جاءت ردود األفعال إجيابية 
وتبعث عىل الراحة واالطمئنان كانت هذه الرودود بمثابة معززات للسلوك 
وداعم�ة له، مما جيع�ل تعلم الفرد هلا يس�ريا ورسيعًا، بينام تؤدي اس�تجابات 
اآلخري�ن الت�ي تبعث عىل القل�ق واالضطراب واخلوف، إىل جعل الس�لوك 
غري مرغوب به، وتصبح إمكانية تعلمه صعبة، وقد تصل إىل حد االستحالة 

أيضًا )الوريكات، 2007م، 123(.

غ�ري أن أصح�اب ه�ذه النظري�ة، وع�ىل أمهي�ة حتلياهتم وتفس�رياهتم 
للس�لوك اإلنس�اين عام�ة، وللس�لوك املنح�رف خاص�ة، خيتزل�ون عمليات 
التفاع�ل االجتامع�ي، وتفاع�ل الش�خصية مع البيئ�ة واملث�ريات املحيطة هبا 
إىل عملي�ات فع�ل ورد فع�ل، مع اإلش�ارة إىل أن ه�ذه العملية نفس�ها رهن 
بخصائ�ص الش�خصية يف كل م�رة تت�م فيه�ا عملي�ة التفاعل، فاس�تجابات 
األف�راد ملث�ري واحد تأيت خمتلفة ومتنوع�ة باختاف البنية النفس�ية لكل منهم 
باملقارنة مع اخلصائص األخرى، كام أن البيئة النفس�ية ختضع أيضًا لعمليات 
التغري الذايت يف كثري من األحيان، وهو أمر مل تتطرق إليه النظرية الس�لوكية، 
األم�ر ال�ذي يش�ري إىل أن نظرية التحلي�ل النفيس تنطوي ع�ىل أمهية كبرية يف 
تفس�ري مظاهر التغري يف بناء »األنا«، ويمكن بعد ذلك فهم أنامط الس�لوك يف 

ضوء النظرية السلوكية.



43

وإىل جان�ب ذل�ك جيد أصحاب النظرية النفس�ية االجتامعي�ة أن عملية 
التعاطي تؤدي بالنس�بة إىل املتعاطي جمموعة وظائف نفسية جتعل منه سلوكًا 
حمببًا، مث�ل ختفيف التوتر، واالمتاع، وحتس�ني التفاعل االجتامعي، وإش�باع 
احلاج�ة إىل الش�عور بالق�وة، واإلبطال املؤق�ت لتأثري األح�داث الضاغطة، 
ونس�يان الذكريات املؤملة )عبد احلميد، 1993م، 23(، وهي تش�به نظريات 
التحليل النفيس يف تأكيدها الوظيفة النفس�ية للس�لوك، وتش�رتك مع النظرية 
الس�لوكية يف كوهنا جتد يف اإلثاب�ة االجتامعية ما يعزز أنامطًا س�لوكية حمددة، 
ويدفع بالش�خصية إىل جتنب أنامط أخرى، غري أن أصحاب النظرية النفس�ية 
االجتامعي�ة جيعل�ون م�ن دائرة تفاعل الش�خصية متت�د إىل البيئ�ة االجتامعية 
نفس�ها بام حتمله من عوامل مش�جعة ملامرسة النمط السلوكي أحيانًا، ومثبطة 

له أحيانًا أخرى.

1 .4 .4نظريات التفسر االجتامعي للسلوك املنحرف

تشكل البيئة االجتامعية التي حتتضن الفرد العامل األكثر أمهية يف إقدامه 
عىل السلوك املنحرف وتعاطيه للمخدرات واملؤثرات العقلية، من وجهة نظر 
نظريات التفس�ري االجتامعي، إذ يتعلم الفرد منذ نشأته يف الوسط االجتامعي 
جمموعة كبرية من األنامط الس�لوكية وأشكال التفاعل االجتامعي التي جتعل 
منه منحرفًا يقدم عىل ممارس�ة اجلريمة، أو جتعل منه أكثر انضباطًا ومتثًا لقيم 
املجتم�ع ومبادئه وأخاقياته، ويقدم الرتاث املع�ريف لعلم االجتامع نظريات 
اجتامعي�ة عديدة يف ه�ذا املجال، منها نظرية املح�اكاة جلربائيل تارد، ونظرية 
التعاضد االجتامعي لدوركايم، ونظرية الفعل االجتامعي لبارسونز، وغريها 

الكثري.
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أوالً: نظرية املحاكاة لتارد
تعد عملية املحاكاة التي يامرس�ها األفراد يف حياهتم االجتامعية من أكثر 
العوامل املؤثرة يف شخصياهتم، ويف أنامط السلوك التي يتعلموهنا، فعمليات 
التواص�ل مع اآلخ�ر، متكن األف�راد من تعلم األن�امط الس�لوكية، واألنامط 
الس�لوكية املنحرف�ة واإلجرامي�ة، ب�ام يف ذل�ك عملي�ة اإلدمان ع�ىل تعاطي 
املخدرات واملؤثرات العقلية والترشد والتس�ول والبغاء وغريها )الساعايت، 

1983م، 113(.

ويذهب تارد إىل القول بثاثة مبادئ أساسية لنظريته يف املحاكاة، تتمثل 
يف أن األف�راد يندفع�ون إىل التفاعل مع بعضه�م يف كل املواقف االجتامعية، 
ويف كل البيئات، ولكنهم يتأثرون ببعضهم من خال تقليد بعضهم لبعضهم 
اآلخر، وال يمك�ن تصور تفاعل اجتامعي دون عملية تقليد، ومن جهة ثانية 
تأخ�ذ عملية التقليد مس�ارًا حمددًا م�ن األقوى إىل األضع�ف، أو من األعىل 
إىل األدن�ى، فالفق�ري يس�عى إىل تقلي�د الث�ري، والضعي�ف يس�عى إىل تقليد 
الق�وي، واجلاه�ل باليء يس�عى إىل تقليد من هو عارف ب�ه وهكذا.. ومن 
اجله�ة الثالث�ة يرى تارد أنه خال عملية التقليد غالبًا ما جيد الفرد نفس�ه أمام 
اختياري�ن لتحقيق حاجت�ه، يتمثل يف االختيار األول النم�ط التقليدي الذي 
اعتاد عليه س�ابقًا، ويف االختيار الثاين النمط اجلديد الذي يتعلمه من اآلخر، 
وت�أيت عملية االس�تبدال تدرجييًا )الس�يف، 1997م، 82(، ذل�ك أن اخليار 
التقلي�دي الينطوي عىل خطر كبري، ويتجنب الفرد من خاله أية مش�كات 
يمكن أن حتدث مع البيئة املحيطة، يف الوقت الذي تصبح فيه عملية التجديد 
صعبة، أما بالنسبة إىل اخليارات اجليدة فإهنا حتمل يف مضموهنا إمكانية ظهور 
مش�كات مع البيئة املحيطة من جهة، ولكنها حتمل يف مضموهنا القدرة عىل 
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اإلبداع والتجديد بش�كل مس�تمر مع م�ا يرافقه من منافع ومض�ار أيضًا من 
جهة ثانية.

ومن املاحظ أن نظرية التقليد عىل أمهيتها وش�موهلا لعمليات التفاعل 
االجتامع�ي، غري أهنا مل تفرس اآللية التي يس�تطيع عدد كبري من األفراد جتاوز 
عملية التقليد إىل اإلبداع، فالفرد اليبحث عن حلول ملش�كاته ضمن قائمة 
مع�دة مس�بقًا وعليه أن خيت�ار تبعًا آلليات التقليد املش�ار إليه�ا، إنام يبتكر يف 
الكثري من احلاالت حلوالً مل تكن موجودة يف الوعي االجتامعي ضمن البيئة 
التي يتفاعل معها، مما جيعل عملية االبتكار حتمل يف مضموهنا إجياد أش�ياء مل 
تكن موجودة أصًا، ومن ثم يصبح تفس�ري السلوك بالتقليد وحسب قارصًا 

يف حاالت كثرية.

ثانيًا: نظرية التامسك االجتامعي لدوركايم
يعتق�د أمي�ل دركايم بأن الس�لوك املنح�رف، والذي تناول�ه من خال 
نموذج »االنتحار« إنام يعود بالدرجة األوىل إىل مس�توى التامسك االجتامعي 
الس�ائد يف املجتم�ع، فكل�ام كان التامس�ك بني األف�راد قويَا، ج�اء ميل الفرد 
لانح�راف ضعيفًا، بينام يزداد امليل لانحراف إىل درجة اخلطورة مع اتس�اع 
مظاه�ر التف�كك االجتامعي وضعف التامس�ك، إن الفرد وف�ق هذا التصور 
كائن اجتامعي، فإذا ما كان ارتباطه باملجتمع قويًا كان ذلك دليًا عىل التوازن 
النفيس املحقق يف شخصيته، بينام يؤدي االنعزال وضعف االرتباط إىل تزايد 
مظاهر اخللل يف ش�خصية الف�رد، مما يدفعه إىل االنح�راف، ويزداد ذلك مع 
وجود مجاعات األقران التي تساعده يف هذا االنحراف، وتسوغ له ما يفعله.

ويميز دوركايم بني شكلني من التامسك، أوهلام آيل )ميكانيكي(، ويرافق 
املجتمعات البدائية، والثاين عض�وي، ويرافق املجتمعات احلديثة. أما النوع 
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األول فيظه�ر يف آلية العاقات القائمة بني األفراد، فيكون الفعل ورد الفعل 
عما آليا ال حيمل أية داللة توحي باس�تقالية الفعل أو قيامه عىل أس�اس أو 
معيار منطقي، عىل خاف ما هو احلال يف التامسك العضوي الذي يكون فيه 

الفعل ورد الفعل معا قائامن عىل وعي املصلحة املتبادلة.

اآليل  التامس�ك  يظه�ر  حي�ث  البدائي�ة،  املجتمع�ات  يف  األف�راد  إن 
)امليكانيك�ي(، يترشبون قيم اجلامعة التي تش�كل جزءا م�ن كياهنم، مما جيعل 
شخصياهتم الفردية تذوب يف إطار شخصية اجلامعة، فيصبح تعبري الفرد عن 
نفسه بكلمة نحن أكثر انتشارا، ويشري إىل أن ارتباط الفرد باجلامعة هو ارتباط 
آيل، أم�ا يف املجتمع�ات املع�ارصة فياحظ اختاف واضح يف األس�س التي 
يقوم عليها املجتمع، فيصبح التامس�ك عضويا مبنيا عىل مؤسس�ات اجتامعية 

حديثة )األخرس، 1984م، 66(.

لق�د اهت�م دوركاي�م بموض�وع االنتح�ار بدرج�ة كب�رية، فق�د حاول 
م�ن خال ه�ذه الظاهرة تأكي�د مقوالته النظرية الس�ابقة، فتن�اول يف كتاب 
)االنتحار( مس�ألة ارتباط األفراد باملجتمع، من خ�ال حتليل االضطرابات 
االجتامعي�ة وأثره�ا ع�ىل األف�راد. ويمي�ز )دوركاي�م( ب�ني أربعة أن�واع من 
االنتح�ار، أوهلا انتحار األناين، واالنتحار اإليثاري، واالنتحار الامعياري، 

واالنتحار القدري، )الوريكات، 2004م(.

إن املس�تويات املرتفع�ة م�ن التامس�ك االجتامع�ي، وفق ه�ذه التصور 
يمك�ن أن تش�كل بالفعل رادع�ًا اجتامعيا قويًا حيد من انتش�ار ظاهرة تعاطي 
املخ�درات يف املجتمع، ذلك أهن�ا تظهر يف متثل األفراد ملبادئ املجتمع وقيمه 
وأخاقيات�ه، فإذا ما كانت عملي�ة التعاطي حتمل يف ذاهتا ما خيالف األعراف 
االجتامعي�ة والقي�م واملبادئ التي يس�تقر عليه�ا املجتمع، فم�ن الطبيعي أن 
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يتجنبه�ا األفراد كام يتجنبون أية أنامط س�لوكية ختال�ف العرف العام، كام هو 
احل�ال بالنس�بة لظاهرة الدع�ارة والفس�اد األخاقي يف املجتمع العش�ائري 
التقلي�دي، الت�ي تب�دو ضئيلة للغاية بس�بب أن األف�راد يتمثل�ون يف وعيهم 
أخطارها واملش�كات املرتتبة عليها، ورسعان ما تصبح مواقف الشباب من 
عملي�ة تعاطي املخدرات مطابقة ملواقفهم من مظاهر الفس�اد األخاقي، إذا 

كانت تنطوي عىل القيمة نفسها.

وبرغم ذلك فإن مس�تويات التامس�ك عىل مس�توى املجتم�ع يمكن أن 
تش�كل رادعًا قويًا بالنسبة ملن مل يتمثلوا أعراف املجتمع وتقاليده يف وعيهم، 
فإذا ما اندفعوا ألنامط س�لوكية خارجة عن العرف العتبار من االعتبارات، 
ومنها تعاطي املخدرات فإن املجتمع رسعان ما ينتج ردود فعل رادعة تتمثل 
يف وج�وه العقاب املختلفة كالعزل واإلقص�اء واحلرمان من بعض اخلدمات 
التي توفرها اجلامعة، وقد تصل مظاهر العقاب إىل حد النفي وإهدار الدم إذا 

كانت مظاهر االنحراف كبرية.

ثالثًا: نظرية االختالط التفاضيل
يتعل�م الفرد من الوس�ط االجتامعي الذي يعيش في�ه جمموعة كبرية من 
االجتاه�ات والقي�م واملبادئ واألفكار، غري أن ه�ذه االجتاهات والقيم غالبًا 
م�ا تنت�رش يف الوس�ط االجتامعي ع�ىل نحو متناق�ض، ففي هذا الوس�ط قيم 
واجتاه�ات تتوافق واملعايري االجتامعية الس�ائدة وتدفع األف�راد إىل مزيد من 
التامس�ك وع�دم اخلروج عام هو مأل�وف ملا يف ذلك من مصلحة مش�رتكة له 
ولغريه من الناس املشاركني له يف حياته، وإىل جانب ذلك تنترش قيم اجتامعية 
أخ�رى تعزز جمموعة من القي�م واالجتاهات واألفكار الت�ي تدفع بالفرد إىل 
اخل�روج عام ه�و مألوف لتحقيق منافع وقتية عىل حس�اب غ�ريه من الناس، 
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دون النظ�ر إىل م�ا يرتت�ب عىل ذلك من آث�ار تلحق األذى وال�رر هبم، وملا 
كان الفرد يعيش وس�ط االجتاهات املختلفة يف وقت واحد، فمن الطبيعي أن 
اجلامع�ة الت�ي ينتمي إليه�ا هي األكثر تأثريًا يف ش�خصيته وتدفع�ه إىل األنامط 
السلوكية التي تتوافق مع خصوصياهتا، فالسلوك اإلجرامي وفق هذا التصور 
سلوك مكتسب غري موروث، يتعلمه الفرد خال اختاطه بأفراد آخرين من 
خ�ال عملية تفاع�ل اجتامعي بني أبناء اجلامعة الواح�دة أو املجتمع الواحد، 
ويتم التواصل االجتامعي باالتصال اللفظي، أي باللغة الكامية الش�ائعة، أو 
بلغة اإلش�ارة أحيانا، كام يتم هذا االتصال بني أش�خاص عىل درجة كبرية من 
الصل�ة والتواصل، وعىل درجة كبرية من الصداق�ة والزمالة، ويعني ذلك أن 

يكون بني هؤالء األفراد عاقات أولية مبارشة )العمري، 1423ه�، 57(.
وع�ىل الرغم من أن هذه النظرية تف�رس عملية التأثر التي خيضع هلا الفرد 
بتأث�ري اجلامع�ة التي ينتمي إليها، غري أن مصادر الق�وة التي جتعل هذه اجلامعة 
أش�د تأث�ريًا أو أضعف غري واضحة يف نظرية االخت�اط التفاضيل، فقد تعود 
مصادر القوة إىل توافق ما تتطلع إليه اجلامعة وما يتطلع إليه الفرد نفس�ه، وقد 
ت�أيت نتيجة مس�تويات عالية من التامس�ك االجتامعي الذي حت�دث عنه أميل 
دوركاي�م بني أف�راد اجلامع�ة، وتتقاطع هذه النظري�ة أيضًا مع نظري�ة تارد يف 
املحاكاة، وخاصة مع فكرة اجتاه عملية التقليد من الطرف األقوى إىل الطرف 
األضع�ف، كام تنظر هذه الرؤي�ة إىل الفرد بوصفه متأثر س�لبيا بدرجة كبرية، 

دون اإلشارة إىل العوامل التي يمكن أن جتعل منه فاعًا ومؤثرًا يف غريه.

رابعًا: نظرية التعلم االجتامعي
يمي�ل أصحاب هذه النظري�ة إىل القول بأن الفرد يف طبيعته اليعرف أي 
نمط س�لوكي منحرف، وال أي نمط س�لوكي س�وي، ولكنه يتعلم من البيئة 
املحيطة به أنامطًا س�لوكية تتوافق مع املعايري السائدة يف املجتمع تارة، وخترج 



49

عن هذه املعايري تارة أخرى، ولنظرية التعلم االجتامعي مبادئ أساسية يمكن 
إجيازها عىل النحو اآليت )العنزي، 1431ه�، 51(:

1� تش�كل عملي�ة التفاع�ل ب�ني الش�خصية والبيئة املحيط�ة االجتامعية 
ذات املعن�ى بالنس�بة هل�ا، األس�اس الذي تبن�ى عليه نظري�ة التعلم 
االجتامعي، فالرتكيز عىل السامت واخلصائص التي متيز الفرد، دون 
األخ�ذ باالعتب�ار ظ�روف البيئة الت�ي حتتضنه، أو الرتكي�ز عىل هذه 
الظروف دون االهتامم بالس�امت واخلصائ�ص اليكفي لفهم عملية 
التعل�م االجتامع�ي، وال يكف�ي لفه�م آلية الس�لوك، وهلذا يش�كل 
املوق�ف الذي يتكون من ش�خصية الفرد مع البيئة املحيطة به وحدة 

التحليل األساسية بالنسبة إىل أصحاب هذه النظرية.

2� تعتمد النظرية بشكل أساس عىل السلوك املكتسب، وال تويل اهتاممًا 
كب�ريًا باملحددات البيولوجية غري املكتس�بة خال عمليات التنش�ئة 
االجتامعي�ة، مع اإلش�ارة إىل أمهي�ة عمليات اإلدراك واإلحس�اس 

التي يتصف هبا الفرد.

3� تتص�ف الش�خصية اإلنس�انية بالوح�دة والتكام�ل، فاخل�ربة الت�ي 
يكتس�بها الف�رد من خ�ال موقف حمدد تس�هم يف حتديد اس�تجابته 
للمواق�ف التالي�ة يف حيات�ه، مما جيعل خربت�ه تزداد تباع�ًا عىل مبدأ 
الرتاك�م املعريف، ومن ثم ف�إن الفرد ينمي دائاًم أنامط س�لوكه نتيجة 

تفاعل خربته السابقة، مع مستجدات املوقف الذي يعيشه.

4 � تعتم�د نظرية التعلم االجتامعي بدرج�ة كبرية عىل املحددات العامة 
للس�لوك، دون تأكيد ربط املحددات الرئيس�ية بالسامت العامة التي 
متي�ز األف�راد وتؤثر يف ثبات س�لوكهم يف مراحل حياهت�م املختلفة، 
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وهي متيل إىل القول بإمكانية ترجيح أي من اس�تعدادات الشخصية 
أو املحددات املوقفية املؤثرة يف توجيه الس�لوك، ومن ثم فإن نظرية 
التعل�م االجتامع�ي متي�ل إىل البح�ث يف التأث�ريات النس�بية املمكنة 

لعنارص أي موقف يف أنامط السلوك املتبعة.

5 � إن الس�لوك اإلنساين، وفق نظرية التعلم االجتامعي، يتجه إىل حتقيق 
هدف واحد من هدفني، إما العمل عىل إنجاز س�لوك يتوقع الفاعل 
منه منافع وآثارًا إجيابية، أو إىل جتنب وقائع حمددة يمكن أن جتلب له 
مس�اوئ شخصية متتد آثارها إىل جانب من جوانب حياته، مما جيعل 

للدافعية موقعًا مهاًم وأساسيًا يف نظرية التعلم االجتامعي.

6 � يضاف إىل ذلك أن تعلم الفرد للس�وك االجتامعي يتأثر أيضًا بعملية 
التهي�ؤ الذهن�ي للس�لوك، فام يس�بق الس�لوك م�ن اس�تعداد نفيس 
وعاطف�ي ووج�داين جيع�ل تعلمه يس�ريًا، أم�ا املوقف الس�لبي من 
الس�لوك واالجتاه�ات املناقضة ل�ه فتجعل التهي�ؤ الذهني والنفيس 
ضعيف�ًا، مما يقل�ل من احتامالت تعل�م الس�لوك، وإذا كانت عملية 
التهيؤ الذهني والعقيل والعاطفي س�لبية، فإن تعلم الس�لوك يصبح 

صعبًا للغاية، وربام يصبح مستحيًا.
وحتم�ل ه�ذه النظرية أمهي�ة كبرية تب�ني أن عملية التعل�م عملية حركية 
تنمو مع نمو الش�خصية االجتامعية للفرد، غري أن بعد الفاعلية يف ش�خصيته 
غ�ري واض�ح متامًا، فالف�رد حيمل يف ذات�ه فعالية ختتلف مس�توياهتا باختاف 
فئ�ات عم�ره، وهي تزداد مع ارتفاع فئة العمر، مما جيعل تعلم أنامط س�لوكية 
أضعف مع تقدم العمر، وقد يصبح مستحيًا يف مرحلة عمرية ما، بسبب أن 
فعاليت�ه التي حتم�ل معنى اإلرادة والتوازن يف الرؤي�ة والتصور واهلدف متيل 
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نح�و االكت�امل مع تق�دم العمر، بينام توص�ف بالضعف يف املراح�ل العمرية 
األوىل، وهل�ذا ياحظ أن الطفل يف الس�نوات األوىل م�ن عمره رسيع التعلم 
ألنامط س�لوكية كثرية من خال عملية التقلي�د، غري أن هذه العملية ترتاجع 
م�ع تق�دم العمر، حت�ى يصبح تقليد اآلخر ألنامط س�لوكية حم�ددة عىل غاية 
من الصعوبة بس�بب ما استقر يف الشخصية من قوة الفاعلية التي جعل الفرد 
مصدرًا لتعليم اآلخرين أكثر من كونه يتعلم منهم، وكام أن فاعلية الشخص 
ختتل�ف باختاف املراحل العمرية فإهنا ختتلف أيضًا باختاف جمموعة كبرية 

من الصفات النفسية واالجتامعية األخرى.

خامسًا: نظرية الفعل االجتامعي لتالكوت بارسونز
يش�كل مفه�وم الفعل االجتامع�ي بالنس�بة إىل تالكوت بارس�ونزحمورًا  
أساس�يا يف جمم�ل الدراس�ات الت�ي أعده�ا، والنش�اطات العلمي�ة التي قام 
هب�ا، ويمك�ن تلمس األص�ول الفكري�ة لنظريته يف دراس�ات عديدة س�ابقة 
كان�ت من أمهها دراس�ات ماكس في�رب وأميل دوركايم. وق�ام برتمجة بعض 
ر الع�دد الكبري منها، كام جتاوزت  دراس�ات ماك�س فيرب إىل اإلنكليزية، وطوَّ
أبحاث�ه موضوعات علم االجتامع لتش�مل جوانب أخ�رى تتصل باالقتصاد 
واالنثربولوجيا والسياس�ة. وتع�د أعامله من أكثر الدراس�ات الوظيفية التي 
تناولت مفه�وم الفعل عمقا، فدرس الرشوط التي حتافظ يف إطارها الوحدة 
الديناميكية للمجتمع عىل ذاهتا، وتش�كل نفسه�ا عىل الرغ�م من التنوع�ات 
االجتم�اعي�ة الواس�ع�ة التي تضمه��ا. وبذلك حيافظ بارس�ونز عىل التوجه 
الع�ام لنظريته القائم عىل مفهوم االس�تقرار االجتامعي والتوازن، وهو املبدأ 

الذي وّجه، إىل حد كبري، دراسات دروكايم ورادكليف براون وغريمها..
وتقوم منظومة الفعل االجتامعي برأي بارسونز عىل أربعة أنساق فرعية 
تتدرج من املنظومة العضوية إىل املنظومة الشخصية، ثم املنظومة االجتامعية، 
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وأخ�ريا املنظوم�ة احلضاري�ة، وتق�ع منظومة الفع�ل االجتامع�ي بمنظوماهتا 
األربع بني حدي احلقيقة املطلقة، من جهة، والواقع املادي، من جهة أخرى، 
وبين�ام تق�رتب املنظومة العضوية من الواقع املادي تك�ون املنظومة احلضارية 

عىل متاس مع احلقيقة املطلقة )األخرس، 1984م(.
1� النس�ق العض�وي، وتق�ع ع�ىل عاتقه�ا مهم�ة التكيف م�ع الظروف 
املحيط�ة، وأهم ما يميزها  ما يس�مى بنم�ط األنواع، أي اخلصائص 
العامة التي متيز النوع الواحد عن أنواع حّية أخرى، ويف هذا اإلطار 
ال توج�د أمهي�ة تذك�ر للف�روق الفردية القائم�ة بني عن�ارص النوع 
الواح�د. وتتفاع�ل املنظوم�ة العضوية م�ع املحيط من خ�ال حياة 
الكائن احلي، وهي تتكون من تركيب وراثي ينطوي عىل توجه عام 
يتطور يف بنى ترشحيية خاصة، وآليات فيزيولوجية، وأنامط سلوكية، 

تتفاعل مجيعا مع العوامل املحيطة من خال احلياة العضوية.
2 � نسق الش�خصية، وهي شخصية السلوك املتعلم واملكتَسب، وترمي 
إىل حتقي�ق أه�داف املنظوم�ة الش�املة، فه�ي األداة األولية ملامرس�ة 
الفعل اإلنساين لكوهنا قادرة عىل التعلم، لذلك تعد منظومة مستقلة 
باملستوى التحلييل ومرتبطة باملنظومة العضوية واملنظومة احلضارية، 
وملا كان التعلم يتم يف إطار منظومة حضارية فإن القسم املشرتك بني 
املنظومتني )احلضارية والش�خصية( يرتبط بسامت معينة مثل اللغة، 
والرموز، واألس�س املعيارية.. وعىل الرغم من هذا التش�ابك تبقى 

املنظومة الشخصية منظومة مستقلة، وهلا أبعاد حمددة.
3 � النس�ق االجتامعي، وهي تش�كل البعد املتوسط الذي يربط النسقني 
التفاع�ل  بنس�ق  أيض�ا  الش�خيص واحلض�اري، ويمك�ن تس�ميته 
ن�ة ملنظومة  االجتامع�ي، ومن جم�االت عمله توحي�د العنارص املكوِّ
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الفع�ل العام�ة ودجمه�ا، وحتقيق وظيف�ة التكامل ب�ني وظائف تلك 
العن�ارص، وينتج هذا النس�ق عن تفاعل األف�راد بوصفهم فاعلني، 
هل�م طموحاهتم وأهدافهم، وأفكاره�م، ومواقفهم، ومتفاعلني مع 
بعضهم ضمن حميط أنساق الفعل األخرى. وتكمن أمهية هذا النسق 
برأي )بارس�ونز( يف كونه يش�كل أصل النظام يف احلياة االجتامعية، 

وبدونه يعود اإلنسان إىل حياة الفوىض والعدوان.
4 � النس�ق احلض�اري، وهي أعىل مس�تويات منظومة الفعل اإلنس�اين، 
وتتضمن املعاين والقواعد والدس�اتري اللغوية واملعيارية، ويعد هذا 
النسق نتاجا للتفاعل االجتامعي املستمر، وال تتغري أنامطه األساسية 
إال خال مراحل متتد ألجيال عدة تتقاس�مها مجاعات كبرية نسبيا، 
ويقت�رص دور الف�رد فيها عىل مس�امهات هامش�ية يمك�ن أن تكون 
مفي�دة وبناءة. لذلك تتص�ف منظومة الفعل الت�ي يقدمها النموذج 
احلض�اري بثب�ات بنيوي راس�خ، وتك�ون هذه املنظوم�ة عىل متاس 
مبارش مع عامل األفكار واملثل أو ما يطلق عليه اسم احلقيقة املطلقة.

ويذهب بارس�ونز إىل توضيح مسألة التكامل بني األفراد واجلامعات يف 
التنظيم، فيشري إىل أن هذا التكامل يتحقق من خال النسق القيمي السائد يف 
املجتمع، ومن خال أهداف التنظيم االجتامعي نفسه، وتتأكد عملية التكامل 
م�ن خال أنامط معيارية حمددة تنظ�م العمليات املختلفة التي يتم من خاهلا 
مواجه�ة املتطلبات الوظيفية التي تفرضها املنظوم�ة، أما املتطلبات الوظيفية 
الت�ي يتع�ني ع�ىل كل منظوم�ة مواجهتها بغي�ة املحافظ�ة عىل بقائه�ا فتتمثل 
بالعن�ارص التالية: املواءمة، وحتقيق األهداف، ومه�ا مطلبان يتعلقان مبارشة 
بعاقة النسق بالبيئة املحيطة به، ثم التكامل والكمون، ومها مطلبان يرتبطان 
بالظروف الداخلية للنس�ق، وتعمل كل منظومة، وبمختلف املستويات عىل 
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تلبي�ة هذه املتطلبات وضامن حتقيقه�ا للمحافظة عىل األداء الوظيفي يف إطار 
املنظومة األوسع.

إن مص�در الق�وة الرئييس يف نظرية تالكوت بارس�ونز يكم�ن يف حتليله 
آلليات عمل املنظومة االجتامعية التي متكنها من املحافظة عىل نفسها لفرتات 
طويلة من الزمن، وتصبح قادرة بفضلها عىل استيعاب مظاهر التغري التي متس 
عنارصها ومكوناهتا الداخلية، مما يساعدها يف املحافظة عىل اخلصائص التي 
متيزها عن غريها من املنظومات، غري أن هذه النظرية مبنية عىل استبعاد فكرة 
تغي�ري املنظوم�ات االجتامعية عىل نح�و كيل، وهو أمر ال يس�تقيم والتغريات 
الواس�عة الت�ي تش�هدها املجتمعات وال�دول يف الوقت الراه�ن، فالظروف 
املحيطة باملنظومات والتحديات اخلارجية التي جتاهبها وهتدد مكوناهتا يمكن 
أن تسهم يف تغيريات كلية متسها، من حيث البنية والعاقات عىل حد سواء، 
ويمك�ن أن تس�هم يف تفكيك هذه املنظوم�ات وتعيد تركيبه�ا بطرق جديدة 

وآليات عمل خمتلفة عن تلك التي كانت تصفها يف مراحل سابقة.

إن إقدام الفرد عىل تعاطي املخدرات، وفق هذا التصور مبني عىل منظومة 
اجتامعي�ة خاص�ة به، فمنظومة القي�م الثقافية التي يتمثلها يف وعيه تس�وغ له 
أنامط الس�لوك التي يامرس�ها، بام يف ذلك تعاطي املخدرات، خاصة وأن هذه 
القيم جتد من يشجعه عليها، يف سياق املنظومة االجتامعية التي يعيشها، التي 
يمكن أن تغلب عليها مجاعات األقران الذين يتأثرون بمنظومة القيم نفسها، 
وما إن تقدم اجلامعة مسوغات الفعل، وهو التعاطي، الذي يصبح معيارًا من 
معاي�ري التفاض�ل بينهم، حتى تنتظ�م أمور حياهتم اليومي�ة يف ضوء متطلباته 
ولوازم�ه، ورسعان ما تأخذ املنظومة الش�خصية بتكيي�ف ذاهتا مع ما توجبه 
املنظوم�ة االجتامعية، من رشوط ش�خصية كتقبل عملي�ة التعاطي، والرضا 



55

هبا، ومن ثم متثلها وممارس�تها، خاصة مع ما يعود عىل الش�خصية من تقدير 
واحرتام يف إطار اجلامعة التي ينتمي إليها الش�اب ويامرس من خاهلا عملية 
التعاط�ي، األمر ال�ذي جيعل مظاهر التقدي�ر واالحرتام الت�ي تقدمها مجاعة 
األقران للمتعاطي أش�به ما تكون باإلثابة التي تش�جع عىل االستمرار، حتى 
يص�ل املتعاطي إىل ما يس�مى باالعتامد النفيس يف عملية التعاطي، فا يش�عر 
املتعاط�ي بالفرح والرسوح والتف�اؤل إال مع تزايد عملي�ة التعاطي وارتفاع 

مستوى اجلرعات.

ويف مرحل�ة متقدم�ة م�ن مراح�ل التعاط�ي متت�د س�يطرته إىل املنظومة 
العضوية التي تصبح بحاجة ماسة إىل عملية التعاطي، فإذا ما انقطع املتعاطي 
ع�ن عملي�ة التعاطي حتى يش�عر باالضطراب وعدم التوازن يف ش�خصيته، 
وقد يش�عر ببعض اآلالم يف الرأس أو قلة النوم، وغريها من املشكات التي 
تش�ري إىل بلوغ التعاطي مرحلة االعتامد العضوي، التي يصبح اجلسم خاهلا 
بحاجت�ه الكب�رية للمخ�درات وع�دم قدرته ع�ىل التخيل عنه�ا، األمر الذي 
يوج�ب تدخ�ل املعاجلة الطبي�ة لفرتة من الزم�ن تزيد أو تنق�ص تبعًا لدرجة 
االعتامد العضوي التي بلغها املتعاطي، وتبعًا لنوعية املخدر الذي يستخدمه.

وال شك يف أن عملية العاج تستوجب االهتامم باملستويات األربعة من 
منظومة الفعل االجتامعي، نظرًا ملا بينها من عمليات ترابط وتكامل، ولكون 
كل مس�توى منه�ا مرتبط ارتباطًا وثيقا باملس�تويات األخرى، وأية معاجلة ال 
ت�أيت مبنية عىل هذا التكامل يمكن أن تنتهي بالفش�ل والعود إىل التعاطي مع 
ظهور العوامل مرة أخرى، فالش�فاء التام من االعتامد العضوي اليؤيت بثامره 
إال مع الش�فاء التام من االعتامد النف�يس، وهذا ال يتحقق عىل النحو اإلجيايب 
إال يف سياق البيئة االجتامعية التي انتجته، التي يمكن أن تنتجه مرة أخرى إذا 
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م�ا حافظت عىل مقوماهتا، وينطبق األمر متام االنطب�اق عىل املنظومة القيمية 
والثقافية.

سادسًا: نظرية روبرت مرتون واألهداف االجتامعية

يقي�م روب�رت مريتون تفس�ريه للس�لوك االجتامعي بش�كل ع�ام، عىل 
مقدار التطابق بني األهداف الثقافية السائدة يف عرص ما، واملعايري املستخدمة 
كوس�ائل مرشوع�ة لتحقيق تلك األه�داف. وهو بذلك يمي�ز بني األهداف 
الثقافي�ة واحلضاري�ة م�ن جه��ة، والقي�م واملعاي��ري الناظم��ة لتحقيق تلك 
األهداف من جهة أخرى )األصفر وعقيل، 1423ه�، 128(. وعىل أساس 
ذل�ك يصبح حتقي�ق اهلدف عىل غاي�ة من الصعوبة م�امل تتطابق مع�ه املعايري 
والقيم املس�تحدثة لتحقيقه، وتناسبه عىل نحو كامل، فالقيم املعطاة للسلوك 
العل�امين يف املجتمعات احلديثة، مث�ا، ال تنفصل عن طبيعة األهداف العامة 
لتلك املجتمعات، التي تكمن يف العمل عىل حتقيق املساواة بني املواطنني عىل 
مس�توى احلقوق والواجبات برصف النظر عن انتامءاهتم الدينية، أو القبلية، 
أو العش�ائرية. ك�ام أن القيم�ة املعطاة للعل�م يف جمتمع حم�دد ال تنفصل أيضا 
عن األهداف الرامية إىل تأكيد وظيفته يف التنمية املجتمعية، وتعزيز مسارات 

نموه اخلاص.

ويرى مريتون يف هذا اإلطار، ومن خال دراسته لظاهرة االنحراف أن 
هذه الظاهرة تنتج بش�كل أسايس عن الفصل بني األهداف الثقافية السائدة، 

والوسائل املرشوعة املتاحة أمام الفاعلني )املرجع السابق(. 

فتأكيد قيمة إجيابية للس�لوك العلامين يف جمتمع يقوم عىل أساس انتامءات 
غري علامنية )دينية أو عشائرية..( يعد انحرافا عن أهداف املجتمع ومساراته، 
ك�ام أن تأكي�د قيمة العمل، واعتب�اره العنرص األس�ايس يف عملية اإلنتاج هو 
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انحراف عن القيم التي تؤكدها النظم الرأساملية، وعىل أساس ذلك فإن كل 
سلوك أو ترصف لألفراد ال يقوم عىل املعايري والقواعد التي تتوافق وأهداف 

املجتمع الثقافية واحلضارية هو سلوك منحرف.

إن املجتم�ع كام يتصوره روبرت مريتون يؤلفه نظامان أساس�يان، أوهلام 
البع�د الثقايف بام يش�مله من قي�م اجتامعية ومبادئ أخاقية وأهداف يس�عى 
إليه�ا، والبع�د التنظيم�ي تتح�دد من خال�ه الظ�روف االجتامعي�ة لألفراد 
والط�رق الت�ي يس�تطيعون م�ن خاهل�ا حتقي�ق األهداف الت�ي يقره�ا البعد 
الثق�ايف، غري أن جمموع�ات كبرية من األفراد قد جت�د صعوبات عديدة حتول 
ب�ني أهدافه�ا بالط�رق التي يقره�ا املجتمع، فتظه�ر مامح اخلل�ل يف عملية 
الت�وازن بني األهداف التي يس�عى إليه�ا األفراد، والوس�ائل التي يعتمدون 
عليها يف حتقيق تلك األهداف، وغالبًا ما يرتتب عىل هذا التناقض أشكال من 
االنح�راف االجتامع�ي )العمري، 1423ه�، 56(، ف�إذا ما تعرض املجتمع 
للتف�كك االجتامع�ي، وظهرت مامح ال�رشوخ يف بنيت�ه واالضطراب بني 
األهداف التي يس�عى إليها األفراد، والوس�ائل واألساليب املستخدمة بينهم 
لتحقي�ق تلك األه�داف تظهر مام�ح اس�تخدام األفراد لوس�ائل وأدوات 
غري مرشوع�ة، مما جيعل مظاهر االنحراف ممكنة وواس�عة لتحقيق األهداف 
الش�خصية، والغايات التي تصبح بحد ذاهتا غ�ري مرشوعة أيضًا )ٌالدغيش، 

2010م، 83(.

وتبع�ًا هل�ذه الرؤية فإن الظ�روف االجتامعية واالقتصادية التي تعيش�ها 
فئ�ات الش�باب يف املجتم�ع يمكن أن تدفعه�م إىل تكوي�ن رؤى وتصورات 
مش�رتكة للقضايا االجتامعية التي جتاهبه�م، والتحديات التي تقلق راحتهم، 
وحتول دون حتقيقهم حلاجاهتم التي يتطلعون إليها، مما يؤسس ملنظومة ثقافية 
فرعية تس�وغ لفئات من الش�باب ما ال يسوغه هلم املجتمع من أنامط سلوكية 
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ختالف العرف االجتامعي، ولكنها تلبي بالنسبة إليهم مجلة من احلاجات التي 
عجز املجتمع عن تلبيتها، ورسعان ما تأخذ فئات الشباب املشار إليها بتطوير 
ه�ذه املنظومة الثقافية التي وجدوا فيها ما حيقق طموحاهتم ويلبي حاجاهتم، 
ومن خال تفاعلهم املس�تمر مع بعضهم، ونمو العاقات االجتامعية بينهم، 
تصب�ح األنامط الس�لوكية التي خترج ع�ن العرف والقان�ون بمثابة دليل عىل 
االس�تقالية والق�درة عىل التح�دي، ومعيارًا م�ن معايري الق�وة، التي جتعل 
الواح�د منه�م يتب�وأ مكانة اجتامعي�ة متميزة ب�ني أقرانه تبعًا ملق�دار خروجه 
ع�ن العرف الش�ائع، أو القوانني املعمول هبا يف املجتمع، أما الش�باب الذين 
يرتددون يف ممارس�ة األنامط الس�لوكية املخالفة للقانون ويش�عرون باخلوف 
م�ن اإلقدام عليه�ا، فغالبًا ما تصب�ح مكانتهم االجتامعية أق�ل، وتأثريهم يف 
غريه�م م�ن األقران أضعف، وق�د يندفع بعضهم إىل االنس�حاب الكيل من 
حياة اجلامعة إذا ما وجد نفسه غري قادر عىل أن يتبوأ املكانة االجتامعية الائقة 

التي جتعله موضع التقدير واالحرتام. 

وتش�كل عملي�ة تعاط�ي املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة نموذج�ًا من 
نامذج الس�لوك التي تس�وغها مجاعات األقران ألفرادها، ملا تنطوي عليه من 
قدرهتا عىل تلبية حاجات ومهية بالنس�بة إليهم، مل يكونوا قادرين عىل تلبيتها 
حقيقة يف الواقع، فمش�كات البطالة وضعف الدخ�ل وصعوبات التعليم، 
وحتدي�ات تكوي�ن األرسة، ومش�كات التواص�ل ب�ني األجي�ال، تول�د يف 
وعي جمموعات واس�عة من الش�باب الش�عور باليأس واالكتئاب وامللل من 
اخلض�وع للقوان�ني واألنظمة التي مل جيدوا فيها س�وى ما يعوق مش�اركتهم 
احلقيقية يف بناء املجتمع، وجتعلهم مهمشني يف احلياة االجتامعية، األمر الذي 
ينمي بينهم ثقافة اجتامعية فرعية تسوغ حتدهيم للعرف االجتامعي وللقوانني 
املعم�ول هبا، ورسعان ما تس�وغ هلم ه�ذه الثقافة أيضًا الط�رق التي يتبعوهنا 
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وجيدوهنا مناس�بة لتلبية حاجاهتم األساس�ية منها والكاملي�ة، وبرصف النظر 
عن مرشوعيتها االجتامعية والقانونية.

وعىل طرف آخر، قد تس�هم الظروف االجتامعي�ة واالقتصادية املتميزة 
ملجموعات من الش�باب يتصفون بمس�تويات عالية من الث�راء املايل بتكوين 
منظوم�ة ثقافية ختتل�ف يف معايريها عن الثقاف�ة العامة الس�ائدة يف املجتمع، 
إذ تتي�ح هل�م ظروفه�م املعاش�ية واملادية املتمي�زة جتاوز الكثري م�ن األعراف 
والقوان�ني الت�ي يرسي مفعوهل�ا عىل غريه�م، فيصبح الب�ذخ واإلرساف يف 
االستهاك معيارًا من معايري االنتامء هلذه اجلامعات، ويقرتن بمعايري تفاضل 
جتع�ل كًا منه�م يفاخر غريه م�ن أقرانه بام أويت من الثروة والس�لطة، وما له 
م�ن قدرات عىل جتاوز القوانني واألنظمة الس�ائدة يف املجتمع، حتى إن هذه 
الرشحي�ة ختص نفس�ها بأنواع من املخ�درات عالية الثم�ن وباهظة التكاليف 
للحص�ول عليه�ا، فتصبح هلذه الرشحية م�ن املجتمع منظوم�ة ثقافية خاصة 
هب�ا، متيزها عن غريها من الرشائ�ح االجتامعية، مما جيعل ألفراد هذه الرشحية 
أهداف�ًا وطموحات اجتامعي�ة ختتلف عن أهداف املجتمع من حيث س�عيها 
احلثي�ث لتحقيق املزيد من الثروة والس�لطة والتميز ع�ن الرشائح االجتامعية 
األخرى، فتس�لك مس�ارات اليقرها املجتمع، وال يرشعها القانون، وبرغم 
ذل�ك تبق�ى هذه األن�امط حممية بام أوتيت ه�ذه الرشحية من نفوذ وس�لطة يف 
املجتم�ع الذي تنتمي إليه، وقد تصبح األنامط الس�لوكية الصادرة عنها أكثر 
خط�ورة م�ن األن�امط الس�لوكية الت�ي تنترش بني تل�ك الرشحي�ة التي مجعت 
أفراده�ا صعوب�ات العيش، وقل�ة الثروة، وت�دين اإلنتاجي�ة، التي أصبحت 
في�ام بعد تندفع إىل تعاط�ي املخدرات واملؤثرات العقلية ألس�باب ختتلف يف 

جوهرها عن تلك التي لوحظت يف الرشحية السابقة.
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وال ش�ك يف أن نظرية روبرت مريتون تس�هم بدرج�ة كبرية يف توضيح 
األس�س التي متيز األنامط السلوكية املنسجمة مع الثقافة االجتامعية السائدة، 
ع�ن األنامط الس�لوكية التي تعد خروجًا عن املعاي�ري الثقافية املتعارف عليها 
يف املجتمع، غري أهنا التنطوي عىل تفس�ري شامل ملفهوم االنحراف والعوامل 
الت�ي تدف�ع األف�راد إىل اخل�روج عن املعاي�ري الثقافية الس�ائدة، غ�ري أن هذا 
اخلروج قد يكون خضوعًا ملنظومات ثقافية فرعية أحيانًا، األمر الذي يعطي 
االنحراف بعدًا ثقافيًا أكثر من كونه بعدًا جنائيًا، فأن خترج مجاعة من الزنوج 
لكوهن�ا ذات ثقاف�ة فرعية وتطال�ب بحقوقها يف جمتمع عن�رصي خيتلف عن 
مجاعة خترج لتثري الشغب وحتقق مصالح ختالف القانون لتحقيق مصالح آنية 
ونفعي�ة، فكامه�ا ينتمي إىل ثقافة فرعية تس�وغ له اخلروج عام هو مس�تقر يف 
الوس�ط االجتامعي، ولك�ن األمر بينهام خمتلف للغاي�ة، فقد تكون األهداف 
والغايات املناقضة ملا س�ائد من أعراف مرشوعة يف الكثري من احلاالت، وقد 
تك�ون أيضًا غري مرشوع�ة ويعاقب عليها القانون ملا تس�بب من رضر وأذى 

يلحق بالسكان.

سابعًا: النظريات البيئية
يذهب عدد من الباحثني يف العلوم االجتامعية إىل تفسري ظاهرة اجلريمة 
وتزايده�ا يف املجتم�ع احلدي�ث مقارن�ة م�ع ما كان�ت عليه يف امل�ايض بفعل 
التغريات الواس�عة التي تشهدها ظروف احلياة االجتامعية للناس، بام تنطوي 
علي�ه م�ن مغري�ات وحاج�ات معنوي�ة وكاملية مل تك�ن بالقدر نفس�ه خال 
الف�رتات الزمني�ة الس�ابقة، يف الوقت الذي ت�زداد فيه املعوق�ات االجتامعية 
والبيئي�ة الت�ي حتول دون حتقيق تلك احلاجات، األمر الذي ينتج عنه انتش�ار 
واض�ح يف العوامل التي تؤدي إىل اجلريمة وممارس�ة األنامط الس�لوكية التي 

ختالف العرف العام يف املجتمع.
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وع�ىل الرغم م�ن أن جذور النظرية البيئية تع�ود إىل العامة العريب عبد 
الرمح�ن بن خل�دون، غري أن التط�ورات املعرفية الاحقة دفع�ت الكثري من 
الباحث�ني واملفكرين إىل تفس�ري مظاهر اجلريمة واالنح�راف بالعوامل البيئية 

التي تشهدها املجتمعات عامة، واملجتمعات احلرية خاصة.

ويف هذا الس�ياق جيد ابن خلدون أنه م�ع نمو الصناعة واكتامل العمران 
احل�ري يرتفع مس�توى احلاجات االجتامعية، ويظهر الك�اميل منها، فإذا ما 
بق�ي الن�اس يف مرحلة البداوة تبقى مهومهم يف ال�روري من املعاش، وهو 
حتصي�ل األقوات من احلنطة وغريه�ا، وإذا ما متدنت حي�اة الناس، وانتقلوا 
إىل حي�اة املدين�ة، وازدادت أعامهلم بدأت تظهر أيضًا احلاج�ات الكاملية من 
املع�اش، »وع�ىل مقدار عم�ران البلد تكون ج�ودة الصنائع فيها واس�تجادة 
م�ا يطلب منه�ا بحيث تتوف�ر دواع�ي الرتف والث�روة عىل عك�س العمران 
البدوي الذي ال حيتاج إال ملا هو قليل من الصنائع، وبرسوخ احلضارة ترسخ 
الصناع�ات وبكث�رة الطلب عليها ت�زداد، وبغياب احلض�ارة تتناقص« )ابن 
خلدون، د.ت، 318(، ثم إذا حصل امللك تبعه الرتف واتس�عت األحوال، 
وم�ا احلض�ارة إال تفن�ن يف الرتف وإح�كام الصنائ�ع املس�تعملة يف وجوهه 
ومذاهبه من املطابخ واملابس واملباين والفرش واألبنية وس�ائر عوائد املنزل 
وأحواله، فلكل واحد منها صنائع يف اس�تجادته والتأنق فيه وختتص به )ابن 
خل�دون، د.ت، 136(، وغالب�ًا م�ا يرتت�ب عىل ه�ذا التغري يف حي�اة الناس 
تغ�ري آخر يتص�ل بطبيعة الروابط التي تس�ود بينهم وأش�كال الس�لوك التي 
يامرس�وهنا، التي تصبح أقرب م�ا تكون إىل الرواب�ط الضعيفة، ويصبح اهلم 
الف�ردي يتصدر اهتامم األف�راد ورغباهتم، مما يوفر بينه�م ظروف االنحراف 

بدرجة كربى.
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ومع تط�ور اجلوانب االجتامعية واالقتصادية يف حي�اة الناس، وخاصة 
من�ذ بدايات القرن العرشين حي�ث أخذت تتضح بقوة مع�امل املدينة احلديثة 
ومشكاهتا املتنوعة، ازدادت الدراسات التي تعيد التطور يف أشكال اجلريمة 
إىل تطور احلياة احلرية نفسها، ذلك أن مظاهر الضبط االجتامعي وعملياته 
يف املجتم�ع احل�ري غالب�ًا م�ا تك�ون أضعف مما ه�ي علي�ه يف املجتمعات 
الريفي�ة، أو البدوي�ة، وهذا ما يش�ري إليه ع�امل االجتامع جورج س�يمل الذي 
يذهب إىل القول بأن احلياة احلرية تؤثر سلبًا يف مظاهر الضبط االجتامعي، 
وتصل إىل حد حتطيمه، كام أهنا تؤدي يف الوقت نفسه إىل ظهور أنامط جديدة 
م�ن الثقاف�ة تتجىل يف ش�خصية احلري مقابل ش�خصية الريف�ي، مما جيعل 
اخلصائص العامة لش�خصية األف�راد مرتبطة بدرجة كب�رية بخصائص البيئة 

املحيطة هبم )طالب، 2010م، 5(.

وقد دفعت هذه التصورات إىل القول بأن بعض اخلصائص البيئية جتعل 
من بعض املناطق احلرية، مناطق جرمية لضعف عوامل الضبط االجتامعي 
فيه�ا، وغي�اب دور الضابط�ة اإلداري�ة واألجه�زة األمنية التي ت�ؤدي دورًا 
أساس�يًا يف تعق�ب املجرمني، ومرتكبي األفعال اجلرمية، ف�إذا ما تراجع دور 
هذه األجهزة، مع ضعف الضوابط االجتامعية غري الرسمية، فمن املتوقع أن 

تزداد مظاهر اجلريمة أيضًا )املرجع السابق(.
إن للبيئ�ة املحيط�ة بحياة اإلنس�ان، وخاصة البيئة احلري�ة تأثريًا كبريًا 
يف أن�امط س�لوكه، غري أن تأثريه�ا يزداد بفعل عاملني أساس�يني مه�ا: النمو 
الكبري يف عدد سكان املنطقة احلرية الواحدة، األمر الذي يؤدي إىل ضعف 
الضوابط االجتامعية غري الرس�مية املوجهة للسلوك، وظهور الدوافع الذاتية 
بدرج�ة أكرب، والتغري الواس�ع يف أنامط التفاعل االجتامع�ي، نتيجة االنفتاح 
ع�ىل اآلخر الذي تفرض�ه عملية النمو احلري ذاهتا، األمر الذي يس�هم يف 
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تولي�د أنامط من الس�لوك االجتامع�ي املنحرف بفعل ضع�ف عملية الضبط 
االجتامعي من جهة، وتعدد خيارات الفعل والسلوك املتاحة أما الفاعلني.

إن مظاهر التطور االقتصادي واالجتامعي والتقاين التي تش�هدها احلياة 
املعارصة  تنتج تغريات واسعة يف حياة الناس عىل مستويني رئيسيني يتصان 
بموضوع االنحراف وتعاطي املخدرات، أوهلام عىل املستوى املادي، واآلخر 
ع�ىل املس�توى االجتامعي، ويتكام�ل كل منهام مع اآلخ�ر يف عملية التأثري يف 

حياة الشباب ودفعهم إىل االنحراف وتعاطي املخدرات.
فم�ن اجله�ة األوىل يوفر التطور امللحوظ يف وس�ائل االتص�ال والرتفيه 
وش�غل أوق�ات الف�راغ يف متكني الش�باب من التع�رف عىل وس�ائل جديدة 
للحي�اة مل تك�ن معروفة يف امل�ايض، وخاصة يف حياة األرياف، فدور الس�ينام 
واملقاه�ي والنوادي الرياضية واملنتديات الثقافية تس�هم يف تعريف الش�باب 
بأوج�ه جدي�دة للحياة، وأش�كال خمتلفة م�ن تلبية احلاجات الت�ي يتطلعون 
إليه�ا، باإلضافة إىل التعرف عىل حاج�ات جديدة مل تكن معروفة يف املايض، 
فعملي�ات التواص�ل االجتامع�ي تتيح للش�باب معرفة مجاع�ات جديدة من 
األق�ران يمتلكون مع�ارف وخربات تتص�ل بوجوه اس�تهاك جديدة بام يف 
ذلك املعارف املتعلقة بتعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية، من حيث معرفة 

األنواع املختلفة هلا، وطرق احلصول عليها، وكيفية استخداماهتا.
ك�ام تتي�ح عملي�ات التط�ور االقتص�ادي واالجتامع�ي جلوان�ب احلياة 
املختلفة، وخاصة يف املدن واملراكز احلرية، أش�كاالً جديدة من التواصل، 
وأماكن جديدة الجتامع الناس، كاملدارس واجلامعات واملعاهد، والساحات 
العامة، التي تس�اعد يف تعميق عمليات التواصل بني األفراد وتبادل املعارف 
واخل�ربات واملعارف بينهم، وتش�كل مجاع�ات اجتامعية جتاوز نظ�م القرابة 
والعش�رية والدين والطائف�ة ومكان الوالدة، ومس�تويات املعيش�ة، والعمر 
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وتبنى عىل أس�س مرتبط�ة باحلياة العرصية اجلديدة مث�ل االجتاهات الفكرية 
والثقافية والسياسية وغريها.

وم�ع انتش�ار ش�بكة االنرتنت ظه�رت أيضًا قن�وات جدي�دة لعمليات 
التفاع�ل االجتامعي، وس�اعدت الش�باب يف جتاوز حدود امل�كان الذي كان 
حل�ني م�ن الزمن رشطًا أساس�يًا م�ن رشوط التواصل، فقد بات مس�تخدمو 
االنرتن�ت يش�كلون مجاع�ات اجتامعي�ة متباعدة مكاني�ًا مع ارتفاع مس�توى 
عمليات التفاعل، عىل الرغم من أن عددًا كبريًا منهم ال يعرف بعضه بعضًا، 
وق�د تنمو عاقة الف�رد الواحد مع جمموعة من األفراد اآلخرين بأس�امء غري 
حقيقية، جمهولة اهلوية من حيث مكان وجودها، والفئات العمرية التي تنتمي 
إليها، واألصول الفكرية والسياسية التي تصفها، وبرغم ذلك قد تصبح هذه 
العاقات عىل درجة من القوة بالش�كل الذي جيعل عددًا من الش�باب يندفع 
إىل تعمي�ق عملي�ة التواصل م�ع هذه الرشائح لقدرته ع�ىل التمتع من خاهلا 

بالتعبري عن أفكاره بطريقة ال ختضع ألية أعراف أو تقاليد أو ضوابط.

وق�د س�اعد التط�ور يف عملي�ات االتص�ال ع�رب االنرتن�ت يف تكوي�ن 
مجاع�ات ضبط وحتك�م عىل املس�توى الس�يايس واالجتامع�ي واالقتصادي 
لرتوي�ج األفكار واآلراء والتصورات التي تع�ود عليها بالنفع برصف النظر 
ع�ن مرشوعيته�ا األخاقية والديني�ة واالجتامعية، وراحت ه�ذه اجلامعات 
تس�تقطب قطاعات واس�عة من الش�باب من خال توظيف ما يتطلعون إليه 
من حاجات التتاح هلم يف سياق املجتمعات التي ينتمون إليها، وراحت هذه 
اجلامعات تستخدم كل وسائل اخلداع والتضليل التي متكنها من السيطرة عىل 
فئات من الش�باب باستخدام الوس�ائط املتعددة، كتغيري األصوات وتركيب 
)فربك�ة( األف�ام ذات الصل�ة بالش�هوات املكبوتة التي تنمي يف الش�خصية 
كل مظاهر االنحراف، مما س�اعد يف انتشار رشائح عديدة من الشباب يف كل 
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جمتم�ع تتصف بميلها للخ�روج عام هو مألوف من أع�راف وتقاليد ومبادئ 
أخاقي�ة وديني�ة، واملطالبة بحري�ات أكرب، تتيح هل�ا إمكانية جت�اوز القوانني 

والنظم املعمول هبا يف هذه املجتمعات.

ومن الطبيعي أن تنشأ إثر التطور امللحوظ يف عمليات االتصال اجلديدة 
نظ�م جدي�دة أيض�ًا للعاق�ات االجتامعية، ففي ح�ني كانت اجلامع�ة، وإىل 
ف�رتة قريبة من الزمن، مركزًا أساس�يًا لعمليات التفاع�ل االجتامعي، وللقيم 
والع�ادات والتقاليد، بام يف ذلك نظم التفاعل الدينية وضوابطها، صار الفرد 
حم�ورًا هلذه القيم، فتضاءل دور اجلامعة وتأثريها يف ش�خصية الفرد قياس�ًا ملا 
كان عليه األمر يف املايض، وباتت مطالبة الش�باب واس�عة بحقوقهم الفردية 
الت�ي تتيح له إمكانية العيش باس�تقالية أكرب عن ضوابط القرابة والعش�رية 
والدي�ن واألخاق وغريها الكثري، حتى صار لكل واحد من الش�باب عامله 
اخلاص الذي ينميه بالطريقة التي يريدها، وبحسب مصادر معرفته وعوامل 
تكوي�ن اجتاهاته، بمعزل عن الضواب�ط األخاقية واالجتامعية والدينية التي 

ينتجها املجتمع.

وترتت�ب ع�ىل التغ�ريات البيئي�ة املختلفة مش�كات عدي�دة، فاألفراد 
حياول�ون دائ�اًم التكي�ف مع ظروفه�م املحيطة هب�م، وملا كان لكل ف�رد عامله 
اخل�اص فإن له مش�كاته اخلاصة أيضًا، ذلك أن عملية التكيف يف أساس�ها 
مبنية عىل معاناة تنجم عن عدم التوافق بني السامت واخلصائص التي تصف 
الف�رد، والرشوط املحيطة بحياته، ولكنها تنتهي بمس�توى ما من مس�تويات 
التوافق تبعًا خلصوصية العملية ذاهتا، ويف هذا السياق تصبح إمكانية انجراف 
األفراد مع الرشوط احلياتية اجلديدة أكرب من ذي قبل، حيث كانت الضوابط 
األخاقية والدينية واالجتامعية حتول دون عملية االنجراف، وتسهم يف بناء 
ضابط ذايت يمكن الفرد من الس�يطرة عىل ش�هواته، بينام تصبح هذه العملية 
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أضعف يف ظل الرشوط البيئية اجلديدة التي يصبح الفرد فيها حمررا من قيود 
اجلامعة، ولكنه أسري  لشهواته ورغباته، التي تأخذ بالنمو غري املنضبط.

ويف مث�ل هذه الظروف تصبح عملية التعاطي أكثر س�هولة، فالتواصل 
م�ع مروج�ي املخدرات يصب�ح متاحًا أمام الش�باب، يف املدرس�ة واجلامعة، 
والنادي الريايض، وقد يمتد إىل أماكن العبادة يف كثري من األحيان، يف الوقت 
الذي جيد فيه الش�باب عرب تواصاهتم عرب االنرتنت ما ينمي يف شخصياهتم 
الرغب�ة يف التح�رر من قي�ود اجلامعة ومعايريه�ا، باإلضافة إىل قي�م الفردانية 
الت�ي تعززه�ا الرشوط البيئية اجلديدة، فإذا م�ا أضيفت إىل كل هذه الرشوط 
مجاعات األقران يف احلي واملدرسة وحتى يف دور العبادة أحيانًا فإن انجراف 

الشباب لتعاطي املخدرات يصبح يسريا إىل حد بعيد.

1 .4 .5  منهجية التحليل العلمي يف الدراسة
تأخ�ذ الدراس�ة العربي�ة الس�ابقة بتحلي�ل العوام�ل املؤدي�ة إىل تعاطي 
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة بوصف�ه س�لوكًا إنس�انيًا ينطوي ع�ىل معان 
اجتامعي�ة بالنس�بة إىل الفاعل�ني، وإن كان يف مراحله األوىل اس�تجابة ملوقف 
اجتامع�ي قد يك�ون طارئًا، غري أنه في�ام بعد يصبح س�لوكًا ذا معنى، وتنتفي 
عن�ه صف�ة االس�تجابة الطارئة ملوقف م�ا، وتتحدد أبعاد املعن�ى يف عنرصين 
أساس�يني عىل األقل، عىل املستوى الش�خيص الذي يتمثل بشعور املتعة التي 
يسعى إليها املتعاطي من جراء عملية التعاطي، وعىل املستوى االجتامعي من 
خال ما حيققه الفاعل من مكانة اجتامعية مرموقة بني أقرانه، تقرتن بمظاهر 

التباهي والتفاخر.

وع�ىل الرغ�م من أمهي�ة حتليل العوامل املب�ارشة التي تؤدي إىل ممارس�ة 
تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية بوصفه س�لوكًا فرديًا غري أن جانبًا مهاًم 
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يف التحليل االجتامعي ما زال حيتاج إىل مزيد من التقيص واملعاجلة، فاملشكلة 
ليس�ت مش�كلة أفراد وحس�ب، بداللة أن حجم الظاهرة، ودرجة انتشارها 
ختتل�ف ب�ني ال�دول واملجتمعات بش�كل كبري، وي�دل ذلك عىل أن مش�كلة 
تعاط�ي املخدرات واملؤثرات العقلي�ة تعود يف جزء كبري منها إىل جمموعة من 
العوام�ل الثقافي�ة واحلضارية التي متيز املجتمعات اإلنس�انية عن بعضها، أو 
إىل مجل�ة التحوالت املجتمعية األوس�ع التي تش�هدها املجتمعات املعارصة، 
وجتع�ل بعضه�ا أكثر مي�ًا إىل قبول الظاه�رة، بينام جتعل بعضه�ا اآلخر أكثر 
رفض�ًا، وبذلك تصبح درجة انتش�ار الظاهرة خمتلفة ب�ني املجتمعات بمقدار 
اخت�اف خصائصه�ا الثقافية واحلضاري�ة والتارخيية، وليس�ت باخلصائص 

النفسية والشخصية التي متيز األفراد فحسب )األصفر 1425ه�، 9(.

ويتي�ح هذا التصور إمكانية حتليل العوامل املؤدية إىل تعاطي املخدرات 
واملؤث�رات العقلية عىل مس�توى الف�رد واملجتمع بوصفه�ا منظومة اجتامعية 
تتفاعل عنارصها ضمن نس�ق حتلييل متكامل، فيؤثر كل عنرص من عنارصها 
يف العن�ارص األخ�رى بحس�ب موقع�ه وأمهيته يف جمم�ل املنظومة، ويش�كل 
املجتم�ع وف�ق هذا التص�ور وح�دة التحليل األساس�ية، غري أنه حماط�ًا ببيئة 
طبيعي�ة ومكانية اليس�تطيع التحرر م�ن رشوطها، باإلضاف�ة إىل كونه حماطًا 
أيض�ًا بتحديات جمتمعية هتدد وجوده وكيانه، م�ن قبل جمتمعات أخرى، أما 
داخلي�ًا فتؤلفه مؤسس�اته االجتامعية وتنظيامته التي تعمل ع�ىل إعادة إنتاجه 
واملحافظ�ة علي�ه م�ن خال آلي�ات التنش�ئة االجتامعي�ة وعملي�ات الضبط 
االجتامعي والتوجيه التي متارسها نحو األفراد فتعزز لدهيم الشعور باالنتامء 
للمجتم�ع ورضورة املحافظ�ة عليه، ومحايت�ه من التحدي�ات اخلارجية التي 

هتدده عىل مستوى الرشوط الطبيعية والرشوط املجتمعية عىل حد سواء.
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ويف ض�وء ه�ذا التصور ف�إن منهجية التحلي�ل العلمي ملش�كلة تعاطي 
املخدرات واملؤثرات العقلية إنام تقوم يف هذه الدراس�ة عىل املبادئ التحليلية 

اآلتية:
1 � يولد اإلنس�ان عىل الفطرة، كام يقول الرس�ول الكريم >، مما يمكنه 
م�ن اكتس�اب الط�رق والوس�ائل الت�ي تس�اعده يف تلبي�ة حاجات�ه 
األساسية، فهو من حيث املبدأ، ومن حيث الفطرة، ليس مزودًا بأية 
طريقة أو وس�يلة غريزي�ة متكنه من تلبية حاجات�ه، وهلذا فإن عملية 
التعلم تش�كل األساس يف س�لوكه، ومن ثم يف أنامط حياته، بل تعد 

األساس يف بناء املجتمع وحضارته.
2 � توفر الرشوط البيئية املحيطة بالفرد طرقًا ووسائل يستطيع من خاهلا 
تلبية حاجاته األساسية، وهي ختتلف يف الزمان واملكان، لكن الفرد 
رسع�ان ما يتكيف معها لتصبح األس�اس يف تكوين ش�خصيته فيام 
بع�د، فكون�ه مولودًا عىل الفط�رة فإنه قادر عىل أن يكيف نفس�ه مع 
بيئته، ويدور يف فلكها، ويستلهم منها طرق تلبية حاجاته، وبمقدار 
تعايش�ه معه�ا تزداد قوهتا بالنس�بة إلي�ه، وتصبح ذات أبعاد نفس�ية 
وعاطفي�ة وروحي�ة ووجدانية يصع�ب عليه التخيل عنه�ا فيام بعد، 
حت�ى مع وج�ود بدائل أخرى يمك�ن أن حتقق له الوظائف نفس�ها 

بطرق أخرى.
3 � تقدم األرسة واملدرس�ة ومجاعات األقران وظ�روف املجتمع املحيل 
التي ينش�أ الف�رد يف ظلها، وس�ائل وأدوات متع�ددة لتلبية حاجاته 
العضوي�ة والنفس�ية واالجتامعي�ة والثقافية، غ�ري أن عملية اختياره 
ألي منه�ا إن�ام ترتب�ط بمقدار صلته معه�ا، ودرجة اعت�امده عىل أي 
منه�ا يف حياته االجتامعية، فالبيئة القريبة منه عىل املس�تويني النفيس 
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والعاطفي تستطيع أن تنمي فيه امليل نحو اكتساب طرقها ووسائلها 
يف تلبي�ة حاجات�ه، ذل�ك أن العاقة م�ع اجلامعة ليس�ت جمرد عاقة 
انت�امء وحس�ب إنام ه�ي عاق�ة وجداني�ة وعاطفية التق�وم إال من 
خال التأثريات النفس�ية التي متارس�ها هذه اجلامع�ة أو تلك، وهلذا 
ت�أيت اجتاهات الف�رد الديني�ة والفكري�ة والثقافية والسياس�ية نتاجًا 
لعملي�ة تفاعله مع البيئ�ة القريبة منه، فقد تك�ون األرسة هي املنظم 
األسايس هلذه االجتاهات، وقد تكون املدرسة، أو مجاعات األقران، 
أو ظ�روف املجتمع املحيل، أو كله�ا جمتمعة، ولكن هذه االجتاهات 
اليمك�ن أن تكون خ�ارج الوس�ط االجتامعي الذي نش�أ فيه الفرد 
وتعل�م من�ه امله�ارات الت�ي متكن�ه م�ن ممارس�ة الفع�ل االجتامعي 
وعملي�ات التواصل مع اآلخر، كام أن ما تعززه هذه املؤسس�ات يف 
وع�ي الفرد من اجتاهات ومش�اعر الخترج عن وظائفها األساس�ية 
يف إع�ادة التكوي�ن النفيس واالجتامعي لألبناء بالش�كل الذي يعزز 
وح�دة املجتم�ع ومتكنه م�ن رد األخطار التي هت�دده يف عاقاته مع 
البيئة املحيطة به، سواء كانت طبيعية مكانية أو كانت من املجتمعات 

املجاورة.

4 � أن املش�اعر واألحاس�يس والعواطف التي حتدد أش�كال اس�تجابته 
للمث�ريات الطبيعية واالجتامعية املحيطة بحياته ترتبط ارتباطًا وثيقا 
باألطر االجتامعية والثقافية التي تستقطبه يف مداراهتا، وباالجتاهات 
الت�ي يكتس�بها خال عملي�ة تفاعل�ه معها، وه�ي تدفع�ه إىل اختاذ 
الق�رارات املصريية يف حياته، وقد يصبح الرتاجع عنها صعبًا للغاية 
مل�ا تنطوي علي�ه من مع�ان ديني�ة وأخاقي�ة واجتامعي�ة ووجدانية 
تش�كل األساس يف ش�خصيته، ويف هذا الس�ياق فإنه عىل الرغم مما 
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يمكن أن تؤديه اخلصائص العضوية من تأثري يف بنية الشخصية، إال 
أن تأثرياهتا تش�مل أنامط الس�لوك اآلنية، التي ختتلف بني آن وآخر،  
وحتدد أش�كال اس�تجابته للمث�ريات االجتامعية املحيط�ة يف حياته، 
لكنه�ا ال تدفع�ه إىل اخت�اذ مواق�ف مصريية يف حياته، ك�ام هو احلال 
بالنسبة إىل االجتاهات النفس�ية واالجتامعية والدينية املكتسبة، التي 

متثل اجلانب التطبيقي للثقافة السائدة.

5 � تس�هم التحوالت املجتمعية األوس�ع عىل مستوى التغريات الثقافية 
واالقتصادية والسياسية يف إعادة تشكيل البنى االجتامعية املؤثرة يف 
شخصية األبناء ومش�اعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم، تبعًا ملظاهر 
التغري عىل مس�توى تفاعل املجتمع نفس�ه م�ع املجتمعات األخرى 
املحيطة به، التي تستقطبه يف مداراهتا أيضًا، وتبعًا لطبيعة التحديات 
الت�ي هتدده م�ن اخل�ارج، فعملي�ات االتص�ال والتواص�ل تفرض 
تأث�ريات يف البنية االجتامعية تأخذ مس�اراهتا بفعل تباين مس�تويات 
القوة بني األطراف املتفاعلة، فاملجتمع األكثر اس�تقرارًا يف مكوناته 
الثقافي�ة واحلضارية هو األكثر قدرة عىل نق�ل ثقافته إىل املجتمعات 
األخ�رى، كام هو احلال يف نظرية تقليد األقوى البن خلدون، األمر 
الذي يسهم يف تغيري تلك املكونات عىل املستوى الداخيل بام يتوافق 
ورشوط التفاع�ل مع اخلارج، وقد يصي�ب هذه املكونات قدر كبري 
م�ن اخللل عىل مس�توى البني�ة والوظيفة يف آن واح�د عندما تصبح 
مظاه�ر اخلطر التي هتدد املجتمع يف مرحل�ة زمنية حمددة خمتلفة كليًا 
عام هي عليه يف مرحلة أخرى، األمر الذي يوجب عىل الثقافة إعادة 
تكوي�ن مؤسس�ات املجتمع وتنظيامته بالش�كل ال�ذي جيعلها قادرة 
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عىل محاية املجتمع واملحافظة عليه بطريقة جديدة تناسب التحديات 
اخلارجية اجلديدة التي هتدده.

إن أنامط الس�لوك اإلنس�اين، وفق هذا التصور، تنشأ يف مراحلها األوىل 
ل�دى األبناء من خال تفاعلهم مع األرسة التي تش�كل املصدر األول الذي 
يتلق�ون معرفته�م ومش�اعرهم م�ن خاله، غ�ري أن األرسة بح�د ذاهتا تقوم 
بعملي�ة نقل الرتاث الثقايف للمجتمع كام تدركه يف وعيها، وال تبدعه إبداعًا، 
وه�ي يف الغالب جتد نفس�ها م�ن خاله، ولي�س يف مقدورها اخل�روج عنه، 
خاصة وأن املعايري التي تقوم عليها، واملبادئ التي تنظم آليات عملها إنام هي 
مستمدة من البناء االجتامعي نفسه، وإىل جانب ذلك فإن املجتمع الذي يعد 
املصدر األسايس ملا تنقله األرسة ألبنائها من عادات وتقاليد وأنامط سلوكية 
منسجمة معها، حيافظ من خاهلا عىل نفسه، من اخلطر الذي هيدده يف تفاعله 
مع اآلخر، والقوى املحيطة به، إذ ختضع عاقته معها ملبدأ تفاضل القوى، مما 
جيعل القواعد واألعراف والتقاليد التي أنتجها يف مرحلة زمنية حمددة ليحافظ 
م�ن خاهلا عىل ذاته، خاضعة للتغري ايضًا بحكم الظروف املتغرية املحيطة به 
والتحديات التي هتدد وجوده، وتشكل مصدر خطر عليه، أما وقد أصبحت 
مظاهر التغري عىل مس�توى تفاع�ل املجتمع مع املجتمع�ات األخرى رسيعة 
أيضًا وتضعف فيها الثوابت، فمن الطبيعي أن يش�كل ذلك مصدرًا أساس�يًا 
من مصادر اخللل عىل املس�تويني البنيوي والوظيفي للمؤسسات االجتامعية 

املعنية بتنشئة األبناء ورعايتهم وتربيتهم.

فف�ي املجتم�ع املبني عىل أس�اس االنت�امء القبيل يف ظ�ل رشوط طبيعية 
ومناخية صعبة، ويف ظل بيئة اقتصادية واجتامعية حمددة، فإن وحدة املجتمع 
ومتاسكه وقدرته عىل التفاعل مع املستجدات املحيطة به، التي هتدد وجوده، 
والتغل�ب عىل املعوقات التي حت�ول دون حتقيقه ألهداف�ه وتطلعاته، مرتبطة 
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بمق�دار والء األف�راد للقبيل�ة وارتباطه�م هبا، مم�ا جيعل املعاي�ري االجتامعية 
والقيم األخاقية وضوابط الس�لوك يف املجتمع ختضع ملعايري القبيلة نفسها، 
ويف هذا السياق تشكل األرسة اللبنة األساسية يف بناء املجتمع العشائري، ملا 
هلا من دور وظيفي أس�ايس عىل مس�توى تنظيم املجتمع وعىل مستوى تنشئة 
األبناء من خال ما تؤديه من تعزيز للقيم واالجتاهات واملش�اعر التي تسهم 

يف وحدة القبيلة وتعاضد أبنائها.

غ�ري أن األمر خيتل�ف متام�ًا يف تنظيم املجتمع�ات القائمة ع�ىل العقيدة 
الدينية، حيث يش�كل الدين أو الطائفة أو املذهب األس�اس الذي تقام عليه 
تنظي�امت املجتمع، ويف ه�ذه احلالة فإن قدرة املجتمع ع�ىل جماهبة التحديات 
االقتصادية والسياس�ية التي جتاهبه رهن بمقدار والء األفراد للعقيدة الدينية 
الت�ي ينتم�ون إليها وارتباطهم هبا، ويف هذا الس�ياق تش�كل األرسة الدعامة 
األساس�ية للمجتم�ع الديني م�ن خال ما تع�ززه يف نفوس األبن�اء من قيم 
ومب�ادئ واجتاه�ات ذات طابع ديني جيع�ل والء الفرد للعقي�دة أو الدين أو 
املذهب أو الطائفة يس�تحوذ املوقع األول من حي�ث األولويات يف عمليات 
االختيار، وتبعًا لذلك تتشكل الروابط االجتامعية والشلل ومجاعات األقران 
وحتى األحياء يف املدينة الواحدة التي يتوزع فيها الس�كان بحسب انتامءاهتم 
الديني�ة أو املذهبي�ة او الطائفي�ة، مما جيع�ل الطابع الديني يس�يطر عىل مرافق 
احلياة املختلفة، ويصبح األساس الذي تشاد عليه املهام الثقافية للمؤسسات 
االجتامعي�ة ع�ىل اخت�اف أنواعه�ا، فتصب�ح املدرس�ة واجلامع�ة ووس�ائل 
االتص�ال كله�ا يف خدمة العقي�دة الدينية التي تتجىل يف االنت�امء الديني، ويف 
هذا الس�ياق تصب�ح الدعوة إىل تعزي�ز االنتامء القبيل والعش�ائري عىل طرف 
نقيض من مصلحة املجتم�ع ومحايته، وقد تصبح مصدر خطر حقيقي عليه، 
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وال يمك�ن يف ه�ذه احلالة للمؤسس�ات االجتامعية أن تبن�ي املجتمع الديني 
بأدوات ووسائل عشائرية، ملا ينطوي ذلك عىل خطر هيدد املجتمع برمته.

غري أن هذه األنامط من املجتمعات جتابه مشكات اجتامعية واقتصادية 
عديدة تنتجها عمليات التواصل املستمر مع املجتمعات األخرى، وعمليات 
التفاع�ل الثق�ايف مع اآلخر الذي يفرض وجوده باس�تمرار، ويمتد بآثاره إىل 
عم�ق التكوين االجتامعي، مما جيعل هذا النم�ط من التنظيامت االجتامعية يف 
الوق�ت الراه�ن أرسع ما يكون إىل االهنيار قياس�ًا إىل األنامط األخرى لكونه 

يناقض الرشوط املحيطة به عىل املستوى املجتمعي عمومًا.

لكن األمر يصبح أكثر تعقيدًا يف ظل بنيان الدولة باملعنى احلديث، الذي 
يناقض تنظيامت جمتمع ما قبل الدولة من حيث الشكل واملضمون، فاملجتمع 
يف ظ�ل مفه�وم الدول�ة باملعنى املعارص يض�م يف ثناياه املكون�ات االجتامعية 
املختلف�ة، القبلية منها، والدينية، والطائفية، واألثنية وغريها، مما جيعل آليات 
التنش�ئة االجتامعية ختضع ملعاي�ري أخاقية واجتامعية وسياس�ية خمتلفة متامًا، 
إذ يظه�ر يف جمتم�ع الدول�ة باملعنى املعارص تعب�ري »املواطنة« ال�ذي ينفي أي 
انت�امءات اجتامعي�ة أو سياس�ية أو دينية لغري الدولة، ومنه تصبح مؤسس�ات 
التعلي�م والثقاف�ة واإلع�ام وال�رأي الع�ام مطالب�ة بتعزيز الوع�ي بمفهوم 
»املواطنة« الذي يتضمن القيم واألفكار واملبادئ التي من شأهنا ان تساعد يف 
وحدة املجتمع مع الدولة وتسهم يف متتني عاقة الفرد مع مؤسساهتا برصف 
النظ�ر ع�ن انتامئه الديني أو العش�ائري، أو املذهب�ي او الطائفي، ففي الدولة 
احلديثة جمال واس�ع ملأس�همة كل أطياف املجتمع يف بناء الدولة ومؤسساهتا، 
وم�ن الطبيع�ي أن تنظيم املجتمع بناء عىل مفهوم الدول�ة باملعنى املعارص إنام 
هو استجابة لعمليات التواصل التي باتت واسعة االنتشار، ومل يعد احلديث 

عن املجتمع القبيل أو الديني أو املذهبي إال يف املجال الضيق واملحدود.
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لقد جاءت الدعوة إىل العشرية والروابط األثنية مناقضة ملفهوم العقيدة 
الديني�ة الت�ي جاء هبا اإلس�ام، الت�ي جعلت من االنت�امء هلا معيارًا أساس�يًا 
لعضوي�ة املجتم�ع ال�ذي تبنيه، وم�ن اجل�يل والواض�ح أن االنت�امء للعقيدة 
اإلس�امية هو معيار االنتامء للدولة التي أسس�ها النبي الكريم صىل اهلل عليه 
وسلم، ويطوي أي انتامء عشائري يمكن أن يناقض االنتامء للدولة يف نظامها 
اجلديد، وينطبق األمر متام االنطباق عىل مفهوم الدولة باملعنى احلديث الذي 
جيع�ل من مفهوم املواطنة األس�اس الذي يق�ام عليه تنظي�م الدولة احلديثة، 
وهو يطوي كل انتامء يناقضه، وتتضمن األش�كال اآلتية توضيحًا ألثر البيئة 

املحيطة يف تنظيامت املجتمع داخليا.

وت�دل األش�كال التوضيحية اآلتي�ة أن خمرجات التنش�ئة االجتامعية يف 
النم�وذج األول من نامذج املجتمعات اإلنس�انية القائم ع�ىل مفهوم املجتمع 
العش�ائري اليتوافق مع خمرجات النموذج الث�اين القائم عىل مفهوم املجتمع 
الدين�ي، وكامه�ا التتواف�ق خمرجات�ه م�ع خمرجات نم�وذج مفه�وم الدولة 
باملعنى احلديث، ففي حني تتجه عمليات التنش�ئة االجتامعية والبنى الثقافية 
والفكرية يف املجتمع واملؤسس�ات الرتبوية عىل اختاف مراحلها وأش�كاهلا 
لتعزيز ارتباط الفرد بأرسته وعش�ريته، ياح�ظ أن هذه العمليات تتجه نحو 
تعزيز مبدأ العقيدة الدينية، التي تش�مل يف ثناياها ارتباطات قبلية وعش�ائرية 
متعددة، مما جيعل الدعوة إىل االرتباط العشائري والقبيل والدفاع عنه بالطرق 
التقليدية نفسها مناقضة لانتامء العقائدي والديني، بحكم أن العقيدة الدينية 
ال متيز بني األفراد تبعًا النتامءاهتم العشائرية والقومية املتعددة، وينطبق األمر 
مت�ام االنطباق فيام يتعلق بمفه�وم الدولة باملعنى احلدي�ث واملعارص، لكوهنا 
تضم جمموعات كبرية من السكان من أصول دينية وقبلية وعشائرية متعددة، 

ومن قوميات خمتلفة أيضًا. 
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الشكل رقم )1(  يبني اجتاهات تأثر البيئة الطبيعية واالقتصادية والسياسية 
يف التنظيامت االجتامعية ومسارات التنشئة وأنامط الشخصية يف املجتمع

البيئة الطبيعية واملناخية وخصائص املرحلة التارخيية )رشوط الزمان واملكان(

البيئة  السياسية واالقتصادية املحيطة باملجتمع ومظاهر اخلطر التي هتدده

املعايري الثقافية والقيم املوجهة للسلوك االجتامعي

تنظيامت جمتمعية قادرة عىل التكيف مع رشوط البيئة الطبيعية والسياسية 
وتتفاعل معها القبيلة...الدين ...األرسة...املدرسة... إلخ

اجتاهات وقيم ومعايري قادرة عىل محاية التنظيامت املجتمعية

أنامط الشخصية االجتامعية 
ختضع لتأثري االجتاهات واملعايري
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البيئة الصحراوية واملجتمع القبيل

الوالء لألرسة هو والء للعشرية والقبيلة بأكملها

األرسة هي النواة األساسية يف التنظيم العشائري

تنظيامت عشائرية: املضافة 
هي مصدر إنتاج الثقافة

تنظيامت عشائرية: املضافة هي تنظيامت عشائرية
مصدر إنتاج الثقافة

الشكل رقم )2( يبني كيفية تأثر البيئة الصحراوية يف التنظيامت العشائرية 
وأنامط التنشئة التي تعزز الوالء لألرسة والعشرة يف الوقت نفسه
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الشكل رقم )3( يبني ارتباط بنية املجتمع اإلسالمي بأشكال التنشئة 
االجتامعية لألبناء ووالئهم للعقيدة، واعتبار ذلك فوق كل اعتبار

االستقرار واملجتمع الديني يف اإلسام

الوالء للعقيدة هو األساس يف االنتامء للمجتمع اإلسامي

األرسة هي الداعم احلقيقي للمسجد يف تعزيز العقيدة اإلسامية

تنظيامت دينية: املسجد هو 
مصدر إنتاج الثقافة

تنظيامت دينية: املسجد هو تنظيامت دينية
مصدر إنتاج الثقافة
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الشكل رقم )4( يبني ارتباط التنظيامت الرسمية بمفهوم الدولة باملعنى 
احلديث وبمفهوم املواطن الركيزة األساسية ملفهوم الدولة

جمتمع املدينة والدولة باملعنى احلديث

والء املواطن للدولة يعلو عىل كل انتامء

املواطنة: انتامء املواطن للدولة هو األساس يف بنائها السيايس واالجتامعي واالقتصادي

تنظيامت رسمية: املدرسة أداة 
الدولة يف تعزيز مفهوم املواطنة

تنظيامت رسمية: املدرسة أداة تنظيامت رسمية
الدولة يف تعزيز مفهوم املواطنة
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ويبدو األمر نفس�ه بالنس�بة إىل املجتمع العريب املع�ارص، فا يمكن بناء 
دولة حديثة باملعنى الصحيح إىل جانب هتميش رشحية سكانية صغرية كانت 
أم كب�رية العتبارات عش�ائرية أو دينية أو طائفي�ة أو مذهبية ضيقة الختاف 
ال�رشوط التي نمت فيه�ا تلك التنظيامت، األمر الذي جيع�ل مفهوم املواطنة 
بمثابة األساس الذي تقوم عليه الدولة، وحتقق من خاهلا وحدهتا ومتاسكها، 

وقدرهتا عىل جتاوز التحديات التي حتيط هبا.

واالقتصادي�ة  السياس�ية  والتحدي�ات  الطبيعي�ة  الظ�روف  طبيع�ة  إن 
واالجتامعي�ة الت�ي حتيط ببيئ�ة اجتامعية حمددة تس�هم يف أغل�ب األحوال يف 
إنت�اج بنى اجتامعية ومؤسس�ات خاصة، ونظم م�ن الروابط والعاقات بني 
مكون�ات املجتمع تتوافق وطبيعة تلك الظ�روف، فاملجتمعات التي تتصف 
بكث�رة ال�زالزل والرباك�ني مثًا، من الطبيع�ي أن يعمل املجتم�ع عىل تنظيم 
بنيته العمرانية بام يتوافق مع بنية الزالزل وطبيعتها، وأنامط العمران يف املدن 
الس�احلية يتوافق مع ظروفها، وخيتلف نسبيًا عن أشكاله يف اجلبال املرتفعة، 
أو يف األرايض الزراعية، وينطبق ذلك متام االنطباق عىل التكوين االجتامعي 
وتنظيامت�ه التي تأيت بالش�كل الذي جيعلها قادرة ع�ىل التفاعل مع التحديات 
املحيط�ة باملجتم�ع، وتش�كل مصادر هتدي�د ملكوناته، األمر ال�ذي يؤدي إىل 
القول بأن املجتمعات اإلنس�انية ال ختتل�ف عن بعضها باختاف أفرادها إنام 
باألش�كال التنظيمي�ة للحقوق والواجبات املرتتبة ع�ىل األفراد يف ضوء نظم 
التفاعل التي تنميها بينهم، تبعًا لطبيعة التحديات اخلارجية التي هتدد أمنهم.

ومن الطبيعي أن عملية التحول من جمتمع القبيلة أو من املجتمع الديني 
إىل جمتمع الدولة باملعنى احلديث يس�توجب تغيريًا شامًا يف اجتاهات التنشئة 
االجتامعي�ة ومس�اراهتا والقيم املحددة هل�ا، غري أن هذا التح�ول ليس باألمر 
اليسري الذي يمكن اعتامده بقرار إداري أو تنظيمي ملا له من ارتباطات اجتامعية 
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وثقافي�ة وحضاري�ة، األمر ال�ذي يوجب ظه�ور أنامط جديدة من التش�كيل 
االجتامع�ي، وأن�امط جديدة م�ن عمليات التنش�ئة االجتامعية أيض�ًا، غري أن 
اس�تجابة املجتمع هلذه األنامط تأيت متباينة األش�كال إىل حد التناقض يف كثري 
من األحيان، مما يس�هم يف ظهور أنامط متناقضة لعمليات التنش�ئة االجتامعية 
يف املجتمع الواحد، وأنامط متناقضة أيضًا يف االجتاهات الفكرية واالجتامعية 
والسياسية، مما جيعل البنية االجتامعية يف حالة أقرب ما تكون إىل االضطراب 
وعدم االس�تقرار لغياب الرؤية املس�تقرة الواضحة بني التي�ارات االجتامعية 
املتع�ددة، فمن الطبيع�ي واحلالة هذه أن تتوزع القوى االجتامعية والسياس�ية 
يف املجتم�ع بني تيارات جت�د يف الوفاء للتنظيم القبيل والعش�ائري والدعوة له 
معي�ارًا أساس�يًا م�ن معايري القوة والضب�ط، إىل جانب تي�ارات أخرى جتد يف 
ذل�ك ما يعوق بناء الدولة باملعنى احلديث واملعارص، فالتحوالت االقتصادية 
واالجتامعية والسياس�ية عىل املس�تويات املحلي�ة واإلقليمي�ة والدولية جتعل 
م�ن الدولة باملعنى احلديث األس�اس الذي تق�ام عليه التجمعات اإلنس�انية 
املع�ارصة، وتقت�يض ه�ذه بال�رورة مفه�وم املواطن�ة ال�ذي تنتف�ي فيها أية 

انتامءات يمكن أن حتول دون بناء الدولة باملعنى احلديث واملعارص.

وع�ىل هذا النحو تزداد مظاهر التناق�ض، ويبدو أن املرشوع االجتامعي 
ال�ذي يتضمن صورة املس�تقبل التي يتوقعه�ا األبناء يصب�ح موضع تناقض 
أيض�ًا، كل�ام كان األفراد عىل غري دراية كافي�ة بالتحديات املحيطة هبم، أو إذا 
كان�ت تصوراهت�م هل�ذه التحديات مبنية ع�ىل فهم مغلوط، األم�ر الذي متتد 
آث�اره إىل أنامط التنش�ئة يف املجتمع الواحد، فيتلقى األبناء يف املدرس�ة أنامطًا 
م�ن االجتاه�ات االجتامعية والقي�م األخاقي�ة واملبادئ الفكري�ة تناقض ما 
يتلقونه من وس�ائل اإلعام أو ما يتلقونه يف األرسة، وما يتلقونه من األرسة 
التي حتافظ بقدر كبري عىل ارتباطها بالنظم التقليدية، يناقض مايعيش�ه الفتى 
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ب�ني أقرانه، وما تبنيه املدرس�ة يف وعي األبناء ال يتوافق مع ما يبنيه املس�جد، 
وهكذا.

واملش�كلة الك�ربى أنه مع انح�ال الروابط التقليدي�ة، روابط جمتمع ما 
قب�ل الدول�ة، الديني�ة منها، والقبلي�ة واإلثني�ة، بتأثري التح�والت املجتمعية 
الواس�عة، والضغوط التي متارس�ها مؤسس�ات املجتمع امل�دين، ومع غياب 
مفه�وم »املواطنة« الذي يوجب متثًا قويًا ملفهوم جمتمع الدولة، واالنتامء هلا، 
تصب�ح معاي�ري الضبط االجتامعي ضعيفة، يف الوقت ال�ذي تزداد فيه مظاهر 
التغ�ري، والعوام�ل التي تدفع األبن�اء إىل االنجراف مع التي�ارات األقوى يف 

انتشارها عىل مستوى التنظيم االجتامعي برمته.

1 .4 .6فرضية الدراسة والتفسر االجتامعي ملظاهر االنحراف 
وتعاطي املخدرات يف املجتمع العريب

تق�وم فرضي�ة الدراس�ة بش�كل أس�ايس ع�ىل مب�دأ أن اس�تقرار البني�ة 
االجتامعي�ة وتعزي�ز عوام�ل تطوره�ا إن�ام تق�وم بالدرج�ة األساس�ية ع�ىل 
الت�وازن ب�ني العوام�ل الداخلي�ة الداعمة لاس�تقرار، والعوام�ل اخلارجية 
التي تش�كل مصدرًا أساس�يًا من مصادر التأثري يف البينة الداخلية للمجتمع، 
وأن التكوين�ات الداخلية للمجتم�ع العريب، يف مرحلت�ه التقليدية، وخاصة 
التنظيامت العش�ائرية والدينية، ج�اءت لتحقق عملية توازن�ه مع التحديات 
اخلارجي�ة املحيط�ة ب�ه، الطبيعي�ة منه�ا واالجتامعي�ة واإلنس�انية يف ظروفها 
التارخيية، فكان من ش�أن االرتباط القبيل أو العش�ائري أو الديني أن يس�هم 
يف تعزيز ارتباط األفراد مع بعضهم وحيقق بينهم مستوى عاليًا من التامسك، 
باإلضافة إىل مس�توى عال من الضبط االجتامعي للسلوك، ومن املاحظ أن 
عمليات التنش�ئة االجتامعية واملؤسس�ات الرتبوية والثقافي�ة جاءت لتحقق 
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املطل�وب عىل املس�توى الثقايف من خال توجيه عمليات التنش�ئة وضبطها.
لك�ن األم�ر اختل�ف منذ بداي�ات القرن العرشي�ن، ويف مرحل�ة ما بني 
احلربني العامليتني، حي�ث اختلفت مصادر اخلطر التي هتدد املجتمع االعريب، 
إثر التحوالت الدولية التي ش�هدهتا املنطقة يف تلك األثناء، واتسعت مظاهر 
االختاف يف مصادر اخلطر أكثر مع قيام دولة االحتال اإلرسائييل لفلسطني 
عام 1948م، الذي ش�كل منعطفًا تارخييًا مه�اًم يف تاريخ املجتمع العريب، مما 
جع�ل التحدي�ات السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة التي هت�دد املجتمع 
الع�ريب خمتلفة كليًا ع�ام كانت يف مرحل�ة احلكم العث�امين، واتضحت مظاهر 
التباي�ن أيضًا مع اتس�اع عملي�ات التواصل مع اآلخر، وقي�ام الدولة باملعنى 
احلديث، األمر الذي جعل املجتمع العريب يعيش ظروفًا سياس�ية واقتصادية 
واجتامعي�ة خمتلفة كليًا، عام كانت عليه يف املايض، وأصبحت التحديات التي 
هتدد الكيان االجتامعي خمتلفة أيضًا كليًا عام كانت عليه يف القرن التاسع عرش 
وما قبله، وقد ترتب عىل ذلك اختاف واضح يف مكونات البناء االجتامعي، 
ويف آليات�ه وتفاعات�ه، فضًا ع�ىل االختاف�ات البينية حتى يف املؤسس�ات 

االجتامعية املحيطة باألبناء واملؤثرة يف تنشئتهم.
ويف ضوء هذا التصور يمكن إجياز العنارص األساس�ية لفرضية الدراسة 
التي تفرس االتساع امللحوظ يف مظاهر االنحراف واجلريمة عامة، ويف اتساع 

ظاهرة تعاطي املخدرات خاصة بالعنارص األساسية اآلتية:
1� اتس�اع عملي�ات التواصل والتغري عىل املس�توى الثقايف، إذ ش�هدت 
املنطق�ة العربية من�ذ بدايات الق�رن العرشين عملي�ات متطورة من 
التواص�ل االجتامعي والثقايف واالقتص�ادي والتجاري واملعريف مع 
اآلخ�ر، وخاصة مع منظومات الدول األوروبي�ة بتياراهتا املتعددة، 
وم�ع الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، وكان لذلك آث�اره الكبرية يف 
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انتش�ار اجتاه�ات ثقافي�ة ومعرفي�ة وسياس�ية متناقض�ة يف املجتمع 
العريب نفس�ه، جتلت يف تنوع تياراته ومذاهبه، ورافق ذلك اتساع يف 
نطاق التدخات السياس�ية يف الشأن العريب، وخاصة بعد قيام دولة 
االحت�ال اإلرسائييل لفلس�طني، يف هنايات احل�رب العاملية الثانية، 
واالعرتاف الغريب هبا وترشيد الش�عب الفلسطيني، وظهور أشكال 
جديدة من اخلطر الذي هيدد املجتمع العريب برمته، مل تكن موجودة 
يف امل�ايض، يف الوقت الذي كانت في�ه الدول الغربية تنمي عاقات 
صداق�ة وتع�اون مع ال�دول العربية نفس�ها ملس�اعدهتا يف عمليات 
التطوي�ر االقتص�ادي واالجتامع�ي، مم�ا أوج�د اجتاه�ات سياس�ية 

وثقافية متناقضة ضمن املجتمع العريب.
2� ج�اءت عمليات إع�ادة تكوين املؤسس�ات االجتامعي�ة الداخلية يف 
املجتم�ع العريب اس�تجابة لعملي�ات التواص�ل مع اآلخ�ر، وزيادة 
مظاهر اخلطر التي هتدد أمن املجتمع، ونتيجة اتساع نطاق التدخات 
السياسية اخلارجية يف الشأن العريب، األمر الذي أسهم بشكل مبارش 
يف ضع�ف الدور الذي كانت تؤديه املنظومات االجتامعية التقليدية 
يف عملي�ة ضب�ط الس�لوك وتوجيه�ه، كالدي�ن والقرابة والعش�رية 
واألرسة، وغريها، ذلك أن هذه التش�كيات جاءت منس�جمة مع 
مظاه�ر اخلطر الت�ي كانت هت�دد املجتمع الع�ريب يف مراحل تارخيية 
خمتلف�ة، ولكنه�ا يف الوق�ت الراهن بات�ت ضعيفة التأث�ري يف توجيه 
الس�لوك وضبطه، بفعل اختاف التحديات املجتمعية اجلديدة عىل 

املستوى العاملي.

3� م�ع ظهور الدولة باملعنى احلديث، عىل مس�توى الش�كل التنظيمي، 
دون املضمون، ومع غياب مفهوم »املواطنة« الذي يشكل األساس 
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يف بن�اء الدول�ة العرصية، أخ�ذت احلكومات السياس�ية تعمل عىل 
توظيف مكونات جمتمع ما قبل الدولة لتعزيز اس�تقرارها السيايس، 
وكان من الطبيعي أن تعمل الدولة عىل تنمية هذه املكونات بطريقة 
مش�وهة، لتدعي�م نظامها الس�يايس من جهة، وإضع�اف خصومها 
السياس�يني من جهة ثانية، فظهرت عىل مستوى املجتمع برمته معامل 
االزدواجي�ة يف التوظيف الس�يايس ملكونات جمتمع م�ا قبل الدولة، 
الدينية واالجتامعية والثقافية، كأن يأخذ علامء الدين بتحريم سلوك 
حمدد إذا ما كان هيدد بنية السلطة السياسية القائمة يف هذه الدولة أو 
تلك، والتش�جيع عليه إذا كان من ش�أنه أن هيدد س�لطة اخلصوم يف 
دولة أخرى، أو يعزز من أمر السلطة ويقوهيا عىل خصومها، فاملعيار 
وف�ق عملية التوظيف هو س�يايس بالدرج�ة األوىل وليس فقهيًا، أو 
ترشيعي�ًا، وكان م�ن ش�أن ذلك أن يس�هم يف ظه�ور االزدواجية يف 
التوظيف الس�يايس مع م�ا يرتتب عىل ذلك م�ن إضعاف ملرشوعية 
اخلط�اب الديني يف الوع�ي االجتامعي، وإفق�ار لوظيفته يف الضبط 

الوجداين واألخاقي، مع املحافظة عىل شكله.

4� مل تس�تطع الدول�ة العربية، خال الفرتة الس�ابقة من تأس�يس مفهوم 
املواطن�ة يف الوع�ي االجتامع�ي، وه�و املفه�وم ال�ذي يش�كل م�ن 
حيث النتيجة الدعامة األساس�ية للدولة احلديثة، وأخذت الس�لطة 
السياس�ية تعمل ع�ىل تدعم نفوذه�ا من خال التوظيف الس�يايس 
ملكونات جمتمع ما قبل الدولة، بدالً من تنمية مفهوم املواطنة، وكان 
م�ن نتيجة ذلك أن القوى االجتامعية والثقافية واالنتامءات املتعددة 
واملتناقض�ة الت�ي كانت تنم�و يف ظل الدولة نفس�ها راحت تتصارع 
حول استقطاب الفئات الشابة، فاجلامعات الدينية ومظاهر التطرف 
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الدين�ي من جهة، واالنت�امءات القبلية والعش�ائرية م�ن جهة ثانية، 
التيارات الثقافية الوافدة إىل املجتمع العريب من جهة ثالثة، وغريها، 
باإلضاف�ة إىل اجلامع�ات النفعي�ة وعصابات االنح�راف واإلجرام 
وترويج املخدرات، أخذت كل منها بمحاولة اس�تقطاب الش�باب 
يف مداراهتا ملا يعكس�ه هذا االس�تقطاب بالنس�بة هلا من منافع مادية 
ومعنوي�ة وس�لطوية وغريه�ا.. وكان املفهوم الغائب ع�ن كل هذه 
العمليات هو مفهوم »املواطنة« الذي يش�كل الضامنة احلقيقية لقوة 

الدولة باملعنى احلديث.

5� ش�كلت التناقض�ات املش�ار إليه�ا، وخاص�ة ح�ول قضاي�ا التنش�ئة 
االجتامعية  األس�اس املوضوعي ملظاهر االنح�راف عامة، وملظاهر 
تعاط�ي املخ�درات واملؤثرات العقلية خاصة، وم�ع انحال معايري 
الضب�ط االجتامع�ي التقليدية، وغي�اب املعايري الوطني�ة التي ينبغي 
أن تك�ون بديًا للضب�ط االجتامعي التقليدي، أخ�ذت تظهر أنامط 
الس�لوك املنح�رف والس�لوك اإلجرامي، جتل�ت يف النمو الواس�ع 
ملظاهر الفساد واالختاس، وعصابات التهريب بأشكاهلا املختلفة، 
ب�ام يف ذل�ك هتريب املخ�درات واملؤث�رات العقلية، ونم�و مجاعات 
املصلحة التي أخذت تنظم عملياهتا بش�كل واس�ع عىل املس�تويات 
املحلية والعاملي�ة متجاوزة حدود املكان الذي تنطلق منه، وكان من 
الطبيعي أن جتد لدى فئة الش�باب استجابة رسيعة ملتطلباهتا، خاصة 
وأن فئة الشباب تعيش وسط تناقضات فكرية وعقائدية عديدة، مع 
غياب واضح لتصوراهتا حول املستقبل الذي تتطلع إليه، باإلضافة 
إىل مش�كاهتا املتنوعة ذات الصلة بقضايا العمل والزواج والتعليم 

وغريها.. 





الفصل الثاين

ظاهرة تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية  
يف املجتمع العريب وأبعادها  السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية
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2 . ظاهرة تعاطي املخدرات واملؤثرات العقليـة  
يف املجتمع العربـي وأبعادهـا  السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية
توصف ظاه�رة تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية يف املجتمع العريب 
بأهنا رسيعة النمو يف اآلونة األخرية قياسًا إىل ما كانت عليه يف فرتات سابقة، 
وقياسًا إىل ما هي عليه يف دول أخرى، مع أن الدراسات العربية والعاملية تفيد 
أن دوالً عديدة أخرى تعاين من املشكلة بدرجة تزيد عام هي عليه يف املجتمع 
العريب، ويأيت نموها الرسيع عىل الرغم من كل اجلهود التي تبذهلا املؤسسات 
احلكومي�ة يف ال�دول العربية كاف�ة للحد من هذا االنتش�ار، مع اإلش�ارة إىل 
أن الظاه�رة يف املجتم�ع الع�ريب تع�ود إىل بداي�ات القرن العرشي�ن، وكانت 
ق�د تنبهت هل�ا دول عربية عديدة كانت معاناهتا منها كب�رية باملقارنة مع دول 
عربي�ة أخرى، مما دعا إىل املطالب�ة برورة األخذ باالتفاقات الدولية آنذاك، 
وخاصة اتفاقية األفيون، ففي بدايات النصف الثاين من القرن العرشين يشري 
رئيس مكتب شؤون املخدرات يف جامعة الدول العربية، يف املذكرة الرسمية 
املرفوعة إىل أمني عام جامعة الدول العربية س�نة 1954م، وبعد قيامه بزيارة 
جمموع�ة م�ن الدول العربي�ة أش�ار إىل أن حالة دول امل�رشق العريب »الرشق 
األوس�ط« مهددة بتفي واس�ع للمخدرات منذ ذلك احلني، ويتطلب األمر 
ق�درًا كب�ريًا من العناي�ة واالهت�امم )صف�وت، د.ت، 39(، وبالفعل أخذت 
الظاه�رة منذ ذلك احل�ني بالنمو املطرد، حتى أصبحت تش�كل اليوم مصدر 
خط�ر حقيقي عىل الش�باب، وأفراد املجتمع، مما جعلها تس�تحوذ عىل اهتامم 
الباحث�ني والسياس�يني والعامل�ني يف اهليئ�ات املحلية والعاملي�ة، وأصبحت 
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معاجلتها تتطلب تكاتف اجلهات املختلفة من مؤسسات عاملية ودولية وحملية 
وعقد مؤمترات وندوات علمية لتفحص وجوهها، والعمل عىل سن القوانني 

التي من شأهنا أن حتد من انتشار الظاهرة والعمل عىل تقويض دعائمها.
كام يشكل نمو ظاهرة تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية واتساعها عىل 
مستوى العامل عامًا أساسيًا من بني العوامل التي تؤدي إىل نموها يف املجتمع 
العريب ملا ملوقع الدول العربية من أمهية اس�رتاتيجية عىل مس�توى العامل، فهي 
ج�زء ال يتج�زأ من املجتمع اإلنس�اين، وحتيط هبا جمموعات م�ن الدول التي 
ت�زداد فيها ظاه�رة التعاطي بقوة أيض�ًا، حتى أصبح املجتمع العريب يش�كل 
حلقة أساس�ية حتيط هب�ا جمموعة من احللقات التي تتأث�ر ببعضها، وتؤثر فيام 
بينها يف تعزيز مظاهر االنحراف بني الشباب واإلقبال عىل تعاطي املخدرات 
واملؤث�رات العقلية، وهلذا يمك�ن تناول ظاهرة التعاطي يف املجتمع العريب يف 
ثاثة مس�تويات، أوهلا نمو الظاهرة عىل املس�توى العاملي، ملا له من آثار متتد 
إىل املجتمع العريب، والثاين نمو الظاهرة عىل مس�توى املجتمع العريب بوصفه 
كًا متكام�ًا، والثالث يش�مل معاجلة الظاهرة عىل مس�توى ال�دول العربية 
بوصفه�ا أج�زاء متع�ددة للوطن األم، وعىل مس�توى التوزع امل�كاين للدول 

العربية بحسب تقسيامهتا اإلقليمية الكربى.

2 .1ظاهـرة تعاطـي املخــدرات واملؤثــرات العقليـة 
عىل املستوى الدويل

تعد ظاهرة تعاطي املخدرات عىل املستوى العاملي واحدة من املشكات 
األساس�ية الت�ي جتاب�ه العامل املعارص، وتكتس�ب أبع�ادًا سياس�ية واقتصادية 
واجتامعية متعددة، وتس�هم يف انتش�ارها جمموعة من التغريات التي يشهدها 
العامل املعارص يف املجاالت االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية، التي 
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متت�د آثارها إىل اجلوانب النفس�ية واملعنوية يف حياة األفراد، وخاصة الرشائح 
األقل س�نًا، من الفتيان والش�باب الذين يبحثون عن نامذج ثقافية يف حياهتم 
يقت�دون هب�ا، ويتأثرون بأن�امط حياهتا، وي�ؤدي التطور امللحوظ يف وس�ائل 
االتصال عىل املستويات كافة وظائف متعددة يسهم كل منها يف توسيع جمال 
التعاط�ي ع�ىل نحو من األنحاء، ففي الوقت الذي يس�هم فيه تطور وس�ائط 
النق�ل يف تس�هيل عبور املخدرات غ�ري املرشوعة إىل الدول املختلفة، تس�هم 
وسائل االتصال يف تعزيز أنامط سلوكية تتعزز من خاهلا عملية التعاطي، ويف 
الوقت نفس�ه تصبح عمليات التنس�يق يف البيع والرشاء وعمليات التواصل 
بني منتجي املواد املخدرة ومروجيها أيرس بكثري مما كانت عليه س�ابقًا بسبب 
تطور وس�ائل االتصال أيضَا، ويضاف إىل هذا وذاك التطور امللحوظ يف نمو 
مجاع�ات املصلح�ة »املافي�ات« التي تنترش بق�وة يف معظ�م دول العامل وتقوم 
بأدوار خمتلفة ومتعددة عىل مس�توى الرتويج واالس�تهاك وتنظيم عمليات 
املتاج�رة غري املرشوع�ة، وهو األمر ال�ذي مل يكن بالوضوح نفس�ه يف القرن 
التاس�ع عرش مث�ًا، ويف هذا الصدد جي�د )العريني، 1429ه�(، أن مش�كلة 
تعاط�ي املخ�درات مل تك�ن ذات أمهي�ة كب�رية عىل املس�توى العامل�ي إال منذ 
هنايات القرن التاس�ع عرش، أما ماقبل هذا التاريخ فكان االعتقاد السائد بأن 
تعاطي املخدرات إنام يعود إىل عادات الس�كان يف جمتمعاهتم اخلاصة، ولكن 
بع�د تطور املواصات واالتصاالت أصبحت املخدرات س�لعة تلوث العامل 
بأرسه، وتس�تهدف الش�باب حتديدًا، لذلك أصبحت املشكلة دولية من أوىل 
اهتامم�ات املجتمع الدويل هبيئاته ومؤسس�اته املتع�ددة )العريني، 1429ه�، 

.)150

ومن�ذ بدايات الق�رن العرشين، ومع النمو املتواصل لوس�ائل االتصال 
واملواص�ات يف الع�امل، ظه�رت آف�اق جديدة لنم�و الظاهرة عىل املس�توى 
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العاملي، وهذا ما يشري إليه )السيد، 2008م(، فتنامي خطوط نقل املخدرات 
ع�رب الع�امل وتزايد غس�ل األم�وال ذات الصل�ة باملخ�درات أديا إىل اتس�اع 
النط�اق اجلغ�رايف للعملي�ات غ�ري املرشوع�ة، وق�د س�اعد عىل ذل�ك تطور 
املواص�ات ووس�ائل االتص�ال، وكان لذلك أث�ره يف انتش�ار الظاهرة حتى 
يف دول ال تنت�ج املخدرات، وال تضم بني س�كاهنا أع�دادًا كبرية من متعاطي 
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة، غري أن موقعه�ا عىل خريطة خط�وط جتارة 
املخ�درات يعطيه�ا أمهي�ة خاصة، مم�ا جعل هل�ا دوراً  كبري األمهية يف اتس�اع 
الظاه�رة وانتش�ارها، فنيجرييا مثًا ظه�رت كنقطة عب�ور يف الثامنينيات من 
الق�رن العرشين للهريويني الوارد من جنوب رشق آس�يا يف طريقه للتس�وق 
يف أوربا وأمريكا الشاملية، وقد بات للمهربني النيجرييني دور بارز يف هتريب 
الكوكاي�ني املنت�ج بأمريكا اجلنوبية إىل أوربا ودول االحتاد الس�وفيتي س�ابقا 

)السيد، 2008م، 13(

لق�د ب�دا واضحًا ظهور ماديت اهلريوين والكوكاين وانتش�ارمها بش�كل 
خميف عىل املستوى العاملي يف عقد الثامنينيات من القرن العرشين، كام يذهب 
إىل ذلك العرشي، بعد أن كانت التقارير العلمية تش�ري إىل انحسارمها بشكل 
ملحوظ بعد قيام احلرب العاملية الثانية )1939� 1945م(، وياحظ أن هذا 
التح�ول واكبت�ه ردود فعل جمتمعية بش�كل عنيف عىل املس�توى العريب، فيام 
اعتربه املتخصصون دليًا عىل حتول يف وطأة مشكلة املخدرات تنذر بأخطار 
ش�ديدة، وبوج�ه خاص في�ام يتعل�ق باهلريوي�ن للضخامة النس�بية ألحجام 

الكميات املضبوطة من سنة إىل أخرى )العرشي، 2001م، 191(.
وتب�ني جمموعة من التقاري�ر الصادرة عن جهات دولية ورس�مية النمو 
املط�رد حلجم ظاه�رة التعاطي واالس�تخدام غري امل�رشوع للمخدرات عىل 
مس�توى العامل، فتبعًا لتقرير األمم املتحدة الص�ادرة عام 2007م، يبلغ عدد 
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سكان العامل يف الفرتة من 2005 � 2006م، أكثر من )6475( مليون نسمة، 
منه�م )4177( مليون ش�خص ت�راوح أعامره�م ب�ني )15( و)64(، ومن 
هؤالء األش�خاص يوجد نحو )200( مليون ش�خص يتعاطون املخدرات، 
ومن بينهم )25( ملي�ون يعانون إدمان العقاقري املخدرة، أما التقرير الصادر 
عام 2008م، فيقدر عدد املتعاطني بنحو)208( مليون شخص عىل مستوى 
العامل )فتحي عيد، 2009م، 36(، كام يبني تقرير األمم املتحدة لعام 2005م، 
أن قيم�ة املخدرات املنتج�ة تقدر بنحو )13( بليون دوالر أمريكي، تم بيعها 
باجلمل�ة بقيمة )94( بلي�ون دوالر، وباملفرق بقيمة تص�ل إىل )322( بليون 
دوالر أمريك�ي، ويزيد هذا الرقم عن الناتج القومي لنحو )88 %( من دول 

العامل )بريك، 2007م، 39(.
ويف ع�ام 2000م، يبني تقرير األمم املتح�دة أن عدد الدول التي تعانى 
م�ن تعاط�ي املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة يص�ل إىل )134( دول�ة، وهي 
دول مس�تهلكة، أي أن مواطنيه�ا ورعاياه�ا يس�تخدمون أو يدمنون تعاطي 
املخ�درات واملؤث�رات العقلية، ك�ام متر املخ�درات وتعرب احلدود ب�ني قرابة 
)170( بل�دًا ح�ول العامل، وق�د تورط فيه�ا مراهقون من اجلنس�ني ووقعوا 
ضحاي�ا هلذه الظاه�رة، كام بلغ حج�م االس�تثامر العاملي لتج�ارة املخدرات 
قرابة )500( بليون دوالر سنويًا، حتى أصبحت جتارة املخدرات متثل قرابة 

)10%( من حجم التجارة العاملية )الرميح، 2004م، 2(.

إن حجم املش�كلة عىل املس�توى العاملي ينذر بخطر جس�يم، ويظهر كم 
تع�اين دول الع�امل م�ن هذه املش�كلة الت�ي يمكن هل�ا أن متتد بق�وة إىل الدول 
العربي�ة، فقد أعل�ن وزير الداخلية الرويس، عىل س�بيل املث�ال، خال كلمة 
ألقاه�ا يف اجتامعه مع قيادة إدارة الش�ؤون الداخلي�ة يف منطقة بريموري عن 
وج�ود م�ا يزيد عىل ثاثة ماي�ني مدمن للمخدرات يف روس�يا، وان احلصة 
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األك�رب بني مدمني املخدرات هي من نصيب الش�باب الذين تراوح أعامرهم 
بني 16 و25 س�نة، كام أن )25%( من الش�باب يف روس�يا يع�اين من تعاطي 
املخدرات ووصف الوضع بأنه يمثل خطرا عىل األمن القومي لباده )األمن 
واحلياة، العدد 230، ص: 9(، ويف بعض التقديرات يقدر عدد املدمنني عىل 
املخدرات والعقاقري املخدرة بنحو )10( مايني رويس يف عام 1999م. وأن 
هناك قرابة ثلث الش�عب اهلولندي يتعاط�ى املخدرات. ويف أوربا يقدر عدد 
املتعاطني بنحو 40 مليون إنس�ان. ك�ام أن نحو 40% من جرائم القتل تتصل 
 ،)www.annabaa.org � ع�ىل نحو م�ن األنحاء باملخ�درات )موق�ع النب�أ
وت�ورد جملة النبأ مجل�ة من اإلحصائي�ات املتعلقة باملخدرات، التي تكش�ف 
عن حجم املشكلة يف العامل، إذ يقدر إمجايل مبيعات احلشيش بسبعة مليارات 
دوالر يف أمريكا وحدها لعام 1997م، بينام تقدر موازنة األجهزة األمريكية 
املخصصة ملكافحة املخدرات بنحو سبعة مليارات ومخس مائة مليون دوالر 

سنويًا )موقع النبأ(.

لقد أصبحت املخدرات تش�كل بالفعل اخلط�ر الداهم الذي هيدد دول 
الع�امل، كام يذهب إىل ذلك عبد املعطي فبحس�ب إحص�اءات منظمة الصحة 
العاملية، فإن عدد مدمني املخدرات يف العامل يشكلون أكثر من مخسني مليون 
ش�خص، وه�ذا الع�دد آخ�ذ يف الزيادة أكث�ر إذا مل تت�م مواجه�ة الباء بكل 
الوسائل والطرق، ألن املشكلة اآلن ليست يف وجود املخدرات فحسب، بل 
يف انتش�ارها الرسيع وانجراف بعض الش�باب واملراهق�ني يف تعاطيها، حتى 
باتت مش�كلة عاملية تشغل بال املس�ؤولني واألجهزة املعنية هبا حملًيا ودوليًا، 
واملعضل�ة األك�رب يف أن تعاطي املخدرات يؤدي إىل انتش�ار مش�اكل عديدة 
أخرى مثل الفقر والتسول والزنا واللواط وغريها، باإلضافة إىل ما يسببه من 
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تفكك األرس واملجتمعات واهنيار الصحة العامة لألفراد واملجتمع، ومظاهر 
االنحراف املختلفة )عبد املعطي، 2006م، 116(.

ومن املاحظ أن جتارة املخدرات ليس�ت جمرد نش�اطات فردية جتد من 
يس�تجيب هلا يف ه�ذا البلد أو ذاك، العتبارات نفس�ية وحس�ب، إنام تتحكم 
هبا، كام يقول عيس�ى القاس�مي، ش�بكات وعصاب�ات إجرامي�ة دولية ذات 
عاق�ة وثيق�ة بأباطرة اإلجرام املنظ�م العابر للحدود، م�ع العلم أن األرباح 
الت�ي تدرها املخدرات يف الع�امل تفوق 500 ملي�ار دوالر، وتأيت يف الرتتيب 
بعد جتارة األس�لحة، وقبل عائ�دات البرتول، ومما يزيد م�ن خطورة تعاطي 
املخ�درات واملؤث�رات العقلية ارتباطها بجرائم آخرى مثل الفس�اد اإلداري 
واملايل، واإلرهاب وغس�ل األموال وجتارة األسلحة واهلجرة الرسية وغريها 

)القاسمي، م2005م، 5(.

وحيل�ل حممد فتح�ي عيد جمموعة م�ن العوامل التي يعتق�د أن هلا تأثريا 
كب�ريا يف اتس�اع دائرة التواصل بني أطراف الع�امل املختلفة، التي كان هلا تأثري 
أيضا يف ارتفاع نسبة االستخدام غري املرشوع للمخدرات واملؤثرات العقلية، 

ومن هذه العوامل يذكر )فتحي عيد، 2006م، 32(:

1� ارتفاع املسافات التي يقطعها املسافرون يف الرحات الدولية التجارية 
من 26 بليون ميل عام 1960م إىل 700 بليون ميل عام 1992م.

2 � ارتفاع حجم اس�ترياد وتصدير الس�لع واخلدمات من )230940( 
مليون دوالر أمريكي عام 1970م إىل )3533383( مليون دوالر 

أمريكي عام 1990م.

3 � الزي�ادات الكب�رية يف اس�تخدام احلاوي�ات يف نقل الس�لع املرشوعة 
وازدياد مماثل يف نقل املهربات.
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4 � تطور الش�بكات املالية العاملية وزيادة حجم املعامات جعا مراقبة 
التدفقات املالية عرب احلدود أمرًا صعبا للغاية.

5 � ظهور بعض املدن التي تعمل كمراكز رئيس�ية يف النظام االقتصادي 
الدويل مثل هونج كونج وجنيف وباريس ولندن وموس�كو وتتخذ 
هذه املدن مراكز لألعامل ذات الش�أن واملشاريع االقتصادية واملالية 

الكبرية، وتستخدم كمراكز إلعادة شحن السلع غري املرشوعة.
6 � كام أدت القنوات التلفزونية الفضائية والشبكة العنكبوتية إىل ظهور 
س�وق عاملية متطورة متكن املس�تهلك من احلصول ع�ىل املعلومات 
األساسية التي يريدها ذات الصلة بالسلع املرشوعة وغري املرشوعة.
7  � س�اعدت اهلجرة املرشوعة وغري املرشوعة أيضًا يف تكوين ش�بكات 
إجرامية لتهريب السلع خارج دائرة التعامل، وزاد من خطورة هذه 
الش�بكات أن بعضه�ا يق�وم عىل أس�اس إثني )عرق�ي( مما يصعب 

اخرتاقها لوجود دفاعات اجتامعية قوية.
كام يبني فتحي عيد جمموعة أخرى من العوامل التي كان هلا تأثري أيضًا يف 
تزايد انتش�ار ظاهرة التعاطي عىل املس�توى العاملي، منها تزايد حجم اإلنتاج 
العامل�ي للمخ�درات واملؤثرات العقلي�ة، وعدم إحكام الرقاب�ة عىل التجارة 
الدولي�ة املرشوع�ة للمخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة، وتواف�ر الكيمياويات 
املس�تخدمة يف صناع�ة املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة، واس�تحداث م�واد 
جدي�دة، وعجز بعض الدول ع�ن مكافحة اإلنتاج غري املرشوع للمخدرات 
واستخدام أراضيها للعبور، وحرب الكارتات، واالضطرابات العنرصية، 
واملطالبة بإباحة املخدرات، وتوظيف املكاس�ب الطائلة يف تس�هيل النش�اط 
اإلجرام�ي للمتاجرين واملهربني، واس�تفادة املنظ�امت اإلجرامية من التقدم 

العلمي )القحطاين، 2002م، 395(.
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إن هذه التغريات يف أنامط الس�لوك االجتامعي واشكال االنحراف التي 
بات�ت ع�ىل درجة عالية م�ن اخلطورة مل تكن حتدث لوال ذل�ك الرشخ الكبري 
ال�ذي أصاب بنية تنظيامت جمتمع ما قبل الدولة، وتكويناهتا املختلفة، بحكم 
اختاف الرشوط املجتمعية التي أنتجتها تارخييا، دون تشكل البديل املكافئ 
القادر عىل ضبط السلوك وتوجيهه ضمن سياقات اجتامعية وثقافية واضحة 
وحم�ددة، باإلضافة إىل م�ا تركته احلضارة املادية من جتريد اإلنس�ان من قيمه 

ومبادئه األخاقية والوجدانية.

2 .2 ظاهـرة تعاطــي املخـدرات واملؤثــرات العقليـة 
عىل املستوى العريب

يش�كل احلجم احلقيقي لظاهرة تعاطي املخ�درات يف أية دولة من دول 
الع�امل واحدًا من القضايا املش�كوك هبا، لصعوبة الوص�ول إىل تقدير حقيقي 
ل�ه، فع�ىل الرغم م�ن اجله�ود التي هت�دف إىل رصد احلج�م الفع�يل لظاهرة 
التعاطي غري املرشوع للمخدرات واملؤثرات العقلية يف املجتمع العريب، غري 
أن املسألة مازالت ش�ديدة التعقيد، وما زالت إمكانية الضبط الفعيل لظاهرة 
التعاطي غري ممكنة ملا حيمله الكش�ف عن الظاهرة بحد ذاهتا من أخطار متس 
املتعاطني إذا ما تم التعرف عليهم، مما جيعلهم يميلون دائاًم إىل التخفي، شأهنم 
يف ذلك ش�أن مركتبي اجلرائم املتواري�ن عن األنظار وهلذا يلجأ الباحثون إىل 
تقدي�ر حج�م الظاهرة بط�رق خمتلفة منها رص�د الكميات الت�ي يتم ضبطها 
م�ن املواد املخدرة يف الدولة املعنية، س�واء يف املراك�ز احلدودية، أو يف داخل 
ح�دود الدولة، وحتلي�ل التطور يف ع�دد قضايا املخدرات الت�ي تعرض عىل 
املحاك�م يف الدول�ة، باإلضافة إىل دراس�ة تطور أعداد املتورط�ني يف التجارة 
غري املرشوعة للمخ�درات واملؤثرات العقلية، وأعداد املتعاطني أيضًا الذين 
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يتم التعرف عليهم بطرق خمتلفة، غري أن هذه اإلحصاءات تقدم جزءًا يسريًا 
م�ن الواقع، فع�دد املتعاطني للمخ�درات واملؤثرات العقلية يزي�د كثريًا عن 
عدد من تتم معرفتهم عن طريق اعرتافاهتم الش�خصية، أو بالوس�ائل الطبية 
واجلنائية املتعددة، ومن املعروف أن املامرس�ة الفعلية للتعاطي تأيت خفية عن 
أنظ�ار الن�اس، إال بني املتعاطني أنفس�هم. ك�ام أن عمليات إنت�اج املخدرات 
وهتريبه�ا ع�رب الدول وتوزيعه�ا يف الدولة الواحدة هو حمظ�ور يف كل الدول 
أيض�ًا، وتعاقب عليه القوانني، األمر الذي جيع�ل العاملني يف هذه املجاالت 
يامرس�ون أعامهل�م برسية تام�ة، إال بالقدر الذي يس�مح هلم ض�م جمموعات 
من الناس إليهم، عىل مس�توى االس�تهاك وممارس�ة التعاطي نفسه، أو عىل 

مستوى الرتويج، والبحث عن زبائن يلتزمون الرسية نفسها.
ومع االنتش�ار الواسع الس�تخدام املخدرات الدوائية أصبحت مشكلة 
اإلحص�اء وضب�ط احلجم الفعيل أكث�ر صعوبة، خاصة وأنه يت�م تصنيع هذه 
املواد رس�ميًا وتباع يف األسواق بوصفات طبية مرشوعة، غري أن استخدامها 
بكمي�ات كبرية جيعلها تقوم مقام املخدرات متام�ًا، وهي ال تقل خطورة عن 
س�ابقتها، ب�ل يتميز هذا االس�تخدام بأنه ف�ردي، وال خيضع للرقابة بش�كل 

واضح، ويصعب ضبط األفراد الذين يقبلون عىل هذا النوع من التعاطي.
غ�ري أن التطور امللحوظ يف كمي�ات املواد املخدرة التي يتم رصدها عرب 
املنافذ احلدودية، وارتفاع عدد الذين تتم إحالتهم للقضاء بسبب أعامل خمالفة 
للقان�ون تتصل بعملية تعاط�ي املخدرات واملؤثرات العقلي�ة، دفع الباحثني 
املعنيني بشؤون املخدرات إىل حماوالت استخدام هذا التطور يف تقدير حجم 
الظاه�رة بطرق غري مب�ارشة منها معرفة كميات املخ�درات التي يتم ضبطها 
رس�ميًا يف الدول�ة املعني�ة، وع�دد األف�راد الذين يت�م إيقافهم رس�ميًا بتهمة 
التعاط�ي أو الرتوي�ج أو التجارة غ�ري املرشوعة، وعىل الرغ�م من أمهية هذه 



99

الطريق�ة إال أهنا ال تقدم تقديرًا كافيًا حلجم الظاهرة، إال أهنا تش�كل الطريقة 
األكثر عملية، لغياب الوس�ائل األخرى، عىل الرغم من أن ازدياد الكميات 
املضبوط�ة أو ارتف�اع عدد املوقوفني خال فرتة زمني�ة معطاة قد ينطوي عىل 
داللة توحي بتحسن وسائل الضبط اإلداري والقضائي أكثر من داللتها عىل 

نمو الظاهرة وانتشارها بالرورة.

يبني فتحي عيد )1430 ه�( أن احلشيش هو من أكثر املخدرات انتشارًا 
يف شامل افريقيا والرشق األوسط، كام ياحظ أن تعاطي اهلريوين والكوكايني 
واالمفيتامينات قد ازداد أيضًا مع انخافض سن التعاطي وزيادة الطلب عىل 
الع�اج منها، وي�رى أن املنطقة تعاين من زيادة تعاط�ي اهلريوين باحلقن، كام 
أن االش�رتاك يف معدات احلقن امللوث�ة بني متعاطي املخدرات باحلقن أصبح 
طريقة رئيسية من طرق اإلصابة باإليدز، وأعىل معدل لإلصابة به هي يف ليبيا 
وتبلغ نس�بة )90%( من جمموع املصابني باإليدز يف احلاالت التي تم التعرف 
فيه�ا عىل وس�يلة انتق�ال املرض، ك�ام أن التعاطي باحلقن كان س�ببا لإلصابة 
باإليدز يف احلاالت التي تم اإلباغ عنها يف البحرين وتونس واجلزائر وعامن 
ولبنان، ومعظم املتعاطني عن طريق احلقن هم من الذكور، ممن هم يف اواخر 

العرشينيات من أعامرهم )فتحي عيد، 1430ه�، 19(.

وجي�د مجيل املي�امن أن الدول العربي�ة الواقعة ع�ىل رشق البحر األبيض 
املتوسط )لبنان وسورية واألردن والعراق( تعاين من انتشار احلشيش اللبناين 
ونقل�ه إليها عن طريق س�ورية واألردن، أما األفيون فيأيت من اهلال الذهبي 
وباكس�تان وتركي�ا، بين�ام تعاين دول اخللي�ج العريب من احلش�يش واألفيون، 
ونس�بة ضئيلة م�ن اهلريوين والكوكاي�ني الذي يترسب مع الع�امل الوافدين 
إليه�ا من دول االجت�ار غري املرشوع، كام تعاين اليمن والس�عودية والصومال 

والسودان وجيبويت من القات )امليامن، 1990م، 26(.
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وإىل جان�ب ذل�ك تعاين دول املغرب العريب )املغ�رب واجلزائر وتونس 
وليبيا وموريتانيا من انتش�ار احلش�يش املغريب واللبن�اين واألفيون واهلريوين 
والكوكايني القادم إليها م�ن مصادر صناعتها، ومن الثابت أن معظم الدول 
العربية تتعرض هلجمة املؤثرات العقلية والنفس�ية الوافدة من أوروبا وتركيا 

مبارشة أو عن طريق بعض الدول العربية )امليامن، 1990م، 26(.
كام توضح دراس�ة عبد احلليم الس�يد حول ظاهرة تعاطي املخدرات يف 
املجتم�ع العريب، من حيث حجمها، والعوامل املؤدي�ة إليها مجلة من النتائج 

املهمة التي تأيت يف مقدمتها )السيد، 1418ه�، 293(:
1� أن نس�بة تعاط�ي تاميذ املدارس بالب�اد العربية لألدوي�ة املؤثره يف 
احلال�ة النفس�ية ألس�باب غري طبية، وب�دون إذن طبي�ب تراوح بني 
)3% � 5%(، وأن نس�بة االس�تمرار يف التعاطي ت�راوح بني )%25 � 
35%( من األفراد الذين جربوا التعاطي ولو ملرة واحدة. كام الحظ 
الباحث أن معظم املتعاطني بدأوا تعاطيهم وهم يف أعامر تراوح بني 

)14� 18( سنة.
2 � تراوح نس�بة انتش�ار تعاطي املخدرات )احلش�يش خاص�ة( ولو ملرة 
واحدة بني تاميذ املدارس الثانوية يف الباد العربية بني )%1 �%5( 
م�ن إمجايل التاميذ، وبرغم أن هذه النس�بة أقل مما هي عليه يف دول 
غربي�ة عديدة، غ�ري أن خطورهتا تكمن يف أن ه�ؤالء الطلبة هم من 
املنتس�بني إىل امل�دارس، ومن املتوقع أن تكون هذه النس�بة أعىل بني 
م�ن هم خ�ارج التعليم، وق�د متثلت ظروف التعاط�ي ألول مرة يف 

مناسبة اجتامعية ويف صحبة األصدقاء.
3 � كان التامي�ذ الذي�ن تعاطون املخدرات ولو مل�رة واحدة يف حياهتم 
أكثر تعرضًا للخربات ذات الصلة باملخدرات واملواد األخرى، فهم 
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أكثر س�امعًا ورؤية لألدوي�ة والكحوليات ورؤية لنامذج أش�خاص 
املحيط�ني هب�م املتعاطني هل�ا، وأكثر اعتق�ادا يف فائدهت�ا، أو يف حتييد 

تأثريها، وأكثر من حيث نسبة التعاطي هلا.

4 � تتمث�ل أكثر العوامل املؤدية إىل التعاط�ي يف جمموعتني، األوىل تظهر 
م�ن خال األصدقاء واملناس�بات االجتامعية، وتب�دو هذه واضحة 
يف تعاطي الس�جائر واملخ�درات والكحولي�ات، وتظهر املجموعة 
الثاني�ة من العوامل الذاتية املتمثلة يف التخلص من اآلالم اجلس�مية 
ومتاعب اجلس�م، وخاصة بني املتعاط�ني لألدوية، أما أهم العوامل 
املؤدي�ة إىل التوق�ف واالمتناع ع�ن تعاطي املواد املخ�درة أو املؤثرة 
يف احلال�ة النفس�ية فق�د ترك�زت يف اخلوف م�ن األرضار اجلس�مية 

وألسباب دينية.

ويف دراس�ة حتليلي�ة ملظاه�ر االس�تخدام غ�ري املرشوع للمخ�درات يف 
كل من س�ورية والس�عودية ومرص يتناول عبد الرمحن حممد أبو عمة بيانات 
إحصائي�ة تفيد بعدد جرائم املخدرات املس�جلة يف ه�ذه الدول خال الفرتة 
)1992- 1995م(، وفيه�ا ياح�ظ أن ع�دد اجلرائ�م يف ال�دول الث�اث 
ارتف�ع من )15735( جريمة ع�ام 1992م إىل نحو )16848( جريمة عام 
1995م، وق�د اختلف معدل الزيادة بني دول�ة وأخرى، ففي مجهورية مرص 
العربي�ة تراج�ع العدد اإلمج�ايل جلرائم املخدرات م�ن )11357( جريمة يف 
العام األول إىل )9003( جرائم يف العام األخري، وبلغ متوسط عدد اجلرائم 
يف الس�نة الواح�دة نحو )9961( جريم�ة، ويف اجلمهورية العربية الس�ورية 
تراج�ع الع�دد اإلمجايل جلرائم املخدرات م�ن )830( جريمة يف العام األول 
إىل )542( جريمة يف العام األخري، أما يف اململكة العربية السعودية فياحظ 
أن عدد اجلرائم ارتفع بش�كل ملحوظ، ففي حني بلغ إمجايل اجلرائم يف العام 
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األول )3548( جريم�ة ثم إىل )7302( جريم�ة يف العام األخري )أبو عمة، 
.)40 ،1419

وقد خلصت الدراسة إىل تقرير جمموعة من النتائج األساسية منها: )أبو 
عمة، 1419، 150(:

1 � كان متوس�ط ع�دد املقب�وض عليهم س�نويًا )3684( ش�خصًا كان 
أغلبهم من املتعاطني الذين بلغ متوسطه�م )1990( شخصًا، ومن 
املروجني )1229( ش�خصًا، ومن املهربني )465( شخصًا، وذلك 

ملختلف أنواع املخدرات.

2 � يصل اإلنفاق الش�هري عىل املخدرات يف مدينة واحدة يف املتوس�ط 
إىل نح�و )662850( دوالرًا يف الش�هر الواح�د، أي م�ا يقرب من 

سبعة مايني ونصف املليون من الدوالرات يف العام الواحد.

3 � تص�ل نس�بة املوظف�ني يف القطاعني الع�ام واخل�اص إىل )51%( من 
املروجني بحسب إجابات املقبوض عليهم من هذه الفئة.

4 � س�عر الكيلو غرام الواحد من احلش�يش يراوح بني )2052( دوالرًا 
و)2969( دوالرًا بحس�ب تقدي�ر املتعاط�ني واملروج�ني، وس�عر 
الكيل�و غرام م�ن القات يراوح ب�ني )50( و)116( دوالرًا. وقيمة 
حبة اهللوس�ة بني )2.7( و)3.00( دوالرًا يف املتوس�ط العام. أما 
س�عر الغ�رام الواحد م�ن الكوكايني ف�رياوح ب�ني )97( و)181( 
دوالرًا، أما األفيون ومشتقاته فيصل سعر الغرام الواحد إىل )372( 

دوالرًا.
5 � يزيد متوس�ط اإليرادات الش�هرية للمخدرات بالنسبة إىل املروجني 
ع�ىل  )365( أل�ف دوالر يف احلش�يش، وقراب�ة )41( ألف دوالر 
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للكوكاي�ني، و)25( ألف دوالر لألفيون، ونحو )59( ألف دوالر 
لله�ريوي�ن، وأكثر م�ن )250( ألف دوالر للق�ات، وأخريًا )35( 

ألف دوالر حلبوب اهللوسة.
6 � يص�ل متوس�ط دخل املروج من بيع أحد أن�واع املخدرات التي متت 

دراستها إىل أكثر من )13( ألف دوالر يف الشهر.
7 � يصل متوسط دخل املروجني أو البائعني إىل نحو )745( ألف دوالر 

شهريًا أي ما يقارب من تسعة مايني دوالر يف السنة.
8 � ق�د يص�ل متوس�ط حجم جت�ارة املروجني م�ن املخدرات يف الس�نة 
الواح�دة، ويف مدين�ة واح�دة إىل نح�و )13.8( ملي�ار دوالر إذا 
اعتمدن�ا تقدير العامل�ني يف أجهزة التحكم ملتوس�ط عدد املقبوض 
عليه�م من املروج�ني واملدمنني خال عام، ومتوس�ط إيراد املروج 

سنويًا.
ويب�ني املي�امن أن البيانات اإلحصائي�ة ذات الصلة تظه�ر أن أكثر املواد 
املخدرة انتش�ارًا يف املجتم�ع العريب يمكن إجيازها عىل النح�و اآليت )امليامن، 

1990م، 22(:
1 � احلش�يش، وحيتل مركز الصدارة يف الوطن العريب، من حيث زراعته 
وحيازته واالجت�ار به وهتريبه وتعاطيه، ويتم زرعه يف مناطق عديدة 
من أمهها لبنان واملغرب وباكس�تان وتركيا وأفغانس�تان والس�ودان 
ومرص، ويعد احلش�يش اللبناين والسوداين واملغريب والباكستاين من 

أهم مصادر االجتار غري املرشوع يف العامل.
2 � األفي�ون، وحيت�ل الدرج�ة الثانية يف البل�دان العربي�ة، وأهم مناطق 
زراعت�ه يف املثلث الذهبي )تاياند، وبورما، والوس( وأفغانس�تان 

وشامل اهلند وإيران وتركيا ولبنان.
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3 � القات، وتتأثر به مناطق زراعته واملناطق القريبة منها، يزرع يف ش�به 
اجلزيرة العربية وافريقيا وأثيوبيا والصومال وكينيا.

4 � اهلريوين، ظهر حديثا يف املنطقة العربية، ويتم تصنيعه يف معامل رسية 
لألغ�راض غري املرشوعة يف أماكن عديدة من العامل أمهها باكس�تان 

وأفغانستان وشامل اهلند ويف مناطق رشق تركيا.

5 � الكوكاي�ني، وينترش حديثا يف املنطقة العربية، وينس�ب قليلة نس�بيا، 
وتع�د أمري�كا اجلنوبي�ة موطن�ًا لنب�ات الك�وكا، وي�زرع يف الب�ريو 
وبوليفي�ا وكولومبي�ا وعىل س�فوح اجلبال يف األك�وادور، كام توجد 

بعض زراعات الكوكا يف سومطرة وسيان وأندونسيا.

6 � العقاق�ري املؤث�رة عىل العقل والنفس، وعىل الرغم من أهنا مس�تجدة 
نس�بيا يف املنطق�ة العربي�ة إال أهن�ا أصبح�ت منت�رشة يف معظم دول 
العامل، وتشكل ظاهرة خطرية، إذ تشري البيانات اإلحصائية إىل ضبط 
املايني من احلبوب التي تصل املنطقة العربية بطرق غري مرشوعة.

ك�ام يعتم�د عبد املنعم حمم�د بدر مب�دأ املقارنة بني ف�رتات زمنية لتقدير 
حجم الظاهرة يف كل فرتة واإلش�ارة إىل درجة خطورهتا باملوازنة مع فرتات 
أخ�رى، فيورد بعض اإلحصاءات املتعلقة بكمية املواد املخدرة املضبوطة يف 
م�رص خال الفرتة )1968-1970م( الت�ي ياح�ظ فيها أن هذه الكميات 
ارتفعت بش�كل ملحوظ من نحو )839( طنًا يف العام األول )1968م( إىل 
نح�و )6839( طن�ًا يف العام األخري )1970م(. األم�ر الذي يدل عىل تنامي 

انتشار الظاهرة بقوة خال ثاثة أعوام فقط )بدر، 1987م، 33(.

وي�ورد عب�د املنعم حممد ب�در أيضًا بع�ض البيان�ات املتعلق�ة بالن�زالء 
املحكوم�ني بقضايا تتص�ل باملخ�درات يف اململكة العربية الس�عودية خال 
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عام�ي )1398-1399ه��(، وفيه ياحظ أن العدد اإلمج�ايل للن�زالء ازداد 
من )1039( ن�زيًا إىل )1524( ن�زيًا يف العام التايل )بدر، 1987م، 34(

ويف س�ياق تقدي�ر حجم الظاه�رة بناء عىل احل�االت التي ت�م ضبطها، 
يش�ري )بري�ك، 2007م( بناء عىل جمموعة مص�ادر ذات صلة باملخدرات إىل 
أن جمم�وع احلاالت الت�ي ضبطت باملخدرات يف جمموع ال�دول العربية لعام 
1996 مث�ًا يص�ل إىل نح�و )29836( حالة، منه�ا )459( حالة هلا عاقة 
بزراع�ة املخ�درات، و)13628( بالتج�ارة غ�ري املرشوع�ة، و)15749( 

بالتعاطي )بريك، 2007م، 41(.

وياحظ أنه عىل الرغم من اجلهود املبذولة لتقدير احلجم الفعيل لظاهرة 
تعاط�ي املخدرات يف املجتمع العريب، فإن اإلحصاءات املتداولة ال تكش�ف 
عن تقدي�رات يمكن الركون إليها يف هذا املجال. فتزايد الكميات املضبوطة 
م�ن املخ�درات يس�هم يف توضيح األخطار الت�ي تزداد يوما بع�د آخر، لكنه 
ال يكش�ف ع�ن احلج�م الفعيل للظاه�رة يف الواقع املعاش، ك�ام أن تقديرات 
البح�وث حلج�م الظاهرة عىل مس�توى عين�ات بحثي�ة منتقاة م�ن قطاعات 
خمتلف�ة )تاميذ امل�دارس، أو اجلامعات، أو يف قطاع املعامل..الخ( غري كاف 
لتقدي�ر حجم الظاهرة عىل مس�توى املجتمع عمومًا. وم�ن املتوقع أن تكون 
املشكلة ما زالت أكرب مما يتوقعه الباحثون بسبب أن االستخدام غري املرشوع 
للمخ�درات، من حيث اإلنتاج والتجارة والرتوي�ج والتعاطي يتم عىل نحو 
خفي عن أنظار الدولة، وليس من اليس�ري الكش�ف عن احلجم الفعيل، ما مل 
جتر يف هذا اإلطار دراس�ات وبحوث مقارنة عديدة، تعتمد أسس�ًا مش�رتكة 

جتعلها قابلة للمقارنة واملوازنة.
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2 .3  تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية عىل مسـتوى 
الدول العربية

يمكن التمييز بني أربع جمموعات من الدول العربية عىل أس�اس مكاين 
إقليمي، هي دول العراق وباد الشام، واجلزيرة العربية، وباد وادي النيل، 
واملغ�رب العريب الكبري، أما املجموعة األوىل فتضم العراق وس�ورية ولبنان 
واألردن وفلس�طني، بين�ام تض�م دول اجلزيرة العربي�ة دول اململك�ة العربية 
الس�عودية واإلمارات العربية املتحدة، والكوي�ت، وقطر، وممكلة البحرين، 
وسلطنة عامن، واجلمهورية العربية اليمنية، أما دول وادي النيل فتضم مرص 
والس�ودان والصوم�ال وجيب�ويت، وأخري تض�م دول املغرب الع�ريب الكبري 
اململكة املغربية واجلزائر وتونس ولبيبا، وقد تم التمييز بني هذه املجموعات 

عىل أساس مكاين وليس أكثر.

2 .3 .1 يف بالد الشام والعراق
تس�تحوذ دول باد الش�ام والعراق عىل أمهية كبرية بالنس�بة إىل موقعها 
االس�رتاتيجي، فق�د بقي�ت لف�رتة طويل�ة م�ن الزم�ن منطق�ة عبور رئيس�ية 
للمخ�درات املنتجة يف أفغانس�تان والقادمة من إيران إىل مناطق االس�تهاك 
يف ال�دول األوروبي�ة، يف حني أصبحت هذه الدول الي�وم واحدة من الدول 
الت�ي يزداد اس�تهاكها للمخ�در يومًا بع�د آخر، حتى أصبح�ت دول عبور 

واستهاك يف وقت واحد مع اختاف درجة االستهاك وخطورته.

وجيد )فتحي عيد( أن من املستجدات التي طرأت حديثا فيام يتعلق بإنتاج 
اهلريويني أن اهلريويني األفغاين بدأ يش�ق طريقة إىل أمريكا الشاملية عرب رشق 
افريقيا وجنوهبا، أو عرب أوروبا، وتعاين دول آسيا الوسطى وإيران وباكستان 
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وروسيا واهلند وأجزاء من افريقيا من زيادة حجم تعاطي اهلريويني األفغاين، 
وكان من نتيجة ذلك أن العراق بات منطقة عبور لتهريب اهلريويني األفغاين 
ع�رب إي�ران إىل اململكة العربية الس�عودية وبل�دان أخرى م�ن اخلليج العريب 
)فتحي عيد، 2009م، 23(، وتش�ري معلوم�ات أجهزة األمم املتحدة إىل أن 
انتشار زراعة اخلشخاش يف العراق، وتزايد تعاطي املخدرات بشكل مفجع، 

وخاصة بني أبناء األرس امليسورة نسبيا )فتحي عيد، 2009م، 23(.

ففي اجلمهورية العربية الس�ورية يش�ري تقري�ر إدارة مكافحة املخدرات 
إىل أن عدد قضايا املخدرات املضبوطة يف سورية خال عام 2008م، ولغاية 
ش�هر متوز بل�ع )2800( قضية، بينام بلغ عدد املتهم�ني فيها )4348( متهاًم، 
وأضاف التقرير  أنه تم ضبط 191 كيلو غرام من احلشيش املخدر ومصادرهتا، 
كام متت ضبط 41 كيلو غرام هريويني و 128 كيلو غرام كوكايني إضافة إىل 
س�تة مايني حبة كبتاج�ون22 كيلو غرام من زيت احلش�يش، ويفيد التقرير 
أن نس�بة املتعاطني للمخدرات بصورة عامة تصل يف س�ورية إىل نحو  150 

  .)Cham-post.com( شخصًا بالنسبة لكل مليون من السكان

ويف األردن جاء عىل لس�ان أحد املس�ؤولني األردنيني املعنيني بمكافحة 
املخدرات )1995( قوله »وإن كنا نردد يف السابق أن األردن ممر وليس مقرًا 
للمخدرات، وأن مش�كلة املخدرات هي مش�كلة قادمة وليس�ت قائمة، هو 
ق�ول يف غري حمله، وأصبحنا اليوم أمام واق�ع جديد فاإلدمان مل يعد مقصورا 
ع�ىل طبق�ة معينة، بل أصبح يش�مل مجيع الطبقات، فقريها، وس�طها وغنيها 

)أبو إسامعيل، 2008م، 116(.

ويف ه�ذا الس�ياق تفيد إحص�اءات الف�رتة )2003- 2008م( أن عدد 
املضبوط�ني يف قضاي�ا تعاطي املخدرات ارتفع بش�كل ملحوظ خال الفرتة 
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من )1790( ش�خصًا يف العام األول إىل )4269( ش�خصًا يف العام األخري 
)صحيفة الغد األردنية، 17 أيار 2011م(.

كام يورد نزيه الرشايدة )1998( بيانات بتطور عدد قضايا املخدرات يف 
األردن وعدد األش�خاص املتورطني والكمي�ات املضبوطة للفرتة )1994� 
1997م(، فياح�ظ أن ع�دد القضاي�ا ارتف�ع بش�كل واض�ح م�ن )277( 
قضي�ة يف الع�ام األول، إىل )492( قضي�ة يف الع�ام األخري، بين�ام ارتفع عدد 
األش�خاص املتوط�ني م�ن )624( ش�خصًا إىل )803( أش�خاص يف الع�ام 
األخري، ويف الوقت الذي تراجعت فيه كمية احلشيش املضبوط من )1726( 
كغ يف العام األول إىل )894( كغ يف العام األخري، ياحظ أن كمية اهلريوين 
املضبوط�ة ازداد بص�ورة واضحة من )9( كغ فق�ط يف العام األول إىل )82( 
ك�غ يف العام األخري، كام ياحظ أيضًا أنه مل تس�جل أية عملية ضبط لألفيون 
يف ع�ام 1994، بينام ضبطت كمية )43( كغ ع�ام 1996م، و)22( كغ عام 
1997. وأخريًا ياحظ الباحث أن كمية احلبوب املخدرة املضبوطة سجلت 
ارتفاع�ًا ملحوظ�ًا خ�ال الف�رتة نفس�ها، وارتفع�ت كمي�ة املضبوطات من 
)6615( وح�دة إىل )280000( وح�دة، ويدل ذلك ع�ىل تنامي الكميات 
املضبوطة بشكل عام، وتنامي عدد القضايا، وارتفاع واضح بعدد املتورطني 

)الرشايدة، 1998م، 2(.

ويف فلس�طني املحتل�ة أظه�رت دراس�ة ميش�يل الصاي�غ )1982م( أن 
)20%( من سكان حارة النصارى وشارع الواد يف البلدة القديمة من القدس 
يتعاط�ون املخ�درات، التي ي�أيت يف مقدمتها اهلريويني واحلش�يش واحلبوب 
املنومة، وبينت الدراس�ة أن هناك عاقة بني تعاطي املخدرات واجلريمة مثل 

لعب القامر، والرسقة والقتل والسكر واخليانة )عبد اهلل، 2001م، 230(.
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ويف سنة 1991م تبني نتائج الدراسة التي أعدها حسنني )1991م( أن 
معظ�م الطلبة يعتربون مش�كلة املخدرات يف العامل بأهن�ا أكثر خطورة مقارنة 
مع ما هي عليه يف الضفة الغربية، وأظهرت دراسته أن أول مصدر ملعلومات 
الطلبة عن املخدرات هي وسائل اإلعام، ييل ذلك األصدقاء وأخريًا األرسة 

)عبد اهلل، 2001م، 232(.

ويف ع�ام 1998م تدل دراس�ة )عبد اهلل(، الت�ي هدفت إىل التعرف عىل 
مصادر املعلومات عن املخدرات يف مدينة القدس عند طلبة املدارس الثانوية 
ع�ن املخ�درات، وما ه�ي أنواع املخ�درات األكث�ر ش�يوعًا أن )35 %( من 
الطلبة املش�مولني يف الدراسة كانوا عىل معرفة باملخدرات، مقابل )70 %( مل 
يكونوا عىل معرفة،وحول رأي طلبة املدارس بأكثر أنواع املخدرات ش�يوعًا 
يف منطقة القدس، تبني الدراس�ة أن نحو )30 %( يعتقدون أن احلش�يش هو 
أكثر أنواع املخدرات انتش�ارًا، مقابل )25 %( اعتقدوا بأن الكوكايني يأيت يف 
املرتبة األوىل، ونحو )19 %( أفادوا أن األفيون هو األكثر انتش�ارًا )عبد اهلل، 

2001م، 252(.

ويف لبنان التي دخلت يف دائرة انتشار آفة املخدرات، كام جيد ذلك مجعة 
حيث إن املردود املايل الكبري بني االقطاعيني وذوي النفوس املريضة يف منطقة 
بعلبك واهلرمل واملزارع اجلنوبية املتحصل من زراعة احلش�يش أصبح دخًا 
عالي�ًا للعصابات املنظمة، وم�ا زالت احلكومة تواجه خط�ر املخدرات التي 
تشكل عائقا أمام مشاريع التنمية واستصاح األرايض الزراعية بإعادة زراعة 
حماصيل بديلة وكذلك مواجهة األموال القذرة التي حتاول بعض املؤسسات 
املرصفية والعصابات تبييضها )غسل األموال( وال شك أن احلروب األهلية 
واالجتياحات املس�تمرة من العدو اإلرسائييل كانت س�ببا رئيس�يا يف ضعف 

سلطة الدولة ومواجهتها آلفة العرص )مجعة، 1991م، 53(.
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2 .3 .2 دول اجلزيرة العربية

جاء انتش�ار ظاهر التعاطي يف دول اخلليج الع�ريب إثر مظاهر التغريات 
االجتامعية الواسعة التي رافقت ظهور النفط يف العقود األخرية، حيث وجد 
ذل�ك آث�اره الواضح�ة، كام يذه�ب إىل ذلك مصيق�ر عبد الرمح�ن، يف ظهور 
اختال يف القيم واملعايري االجتامعية التي كانت سائدة خال الفرتات الزمنية 
الس�ابقة، وق�د ترتبت عىل ذلك جمموعة من املش�كات النفس�ية والضغوط 
االجتامعي�ة املتنوع�ة، ورسع�ان م�ا أخ�ذت تظه�ر مام�ح النزع�ة الفردية 
وال�رصاع بني القديم واحلديث والتفكك األرسي، والس�عي للحصول عىل 
الثروة بالطرق األرسع، والتس�ابق إىل اللذة واالحت�كاك بثقافات خمتلفة من 
خال السفر للخارج الذي بات أكثر يرسًا، ومن خال االحتكاك مع العاملة 
الوافدة التي محلت معها الكثري من معامل ثقافاهتا األصلية، مما أوجد الظروف 
النفس�ية واالجتامعي�ة املناس�بة لانح�راف وتعاط�ي املخدرات، ف�إذا مل جيد 
الش�باب ما يلبي حاجاهتم وطموحاهتم فرسعان ما ينس�حبون من املجتمع، 
أو يعلن�ون رفضه�م له بطرق عدي�دة منها اتباع الس�لوك املنحرف كاجلريمة 

وتعاطي املخدرات )احلميدان، 2007م، 66(.

ويش�ري مصطف�ى احلج�ازي )2006م( إىل أن األم�م املتح�دة حاولت 
وض�ع معيار لقي�اس خطورة تعاطي املخ�درات يف العامل، وتب�ني من خاله 
أن ه�ذا املعدل يرتفع يف منطقة اخلليج العريب إىل )4.6 %( مقابل )2.2 %( 
يف الواليات املتحدة األمريكية، و)2.5 %( يف دول أمريكا اجلنوبية )بريك، 

2007م، 40(.

ويش�ري فتح�ي عي�د إىل أن املعلوم�ات املوثقة تفي�د أن اململك�ة العربية 
الس�عودية هي بلد الوجهة الرئيس�ية التي هت�رب إليها أق�راص الكبتاجون، 
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وأن املنت�ج الرئييس هل�ا هو بلغاريا، وتأتيه�ا عرب دول العبور الرئيس�ية لبنان 
واألردن وسورية واليمن واإلمارات العربية املتحدة، وقد بلغت مضبوطات 
الكبتاج�ون يف اململك�ة العربية الس�عودية عام 2007م نح�و )13.9( طنًا، 
ووفق�ا للبيان�ات ال�واردة يف تقري�ر املنظمة العاملي�ة للجامرك لع�ام 2007م 
الذي يش�ري إىل وصول الكبتاجون من اجلمهورية العربية السورية عن طريق 
األردن بالطريق الربي وإن بعض الشاحنات املضبوطة كانت حتوي أكثر من 
مليون قرص، واجلدير بالذكر أن س�ورية ليس�ت منتجة للكبتاجون، ولكنها 

دولة عبور )فتحي عيد، 2009م، 31(.

ضب�ط  يف  ال�دول  مقدم�ة  يف  الس�عودية  العربي�ة  اململك�ة  ت�أيت  ك�ام 
األمفيتامينات لعام 2006م، حيث بلغت نسبة مضبوطاهتا نحو )28%( من 
جممل مضبوطات املادة عىل مس�توى العامل، تليها يف الرتتيب الصني )%24(، 
ث�م الواليات املتح�دة األمريكية )13%(، وميان�امر )7%(، واململكة املتحدة 
)5%( وس�لطنة ع�امن )5 %( أيض�ًا، واألردن يف املرك�ز العرشين )%0.8(، 

وسورية يف املركز الثاين والعرشين )%0.6(.

وي�ورد عب�د الرمح�ن حممد أبو عم�ة ما يفي�د بتطور كمي�ات املخدرات 
املضبوط�ة يف اململكة العربية الس�عودية خال الف�رتة )1398 � 1404ه�(، 
وياح�ظ أن الكمية ارتفعت بش�كل ملحوظ م�ن )5.991.363( كغ يف 
الع�ام األول إىل )6.028.746( ك�غ يف الع�ام األخ�ري، وبمجموع إمجايل 
ق�دره )34.035.056( ك�غ، وبمتوس�ط ع�ام )4.862.151( ك�غ يف 

السنة الواحدة )أبو عمة، 1419ه�، 43(. 

وياحظ صالح رميح أن اململكة العربية السعودية بدأت تعاين من هذه 
املشكلة منذ عام 1970 تقريبا، حيث كان عدد احلاالت قليًا جدًا، ومل تكن 
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املشكلة يف وضع مثري للقلق، فلم جياوز عدد احلاالت املسجلة يف ذلك احلني 
)56( حال�ة فقط، إال أن العدد ارتفع س�نة 1980م إىل )2802( حالة، ويف 
عام 1990م وصل عدد احلاالت إىل )3383(، ويف عام 2000 ارتفع العدد 

بشكل ملحوظ إىل )15297( حالة )الرميح، 2004م(.

ويف اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة يب�ني فتحي عي�د أن الس�لطات املعنية 
متكن�ت م�ن إحباط خمطط لصن�ع املاندرك�س وهتريب�ه إىل دول املنطقة، وقد 
ضبط�ت الرشطة يف إماريت ديب وأم القوي�ن مصنعني لتصنيع املاندركس عام 

1997م )عيد، 2009م، 32(

وتفيد دراسة )الكردي وآخرون، 1989م( يف قطر أن )80 %( من عينة 
أولي�اء التامي�ذ يدركون وجود مش�كلة تتعلق باملخ�درات يف املدارس، أما 
ع�ن دوافع التعاطي، فبينت اس�تجابات عينة الطاب أن الس�بب األول هو 
جمرد الرغبة يف التجريب، بينام جاء الس�بب الثاين الصحبة، والثالث وس�ائل 
اإلع�ام، فيام ع�زا أولياء األمور ذلك إىل س�هولة احلصول ع�ىل املخدرات، 
بين�ام رت�ب املعلم�ون واألخصائي�ون ورواد الفص�ول أن األس�باب مرتب�ة 
كاآليت: الصحب�ة، والرغبة يف التجريب، والس�فر، والقدرة املادية )العريني، 

1429ه�، 154(.

وبناء عىل دراسة حتليلية موسعة لقضايا املخدرات يف املجتمع الكويتي، 
جي�د احلمي�دان أن الع�دد اإلمج�ايل لقضاي�ا جرائ�م املخ�درات يف الكوي�ت 
ارتف�ع خ�ال الف�رتة )2003- 2006م( من )797( قضي�ة يف العام األول 
إىل )1021( قضي�ة يف الع�ام األخري، وقد توزعت ه�ذه القضايا بني االجتار 
باملخدرات وجلبها وحيازهتا وتعاطيها بأشكال خمتلفة )احلميدان، 2007م، 
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14(، فبين�ام ارتفع�ت قضايا جرائم املخدرات عامة بنس�بة تزيد عىل )%28( 
خال السنوات األربعة، ياحظ أن احليازة والتعاطي ازدادت بنسبة )%22( 
فقط، بينام ازدادت نسبة اجلرائم ذات الصلة باالجتار غري املرشوع للمخدرات 

بنسبة )87 %(.

ك�ام ارتفع عدد مرتكبي جرائم املخدرات يف الكويت من )1206( عام 
2003م إىل )1442( مرتكب�ًا ع�ام 2006م، وه�ي بني غ�ري الكويتيني أعىل 
مم�ا ه�ي عليه بني الكويتيني، فق�د ارتفع عدد مرتكبي جرائ�م املخدرات بني 
الكويتيني من )854( إىل )866( بني العامني املذكورين، بينام ارتفع بني غري 
الكويتيني من )352( شخصًا إىل )578( شخصًا )احلميدان، 2007، 15(، 
وبين�ام كانت زي�ادة مرتكبي اجلرائم بني الكويتيني التتعدى نس�بة )1،5 %(، 

ارتفعت النسبة بني غري الكويتيني إىل نحو )64 %( تقريبًا.

أما بالنس�بة إىل انتش�ار تعاطي املخدرات يف اجلمهوري�ة العربية اليمنية 
فياح�ظ أن�ه خيتلف نس�بيا عام ه�و علي�ه يف دول اجلزيرة العربي�ة األخرى، 
ذلك أن اجلمهورية العربية اليمنية وبعض مناطق اململكة العربية الس�عودية، 
وس�لطنة عامن تعرف انتش�ار القات تارخييا منذ فرتة طويلة قياسًا إىل األنواع 
األخرى من املخدرات التي بات انتش�ارها يف الوقت الراهن واس�عًا، وأكثر 
خط�ورة، بينام انترشت األنواع األخرى من املخدرات يف دول اخلليج العريب 
ألسباب خمتلفة إىل حد ما، واقرتنت بمظاهر التحديث والتطور االستهاكي 

الكبري الذي تشهده هذه البلدان.

ويع�د القات م�ن النباتات التي حتم�ل خصائص املخدر، غري أن س�عة 
انتشاره وامتداداته التارخيية جعلت السلطات اليمنية الجترم حيازته وزراعته، 
وع�ىل الرغم من ذل�ك إال أن االجتاه الغالب يف الوق�ت الراهن هو النظر إىل 
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الق�ات عىل أنه مادة ض�ارة بالصحة، ومضيعة للوق�ت واجلهد واملال، وهلذا 
منعت الس�لطات تعاطيه أثن�اء فرتة العمل، ومنعت العس�كريني من تعاطيه 

أثناء ارتداء املابس العسكرية )عيد، 2009، 33(.

2 .3 .3 يف دول وادي النيل
تعد ظاهرة تعاطي املخدرات يف باد وادي النيل أقدم تارخييا مما هي عليه 
يف الدول العربية األخرى، ويعد احلشيش من أكثر أنواع املخدرات انتشارًا، 
فف�ي مرص صدر أول ترشيع عريب جيرم حي�ازة املخدرات، وهو األمر العايل 
الص�ادر يف 29 آذار )م�ارس(  ع�ام 1879م، ويقيض ه�ذا الترشيع بتحريم 
اس�ترياد احلشيش ومصادرة ما يضبط منه بمعرفة السلطات اجلمركية، ومنع 
زراعة احلشيش، وفرض األمر العايل غرامة عىل كل من خيالف أحكامه تزيد 

عىل مائتي قرش )عيد، 2009م، 58(.

ومع انتش�ار مظاهر التغري االجتامعي الواسعة، ومظاهر التحديث التي 
عم�ت دول الع�امل املختلف�ة، ظه�رت عوامل جدي�دة النتش�ار الظاهرة عىل 
مس�توى دول املنطق�ة، فق�د ازدادت مظاهر اخلط�ورة يف مش�كلة التعاطي، 
وانت�رشت األن�واع اجلدي�دة من املخ�درات التي مل تكن معروف�ة يف املايض، 

حتى أصبحت الظاهرة اليوم هتدد خمتلف الرشائح االجتامعية.

ويف هذا الس�ياق تورد صحيفة الرشق األوس�ط خاصة دراسة رسمية 
يف مرص تفيد باتس�اع سوق التجارة غري املرشوعة للمخدرات، إذ بلغ حجم 
هذه التجارة لعام 2007م نحو )18.2( مليار جنيه مرصي، منها )15.7( 
ملي�ار قيم�ة الزراع�ات املخ�درة، )القنب واخلش�خاش(، ونح�و )2.41( 
ملي�ار قيمة املواد املخدرة الطبيعية، وقراب�ة )900( مليون جنيه للمخدرات 

التخليقية )صحيفة الرشق األوسط، 2008م(.



115

العام�ة  للتعبئ�ة  املرك�زي  الص�ادرة ع�ن اجله�از  الدراس�ة  وح�ذرت 
واإلحصاء من التأثري الس�لبي عىل االقتصاد الوطني املرصي، إذ تصل نس�بة 
م�ا ينف�ق ع�ىل املواد املخ�درة يف مرص إىل نح�و )2.5 %( م�ن عوائد الدخل 
القومي املقدرة بنحو )731،2( مليار جنيه مرصي للعام 2006- 2007م، 
وتعد هذه النس�بة مرتفعة جدًا، إذ يش�كل إمجايل ما أنفق نحو )79،5 %( من 
دخل قناة الس�ويس، و)32،8%( من عائدات الصادرات املرصية )العادية(، 
ونحو )41.3%( من عائدات الس�ياحة، و)109%( من عائدات االستثامر، 
و)46،9%( م�ن حتوي�ات املرصي�ني يف اخل�ارج، وأخ�ريًا )32،7%( م�ن 

عائدات البرتول.

وبحس�ب الدراس�ة الس�ابقة تش�ري الصحيفة إىل أن كمية املواد املخدرة 
املضبوط�ة يف ع�ام 2007م بلغت نح�و )47( الف كيلو غرام م�ن البانجو، 
و)6( اآلف كيل�و غ�رام م�ن احلش�يش، و)49( كيل�و غرام�ا م�ن األفيون، 
و)3،82( كيلو غرام من الكوكايني، بينام بلغت كمية املواد املخدرة التخليقية 
املضبوطة نحو )88( كيلو غراما من اهلريوين، و)2380( قرصًا من العقاقري 

املخدرة، ونحو )172( سم3 من سائل املاكستون فورت.

وأخ�ري تش�ري الصحيف�ة، بناء عىل الدراس�ة املش�ار إليه�ا، إىل أن حجم 
املضبوطات م�ن الزراعات املخدرة بلغ نحو )272( فدانًا مزروعة بالقنب، 
يق�در إنتاجه�ا بنح�و )2،2( ملي�ون كيل�و غ�رام، و)233( فدان�ًا مزروع�ة 
باخلش�خاش يقدر إنتاجها بنحو )7( مليون كيلو غرام، وتفيد الدراسة أن ما 
أنفقه املرصيون عىل القنب يف سوق االجتار غري املرشوع خال عام 2007م 
وصل إىل أكثر من )12( مليار جنيه مرصي، بنسبة قريبة من )70%( من جممل 
النفق�ات، يليه اخلش�خاش بقيمة ملياري جنيه مرصي، وبنس�بة )%16،8(، 

من إمجايل ما تم تداوله البالغ )18،2( مليار جنيه.
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ويف ع�ام 2007م ت�م الكش�ف ع�ن طري�ق لتهري�ب راتنج احلش�يش 
املغ�ريب عرب موريتانيا ومايل والنيجر وتش�اد إىل مرص والس�ودان، وتم ضبط 
م�ا جمموعه )5،7( طن من الراتنج يف النيجر خال عامي 2006 � 2007م 

)فتحي عيد، 2009م، 27(

2 .3 .4  يف دول املغرب العريب

تعد اململكة املغربية من أكثر دول العامل إنتاجا لراتنج احلش�يش، ويش�ري 
تقري�ر األم�م املتحدة لع�ام 2008 إىل أن )70 %( من راتنج احلش�يش الذي 
يت�م تعاطي�ه يف أوروب�ا يعود مص�دره إىل املغ�رب، وتبذل احلكوم�ة املغربية 
جه�ودًا كبرية للحد من التوس�ع م�ن إنتاج راتنج احلش�يش، وقد متكنت من 
خ�ال تعاوهنا م�ع دول عديدة أخ�رى، ومع بعض املنظ�امت الدولية املعنية 
من ختفيض املس�احة املزروعة من )134( ألف هيكتار عام 2003م إىل نحو 
)76،5( أل�ف هيكت�ار عام 2006م )فتحي عي�د، 2009م، 26(، كام تقوم 
احلكوم�ة بجهود كب�رية للقضاء عىل الفس�اد املتصل باملخ�درات، فقد أدت 
التحقيق�ات الت�ي متت عق�ب إلقاء القبض ع�ىل أحد أباط�رة املخدرات عام 
2006م إىل إلقاء القبض عىل أكثر من عرشين من كبار املسؤولني احلكوميني 
والقضائي�ني والعس�كريني والعامل�ني يف إنف�اذ القانون لتقاضيهم رش�اوى 
مقابل تس�هيل النش�اط اإلجرامي إلمرباطورية املخدرات وعصابته )فتحي 

عيد، 2009م، 27(.

ويف املجتم�ع اجلزائري، ياحظ أيضًا أن الظاهرة تنمو بش�كل ملحوظ 
خال السنوات األخرية مقارنة مع التسعينيات من القرن العرشين، ويف هذا 
الص�دد يش�ري املدير الع�ام للديوان الوطن�ي ملكافحة املخ�درات وإدماهنا يف 
اجلزائر إىل أن استهاك املخدرات يف اجلزائر عرف تناميا كبريا خال السنوات 
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األخ�رية، حيث أش�ار يف مقارنة إحصائية إىل حجز م�ا قيمته )1،590( طن 
من املخدرات س�نة 1994م مقابل )38،037( طن س�نة 2008م، فيام أكد 
أن تزايد الظاهرة يعود إىل أسباب عديدة يتقدمها التحول االقتصادي الكبري 
الذي عرفته اجلزائر، واملقرون بالظروف االجتامعية الصعبة )صحيفة صوت 

األحرار، 2009م، 7(.

ومن التغريات امللحوظة أيضًا تأثر املجتمع اجلزائري بانتش�ار استهاك 
القن�ب اهلن�دي ال�ذي بات أكث�ر وضوحًا مم�ا كان عليه يف امل�ايض، ويف هذا 
الس�ياق أيضًا حي�ذر مدير الديوان الوطن�ي ملكافحة املخ�درات وإدماهنا من 
خطر حتول اجلزائر إىل بلد مستهلك للقنب اهلندي إن مل يتم اإلرساع يف اختاذ 
التداب�ري الازم�ة حلاميت�ه، باعتبار أن ش�بكات الرتويج تعمل عىل اس�تغال 
الوضع االجتامعي للش�باب م�ن أجل ضامن وصول س�مومها إىل أكرب عدد 
ممكن، كام ربط هذه اخلطورة أيضًا يف كون اجلزائر بلدًا جماورًا لواحد من أكرب 

البلدان إنتاجا للقنب اهلندي )صحيفة األحرار، 2009م، 6(.
وم�ن مظاهر التغري التي يرصدها املدي�ر العام للديوان الوطني ملكافحة 
املخ�درات وإدماهن�ا يف اجلزائر أيضًا حتول ش�بكات التج�ارة غري املرشوعة، 
ففي حني بقيت الرشكات األكثر سيطرة عليها حتى الثامنينيات هي رشكات 
أجنبية، أصبحت يف التسعينيات تتحول إىل شبكات حملية بسبب االضطرابات 
األمنية التي شهدهتا اجلزائر يف تلك الفرتة، ويف هذا الصدد يشري املدير العام 
إىل أن مافي�ا املخ�درات األجنبية تنازلت عن هتريبها واالجتار هبا للش�بكات 
املحلية اجلزائرية بس�بب تردي األوضاع األمنية خال فرتة التس�عينيات من 
الق�رن العرشي�ن، إذ كان التجار األجانب ينش�طون يف اجله�ات الغربية من 
الباد باعتبار أن والية تلمس�ان منطقة عبور مفضلة، وكانوا يس�يطرون عىل 
الس�وق املحلية طيل�ة الثامنينيات، غري أن س�وء األوض�اع األمنية حال دون 
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حتقيقهم ألرباح كبرية يف التسعينيات، مما دفعهم إىل التنازل عن هذه التجارة 
غري املرشوعة إىل الشبكات املحلية، وكان أغلبهم من اهلولنديني والفرنسيني 
والتونس�يني والليبيني، ويعود إقبال ش�بكات املخ�درات املحلية إىل الرتويج 
واملتاج�رة باملخ�درات إىل العوائد الكب�رية التي تعود إليه�م يف الوقت الذي 
يمتلكون فيه مقومات نقلها وحتويلها عرب املس�الك املناس�بة بدرجة تزيد عام 

هي بالنسبة إىل غريهم )صوت األحرار، 2009م، 8(.
وم�ن املاح�ظ أيضًا االرتب�اط القائم بالفع�ل بني العملي�ات اإلرهابية 
والتج�ارة غري املرشوعة للمخدرات، ويش�ري يف هذا املج�ال إىل أن مجاعات 
وش�بكات إرهابية تنش�ط يف الصح�راء وتعتمد عىل جت�ارة املخدرات هبدف 
رشاء األس�لحة ومتويل نش�اطاهتم، باإلضافة إىل أن هن�اك بعض اإلرهابيني 
يتناول�ون املخ�درات للقيام بعملي�ات انتحارية حتت تأثري املخ�در، وأن كل 
املج�ازر الت�ي قام هبا اإلرهابي�ون وعمليات اإلبادة اجلامعي�ة متت حتت تأثري 

املخدرات )صحيفة األحرار، 2009م، 7(.
ويف س�ياق التحليل العلمي للظاهرة يف املجتمع اجلزائري، يشري أحسن 
طال�ب )2008م( إىل أن املجتم�ع اجلزائري مل يس�لم من آف�ة املخدرات عىل 
الرغ�م من أنه لي�س منتجًا للمخدرات، وال هو مصدر هل�ا، وليس له تاريخ 
يف تعاط�ي املخدرات، إنام أخ�ذت هذه الظاهرة تنترش في�ه لعوامل اجتامعية 
ونفسية متعددة منها ماهو اجتامعي كالتفكك األرسي والتهميش واإلقصاء، 
ومنه�ا مال�ه صل�ة بالعوام�ل النفس�ية كاالخت�االت العصابي�ة واالنفعالية 
واالغرتاب والس�يكوباتية(، ويذهب طال�ب إىل أن عوامل تفي املخدرات 
ل�دى األحداث الناش�ئة يف املجتمع اجلزائري إنام تعود إىل عاملني أساس�يني 
مه�ا الت�رسب امل�دريس، وارتفاع معدالت جن�وح األح�داث، ومها عامان 
مرتبط�ان ببعضه�ام، فضًا ع�ىل أن عملية التعاطي نفس�ها ت�ؤدي إىل ارتفاع 
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مع�دالت جن�وح األح�داث والتوس�ع يف األن�امط اجلنحي�ة )طال�ب، 63، 
2008م(.

وخيل�ص طالب إىل اس�تنتاج خاص�ة عامة تتضمن اإلش�ارة إىل ثاث 
نقاط أساسية تتمثل يف القضايا اآلتية )طالب، 2008م، 68(:

1 � أن جنوح األحداث يف اجلزائر )كام هو احلال يف معظم الدول العربية 
األخرى( يف ارتفاع مستمر.

2 � أن الس�لطات املعني�ة هب�ذا األم�ر مل تس�تطع إجي�اد احلل�ول املناس�بة 
ملواجهة هذه املش�كات، ومل تستطع حتى اآلن، التكفل باألحداث 

اجلانحني، وخاصة فيام يتعلق بالرعاية والتأهيل.

3 � أن هن�اك عاقة واضحة بني ارتفاع معدل الترسب املدريس وارتفاع 
معدل جنوح األحداث يف اجلزائر.

2 .4 األبعاد االقتصادية والسياسية النتشار ظاهرة تعاطي 
املخدرات يف املجتمع العريب

حتم�ل ظاه�رة انتش�ار املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة أبع�ادًا سياس�ية 
واقتصادي�ة واجتامعي�ة عدي�دة، فالتحلي�ل املوضوع�ي النتش�ار الظاه�رة 
يف معظ�م دول الع�امل ي�دل ع�ىل ارتباط نم�و الظاه�رة باألبع�اد االقتصادية 
والسياس�ية للرصاع�ات بني ال�دول والش�عوب، واليمكن اس�تثناء املنطقة 
العربي�ة وعزل مش�كلة تعاطي املخ�درات واملؤثرات العقلية ع�ام يدور فيها 
م�ن أحداث وقضايا سياس�ية تعد ه�ي األصعب يف التاري�خ املعارص، وهي 
ليس�ت رصاع�ًا ح�ول منافع مادي�ة يمكن حله�ا باملس�اومات السياس�ية أو 
االقتصادي�ة، إنام هي رصاع حول املس�تقبل، بام ينطوي عليه من تطلعات إىل 
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حتقيق املنافع ومد النفوذ االقتصادي والسيايس إىل أبعد مدى ممكن، مما جيعل 
قضاي�ا املخ�درات يف املنطق�ة العربية ج�زءًا ال يتجزأ من قضاياها السياس�ية 

واالقتصادية واالجتامعية.
ويف ه�ذا الس�ياق جي�د بلقاس�م ش�توان)2010م( أن النتش�ار ظاه�رة 
تعاط�ي املخ�درات واملؤثرات العقلية أبعادًا سياس�ية واجتامعي�ة واقتصادية 
عىل املس�توى الرس�مي لكثري من الدول، فاملش�كلة  ليس�ت جم�رد عصابات 
التجارة غري املرشوعة للمخدرات، إنام متتد أبعادها إىل دول جتعل من ترويج 
املخ�درات جزءًا اليتجزأ من سياس�تها اخلارجية للني�ل من املجتمعات التي 
حت�اول حتقي�ق أهدافه�ا السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتامعية،كام ه�و احلال 
بالنس�بة إىل الوالي�ات املتح�دة يف الع�راق وأفغانس�تان، وبالنس�بة إىل دول�ة 
االحتال اإلرسائييل يف فلسطني اليوم، وكام هو احلال يف حرب األفيون التي 

شنتها بريطانيا عىل الصني يف املايض )شتوان، 2010م، 14(.
وتش�كل حرب األفيون التي فرضتها بريطانيا ضد الصني عام 1840م 
دلي�ًا تارخيي�ا عىل ارتب�اط قضايا املخ�درات يف معظم دول الع�امل بقضاياها 
السياس�ية واالقتصادي�ة، فق�د فرضت بريطاني�ا حرهبا ضد الصني لتس�هيل 
جت�ارة األفيون واحلد من املعوقات الت�ي فرضتها احلكومة الصينية عىل جتارة 
املخدرات ملا س�ببته من أخطار عىل الش�باب متس حياهتم االجتامعية واملهنية 
واالقتصادي�ة، مم�ا أث�ار الوع�ي باملصال�ح الربيطانية التي ت�ررت من هذه 
اإلجراءات والقوانني، وكان ذلك حافزًا عىل ش�ن حرب طويلة ضد الصني 
لرفضه�ا االنجراف مع الطرف الربيط�اين والرتاجع عن اإلجراءات الوقائية 

التي حتمي الشعب الصيني من خطر املخدرات الربيطانية.
إن الص�ني، كام هو معروف واحدة من الدول الكربى يف عدد س�كاهنا، 
وهي من الدول ذات الس�وق االستهاكية الواسعة أيضًا بسبب ارتفاع عدد 
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سكاهنا، قياسًا إىل غريها من الدول، باإلضافة إىل ارتفاع القوة الرشائية بينهم 
باملوازنة مع س�كان املناطق األخرى، وخاصة املج�اورة هلا، وقد نجحت يف 
االحتفاظ باس�تقاهلا، ومل تقع حتت حكم دولة أجنبية، وذلك حتى منتصف 
الق�رن التاس�ع عرش. وكانت قد بدأت باس�ترياد األفيون م�ن اهلند منذ بداية 
الق�رن اخلامس عرش، لكن نطاق هذه التجارة، اتس�ع فيام بعد عىل يد التجار 
األوروبي�ني خصوص�ا رشك�ة اهلن�د الرشقي�ة، الت�ي كان�ت حتتك�ر التجارة 

الربيطانية آنذاك.

وم�ع انتش�ار مظاهر اخلطر التي بات�ت هتدد الش�عب الصيني من جراء 
تعاط�ي األفي�ون الوارد م�ن اهلند ع�ن طريق التج�ار الربيطاني�ني، ويف عام 
1800م أصدرت احلكومة الصينية قرارات متنع استرياد األفيون ألي سبب 
من األس�باب لتضع حدا هلذا الداء، الذي هيدد كيان الشعب، ويستنفذ ثروة 
الباد. غري أن الربح الفاحش محل األوروبيني عىل هتريب األفيون إىل الصني 
ورشاء ضامئر املوظفني بالرش�وة، مما دفع باحلكومة الصينية إىل منع موظفيها 
االجت�امع بالتجار والتفاع�ل معهم، وبرغ�م اإلجراءات املش�ددة املفروضة 
ع�ىل التعامل م�ع التجار األجانب غري أن ذلك مل يضع ح�دًا لتجارة األفيون 
الت�ي اس�تفحلت معها بقوة مظاهر الفس�اد والرش�وة، ثم ازداد األمر س�وءًا 
بع�د ع�ام 1834م عندما اخت�ذت احلكومة الصينية جمموع�ة من اإلجراءات 
الصارمة للحد من هتريب األفيون وأمرت التجار األجانب أن يسلموا مجيع 
الكمي�ات املوجودة لدهيم من األفيون، ومل�ا رفضوا ذلك عملت الدولة عىل 
إرغامه�م وعزهل�م يف معاملهم ومحل اخلدم والع�امل الصينيني عىل هجرهم، 
ومنع وصول الطعام إليهم، مما أجربهم عىل املصاحلة، وتس�ليم ماال يقل عن 
عرشين ألف صندوق من األفيون، وأمرت الدولة بإحراق هذه الكمية التي 

.)www.alwahm.8m.com( كانت معدة للتهريب
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غري أن األمر رسعان ما أدى إىل نشوب حرب واسعة مع بريطانيا انتهت 
هبزيم�ة الصني، وتوقيع معاهدة مش�ينة وإطاق حرية االجت�ار باألفيون. أما 
مقدار الرر الذي يلحقه األفيون بالشعب الصيني، فلم يزعج بال بريطانيا، 
التي ال هيمها إال املكاس�ب املادية التي جينيها جتارها من هتريب األفيون، وما 
ي�دره ذلك عىل اخلزينة الربيطانية من دخل،فقامت احلرب عام 1840م ألن 
أغل�ب األفي�ون الذي أحرقت�ه احلكومة الصيني�ة كان ملكا لتج�ار بريطانيا، 
فأعلن�ت بريطانيا احل�رب بحجة الدفاع عن كرامته�ا ورشفها، وعرفت هذه 
احل�رب  »بح�رب األفيون« وانتهت بفرض تعاطي س�م األفيون عىل الصني 

 .)www.alwahm.8m.com(

ثم عادت املش�كلة من جديد عام 1856م وأخذت دول أوربية أخرى 
بالتحالف مع بريطانيا، وكانت فرنس�ا عىل رأس هذه الدول، ونشبت حرب 
األفي�ون الثانية لألغراض ذاهتا، ومتكنت الدول املش�اركة من االنتصار عىل 
الص�ني مرة أخرى، وف�رض رشوط جديدة تضمن هلم حري�ة جتارة األفيون 
بش�كل خاص، حيث تم افتتاح مخسة موانئ جديدة هلذا الغرض، وسمحت 
احلكوم�ة الصيني�ة بانتش�ار املس�يحية يف الص�ني، وكان م�ن نتيج�ة ذلك أن 
ارتف�ع ع�دد املدمنني يف الصني من نحو )2( مليون إنس�ان ع�ام 1850م إىل 
www.( ملي�ون نس�مة ع�ام 1878م، يف اقل من ثاث�ني عامًا )نح�و )120

.)alwahm.8m.com

وال خيتل�ف األم�ر كث�ريًا يف الوقت الراه�ن، إال من الناحي�ة اإلعامية 
وحس�ب، إذ حت�اول ال�دول املنتجة للمخدرات واملس�تفيدة م�ن جتارهتا غري 
املرشوعة نفي صفة اإلنتاج عن نفسها، سعيًا وراء جتنب املشكات السياسية 
التي يمكن أن تتعرض هلا يف عاقاهتا مع الدول األخرى، خاصة وأن معظم 
ال�دول أصبح�ت مرتبط�ة باتفاق�ات دولية للحد م�ن اإلنتاج غ�ري املرشوع 
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للمخ�درات، ويف هذا الس�ياق ياحظ املغريب أن هن�اك عامًا اقتصاديًا كبري 
التأث�ري يف إنتاج املخ�درات عامة، وإنت�اج األفيون بخاص�ة، إذ يرجع اهتامم 
ال�دول بزراعته وإنتاجه وعدم تعاوهنا مع ال�دول األخرى يف اإلرشاف عىل 
ه�ذا اإلنت�اج، إىل أنه يعد مص�درًا أساس�يًا وضخاًم من مص�ادر الدخل هلذه 
ال�دول، ويس�هم ما يرتتب عليه م�ن مردود اقتص�ادي يف متويل احلكومات. 
ونتيجة لذلك فإن اجلهود الدولية لضبط اإلنتاج وتوجيهه تسري ببطء شديد، 
وياح�ظ املغ�ريب أن كل املعاه�دات واالتفاقات الدولية الت�ي متت منذ عام 
1912م هت�دف إىل التحك�م يف عمليات اإلنت�اج والتوزيع، وم�ع ذلك فإن 
احلل النهائي مل تصل إليه هذه الدول، ذلك أن احلل س�يؤدي إىل اضطرابات 
اقتصادي�ة لدى الدول املنتجة نفس�ها الت�ي تعتمد يف دخله�ا وميزانياهتا عىل 

إنتاج األفيون وتصديره )املغريب، 1986م، 10(.

أم�ا عن أجه�زة املخابرات الربيطانية فيكش�ف أندري�اس بوبر يف كتابه 
»جرائ�م أجهزة املخابرات« عن تعاون جمموعة من أجهزة املخابرات الغربية 
)األمريكية واألملانية وغريمها( فيام بينها عىل مدار سنوات طويلة ومع رؤساء 
منظ�امت املافي�ا العاملي�ة لتهريب املخدرات  بغي�ة تنفيذ العملي�ات اإلرهابية 
واإلع�داد هل�ا. وأن هذه األجه�زة حققت أرباح�ا طائلة م�ن وراء صفقات 
املخدرات، و هبذه األرباح غري الرشعية تم االتفاق عىل عمليات غري رشعية 

.)www.freemuslim.org(  ضد دول أخرى أيضًا

ويف الوق�ت ال�ذي يذه�ب في�ه اإلع�ام الرس�مي للوالي�ات املتح�دة 
األمريكي�ة ب�أن احتاهل�ا ألفغانس�تان إنام هو ج�زء ال يتجزأ م�ن حرهبا ضد 
اإلره�اب بع�د أحداث احل�ادي عرش من ايل�ول ع�ام 2001م، يذهب قائد 
العمليات العس�كرية السوفيتية السابق يف أفغانستان إىل القول بأن الواليات 
املتحدة حتقق أرباحًا تصل قيمتها إىل نحو )50( بليون دوالر سنويًا من جتارة 
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املخدرات التي يتم بيع القس�م األكرب  يف دول االحتاد السوفيتي السابقة، مع 
http://( العلم بأن أفغانس�تان اليوم تع�د املنتج األول للمخ�درات يف العامل
www.iwffo.org(، وأن ج�زءًا كب�ريًا م�ن املخدرات يتم هتريبه�ا إىل إيران 
وتركيا والدول العربية، حمققة بذلك عائدات مالية كبرية من جهة، باإلضافة 
إىل العائدات االجتامعية املتمثلة باخرتاق ش�باب هذه البلدان وانتزاعهم من 
ارتباطاهت�م بقضاياه�م االجتامعية والسياس�ية، وإش�غاهلم باملخ�درات وما 

يرتتب عنها من فقدان لطاقاهتم ومهاراهتم الوطنية.

وإذا كان النتش�ار املخدرات أبعاد سياسية واقتصادية متنوعة يف معظم 
ال�دول، فإن�ه يف الوطن العريب أكثر وضوحًا، وأش�د تأث�ريًا، غري أن توضيح 
وس�ائل اإلعام العربية ومراك�ز األبحاث املتخصصة هل�ذه األبعاد مازالت 
ضعيفة إىل احلد الذي ال تس�تطيع فيه الكش�ف عن أية أبعاد من هذا القبيل، 
وهي تبني القسم األكرب من تقاريرها وأبحاثها عىل ما توفره املؤسسات الغربية 
من بيانات وأرقام ومعلومات، فمراكز األبحاث العربية ليس�ت منتجة حتى 
للبيان�ات بقدر ما هي مس�تهلكة ملا ه�و متداول بني مراك�ز األبحاث العاملية 

والغربية منها بشكل خاص.
إن املنطق�ة العربية، ومنطقة املرشق العريب بش�كل خ�اص هي من أكثر 
املناطق يف العامل حساسية من الناحية السياسية، وتعد مشكلة الرصاع العريب 
الصهيوين من أقدم املشكات املستعصية عىل احلل يف العامل املعارص، وتكتيس 
فيه�ا القضايا االجتامعية واالقتصادية أبعادًا سياس�ية ع�ىل نحو بالغ، غري أن 
الوع�ي بمخاطرها م�ا زال ضعيفًا، فالفس�اد اإلداري وامل�ايل، واملخدرات، 
والدع�ارة ليس�ت قضايا اجتامعية فحس�ب بقدر ما حتم�ل يف مضموهنا بعدًا 
سياس�يًا هدفه تقويض دعائم النظ�ام االجتامعي، ونرش االنحال األخاقي 
وحتطيم أي مرشوع مس�تقبيل يف تصور األبناء س�واء أكان املرشوع مبنيًا عىل 
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أس�س دينية أم عىل أس�س قومية )األصفر، 1425ه�، 95(، وملا كانت دولة 
االحتال اإلرسائييل لفلس�طني من أكثر دول العامل اس�تفادة مما قد يصل إليه 
املجتم�ع الع�ريب من تفكك وضع�ف وختلف، فمن الطبيعي أن تس�اعد عىل 

ذلك وتوفر له كل الرشوط التي تساعد عليه، بام يف ذلك نرش املخدرات.
وت�دل الوقائع التارخيية أن آلية التفكري الصهيوين إنام تقوم عىل دعامتني 
أساس�يتني، تتمثل األوىل يف الس�يطرة عىل مصادر القوة وممارس�ة اإلرهاب، 
وتظهر الثانية بالسعي إلفساد اآلخر وحتطيم قوته، ويأخذ التفكري الصهيوين 
باملب�دأ القائ�ل بأن قوة الذات إنام تكمن بفس�اد اآلخر. وق�د وصفهم اهلل عز 
وج�ل بأهن�م }...َوَيْس�َعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا ...﴿64﴾{)س�ورة املائدة(. 
وضمن ه�ذا التصور يعمل املفكرون يف احلركة الصهيونية عىل إثارة املجازر 
واملذابح وإقامة األنظمة اإلرهابي�ة الدموية وختريب احلكومات القائمة عىل 
مبادئ اخلري والعقائد اإلنس�انية الصحيحة. واملش�كلة أن احلركة الصهيونية 
متلك إىل جانب مش�اريعها املعادية للش�عوب وس�ائل اإلع�ام املضللة التي 
ختفي حقائق األمور وتقلبها رأس�ًا عىل عقب، وقد جتعل من خصومها دعاة 
لإلرهاب والقتل والترشيد، كام حيدث اليوم يف الرصاع العريب الصهيوين، يف 
حني تظهر نفس�ها وكأهنا داعية للخري واحلق والعدالة )األصفر، 1425ه�، 

.)96
ويش�كل العمل عىل بث سموم الشقاق والنزاع داخل البلد الواحد من 
أكثر األساليب التي متارس�ها احلركة الصهيونية بحق خصومها، فهي تسعى 
دائاًم إىل متزيق صفوف اآلخر، إىل فئات متناحرة وإشاعة احلقد والبغضاء بني 
أبن�اء البلد الواحد حتى تتقوض مجيع مقوم�ات املجتمع الدينية واألخاقية 
واملادي�ة، والوص�ول ب�ه بص�ورة تدرجيية إىل النتيج�ة املرجوة بع�د ذلك كله 
وه�ى حتطي�م احلكوم�ات الرشعي�ة واألنظم�ة االجتامعية الس�ليمة وهتديم 
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الدي�ن واألخاق والفكر والكيان�ات القائمة عليها املجتمعات؛ متهيدا لنرش 
الف�وىض والكفر والفس�ق واإلره�اب واإلحلاد. وذلك من خال اس�تعامل 
الرش�وة باملال واستخدام الفس�اد واجلنس دون أي وازع بام يف ذلك الشذوذ 
األخاقي يف س�بيل الوصول إىل األشخاص الذين يش�غلون املراكز العلمية 
أو االقتصادية أو السياس�ية احلساس�ة يف املناطق التي تصبح هدفا للمرشوع 

.)www.arabmail.de( الصهيوين
وال تق�ف األبعاد السياس�ية لنرش الفس�اد االجتامعي واألخاقي ونرش 
املخ�درات يف املجتم�ع الع�ريب عند ح�دود االعتبارات املادي�ة واالقتصادية 
فحس�ب بقدر ما يرتبط باألبعاد السياس�ية، فكل ما من شأنه تقويض دعائم 
النظام االجتامعي يف الدول العربية ونرش الفساد األخاقي واالجتامعي يسهم 
ع�ىل نحو مبارش ت�ارة وغري مبارش ت�ارة أخرى يف دعم امل�رشوع الصهيوين، 
وتعزي�ز وجوده يف املنطقة، وهلذا ليس م�ن الغريب أن تعمل دولة االحتال 
اإلرسائي�يل يف فلس�طني عىل دع�م نرش املخ�درات يف ال�دول العربية، ونرش 
الفس�اد، حت�ى إن ذلك يعد بالنس�بة إليها ج�زءًا ال يتجزأ م�ن احلروب التي 
تقوم هبا ضد الدول العربية جمتمعة أو منفردة، ملا يرتتب عىل هذه احلرب من 
مردود أمني هلا يفوق ما يمكن أن حتققه من جراء احلروب التقليدية وتطوير 

الساح.
وال يع�د ه�ذا التوج�ه جدي�دًا يف سياس�ة دول�ة االحت�ال اإلرسائي�يل 
يف فلس�طني، إن�ام يع�ود إىل مراح�ل بداي�ات تش�كلها الس�يايس يف املنطق�ة، 
إذا يكش�ف عب�د العزيز صف�وت س�نة 1956م يف تقرير له مرف�وع إىل أمني 
ع�ام جامع�ة الدول العربية عن ال�دور الذي تقوم به دول�ة االحتال يف نرش 
املخ�درات يف ال�دول العربي�ة املجاورة، بع�د أن كانت األنظ�ار متجهة نحو 
س�ورية ولبنان بوصفهام دوالً منتجة، جاء يف املذكرة املرفوعة س�نة 1956م 
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»ذك�رت يف التقرير الس�ابق أن »إرسائيىل« زرعت مس�احة كب�رية يف أراضيها 
بنبات احلش�يش يف العام الفائت بجهة املثل�ث املتامخة حلدود اململكة األردنية 
اهلاش�مية، ولقد علمت أن »إرسائيل« مل تزرع يف هذا العام نبات احلش�يش يف 
أراضيها اكتفاء بام هيرب إليها لتهريبه تباعًا إىل األرايض املرصية. أما فيام خيص 
امل�واد املخدرة البيضاء فم�ن املقطوع به أن »إرسائيل« أنش�أت بضعة مصانع 
صغ�رية لصناعة الكوكايني واهلريوي�ني واملواد املخ�درة الصناعية تعمل عىل 
هتريبها لبعض باد الرشق األوسط وبعض البلدان األوروبية، ولو أهنا تضع 
عىل عبوات هذه املخدرات أسامء لرشكات حمرتمة بأوروبا. كام أهنا تعمل عىل 
هتري�ب امل�واد البيضاء إىل الواليات املتحدة عن طريق فرنس�ا بحرًا وجوًا عن 

طريق املطارات التي تقصدها الطائرات« )صفوت، د.ت، 43(.
ويب�ني عب�د العزي�ز صف�وت يف موقع آخ�ر الدور ال�ذي تقوم ب�ه دولة 
االحت�ال يف موض�وع نرش املخ�درات، ويف ذلك يقول: ».. ولقد ملس�ت يف 
الس�نوات األخ�رية انتش�ار امل�واد املخ�درة )الكوكاي�ني واهلريوي�ني( واملواد 
املخدرة املصنعة يف ربوع لبنان وس�ورية وكنت قد وجهت نظر املسؤولني إىل 
ذلك. ولقد تبني  أن مصدر هذه املخدرات تركيا و»إرسائيل« لوجود مصانع 
رسي�ة تعمل عىل صناعة هذه املخدرات وتصديرها إىل الرشق األوس�ط. كام 
علمت أن »إرسائيل« نش�طت يف املدة األخرية نش�اطًا منعدم النظري، فأباحت 
زراعة القنب اهلندي )احلشيش( واخلشخاش ببعض أراضيها خصوصًا ناحية 
املثلث املتامخة ألرايض اململكة األردنية اهلاشمية، وأهنا تعمل عىل هتريب هذه 

املخدرات إىل دول الرشق األوسط بصفة عامة« )صفوت،د.ت،38(.
ويف الوق�ت الراه�ن تكش�ف دراس�ات مع�ارصة ع�ن اس�تخدام دولة 
االحت�ال اإلرسائي�يل للمخدرات يف حرهبا م�ع الدول العربية بش�كل عام، 
وم�ع االنتفاض�ة الفلس�طينية بش�كل خ�اص فبع�د فش�ل الوس�ائل القمعية 
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اهلادفة إىل إمخاد جذوة االنتفاضة، بدأت س�لطات دولة االحتال الصهيوين 
برتويج املخدرات يف أوساط الشباب الفلسطيني إليقاعهم يف دائرة اإلدمان 
واالنتح�ار البط�يء، مس�تغلة يف ذل�ك األوض�اع الس�يئة الت�ي يعيش�ها من 
النواح�ي االقتصادية واالجتامعية، حيث البطال�ة وانعدام رضوريات احلياة 
بسبب احلصار اإلرسائييل املستمر للقرى الفلسطينية. ففي مقابلة مع الدكتور 
»مم�دوح جرب« رئيس اهليئة الفلس�طينية للصحة النفس�ية واالجتامعية خال 
زيارته للقاهرة أش�ار إىل أن املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية وقطاع 
غ�زة ت�ؤدي دوًرا كبرًيا يف نق�ل املخدرات بني الطرف الفلس�طيني املتمثل يف 
العماء، والطرف اإلرسائييل، كام أن هذه املس�تعمرات واملستوطنات تنترش 
فيها زراعة أنواع املخدرات التي يتم إدخاهلا وس�ط الفلس�طينيني. وقال: إن 
دافع بعض الفلس�طينيني للتع�اون مع املخاب�رات اإلرسائيلية يف جمال جلب 
وتروي�ج املخدرات بني الش�باب الفلس�طيني ه�و الرغبة يف الث�راء الرسيع، 
نتيجة انتشار البطالة التي يرى فيها سببًا أساسًيا يف تعاطي املخدرات واالجتار 
هبا مًعا يف املجتمع الفلس�طيني. وأش�ار إىل أن االحتال اإلرسائييل عمد إىل 
زيادة معدالت البطالة يف صفوف الفلسطينيني لدفعهم إىل تعاطي املخدرات 
التي تدمر العقل واجلسم معًا. وتؤدي املعابر احلدودية التي تقع حتت سيطرة 
دولة االحتال كمركز إلدخال املخدرات إىل اجلانب الفلس�طيني، باإلضافة 
إىل الط�رق املؤدي�ة إىل املس�توطنات، وتس�تخدم س�لطات دول�ة االحت�ال 
اإلرسائيلي�ة ضغوط�ًا خمتلفة عىل العامل الفلس�طينيني الذي�ن يعملون داخل 
فلس�طني املحتلة لتجني�د بعضهم للعمل كمرّوجني للمخ�درات يف األحياء 

.)www.islamonline.net( واملناطق الفلسطينية
تاري�خ    5238 عدده�ا  يف  القب�س  جري�دة  تفي�د  املج�ال  ه�ذا  ويف 
15�1986/12/11م  ب�أن ثاثة من كبار جتار املخدرات املرصيني اعرتفوا 
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بعد القبض عليهم بأن اثنني من الدبلوماسيني اليهود كانا وراء هتريب عرشين 
طن�ًا من املخدرات إىل مرص عرب منفذ طابا، وتبني أن أحدمها يعمل بامللحقية 
اإلدارية للسفارة اإلرسائيلية يف القاهرة، والثاين يف املركز األكاديمي اليهودي 
)www.alsalafyoon.com(، ك�ام تفي�د الصحيف�ة ذاهت�ا يف عددها 5324 
تاريخ 1987/3/9م بأن الس�لطات املرصية اكتشفت شحنات من األغذية 
امللوثة باإلش�عاع الن�ووي داخل مرص، وكانت الس�فارة اليهودية يف القاهرة 
www.alsalafyoon.( لعبت دور الوس�يط بني املصدر واملستهلك املرصي

.)com

ويف جمل�ة األس�بوع األديب م�ا يش�ري إىل أن دول�ة االحت�ال اإلرسائييل 
اس�تطاعت أن تق�وم بش�ن ح�رب اجتامعية خطرية ع�ىل املجتم�ع العريب يف 
مرص بعد اتفاقيات الس�ام، فقد تم تنفيذ جمموعة كبرية من عمليات هتريب 
املخ�درات وبذل اجلن�س، وترويج العمات املزورة، ون�رش اإليدز، إضافة 
إىل احل�روب الثقافية والعلمي�ة والسياس�ي�ة واالقتصادي��ة. إذ بلغت قضايا 
هتريب املخدرات )4520( قضي��ة ضبطته�ا وزارة الداخلية املرصية ما بني 
عامي 1979� 1989م وقد لعبت املخابرات اإلرسائيلية دورًا فّعاالً يف جتنيد 
www.awu-( املرصي�ني للقيام هبذه العملي�ات وبصورة خاصة بدو س�يناء

 .)dam.org

وم�ن الوس�ائل التي تس�تخدمها دول�ة االحتال أيض�ًا القي�ام بتقديم 
املخ�درات للمتعاملني معها ب�دالً عن األموال مقاب�ل املعلومات والبيانات 
املهمة التي حيصلون عليها ويقدموهنا للجهات املعنية فيها، ومن الطبيعي أن 
جيدوا أن من أهم واجباهتم بعد ذلك توزيع املخدرات ونرشها يف األوس�اط 
املناسبة التي يمكن أن تتقبلها برسعة، وحيققوا من خال ذلك املنافع الكبرية 
مقاب�ل املعلومات التجسس�ية التي يقدموهنا ملخاب�رات دولة االحتال، وقد 
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قض�ت حمكمة مرصية باحلكم املؤبد عىل مرصي متورط يف عملية التجس�س 
لصال�ح دول�ة االحتال مقاب�ل احلصول ع�ىل كميات كبرية م�ن املخدرات 

.)ww.alqanat.com(
ك�ام تفيد دالئل كثرية بأن كميات كبرية من املخدرات وخاصة اهلريوين 
يتدف�ق إىل األس�واق املرصية بأس�عار منخفضة ج�دًا ال تكافئ أس�عارها يف 
األس�واق العاملية، وأن قدرًا كبريًا من املخدرات إنام يأيت مصدره من س�يناء، 

.)www.alqanat.com( عرب احلدود املرصية اإلرسائيلية
وم�ن املاح�ظ أيض�ًا أن دول�ة االحت�ال اإلرسائييل لفلس�طني تعمل 
ع�ىل نرش املخ�درات حتى يف دول تق�ف إىل جانبها يف عدواهنا املس�تمر ضد 
الشعب العريب، بام يف ذلك الواليات املتحدة نفسها التي تعد من أشد الدول 
دفاعًا عنها يف عدواهنا، فعىل الرغم من التعتيم الذي متارس�ه وسائل اإلعام 
األمريكية عىل كل ما خيتص بالعمليات القذرة التي متارس�ها دولة االحتال 
اإلرسائي�يل لفلس�طني يف الوالي�ات املتحدة و هي عملي�ات هتريب خمدرات 
و تبيي�ض أم�وال كان يتم غض النظر عنها. غري أن وص�ول عماء تل أبيب 
إىل مواقع حساس�ة يف الواليات املتحدة دفع بعض املؤسس�ات األمريكية إىل 
متابع�ة التغلغل اإلرسائييل هناك، وقد متكن�ت جهات أمنية من حتقيق بعض 
النتائ�ج يف هذا اخلصوص، وتم القبض ع�ىل عرشات اإلرسائيليني املرتبطني 
بعمليات التجس�س و قد س�عت مؤسسات أمريكية وطنية لكشف ما حتاول 
اإلدارة األمريكي�ة إخفاءه م�ن معلومات تؤكد الت�ورط اإلرسائييل هبجامت 
أيلول، بفعل الضغوط التي متارسها مجاعات الضغط )اللويب الصهيوين( عىل 
آليات اختاذ القرار يف الواليات املتحدة. )نديم، الرشق األوسط، 2002م(.
ويف ه�ذا الس�ياق تكش�ف »دفن�ه ش�ريفمن« املحارضة يف جم�ال العلوم 
السياس�ية يف كلي�ة اجللي�ل الغ�ريب وعضو س�ابق يف الوف�د اإلرسائييل ملؤمتر 
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فيين�ا حلق�وق اإلنس�ان الذي عق�د ع�ام م1993 وهليئ�ة األمم املتح�دة عام 
1994�1995م، ع�ن العاق�ة الوثيق�ة التي تربط الكيان الصهيوين بس�وق 
املخ�درات يف كولومبي�ا ع�ام 1989م ك�ام أفادت بذل�ك وكال�ة املخابرات 
الكولومبي�ة التي أكدت وجود رشك�ة إرسائيلية تقوم بتدري�ب خايا للقتل 

.)www.fateh.net( مرتبطة بكارتيات املخدرات
ويمتد نش�اط ش�بكات املخ�درات اإلرسائيلي�ة إىل ال�دول األوروبية، 
الت�ي ت�أيت فرنس�ا يف مقدمته�ا، فتن�رش صحيفة احلي�اة يف عدده�ا الصادر يف 
1999/3/1م م�ا يفي�د أن الرشطة القضائية الفرنس�ية كش�فت عن ش�بكة 
إرسائيلية يف جنويب فرنس�ا كانت تصّدر إىل الوالي�ات املتحدة وكندا حبوب 
هلوس�ة مصنع�ة يف هولندا. وأوضح�ت الرشط�ة القضائية ب�أن املهربني أو 
أعض�اء الش�بكة ت�م اعتقاهل�م يف آب 1998م يف فرنس�ا وبلجي�كا وأملاني�ا 
وأمري�كا، ومنهم أودي�د ت. )37 عام�ًا( الذي حيمل اجلنس�ية اإلرسائيلية، 
وجيس�ون يس. )26 عام�ًا( املولود يف »إرسائيل« واملقي�م يف لوس انجلوس 
وال�ذي كان مكلف�ًا بتجني�د املهربني وتنظيم ش�بكات التوزي�ع يف الواليات 

.)www.moqawama.org( املتحدة
وإذا كان�ت جمموع�ات الضغط الصهيونية يف الوالي�ات املتحدة متارس 
أعامهلا برصف النظر ع�ن القوانني واألعراف املتبادلة بني الدول، بغية حتقيق 
املكاس�ب املادية واملعنوية للمرشوع الصهيوين، فا ش�ك أن نشاط مجاعات 
الضغط الصهيونية، التي تكتس�ب يف كثري من األحيان جنس�يات خمتلفة أكثر 
خطورة عىل املجتمع العريب، وإذا كانت دولة االحتال اإلرسائييل يف فلسطني 
قد فكرت باس�تثامر التجارة غري املرشوعة للمخدرات يف حرهبا ضد العرب 
منذ بداية اخلمس�ينيات، فا ش�ك يف أهنا اليوم أكثر قدرة عىل اس�تثامر ذلك، 
وأكثر قدرة عىل إخفاء هذه احلقائق العتبارات تتصل بالتطور التقاين الواسع 
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من جهة، وبامتاكها ناصية وس�ائل اإلع�ام ومكاتب التحقيقات، ومراكز 
األبح�اث يف ع�دد كب�ري من ال�دول األوروبية م�ن خال مجاع�ات الضغط 
الصهيوني�ة املنترشة يف معظم بقاع العامل، وه�ي ختدم املرشوع الصهيوين عىل 
نحو من األنحاء)األصفر، 1425ه�، 103(، باإلضافة إىل كوهنا باتت تقيم 
عاق�ات صداق�ة وتعاون قوية مع دول عربية عديدة، مما يس�اعدها يف توفري 

الرشوط األفضل لرتويج املخدرات وتوزيعها فيها.

ويض�اف إىل ذل�ك أن مجاع�ات الضغ�ط الصهيونية املنت�رشة يف معظم 
بقاع العامل، التي حتمل جنسيات خمتلفة ال تورط نفسها يف شبكات اإلرهاب 
والتج�ارة غ�ري املرشوعة للمخدرات عرب أش�خاص ينتس�بون إليها بالفعل، 
إن�ام م�ن خال توريط أش�خاص آخري�ن من جنس�يات عربية أو إس�امية، 
مس�تفيدين م�ن مظاهر الضعف التي تصف بعضه�م، وليس من الغريب أن 
تس�عى مجاعات الضغط للكشف عنهم وإظهارهم عىل أهنم إرهابيون وجتار 
غ املناسب.  خمدرات من جنس�يات إسامية أو عربية، عندما جتد لذلك املسوِّ
فيأيت العائد املعنوي والس�يايس واإلعامي أكرب من النفقات التي استهلكت 
هل�ذا الغ�رض. وق�د يتعرض ه�ؤالء الذي�ن يش�اركون بمثل ه�ذه األعامل، 
وحيملون جنس�يات عربية أو إس�امية لضغوط نفس�ية واجتامعية وعمليات 
غس�ل دماغ جتعلهم يتورطون بالفعل بعمليات إرهابية، أو عمليات متاجرة 

غري مرشوعة باملخدرات، وتروجيها.

وباختص�ار إن انتش�ار املخدرات ال يعد مس�ألة اجتامعية فحس�ب، بل 
حيم�ل يف مضمون�ه بع�دًا سياس�يًا هدف�ه تقويض دعائ�م النظ�ام االجتامعي 
العريب، فام حتققه دولة االحتال اإلرسائيلية من انتصارات يف املنطقة العربية 
إث�ر انتش�ار املخ�درات ونرش الفس�اد األخاق�ي وتعزيز مظاه�ر الفرقة بني 
صف�وف املس�لمني ال يمكن حتقيق�ه باحلروب التي قد تزي�د يف نفقاهتا مئات 
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امل�رات، دون حتقيق اجل�دوى الفعلية التي تنجم عن انتش�ار ظاهرة التعاطي 
ونرش الفساد والفرقة. وهلذا فإن البعد السيايس النتشار ظاهرة التعاطي يعد 
عامًا أساس�يًا من عوامل انتش�ارها وال يمكن إغفاله عىل نحو من األنحاء. 
ومن ثم فإن الس�عي ملكافحة ظاهرة تعاطي املخدرات والعمل عىل احلد من 
انتش�ارها هو مرشوع وطني س�يايس وديني وأخاقي، وليس�ت جمرد قضية 

اجتامعية )األصفر، 1425ه�، 104(.
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3 . العوامل املؤدية لتعاطي املخدرات 
يف الدراسات العربية املعارصة

تدل الدراس�ات االجتامعية املتنوعة ذات الصلة بتعاطي املخدرات عىل 
تن�وع األس�باب والعوامل الت�ي يمكن أن تس�هم يف تعاط�ي املخدرات عىل 
مس�توى الفرد، وتس�هم يف انتش�ار الظاهرة عىل مس�توى املجتمع، إذ تسهم 
العوام�ل االجتامعي�ة والثقافية الس�ائدة يف توف�ري الرشوط املناس�بة لتعاطي 
األفراد للمخدرات وجلوئهم إليها، واملاحظ أنه اليمكن تقرير وجود سبب 
مب�ارش دون غريه من األس�باب التي تؤدي إىل تعاط�ي املخدرات واملؤثرات 
العقلية مامل تتضافر إىل جانبه جمموعة أخرى من العوامل التي تزيد يف تأثريها 

أو تنقص تبعًا للرشوط األوسع املحيطة بسلوك التعاطي.

وتس�تحوذ دراس�ة العوام�ل املؤدي�ة إىل التعاط�ي عىل اهت�امم الباحثني 
واملفكرين املعنيني بالظاهرة عىل مس�توى الدولة واملجتمع يف آن واحد ملا هلا 
م�ن أمهي�ة تتحدد من خاهلا ط�رق الوقاية من التعاطي ب�ني خمتلف الرشائح 
السكانية التي تقدم عىل التعاطي عامة، وبني فئات الشباب والفتيان خاصة، 
وبالقدر الذي يستطيع فيه الباحثون يف العلوم االجتامعية ضبط العوامل التي 
تؤدي إىل انتش�ار الظاهرة هبذا املقدار يستطيعون بناء برامج الوقاية والعاج 

عىل مستوى الفرد الواحد، وعىل مستوى املجتمع برمته.

وم�ن املاح�ظ أيضًا أن العوامل التي ت�ؤدي إىل التعاطي ختتلف بني آن 
وآخ�ر يف املجتمع الواح�د، وبني جمتمع وآخر يف اآلن نفس�ه، فالعوامل التي 
كان�ت تدف�ع إىل تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية يف املايض، ليس�ت هي 
نفس�ها التي ت�ؤدي إىل التعاطي يف الوقت الراه�ن، بحكم اختاف الرشوط 
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االقتصادي�ة واالجتامعي�ة والثقافي�ة حلي�اة الن�اس، فتعاطي املخ�درات بقي 
لف�رتة طويل�ة م�ن الزم�ن خارج إط�ار الترشي�ع اجلنائ�ي للدول�ة، ومل تظهر 
الترشيع�ات الت�ي متنع اس�تخدامه إال يف الف�رتات األخرية الت�ي اقرتنت مع 
ظه�ور املخ�درات غري الطبيعي�ة، ذات التأثري البليغ يف حياة اإلنس�ان، وبعد 
أن أصبح الس�تخدامها أبعاد اقتصادية وسياسية متنوعة، وهلذا فإن العوامل 

التي ساعدت عىل التعاطي يف املايض ختتلف عام هي عليه اليوم.

كام أن العوامل يمكن أن ختتلف أيضًا بني املجتمعات املتعددة يف الوقت 
الواح�د، ف�إذا كانت احلي�اة االجتامعي�ة يف املجتم�ع الغريب متيل نح�و احلياة 
االجتامعي�ة ذات الطاب�ع الف�ردي فإن اهتامم�ات الفرد ومش�كاته وقضاياه 
األساس�ية يف حياته مبنية عىل ما خيصه بش�كل مب�ارش، دون االهتامم بقضايا 
األرسة واألبن�اء التي يتكفل هبا املجتمع بش�كل أو بآخر، مم�ا يدفع الفرد إىل 
البح�ث عن عوامل النجاح والتفوق عىل املس�توى الش�خيص، حتى لو كان 
ذل�ك بأس�اليب وطرق غري مرشوع�ة من الناحي�ة األخاقي�ة واالجتامعية، 
خاصة وأن االعتبارات الدينية والعقائدية غالبا ما يكون تأثريها يف الس�لوك 
االجتامعي ضعيفًا يف تلك املجتمعات، ومن ثم فا مانع حيول دون استخدام 
املخدرات مث�ًا لتحقيق التفوق الريايض، أو النج�اح املهني، مادامت القيم 
والضوابط الذاتية والدينية واالجتامعية واألخاقية الجتعل التعاطي س�لوكًا 
حتاس�ب عليه  الرشيعة، أو حياس�ب عليه القانون إال عندما يصل إىل مرحلة 
إحلاق األذى باآلخرين، أما يف حدود االعتبارات الشخصية فيصعب ضبطه 

وحماسبته.

ولك�ن األمر خيتل�ف متامًا يف املجتمع العريب، واملجتمعات اإلس�امية، 
فاحلياة االجتامعية مبنية عىل ما هو اجتامعي ومجعي، فاألرسة تشكل األساس 
يف التش�كيات االجتامعية ويف عملية التنشئة ويف عملية التأهيل االجتامعي، 
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وهل�ذا فإن الوس�ائل الت�ي يعتمد عليها األف�راد لتحقيق نجاحاهت�م يف احلياة 
اليمكن أن ت�أيت منعزلة عن ظروف األرسة وقضاياها، حتى إن نجاح الفرد 
يف حيات�ه يقاس بمقدار م�ا حيققه من نجاح يف إطار األرسة التي ينتمي إليها، 
ويش�اركها مهومها ومشكاهتا، وهلذا الس�بب يصعب عىل الفرد أن يتعاطى 
أي ش�كل من أش�كال املخدرات لغاية تفوقه ال�درايس، أو تفوقه الريايض، 
أو نجاح�ه يف التج�ارة وإدارة األع�امل وغريه�ا، إذا كان يف ذل�ك ما يناقض 
القي�م االجتامعي�ة والدينية والع�ادات والتقالي�د لغياب قدرته ع�ىل التحرر 
منها، ولكن يمكن أن يقدم عىل ذلك بمقدار ما تصاب األرسة باالنحال أو 
التف�كك، مما جيع�ل املعايري التي يعتمد عليها الفرد أقرب ما تكون إىل املعايري 
الفردي�ة التي تس�ود املجتمعات الغربية، فيصبح تأث�ره بقيم اجلامعة وعاداهتا 

وتقاليدها ضعيفًا ويشكل حالة مرضية.

واملجتم�ع الع�ريب يتش�ابه يف الكثري م�ن خصائصه العام�ة ذات الطابع 
البني�وي، األمر الذي جيعل العوام�ل املؤدية إىل تعاطي املخدرات واملؤثرات 
العقلي�ة متقارب�ة يف الكثري من احلاالت، ففي دراس�ة حتليلية لظروف تعاطي 
املخ�درات ب�ني طلبة امل�دارس الثانوي�ة يف الدول العربية يش�ري عب�د احلليم 
الس�يد إىل وجود مامح مش�رتكة بني جمموعة الدولة املشمولة يف الدراسة يف 
الظروف امليرسة أو املعوقة النتشار تعاطي املخدرات واملواد األخرى املؤثرة 
يف احلال�ة النفس�ية لدى الش�باب من تاميذ امل�دارس الثانوي�ة، وعىل الرغم 
م�ن وجود عدد من املام�ح الثقافية واالجتامعية املميزة لكل بلد من البلدان 
العربية بوجه عام، والباد التي سحبت منها عينة الدراسة بوجه خاص، فإن 
نتائ�ج البحث تكش�ف عن عدد كبري من املامح املش�رتكة بني الباد العربية 
يف الظ�روف املهيئ�ة للتعاطي، والظروف التي تزي�د املناعة ضد تعاطي املواد 

املخدرة )السيد، 1418ه�، 289(.
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ويمك�ن التمييز يف هذا الصدد بني جمموعة م�ن العوامل التي تؤدي إىل 
التعاط�ي، وتأيت يف مقدمتها وجود املادة املخدرة نفس�ها بطريقة مرشوعة أو 
غ�ري مرشوعة، واخلصائص النفس�ية لش�خصية املتعاط�ي، وظروف األرسة 
التي نش�أ فيها، ومجاعات األقران التي ينتمي إليها، باإلضافة إىل املؤسس�ات 
التعليمية، ووسائل االتصال احلديثة واملعارصة، والعوامل الثقافية والسياسية 

السائدة يف املجتمع.

3 .1 طبيعة املخدر ووجوده يف املجتمع
يعد وجود املادة املخدرة ركنًا أساس�يًا م�ن أركان عملية التعاطي، إذ ال 
يستطيع الفرد ممارسة اإلدمان عىل تعاطي سلعة هي باألساس غري موجودة، 
وال يعرف عنها ش�يئًا )األصفر، 1425ه�، 76(، األمر الذي جيعل مكافحة 
وجود املخدرات كسلعة متداولة بني الناس رشطًا أساسيًا من رشوط مكافحة 
ظاهرة التعاطي واحلد من انتشارها يف الوسط االجتامعي، عىل الرغم من أن 
عملي�ات الوقاية من خال تنمي�ة الوعي باخلطر املرتتب عىل التعاطي يمكن 
أن تس�اعد يف احلد من انتش�ار الظاهرة، لكن الوجود املادي للسلعة املخدرة 
يمك�ن أيضًا أن يقلل من أمهية اجلهود التي تبذهل�ا اجلهات املعنية يف عمليتي 
الوقاي�ة واملكافحة، واالس�تخدام غري املرشوع للمخ�درات، فمن املؤكد أن 
العوامل النفسية واالجتامعية املؤدية إىل تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية 
ع�ىل اخت�اف أنواعها وأش�كاهلا، اليمك�ن أن تؤدي إىل التعاط�ي ما مل تكن 
امل�ادة املخدرة موجودة قيد التداول بني األف�راد، بطريقة مرشوعة أو بطريقة 
غري مرشوعة، ومع انعدام املادة املخدرة فإن األفراد يميلون دائاًم إىل التكيف 
م�ع ما يتاح هلم من رشوط حتقق هلم حاجاهت�م بطريقة أو بأخرى، وهلذا جيد 
الباحث�ون املعنيون بظاهرة انتش�ار املخ�درات أن وجود امل�ادة بحد ذاته يعد 
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عام�ًا أساس�يًا من العوامل التي تدفع إىل اس�تخدامها، م�ع أنه ليس العامل 
ال�كايف، ولكن�ه عام�ل رضوري. وتتمث�ل أمهية م�ادة التخدي�ر يف كوهنا من 
www.aljazeera.( العوامل التي تس�هم يف انتشار الظاهرة يف املسائل اآلتية

:)net

1� توف�ر امل�ادة املخدرة، وس�هولة احلص�ول عليها، مما جيعل س�عرها يف 
متناول اليد فتتسع من ثم الفرصة للتعاطي واإلدمان.

2� طريق�ة التعاط�ي مث�ل تعاطي املخدرات بالفم أو الش�م فإنه يس�هل 
اإلدم�ان عليه�ا، بين�ام يقلل اس�تخدامها بطريق�ة احلق�ن من فرص 
اإلدم�ان. يض�اف إىل ذل�ك م�رات التعاط�ي، فالتعاط�ي املس�تمر 
واليومي يزيد من فرص اإلدمان بخاف االستخدام املؤقت والذي 
حيدث يف املناسبات كاألعياد واألفراح وغريها فإنه يقلل من فرص 

اإلدمان.

3 � اخل�واص الكيامئي�ة والبيولوجي�ة للمخدر، فقد ثب�ت علميا أن لكل 
خم�در خصائص�ه وتأثرياته املختلفة يف اإلنس�ان، كذلك ثبت أن أي 
ش�خص بعد أن يس�تخدم أنواعا خمتلفة من املخدرات فإنه ال يلبث 
أن يفضل »صنفا« منها ويدمن عليه، وذلك لوجود نوع من التوافق 
بني هذا املخدر وتأثرياته من جهة وش�خصية هذا اإلنسان من جهة 
أخرى، لدرجة أنه قيل إن الشخص يبحث عن املخدر الذي يناسب 

شخصيته، وهو ما يقول عنه العوام »املزاج«.

وجيد عادل الدمرداش أن تركيب املخدر يمكن أن يقلل من انتش�اره يف 
املجتمع، ويمكن أن يكون عامًا أساسيًا من عوامل انتشاره أيضًا. إذ ياحظ 
أن الرتكيب الكيميائي لكل مادة خمدرة خيتلف عن الرتكيب الكيميائي للمواد 
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املخدرة األخرى، عىل الرغم من تشابه املواد بصورة عامة، غري أن تفاعاهتا 
الاحقة مع بنية اجلس�م احلي ختتلف باختاف طبيع�ة الرتكيب. فعند تناول 
أي عق�ار رسعان ما تطرأ عىل اجلس�م تغريات خمتلفة أثن�اء عملية امتصاصه 
ووصوله إىل اجلهاز اهلضمي، حيث تس�تقبله عن�د وصول أجزائه إىل اخلايا 
العصبي�ة مس�تقبات العق�ار )Drug Receptor(  ف�إذا مل تتطاب�ق جزئيات 
العق�ار م�ع مس�تقباهتا يف اخللي�ة العصبية يع�د العقار )املخ�در( غري فعال، 
ويصب�ح نش�طًا وفعاالً إذا وجد مس�تقبات تتوافق معه م�ن حيث الرتكيب 

)الدمرداش، 1982م، 30(.

فاألفيون مثًا يعد مادة مهدئة، غري أن اجلسم احلي مزود يف طبيعته بمواد 
تؤدي وظيفة األفيون نفس�ه، وهلا تركيب مش�ابه له تس�مى باألندروفينات، 
وباإلنكفالينات، وبالنظر إىل كوهنا تش�به م�ادة األفيون يف تركيبها رسعان ما 
تتحد معه وترتبط به، ورسعان ما يس�تطيع األفيون ختليص اجلس�م من هذه 
املواد ودفعها إىل الدم، فريتفع تركيزها، وينخفض إنتاج اجلسم هلا، مما جيعل 
اجلسم يعتمد عىل األفيون ليؤدي الوظائف املنوطة هبذه املواد )األندريفينات 
واإلنكفالين�ات( لكوهن�ا أصبح�ت ضعيفة. ف�إذا امتنع املري�ض عن تعاطي 
األفي�ون رسع�ان م�ا يصبح اجلس�م بحاج�ة إىل امل�واد الس�ابقة، وبالنظر إىل 
ضع�ف انتش�ارها يف اجلس�م تظهر مام�ح القلق واالضطراب يف ش�خصية 

املريض )الدمرداش، 1982م، 30(.

وهل�ذا ف�إن تركيب املخ�در وطبيعت�ه وتوافق ه�ذا الرتكيب م�ع خايا 
اجلس�م احلي جتعل منه مادة مؤثرة يف اجلس�م. أما يف حال وجود مواد خمدرة 
ال متل�ك صفة التوافق مع األجس�ام املس�تقبلة هلا، فإن فعالي�ة املخدر تصبح 
ضعيف�ة، ومعدوم�ة كليًا تبعًا لدرج��ة التوافق بني تركي��ب املخدر وخ�ايا 

اجلسم احلي.
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كام تعد نظرة املجتمع إىل املادة املخدرة عامًا أساسيًا من عوامل انتشار 
املخ�در، فتعاط�ي الكح�ول يف الثقافات غري اإلس�امية يعد مقب�والً، وهلذا 
ينت�رش تعاطيه بكث�رة، بينام ينظر املجتمع اإلس�امي إىل تعاطي الكحول عىل 
أن�ه خروج عن الرشيعة، وخروج عام هو مأل�وف يف احلياة االجتامعية، ومن 
الطبيعي أن تأيت درجة انتش�ار تعاط�ي الكحول منخفضة باملوازنة مع ما هي 
عليه يف املجتمعات األخرى. وقد بقي تعاطي املخدرات حتى بدايات القرن 
العرشين مقبوالً يف الكثري من املجتمعات، األمر الذي كان يساعد يف انتشاره 

عىل نطاق واسع. 
ك�ام يعتقد منصور )1986م( أن توفر املادة املخدرة يعد عامًا أساس�يًا 
أيضًا يف انتشار ظاهرة التعاطي، فليس من املمكن تناول املخدر دون إمكانية 
احلصول عليه، فكلام توفرت املادة ارتفعت نس�بة التعاطي واإلدمان، فإدمان 
اخلمور عىل س�بيل املثال، منترش بني العاملني يف احلانات واملطاعم التي تقدم 
املرشوب�ات الكحولية وبني الع�امل يف مصانع تقطري اخلمر وموظفي اجلامرك 
والبحارة.. كام ينترش تعاطي املورفني واملنومات بني األطباء والصيادلة وأفراد 

اهليئات التمريضية وعامل رشكات األدوية )منصور، 1986م، 107(.
وع�ىل الرغم م�ن أمهية وجود املادة املخدرة كرشط أس�ايس من رشوط 
انتش�ار ظاه�رة التعاط�ي، غ�ري أن ذلك ال يش�كل عام�ًا كافيًا، ع�ىل الرغم 
م�ن رضورته، وغياب إمكانية انتش�ار الظاهرة بدوهن�ا، ذلك أن اخلصائص 
والصف�ات التي حيمله�ا الناس، وتباين ه�ذه الصفات بينه�م جيعل بعضهم 
يقب�ل ع�ىل التعاط�ي بقوة م�ع ظهور امل�ادة املخ�درة، ويمنع بعضه�م اآلخر 
م�ن ذلك عىل الرغ�م من وجود املادة نفس�ها. مما يدل ع�ىل أن املادة املخدرة 
ال تش�كل بح�د ذاهتا عامًا من عوام�ل التعاطي بمعزل ع�ن البيئة املحيطة، 

وبمعزل عن اإلنسان نفسه.
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لقد بات من املؤكد أن انتشار املادة املخدرة يف املجتمع العريب شكل عامًا 
أساس�يًا من عوامل انتشار الظاهرة، األمر الذي تؤكده الدراسات العربية عىل 
اختاف أنواعها ذات الصلة بمش�كلة تعاطي املخ�درات واملؤثرات العقلية، 
فه�ي تدل عىل انتش�ار امل�ادة يف الوطن العريب انتش�ارًا واس�عًا بطرق مرشوعة 
تارة، وبطرق غري مرشوعة تارة أخرى، ففي س�ياق انتش�ار املاده املخدرة وفق 
القوان�ني واألنظمة املعمول هبا يف دول العامل املختلفة فإن وحود املادة املخدرة 
بح�د ذات�ه يعد مرشوعًا من الناحية الطبية، وأن ط�رق العاج واملداواة تعتمد 
يف اجل�زء الكبري منها عىل املواد املخدرة، وخاصة يف املش�ايف واملراكز الصحية، 
وعيادات األطباء، وياحظ أيضًا انتشار االستخدام غري املرشوع للمخدرات 
عىل نطاق واس�ع، مما يتيح ألعداد كبرية من الناس اللجوء إىل اس�تخدام املواد 
املخدرة املس�توردة وفق الطرق الرشعية اس�تخداما غري رشع�ي، بقوة الرغبة 
يف التعاط�ي ت�ارة، أو املتاج�رة أو غريه�ا، ع�ىل الرغ�م من الضواب�ط اإلدارية 
والقانونية التي حتد من هذا االس�تخدام، وعىل الرغم من ش�دة أجهزة الضبط 

والرقابة يف هذا السياق.

وإىل جانب ذلك تنترش املادة املخدرة بطريقة غري رشعية أيضًا، ويف ذلك 
تكمن املش�كلة بدرجة أكرب، مما جيعل العدد الكبري من الش�باب الراغبني فيها 
يبحثون عنها لرشائها وتعاطيها عىل الرغم من أسعارها املرتفعة بدرجة كبرية، 
وتش�ري الدراس�ات العربية يف هذا املجال إىل النمو املطرد للكميات املهربة إىل 
ال�دول العربي�ة خال العق�ود األخرية، مما جيع�ل وجود املادة املخ�درة عامًا 
أساسيًا من عوامل انتشار ظاهرة التعاطي، األمر الذي يسوغ اجلهود احلكومية 
للحد من عمليات التهريب والرتويج، وجيعل منها األساس يف عملية املكافحة 
التي تس�تقطب جهود املجتمع الدويل، ومن أجلها عقدت االتفاقيات الدولية 

واملعاهدات، ومتت إقامة الكثري من الندوات واملؤمترات العاملية.
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3 .2 العوامل النفسية 
تأخذ الدراس�ات النفس�ية بتفس�ري ظاهرة تعاطي املخدرات واملؤثرات 
العقلي�ة م�ن خ�ال ما تتمي�ز به ش�خصية الفاعلني م�ن صفات مس�تقرة يف 
شخصياهتم، بوصفها س�امت أو حاالت حتدد جمال رؤيتهم لألشياء املحيطة 
هبم، وطريقة تفاعلهم معها، عىل مس�توى القبول أو الرفض، وعىل مس�توى 
أش�كال االستجابات التي تظهر أنامطًا س�لوكية يقدمون عليها، أما العوامل 
البيئي�ة، االجتامعية منه�ا والطبيعية فهي مؤثرات ختتل�ف تأثرياهتا باختاف 

إدراك األفراد هلا، وباختاف تصوراهتم عنها.

وتظهر يف هذا الس�ياق دراس�ة محود بن هزاع الرشيف بعنوان »العوامل 
النفس�ية ذات الصل�ة باس�تعامل املخ�درات«، التي حاول م�ن خاهلا حتديد 
بع�ض العوام�ل النفس�ية ذات الصل�ة بتعاط�ي املخ�درات الت�ي يصنفها يف 
جمموعتني أساسيتني من العوامل، تش�مل املجموعة األوىل العوامل النفسية 
ذات الصل�ة بأبع�اد الش�خصية األس�اس وس�امت الش�خصية ذات الصل�ة 
بمش�كلة التعاطي من جهة، وتشمل أبعاد االنبس�اطية والعصابية والذهانية 
وس�امت االندفاعية واشتهاء االستثارة وفعالية الذات والقلق، أما املجموعة 
الثانية فتضم جمموعة العوامل اخلارجية املتمثلة بجامعات األقران، وأسلوب 

الرتبية الوالدية، وأحداث احلياة الضاغطة، والدعم االجتامعي.

ويش�ري الرشيف يف هذا الس�ياق إىل أن دراسة نفس�ية معارصة بينت أن 
بعدًا أساس�يًا من أبعاد الشخصية أطلق عليه »بنية اإلدمان« مكون من مثلث 
الذهانية والعصابية واالنطواء يمكن أن يس�هم يف التنبؤ باستعامل املخدرات 
والكح�ول ل�دى املراهق�ني، وتتس�ق ه�ذه النتيج�ة، ك�ام ي�رى الباحث، مع 
تص�ورات إيزنك عن تأثري أبعاد الش�خصية يف تكوين بع�ض االضطرابات 
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النفس�ية، ك�ام بين�ت دراس�ة أخ�رى، كام يش�ري إىل ذل�ك الرشيف، أن س�وء 
استعامل املواد املهلوسة يرتبط بداللة إحصائية بمستويات أعىل من العصابية 
والذهاني�ة، وتتف�ق هذه النتيج�ة كام يقول الباح�ث مع نتائج دراس�ة مبكرة 
م�ن أن االنغامس يف اس�تخدام املاريغوانا يرتبط بدرج�ات مرتفعة من القلق 

والعصابية والذهانية )الرشيف، 2008م، 6(.

ويذهب الرشيف إىل أن اإلرساف يف تناول الطعام والكحول إن هو إال 
ش�كل من أشكال السلوك اإلدماين، وقد أجريت دراسة عىل عينة من النساء 
مم�ن يرسف�ن يف تناول الطع�ام أو الكحول، )كل نمط مس�تقل ع�ن اآلخر(، 
وق�د تبني أن املجموعتني معًا أظهرتا درج�ات مرتفعة من االندفاعية وتأييد 
اجتاهات منحرفة اجتامعيًا، أما اللوايت يرسفن يف تناول الطعام والكحول معًا 
فقد أظهرن مس�تويات مرتفعة من عدم االستقرار االنفعايل )العصابية(، ومل 

يكن اندفاعيات أو منحرفات اجتامعيًا )الرشيف، 2008م، 7(.

كام تبني دراس�ات نفسية معارصة أيضًا أن سمة اشتهاء االستثارة كانت 
العامل الوحيد املرتبط باس�تعامل املواد املخدرة واالنحرافات السلوكية عند 
م�ن خياطر بدرجات منخفضة مقارنة مع من خياطر بدرجات أعىل، كام بينت 
الدراسة أن التكرار األعىل للمخاطرة وبصفة خاصة ما يتعلق باستعامل املواد 
املخدرة يمكن التنبؤ به من العمر واش�تهاء االس�تثارة والعاطفة السلبية، إال 
أن اش�تهاء االس�تثارة كان العامل الوحيد القادر ع�ىل التنبؤ بتكرار املخاطرة 
يف القيادة عىل الطرقات ويف العاقات اجلنس�ية، ويف السلوك االنحرايف، كام 
وج�د بع�ض الباحثني مس�تويات بارزة من العنف واش�تهاء االس�تثارة عند 
متعاط�ي املخدرات بص�ورة اعتيادية وم�ن جيربوهنا عند احل�دود الدنيا )مع 
ع�دم وجود فروق دالة ب�ني املجموعتني( عند مقارنتهم مع من يمتنعون عن 

استعامل املخدرات )الرشيف، 2008م، 10(.
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ويف هذا السياق حيدد العاملان )ود و روزن- Wed&Rosen(، جمموعة 
م�ن العوام�ل التي كان هلا تأث�ري يف تعاطي املخدرات، التي ت�أيت يف مقدمتها 

العوامل اآلتية: )الوريكات، 2008م، 4(:

1 � الطق�وس الديني�ة يف األزمن�ة القديمة، إذ يعود اس�تخدام احلشيش�ة 
يف ظ�ل الطقوس الديني�ة إىل الفراعنة يف مرص والس�ومريني يف باد 
الش�ام، ك�ام اس�تخدم الكاثولي�ك والروم�ان واليه�ود الكحول يف 

مناسباهتم الدينية.

2 � الكش�ف ع�ن ال�ذات لق�د اس�تخدم الكث�ري م�ن الكت�اب والعلامء 
املخ�درات لكش�ف قدراهت�م العقلية مث�ل الفيلس�وف اإلنجليزي 
هكس�يل الذي جرب امليكالني واس�تخدام فرويد الكوكايني وهوملز 

وجيمس احلامض النرتي.

3 � م�ن أج�ل تغيري امل�زاج، فاألمزجة تعال�ج اليوم عن طري�ق العقاقري 
واملخدرات مثل االكتئاب والتوتر وغري ذلك.

4 � لع�اج امل�رض لق�د ع�د الكوكايني يف القرن التاس�ع ع�رش العاج 
املعجزة أو الرتياق من كل األمراض.

5 � لتعزي�ز التفاع�ل االجتامعي هنالك الكثري م�ن العقاقري واملخدرات 
الت�ي تس�اعد ع�ىل إزال�ة املوان�ع االجتامعي�ة وتش�جيع االخت�اط 

والتفاعل االجتامعي.

6 � حتس�ني اخلربة احلس�ية والس�عادة، فالطبيعة البرشية تسعى كام يقول 
هوب�ز وراء الل�ذة والس�عادة وجتن�ب األمل وهنالك بع�ض العقاقري 
واملخدرات التي تساعد يف ذلك مثل النبيذ مع الطعام عند الفرنسيني 

أو املارجيوانا مع اجلنس يف أمريكا.
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7 � لزي�ادة اإلب�داع الفن�ي واألداء هنالك الكثري من الكت�اب والفنانني 
املش�هورين يف الغ�رب الذين يتعاطون املخ�درات من أجل اإلبداع 

فيدمنون عىل العقاقري، وقد سبقت اإلشارة إىل فرويد.

8 � لتحس�ني األداء اجلس�دي هنال�ك الكث�ري م�ن الرياضيني وس�ائقي 
الس�يارات الذين يأخذون املنبهات لتحسني أدائهم وقطع مسافات 
طويل�ة ومثال عىل ذلك س�كان جب�ال االنديز الذين يأخ�ذون نبتة 
الك�وكا حت�ى يتمكنوا م�ن قط�ع املس�افات الطويلة دون الش�عور 

بالتعب وامللل.

9 � مسايرة ضغط الرفاق، قد يلجأ الناس إىل تعاطي املخدرات من أجل 
إرضاء أقراهنم وأصدقائهم.

10 � إلثب�ات اهلوية، فقد يتناول بعض األش�خاص املخدرات إليامهنم 
بأهنم مجاعة خمتلفة ومن ثم هلم هوية معينة.

ويميض مجال رجب س�يديب )2009م( يف اإلشارة إىل جمموعة العوامل 
الت�ي تدف�ع باملتعاطي إىل طل�ب التعاطي، واألهداف الت�ي تكمن وراء هذه 
العملية، إذ تش�ري الدراس�ات امليداني�ة التي أجريت يف بع�ض أجزاء الوطن 
الع�ريب، كام يش�ري إىل ذل�ك س�يديب، ويف كثري م�ن دول الع�امل إىل تعدد هذه 
العوامل، ومن ذلك الدافع إىل التخفيف من ضغط بعض التوترات النفسية، 
وخاصة مش�اعر القلق واخل�وف من بعض املواق�ف االجتامعية، والرغبة يف 
تصحيح نظام النوم كأن يكون الش�خص مم�ن يعانون من األرق )وهو تعذر 
الب�دء يف الن�وم أو من الن�وم املتقطع(، والدافع إىل اس�تمرار اليقظة والس�هر 
ملدة طويلة بس�بب االمتحانات بالنس�بة لطلبة امل�دارس، وإىل مقاومة التعب 
ألطول فرتة ممكنة، وهو ما يغلب عىل بعض العامل يف أعامل بعينها، ثم هناك 
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دوافع للتغلب عىل أشكال خمتلفة من اآلالم اجلسدية، والدوافع إىل التخلص 
من الس�منة وختفيف الوزن، باإلضافة إىل الدوافع الرتوحيية التي الحرص هلا 

)سيديب، 2009م، 10(.
ويضيف س�يديب أيضًا جمموعة من العوامل النفسية األخرى التي يعتقد 
أهنا تؤثر يف عملية التعاطي، وتدفع الشباب إليها، ومن ذلك هدف احلصول 
ع�ىل رىض األقران واألصدقاء، وق�د يكون اهلدف هو املغامرة وحب التمتع 
باخل�ربة التي ي�روي عنها الزماء، باإلضاف�ة إىل إمكانية أن يكون اهلدف هو 
التح�رر م�ن بعض القيود النفس�ية التي تفرضه�ا مواقف معينة تش�كل عبئًا 
عىل الش�باب يف عاقاهتم االجتامعية مع غريهم م�ن الناس، فيجعل تعاطي 

املخدرات وسيلة لذلك )سيديب )2009م، 10(.
ك�ام يرص�د غانم جمموعة م�ن العوامل الت�ي يصنفها يف ع�داد العوامل 
االجتامعية والنفسية التي جيد أهنا ذات تأثري كبري يف عملية تعاطي املخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة، ومن هذه العوامل الش�عور بالدافع القه�ري، و املعاناة 
النفس�ية واجلس�مية، ازدياد احلاج�ة إىل تناول املزيد من اجلرع�ات، و حماولة 
هروب الفرد من مش�كات نفسية واجتامعية معقدة جتاهبه )غانم، 2005م، 

.)20
ويف ه�ذا الس�ياق أيض�ًا جي�د الدكتور ع�يل القائمي أن ع�دم التوازن يف 
تأمني االحتياج�ات أو كبتها يؤدي إىل األخطار التي هتدد حياة الفرد، ومنها 
االنحرافات واملواقف غري املألوفة وغري املستساغة، وتظهر اآلثار املرتتبة عىل 
ضعف إشباع احلاجات يف مستويات عديدة، منها ما يقع عىل اجلسم مبارشة، 
ومنها ما يقع عىل اجلانب الروحي يف حياة اإلنس�ان، ومنها ما يظهر يف البعد 
السلوكي واألخاقي، ومنها أيضًا ما يظهر يف البعد الفكري والذهني، ومنها 

أخريًا ما يظهر يف البعد العاطفي والوجداين )القائمي، 1417ه�، 35(.
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ك�ام توص�ل فارق س�يد عبد الس�ام إىل جمموعة م�ن النتائ�ج التي تبني 
م�ا للعوامل النفس�ية من تأث�ري يف عملية التعاطي، ومن ذلك )عبد الس�ام،  

1977م، 25 وما بعدها(:

1 � يعاين املدمنون من الشعور بعدم األمن والطمأنينة االنفعالية، ويكون 
املدمن أكثر عصابية وميًا إىل الذهان أو االنحراف السيكوبايت.

2 � ينظ�ر املتعاطي إىل املس�تقبل نظرة س�لبية مضطرب�ة نتيجة الرتاكم يف 
املشكات االجتامعية والنفسية التي يعيشها والناجتة بشكل أسايس 

عن مداومة اإلدمان، وزيادة املرض يف األنا عنده.

3 � تتمثل رصاعاته بشكل أسايس باالمتاك والنجاح وحتقيق املتعة.

4 � يع�د الفق�ر بالنس�بة إىل املتعاط�ي وفقدان الق�درة اجلنس�ية من أكثر 
مصادر القلق التي يعيشها.

5 � تنترش األمية بدرجة كبرية بني املتعاطني، وهم يزاولون املهن اليدوية 
غري الفنية، وأهنم من أصحاب الدخل املحدود.

أما دراس�ة سعد املغريب »سيكولوجية تعاطي املخدرات« فقد بنيت عىل 
تس�اؤلني أساس�يني مها: هل ختتلف شخصية املدمن عن ش�خصية غريه من 
األش�خاص األس�وياء غري املدمنني؟، ومل�اذا يقبل املدمن بق�وة عىل اإلدمان 
برغ�م النتائج الض�ارة الواقعة علي�ه وعىل بعض من حييطون ب�ه )الصواف، 

1996م، 16(.

وق�د خل�ص الباحث إىل جمموعة م�ن النتائج التي تش�ري إىل أن اإلقبال 
ع�ىل التعاط�ي جاء يف القس�م الكب�ري منه إث�ر عمليات ال�رصاع النفيس التي 
يتع�رض هلا الفتى والنامجة عن أنامط غري س�ّوية من التنش�ئة االجتامعية. لقد 
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وجد الباحث أن حماور العاقات املختلفة مع األب كانت تقوم عىل العقاب 
والقس�وة واإلمه�ال واإلحباط الش�ديد واخل�وف وخيبة األمل وع�دم الثقة 
باحلي�اة والنظ�م االجتامعية، األمر الذي يؤدي إىل نش�وء رصاع يف ش�خصية 
الطف�ل ب�ني العدوان واخلوف من ال�ذات، ومن األب والس�لطة ملا جيده من 
قس�وة وإحباط وعقاب ومش�اعر اإلثم، وغالبًا ما ينته�ي هذا الرصاع بكف 
العدوان واالنسحاب والسلبية وفقدان اعتبار الذات، وهنا تصبح الشخصية 
مهيأة لتعاطي املخدرات واإلدمان عىل املخدر بوصفه عامًا يس�هم يف إعادة 
الت�وازن إىل الش�خصية بتحقي�ق اعتب�ار ال�ذات ورصف الع�دوان برده عىل 

الذات )الصواف، 1996م، 17(. 

وين�درج األمر ذاته عىل عاق�ة املتعاطي مع األم فهي، كام يرى الباحث 
عاق�ة مزدوجة قائمة عىل احلب والكراهية يف نفس الوقت، فالعاقة عاقة 
اعتامدي�ة ال تلب�ث أن تنتهي باهلج�ر والتخيل من جان�ب األم وتكون النتيجة 
رصاع ب�ني احلاجة واالس�تقال والتاميز واحلاجة إىل االعت�امد، واخلوف من 
اهلج�ر والتخ�يل وفق�دان احل�ب، ويظه�ر أثر املخ�در يف كونه يس�هم يف حل 
رصاعات االعتامد، حيث يصبح بمثابة الس�ند، وموضوع احلب الذي يرمتي 
املدم�ن يف أحضانه يتهي�أ أن يكون املحب واملحبوب معًا، وكأن لس�ان حاله 

يقول: »لست يف حاجة إىل أحد« )الصواف، 1996م، 17(.

ويف دراس�ة حمم�د رمض�ان حمم�د مصطف�ى »تعاط�ي املخ�درات لدى 
الش�باب املتعل�م« يبن�ي الباح�ث بحث�ه ع�ىل االفرتاض�ات الرئيس�ية اآلتية 

)مصطفى، 1982م، 45(:

1� س�وء العاق�ة ب�ني الف�رد ووالدي�ه يؤث�ر ع�ىل البني�ة النفس�ية لدي�ه 
)سيكولوجيته( ويدفعه نحو التعاطي.
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2 � اعتامد الفرد عىل والديه بش�كل تام يؤثر عىل نفس�يته يف س�ن الرش�د 
ويدفع�ه إىل تعاط�ي املخ�درات عندم�ا يعجز يف التخل�ص من هذا 

االعتامد عىل والديه.

3 � اخت�اف أس�لوب الرتبي�ة ب�ني الوالدي�ن يؤث�ر ع�ىل نفس�ية األبناء 
ويدفعهم إىل تعاطي املخدرات.

وق�د خل�ص الباحث إىل مجلة م�ن النتائج كانت أمهه�ا أن املدمن يعاين 
بالفع�ل من مش�كلة االضطراب وفق�دان اهلوية، ويعود ذل�ك إىل اضطراب 
عاقت�ه م�ع أم�ه بالدرج�ة األوىل. وخاصة عاق�ة الذكور م�ع أمهاهتم. أما 
عاقة املدمنني مع آبائهم فتتصف غالبًا بالتمرد والعصيان. وبالنظر إىل أنه ال 
يستطيع أن يقيم عاقات وثيقة مع اآلخرين إثر حتطم صورة الوالدين بالنسبة 
ل�ه، فهو يفتق�ر إىل القدرة عىل الوصول إىل احلب بش�قيه الش�هوي واحلنان، 
فيج�د ذلك يف جلس�ات التعاطي التي توف�ر ل�ه إمكانية حتقيق الش�هوة أكثر 

من احلنان )مصطفى، 1982م، 45(.

3 .3 األرسة
تس�تحوذ قضاي�ا األرسة وما حييط هبا من مش�كات نفس�ية واجتامعية 
واقتصادي�ة ع�ىل اهت�امم الباحث�ني واملفكري�ن املعني�ني بقضاي�ا املخ�درات 
والعوامل املؤدية إليها، ملا هلا من تأثري قوي وفعال يف تربية األبناء وتوجيههم 
التوجيه الصحيح، فمن خاهلا يتعلم األبناء أنامط السلوك التي يامرسوهنا يف 
حياهتم اليومية، واجتاهات القيم التي حتدد أفضلياهتم يف احلياة ومعايري احلكم 
األخاقية التي يسقطوهنا عىل األشياء املحيطة هبم، فيصبح األبناء من خال 
عملي�ات التنش�ئة عامة، واألرسية خاصة أش�د ميًا ألنامط س�لوكية حمددة، 
وأكث�ر رغبة يف إنج�از أعامل خمتارة يف حياهتم، يف الوق�ت الذي يتجنبون فيه 
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أنامط�ًا عديدة من الس�لوك االجتامعي أيضًا، ويبتع�دون عن قضايا ومواقف 
يمكن أن تعود عليهم باملنافع لو أهنم اقرتبوا منها، غري أن ما يتعلمونه من قيم 
واجتاهات حترمهم من مزايا عديدة هي حق هلم، وقد تدفعهم ظروف التنشئة 
إىل ممارسة أنامط سلوكية تعود عليهم بالرر واألذى يف الوقت الذي كان يف 
مقدوره�م جتنب ذلك لو أهنم اخذوا مس�ارات أخرى يف حياهتم، فاألرسة، 
ك�ام يذهب إىل ذلك اهلم�رشي )2001م( هي املؤسس�ة الرتبوية األوىل التي 
ينش�أ فيه�ا الفرد، حيث تتش�كل فيه�ا ش�خصيته الفردي�ة واالجتامعية، فهنا 
يكتس�ب الفرد لغت�ه وعاداته وتقاليده، وقيمه، وعقيدته، وأس�اليب التعامل 
م�ع اآلخري�ن ومهاراته، وظلت األرسة لفرتة ليس�ت بعيدة املس�ؤول األول 
واألخري عن رعاية نمو الفرد من مجيع النواحي، قبل أن تشاركها مؤسسات 
اجتامعي�ة أخرى هذه املس�ؤولية، وهذا ما يراه بع�ض املتخصصني يف الرتبية 
وعل�م النفس من أنامط الس�لوك التي يكتس�بها الفرد م�ن عضويته يف مجاعة 
األرسة متت�د معه يف س�لوكه مع مجاعات املدرس�ة واللع�ب ومجاعات العمل 
يف املجتم�ع العام )مهرشي، 2001م، 268(، ويش�ري )املتويل 1420ه�( إىل 
املس�ألة نفس�ها، يف س�ياق حديثه عن أمهي�ة عملية التطبي�ع االجتامعي الذي 
تس�تند إىل فك�رة أن الطفل الب�رشي يولد عاجزًا، غري أن ه�ذا العجز يتيح له 
إمكانات ضخمة للتعلم والتكيف، ويشكل األساس الذي تقوم عليه عملية 
ارتقائه اجتامعيًا ونفس�يًا، مما يس�اعد يف تش�كيله وإعادة تكوينه وفقا للبيئات 

االجتامعية والفلسفات الرتبوية املختلفة )متويل، 1420ه�، 81(.

إن لألرسة دورًا أساسيًا يف تنشئة األبناء وتأهيلهم نفسيًا واجتامعيًا حتى 
يكونوا قادري�ن عىل بناء ذواهتم وفق املعاي�ري االجتامعية واملبادئ األخاقية 
الت�ي يع�ود إليها الفضل يف وحدة املجتمع ومتاس�ك أبنائه، مما يعطي لألرسة 
دورًا مفصليًا وأساسيًا يف محاية األبناء من االنجراف نحو االنحراف وممارسة 
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األنامط السلوكية التي هتددهم عىل املستوى الشخيص، وهتدد املجتمع الذي 
ينتم�ون إليه، ويف هذا الس�ياق يش�ري )صال�ح الرمي�ح 2004م( إىل جمموعة 
م�ن املب�ادئ التحليلية الت�ي تب�ني دور األرسة يف عملية التنش�ئة، فاآلباء هم 
القدوةاحلسنة أو السيئة بالنسبة إىل أبنائهم، بسبب أن األبناء يتخذون آباءهم 
نامذج يقتدون هبا، ويتعلمون أنامط الس�لوك املختلفة، مما جيعل س�لوك اآلباء 
وأن�امط فعلهم مصدر تأثري يف س�لوك األبناء وتوجيه هلم، وهلذا فإن التنش�ئة 

السليمة لآلباء تقوم عىل دعائم أساسية منها )الرميح، 2004م، 10(:

1 � أن يك�ون اآلباء قدوة حس�نة لألبناء من حيث االس�تقامة والصدق 
واألمان�ة والصف�ات األخاقي�ة احلس�نة، ذل�ك أن األبن�اء يقتدون 
باآلب�اء، ومن خال عملية التطبي�ع االجتامعي يتعلم األبناء مكارم 
األخاق ويكتس�بون حماسن العادات، ويف ذلك يقول الرسول > 

يولد املولود عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه.

2 � أال يك�ون اآلباء متناقضني يف أفعاهلم م�ع أقواهلم، كأن يأمر األبوان 
أبناءمه�ا بالصدق، بينام يامرس أحدمه�ا أو كامها الكذب يف تفاعله 
م�ع اآلخري�ن، أو كأن يأم�ران أبناءمها باالمتناع ع�ن التدخني ومها 
يامرس�ونه، أو تأكيد صلة الرحم، يف الوقت الذي تبدو عليهم أنامط 
سلوكية تدل عىل قطع الرحم، ويف ذلك يقول اهلل عز وجل يف حمكم 
ِذيَن آَمنُ�وا مِلَ َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن ﴿2﴾{)س�ورة  َا الَّ كتاب�ه }َي�ا َأهيهُّ

الصف(.

3 � أال يس�تخدم اآلباء فاحش القول وبذيء األلفاظ، كالكفر والكام 
البذيء ملا قد يرتكه من أثر سيئ عند األبناء ويعتادون عليه يف حياهتم 
العادية، مما يصعب عليهم فيام بعد االمتناع عن اس�تخدام مثل هذه 
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األلف�اظ والعبارات، بعد أن تصبح اعتيادية يف الس�لوك االجتامعي 
داخل األرسة وخارجها.

4 � ال ب�د م�ن املس�اواة يف املعامل�ة بني الذك�ور واإلن�اث، ألن األبوين 
اليعرفان بالضبط أهيام أنفع فيام بعد، كام جيب عدم التفريق يف املعاملة 
بني األبناء الذكور أنفس�هم، أو اإلناث أنفسهم، بسبب أن اختاف 
املعامل�ة يولد اخلصومة بني األبناء أنفس�هم، واحلقد والكراهية ويف 
ذل�ك يقول الرس�ول الكريم > »س�اووا بني أوالدك�م يف العطية« 

رواه الطرباين.

5� أن حيس�ن اآلب�اء تربي�ة األبن�اء ويعلموهن�م عل�وم الدي�ن والدني�ا 
ويكلفوهن�م حتى يقدروا عىل العمل، ويف ذلك يقول الرس�ول > 

)ألزموا أوالدكم وأحسنوا إليهم(. 

6 � أن هيتم اآلباء بتمس�ك اآلبناء بدينهم، وحيرصون عىل أداء الصوات 
يف أوقاهتا يف املسجد ويأمروا أبناءهم بذلك ويصطربوا عليها.

7 � جيب أن يتعامل اآلباء مع اآلبناء بالعطف والرمحة حتى ينش�أ األبناء 
عىل الرتاحم والتعاطف والتواد، لقوله > )حق الولد عىل والده أن 

حيسن أدبه وحيسن تربيته(.

8 � أن ال يتص�ف اآلباء بالبخل ع�ىل األرسة يف اإلنفاق، ألن أي تقصري 
يف هذا املجال يدفع األبناء إىل االنحراف.

ويأخذ صالح رميح بتحليل جمموعة من العوامل األرسية التي تؤدي إىل 
تعاطي املخدرات بني األبناء، وتأيت يف مقدمة هذه العوامل املشاكل األرسية، 
وخاصة املش�اكل الت�ي تظهر بني األبوي�ن، وتعاطي أحد األبوي�ن أو كليهام 
للمخدرات، فمن ش�أن ذلك أن يساعد يف تس�ويغ التعاطي بالنسبة لألبناء، 
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وغي�اب التوجيه األرسي، واهتامم كل من األبوين بقضاياه املهنية والعملية، 
وت�رك األبناء يف املوقع األخري من حيث التوجيه والرعاية الس�ليمة، وأخريا 
س�وء الرتبية التي يق�دم عليها أحد األبوين أو كامه�ا بحكم ضعف ثقافته، 
وقلة خربته احلياتية، مما جيعلهم يامرس�ون أنامطًا س�لوكية غري س�ليمة، بحق 

أنفسهم وبحق أبنائهم عىل حد سواء )الرميح، 2004م، 15(.

ك�ام يتناول الرمي�ح أيضًا بالرشح جمموع�ة من العوامل الت�ي يمكن أن 
تؤدي إىل تعاطي املخدرات، ففي دراس�ة مطبقة عىل عينة من طاب جامعة 
الكويت عن أهم أسباب تعاطي املخدرات من وجهة نظر الطاب اجلامعيني 

أنفسهم وجد أن أكثر العوامل أمهية )الرميح، 2004م، 15(:

1 � أصدقاء السوء، وعدم إبعاد األبناء عن الصحبة السيئة.

2 � التفكك األرسي )انفصال � طاق(

3 � ضعف الوازع الديني.

4 � ع�دم اس�تغال وق�ت الف�راغ، وعدم ش�غله بأش�ياء مفي�دة، ففراغ 
األبناء يدفع إىل البحث عام هو ممنوع، وخاصة يف ظل غياب الرقابة 

األرسية.

5 � ضعف رقابة األرسة عىل األبناء، مما يرتك هامشًا غري صحيح يف حياة 
األبناء.

6 � توفر املال والرتف وسهولة احلصول عليه.

7 � اهلروب من املشكات التي يعيشها األبناء.

8 � ضعف التوعية اإلعامية بأخطاء املخدرات ورضرها.
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كام تظهر دراسة )بسيوين 2003م( أن األسباب األرسية كانت من أهم 
األسباب التي أدت إىل انتشار املخدرات بني الطاب، وذلك من وجهة نظر 
أس�اتذة اجلامع�ات، ومعلمي التعليم الثانوي، وكان من أهم هذه األس�باب 
انفص�ال األب عن األم، واملرصوف الزائد، والرتبية األرسية القارصة نتيجة 

التدليل الزائد )بسيوين، 2003م(. 

ويتواف�ق مع هذه النتائج ما توصل إليه )مجعة، 2008م( من أن ختلخل 
االس�تقرار يف ج�و األرسة، ممثل�ة يف مواجهة مش�كات أو خاف�ات عائلية 
تتمث�ل يف انخف�اض مس�توى الوفاق ب�ني الوالدين، وال�ذي يصل يف بعض 
األحي�ان إىل اهلج�ر أو الطاق الذي ينتج عنه إحس�اس األبن�اء بعدم اهتامم 
والدهي�م هب�م فيبحثون عن بديل قد هيوي هب�م إىل االنغامس أو االنخراط يف 

املخدرات.

إليه�ا )اخلال�دي،  الت�ي توص�ل  وكان م�ن أه�م األس�باب األرسي�ة 
1423ه�( يف دراس�ة األس�باب املؤدية إىل اإلدمان الت�ي دفعت الطاب إىل 
اإلقبال عىل تعاطي املخدرات، التفكك العائيل واهنيار األرسة، والتأثر بأحد 
أفراد األرسة، وعدم وجود ضابط اجتامعي يف األرسة، والقس�وة الزائدة عىل 
األبناء، والقدوة السيئة من قبل الوالدين، وضغط األرسة عىل االبن من أجل 
التف�وق، ويضاف إىل ذلك أيضًا أن من األس�باب األرسية التي توصل إليها 
اخلال�دي إدم�ان أح�د الوالدين للمخ�درات، وعدم التكافؤ ب�ني الزوجني، 

وسفر الوالدين إىل اخلارج، وغياب التوجيه األرسي.

ك�ام توصل )عبدالغني، 2005م( يف دراس�ته إىل توضيح أهم الظروف 
والعوام�ل األرسية التي تس�هم يف انح�راف األبناء وتعاطيه�م للمخدرات، 

ومن ذلك )عبدالغني، 2005م(:
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1 � الرتبية اخلاطئة لألبناء.

2 � التصدع األرسي، ويقصد به فقدان أحد األبوين أو كليهام أو حدوث 
طاق بينهم وهذا ما يسمى بالتصدع الفيزيقي.

3 � العاق�ات األرسية، حيث وجد ازدي�اد حاالت التعاطي بني األبناء 
يف األرس التي يسودها التسيب أو التفكك، وتقل احلاالت إذا كانت 
العاقة ديمقراطية، أي يس�ودها احل�ب والتفاهم جنبًا إىل جنب مع 
التوجي�ه واحل�زم، فإن احتامالت إقب�ال األبناء ع�ىل التعاطي تكون 

ضئيلة.

4 � املس�توى القيم�ي واألخاق�ي لألرسة، ويقصد به أن�ه كلام انخفض 
ال�وازع الدين�ي ل�ألرس ال يس�مح لألبناء ب�ان تنمو ضامئره�م دينيا 
وأخاقيا، ومن ثم يرنو سلوكهم إىل االنحراف دون رقابة أو ضبط.

إن األرسة تس�هم يف احلف�اظ ع�ىل األبن�اء م�ن ه�ذه الظاه�رة الغريب�ة 
والدخيل�ة عىل املجتمع العريب، لذا جي�ب االنتباه إىل أن تربية األوالد التعني 
االلتف�ات ع�ىل رعايتهم ذهنيًا وأخاقيًا فقط، بل جي�ب احلرص عىل تربيتهم 
الرتبية احلس�نة التي التقل أمهية عامس�بق وحيتاجها اإلنسان  لتحقيق التوازن 
يف وج�وده، وه�ي التت�م إال برتبي�ة األوالد عىل قيم الدي�ن احلنيف وتوطني 
نفوس�هم عىل تق�وى اهلل وطاعته ألن ه�ذا هو الوازع الداخ�يل وخط الدفاع 
األخ�ري الذى يلوذ به اإلنس�ان عند الرورة ليواجه رشور نفس�ه ومغريات 
الدنيا ووس�اوس الش�يطان )اللجن�ة الوطنية ملكافحة املخ�درات بالكويت، 

2002م، 205(.
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3 .4 مجاعات األقران
تعد مجاعات األقران باإلضافة إىل األرسة واحدة من العوامل األساسية 
التي تؤدي إىل التعاطي، كام تش�ري إىل ذلك الدراسات العربية املعارصة ذات 
الصل�ة، فه�ي البيئ�ة التي حتي�ط باألبن�اء وتؤث�ر يف س�لوكهم ويف اجتاهاهتم 
ومشاعرهم وأحاسيسهم، وقد تتوافق مع األرسة فيام تعززه يف نفوس األبناء 
م�ن قيم واجتاهات، وق�د تناقضها، ويف هذه احلالة يمك�ن جلامعات األقران 
أن تناف�س األرسة يف حماولة اس�تقطاب األبناء وجذهب�م إىل تكويناهتا، وعىل 
قدر ارتباط األبناء باألرسة وانشدادهم إليها يأيت تأثري مجاعات األقران الذي 
يتضاءل مع قوة االرتباط باألرسة، وينمو بقوة مع ضعف االرتباط األرسي، 
وبالنظر إىل ماتشهده األرسة العربية من تفكك ارتفعت نسبته قياسًا إىل ماكان 
عليه يف فرتات زمنية سابقة، فإن أثر األقران يزداد بقوة يف األبناء، ويف تكوين 
اجتاهاهتم ومش�اعرهم وأحاسيسهم، ويف أنامط الس�لوك التي يامرسوهنا، بام 
يف ذل�ك مظاه�ر االنحراف املختلفة، حت�ى إن تأثري مجاع�ات األقران يفوق 
يف أمهيت�ه تأث�ري وس�ائل اإلعام يف الكثري م�ن احلاالت كام يذه�ب إىل ذلك 

)شكور 2001 م(.

ويف ه�ذا الص�دد جي�د غان�م )2005م( أن اخلطر الذي يع�ود إىل رفاق 
الس�وء إنام يزداد بوضوح يف مرحلة الفتوة والش�باب، حيث يكون األبناء يف 
مرحل�ة املراهق�ة، فإذا ما اقرتن ذلك مع ضع�ف الرتابط األرس ي، والطاق 
واملش�اكل األرسية والنفس�ية واالقتصادي�ة، باإلضافة إىل مش�كات الغرية 
واحلقد واحلس�د، فمن ش�أن ذلك كله أن يس�هم يف إقبال الفتيان والش�باب 

نحو التعاطي )غانم، 2005م، 20(.
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كام يش�ري )س�ويف، 1996م(، ومن خال دراس�اته التي أجريت عىل 
املجتمع املرصي إىل أن تأثري رفقاء السوء كان أقوى األسباب التي تؤدي إىل 
تعاط�ي املخدرات واملؤثرات العقلية بني الش�باب، األم�ر الذي يؤكده أيضا 
)غانم، 2005م( الذي جيد أن تأثري رفاق السوء يأيت أرسع يف مرحلة الشباب 
حي�ث يكون الش�اب قابًا للتأثري، خاص�ة يف مرحلة املراهق�ة، حيث تكون 
مقاومت�ه ضعيفة، واس�تجابته ملا حيي�ط به أكرب من رفضه، ك�ام أثبتت بحوث 
)ش�يفر وزمائ�ه، 2006م( أن مجاع�ة األق�ران واألصدقاء هتيئ الش�خص 
لعملية التعاطي من خال حب االس�تطاع واالنضامم لتلك اجلامعة، فتأثري 

األقران أقوى من تأثري اإلدمان يف عملية التعاطي.

ك�ام توص�ل الزغب�ي )2008م( إىل أن رف�اق الس�وء يش�كلون املرتب�ة 
األوىل يف دف�ع األف�راد إىل تعاطي املخدرات فقد دلت دراس�ته يف الس�جون 
يف مدينة الرياض، عىل أن رفاق الس�وء كان العامل األول يف ترتيب العوامل 
الت�ي دفعت للوقوع يف املخ�درات يف مرحلتي املراهقة والش�باب )الزغبي، 

2008م(.

3 .5 التعليم ومشكلة تعاطي املخدرات
تويل الدراس�ات العربي�ة املعنية بموضوع تعاطي املخ�درات والعوامل 
املؤدية إليه�ا اهتامما كبريا بالعامل التعليمي وظروف املؤسس�ات التعليمية، 
خاص�ة بعد أن أصبح�ت هذه املؤسس�ات منظومات اجتامعي�ة تتفاعل فيها 
عوام�ل جمتمعية عديدة وتؤثر يف عملية التكوين االجتامعي والنفيس لألبناء، 
إذ يميض الطفل فيها جزءًا كبريا من حياته، ويعرف من خاهلا أنامطًا متعددة 
م�ن التفكري وط�رق الس�لوك وأش�كاله وكيفية التأث�ري يف اآلخري�ن والتأثر 
هب�م، وآليات االنضامم إىل اجلامعات والش�لل وكيفي�ة التوافق مع األصدقاء 
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ومنافستهم وآليات الرصاع والتناقض ووسائل التهديد االجتامعي والثواب 
والعق�اب، وغري ذلك من األم�ور التي جتعل من املؤسس�ة التعليمية بالفعل 

واحدة من العوامل التي يمكن أن تؤدي إىل التعاطي، أو الوقاية منه.

فف�ي حتليلها ألمهية املدرس�ة ودورها يف املجتم�ع العريب جتد فوزية بكر 
)2005م( أن املدرس�ة مؤسسة اجتامعية ترتكز رسالتها )بالنسبة إىل املجتمع 
العريب( يف حتقيق الرتبية اإلس�امية بأسس�ها الفكرية والعقائدية والترشيعية 
وتنمي�ة مواهب األبناء وتنمي�ة قدراهتم، وتتلخص وظائفه�ا يف نقل الرتاث 
الثق�ايف وتعزيز اهلوية الثقافية واالجتامعية يف وعي األبناء، وتس�هم يف عملية 
التامس�ك االجتامعي يف س�ياق عملي�ة التغري املنضبط نح�و األفضل )البكر، 

2005م(.

ويف سياق تناوله لدور املدرسة يف عملية الوقاية جيد )جعفر، 1416ه�( 
أنه إذا أقدمت املدرس�ة عىل فرض أس�لوب حمدد بشكل صارم ال يتوافق مع 
احلدود الدنيا الطبيعية حلقوق األبناء، وال يعطيهم قسطًا من احلرية والشعور 
باملس�ؤولية فإن من ش�أن ذلك أن يدفعهم إىل النفور من الدراس�ة واهلروب 
من املدرسة والرشوع إىل بعض األعامل غري املرشوعة اجتامعيًا، هبدف تأكيد 

شخصيته والتعويض عام يعانيه من قصور )جعفر، 1416ه�، 75(.
ويؤكد )طالب، 2008م( أمهية املدرس�ة يف حياة الفرد حتى يف املراحل 
الطويل�ة الت�ي تيل انتهاء دراس�ته، فاألن�امط الس�لوكية والع�ادات والتقاليد 
والقي�م واملث�ل وأش�كال العاق�ات االجتامعي�ة، وكل ما يتعلم�ه الطفل يف 
مدرس�ته يف مراح�ل طفولت�ه األوىل يصبح ج�زءًا من ش�خصيته يف املراحل 
العمري�ة الاحق�ة، ويرتك أث�ره واضحًا يف أنامط س�لوكه وأش�كال عاقاته 
االجتامعي�ة مع اآلخرين، األمر الذي يش�ري إىل أمهية األنامط الس�لوكية التي 
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يق�دم عليه�ا العاملون يف املدرس�ة من إداريني ومعلم�ني وعاملني، ملا هلا من 
تأث�ري بالغ األمهية بالنس�بة للطف�ل، ويضاف إىل ذلك تأث�ري مجاعات األقران 

)طالب، 2008م، 30(
كام تبني الدراس�ات االجتامعية املعارصة أيضًا أمهية املدرس�ة يف الوقاية 
من االنحراف، ودورها األس�ايس فيجد سليم )1411ه�( يف هذا املجال أن 
العاقة الس�ليمة بني إدارة املدرس�ة املمثل�ة بمديرها، واملعلمني يف املدرس�ة 
تس�هم يف الكش�ف عن السلوك املنحرف يف البيئة املدرس�ية، وتشكل أساسًا 
صاحل�ًا لتقويم مظاهر اخللل واالنحراف يف س�لوك األبناء، كام أن من ش�أن 
العاقة اإلجيابية بني املدرس�ة والطالب أن تس�هم يف حتقيق االنضباط داخل 
املدرسة، وتقلل من مظاهر االضطراب، باإلضافة إىل كوهنا حتمي األبناء من 

خطر االنحرافات بأشكاهلا املختلفة )الريمي، 1426ه�، 40(.
ك�ام يتن�اول )صواحلة، ومصطفى 1415ه�( مس�ألة العاق�ة بني أنامط 
القيادة اإلدارية يف املدرس�ة وأشكال السلوك االجتامعي بني الطلبة، فيجدان 
أن إلدارة الص�ف وإدارة املدرس�ة تأثريًا كبريًا يف عملية التنش�ئة االجتامعية، 
فقد أثبتت الدراسات، أن نمط اإلدارة الديمقراطي يؤدي إىل إنتاجية أفضل 
بني الطلبة، ملا فيه من عوامل تدفعهم إىل الش�عور بالسعادة خال دراستهم، 
م�ع زمائه�م ومعلميهم، وجتعلهم أقل عدوانية يف س�لوكهم االجتامعي مع 
اآلخرين، يف حني يؤدي التحرر املفرط، الذي تستخدمه اإلدارة الفوضوية إىل 
حالة من الفوىض وانعدام النظام وامللل، كام أن النمط اإلداري االس�تبدادي 
يدف�ع التاميذ ألن يكونوا أكثر س�لبية وعن�ادَا وعصيانًا، وأكث�ر عدوانية يف 

سلوكهم االجتامعي )الريمي، 1426ه�، 20(.
ويف دراس�ته عن دور األرسة واملدرس�ة واملؤسس�ات الدينية يف الوقاية 
من االنحراف الفكري، جيد )الش�اعر 1431ه��( أن األمن الفكري بحاجة 
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إىل فكر أمني، فاحلامية من األفكار الدخيلة املؤدية إىل االنحراف تتم يف املقام 
األول م�ن قب�ل املتلقي هلذه األف�كار، فإذا كان زاده الفك�ري ضحًا متكنت 
منه األفكار املضللة، أما إذا كان خمزونه الفكري ثريًا بأسباب احلامية وحمصنًا 

بسياج املعرفة، فإن لديه من سبل احلامية ما يغنيه )الشاعر، 1431ه�، 1( 

والرتبية الصاحلة، كام يش�ري إىل ذل�ك )ناجح، 1999م(، هي تلك التي 
تساعد اإلنس�ان عىل توجيه العقل الستخدام ملكاته كلها يف اخلري واالبتعاد 
عن الرش، وهي تعنى بتغيري الس�لوك اإلنس�اين وتعديله وتوجيهه، فا فائدة 
يف التعلي�م لو اقت�رص األمر فقط ع�ىل التحصيل العلمي )ناج�ح، 1999م، 

.)203

إن مي�دان الرتبي�ة والتعليم، كام جيد ذلك حمم�د الطيطي )2002 م( هو 
األرح�ب واألج�دى لفعل أي تغي�ري يف حياة األمم واملجتمع�ات ومواجهة 
األخط�ار واألم�راض التي قد حتدق بأفراده، كانتش�ار املخ�درات واإلدمان 
عليه�ا، ذل�ك أن ه�ذا القطاع ه�و املعني واملقص�ود األول ملواجه�ة أي تغري 
حي�دث، فمص�در التغ�ري ال يوج�د يف األنظم�ة والقوانني بقدر م�ا يوجد يف 
األفراد، خاصة يف هذا العرص اجلديد، الذي يعرب فيه التغري عن نفس�ه بمعنى 
جدي�د يتطل�ب نوعًا من الرتبي�ة اليقوم ع�ىل إضافة مواد جديدة وأس�اليب 
جديدة فحس�ب، وإنام يقوم عىل نظرة تربوية جديدة شاملة تستمد عنارصها 
م�ن طبيعة هذا العرص اجلدي�د وإمكاناته يف إحداث التغري وتوجيهه وضبطه 

)الطيطي، 2002م، 213(.

ويذه�ب عم�ر عبي�د حس�نة إىل أن مؤسس�ات عدي�دة اهتم�ت كث�ريا 
بمش�كات تعاط�ي املخ�درات م�ن حي�ث ط�رق الع�اج، وإع�ادة تأهيل 
املتعاطني ودجمهم يف احلياة االجتامعية، وتطورت هلذه الغاية املشايف اخلاصة، 
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ودور الرعاي�ة غ�ري أن االهت�امم كان أقل وأضعف بكثري في�ام يتعلق بالتوعية 
وإصاح األفكار ومعاجلة األسباب التي تؤدي إىل شيوع الظاهرة يف أوساط 
الش�باب، وم�ادام اخلل�ل يف التعامل مع املش�كلة قائ�اًم يرى عبيد حس�نة أن 
املخرج�ات تبق�ى كام هي، وقد توهم الكثريون بأن األش�ياء املادية كانتش�ار 
املخدرات وتعاطيها بني الش�باب العاقة هلا باألفكار، غري أن هذه األش�ياء 
يف حقيقتها صورة جمسدة لألفكار، واألفكار هي التي تستدعي األشياء التي 
حتم�ل يف ثناياه�ا ثقافة الفكرة، فهي ال تنش�أ من فراغ، إنام ه�ي نتاج ملنظومة 

فكرية )أبو إسامعيل، 1429ه�، 110(.

إن التأث�ري ال�ذي يمك�ن أن تؤدي�ه املدرس�ة واملؤسس�ات التعليمية إنام 
ي�أيت م�ن جوان�ب عدي�دة، تس�تقطب انتب�اه األبن�اء وعقوهلم ومش�اعرهم 
وأحاسيس�هم، فه�ي تق�دم هلم املع�ارف واملعلومات التي تش�كل األس�اس 
يف تفاعله�م م�ع بيئاهتم يف املس�تقبل، وتع�زز بينهم القيم واملعاي�ري الضابطة 
للسلوك، ولعمليات التفاعل املشار إليها، وهي فوق هذا وذاك حتتضن األبناء 
من خال مؤسس�اهتا الرس�مية وتنظيامهتا االجتامعية غري الرسمية التي تتيح 
هل�م إمكانية التع�رف عىل كيفية التفاعل االجتامع�ي، واالنضامم للجامعات، 
والطرق التي يستطيعون من خاهلا احلصول عىل حقوقهم وتلبية حاجاهتم.

3 .6  وسائل االتصال احلديثة واملؤسسات اإلعالمية
تشكل وسائل االتصال احلديثة واحدة من مصادر املعلومات األساسية 
الت�ي يعتمد عليها األف�راد يف الوقت الراهن، مع اخت�اف درجات االعتامد 
عليها والوثوق هبا، وبرغم ذلك مل تعد وس�ائل اإلعام مصدرًا للمعلومات 
فحس�ب، بل باتت مصدرًا أساس�يًا من مص�ادر القيم واالجتاه�ات وامليول 
والعواطف وكل ما من ش�أنه التأثري يف وعي األفراد وأنامط س�لوكهم، وهلذا 
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يعد اإلعام واحدًا من العوامل التي يمكن أن تسهم يف تشكيل ثقافة تعاطي 
املخ�درات وانتش�ارها يف املجتمع بحس�ب الغايات الت�ي تضمرها األعامل 
اإلعامي�ة، وعىل الرغم من تباين األفكار وتفاوت اآلراء حول ما يمكن أن 
يؤدي�ه اإلعام يف هذا املجال، غري تأثريه الس�لبي يف وعي الش�باب والفتيان 
الذي�ن يتطلعون إىل بن�اء نامذج يقتدون هبا يظهر من خال ما تقدمه وس�ائل 
اإلع�ام من أعامل درامية ومسلس�ات تلفزيونية تلقي الضوء عىل الس�ياق 
الع�ام الذي تتم م�ن خاله عملية تعاط�ي املواد املخدرة واملؤث�رات العقلية 
بأنواعها املختلفة، ويف ذلك يش�ري )كامل، 2007م( إىل أن )99%( من أفراد 
األرسة ق�د س�بق هل�م االس�تامع عن املخ�درات من خ�ال التلفزي�ون، وأن 
التلفزيون يعد املصدر الرئييس للمعلومات بالنسبة إىل أفراد األرسة، وخاصة 
الش�باب منهم واألطفال الذين يتعرضون للمش�اهدة الطويلة بدافع التسلية 
والرتفيه واالسرتخاء، ويعد ذلك عامًا رئيسيًا للتقليد واملحاكاة والتجريب 
بام شاهدوه من برامج ودراما خمتلفة تعزز أنامطًا خمتلفة من السلوك املنحرف، 

ومنها التدخني وتعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية )كامل، 2007م(.
ويف هذا السياق يشري )الباز، 1421ه�( إىل أن أجهزة اإلعام يف الدول 
العربي�ة واإلس�امية قامت ب�رشاء كميات كب�رية من األفام واملسلس�ات 
اهلابطة لعرضها يف املجتمع العريب واإلس�امي، فيتأثر الشباب والطاب بام 
يتم عرضه رغبة منهم يف التقليد واملحاكاة، وينظر الباز إىل ذلك عىل أنه جزء 
ال يتجزأ من التفكري اليهودي الرامي إىل تدمري العامل اإلس�امي، إذ يس�يطر 
اليهود س�يطرة تامة عىل صناعة الس�ينام يف هوليود، كام يس�يطرون يف الوقت 
نفسه عىل جتارة املخدرات وبيعها يف العامل اإلسامي، باإلضافة إىل سيطرهتم 
ع�ىل النوادي الليلية وصاالت القامر وجت�ار البورنو )جتارة املجات الداعرة 
والص�ور الفاضحة( وياحظ الباز أن أكثر مش�اهري الفنانني يف العامل هم من 



166

اليه�ود الذين يطل�ق عليهم نجوما وكواكب، وهم م�ن )أهل الفن الداعر(، 
ليقتدي هبم الش�باب والطاب فيدفعون يف أفامهم وأغانيهم ومسلساهتم 
آالف املايني من الدوالرات التي تدفعها الش�عوب عن طيب خاطر بعد أن 

يتم ختديرهم )كامل، 2007م(.
وغالبًا ما يس�تخدم اإلعاميون طرقًا ووس�ائل متع�ددة لرتويج عملية 
التعاط�ي والقبول هبا عىل املس�توى الس�لوكي والقيمي، م�ن خال تضمني 
أع�امل فني�ة درامي�ة أنامطًا س�لوكية م�ن التعاطي يف س�ياق اجتامعي إنس�اين 
وأخاقي أو وطني، مما يعزز تعاطف املش�اهد م�ع متعاطي املخدرات الذي 
يعاين من ظروف اقتصادية واجتامعية متعددة مقرونة بتجربة عاطفية صادقة، 
تنته�ي بنج�اح يربهن عىل قوة الش�خصية وتكام�ل مكوناهتا، مما يس�وغ له، 
بالنس�بة إىل املشاهد وخاصة بني الش�باب والفتيان، عملية التعاطي وجيعلها 
مقبول�ة بدرجة ما، غري أن هذا القبول يتس�ع يف أع�امل درامية أخرى، وينمو 
حت�ى يصبح معيارًا من معايري النجاح عىل غرار النامذج اخلادعة التي عززهتا 
وس�ائل اإلعام يف الوع�ي االجتامعي لدى األبناء، ورسع�ان ما يصبح هذا 
النمط الس�لوكي واح�دًا من األنامط الس�لوكية التي يامرس�ها الفاعل، وجيد 

شخصيته من خاهلا.
لق�د ب�ات لوس�ائل االتص�ال احلديث�ة تأث�ري كب�ري يف عملي�ة التنش�ئة 
االجتامعي�ة لألبن�اء، عىل الرغم م�ن أن اهتاممها يش�مل الفئ�ات االجتامعية 
املتع�ددة األخ�رى م�ن األطفال والش�باب وكبار الس�ن، مما جيع�ل وظائفها 
تتقاطع مع الوظيفة االجتامعية لألرسة ومجاعات األقران واملدرس�ة، ويظهر 
هذا التقاطع فيام تعزز وس�ائل اإلعام من قيم واجتاهات وأنامط س�لوكية يف 
ش�خصية األف�راد املتتبعني لرباجمها وموادها اإلعامية، ذلك أن املؤسس�ات 
اإلعامية عىل اختاف أش�كاهلا تتجه نحو تعزيز أنامط س�لوكية يف املجتمع، 
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خمتلف�ة يف طبيعتها ومس�اراهتا، بحس�ب طبيعة ه�ذه الوس�ائل، ومصادرها، 
واألدوات املس�تخدمة فيه�ا، واجله�ات الوصائي�ة عليه�ا، ف�إذا م�ا ج�اءت 
اجتاهاهتا ومس�اراهتا خمالفة ملس�ارات املدرس�ة واجتاهاهتا ظهر ذلك بأوضح 
ص�ورة له يف تناقض ش�خصية األبناء وتن�وع اجتاهاهتم، واخت�اف غاياهتم 
االجتامعية واالقتصادية والسياس�ية، ويدعو ذلك كله إىل رضورة املش�اركة 

االجتامعية بني األرسة املدرسة ووسائل االتصال املختلفة يف املجتمع.

وإىل جانب ذلك تعد وس�ائل اإلعام واحدة م�ن أكثر العوامل املؤثرة 
يف حياة الش�باب، وتوجيههم، نحو القضايا التي هيتمون هبا، وتش�غل باهلم، 
ويمتد تأثري هذه الوس�ائل إىل دفع الشباب إىل االهتامم بقضايا اجتامعية دون 
غريها، وتأيت وس�ائل االتصال الس�معية البرصية يف مقدمة وسائل االتصال 
من حيث درجة تأثريها يف وعي الش�باب ومش�اعرهم وأحاسيس�هم، ال بل 
أصبح�ت ه�ذه الوس�ائل ذات تأث�ري كبري يف الرشائ�ح الس�كانية املختلفة يف 
أعامره�ا، فقد أصبحت جزءًا أساس�يًا من مكون�ات كل أرسة تقريبًا، ويتابع 
براجمه�ا كل أفراد األرسة، حتى املس�نون منهم والش�باب وصغار الس�ن من 
األطف�ال، ومن املاح�ظ أن براجمها، وخاصة برام�ج التلفزيون منها، تتوزع 
إىل برامج عامة يش�رتك يف متابعتها أغلب أفراد األرسة، وبرامج خاصة بكل 
رشحية سكانية. وقد استطاع التلفزيون بالفعل أن يفرض وجوده يف املجتمع 
واألرسة، خاصة بعد ظهور القنوات الفضائية التي أوجدت مس�احة واسعة 
لنقل ثقافات األخرين إىل جمتمعنا اإلسامي بكل ما حتمله من أيدولوجيات 
وس�لوكيات، الت�ي تق�دم من خ�ال الربامج املتنوع�ة كاألف�ام والندوات 
والربام�ج واملوضوع�ات الت�ي تروج بحس�ب السياس�ات اإلعامية هبدف 

التأثري يف الشخصية املسلمة )القييس، 2007م(
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ويذهب )احلوش�ان، 2004م( إىل أن الوعي األمني يعد رشطًا أساس�يًا 
للوقاية من اجلريمة واالنحراف، وهو يتطلب جمموعة من املعارف واملعطيات 
الت�ي تتف�ق مع مصلح�ة الفرد حلامية نفس�ه وجمتمعه، وتش�مل ه�ذه املعارف 
واملعطيات املس�ائل الترشيعي�ة واألمنية واألنظم�ة ذات الصلة باملوضوعات 
األمني�ة، ومعرفة املحاذير واالحتياطات األمني�ة، وحجم األخطار التي هتدد 

احلياة العامة وغريها )احلوشان، 2004م، 83(.

ويف ه�ذا الس�ياق أيض�ًا جيد القي�يس أن أكث�ر التحديات املع�ارصة التي 
تؤثر يف س�لوك الش�باب يتمثل يف أربعة حتديات أساسية هي وسائل اإلعام 
املعارصة، والعاطفة اجلياشة، والقراءة املغلوطة، واخللل يف منهج التلقي، أما 
وس�ائل اإلعام فيأيت يف مقدمتها التلفزيون، والسينام، والوسائل املقروءة من 
كت�ب وصحف وجم�ات وغريها من وس�ائل نرش املعرفة، التي أس�همت يف 
تقديم صور خمتلفة عن اإلسام،واملس�لمني، وأس�همت يف تشويه صورهتم، 
ثم العاطفة اجلياشة والغباء الفقهي التي حتمل يف مضموهنا عواطف ومشاعر 
إسامية ولكنها مبنية عىل معارف خاطئة، وتصورات غري دقيقة عن اإلسام، 
مم�ا يدفع بالش�باب إىل اختاذ مواقف ال تعتمد ال�رؤى الصحيحة، إنام تنجرف 
م�ع اخلطأ، وتأيت القراءات املنقوص�ة يف املوقع الثالث من حيث كوهنا واحدة 
من العوامل األساس�ية املؤثرة يف س�لوك الش�باب، وهي من أشد التحديات 
األخ�رى خطورة، لكوهنا تنطلق من داخل املس�لمني أنفس�هم، فهذه القراءة 
تنب�ع إما من غ�رور أو هوى، أو ق�راءة خاطئة للنص�وص الرشعية وخلل يف 
فهمه�ا، وجه�ل فقه املوازنات الرشعية، وأخريا اخلل�ل يف منهج التلقي الذي 
جيع�ل صاحب�ه مضطرب�ا يف صياغته العقلي�ة، لذا األصل يف منه�ج التلقي أن 
يكون عن القرآن والسنة واألئمة العدول، واملتأمل يف الوقائع جيد أن أكثر من 
ترك احلق أو صدَّ عنه، واتبع الباطل كان سببه هذا اخللل)القييس، 2007م(.
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3 .7 اتساع نطاق اجلريمة واجلريمة املنظمة ونمو مجاعات 
املصلحة

تأخذ الق�وى االجتامعية الفاعلة يف التجارة غ�ري املرشوعة للمخدرات 
موقعًا وس�طًا يف منظومة العوامل املؤدية إىل انتشار ظاهرة التعاطي واإلقبال 
علي�ه ب�ني الرشائ�ح االجتامعي�ة املختلفة، فهي جت�د يف ال�رشوط املوضوعية 
الس�ائدة املتمثلة بضع�ف املعايري األخاقية الضابطة للس�لوك ما يس�اعدها 
يف إنج�از غاياهتا االقتصادية واملادية وحتقي�ق العائدات التي يصعب حتقيقها 
بالطرق املرشوعة. ومن الطبيعي أن تعمل هذه القوى عىل تعزيز الواقع القائم 
وتس�هم يف إنتاجه. وبرغم أن الدراسات االجتامعية واالقتصادية والسياسية 
املعني�ة بظاهرة املخدرات متع�ددة جدًا، والرتاث النظري يف هذا املجال غني 
أيضًا، غري أن القضايا التي استحوذت عىل اهتامم املفكرين والباحثني ظهرت 
بش�كل واضح يف أشكال تعاطي املخدرات، وأس�بابه، واآلثار املرتتبة عليه، 
وغ�ري ذلك من املوضوع�ات، أما ما يتعلق بالقوى الفاعل�ة واملنتجة لظاهرة 
االس�تعامل غري املرشوع للمخ�درات فام زالت نادرة ج�دًا، وحتتاج إىل مزيد 

من التقيص والتحليل )األصفر، 1425ه�، 201(.

واملش�كلة أن االجت�ار باملخ�درات مل يعد وقفًا عىل جمموع�ة من املهربني 
الذي�ن ينت�رشون يف هذا البل�د أو ذاك، أو جمموعة من املروج�ني املبعثرين يف 
أطراف الدول، واملناطق النائية البعيدة عن مراكز التوطن الكبرية، إنام أصبح 
لتجار املخدرات تنظيامت اجتامعية واقتصادية كبرية متارس إىل جانب االجتار 
باملخ�درات أعامالً عديدة أخ�رى، فيها ما هو مرشوع بغطاء قانوين، وفيها ما 
ه�و ممنوع يعاقب عليه القانون. وهم يس�تقرون يف مراكز املدن، والعواصم، 
ويرتبطون ببعضهم بعضًا عرب شبكات منظمة تشمل يف عضويتها موظفني يف 
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الدولة ومتنفذين يف الس�لطة، وعددًا من التج�ار واملروجني الذين أصبحت 
التجارة غري املرشوعة بالنسبة إليهم املصدر األسايس لدخلهم، باإلضافة إىل 

أن هذه التجارة تدر عليهم أرباحًا هي أقرب إىل اخليال منها إىل الواقع.

وياحظ فتحي عيد )2006م( يف هذا املجال أن النمو املس�تمر لظاهرة 
تعاط�ي املخ�درات عىل مس�توى الع�امل، يرتبط بالتط�ور امللح�وظ يف أنامط 
اجلريمة عامة، واجلريمة املنظمة بش�كل خاص، فقد ثبت من املناقشات التي 
دارت يف هذا الشأن أن السلع غري املرشوعة مثل املخدرات واملؤثرات العقلية 
تنت�ج حملي�ا، غري أن توزيعه�ا جيري عىل صعي�د دويل، وأن جتم�ع املهاجرين 
غ�ري الرشعي�ني يتم داخل دولة ما، ولكن االجتار هب�م هو الذي يأخذ الطابع 
الدويل، )فتحي عيد، 2006م، 12(، وياحظ فتحي عيد أن إنشاء املنظامت 
اإلجرامية عرب الوطنية أدى إىل ظهور أسواق عاملية لتبادل السلع واخلدمات 
غ�ري املرشوعة، فالكارتي�ات يف أمريكا الاتينية تتبادل م�ع املافيا يف أمريكا 
الش�املية وأوروب�ا الغربية الكوكاي�ني واهلريويني كام حيدث تبادل األس�لحة 
واملخ�درات والدوالرات املزيف�ة، واحلجم املايل هلذه العملي�ات اإلجرامية 
يمك�ن أن يتجاوز امليزاني�ات الوطنية لعدد غري قليل من الدول )فتحي عيد، 
2006م، 12(، وق�د اتس�عت أنش�طة املنظامت عرب الوطنية لتش�مل االجتار 
غري امل�رشوع بالعقاقري املخدرة، واالجتار بالس�اح، واالجتار باملواد النووية 
وغريها من أس�لحة الدمار الش�امل، واالجتار بالنس�اء واألطف�ال، واالجتار 
بأعضاء اجلس�م، واالجت�ار باألجنة والبويض�ات امللقحة ورسقة الس�يارات 
وهتريبه�ا، وغس�ل األم�وال املتحصلة من اجلرائ�م، ورسقة املقتني�ات الفنية 

واآلثار، وهتريب املعادن النفيسة، وغريها..)فتحي عيد، 2006م، 13(.

ويس�تفاد من البحوث والتقارير املعنية بتجارة املخدرات واس�تخدامها 
غري امل�رشوع أن حجم الظاهرة ومقدار انتش�ارها يف الوطن العريب يدل عىل 
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أن عملي�ة التج�ارة غري املرشوعة للمخدرات ال تقوم عىل نش�اط جمموعات 
مبعثرة من األفراد، الذين مل جيدوا ألنفسهم عمًا منتجًا يف احلياة االقتصادية، 
أو جمموع�ة م�ن األف�راد التي مل يك�ن هلا حظ م�ن متابعة التعلي�م واحلصول 
عىل ش�هادات علمي�ة رفيعة، إنام تقوم هبذه العملي�ات جمموعات من األفراد 
ينتظم�ون يف ش�بكات منظم�ة، وبرامج عم�ل وخطط يتم تنفيذها بحس�ب 

املواقع التي يشغلها كل عضو  يف بنية التنظيم االجتامعي للشبكة.

وما يضفي عىل هذه الش�بكات صفة التنظيم هو تعدد النش�اطات التي 
تقوم هبا إىل جانب االجتار باملخدرات، فالقس�م الكبري منها يتصل بش�بكات 
الدعارة، ويامرس ضغوطًا عىل املؤسس�ات اإلدارية، ويستطيع حتقيق الكثري 
م�ن األغ�راض الت�ي تتوخاها اجلامع�ة بطرق غ�ري مرشوعة، مم�ا جيعل هذه 
اجلامع�ات مص�درًا حقيقي�ًا لنرش الفس�اد اإلداري يف املؤسس�ات احلكومية، 
وه�ي ف�وق ذلك قادرة ع�ىل إعادة اس�تثامر أمواهلا بمش�اريع ه�ي أقرب إىل 
الومهي�ة منه�ا لتعزيز عملي�ة التمويه التي متارس�ها، مم�ا جيعل نش�اطها قرينًا 

بمشكلة تبييض رؤوس األموال أو غسلها.

إن مجاعات املصالح املتعددة األغراض والشبكات اإلجرامية هي أشبه 
ما تكون بفريوسات األمراض الوبائية يف اجلسم احلي التي ال يمكن أن ترى 
مب�ارشة إنام يس�تدل عليها من اآلثار التي تنتجه�ا، والتغريات التي حتدثها يف 
بنية اجلسم ووظائف مكوناته. وطبيعي أن ختتلف تلك اآلثار بحسب طبيعة 
الفريوسات نفسها، وبحسب طبيعة اجلسم احلي، وقدرته عىل مقاومة الوباء 
أو االستسام له، فمخابر التحليل عىل تطورها، ودقة عملها مل تستطع حتى 
اآلن وضع املامح العامة لعدد من الفريوسات الوبائية إال من خال آثارها، 

وما تفعله من ختريب لبنية اجلسم.
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إن حجم الظاهرة وانتشارها يف الوطن العريب يدل عىل مستوى التنظيم 
الذي بلغته الش�بكات املنظمة يف عملها لرتويج املخدرات يف الوطن العريب، 
ومعظ�م دول الع�امل، م�ع أن ذلك خيتل�ف متامًا ب�ني الدول العربية بحس�ب 
خصائ�ص كل منه�ا. وإذا كان�ت الفروق تكم�ن يف درجة االنتش�ار وقدرة 
اجلامع�ات فإن معظ�م الدول العربية قد انتقل إليها الوباء ولكن بمس�تويات 
خمتلفة، ودرجات متفاوتة. كام أن غياب التش�خيص احلقيقي للظاهرة يؤدي 
إىل وض�ع اس�رتاتيجيات وخطط رسعان ما تس�توعبها ش�بكات املخدرات 
واإلج�رام املنظمة، وجتعل منها عوامل لتنمية ذاهتا بدالً من أن تكون عوامل 

للقضاء عليها )األصفر، 1425ه�، 203(.

واملاحظ أنه يصعب تصور الشبكات اإلجرامية وقد اقترص عملها عىل 
ن�وع حم�دد من األعامل التي يعاق�ب عليها القانون، إنام مت�ارس أعامالً خمتلفة 
بحس�ب الس�وق والعرض والطلب، فهي تعمل عىل تشجيع بيوت الدعارة 
وحتقي�ق الدخل الوفري من خاهلا، إىل جانب عمله�ا بالتجارة غري املرشوعة 
للمخدرات، إضافة إىل تورطها بقضايا الفس�اد السيايس واإلداري واملايل يف 
معظم دول العامل، بام يف ذلك الدول العربية ولكن بأشكال خمتلفة ومستويات 

متفاوتة.

وبالنظ�ر إىل أن مجاعات املصلحة وش�بكات التهريب املنظمة أصبحت 
متعددة األهداف، وتس�تحوذ عىل ق�در كبري من اإلمكانات املادية والبرشية، 
وتس�تطيع الوص�ول إىل مواق�ع متقدمة م�ن مواقع اختاذ الق�رار  فقد أخذت 
تعمل أيضًا عىل أن تدمج يف نش�اطاهتا بعض�ًا من رجال اإلدارة الذين يمكن 
هل�م أن يقدم�وا جلامعات املصلحة تس�هيات كبرية يف عملي�ات االجتار غري 
املرشوع باملخدرات. حتى أصبحت هذه اجلامعات تضم يف مكوناهتا إداريني 
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ومتنفذي�ن يف معظ�م ال�دول، ويع�ود إليهم ق�در كبري م�ن العائ�دات املالية 
واألرباح اخليالية )األصفر، 1425ه�، 204(.

غ�ري أن التنظي�م اهلي�كيل املتطور هل�ذه اجلامعات مل يكن ولي�د الظروف 
االقتصادية واالجتامعية التي عاشتها هذه اجلامعات يف أي من الدول العربية، 
إن�ام ج�اء إليها، إثر عمليات التواصل الواس�عة التي يعيش�ها املجتمع العريب 
منذ عرص النهضة وحتى اآلن. لقد عرف املجتمع الغريب، وخاصة الواليات 
املتح�دة األمريكية مجاع�ات املصالح منذ بدايات الق�رن العرشين، وأخذت 
هذه اجلامعات تس�تحوذ عىل اهتامم الباحثني واملفكرين يف العلوم االجتامعية 
من�ذ هناية احلرب العاملي�ة الثانية؛ نظرًا ملا لوحظ عن ه�ذه اجلامعات من دور 
مؤث�ر يف احلياة االجتامعي�ة واالقتصادية )اتزي�وين 1984م، 215(، وعندما 
أخذ املجتمع العريب يستورد من الغرب عامة، ومن الواليات املتحدة بشكل 
خاص الس�لع واألدوات والتقانات املختلفة، رسعان ما وجد نفسه يستورد 
أيض�ًا نظ�م العم�ل يف هذه اجلامعات نفس�ها الت�ي حتدد قن�وات التفاعل بني 

أعضائها، وخمطط احلقوق والواجبات املرتتبة عىل كل عضو من أعضائها.

وي�دل انتش�ار الظاه�رة وقوهتا ع�ىل أن ه�ذه الش�بكات واملجموعات 
ليس�ت جم�رد جمموعة أفراد تعج�ز الدول ع�ن ماحقته�م، وحماكمتهم، إنام 
ه�ي جمموع�ة من األفراد التي تس�يطر ع�ىل الوس�ائل واألدوات التي يمكن 
أن تش�كل مص�در خطر حقيقي عليها، أو مصدرًا إلدانتها. وهلذه األس�باب 
ف�إن التحليل املوضوع�ي للعوامل املؤدية النتش�ار ظاه�رة التعاطي يتطلب 
الوق�وف طويًا عند مجاعات التهري�ب والرتويج املنظمة، والتعرف عىل آلية 
عملها وعىل الكيفية التي تس�تطيع من خاهل�ا حتقيق غاياهتا ومصاحلها بأقل 

التكاليف املمكنة، وبأقل األرضار املحتملة.



174

إن ارتب�اط ظاهرة تعاطي املخ�درات واملؤثرات العقلي�ة والنمو املطرد 
هل�ا يف الوق�ت الراه�ن مع انتش�ار األش�كال اجلديدة م�ن اجلرائ�م واجلرائم 
املس�تحدثة يش�كل واح�دًا م�ن العوامل األساس�ية الت�ي أس�همت يف تزايد 
انتش�ارها وتعمي�ق األخط�ار املرتتبة عليه�ا، فمعرفة املخ�درات باتت أيرس 
بكث�ري م�ن ذي قب�ل، وكذلك م�ا يتعل�ق بنقلها والرتوي�ج هل�ا واملتاجرة هبا، 
بفضل التطور امللحوظ يف وس�ائل االتصال وسهولة املواصات واستخدام 
التقان�ات احلديثة واملتطورة يف معظم أرج�اء العامل، وهلذا ترتبط التجارة غري 
املرشوع�ة للمخ�درات يف الوقت الراهن مع انتش�ار مماثل ملامرس�ات أخرى 
يعاق�ب عليه�ا القانون، التق�ل يف خطورهتا عن خطورة املخدرات نفس�ها، 
كتهريب الس�اح، والتج�ارة باألعضاء البرشية، وغريه�ا، فطريقة احلصول 
عىل املخدرات وأس�لوب التعاطي ال يتامن بالطرق التي يقرها العرف العام، 
أو تقره�ا الدول�ة يف ترشيعاهت�ا القانونية، وذلك عىل مس�توى االس�تهاك، 

واإلنتاج والتوزيع معًا.

وإذا كانت النتش�ار ظاهرة تعاطي املخدرات أبعاد اقتصادية وسياس�ية 
متنوعة تعمل ع�ىل حتقيقها منظامت التجارة غري املرشوعة للمخدرات، التي 
تكت�يس طابعًا دولي�ًا يف معظم األحيان، فإن هذه املنظامت ال تس�تطيع إنجاز 
أغراضه�ا ما مل تكن عىل صل�ة وثيقة بجامعات املصلحة وش�بكات اإلجرام 
املنت�رشة يف معظ�م الدول، التي يتمتع عدد من أفرادها بمواقع نفوذ وس�لطة 
متكنه�م من ممارس�ة أع�امل إداري�ة وتنظيمي�ة تس�اعد يف تروي�ج املخدرات 
وانتش�ارها ع�ىل امت�داد الدول�ة التي يعيش�ون فيها، وتس�اعدهم جمموعات 

خمتلفة من الناس.

ويعود ارتباط تعاطي املخدرات بمامرسة اجلرائم األخرى إىل ما يرتتب 
عىل التعاطي من آثار س�لبية متس بنية الش�خصية االجتامعية للفرد وتوازهنا، 
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مم�ا جيعل احلاجة امللحة لتعاطي املخدرات تفوق احلاجات األخرى، ويندفع 
الفرد إثر ذلك ملامرسة أشكال أخرى من السلوك؛ بغية احلصول عىل ما يلبي 
حاجات�ه يف التعاط�ي، وغالب�ًا ما تأيت هذه املامرس�ات خمالفة مل�ا هو متعارف 
عليه، وخمالفة للنظم االجتامعية والقوانني التي تقرها الدولة، وبذلك يصبح 
متعاطي املخدرات عىل استعداد نفيس ألن يامرس أفعاالً أخرى يعاقب عليها 
القانون، حتى لو كانت العقوبات املرتتبة عىل ذلك أكرب بكثري من املتعة التي 
يشعر هبا، خاصة بعد أن يصل تعاطيه للمخدر مرحلة االعتامد وعدم القدرة 

عىل التخيل عنه، مما يدفعه إىل عمل أي يشء مقابل حصولة عىل اجلرعة.

أم�ا العائ�دات املادية الكبرية الت�ي حيققها مرجو املخ�درات فهي تفرس 
م�ن اجله�ة الثانية، ارتباط مش�كلة التعاط�ي باجلرائم املنظم�ة األخرى، فهم 
يتمكنون من احلصول عىل أرباح عالية ال يستطيعون احلصول عليها بالطرق 
املس�موح هبا رشعًا وقانونًا، مما جيعل اهتاممهم هب�ذه األرباح يفوق اهتاممهم 
بالقي�م اإلنس�انية واألخاقية الت�ي تضع ألعامهل�م إطارًا ال يمك�ن جتاوزه، 
وحت�د من األرباح التي تعود إليهم من جراء ترويج املخدرات. ومع انحال 
منظومات القيم االجتامعية بالنسبة إىل مروجي املخدرات يصبح استعدادهم 
ألن يقدموا عىل ممارس�ات أخرى خمالفة للنظم والقوانني أيضًا. وهلذا ترتبط 
شبكات ترويج املخدرات يف كثري من األحيان مع شبكات الدعارة، والفساد 
اإلداري واملايل يف املؤسس�ات العامة وغري ذلك من مظاهر الفساد واجلريمة 

يف املجتمع.

ويضاف إىل ذلك، من جهة ثالثة، عىل مس�توى اإلنتاج إذ تعد عمليات 
إنت�اج املخ�درات بحد ذاهتا خمالف�ة للقوانني واألنظمة يف معظ�م الدول ما مل 
تكن بإرشاف املؤسسات الرس�مية التي تقرها الدولة، التي تقيد استخدامها 
لألغ�راض الطبي�ة، أم�ا اإلنتاج هبدف الرتوي�ج والتعاطي فه�و خمالف لكل 
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النظ�م األخاقية والدس�تورية يف معظم أنح�اء العامل. ومت�ى أقدمت مجاعة 
م�ن الناس ع�ىل إنتاج املخدرات بغرض الرتويج هل�ا واحلصول عىل األرباح 
الكب�رية من خاهلا، وبمعزل عن إرشاف الدولة فإهنا حتتاج ألن تقوم بأعامل 
خمالف�ة للقوان�ني حتى تتمكن من تغطي�ة أعامهلا غري املرشوع�ة، التي تضعها 
موض�ع مس�اءلة قانونية يف حال وقوعها بس�لطة الدولة، هل�ذا جتد اجلامعات 
املنتج�ة للمخ�درات رضورة ممارس�ة الضغوط غ�ري املرشوعة يف أساس�ها، 
والعمل عىل دفع الرشاوى الكبرية ملوظفي الدولة واستخدام مظاهر الفساد 
امل�ايل واإلداري يف الدول�ة لتجنب الفضائح التي يمك�ن أن تلحق بأفرادها، 
وبذل�ك تس�تطيع تنظي�امت التجارة غري املرشوعة حش�د عدد م�ن املوظفني 
والعم�اء داخ�ل كل دولة للعمل وفق مقتضي�ات مصلحتها مع تعويضات 

كبرية بالنسبة إليهم، ال يمكن حتققها دون هذا االرتباط.

ويض�اف إىل ذل�ك أن عملي�ات املتاج�رة باملخ�درات غالب�ًا م�ا تدف�ع 
باملنتج�ني واملروجني إىل االعتامد عىل التجارة باملقايضة يف كثري من األحيان، 
فيت�م توزي�ع املخدرات يف دول�ة ما من ال�دول، وحتّول العائ�دات املادية إىل 
منتج�ي املخ�درات أو جتارها يف دولة أخ�رى، وقد يتم اس�تبدال املخدرات 
التي يتم توزيعها ونرشها يف دولة ما بكميات خمتلفة من األسلحة والعتاد يف 
دول�ة أخرى. وقد يلج�أ منتجو املخدرات أو جتاره�ا يف بلد إىل رشاء أجهزة 
وتقان�ات صحي�ة وطبية يف بلد آخر، مس�تفيدين من جرائ�م تبييض رؤوس 
األموال التي باتت واس�عة االنتشار يف املرحلة الراهنة، ويف ظروف عمليات 
التواص�ل اهلائلة بني ال�دول واملجتمعات عىل اختاف مس�تويات تطورها. 
وهب�ذه الط�رق تس�تطيع منظامت التج�ارة غ�ري املرشوعة أن ترب�ط مجاعات 
املصال�ح يف الدول املختلفة مع بعضها، حت�ى تصبح هذه اجلامعات جزءًا ال 

يتجزأ من بنية الشبكة بصورة عامة.
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وتش�ري مقدم�ة اتفاقي�ة األم�م املتح�دة ملكافح�ة االجت�ار غ�ري املرشوع 
باملخ�درات إىل أن الدول املعنية باالتفاقية تدرك أن االجتار غري املرشوع يدر 
أرباحًا وثروات طائلة متكن املنظامت اإلجرامية من اخرتاق اهلياكل احلكومية 
واملؤسس�ات التجارية واملالية املرشوعة وتلويثها وإفس�ادها )األمن واحلياة، 
الع�دد 232، 41(، ويف هذا الس�ياق يش�ري تقرير إخب�اري يف تاياند إىل أنه 
تم اكتش�اف ش�بكة لرتوي�ج املخدرات، ومتكن�ت الس�لطات التاياندية من 
إلقاء القبض عىل 250 ألف تاجر خمدرات من بينهم 119 مسؤوالً حكوميا 
خال العام املايل 1999م)www.suhuf.net.sa(، ويشري ذلك إىل االرتباط 
الوثيق بني جتار املخدرات ومجاعات املصلحة املنترشة يف مؤسس�ات الدولة، 

التي تفيد منظامت التجارة غري املرشوعة بأضعاف ما تستفيده منها.

وتؤكد ذلك أيضًا دراس�ة أعدهتا هيئة األمم املتحدة يف هذا اخلصوص، 
فتش�ري إىل أن االجتار غري املرشوع باملخدرات غالبًا ما يقرتن بأنشطة إجرامية 
أخرى مثل ابتزاز األموال والتآمر والرش�اوى والفس�اد يف الدوائر احلكومية 
والته�رب الريبي، وانته�اك القوان�ني املرصفية والتحوي�ات النقدية غري 
املرشوع�ة، وانته�اك قوان�ني التصدير واالس�ترياد وارت�كاب جرائم العنف 
واإلرهاب. كام يتم يف كثري من احلاالت استخدام املخدرات بدالً من النقود 
ملقايضتها باألسلحة، وتتمتع شبكات عديدة لاجتار غري املرشوع للمخدرات 

ببأس شديد يف بقاع معينة من العامل )هيئة األمم املتحدة، 1408ه�، 24(

ويش�ري عيل أمح�د راغب إىل أن عملية التهريب تب�دو للوهلة األوىل بأن 
حلقاهت�ا مبعث�رة، وال رب�اط جيمعه�ا، غري أن األم�ر يف الواقع خمتل�ف متامًا، 
فعملي�ات التهري�ب مرتابطة بني بعضها ب�دءًا من اإلنت�اج والتصنيع وانتهاًء 
بالتج�ارة والتوزي�ع، وه�ي تنط�وي عىل أنش�طة معادي�ة للمجتم�ع كتنظيم 
العصابات والتآمر والرشوة والفس�اد وهتديد املوظفني العموميني والتهرب 
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م�ن الرائ�ب وهتري�ب األم�وال بطرق غ�ري مرشوع�ة وحيازة األس�لحة، 
وارت�كاب املخالفات اجلنائية لقوانني التصدير واالس�ترياد وجرائم العنف. 
وكث�ريًا م�ا تس�تخدم املخدرات كوس�يلة ب�دالً م�ن األم�وال للمقايضة عىل 
األس�لحة، بل إن بعض الش�بكات الدولية  عرضت أم�ن بعض احلكومات 
للخطر. وأن أس�اليب املهرب�ني تتجدد بتجدد األيام واللي�ايل، فهي يف تطور 
مستمر، ومتصل، حيث يعكف أباطرة املخدرات عىل ابتداع أساليب جديدة 
ال تكاد ختطر عىل بال، وكلام تكشفت وسي�لة متخض�ت عبقريتهم عن وسيلة 

أخرى بدي�لة )األمن واحلياة، العدد 195، 16(.

وهل�ذا يوضح عيل أمحد راغب يف بحثه االجتار غري املرشوع للمخدرات 
أن املش�كلة أصبحت كب�رية للغاية، وأن دول العامل كافة تش�هد حربًا ضارية 
ع�ىل املخ�درات منذ م�ا يزيد عىل ثاث�ني عامًا، غ�ري أن احل�رب مل تنته بعد، 
ومل تنت�رص أي�ة دولة برغم إنف�اق امللي�ارات، وبرغم تعدد األجه�زة الدولية 
واإلقليمي�ة واملحلي�ة املعني�ة بمكافحة املخدرات. ويف البحث إش�ارة إىل أن 
مش�كلة املخ�درات مش�كلة عاملي�ة وأن التط�ور يف أنظمة االتص�ال أدى إىل 
حتس�ني قدرات مهريب املخدرات وجعلهم ينقل�ون ميادين املعركة إىل مواقع 
جدي�دة، ومن حتريك أمواهلم حول العامل، وجتهيز أنفس�هم بأحدث ما قدمه 
العلم من تقانات متطورة. ويش�ري الباحث إىل أنه عىل الرغم من االش�تباه يف 
ت�ورط حكومات معينة يف أنش�طة غ�ري مرشوعة لتجارة املخ�درات ووجود 
عاق�ات مش�بوهة مع بعض مجاعات اإلرهاب واملخ�درات فإن دوالً كثرية 
تزايد انش�غاهلا بعاقات خفية مع إمرباطوري�ات االجتار باملخدرات )األمن 

واحلياة، العدد، 234، 26(.

ويف هذا الس�ياق يبني فتحي عيد أنه م�ع بداية القرن العرشين كان عدد 
الدول التي تعاين من مشكلة املخدرات حمدودًا للغاية، أما يف العقود األخرية 
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منه فقد اكتس�بت املش�كلة طابع�ًا دوليا.ً وأصبحت ال�دول التي ال تعاين من 
إس�اءة استعامل املخدرات هي االستثناء، ومل تعد الفروق بني البلدان املنتجة 
والبلدان غ�ري املنتجة واضحة متامًا، فقد أصبحت البلدان املنتجة مس�تهلكة 
أيضًا، وامتدت عمليات اإلنتاج إىل البلدان املس�تهلكة، ومل تنج البلدان التي 
كان�ت يف يوم م�ن األيام من مناطق عبور لاجتار غ�ري املرشوع، إذ أصبحت 

اليوم مناطق مستهلكة أيضًا )األمن واحلياة، العدد 195، 19(.

ويشري فتحي عيد أيضًا إىل عامل أسايس من عوامل انتشار املخدرات،   
والذي يتمثل بتزايد القوة االقتصادية والنفوذ السيايس لكارتات الكوكايني 
ومافي�ا األفيونيات وبارونات احلش�يش، وخاصة يف البل�دان املنتجة وتنامي 
امت�داد نش�اطاهتا اإلجرامي�ة عرب ال�دول، وتوثي�ق التعاون ب�ني العصابات 
اإلجرامي�ة املنظم�ة يف جم�ال تبادل الس�لع واخلدم�ات واس�تخدام التقانات 
احلديثة ونظم االتصال املبكرة والربامج اإلعامية املتطورة واملموهة لتسويق 
املخدرات وفتح أسواق جديدة هلا، وزيادة طاقة األسواق القائمة، باإلضافة 
إىل أن مجاع�ات االجتار غري املرشوع أصبحت أكثر دهاًء وأتقن تنظياًم وأش�د 

قسوة وأوفر ماالً وأصعب اخرتاقًا )املرجع السابق(.

ويف س�ياق توضيح االرتباط ب�ني جتارة املخ�درات ومجاعات املصلحة 
املحلية، ياحظ أيضًا أن األموال الناجتة عن االجتار غري املرشوع للمخدرات 
ومتويل زراعتها وتصنيعها تشكل قرابة )70%( من األموال التي تم احلصول 
عليه�ا بط�رق غري مرشوعة، ويت�م العمل عىل إعادة اس�تثامرها باإلقدام عىل 
جريم�ة تبييض األموال، وتأيت األموال الناجتة عن ممارس�ة الفس�اد اإلداري 
وامل�ايل يف املؤسس�ات احلكومي�ة يف املوقع الثاين من األمهية، ث�م تأيت اجلرائم 

األخرى )عبد احلافظ،1421ه�، 54(. 
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غري أن هذه النس�بة ختتلف بني البلدان بحس�ب الظ�روف اخلاصة بكل 
منها، ففي املكس�يك عىل س�بيل املثال تراوح نسبة األموال القذرة الناجتة عن 
املخ�درات ب�ني )75%( و)90%( تدخ�ل احلدود املكس�يكية وجت�رى عليها 
عملي�ات التبيي�ض يف البن�وك واملص�ارف )عب�د احلافظ،1421ه��، 54(. 
وغالب�ًا ما تتم عملية غس�ل األموال الناجتة عن املخ�درات، والناجتة بالطرق 
األخ�رى من خ�ال التعاون مع أش�خاص متمرس�ني يف األنظم�ة املرصفية 
واحلس�ابات املرصفي�ة جمندين من قبل بارونات املخ�درات. فيتم إيداع جزء 
م�ن األموال املتحصلة من التجارة غري املرشوعة يف البنوك واملصارف، ويتم 
حتوي�ل اجلزء اآلخ�ر إىل جهات خمتلفة لتمويل صفق�ات جدي�دة والدخ�ول 
عملي�ة  تك��ون  وبذل�ك  املتخصص��ة،  االس�تثامري�ة  املرشوع��ات  ف��ي 
غس��ل األم��وال ق�د مت�ت دون خش�ية الوقوع حت�ت طائل�ة القان�ون )عبد 

احلاف�ظ،1421ه�، 55(.

ويس�تخلص م�ن ذل�ك أن النتائ�ج املرتتب�ة عىل انتش�ار ظاه�رة تعاطي 
املخ�درات، وخاصة فيام يتعلق بتضاعف األرباح املحققة لش�بكات التجارة 
غري املرشوعة حتدث تغذية راجعة، وتس�هم يف تنمية الظاهرة وإعادة إنتاجها 
عرب مؤسس�ات متط�ورة وتنظيامت خفية تتوغل يف أعامق الس�لطة، ومتارس 
ضغوطه�ا املادي�ة واملعنوي�ة عىل موظفي الدول�ة وتدفعه�م إىل االنخراط يف 
نظام الش�بكة برغب�ة منهم تارة، وبدون رغبة تارة أخ�رى. األمر الذي جيعل 
املخاط�ر املرتتبة عىل انتش�ار الظاهرة عىل املس�توى املجتمعي تفوق خماطرها 

عىل مستوى األفراد الذين يتعاطون املخدر.
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3. 8 التحوالت املجتمعية ومظاهر التغر يف البنى االجتامعية
ال ختتل�ف العوام�ل املؤدي�ة إىل تعاطي املخ�درات يف املجتم�ع العريب، 
م�ن حي�ث النتيجة، عن العوام�ل املؤدية إىل التعاطي يف ال�دول غري العربية، 
فعملي�ات التغ�ري االجتامع�ي باتت مت�س معظ�م دول العامل، وتأخ�ذ اجتاهًا 
متقاربًا نس�بيًا، مم�ا ينتج جمموع�ة من الظروف املتش�اهبة والعوام�ل املتقاربة 
املؤدي�ة إىل تعاط�ي املخ�درات، وبرغ�م أهن�ا تكتس�ب طابع�ًا عاملي�ًا غري أن 
اخلصوصي�ات الثقافي�ة واحلضاري�ة للمجتم�ع يمك�ن أن تس�هم يف ترسي�ع 
عملية انتش�ار ظاهرة التعاطي، ويمك�ن أن حتد منها تبعًا للعوامل املؤثرة من 
حيث الش�دة والقوة ودرجة االنتشار أيضًا، ومن حيث طبيعة اخلصوصيات 
الثقافي�ة واحلضارية للمجتمع، ويف هذا الس�ياق جيد يوس�ف بريك أن هناك 
عاقة ارتباط واضحة بني التغري االجتامعي يف عرص العوملة وتفاقم مش�كلة 
املخ�درات ع�ىل الصعيدي�ن العاملي والعريب، فمام ال ش�ك في�ه أن تداعيات 
العومل�ة نالت حت�ى املجتمعات املحافظ�ة، ومنها املجتمع الع�ريب الذي بقي 
ردحا طويا من الزمن بمنأى عن حتول املخدرات فيه من جمرد ظاهرة عادية 
إىل مش�كلة عويصة تعاين منها ال�دول العربية التي تم اخرتاقها حديثا عرب ما 
حتمل�ه أجهزة التلفزة والفضائيات واإلنرتنت م�ن مواد حترض عىل التعامل 

مع املخدرات )بريك، 2006م، 19(.
ويعد املوقع االس�رتاتيجي للوطن العريب واحدًا من العوامل األساسية 
التي س�اعدت عىل انتش�ار ظاهرة تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية برأي 
د.طه الفرا، فالوطن العريب يطل عىل مسطحات مائية عدة هي اخلليج العريب، 
وبح�ر العرب، واملحيط اهلندي، والبحر األمحر، والبحر املتوس�ط، واملحيط 
األطليس، بمسافة تزيد عىل )14( ألف كيلومرت، ويتخلل هذه السواحل عدد 
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كب�ري من املضائق البحرية واخللجان والرشوم والش�عاب املرجانية، مما يرفع 
من ش�أهنا اقتصاديا وعس�كريًا وأمني�ا، ولكن جيب أن ال يغي�ب عن أذهاننا 
أن ه�ذه الظاه�رة يمكن أن تكون س�احا ذا حدين له س�لبياته وله إجيابياته 
حيث يس�تفيد منها كل م�ن املهربني ورجال األم�ن يف آن واحد أثناء حرهبم 
الروس التي التنتهي بينهم، وتنقس�م الش�واطئ إىل جزأين أساس�يني مها 

اجلزء اآلسيوي، واجلزء اإلفريقي )الفرا، 1422ه�، 64(.
ويرص�د مجي�ل املي�امن جمموع�ة م�ن العوامل التي س�اعدت يف انتش�ار 
ظاهرة تعاطي املخدرات يف املجتمع العريب، ذلك أن املنطقة العربية وبحكم 
موقعه�ا اجلغرايف بني ثاث قارات، ويف مكان متوس�ط م�ن العامل جعلها يف 
مت�اس مبارش مع املجتم�ع الدويل برًا وبح�رًا وجوًا، فتأث�رت املنطقة بظاهرة 
املخدرات وامتدت إليها يف وقتنا الراهن، لتش�مل دول املنطقة بأرسها، وقد 

ساعد عىل ذلك عوامل عديدة من أمهها )امليامن، 1990م، 18(:
1 � وج�ود مناط�ق زراعات وإنت�اج للمخدرات يف بع�ض دول املنطقة 
مثل لبنان ومرص والس�ودان واملغ�رب، وجماورهتا أيضًا لدول إنتاج 

املخدرات ودول استهاكها يف آن واحد.
2 � اقتضت ظروف معظم دول املنطقة استقدام أعداد كبرية من العاملة، 
ومن بينها أبناء دول زراعة ومنتجة ومصنعة ومصدرة للمخدرات، 
مم�ا اتاح الفرص�ة لعصابات التهريب الس�تغال ه�ذه الفئة يف نقل 

املخدرات إىل دول املنطقة.
3 � االنتعاش االقتصادي وارتفاع مس�توى الدخل بني أبناء معظم دول 
املنطق�ة ووج�ود فائض مادي يف أيدي الش�باب مم�ا يغرهيم بتعاطي 
املخ�درات يف ظل عدم وج�ود برامج كافية لش�غل أوقات فراغهم 

فيام يعود عليهم وعىل دوهلم بالنفع واخلري.
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4 � تراج�ع يف الضواب�ط الديني�ة التي كان�ت إىل حني م�ن الزمن عامًا 
أساسيًا من عوامل الضبط االجتامعي، وهي من العوامل األساسية 
الت�ي يمكن أن تس�هم يف محاية األبناء من التعاط�ي واالنجراف مع 

مظاهر االنحراف.
5 � سفر أبناء الدول العربية إىل دول خارج املنطقة لتلقي العلم والتجارة 
والسياحة وغريها، ومن تلك الدول باد تتفشى فيها ظاهرة تعاطي 
املخدرات بني الشباب، مما جعل الكثري من األبناء يتأثرون بالعادات 

السيئة.
6 � تفي ظاهرة اإلدمان عىل املنبهات بني مواطني معظم الدول العربية 
حيث يلجأ الكثري من الشباب إىل تناول احلبوب املنبهة هبدف اليقظة 
وزيادة القدرة عىل مواصلة العمل، ويس�تمرون يف تناوهلا فيعتادون 

عليها.
7 � قص�ور اإلج��راءات ل�دى بع�ض دول املنطق�ة ملكافح�ة ظاه�رة 
املخدرات، إما بسبب عدم وجود ترشيع خاص بجرائم املخدرات، 
أو عدم وجود جهاز أمني متخصص ألعامل املكافحة، مما سهل عىل 

حمرتيف عمليات التهريب ممارسة نشاطاهتم.
8 � عدم وجود عقوبات حاسمة ضد مهريب املخدرات واملروجني، ولو 
كان�ت هن�اك عقوبات صارمة مث�ل اإلعدام الختف�ت الظاهرة من 

املنطقة العربية.
9 � ع�دم وج�ود خطة قومية ش�املة يف الوطن العريب تش�رتك فيها مجيع 
اجلهات ذات العاقة للتوعية بأرضار املخدرات وس�لبياهتا، هبدف 
احل�د من اإلقبال ع�ىل تعاطيه�ا وتقليل الطلب للح�د من عمليات 

التهريب والرتويج.
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وتضاف إىل هذه العوامل جمتمعة أيضًا مش�كلة احلروب التي تش�هدها 
املنطق�ة العربي�ة من�ذ بداي�ات الق�رن العرشي�ن وحت�ى اآلن، الت�ي حتمل يف 

مضموهنا مقدار االستهداف اخلارجي لثرواهتا، وشعوهبا.

وحيدد )محيدان 2007م( العوامل التي أدت إىل انتش�ار ظاهرة التعاطي 
يف دول اخللي�ج الع�ريب، يف ع�دة عوامل أمهها التغ�ريات االجتامعية املفاجئة 
الت�ي صاحب�ت ظه�ور النف�ط وعملي�ات التواصل م�ع اآلخري�ن، والعاملة 
األجنبي�ة، والرتكيب�ة الس�كانية للمجتم�ع اخلليجي، واملوقع االس�رتاتيجي 
للمنطقة، وارتفاع املستوى االقتصادي واملعيي للسكان، والسفر للخارج، 
وعمليات التواصل مع اآلخر، واتس�اع مش�كلة الف�راغ يف احلياة االجتامعية 
املخ�درات  ملكافح�ة  الازم�ة  اإلمكان�ات  يف  النق�ص  وأخ�ريًا  للش�باب، 

)احلميدان، 2007م، 65(.

ويم�يض يف هذا التوج�ه معن خليل العم�ر )2010( فيجد أن العوامل 
األساس�ية التي أدت إىل انتش�ار ظاه�رة تعاطي املخ�درات يف منطقة اخلليج 
العريب تتمثل يف مظاهر التغري االجتامعي الرسيع، والعاملة الوافدة، والرتكيبة 
الس�كانية ملجتمع اخلليج، وارتفاع املستوى االقتصادي، والسفر إىل اخلارج، 
ووق�ت الفراغ، باإلضاف�ة إىل املوقع اجلغرايف الذي جع�ل املنطقة ذات أبعاد 

اسرتاتيجية واسعة لقرهبا من منطقة اهلال الذهبي )العمر، 2010م، 9(. 

كام ي�ورد العمر جمموعة من العوامل االجتامعي�ة التي تؤدي إىل تعاطي 
املخ�درات يف املجتم�ع العريب التي يمك�ن إجيازها بالعوامل الرئيس�ية اآلتية 

)العمر، 2010م، 9(:

1 � ع�دم التواف�ق االجتامع�ي داخ�ل حمي�ط األرسة، وه�و م�ا يس�ميه 
)االغرتاب األرسي(.
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2 � االنتقام من املجتمع، ذلك أن التعاطي بالنس�بة إىل الفتى ش�كل من 
أشكال االنتقام من املجتمع. 

3 � ضعف الرقابة األرسية أو غياهبا واهلروب من املشاكل، وفقدان الثقة 
بالنفس.

4 � التقليد واملحاكاة لرفاق السوء،.

5 � شغل أوقات الفراغ مع حب املغامرة والتحدي.

6 � ضعف الوازع الديني وضعف برامج التوعية واإلرشاد.

7 � اإلثارة الفنية عرب وسائل اإلعام واحلفات املخلة باآلداب.

8 � وفرة املواد املخدرة مع توفر السيولة النقدية.

9� الضغوط االجتامعية املامرسة عىل الشابات بحكم خصوصية العادات 
والتقاليد السائدة يف املجتمع.

وي�رى العي�اش )2001م( أن ظاه�رة تعاطي املخ�درات التي أخذت 
باالنتشار يف املجتمع العريب، فإن أسباب انتشارها ختتلف عن أسباب انتشارها 
يف املجتمعات الغربية، السيام ألسباب تعود إىل األزمة الروحية التي يعيشها 
اإلنسان الغريب، أما يف املجتمع العريب فإن أغلب العوامل املؤدية إىل التعاطي 
تعود إىل األزمة املادية الظرفية بالنسبة لبعض الدول العربية، ويظهر ذلك من 
خال نوع املخدرات املس�تهلكة، وكذا من خال اجتاه الظاهرة نحو هتريب 
املخدرات إىل املجتمعات الغربية، فالقنب اهلندي، أو ما يسمى باحلشيش أو 
الكيف، هو املخدر املنترش يف اجلزائر يستهلكه بعض الشباب الذين يفتقرون 
لل�وازع الدين�ي حبا يف االطاع وتقليدا للعامل الغ�ريب، أما املخدرات الفتاكة 
الت�ي تعن�ي امل�وت البطيء التي تس�تهلك هروبا م�ن املجتمع فه�ي نادرة يف 
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اجلزائر والتس�تدعي القل�ق، وهو حال املجتمع الع�ريب )العياش، 2001م، 
)169

ويف هذا الس�ياق جيد الرميح أن تعاطي املخ�درات إنام هو نتاج لتكوين 
املجتمع�ات الت�ي حتتوي عىل كث�ري من العن�ارص البنائية املتناقض�ة، أي التي 
حت�وي الكثري من التناقضات االجتامعية واالقتصادية. وهو يمثل اختاالً يف 
أنساق القيم االجتامعية السائدة. وياحظ الرميح أن من أبرز أسباب انتشار 
ظاه�رة تعاط�ي املخدرات إنام ه�ي يف ضعف الوازع الدين�ي، وعدم التوعية 
الديني�ة وضع�ف الثقافة الديني�ة بني الش�باب، باإلضافة إىل ضع�ف الثقافة 
الصحية وضعف القدوة احلس�نة وضعف الرواب�ط األرسية وغريها )األمن 

واحلياة، العدد 237، 17(.
ك�ام يذه�ب رميح إىل تفس�ري مظاهر التغري الواس�عة التي كان�ت بمثابة 
العوامل األساسية التي ساعدت يف انتشار الظاهرة بنظرية اهلوة الثقافية لوليم 
أوجربن، إذ تنش�أ من داخل املجتمع مش�كات اجتامعي�ة تتفاوت يف درجة 
حدهتا وحجم مضاعفاهتا نتاجًا لس�عة إيقاع التغري ومرونة البناء االجتامعي، 
وينبغي اإلش�ارة إىل أن الش�باب هم أكثر الفئات العمرية عرضةً لنتاج التغري 
بكل صوره وأش�كاله ومن ثم فهم الذين يعيشون بصورة كبرية حركة التغري 
وآثارها اإلجيابية والس�لبية، ومن ثم مش�كاهتام املتنوع�ة واملختلفة، وبرغم 
إجيابيات حركة التغري التي ملس�ها املجتمع، يؤك�د الرميح أن هذه اإلجيابيات 
قد واكبتها سلبيات ومش�كات اجتامعية متعددة تعرض هلا املجتمع، بصفة 

عامة، والشباب بصفة خاصة.
والشباب هم أكثر الفئات تعرضًا لتعاطي املخدرات، وتعمل اجلامعات 
والش�لل عىل نرشه، ك�ام يعمل املروجون عىل زيادة حجم الس�وق بتش�جيع 
الش�باب عىل التعاطي،  وتعاطي املخدرات يشكل مشكلة اجتامعية خطرية، 
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وق�د زادت طبيعة احلي�اة احلديثة من انتش�ارها، وهلذا ف�إن املجتمعات ممثلة 
بمؤسس�اهتا الرسمية وغري الرس�مية حتاول احلد منها ومكافحتها، ومن أبرز 
هذه املؤسس�ات األرسة، وعىل الرغم م�ن التغريات التي طرأت عىل األرسة 
املع�ارصة التي أفقدهتا كث�ريًا من وظائفها التقليدية إال أهنا مل تفقد بعد دورها 
األس�ايس يف وقاية ورعاية وتنش�ئة أبنائها من خال أهم مرحلة من مراحل 

نموهم اجلسمي والنفيس واالجتامعي واألخاقي )الرميح، 2004م، 6(.

ويف س�ياق حتليله ملظاهر التغري االجتامعي التي أس�همت يف نمو ظاهرة 
تعاطي املخدرات عىل املس�توى الدويل جيد يوس�ف بري�ك أن جمموعة كبرية 
م�ن التغ�ريات الت�ي ش�هدها الع�امل يف الف�رتة الس�ابقة كان هلا تأث�ري كبري يف 
إحداث تغريات اجتامعية واسعة عىل مستوى العامل، وكانت هلا تأثريات عىل 

املستويات املحلية، ومن هذه التغريات )بريك، 2007م، 49(:

1 � اهنيار االحتاد السوقيتي وتفكك املنظومة االشرتاكية يف رشق أوروبا 
ووس�طها، وظهور نموذج عقائدي وس�يايس واحد يسعى بأشكال 
خمتلف�ة لف�رض معايريه وقيمه عىل العامل ب�أرسه، أو عىل األقل إبراز 
تفوق�ه، وي�راد بذلك النم�وذج الغ�ريب يف أمريكا الش�املية وأوروبا 

الغربية.

2 � تقل�ص ال�دور االقتصادي للدولة إىل ح�دوده الدنيا، ونمو هائل يف 
رؤوس األم�وال العاملي�ة، وتزايد أمهيتها، باإلضافة إىل اتس�اع دور  

الرشكات متعددة اجلنسيات.
3 � تعمي�م نرش املعلومات ونقل األفكار مع التحكم بمس�ارات تدفقها 
م�ن قبل مراكز عاملي�ة غري حكومي�ة يف الغال�ب، دون رقابة معلنة، 
وهي متثل قنوات جديدة للضبط والتوجيه لرس�م مسارات جديدة 
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بحيث يصبح امتاك املعلومات أحد أهم أدوات السيطرة واكتساب 
السلطة.

وقد أدت هذه التغريات بمجملها، إضافة إىل تغريات عميقة أخرى أيضًا 
إىل والدة ظاه�رة نوعية جديدة تعرف يف األدبيات املعارصة بظاهرة »العوملة« 
التي س�اعدت كثريا يف انتشار ظاهرة التعاطي ونموها، دون أن تكون ظاهرة 
العوملة س�ببًا يف نش�وء ظاهرة التعاطي، فتعاطي املخدرات معروف يف تاريخ 
البرشي�ة من�ذ فرتة طويل�ة، غ�ري أن العوملة، وب�ام حققته من تطور يف وس�ائل 
االتص�ال واملواصات س�اعدت كث�ريا يف نمو ظاهرة التعاطي عىل املس�توى 

العاملي.
ويميز يوس�ف بريك بني عوام�ل التغري االجتامع�ي الداخلية، التي تأيت 
نتيج�ة لظ�روف داخلية وتفاع�ات تتم داخ�ل املجتمع نفس�ه، وبني عوامل 
خارجية تؤثر يف الداخل وتسبب تغريات اجتامعية متعددة، ويف الوقت الذي 
يمكن فيه للتغري الداخيل أن يسهم يف عملية التطوير االقتصادي واالجتامعي، 
لكون�ه ينبعث من احلاج�ة إليه داخليًا، فإن التغ�ري اخلارجي، ويف املجتمعات 
الت�ي تفتق�ر إىل ضع�ف ثقافة التغيري الداخ�يل، فإن عملي�ة التغيري االجتامعي 
يمك�ن أن تك�ون هلا آثار س�لبية عديدة عىل بنية املجتمع وأش�كال الس�لوك، 
ك�ام هو احلال يف املجتمع العريب، حي�ث يرتاجع دور األرسة يف عملية الضبط 
والتوجيه نتيجة التغري احلاصل بفعل عوامل خارجية )بريك، 2007م، 45(.
كام جتد هناء أنش�ايص أن العوامل األساس�ية لتعاط�ي املخدرات تتمثل 
بضم�ور ال�وازع الدين�ي والفراغ وجم�اراة األق�ران وحب الفرفش�ة والعامل 
االجتامع�ي وتف�كك املجتم�ع واألرسة والوه�م باحلص�ول عىل لذة جنس�ية 
والصناعة الدوائية وقصور اإلجراءات األمنية ووسائ�ل الضبط االجتم�اعي 

واهلجرة )انشايص، د.ت، 90(.
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ويف س�ياق حتليله للعوامل البيئية التي تؤدي إىل انتش�ار ظاهرة التعاطي 
يتناول حممد س�امة الغباري مجلة من املوضوعات األساس�ية تشكل عوامل 
اجتامعي�ة حقيقية النتش�ار ظاه�رة التعاطي، ومن ه�ذه املوضوعات األرسة 
وطبيعة الظروف االجتامعية التي تعيش�ها وأصدقاء الس�وء وظروف العمل 
والعوامل األيكولوجية ووسائل الرتفيه والرصاع احلضاري والرصاع الثقايف 
وتع�ارض الطموح واآلمال ونق�ص التوجيه الديني والعوام�ل االقتصادية 

)غباري،1991م،41(.

وتعد هذه العوامل بص�ورة عامة مظاهر خمتلفة للتغري االجتامعي الذي 
بات أكثر رسعة ووضوحًا مما كان عليه يف املايض، وال يمكن عزل أي نوع من 
العوامل املشار إليها عن سياق التغري االجتامعي بعنارصه املختلفة، واجتاهاته 
املتنوعة. فليس�ت هناك أية عاقة مبارشة بني مظاهر التغري وهي منعزلة عن 
بعضها وبني اإلقدام عىل تعاطي املخدرات. وهلذا ال يمكن حتليل األس�باب 
التي تؤدي إىل تعاطي املخدرات وهي منعزلة عن السياق االجتامعي العام.

إن العوام�ل األساس�ية الت�ي ت�ؤدي إىل تعاط�ي املخ�درات واملؤثرات 
العقلية، واملتدرجة من اخلصائص الشخصية للمتعاطني، إىل ظروف األرسة 
الت�ي يعيش�ون ظروفه�ا، واملدرس�ة التي يتعلم�ون فيها، ومجاع�ات األقران 
التي تش�كل مصدرًا أساس�يًا م�ن مصادر معاي�ري التفاضل املكتس�بة بينهم، 
واملؤسس�ات االجتامعي�ة واإلعامي�ة املختلف�ة والتحوالت الكب�رية يف بنى 
املجتم�ع وقيم�ه وعاداته، باإلضافة إىل اتس�اع مظاهر اجلريمة عىل املس�توى 
ال�دويل والتوظيف الس�يايس هلا وغريه�ا من العوامل اليمك�ن أن تؤدي إىل 
التعاط�ي عىل نح�و مبارش، وبمعزل ع�ن العوامل األخ�رى، فهي يف جمملها 
منظوم�ة متكامل�ة يؤدي كل عامل فيها دورًا متماًم ل�ألدوار األخرى، ويفقد 
الكث�ري من فعاليته يف تأكي�د عملية التعاطي أو رفضها بالنس�بة إىل األبناء إذا 
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مل تتواف�ق العوامل األخرى مع بعضها أيضًا، وبالقدر الذي يمكن فيه القول 
ب�أن ه�ذه عوامل ت�ؤدي إىل انتش�ار ظاهرة التعاط�ي عىل نحو م�ن األنحاء، 
يمكن القول أيضًا إن مداخل الوقاية ومحاية املجتمع من ظاهرة التعاطي وما 
يرتتب عليها من آثار ضارة إنام تبدأ من هذه العوامل ذاهتا، تبدأ من األرسة إىل 
املدرسة واحلي واملؤسسات االجتامعية احلاضنة لألبناء، واليمكن أن تأيت أية 
عمليات للوقاية بمعزل أيضًا عن الرؤية الشمولية ذات الصلة بتكوين الفرد 
اجتامعيا ونفس�يًا وثقافيًا بام ينسجم ومفهوم »املواطنة« الذي يشكل األساس 
يف بن�اء الدولة املع�ارصة، حيث تتضح من خاله حق�وق الفرد وواجباته يف 

سياق تفاعله مع مؤسسات الدولة، ويف سياق تفاعله مع اآلخرين.
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4 . األطر التحليلية املفرسة لالنحراف وتعاطي 
املخدرات واملؤثرات العقلية

تقدم الدراس�ات االجتامعية والنفسية حتليلها للس�لوك اإلنساين عامة، 
ولتعاط�ي املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة خاص�ة م�ن خ�ال رؤى متباينة 
ومتنوع�ة، فيها الكثري من املش�رتك، وفيها الكثري من اخل�اص أيضًا، غري أهنا 
يف الغال�ب تأيت منعزل�ة عن بعضها، فام هو نفيس اليمك�ن النظر إليه بمعزل 
ع�ام هو اجتامعي، وما هو اجتامعي اليمكن عزله عام هو ثقايف، وما هو ثقايف 
أيضًا اليمكن عزله يف أية مرحلة من مراحله عام هو س�يايس، وهو ما يرتبط 

بتوزع القوى االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف املجتمع الواحد.

ويف ضوء االرتباط الوثيق بني العضوي والنفيس يف ش�خصية اإلنسان، 
وبني النفيس واالجتامعي، وبني االجتامعي والثقايف، وبني الثقايف والسيايس، 
تأخ�ذ الدراس�ة بتحليل العوامل املؤدية إىل انتش�ار ظاهرة تعاطي املخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة يف املجتم�ع العريب يف س�ياق عمليتني أساس�يتني ترتبط 
األوىل بعملي�ة التأث�ري املتبادل�ة ب�ني االزدواجي�ات املش�ار إليه�ا )العضوي 
والنفس�ي(، و)النفس��ي واالجتامع�ي(، )االجتامعي والثقاف�ي(، )الثقاف�ي 
والس�يايس(، )االجتامع��ي واالقتص�ادي( وغريها، وتتعل�ق العملية الثانية 
بمظاهر التغري الواس�عة التي تنجم عن عمليات التأثري املتبادلة املش�ار إليها، 
ف�ا يمك�ن الرك�ون إىل حلظة اس�تقرار واح�دة إال م�ن الناحي�ة االفرتاضية 
والتحليلية فقط، مما جيعل عمليات التأثري املتبادل املش�ار إليها خاضعة أيضًا 
لقوانني التغري املستمرة، فام هو عامل يف إنتاج ظاهرة ما يصبح متغريًا تابعًا يف 

ظاهرة أخرى، مما ينفي صفة الثبات واالستقرار.
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وتعتم�د الدراس�ة عىل رؤي�ة حتليلية للس�لوك اإلنس�اين ومظاهر التغري 
قوامه�ا اجتامعي�ة اإلنس�ان بالدرج�ة األوىل، وبحثه عن ط�رق تلبية حاجاته 
األساس�ية من خال املت�اح أمامه من رشوط طبيعي�ة واجتامعية واقتصادية، 
واس�تقطابه يف فلكه�ا، مم�ا جيعله�ا ذات بع�د اجتامع�ي، وم�ن ث�م ذات بعد 
ثق�ايف تفرض نفس�ها علي�ه، وتصبح ج�زءًا اليتجزأ من ش�خصيته، ويمكن 
إجياز املبادئ األساس�ية للتحلي�ل االجتامعي الثقايف النتش�ار ظاهرة تعاطي 

املخدرات واملؤثرات العقلية عىل النحو اآليت:

4 .1 اجتامعية اإلنسان وتكوين اجلامعات اإلنسانية
تش�كل اجلامعة وحدة التحليل األساس�ية لفهم س�لوك الف�رد، وأنامط 
الفع�ل الت�ي يامرس�ها يف عاقاته االجتامعية م�ع اآلخرين، فمعاين الس�لوك 
وما ينطوي عليه من دالالت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالس�ياق االجتامعي الذي 
ينتجه�ا، ومن اخلط�أ العلمي واملع�ريف حماولة فهم الس�لوك بمعزل عن هذه 
الس�ياقات، إن اإلنس�ان يولد وهو جزء ال يتجزأ من الكل االجتامعي الذي 
حيتضن�ه وحيي�ط به من�ذ والدت�ه، وخيتلف ع�ن الكائنات احلي�ة األخرى بأن 
حاجته ألبناء جنس�ه من بني آدم تظهر يف اللحظات األوىل من حياته، وتبقى 
مع�ه حتى يف اللحظات األخرية منها، وخال طول الفرتة التي يمضيها املرء 
فإن�ه ال يس�تطيع العيش بمفرده، فام إن جيد نفس�ه منف�ردًا يف طريق أو مكان، 
حتى يصنع من ش�خصيته شخصية افرتاضية أخرى ويأخذ بالتحدث معها، 
وكأن هناك ش�خصُا حقيقيًا أمامه، يس�أله ويطرح علي�ه اإلجابات املحتملة، 
وحي�اوره، ويفاضل بني األش�ياء، حتى إذا وجد ش�خصًا حقيقي�ًا عىل مقربة 
من�ه، ول�ه معه صلة، رسعان ما تنتفي الش�خصية االفرتاضية وتتجه مش�اعر 
الفرد وأحاسيس�ه نحو الش�خص احلقيقي ليتبادل معه احلوار، وما إن يغيب 
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الش�خص احلقيقي م�رة أخرى حتى تظه�ر معامل الش�خصية االفرتاضية من 
جدي�د، ويأخذ املرء بالتحدث معها مرة أخ�رى بحديث منفصل أو متصل، 
وهكذا دواليك، ال يستطيع املرء العيش دون اآلخر حتى يف اللحظة الواحدة 
م�ن حيات�ه، ويف ذل�ك ما يدل ع�ىل أن اآلخر بالنس�بة لبني البرش ه�و امتداد 
لل�ذات، ويف حواراته مع نفس�ه، الخترج موضوعات احل�وار  ومادته األوىل 

عام هو اجتامعي وما له صلة باآلخرين.

إن املحافظ�ة ع�ىل احلياة واس�تمرارها غريزة طبيعة ل�دى الكائن احلي،  
وهي عنرص أس�ايس ومشرتك بني اإلنسان والكائنات احلية األخرى، غري أن 
اإلنس�ان يس�عى إىل ذلك بطرق خمتلفة متاما عن الطرق التي تلجأ إليها تلك 
الكائن�ات، وإذا جاز تصنيف الكائنات احلية يف ثاث جمموعات عىل األقل، 
هي النبات واحليوان واإلنسان، ياحظ أن النبات أضعفها، ذلك أنه يستفيد 
مما حوله من رشوط متكنه من اس�تمرار حياته، فيتغذى مما حتويه األرض من 
مي�اه وأماح وما تقدمه الش�مس من اإلض�اءة واحلرارة، وم�ا حتمله الرياح 
واألمطار إليه من غذاء يس�تطيع من خاهلا املحافظة عىل ذاته، فإذا انعدمت 

هذه األشياء فقد قدرته عىل االستمرار وآل إىل االندثار.

وخيتلف األمر بالنس�بة إىل احليوان الذي أعطاه اهلل عز وجل القدرة عىل 
احلركة والتنقل، مما جعل قدراته يف احلصول عىل لوازم عيش�ه أكرب وأوس�ع 
مدى، فهو ال يستس�لم ملا حييط به من رشوط طبيعية، وال ينتظر قدوم غذائه 
ع�رب اهلواء والري�اح واألمطار، إن�ام يأخذ يف البحث عنها بط�رق ختتلف بني 
أن�واع احليوان تبعًا ألنواعه وخصائصه وطباع�ه املعروفة، فام يقبل عليه نوع 
م�ن أنواع احليوانات ال يقبل عليه نوع آخر بالرورة، وعىل الرغم من ذلك 
فللحي�وان الق�درة أيض�ًا عىل االس�تفادة من ال�رشوط الطبيعي�ة املحيطة به، 
والقريب�ة منه، ويس�تفيد منها، غري أن قدرته عىل احلرك�ة والبحث عن غذائه 
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أك�رب، وق�د مكنته ه�ذه الصفة م�ن جعل أنواع كث�رية من النبات�ات خاضعة 
لتهدي�ده، ألن طائفة كبرية من احليوانات تعتم�د كليا عىل النبات يف غذائها، 
وطائفة أخرى تعتمد يف غذائها عىل احليوانات األضعف، مع تباين مستويات 

القوة والضعف التي توصف هبا هذه الكائنات.

أما بالنس�بة إىل اإلنسان فله ش�أن آخر، فباإلضافة إىل قدرته عىل التنقل 
واحلركة منح�ه اهلل عز وجل أيضًا القدرة عىل التفكري، والتنظيم والتخطيط، 
وترتي�ب األولوي�ات، واس�تخدام األدوات للحصول ع�ىل حاجاته، كام أن 
اهلل ع�ز وجل جعل من احليوان والنبات مصدر الغذاء األس�ايس لإلنس�ان، 
باإلضاف�ة إىل املي�اه الت�ي ت�أيت يف مقدم�ة احلاجات األساس�ية بالنس�بة لكل 
الكائن�ات، وهلذا اس�تطاع اإلنس�ان خال مراح�ل حياته املختلف�ة أن يطور 
طرقًا متعددة للحصول عىل لوازم عيش�ه، وما يضمن استمرار حياته معتمدا 
يف ذلك عىل ما منحه اهلل عز وجل من س�مة العقل، وهلذا كان أرس�طو يقول 

بأن اإلنسان حيوان عاقل.

غ�ري أن س�مة العقل عىل أمهيته�ا ال حتول دون حاجة اإلنس�ان إىل أبناء 
جنس�ه لتحقي�ق حاجاته، ويف ذل�ك تكمن أمهية البع�د االجتامعي يف حياته، 
فه�و لي�س كائنًا فرديا يس�تطيع أن يلب�ي حاجاته بمعزل عن غ�ريه، مهام عا 
ش�أنه وارتفعت منزلته، ومه�ام كانت ملكاته كثرية وقدراته واس�عة، فحياته 
ره�ن بام توفره ل�ه البيئة االجتامعية م�ن رشوط مادية واجتامعي�ة واقتصادية 
ومعرفي�ة، ومن خاهلا تتفتح املنافذ التي تنمي ش�خصيته، وتوس�ع مداركه، 
وإذا ما كانت هذه املنافذ مغلقة بالكلية، فإن مظاهر نموه س�تغدو مستحيلة، 
وموت�ه أق�رب إىل حياته، وع�ىل قدر ما تك�ون النوافذ مرشع�ة أمامه وتصله 
بالع�امل املحيط ب�ه، مكاني�ًا واجتامعيا واقتصاديا وسياس�يًا، عىل ق�در ما تأيت 
مظاهر النمو والتطور يف ش�خصيته واضحة وجلية، وهلذا فإن اإلنسان كائن 
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اجتامعي ال يمكن له العيش منفردًا، وال منعزالً، وهو فاعل يف الوس�ط الذي 
يعي�ش فيه بقدر م�ا هو منفعل أيضًا وهو يعطي اآلخرين بقدر ما يأخذ منهم، 

بوعي منه، أو بدون وعي، وبمعرفة أحيانا وبدون معرفة.

وإذا كانت حياة املرء رهن بام توفره البيئة املحيطة به من عوامل املحافظة 
عىل حياته واس�تمرارها، فإن البيئة االجتامعية تنفذ إىل شخصيته وحتمل معها 
خصائصها من خال مراحل تنش�ئته املختلفة منذ اللحظات األوىل لوالدته، 
ورسعان ما تكيف ش�خصيته نفسها مع الظروف املحيطة هبا، من حيث البنية 
العضوي�ة للف�رد أوالً من خال م�ا توفره البيئة من أش�كال الغ�ذاء وطبيعته 
ومس�توياته، وم�ن حي�ث التكوين النف�يس واالجتامعي والثق�ايف، من خال 
م�ا هو قائم يف البيئ�ة االجتامعية من عاقات ونظم تفاع�ل وقيم ومنظومات 
أخاقي�ة وغريه�ا.. فكام أن البني�ة العضوية للفرد تكيف نفس�ها مع الرشوط 
الطبيعي�ة واملناخي�ة التي تنش�أ فيها، كذلك تعمل الش�خصية ع�ىل أن تكيف 
نفس�ها أيضًا مع البيئة االجتامعية وتنشأ من خاهلا، وتنمو يف رشوطها، وهلذا 
من اخلطأ القول بأن نمو الشخصية خيضع لتأثري العوامل املحيطة به وحسب، 
ذل�ك أن الش�خصية نفس�ها تعمل ع�ىل أن تكيف نفس�ها مع ه�ذه العوامل، 
ولدهيا اس�تعداد قوي لتتقبل اآلثار الت�ي ترتكها هذه العوامل لتصبح فيام بعد 
س�مة أساس�ية من س�امهتا، وبالنظ�ر إىل أن البيئة االجتامعية حتم�ل الكثري من 
اخلصائص املتوافقة مع بعضها أحيانًا واملتناقضة أحيانًا أخرى، فإن الشخصية 
التي تنشأ وتنمو يف البيئة ال بد أن حتمل هذه التناقضات يف وجه من الوجوه، 

ويصعب عىل أية شخصية أن تكون حمررة من كل تأثري.

ويف ض�وء ه�ذا التص�ور لفلس�فة املدخ�ل االجتامع�ي وأسس�ه النظرية 
والتحليلي�ة يمكن صياغة جمموعة من املنطلقات التي يعتمد عليها البحث يف 
معاجلته ملشكات االنحراف بصورة عامة وملشكلة تعاطي املخدرات خاصة:
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1 � حتمل ش�خصية الفرد مجلة من اخلصائص املوروثة عن األبوين ذات 
الصلة بالصفات الس�ائدة والصفات املتنحية، واجلينات األساس�ية 
التي متيزها، ويرشح علامء الوراثة الكثري من القوانني الضابطة لتلك 
اخلصائ�ص يف حلظات تش�كل اجلنني بمع�زل عن تأث�ري أية عوامل 
بيئي�ة، وتتج�ىل هذه اخلصائ�ص يف كثري من األحي�ان يف اخلصائص 
العضوي�ة، كل�ون العين�ني، والش�عر، وختاطي�ط منحني�ات الوجه، 
ويف الكث�ري م�ن اخلصائص النفس�ية والعقلية التي متي�ز األفراد عن 
بعضهم، غري أن هذه اخلصائص اليمكن أن تكون متطابقة بالنس�بة 
إىل جنينني ولو كانا يف توأم واحد، ويمكن توصيف هذه اخلصائص 
ب�ني الش�خصيات املختلفة بمس�تويات متباينة م�ن القوة والضعف 

بحسب مكوناهتا وطرق وراثتها.

2 � ت�أيت اس�تجابات الش�خصية للعوامل املحيطة هبا منس�جة مع جممل 
ما حتمله من خصائص مس�تقرة فيها من قبل، ورسعان ما تكتس�ب 
م�ن عملي�ة التواص�ل مجلة م�ن الصف�ات اجلديدة الت�ي تضاف إىل 
خصائصه�ا األساس�ية، عىل مس�توى الك�م والكي�ف يف آن واحد، 
مم�ا جيع�ل اس�تجابتها للعوام�ل املحيطة هب�ا خمتلفة عن اس�تجاباهتا 
الس�ابقة حتى مع متاثل هذه العوامل وتطابقها، ذلك أن ما اكتس�بته 
م�ن صف�ات جدي�دة يف عملي�ة التواص�ل املش�ار إليه�ا يضيف إىل 
خصائصها األساس�ية صفات جديدة مل تكن م�ن قبل، ورسعان ما 
تصب�ح الصفات املضافة ج�زءًا ال يتجزأ من الش�خصية يف املواقف 

الاحقة، وتؤثر يف أشكال استجابتها للمحيط.

3 � أن حي�اة الف�رد إن ه�ي يف حقيق�ة األم�ر إال سلس�لة م�ن املواق�ف 
املتتالي�ة التي ينطوي كل منها عىل الش�خصية ب�ام حتملة من صفات 
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وخصائص متيزها عن غريها من الش�خصيات، والبيئة املحيطة هبا، 
وعملية التفاعل بينهام، وهي نتاج لعملية التواصل، وغالبًا ما ترتبط 
اآلثار التي ينتجها أي موقف من املواقف املشار إليها بخصوصيات 
الش�خصية نفس�ها من جهة، وبام يميز اآلخر يف طباعه وصفاته من 
جه�ة ثاني�ة، ومل�ا كان طرف�ا التفاعل ع�ىل تفاضل يف صف�ات القوة 
والضعف يف موضوع االتصال، فإن األثر غالبًا ما يتجه من الطرف 

األقوى إىل الطرف األضعف، تبعًا ملستويات القوة، وألشكاهلا.

4 � أن الف�رد ج�زء ال يتجزأ م�ن البيئة االجتامعية التي يولد فيها وينش�أ 
م�ن خاهل�ا، ويصعب عزله عنه�ا، أو ع�ن تأثرياهتا الت�ي تنطبع يف 
ش�خصيته م�ن خ�ال عملي�ات التنش�ئة، ويش�كل اآلخر بالنس�بة 
إلي�ه امتدادًا لذاته، وهلذا يبحث عنه باس�تمرار، ويتمس�ك به أش�د 
التمس�ك، ك�ام هو حال الطف�ل بالنس�بة إىل أمه، ومن ث�م أبيه، ويف 
مراح�ل نموه الاحق�ة بالنس�بة إىل أقرانه وأصدقائ�ه، وإذا صار يف 
مرحلة البلوغ أخذ يبحث ع�ن رشيك حياته، وأبنائه، باإلضافة إىل 
اآلخر الذي يعد جزءا منه أيضًا يف مؤسسات العمل والدراسة، ويف 
احلي واملس�جد وخافه، فالبحث عن اآلخر هو القضية األساس�ية 

التي ترافق الفرد طيلة حياته. 

5 � يف س�ياق البح�ث عن اآلخر، تش�كل كل حلظة م�ن اللحظات التي 
يعيشها الفرد مرحلة عمرية قائمة بذاهتا، وتعد نتاجًا تراكميًا لتفاعل 
ش�خصيته مع العوامل املحيطة به، وتنطوي عىل جمموعتني كبريتني 
م�ن اخلصائص التي متيزه، جمموعة الس�امت الثابتة التي حتدد هويته 
ومتيز شخصيته بني أقرانه، وهي التي تنتجها عوامل وراثية بالدرجة 
األوىل، وعوام�ل بيئي�ة ترتب�ط بمرحلة م�ا قبل ال�والدة، وجمموعة 
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الصفات املكتس�بة )املتحولة( الت�ي تتجىل فيها خصائص البيئة التي 
نش�أ فيها ونمت شخصيته من خاهلا، فالس�لوك اإلنساين بأشكاله 
املختلف�ة ه�و س�لوك مكتس�ب، وكذل�ك ط�رق التفك�ري، وطبيعة 

االجتاهات وامليول والرغبات وغريها.

6 � تنطبق عىل اجلامعات اإلنسانية بوصفها وحدات متكاملة يف العنارص 
املكونة هلا، ماينطبق عىل األفراد بوصفهم وحدات نفس�ية اجتامعية 
متكامل�ة أيض�ًا، فل�كل مجاعة إنس�انية جمموع�ة من الصف�ات التي 
متيزه�ا عن غريها م�ن اجلامعات األخرى، وتس�عى إىل البحث عن 
اآلخ�ر لعجزه�ا عن تلبي�ة حاجاهتا بذاهت�ا، وهلذا تأخ�ذ يف البحث 
ع�ن مجاعات تس�تطيع من خاهل�ا أن تلبي حاجات أبنائها النفس�ية 
واالجتامعية واالقتصادية وحتى السياس�ية، ويف كل عملية تواصل 
تظه�ر معامل التفاعل وتب�ادل التأثري مع اآلخ�ر، ورسعان ما يضاف 
ذلك إىل ما كانت حتمله اجلامعة نفس�ها من خصائص وس�امت قبل 

عملية تواصلها مع هذه اجلامعة أو تلك.

7 � أن تاري�خ اجلامع�ات اإلنس�انية إن هو من حيث النتيجة إال سلس�لة 
م�ن املواقف االجتامعية والسياس�ية واالقتصادية املتتابعة يف س�ياق 
تفاعله�ا م�ع اجلامع�ات األخ�رى، ويف كل م�رة تت�م فيه�ا عملي�ة 
التواص�ل تكتس�ب اجلامع�ة صف�ات جدي�دة، وخصائ�ص مل تكن 
معروفة من قبل، فتزيد قوة هذه اجلامعة وتعاضدها، تارة، وتضعف 
تارة أخرى تبعًا ملا تتصف به من سامت وخصائص، وتبعًا ملا تتصف 
ب�ه اجلامعات األخرى م�ن مصادر قوة وضع�ف، ومن خال ذلك 
تأخ�ذ مظاهر التغري االجتامعية باالنتش�ار بني األفراد واملؤسس�ات 

والبنى االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.
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4 .2 البحث عن اآلخر وعملية االستقطاب ضمن اجلامعات
ع�ىل الرغ�م مما تنطوي عليه عملية البحث ع�ن اآلخر من أمهية يف حياة 
اإلنسان، لكوهنا ترافقه طيلة حياته، وعىل الرغم مما قد يبدو عليها من مظاهر 
العشوائية وعدم االنتظام، إال أهنا تتم يف سياق متكامل خاضع ملجموعة من 
القوانني غري املدركة بشكل مبارش، تدور يف جمملها حول مفهوم االستقطاب 
ب�ام ينطوي عليه م�ن مفهومي اجل�ذب والنبذ، وهو الذي يتج�ىل واضحًا يف 
عاق�ات الفرد مع البيئ�ة املحيطة به، ويف عاقات األرسة مع املجتمع املحيل 
ال�ذي تنتم�ي إلي�ه، ويف عاق�ة املجتم�ع مع املجتمع�ات األخ�رى، وهكذا 

دواليك..

1 � ينتظم توزع األفراد يف التجمعات اإلنسانية املختلفة ضمن تكتات 
اجتامعية بمس�ميات خمتلفة يشكل كل منها مركز قوة اجتامعية بحد 
ذاته، فقد يتوزع الناس يف تنظيامت قبلية وعشائرية، أو تنظيامت دينية 
وعقائدية، أو تنظيامت قومية وأثنية وغريها، ومن االستحالة بمكان 
ظهور فرد حمدد يف أي زمان أو مكان بمعزل عن ش�كل من أش�كال 
التنظي�م ال�ذي ينتمي إلي�ه، وقد تكون ه�ذه التنظي�امت تلقائية غري 
إرادية، كام هو احلال يف التنظيامت القومية واألثنية والعشائرية، وقد 
تكون إرادية كام هو احلال يف التنظيامت السياسية والثقافية والفكرية 
وغريها، وقد تك�ون مزجيًا من هذا وذاك كام هو احلال يف التنظيامت 
الديني�ة والعقائدية، ويضاف إىل ذلك أن تنظي�امت اجتامعية عديدة 
حتيط بالفرد كاألرسة ومجاعة األقران، ومؤسسات التعليم، ووسائل 
االتصال وغريها.. ولكل منها خصائص ومقومات جتعلها تتفاضل 

بقوة تأثريها يف شخصية الفرد وطرق تفاعله معها.
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2 � توص�ف التكت�ات االجتامعي�ة بتنظيامهتا املتعددة بتباين مس�تويات 
الق�وة االجتامعية التي تصف كًا منها، ك�ام ختتلف يف مصادر قوهتا 
أيضًا، فقد توصف مجاعة إنس�انية بأهنا األكثر قوة ملا بني أفرادها من 
تعاض�د وترابط تتجىل آثاره يف العاقات التي يقيموهنا مع بعضهم، 
بين�ام توص�ف مجاعة أخرى بأهن�ا األكثر قوة ملا فيها م�ن تطور تقاين 
يف أدوات العمل واإلنتاج ووس�ائل الدفاع ع�ن النفس، وقد تظهر 
مجاعات أخ�رى أيضًا تتمي�ز بقوهت�ا املعرفية والعلمي�ة واألخاقية 
الت�ي جتعل منها موطن جذب ق�وي لألفراد الذين تتوافق اجتاهاهتم 
القيمية واألخاقية معها، كام قد تظهر أيضًا مجاعات تتصف بقدرهتا 
ع�ىل حتقي�ق أهدافه�ا وغاياهت�ا بمعزل ع�ن القيم واملب�ادئ، ومتلك 
الوس�ائل التي تس�اعدها يف هنب ثروات اآلخرين، كام هو احلال يف 
مجاعات اجلريمة واإلرهاب، كام قد توصف مجاعة ثالثة أيضًا ملا بني 
يدهيا من ثروات طبيعية وموارد تستطيع االعتامد عليها، واالستغناء 
ع�ن غريها، مم�ا يمكنها من تطوي�ر حياهتا االجتامعي�ة واالقتصادية 
والسياس�ية، وقد تصبح هذه اجلامعات مركزًا جلذب جمموعات من 

الشباب تتوافق اجتاهاهتم ومشاعرهم معها.

3 � تن�درج طبيع�ة العاق�ة ب�ني التكت�ات االجتامعي�ة املتع�ددة ب�ني 
التحالف�ات القوي�ة، ث�م التنس�يق والتع�اون، واالتفاق ع�ىل تبادل 
املنافع، إىل املنافس�ة واالخت�اف والرصاع والتناق�ض، وبينام تقف 
اجلامع�ة الواح�دة ب�كل إمكاناهت�ا وموارده�ا وطاقاهت�ا إىل جان�ب 
اجلامع�ة الثاني�ة، يف ح�االت التحال�ف معه�ا، تنخفض مس�تويات 
هذا التحالف يف احلاالت التالية إىل أن تصبح عىل مس�توى الرصاع 
والتناقض، فتعمل اجلامعة الواحدة عىل نفي اآلخر ورفضه بام حيمله 
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م�ن صفات وخصائص يمكن أن تك�ون مفيدة إذا ما تم النظر إليها 
من زاوية خمتلفة، ومن املاحظ أن السعي الستمرارية حياة اجلامعة 
واس�تقرارها يدفعه�ا إىل التكي�ف مع الظروف املحيط�ة هبا، وتنمية 
تنظيامهت�ا الداخلية بام يتواف�ق والتحديات الت�ي هتددها يف اخلارج، 
وتعمل عىل تعزيز االجتاهات واملش�اعر بني أفرادها بالش�كل الذي 
يع�زز وحدهت�ا، ويس�هم يف تلبية حاجاهتا يف س�ياق الظ�روف التي 
تعيش فيها، ومن الطبيعي أن تسبغ عىل هذه التنظيامت واالجتاهات 
أشكاالً من القداسة االجتامعية القادرة عىل ضبط السلوك وتوجيهه 

وفق مصلحة اجلامعة ووحدهتا ومتاسك مكوناهتا.

أ � متيل اجلامعات األضعف، التي تبحث عن موقع متميز يف س�ياق 
عاقاهتا مع اآلخرين، ويف سياق العمل من أجل تلبية حاجاهتا 
بوصفها مجاعة إنسانية مستقلة بذاهتا، إىل التكيف مع اجلامعات 
األق�وى وتقليدها ملا ه�ي عليه من مصادر الق�وة، اعتقادًا منها 
ب�أن يف أن�امط الس�لوك والع�ادات والتقالي�د الس�ائدة يف تلك 
املجتمع�ات تكمن مص�ادر قوهتا، ويصبح ه�ذا التكيف مطلبا 
بح�د ذات�ه، يف الوقت ال�ذي تزداد مش�اعر االعت�داد بالنفس، 
والثقة بالذات بني أفراد اجلامعة األقوى يف تنظيامهتا االجتامعية، 
وغالبًا ما ترتت�ب عىل ذلك حركة واضحة يف طبيعة االجتاهات 
وأنامط التفكري وأشكال السلوك من املجتمع األقوى يف تنظيامته 
ومكونات�ه، إىل املجتم�ع األضعف، وخال عملي�ات التكيف 
تأخذ اجلامعات بإع�ادة تنظيامهتا الداخلية وفق رشوط التكيف 
التي تفرضها املرحلة اجلديدة، مما يشري إىل انتشار مظاهر التغري 

ضمن الوحدة االجتامعية نفسها.
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ب � ترافق عمليات التقليد القائمة عىل انتقال األفكار واالجتاهات 
والعواطف وأنامط السلوك من املجتمعات القوية إىل املجتمعات 
األضع�ف مظاه�ر االنح�ال والتف�كك يف البن�ى االجتامعي�ة 
التقليدي�ة بام ينس�جم وبناءها من جديد وفق م�ا تقتضيه عملية 
التكي�ف مع البيئة اجلديدة، فتقلي�د اآلخر والدوران يف مداراته 
يصبح ذا قيمة بذاته، ومسعى للفاعلني االجتامعيني، مما يساعد 
يف عملية انحال التنظيامت التقليدية وتفككها، فتتغري وظائف 
مؤسسات عديدة، وتنشأ مؤسسات جديدة، وتندثر مؤسسات 
قديم�ة، فتتغ�ري مامح املجتم�ع يف كليته، برغبة م�ن أبنائه قبل 
أن تك�ون مفروضة عليهم من اخلارج، ويرافق هذا التغري أيضًا 
تغ�ري مماثل يف االجتاهات واملواقف والبن�ى الفكرية والعقائدية 
وغريه�ا الكث�ري، وق�د تلقى مظاه�ر التغري مقاومة ش�ديدة من 
رشائ�ح اجتامعي�ة عدي�دة مازالت تعط�ي التنظي�امت التقليدية 
قداس�ة اجتامعي�ة وجتع�ل منه�ا معي�ارًا لاس�تقالية والق�وة 
واألصال�ة، مم�ا يدل ع�ىل انتش�ار مظاه�ر التض�ارب يف اآلراء 

واملواقف، والتناقضات يف التوجهات العامة نحو املسقبل.

4 .3 عملية االستقطاب االجتامعي واألطر املحددة آلليات 
التفكر

يش�كل البحث عن اآلخر مل�ا يؤديه من وظيفة حيوية بالنس�بة إىل الفرد 
املحور الرئييس لنش�اطاته واهتامماته، وعىل الرغم من أن حاجاته األساس�ية 
حمددة يف إطارها العام،  إال أهنا متنوعة يف أشكاهلا ومتباينة يف مستوياهتا، وليس 
هلا حمددات مس�بقة، وهو األمر الذي خيتلف فيه اإلنسان عن الكائنات احلية 
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األخرى املزودة بغرائز حتدد حاجاهتا وأشكال تلبية هذه احلاجات، مما جيعل 
عملية التعلم بالنس�بة هلا ضئيلة جدًا مقارن�ة مع ماهي عليه بني أفراد اجلنس 
الب�رشي، الذين زودهم اهلل عز وجل بالفط�رة، التي حتمل يف مضموهنا مبدأ 
القدرة عىل التعلم والتكيف مع البيئة، فاملي بالنس�بة إىل الكائنات احليوانية 
س�لوك غري خاض�ع لعملية التعلم، إن�ام هو غريزي، وال خيتل�ف بني حيوان 
وآخر ضمن النوع احليواين نفس�ه، ذلك أن هذه الكائنات مربجمة عىل طريقة 
حمددة للمي والبحث عن احلاجات، أما الس�لوك نفسه بالنسبة إىل اإلنسان 
فهو س�لوك خاضع لعملية التعلم، وخيتلف بني فرد وآخر، إىل الدرجة الذي 

تصبح فيها أشكاله واحدة من مميزات الشخصية.

غري أن عملية التعلم بالنس�بة إىل اإلنسان ال تأيت عىل نحو اعتباطي، إنام 
ترتب�ط بام يتاح للفرد من أش�كال جمس�دة يف الواقع يدركه�ا الفرد من خال 
تتبعه�ا وماحظتها، كام هو احلال يف ماحظ�ة الطفل ألبويه وأخوته وأقاربه 
عندم�ا يأخ�ذون بامل�ي ع�ىل أقدامهم بع�د هنوضهم، ف�إذا مل تتاح ل�ه رؤية 
اآلخري�ن يس�ريون عىل هذا النم�ط، فإنه رسعان ما يتعل�م طريقة املي التي 
متثل أمامه، حتى لوكانت طريقة احليوان نفسها، ومن ثم فإن الطفل من أبناء 
البرش قادر عىل أن يتعلم املي بطريقة الذئاب والسباع والضباع وكل أشكال 
املي األخرى، ولكنه اليستطيع املي إطاقًا بذاته دون عملية تعلم، يف حني 
تع�د صغار احليوانات قادرة عىل املي برسعة كبرية ودون عملية تعلم، ألهنا 
باألس�اس مربجمة عىل املي هبذه الطريقة أو تلك، وهبذا األس�لوب أو ذاك، 

انسجاما مع مبدأ الغريزة التي زرعها اهلل عز وجل يف طبيعتها.

فليس�ت لإلنسان إذًا طريقة مسبقة يس�تطيع من خاهلا العمل عىل تلبية 
حاجات�ه، إن�ام يس�تطيع بحكم الفطرة الت�ي خلقها اهلل يف نفس�ه أن يتعلم كل 
الط�رق املتاح�ة أمام�ه، فهو ال يع�رف لغة حمددة مس�بقًا ولكنه ق�ادر عىل أن 
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يتعل�م أية لغ�ة يقيم من خاهلا عملية التواصل م�ع اآلخرين، ويندرج األمر 
نفسه عىل أشكال التعلم املختلفة وموضوعاته املتعددة، وكل ما يتصل بطرق 
عيشه، وأساليب حياته، وهلذا يأيت اجتهاده يف عملية التعلم واكتشاف احللول 
املناس�بة ملش�كاته حمددًا باألطر املتاحة أمامه، ومن خ�ال عمليات االنتقاء 
واالختي�ار ب�ني ما هو مناس�ب وما هو أنس�ب، وبني ماهو ناف�ع وبني ماهو 
ض�ار تبعًا لتقديرات�ه الذاتية املبنية عىل ماتعلمه واكتش�فه من خال عمليات 
التواصل التي يقيمها مع اآلخرين، دون أن تكون هذه األش�كال املنتقاة هي 

األفضل بالرورة.

إن قدرة اإلنسان عىل اختياره  حلل مناسب من حلول متعددة تدفعه إىل 
التفك�ري واملوازنة واملقارنة بني ماحتمله هذه احللول من مزايا، ولكنها ختضع 
العتبارات ختص عاقاته مع اآلخر، فإذا ما تلمس يف أحاسيس�ه ومش�اعره 
حلوالً توفر عليه عناء البحث جمددًا ملشكلة ما، يمكن هلذه احللول أن تصبح 
بالنسبة له نامذج يعتمدها يف حياته لتلبية احلاجات التي يتطلع إليها مستقبًا، 
وقد تصبح بالنس�بة له أيضًا بمثابة النامذج الوحيدة التي اليمكن حتقيق تلك 
احلاج�ات إال م�ن خاهلا، ورسعان م�ا تصبح هذه النامذج حماور تس�تقطب 
مش�اعره وأحاسيس�ه وتدور حوهلا أنامط تفكريه، مما جيعله يميل إىل التكيف 
معه�ا، وترتي�ب أمور حياته م�ن خاهلا، والنظ�ر إليها عىل أهنا م�ن الثوابت 
األساس�ية التي ال يمكن تغيريها يف حياته، فإذا مافقدت مصداقيتها بالنس�بة 
ل�ه رسعان ماتنهار أيضًا قدرته عىل تلبية احلاجات األساس�ية املرتبطة هبا، ال 
لكوهن�ا كذلك بالفعل، إنام ألنه غري قادر ع�ىل تصور خيارات أخرى بعد أن 

حكمته اخليارات السابقة.

وبالنظر إىل تعدد مظاهر الضعف يف حياة اإلنس�ان، وخاصة يف مراحل 
تنش�ئته االجتامعي�ة األوىل، وم�ن خال عملي�ات التواصل الت�ي يقيمها مع 
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اآلخر تتش�كل يف وعيه جمموعة كبرية من النامذج والرؤى والتصورات التي 
تشكل بالنسبة إليه نامذج اليمكن التخيل عنها ملا ارتبطت به من قدرات كبرية 
يف تلبية احلاجات األساس�ية التي يتطلع إليها، فتصبح هذه النامذج األس�اس 
الذي تقوم عليه حياته واجتاهاته وأنامط تفكريه وطرق معاجلته للمش�كات 
التي تعرتض حياته، س�واء كانت مشكات فكرية أو جسدية أو اجتامعية أو 
ثقافية أو دينية، ورسعان ما تصبح هذه النامذج أقرب إىل الثوابت التي تنطبع 

حياته بطابعها وخصائصها.

ويمك�ن هلذه الن�امذج أن تكون فكرة، أو تكون واقع�ًا عقليًا غري مدرك 
باإلحس�اس، أو تك�ون واقع�ًا مادي�ا ملموس�ًا، ف�إذا ماكانت الفك�رة كانت 
مقرون�ة بالقداس�ة الت�ي يصنعه�ا اإلنس�ان حول أف�كاره حتى تب�دو وكأهنا 
مقدس�ة فع�ًا، كام ه�و احلال يف القول بقدس�ية األش�ياء املخلوق�ة، وخاصة 
املادي�ة منه�ا، كتقدي�س احليوان أو النب�ات وأحيانا تقديس الب�رش لبعضهم، 
وإذا كانت النامذج واقعًا عقليًا غري حمس�وس به رسعان مايس�قط عليه الفرد 
الصف�ات التي حيت�اج إليها مثل صفات القدرة والعط�ف واحلنان، وقد ظهر 
ذلك بوضوح يف تصور اإلنسان لآلهلة التي كان يعبدها يف احلياة اجلاهلية قبل 
اإلس�ام، أما إذا كانت النامذج واقعا ماديًا ملموس�ًا ف�ا يمكن للفرد تصور 
الع�امل بدوهن�ا، فمن ينش�أ يف ظل الرواب�ط االجتامعية العش�ائرية أو الطائفية 
فا يس�تطيع تصور العامل دون هذه العش�ائر أو بدون هذه الطوائف، وتغيب 

قدرته عىل التمييز بني النموذج والواقع.

ورسعان ما يصبح الفرد مستقطبًا يف هذه النامذج، من حيث طرق حياته، 
ووس�ائل تلبية حاجاته، وطرق تفكريه واجتاهاته وعواطفة ومشاعره، فالعامل 
بالنس�بة إليه منظم ومرتب تبع�ًا ملا تقتضيه رشوط الن�امذج الفكرية والعقلية 
الت�ي ينتمي إليها، والثوابت التي اس�تقر عليها، فاحلقوق والواجبات املرتتبة 
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ع�ىل األفراد واجلامع�ات وال�دول منبثقة من تصوره لقداس�ة ه�ذه النامذج، 
حت�ى إن حقوقه يف احلياة والتملك والعمل وال�زواج واحلرية تصبح مقولبة 
م�ع النامذج املس�تقرة يف وعيه، فيتجنب املطالبة بأية حق�وق إذا مل تكن تقرها 
ه�ذه النامذج، كام هو احلال بالنس�بة إىل املرأة الت�ي ترفض التمتع بحقوقها يف 
املرياث التي أقرهتا الرشيعة اإلس�امية ملجرد إحساس�ها بأن يف ذلك  انتهاكًا 
للعادات والتقاليد املستقرة يف عشريهتا، أو يف الوسط االجتامعي الذي تعيش 

فيه ويمنعها التمتع هبذه احلقوق.

4 .4 عملية االستقطاب االجتامعي وتفاضل اجلامعات 
التي ينتمي إليها الفرد

عىل الرغم من التنوع يف أش�كال التفكري وأنامطه بني األفراد يف املجتمع 
الواح�د، غ�ري أن هذه األش�كال تنتظم عادة يف أنواع تش�رتك ب�ني بعضها يف 
خصائصه�ا العامة، فتتق�ارب يف وجوه، وتتباعد يف أخرى، فإذا كانت األطر 
االجتامعية بام حتمله من قيم وأفكار واجتاهات ومصالح معنوية ومادية حتدد 
أنامط التفك�ري واجتاهاته يف املجتمع الواحد، فمن الطبيعي أن تنتج عن ذلك 
خصائص عامة ألنامط التفكري، متيز بعضها عن بعضها اآلخر، مما جيعل هذه 
األن�امط متدرجة يف التقارب بني بعضها إىل حد التباعد يف كثري من األحيان، 
وم�ن ث�م فإن أفراد املجتمع الواحد، وبحكم م�ا يتميزون به من فروق فردية 
واس�عة، فإهنم ينتظمون ضمن مجاعات تتقارب يف أنامط تفكريها، وأش�كال 
السلوك االجتامعي بينها، وعىل الرغم من أن الرشوط احلياتية املتامثلة يمكن 
أن تساعد يف ظهور أنامط تفكري متشاهبة، غري أن الفروق الفردية التي يمكن 
تلمسها فيام بينهم، تسهم يف تعزيز مظاهر التباين يف أنامط التفكري هذه، ومن 
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حي�ث النتيج�ة يمكن تلم�س جمموعات كبرية م�ن الناس تتق�ارب يف أنامط 
تفكريها، وطرق معاجلتها للمشكات التي تعرتض حياهتا.

وغالب�ا م�ا يرتتب عىل هذا التق�ارب يف أنامط التفكري انتش�ار األفراد يف 
مجاع�ات ثانوي�ة ختتلف كلي�ًا عن تلك اجلامع�ات التي تربوا فيه�ا وهنلوا من 
قيمه�ا ومبادئه�ا، غ�ري أن هذا االنتش�ار حمكوم علي�ه بالتبعثر والتش�تت بني 
مجاعات تقليدية منتظمة بدرجة عالية، كام هو احلال بالنسبة إىل اجلامعة املبنية 
ع�ىل القراب�ة والعش�رية، أو اجلامعات املرتبط�ة باالنتامء الدين�ي واملذهبي أو 
الطائف�ي، أو حتى اجلامعات املبنية عىل أس�ايس االنتامء الس�يايس أو الوطني 
والقوم�ي.. غري أن هذه اجلامعات ب�ام فيها من قوة وتنظيم تنطوي يف داخلها 
ع�ىل تناقض�ات ب�ني أفراده�ا تتمث�ل يف تباي�ن أن�امط التفكري وط�رق جماهبة 
املش�كات، مما جيعل ه�ذه التناقضات بمثابة األس�اس االجتامعي لعمليات 

التغري املتوقعة هلذه اجلامعة أو تلك.

وبتحليل بنية اجلامعات اإلنس�انية التقليدية األكث�ر قوة وتنظياًم ياحظ 
أيضًا أهنا بنيت عىل تنمية أنامط متشاهبة من التفكري بني األفراد املنتمني إليها، 
فف�ي ظل االنتامءات العش�ائرية مث�ًا تصبح اآلليات التي يس�تخدمها الفكر 
يف عملي�ات املوازن�ة واملقارنة والتحليل مبنية ع�ىل ثوابت اليمكن جتاوزها، 
وخاص�ة فيام يتعل�ق باحلقوق والواجب�ات، التي ال تتحدد بالنس�بة إىل الفرد 
بوصف�ه ف�ردًا، إنام تأيت منس�جمة مع املوق�ع االجتامعي الذي يش�غله يف بنية 
القبيلة أو العش�رية، ويف ظل اجلامعات املبنية ع�ىل االنتامء الديني أو الطائفي 
تظه�ر آليات خمتلف�ة للتفكري يف عمليات املوازن�ة واملقارنة واختاف واضح 
يف بني�ة الثوابت الت�ي اليمكن التحرر منها، فام هو معيار أس�ايس من معايري 
املقارنة والتحليل يف التنظيامت األوىل اليعد معيارًا س�ليام بالرورة بالنس�بة 

للتنظيامت الثانية.
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غ�ري أن الف�روق الفردية التي تع�د واحدة من احلقائق األكثر اس�تقرارًا 
يف عل�م النفس والعلوم االجتامعي�ة املختلفة جتعل أنامط التفكري لدى رشحية 
م�ن الش�باب التتوافق بالرورة م�ع أنامط التفكري الس�ائدة ضمن اجلامعة، 
عش�ائرية كان�ت أم ديني�ة، مما جيعلها تتطل�ع إىل خارج األطر الت�ي بنيت من 
داخلها، وتبحث عن حلول للمش�كات خمتلفة كليًا عن تلك املتداولة، وقد 
جيد بعضهم أن املشكلة األكثر خطورة تكمن يف بنية التفكري السائد، وليست 
يف موضوعات�ه املتعددة، مما جيعل هذه الرشائح متقاربة يف آليات تفكريها مع 
رشائح أخرى تنتمي إىل تنظيامت عش�ائرية أو ديني�ة خمتلفة، ولكنها خاضعة 

آلليات التفكري نفسها.

وينطب�ق األم�ر بدرجات خمتلف�ة عىل التنظي�امت االجتامعي�ة األخرى، 
فعىل الرغم من تشابه الرشوط املوضوعية املحددة لعملية التنشئة االجتامعية 
األرسي�ة، غ�ري أن الف�روق الفردي�ة ب�ني األبن�اء جتعله�م خيتلف�ون يف أنامط 
تفكريهم، حتى يف ظل الثوابت الفكرية والعقلية التي تقرها البنية االجتامعية 
العام�ة، ويندف�ع األفراد يف كث�ري من احلاالت إىل البحث ع�ام يلبي حاجاهتم 
وتصوراهت�م الفكري�ة واجلس�دية واالجتامعي�ة خارج نط�اق األرسة، عندما 
تك�ون عملية التواصل مع اآلخر الذي يس�اعدهم يف ذلك يس�رية من جهة، 
وعندم�ا تكون ارتباطاهت�م بأرسهم ضعيفة من جهة ثاني�ة، وغالبًا ما ترتتب 
عىل عمليات التواصل أشكال خمتلفة من حماوالت التكيف مع مصادر القوة 

التي يدركها الفرد حوله، ويسعى لالتحاق هبا واالستفادة من مزاياها.

وتأيت هذه العملية نتيجة مبارشة ملحاوالت االستقطاب حول اجلامعات 
الت�ي يعتق�د الفرد بأهن�ا األقدر عىل تلبي�ة حاجاته وطموحات�ه، ويوليها ثقته 
الكب�رية برصف النظر عن قدرهتا الفعلية يف هذا املجال، ورسعان ماتتش�كل 
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مجاعات ثانوية يف املجتمع قد تصبح أكثر قوة ورس�وخًا يف احلياة االجتامعية 
والسياس�ية مكونة من أفراد يتشاهبون يف طرق تفكريهم وحتلياهتم ورؤاهم 
للقضاي�ا االجتامعي�ة والسياس�ية واالقتصادي�ة املحيطة هبم، وم�ا األحزاب 
السياس�ية الت�ي يعرفها اإلنس�ان من�ذ القدم إال أش�كال من التنظي�امت التي 
مجع�ت أع�دادًا كبرية م�ن الن�اس تقاربت رؤاه�ا وحتلياهتا ملا حيي�ط هبا من 

حتديات وأحداث، بل وتقاربت يف تصوراهتا للمستقبل الذي تنشده.

والتفكري باملستقبل الذي تتحدد من خاله طرق التفكري بتلبية احلاجات 
التي يتطلع إليها الفرد يش�كل األس�اس يف عملية البحث عن مصادر القوة، 
حتى تفكريه باملايض بام ينطوي عليه من تقديس واحرتام ينطوي يف مضمونه 
عىل االهتامم باملس�تقبل ولكن بطريق�ة خمتلفة عن تلك التي يفكر هبا غريهم، 
ذل�ك أنه بالقدر الذي يش�كل في�ه املايض النم�وذج األفضل لبناء املس�تقبل 
بالنسبة لرشحية كبرية من السكان، يشكل استقراء املستقبل من قوانني املايض 
لتكوين النموذج األفضل لبنائه الش�غل الش�اغل لرشحية واسعة من السكان 
أيض�ًا، ويف احلالت�ني معًا يس�تحوذ املس�تقبل ع�ىل املوقع األول م�ن التفكري 

واألولويات.

ويف س�ياق البحث الدائم عىل احلاجات التي يتطلع إليها الفرد، وضامن 
مس�تقبله من خ�ال مصادر القوة الت�ي يعتقد أهنا األقدر ع�ىل أن توفر له ما 
يتطلع إليه، يأخذ بالبحث عن اجلامعات التي يمكن هلا أن تس�اعده يف رؤاه، 
وتوف�ر له الق�درات التي يس�تطيع من خاهل�ا النظر إىل مس�تقبله باطمئنان، 
ويعي�د بناء ش�خصيته من خاهلا، وهو جيد يف الس�نوات األوىل من حياته يف 
األرسة الض�امن األكث�ر قوة له لبناء مس�تقبله، وقد يكون ذل�ك بوعي منه أو 
ب�دون وعي، وما إن يش�تد س�اعده حتى جي�د يف مجاعات األق�ران بديًا عن 
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أرست�ه، وق�د جيد فيها م�ا الجي�ده يف األرسة، ولكنه يبقى يتطل�ع إىل البحث 
ع�ن اآلخ�ر، وعن املس�قبل يف الوقت نفس�ه، في�أيت رشيك احلياة ليس�تحوذ 
ع�ىل املوق�ع الثالث يف حمطات حياته، ويف مرحل�ة متقدمه من النضج النفيس 
واالجتامعي يبحث عن دور له يف املجتمع، بام اليتناقض مع املبادئ السابقة، 
فقد يأخذ بالبحث عن األحزاب السياسية التيارات الفكرية التي تتوافق معه 
يف طريقة التفكري وأنامط التحليل للمشكات التي جتاهبها، وهكذا دواليك، 
وق�د يعمل عىل إعادة تكوين مهاراته وقدراته بام ينس�جم مع نامذج اجتامعية 
وتصورات يعتقد أهنا تس�اعده يف الوصول إىل ال�دور الذي يبحث عنه، وما 
سعي الشباب للحصول عىل شهادات دراسية وعلمية أو تعلم لغات أجنبية 
أو االنتس�اب ل�دورات تأهيلي�ة أو االنض�امم ألحزاب سياس�ية إال أش�كال 
خمتلف�ة ملح�اوالت إعادة تكوين الذات وفق نامذج مثالية اس�تقرت يف وعيه، 

وبات هلا تأثري يف شخصيته.

وبالقدر الذي جيد فيه الفرد أن أبواب املس�تقبل مرشعة أمامه، واضحة 
املع�امل يف ماحمها العامة، ووس�ائلها األساس�ية واألدوات املس�تخدمة فيها، 
تكون ش�خصيته يف توازن نف�يس واجتامعي، ويكون متوافقًا مع نفس�ه، عىل 
أن يكون عىل قناعة كافية هبا، برصف النظر عن صحتها وخطئها، بينام تصبح 
ش�خصيته يف اضطراب وتذمر كلام كانت الص�ورة مضطربة وغري واضحة، 
وخاصة عندما التتضح بالنسبة له األهداف التي يتطلع إليها، وال احلاجات 
الت�ي يس�عى إىل حتقيقها، كام تزداد املش�كلة تعقيدًا عندما ال تكون الوس�ائل 

واألدوات التي ينبغي له استخدامها كافية لتحقيق ما يتطلع إليه.
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4 .5 تعاطي املخدرات نتاج لعملية االستقطاب
يشكل إقدام الفرد عىل تعاطي املخدرات واحدًا من أشكال االستقطاب 
االجتامع�ي الناج�م ع�ن عملي�ة التكيف م�ع الن�امذج األكثر ق�وة وتأثريًا يف 
شخصيته وهي النامذج التي توصف بمامرستها للتعاطي بدرجة عالية، وهلذا 
فعملية التعاطي نتاج لعملية متكاملة وأكثر تعقيدًا تسهم يف تكوينها جمموعة 
م�ن العوامل النفس�ية واالجتامعية واالقتصادية التي حتي�ط الفرد وتؤثر فيه، 

ويمكن إمجال مراحل هذه العملية وخصائصها عىل النحو اآليت:

4 .5 .1اخلصائص النفسية للشباب وعملية التكيف االجتامعي
يتصف الفرد يف كل مرحلة زمنية من مراحل عمره بجملة من اخلصاص 
والصف�ات الت�ي حتدد أش�كال تفاعله مع املحيط االجتامع�ي، برصف النظر 
عن العوامل التي أس�همت يف تكوي�ن هذه اخلصائص والصفات يف املراحل 
الس�ابقة، ومن هذه اخلصائص والسامت ما يتعلق بمكونات البنية العضوية، 
ومنها مايتعلق بالس�امت النفس�ية والقدرات العقلي�ة، ويف هذا املجال يمكن 
احلدي�ث عن القابلية العضوية للتعاطي، والس�امت النفس�ية والصفات التي 
حت�دد اجتاه�ات الف�رد نحو عملي�ة التعاط�ي بالقب�ول أو الرف�ض، وكذلك 
القدرات العقلية ومس�تويات الذكاء التي حتدد أيضًا أش�كال استجابة الفرد 
للتحديات املحيطة به، والضغوط النفس�ية واالجتامعية التي يتعرض هلا. كام 
تش�كل اجتاهاته وتصوراته للحياة وطبيعتها وملس�تقبله الشخيص، وملستقبل 
جمتمع�ه عوام�ل أساس�ية مكونة للمج�ال النفيس ال�ذي هييئ الف�رد لعملية 

التعاطي، أو لرفضها رفضًا كليًا. 
وتشكل تصورات الفرد ملستقبله والطرق التي يستطيع من خاهلا تلبية 
حاجات�ه األساس�ية املحور األكثر أمهية يف كيفي�ة تفاعله مع املحيط، ذلك أن 



214

عملي�ة التكيف االجتامع�ي مرتبطة حكاًم بتصوراته عن املس�قبل، ويأيت هذا 
التصور بأشكال خمتلفة، حتى إن العقيدة الدينية التي يؤمن هبا يف كل مرحلة 
من مراحل حياته حتدد أيضًا أشكال املستقبل الذي يتطلع إليه، وكذلك حال 
البيئة االجتامعية التي يعيش�ها واألفكار التي يقرأها واملعلومات التي حيصل 
عليها، كل ذلك يس�هم بش�كل أو بآخر يف حتديد تصوراته للمستقبل، وعليه 

تبنى أشكال سلوكه وأنامط فعله يف احلياة االجتامعية.

إن اإلي�امن الراس�خ بالعقي�دة الديني�ة مث�ًا، كام ه�و احل�ال يف العقيدة 
اإلس�امية، جتعل اإليامن باآلخرة ومس�ائل الثواب والعق�اب اإلهلي حقيقة 
مس�تقرة يف وع�ي األبن�اء بدرجة تزي�د يف قوهتا عىل قوة الواق�ع بام حيمله من 
أحاسيس ومشاعر وعواطف، كام أهنا توقر يف الوعي حقيقة أن اهلل عز وجل 
يراقب�ه يف كل يشء، إىل الدرج�ة الت�ي اليس�تطيع الف�رد التحرر م�ن الرقابة 
الذاتي�ة املتولدة ع�ن إيامنه، وهلذا فإن كل أنامط الس�لوك التي يامرس�ها وكل 
أشكال الفعل التي يقدم عليها، حتى إن كل أنامط التفكري التي جتول بخاطره 
تأيت منتقاة بالشكل الذي جيعلها متوافقة مع ما أمر به اهلل عز وجل وهنى عنه، 

سعيا وراء ضامن آخرته.

وقد تظهر تصورات الفرد ملستقبله بأشكال خمتلفة، كام هو احلال بالنسبة 
إىل التلميذ الذي كثريًا ما يتصور نفسه وهو يفاخر بنفسه أمام أقاربه وزمائه 
بتفوق�ه التحصي�يل بنهاية العام الدرايس، مما جيعل ش�عوره ب�أن الوقت ضيق 
أمام الطموح الذي يتطلع إليه، والطالب الذي أخذ يدرس الطب يف اجلامعة 
يمي�ل إىل التكي�ف م�ع تص�وره ملهنة املس�تقبل يف قراءات�ه، وأنامط س�لوكه، 
وأشكال تفاعله مع اآلخرين، وال خيتلف األمر عن ذلك الذي يتطلع ليصبح 
ضابط�ًا يف الرشطة أو القوات املس�لحة، فتصوراته ملا يتطلع إليه يف مس�تقبله 
يدفعه ألن يندمج مع هذه التصورات، ويكيف سلوكه وأشكال حياته معها.
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غري أن هذه التصورات التأيت عىل نحو عبثي، وعشوائي، إنام يستمدها 
دائاًم من البيئة التي يعيش فيها، ومن الظروف التي حتيط به، ويف الوقت الذي 
يمكن هلذه الصورة )عن املس�تقبل( أن تكون واضحة متام الوضوح بالنس�بة 
إىل رشحية واس�عة من الش�باب والفتيان، فإنام يمك�ن أن تكون أيضًا غامضة 
وغ�ري حمددة بالنس�بة إىل رشحية أخرى، وكام أن البيئ�ة االجتامعية والظروف 
املحيط�ة أنتجت وضوح الصورة لدى املجموع�ة األوىل، فإن هذه الظروف 
نفسها يمكن أن تكون السبب يف غموضها واضطراهبا بالنسبة إىل املجموعة 

الثانية.

وبالق�در ال�ذي تكون فيه ص�ورة املس�تقبل واضحة بالنس�بة إىل الفرد، 
بمق�دار م�ا يتلمس طريقه الذي ي�ؤدي إىل حتقق تلك الص�ورة يف الواقع، ما 
يمك�ن أن تعرتض�ه مش�كات وصعوبات وحتدي�ات عدي�دة، ولكن درجة 
الوضوح جتعل هذه الصور حمور حياته ومش�اريعه، وحمور رس�الته يف احلياة، 
ولك�ن األمر خيتل�ف كليا عندما تصبح الصورة غري واضحة، حيث ينش�غل 
الف�رد بالبح�ث عنها، من خال الظ�روف التي حتيط ب�ه اجتامعيا واقتصاديا 
وسياس�يًا، ويف هذه احلالة يمكن للفرد أن ينجرف مع أي تيار يبني له صورة 
واضح�ة، ب�رصف النظر عن س�امة هذه الصورة من جه�ة، وبرصف النظر 

أيضًا عن الوسائل التي يمكن استخدامها هلذه الغاية.

بالنس�بة إىل األف�رد الذين يقدمون ع�ىل التعاطي أو االنح�راف بصورة 
عامة غالبًا ما تكون صورة املس�تقبل بالنس�بة إليه�م مضطربة وغري واضحة 
متام�ًا، مم�ا جيعله�م عرض�ة لانجراف م�ع التي�ارات القوية الت�ي حتيط هبم، 
وتدفعهم إىل االنحراف، خاصة بعد أن تصبح صورة املستقبل بالنسبة إليهم 
مرتبط�ة باجلامع�ات التي توح�ي إليهم بمتعة احلي�اة مع التعاط�ي وارتكاب 
اجلريمة، فمن يقدم عىل جريمة الرسقة مثًا تس�يطر عليه تصورات ملس�تقبله 
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بعد إنجاز عملية الرسقة وكأهنا ملسة سحرية يستطيع بعدها حتقيق الكثري من 
طموحاته التي عجز عنها س�ابقًا، وهذه ما هي إال ش�كل من أش�كال تصور 
املس�تقبل، وم�ا ينطبق عىل مرتكب�ي جريمة الرسقة ينطبق أيض�ًا عىل مركتبي 
اجلرائ�م األخرى الت�ي هتدد اآلخرين، وهتدد املجتم�ع بكليته، وينطبق أيضًا 

عىل متعاطي املخدرات.

4 .5 .2 النـامذج االجتامعية الفاعلة يف حياة الشـباب وعملية 
االستقطاب

يأخ�ذ الف�رد بتنظي�م املحيط�ني حول�ه يف درج�ات خمتلف�ة م�ن الق�وة 
والضع�ف بالنس�بة إليه، فتارة يصنف اآلخرين بحس�ب درج�ات تعاطفهم 
معه، وطبيعة مواقفهم النفس�ية واالجتامعية منه، وتارة يصنفهم بحسب ثقته 
هبم، ودرجة اعتامده عليهم يف حياته الش�خصية واالجتامعية، وتارة يصنفهم 
بحس�ب درجات قرهب�م منه وبعده�م عنه، أو بحس�ب درج�ات علومهم، 
ومس�تويات قوهت�م، وغري ذلك من أب�واب التصنيف التي الحت�د، وغالبًا ما 
يك�ون التصني�ف ذاتيًا، فالش�خص املق�رب إليه ليس ه�و مقربًا بالنس�بة إىل 
غ�ريه، ومن يصفه بالعلم واملعرفة وس�عة االطاع ق�د يصفه آخرون باجلهل 
والغباء وعدم املعرفة، مما جيعل تصنيفاته للمحيطني به من قريب أو من بعيد 
تصنيف�ات ذاتية التنطوي بال�رورة عىل حقائق، بقدر ما ه�ي نتاج لتجربة 

فيها الصحيح وفيها اخلطأ.

ويف س�ياق عمليات التصنيف املتجددة باستمرار، ومن خال عمليات 
املقارنة واملوازنة التي جيرهيا عىل الدوام تتكون يف وعيه نامذج من الشخصيات 
تصبح بالنس�بة إليه ركيزة أساس�ية من الركائز يف حياته، ومرجعية يعود إليها 
يف فهم�ه وتفس�ريه للقضايا واملش�كات التي جياهبها يف حيات�ه، وقد تتكون 
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هذه النامذج من ش�خصيات حية يتفاعل معها بطريقة من الطرق، فيتأثر هبا، 
ويس�تفيد منها، كمجموعات من األقارب يف احلي، أو معلمني يف املدارس، 
أو فنان�ني يف جم�ال م�ن املج�االت املختلف�ة، وق�د يكون�ون من السياس�يني 
واالقتصادي�ني ورج�ال األع�امل، ويمك�ن هلذه الن�امذج أن تك�ون أيضًا من 
األصدقاء ومجاعات األقران يف املحيط االجتامعي القريب عىل مستوى احلي 
واملدرس�ة، وفيام بعد اجلامعة ومؤسس�ات العمل، كالرئي�س املبارش، ومدير 
املؤسس�ة، وغريه�م، وعىل الرغم م�ن أن الفرد اليتعلق بال�رورة بنموذج 
مع�ني يف حيات�ه، ولكنه اليس�تطيع أن يم�يض فيه حياته دون نموذج يش�كل 

بالنسبة إليه قدوة ينظر إليها، وحياول تقليدها، ويتمثل سلوكها.

وق�د تتكون ه�ذه النامذج أيض�ًا من ش�خصيات ماضية، ك�ام هو احلال 
بالنس�بة إىل املفكري�ن والعل�امء واألدب�اء والقيادي�ني، فغالب�ًا م�ا ياحظ أن 
الباحث�ني الذين يكرس�ون جزءًا كب�ريًا من حياهتم للتعرف عىل ش�خصيات 
علمية أو أدبية أو فقهية غالبًا ما تصبح الش�خصيات التي يدرس�ون أفكارها 
ونظرياهتا نامذج أساسية بالنسبة إليهم، برصف النظر عن صحة هذه األفكار 
أو خطئه�ا م�ن الناحي�ة املعرفية، فامدامت خ�ربة العلامء واملفكري�ن واألدباء 
أوس�ع من خربة الباحثني الذين يعاجل�ون أفكارهم، فمن الطبيعي أن تصبح 

جتارهبم املعرفية نامذج ملن هم أقل يف خرباهتم ومعارفهم.

وقد تؤدي عملية االنتقاء واملقارنة التي يقوم هبا األفراد إىل اختيار نامذج 
واقعية من حياهتم القريبة، فقد يصبح األب أو ويل األمر أو زعيم القبيلة، أو 
معلم املدرس�ة نموذجًا يقتدي هبم األبناء، وخاصة عندما يكونون يف مرحلة 
الفتوة التي تتطلع دائام إىل نامذج يف حياهتا، لتقتدي هبا، وحتاكيها يف ترصفاهتا، 
وأفعاهلا، وطرقها يف آليات اختاذ القرار، وعىل قدر ما تكون جتربة هؤالء أكثر 
تنوع�ًا، وأغنى يف معارفها، بقدر ما تكون مؤهلة أكثر لتصبح نموذجًا حياكيه 
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األبناء، فإذا كانت معارف الش�باب، وهم يف مرحلة الفتوة من عمرهم قليلة 
قياس�ا مل�ا يتصف به معل�م الص�ف، أو رب األرسة، أو زعيم العش�رية فمن 
الطبيع�ي أن تأخذ عملية التأثري باجتاه واضح من األطراف ذات القوة األكرب 

إىل األطراف األضعف.

إن الشخصيات احلية والشخصيات املاضية التي سبق هلا أن تركت آثارًا 
تدل عليها، وهلا صات وثيقة بحياة الش�باب وكل ما يتصل بحياة الفرد من 
أق�ارب ل�ه ضمن األرسة الواح�دة، ومن األقارب يف احلي والعش�رية، ومن 
مجاعات األقران، ومعلمي املدرس�ة، ورؤساء العمل، ومديري املؤسسات، 
وغريه�م ممن يقيم الف�رد صلة معهم، ينتظمون بالنس�بة إىل الف�رد يف ترتيب 
هرم�ي يتفاضل�ون من خال�ه يف معي�ار القوة بالنس�بة إليهم، وع�ىل قدر ما 
تتصف الش�خصية الواحدة من قوة عىل أي مس�توى من مستويات التفاعل، 
االجتامعي منه واالقتصادي والسيايس واملعريف والثقايف والعقائدي، وغريها 
بق�در ما تصبح نموذجا بالنس�بة إىل الش�باب يقتدون به، ويتأث�رون بأفكاره 
وتوجيهاته، ويدينون له بأش�كال خمتلفة م�ن الطاعة واالحرتام والتقدير، مما 

جيعل آثرهم يف شخصية األبناء واضحة وجلية يف املستويات املتعددة.

ويتجىل يف ذلك مبدأ أن الش�خصية ال تتأثر باآلخر فحس�ب، بل تعمل 
عىل أن تكيف نفس�ها وتعي�د تكوين ذاهتا وفق معايري النموذج الذي اس�تقر 
يف وعيه�ا، ويف الوق�ت ال�ذي تصب�ح فيه ه�ذه النامذج ذات س�يطرة نفس�ية 
واجتامعي�ة ووجدانية حتى تصبح هذه النامذج بمثاب�ة النوافذ التي يتطلع إىل 
العامل من خاهلا، برصف النظر عن سامتها من الناحية املنطقية، أو الواقعية، 
ورسعان ما يصبح الفرد أيضًا عىل عداء مع النامذج املضادة للنموذج املستقر 
يف وعيه، وعىل توافق نسبي مع النامذج القريبة يف مضموهنا منه، كام هو احلال 
بالنسبة إىل من استقر يف وعيه نموذج االعتقاد باالنتامء الديني مثًا واملدافعة 
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عنه، فإنه رسعان ما جيد نفس�ه عىل عداء واضح مع أية دعوة ختضع لنموذج 
االنت�امء القب�يل أو القوم�ي وتدع�و ل�ه، وتدافع عن�ه أيض�ًا، يف الوقت الذي 
يتعاطف بقوة مع النامذج القائمة عىل أس�اس ديني أو مذهبي، وبقدر ما تأيت 

هذه النامذج قريبة من نموذجه اخلاص بقدر ما يأيت ارتباطه هبا قويًا أيضًا.

4 .5 .3 التنشئة األرسية وعملية االستقطاب

تستحوذ التنش�ئة األرسية عىل املوقع األول من حيث األمهية يف تكوين 
اإلطار االجتامعي حلياة األبن�اء، فهي بمثابة النوافذ التي يتواصل الطفل من 
خاهل�ا مع الع�امل اخلارجي، الطبيعي من�ه واالجتامعي والثقايف والس�يايس، 
وبالنظ�ر إىل الطفل يفتق�ر إىل احلدود الدنيا من القدرات العضوية والنفس�ية 
واالجتامعية، فإنه جيد لدى أرسته النامذج األقوى التي يقتدي هبا يف س�لوكه 
وأنامط تفكريه وطرق عيش�ه، ويزداد تأث�ري البيئة األرسية مع مظاهر العطف 
واحلن�ان والرعاي�ة الت�ي يامرس�ها األبوان م�ع أبنائهام، مم�ا يعزز ثق�ة األبناء 
بوالدهي�م إىل احلد الذي يعتقد فيه األبناء أن أبوهيم يتمعتون بقدرات عضلية 
ومعرفي�ة واس�عة تفوق كثريا ما يتمتع به غريهم، بحك�م أن األبناء مل يروا يف 
الع�امل بعد س�وى والدهيم الذين يقدم�ون هلم كل دعم من جه�ة، يف الوقت 
الذي يش�عر فيه األبناء أن والدهيم مل يعجزوا عن حتقيق يشء من متطلباهتم، 
من جهة ثانية، ومن الطبيعي أن يس�تحوذ األب عن موقع النموذج بالنس�بة 
إىل أبنائ�ه، فخياراهتم يف عملية االنتق�اء مازالت حمدودة جدًا، كام أن الفروق 

بني قدراهتم وقدرات والدهيم كبرية للغاية.

لك�ن األم�ر خيتلف نس�بيا م�ع انفت�اح األبناء عىل ع�امل ما بع�د األرسة 
املح�دودة، ف�ام إن يع�رف األبن�اء األعامم واألخ�وال واألقارب حتى تتس�ع 
مداركه�م، وت�زداد معارفهم، ومع احتفاظهم بكل مش�اعر احل�ب والتقدير 
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لوالدهي�م، فإهنم يش�عرون بأن هن�اك أش�خاصًا آخرين يزي�دون يف صفات 
والدهي�م، ويفاضلوهن�م يف الكث�ري م�ن اخلصائ�ص، فترتاجع قيم�ة األبوين 
بوصفه�م نامذج يمكن االقتداء هبا، وتظه�ر يف عامل الوعي لدى األبناء نامذج 
أخرى يمكن أن تكون أكثر أمهية أو أقل، ويدرك األبناء عندئذ أن العامل ليس 
ه�و األرسة فق�ط، إنام ه�و أكرب بكثري، ورسع�ان ماتعود ل�ألرسة مرة أخرى 
أمهي�ة التوجي�ه والرتبية الس�ليمة، فطبيعة العاقات الت�ي يقيمها األبوان مع 
أبنائهم حتدد عىل األغلب طرق استجابة األبناء ملعارفهم اجلديدة، وأساليب 

التفاعل مع النامذج االجتامعية التي تظهر يف حياهتم.

إن تطل�ع األبناء نحو املس�تقبل، وظهور ن�امذج متفاوتة القوة يف حياهتم 
يدفع�م إىل البح�ث عن الن�امذج األقوى، وف�ق تقديراهت�م وتصوراهتم، فإذا 
استطاعت األرسة أن متد جس�ور التواصل مع األبناء، وتعيش يف مشاعرهم 
وأحاسيس�هم، ومش�كاهتم، وكانت روابطها معهم قوية، جاء بحث األبناء 
ع�ن الن�امذج األفضل من خاهلا، ومن خ�ال احلوار الذي يمك�ن أن ينميه 
اآلب�اء ويف وع�ي أبنائهم، وعىل قدر ما تأيت الروابط الت�ي يقيمها األبوان مع 
أبنائه�م قوية، عىل ق�در ما تأيت ارتباط�ات األبناء بنامذج خ�ارج األرسة عىل 
نح�و اعتباطي وعش�وائي، ففي اللحظة الت�ي تفقد فيه�ا األرسة قدرهتا عىل 
التواص�ل م�ع األبن�اء، ف�إن نامذج أخ�رى خارج نط�اق األرسة تس�يطر عىل 
عملي�ة التواصل، وتصبح ذات تأثري فع�ال يف توجيه األبناء نحو طرق احلياة 
وأش�كال تلبية احلاجات، ووس�ائل البحث عن املستقبل األفضل، ويف ذلك 

تكمن اخلطورة.

فق�د يقع اختيار األبناء عىل نامذج هي باألس�اس ن�امذج ومهية، التتمتع 
بالكف�اءات الت�ي يتصورها األبناء، وحتم�ل يف مداركه�ا معلومات مغلوطة 
ع�ن احلياة وقواعده�ا والقوانني الناظمة هلا، مع أهنا حتم�ل يف وعيها مامح 
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الصدق واإلخاص يف النصيحة والتوجيه، غري نقص معارفها جيعلها نامذج 
ومهية، فام تتكش�ف أمام الشباب حقائق نفس�ية واجتامعية واقتصادية حمددة 
حت�ى يتبني هلم أهنم كانوا حييطون ه�ذه النامذج هبالة أكرب مما جيب، ويقدمون 
هلا الوالء من غري اس�تحقاق، ويتبني هل�م أن خياراهتم كانت يف غري موقعها، 
بس�بب ما ترتب عليها من نتائج جعلتهم يفقدون الكثري من املنافع التي كان 

بإمكاهنم املحافظة عليها، أو حتقيقها لو أهنم سلكوا طرقًا أخرى.

وق�د يأيت اختي�ار األبناء لنامذج أخرى، هي باألس�اس نامذج مش�وهة، 
وه�ي أكثر خطورة، مثال ذلك نامذج اجتامعية مكونة من أش�خاص الحتمل 
يف وعيه�ا القي�م التي تعزز وحدة الدولة واملجتم�ع، والتعزز ارتباط األفراد 
م�ع بعضهم، إنام متيل دائام إىل اس�تثامر مواطن الضع�ف يف احلياة االجتامعية 
الس�تغاهلا واستثامرها بالش�كل الذي حيقق هلا عائدا ماديًا مرتفعًا، مما جيعل 
األبناء عرضة للخطر الذي هيدد مس�تقبلهم، مع أنه الش�غل الشاغل بالنسبة 
إليهم، ذلك أن هذه النامذج تتحىل بالقوة، والقدرة عىل اختاذ القرار، مما جيعل 
األبناء يف حالة أش�به ما تكون بحالة االنبهار، أو االستاب، فتصبح قيادهتم 
يسرية، وتوجيههم س�هًا، مما يمكن هذه النامذج االجتامعية من قيادة األبناء 
إىل حيث تضمن من خاهلم مستقبلها هي، وليس مستقبلهم الذي يتطلعون 

إليه.

إن املجتمع حيمل يف طياته دائاًم نامذج خمتلفة األشكال، متباينة األهداف 
والطموحات، واألف�راد يف مراحل نموهم األوىل، وخاصة يف مرحلة الفتوة 
يتطلع�ون دائاًم إىل نامذج حياكوهنا يف حياهت�م، ويعتمدوهنا نامذج يقتدون هبا، 
ويكيفون ظروف حياهتم ليتوافقوا معها، فإذا ش�اءت األقدار أن وقع بعض 
الشباب حتت تأثري نامذج اجتامعية ومهية، أو نامذج اجتامعية مشوهة، فغالبًا ما 
يكون�ون عرضة لانحراف، وتزداد يف هذه احلال�ة إمكانية توظيفهم للنامذج 
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الت�ي يعتقدون أهنا األقوى يف تأثرياهتا لس�عيهم احلثيث لاس�تقطاب حوهلا 
وال�دوران يف مداراهت�ا، مما جيع�ل لألرسة دورًا أساس�يًا يف محاي�ة األبناء من 
االنج�راف، بام لدهيا من ق�وة نفوذ معنوي ومادي يمكنه�ا من حتقيق اليء 
الكث�ري بالنس�بة إىل األبناء، ولكن املش�كلة يمك�ن أن تك�ون يف أبعادها عىل 
درجة عالية من اخلطورة إذا مل تتمكن األرسة من حتقيق هذا الدور، وقد يعود 
ذل�ك إىل اعتبارات كث�رية تتعلق بظروف األرسة وثقافة الوالدين ومس�توى 

تعليمهام وغري ذلك من االعتبارات.

واألرسة بحد ذاهتا جزء اليتجزأ من التكوين االجتامعي، ومن الطبيعي 
أن يتأث�ر تكوينها وبنية العاق�ات االجتامعية فيها بالتوج�ه العام للمجتمع، 
وبالرشوط الطبيعية واالقتصادية واالجتامعية والسياس�ية املحيطة هبا، فام إن 
يش�عر األبوان بأن خطرًا كبريًا هيدد املجتمع حتى يتس�ابقان إىل توضيح هذا 
اخلط�ر ب�ام ينطوي عليه من أبعاد ألبنائهم ودفعه�م إىل مزيد من االرتباط به، 
مما جيعل بنية األرسة وآليات عملها وطرق التنشئة فيها مرتبطة أشد االرتباط 

بمسارات التغري االجتامعية عامة.

4 .5 .4 مجاعة األقران

تش�كل مجاعة األقران يف احلي أو املدرسة واحدة من القوى االجتامعية 
التي حتيط باألبناء وتؤثر يف شخصياهتم، غري أن قوهتا تأيت من عوامل عديدة 
أمهه�ا ضع�ف ارتباط األبن�اء بأرسهم من جه�ة، وقرب مجاع�ة األقران من 
األبن�اء م�ن الناحية النفس�ية واالجتامعي�ة والثقافية واملعرفي�ة، باإلضافة إىل 
قرهبم من األبناء من حيث مشاعرهم وأحاسيسهم واملشكات التي يعانون 
منه�ا، وغالبًا ما يأيت ارتب�اط األبناء بجامعات األقران قوي�ًا بمقدار ما يكون 
ارتب�اط األبناء بأرسهم ضعيفًا، والعكس ب�دوره صحيح، فاالرتباط القوي 
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لألبن�اء بأرسهم يؤدي إىل ضعف ارتباطهم بجامعات األقران التي حتيط هبم 
يف احلي واملدرسة واملسجد وغريها.

ويتمي�ز أصدق�اء مجاع�ات األق�ران بأهن�م يش�اركون األبن�اء يف الكثري 
من أحاسيس�هم ومش�اعرهم وعواطفهم، ويف الكثري من قضاياهم النفس�ية 
واالجتامعية ومش�كاهتم مع ذوهيم وأقارهبم، ومش�كاهتم املدرس�ية وغري 
ذل�ك م�ن القضايا التي هتمه�م، وبالنظ�ر إىل أن األبناء يمضون ج�زءًا كبريًا 
م�ن أوقاهت�م مع مجاعات األق�ران، يف الوقت الذي تس�تحوذ هذه اجلامعات 
ع�ىل قدر كبري م�ن ثقتهم، فمن الطبيعي أن يتعلموا منه�م أيضًا أنامطًا خمتلفة 
من الس�لوك وطرق التفكري ومعايري التفاضل االجتامعي، مما جيعل األش�ياء 
املفضل�ة ل�دى اجلامعة هي نفس�ها املفضلة لدى األبناء، ويف مس�توى متطور 
من االندماج مع اجلامعة يصبح األبناء أنفس�هم مصدر تأثري حقيقي يف أفراد 
اجلامعة اآلخرين، ويس�عون إىل اس�تقطاب غريهم بوعي منهم تارة، وبدون 

وعي تارة أخرى.

ويف هذا الس�ياق يشكل التفكري باملس�تقبل حمور اهتامم مجاعات األقران 
والش�غل الش�اغل هلم مجيعًا، غري أهنم يفكرون به عىل طريقتهم، وبالوسائل 
واألدوات الت�ي يملكوهن�ا، ك�ام أن كًا منه�م ق�ادر عىل اس�تحضار جتارب 
أصدق�اء آخرين تبني س�هولة ه�ذا الطري�ق أو ذاك، ونجاح هذا األس�لوب 
أوغ�ريه، وغالبًا ما تكون الش�واهد املس�تحرة بينهم قريب�ة منهم يف الزمان 
واملكان، مما جيعل هلذه التجارب مصداقية عالية بني أعضاء اجلامعة الواحدة، 
ومن اليس�ري أن يتمثلها األبناء يف وعيهم ويف مش�اعرهم، ورسعان مايصبح 
أصح�اب هذه القصص والتجارب نامذج يمكن االقتداء هبا وحماكاهتا، حتى 

يتم الوصول إىل ما وصلوا إليه من نجاحات وتطورات يف حياهتم.
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غ�ري أن تأثري مجاع�ات األقران هذا اليع�د بالرورة س�لبيًا، أو معاديا 
للمجتم�ع، إذ يمك�ن جلامع�ات األق�ران أن تق�ود األبناء إىل أنامط س�لوكية 
اجتامعي�ة تتوافق م�ع أه�داف املجتمع العام�ة، وغاياته األساس�ية، ويمكن 
جلامع�ات األقران أيض�ًا أن تدف�ع األبناء نحو أن�امط س�لوكية يعاقب عليها 
القان�ون، فجامعة األقران ليس�ت إجيابية وال هي س�لبية بذاهت�ا، إذ يمكن أن 
تكون خاضعة لتوجيه غري مبارش من مؤسسات الشباب يف الدولة املعنية، أو 
من قبل مجعيات إنسانية تضع يف حسباهنا اخلري العام للمجتمع، ويمكن أيضًا 
أن تكون اجلامعات مس�تقلة بذاهتا، ويأيت تش�كلها نتيج�ة عوامل موضوعية 
بحت�ة، يف احلي واملدرس�ة وأماك�ن العمل وغريها، غ�ري أن كل هذا اليكفي 
للق�ول بنف�ي إمكانية أن تكون مجاع�ات األقران خاضعة لتأث�ري قيم تفضيل 
املصلحة اخلاصة عىل املصالح العامة، أو خاضعة لتأثري قوى اجتامعية تسعى 
الس�تقطاب هذه اجلامعات وتوظيقها لغاياهتا وأغراضها املادية واالقتصادية 
واالجتامعي�ة والسياس�ية، وم�ن ه�ذه اجلامعات م�ا يمكن أن تكون وس�يلة 
أساس�ية من وس�ائل ترويج املخ�درات وتوزيعه�ا ملا حتققه م�ن فوائد مادية 
للقوى الفاعلة من جهة، وملا يمكن أن حتققه من عامل ومهي مبني عىل اخليال 

بالنسبة إىل الشباب.

فجامعات األقران تفرض نفس�ها ع�ىل األبناء بمقدار مايكون ارتباطهم 
بأرسهم ضعيفًا، بأش�كاهلا الت�ي تنطوي عىل قيم اإلخ�اء واملحبة والتعاون، 
أو تل�ك الت�ي تنط�وي عىل قيم املنافس�ة وال�رصاع والتناقض ونف�ي اآلخر، 
فهي المتلك قوة س�يطرة عىل األبناء بذاهتا إنام بمقدار انتشار مظاهر التفكك 
األرسي، املنظورة والامنظورة، ف�إذا ما كان االرتباط األرسي ضعيفًا فمن 
الطبيع�ي أن جي�د األبناء لدى مجاع�ات األقران ما يلب�ي حاجاهتم إىل اآلخر 
الذي يس�تطيعون من خاله بناء تصوراهتم للمس�تقبل الذي ينش�دونه، فإذا 
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كانت هذه اجلامعات خاضعة لتوجيه من املجتمع عرب مؤسس�اته االجتامعية 
الرس�مية منها وغري الرس�مية جاءت األنامط السلوكية املتعلمة بينهم تتوافق 
مع مصاحلهم وطموحاهتم احلقيقية، فينتظمون يف اجلامعات الش�بابية الدينية 
منه�ا والرياضي�ة والرتفيهية، لكن األمر خيتلف عندم�ا تغيب عملية التوجيه 
االجتامعي، مما جيعل مجاعات األقران تنجرف مع القوى االجتامعية التيارات 
الت�ي تتطل�ع إىل حتقيق مصالح ضيقة ومنافع حم�دودة دون النظر إىل املصالح 

احلقيقية هلؤالء الشباب.

وال ب�د م�ن اإلش�ارة يف ه�ذا الص�دد إىل أن تكوي�ن مجاع�ات األقران 
والق�وى املؤث�رة فيها التأيت عىل نح�و اعتباطي، إنام ترتبط بمس�ارات التغري 
عىل مس�توى املجتمع بكليته، وبام حييط به من هتديدات متس أمنه، وحتديات 
تستهدف ثرواته وخرياته، فاملؤسس�ات االجتامعية والسياسية والنفعية التي 
حتاول اس�تقطاب الشباب من خال مجاعات األقران، والتواصل مع الشلل 
يف احلي واملدرس�ة لغايات نفعية وسياس�ية خمتلفة غالبًا ما حتمل يف مضامينها 
تصورات للمستقبل الذي تتطلع إليه، ولألخطار التي هتدد أمن املجتمع، مما 
يشري إىل أن انجراف الشباب مع مجاعات األقران يف سياقات اجتامعية شاملة 

التنفصل عن الرشوط العامة للمجتمع.

4 .5 .5 البيئة املدرسية

ياحظ أن وظائف املدرس�ة يف الوقت الراهن تنمو بتس�ارع كبري خال 
العقود املنرصمة قياس�ًا إىل ما كانت عليه يف املايض القريب، فهي تس�تقطب 
اليوم اجلزء األكرب من مش�اعر الطلبة وأحاسيس�هم وعواطفهم، وتس�تحوذ 
ع�ىل املوقع الثاين يف أمهيتها بالنس�بة إىل األبناء بع�د البيت الذي يولدون فيه، 
وم�ع ذلك فهي تنافس�ه بمس�توى تأثريه�ا يف التكوين النف�يس واالجتامعي 
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لش�خصيتهم، فمنها يستمد األبناء معارفهم التي تشكل األساس الذي تبنى 
علي�ه أنامط تفكريهم وأش�كال تفاعلهم مع اآلخري�ن، وفيها يترشب األبناء 
القي�م واملعاي�ري الديني�ة واألخاقية التي حتدد أش�كال س�لوكهم يف حياهتم 
االجتامعي�ة، ومن خاهلا يأخذ األبن�اء بتكوين عاقاهت�م االجتامعية خارج 
البي�ت فيتعرف�ون ع�ىل أصدقائه�م وأقراهنم، ويقيم�ون معهم روابط ش�تى 
م�ن العاقات، وهلذا الس�بب فإن املدرس�ة ليس�ت مكانا ليتعل�م األبناء من 
خاله العلوم واملعارف فحس�ب، بل هي عامل أس�ايس من عوامل التنش�ئة 
االجتامعية، ومن خاهلا ترتس�م معامل املس�تقبل الذي ينتظر األبناء، ومامح 
الدول�ة يف صورهت�ا املقبلة، باإلضافة إىل أنه يف املدرس�ة أيض�ًا تتحدد صورة 
املستقبل بالنس�بة للمجتمع، بمكوناته العلمية والثقافية والسياسية املتعددة، 
ف�إذا م�ا جاءت ظروفه�ا عىل مس�توى رفيع من الضب�ط والتوجي�ه واملراقبة 
ش�كلت عامًا أساس�يًا من عوامل الوقاية من االنحراف بأش�كاله املختلفة، 
خاص�ة أهن�ا تقدم لألبن�اء املعارف والعلوم التي يس�تطيع األبن�اء من خاهلا 
التمييز بني الصحيح واخلطأ، ويستطيعون تقويم األفكار واآلراء، وإذا مل تؤد 
املدرسة وظيفتها عىل النحو املطلوب فمن الطبيعي أن يشكل ذلك عامًا من 
عوامل اخلطر التي هتدد األبناء من االنجراف مع التيارات الفكرية املنحرفة.

ويف الوقت الذي تش�كل فيه املدرس�ة عامًا أساس�يًا م�ن عوامل وقاية 
األبناء من االنحراف، يمكن أيضًا أن تشكل مصدر خطر حقيقي عليهم، من 
خال بعض مظاهر اخللل التي تنترش يف بعض مكوناهتا الرتبوية واالجتامعية 
واإلداري�ة، ويظهر ذلك جليًا من خال إدارة املدرس�ة واملعلمني والعاملني 
فيه�ا، باإلضاف�ة إىل مجاعات األق�ران، كام هو احلال بالنس�بة إىل اإلدارة التي 
ترصد الظواهر الس�لوكية يف املدرس�ة، وال تقدم احللول العملية املناسبة هلا، 
في�ؤدي ذلك إىل تفاقم املش�كات الس�لوكية بني األبناء، وتتحول املدرس�ة 
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بذلك من مؤسس�ة تربوية حلامية األبناء، إىل مدرسة منتجة النحرافهم، دون 
أن يص�ل ذلك إىل مس�توى املعرفة والوعي به بالنس�بة إىل اإلدارة، ويف ذلك 
تكم�ن املش�كلة، وق�د يعود ذلك إىل أس�باب عدي�دة، منها انش�غال اإلدارة 
بمس�ائل التنظي�م وتوزيع امله�ام واحلصص الدراس�ية، وضبط ال�دوام، مع 
نقص يف كفاءة املرش�دين االجتامعيني والنفس�يني، باإلضافة إىل ما يمكن أن 
تسود مظاهر التناقض يف اإلدارة نفسها، مما يقلل من أدائها الوظيفي واملهني.

كام ي�ؤدي الس�لوك االجتامع�ي للمعلم�ني دورا توجيهيا متمي�زًا، فقد 
يتح�ول املعلم�ون بحكم تواصلهم املس�تمر م�ع األبناء، وبحك�م معارفهم 
الوف�رية قياس�ًا إىل األبن�اء، وبحكم الس�لطة االجتامعية الت�ي تعطى هلم، إىل 
نامذج إجيابية فعالة بالنس�بة إىل األبن�اء، فيصبحون مصدر حماكاهتم، ومصدر 
تقييمه�م ألن�امط الس�لوك التي يمك�ن أن يقدم�وا عليها، ويف الوقت نفس�ه 
يمك�ن أن يصبح�وا نامذج س�يئة تؤثر س�لبًا يف ش�خصية األبن�اء، فيتعلمون 
منه�م التط�رف بأش�كاله املختلفة، وما يرتت�ب عىل ذلك من أنامط س�لوكية 
تقودهم إىل االنحراف، فإذا أحسن املعلمون أدوارهم الرتبوية واالجتامعية، 
باإلضاف�ة إىل أدواره�م التعليمية كان ذلك عامًا أساس�يًا م�ن عوامل محاية 

األبناء ووقايتهم.

ويمتد األمر إىل العاملني يف املؤسس�ة التعليمية من مرش�دين وموجهني 
ووكاء الصف�وف وغريه�م حتى يصل إىل عامل اخلدمات يف املدرس�ة، فقد 
حتم�ل بع�ض جوانب احلياة املدرس�ية م�ن خاهلم مواض�ع ضعف يترسب 
من خاهلا االنحراف بني الش�باب، فاألنامط الس�لوكية التي يقدم عليها كل 
من املرش�د واملوج�ه يمكن أن حتمل يف مضموهنا مس�وغات قوية النحراف 
األبناء، كأن يقدم واحد من هؤالء مثًا عىل ممارسة التدخني، أو التعاطي، مما 
جيعل السلوك بالنسبة إىل األبناء مقبوالً ومسّوغًا بحكم أن من يامرسه يتمتع 
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بمس�توى عال من املعرفة واملكانة االجتامعية، أما عامل اخلدمات فيمكن أن 
يؤدوا وظائف وسيطة يف كثري من األحيان.

وتأيت أخريًا رشحية األقران يف املدرسة، وتعد من أكثر مكونات املدرسة 
تأث�ريا يف األبن�اء، فه�ي األق�رب إليه�م من حيث مش�اعرهم وأحاسيس�هم 
والقضاي�ا الت�ي هتمه�م، وغالب�ًا م�ا يك�ون األبن�اء، م�ن ذوي االرتباطات 
الضعيف�ة م�ع أرسهم، رسيعي االنجراف مع أقراهنم يف املدرس�ة، إذا مل يكن 
هلم ارتباط أش�د قوة لدى جهة أخرى، كمؤسس�ة املس�جد مثًا، فمن خال 
عملية التواصل التي يامرس�ها األبناء يف املدرس�ة مع أقراهنم خيضعون ملعايري 
التفاض�ل االجتامعي الس�ائدة بينه�م، وخيضعون لتأثري عملي�ة التفاخر التي 
متارس�ها مجاعات األق�ران بني أفرادها، وم�ن الطبيع�ي أن األبناء األضعف 
يف تكوينه�م النفيس واالجتامعي جيدون أنفس�هم دائام منجرفني مع التيارات 

األقوى يف دائرة مدرستهم.

وش�أن املدرسة شأن مجاعات األقران وش�أن األرسة وشأن املؤسسات 
االجتامعية املختلفة تعمل عىل تكييف نفس�ها للرشوط الس�ائدة عىل مستوى 
املجتمع، تبعًا للقوى االجتامعية األكثر استقرارًا، وتبعًا لطبيعة األخطار التي 
هتدد املجتمع من اخلارج، ومن الطبيعي أن تعمل عىل تكييف األبناء ملساراهتا 
واجتاهاهت�ا لتع�زز بينهم املش�اعر واألحاس�يس التي من ش�أهنا تنمية وعيهم 
وارتباطهم باملجتمع والدولة أو أهنا تعمل عىل تعزيز املش�اعر واألحاس�يس 
املضادة إذا كانت التيارات االجتامعية السائدة هي كذلك، فاملدرسة عىل هذا 
النحو ليس�ت حيادية يف عملية توجيه املش�اعر واألحاسيس والعواطف إنام 
تعمل عىل بنائها وإعادة بنائها وفق تصوراهتا ملشكات املجتمع والتحديات 

املحيطة به، وتفسريات للمشكات األمنية السائدة.
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4 .5 .6 املؤسسات االجتامعية ووسائل االتصال املختلفة

يرتب�ط األبناء مع خروجهم من املنزل، واملدرس�ة بمؤسس�ات اجتامعية 
عديدة، ختتلف يف قوهتا بالنسبة إليهم باختاف املجتمعات التي ينتمون إليها، 
ففي املجتمع العريب، واملجتمعات اإلسامية عامة يأيت املسجد يف مقدمة هذه 
املؤسس�ات، تليه يف املرتبة واألمهية املؤسس�ات الشبابية، ومنظامت الرياضة، 
والن�وادي املوس�يقية والرتفيهي�ة، أم�ا يف املجتمع�ات الغربية، فق�د تأيت دور 

العبادة يف موقع أقل أمهية يف حي�اة الشباب م�ن حيث األمهية وقوة التأثري.

ويؤدي املس�جد يف املجتم�ع العريب دورا كبري األمهية يف تنش�ئة األبناء، 
فإلي�ه تع�ود وظيفة التنش�ئة الديني�ة والرتبي�ة العقائدية التي جتعل ش�خصية 
األبناء أكثر اس�تقرارًا وأش�د ثبات�ًا، ويف البيئات االجتامعي�ة الصاحلة تتوافق 
الوظيف�ة الت�ي يؤدهيا املس�جد م�ع الوظيف�ة التي تؤدهي�ا املدرس�ة، مما جيعل 
الرشاكة بينهام رضورة ثانية من رضورات الرتبية الصاحلة، بعد املش�اركة بني 
املدرس�ة واألرسة، وعىل الرغم من أن الوظيفة الدينية والعقائدية للمس�جد 
ال جتعل تربية األبناء هدفها الوحيد، وتشمل خمتلف الرشائح االجتامعية فإن 
التناقضات يف الوظائف التي يؤدهيا املسجد مع الوظائف التي تؤدهيا األرسة 
أو املدرسة أحيانًا يؤدي إىل ظهور مامح االضطراب والتناقض يف شخصية 

األبناء ملا لكل من هذه املؤسسات من تأثري قوي يف شخصياهتم.

ك�ام يؤدي عل�امء الرشيعة دورًا كب�ري األمهية يف تكوين املع�ارف الدينية 
والتصورات الفكرية حول طبيعة العاقة مع اآلخر التي يمكن أن تنطوي عىل 
مظاهر لانحراف الفكري، فاالختافات الفقهية وتعدد الفتوى الواحدة يف 
كثري من األحيان، ومظاهر توظيف الدين ألغراض السياسة لصالح تيارات 
وأح�زاب متناقضة حول املصالح واملنافع املادية، يؤدي إىل ظهور ما يس�مى 
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بفوىض الفتاوى التي تنطوي مضموهنا عىل مظاهر االنحراف بحكم ضعف 
املعرف�ة أو غياب الرشوط التي ينبغ�ي وجودها عند من يقدمون عىل الفتوى 

وهم من غري أهلها، أو من يعمل�ون لتوظي�ف الدين لغايات سياسية. 
وإىل جان�ب ذل�ك يمك�ن ملؤسس�ات الش�باب كالن�وادي االجتامعي�ة 
والرياضي�ة واالحت�ادات وغريها أن تس�هم يف اس�تقطاب الش�باب بحس�ب 
ميوهل�م ورغباهتم التي يتطلعون إىل حتقيقها، وهي تش�كل مراكز اس�تقطاب 
خمتلفة يقرتب بعض الش�باب من هذه املؤسس�ات، ويق�رتب بعضهم اآلخر 
م�ن غريه�ا، العتبارات خمتلف�ة منها االعتبارات النفس�ية ومنه�ا االجتامعية 
واملكانية والسياسية والقرابية وغريها.. غري أن الشاب ما إن يتواصل مع أي 
منها حتى يندمج فيها بمقدار تراجع ارتباطه باملؤسسات األخرى، كاألرسة، 
واملدرس�ة واملس�جد، األمر الذي جيعل�ه جيد يف هذه املؤسس�ات ضالته التي 
يبحث عنها، وأهدافه التي يتطلع إليها، وقد يأيت ارتباطه هبا منظاًم وبالتنسيق 
مع املؤسسات االجتامعية املختلفة، مما يقلل من حجم التباين يف األدوار التي 

يمكن أن تؤدهيا هذه املؤسسات.
ويف احل�االت املختلف�ة يمك�ن هل�ذه املؤسس�ات االجتامعي�ة أن تؤدي 
دورًا إجيابي�ًا يف توجي�ه األبناء واحلد من إمكاني�ة انحرافهم، ويمكن هلا أيضًا 
أن تش�كل واحدة م�ن العوامل التي ت�ؤدي إىل انحراف األبن�اء ودفعهم إىل 
التعاط�ي بحس�ب مجاعات األقران الذين يتم التع�رف عليهم فيها من جهة، 
وبحس�ب املوضوعات األساس�ية للنش�اطات الس�ائدة فيها من جه�ة ثانية، 
فاملس�جد من حيث الطبيعة واهلدف يؤدي وظائف حيوية يف تنش�ئة األبناء، 
وع�ىل الرغم م�ن ذلك قد جيد بعض األبناء يف املس�جد نفس�ه م�ن يدعو إىل 
أنامط س�لوكية ال تتوافق والنظم املعمول هبا يف الدولة، وقد جيد األبناء فيهم 
نامذج قوية يمكن االقتداء هبا، مما جيعلهم مهيئني لانحراف وممارسة األنامط 

السلوكية التي ال تتوافق والنظم املعمول هبا يف هذه الدولة أو تلك.
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ويق�ال األم�ر ذات�ه بالنس�بة إىل املؤسس�ات االجتامعية األخ�رى، ففي 
الن�وادي الرياضي�ة قد جيد بعض الش�باب م�ن يروج للتعاطي هب�دف زيادة 
الق�درات وامله�ارات التي جتع�ل فرص الش�باب يف الفوز باملس�ابقات التي 
يقدم�ون عليه�ا أكرب، وم�ا إن يقدم الش�باب عىل التعاطي مل�رات قليلة حتى 
جي�دون أنفس�هم يف جمموع�ات املدمنني ع�ىل التعاط�ي وغ�ري القادرين عىل 
التحرر منه، كام قد جيد الش�باب يف رفاقهم ضمن النوادي ما يس�اعدهم عىل 
حتقي�ق النجاح�ات الباهرة دون ممارس�ة التعاطي بال�رورة، ومع ذلك فإن 
اس�تجابة الش�باب ملا حييط هبم من تأثريات مرتبطة بجامعات الرفاق إنام هي 
ره�ن باعتبارات عديدة منه�ا مايتصفون به من خصائص نفس�ية واجتامعية 
قب�ل قدومه�م إىل هذه الن�وادي، وطبيع�ة ارتباطاهتم بأرسهم ومدارس�هم، 
ومس�توى هذا االرتباط، وأخريا بصورة هؤالء الرفاق بالنس�بة إليهم، ما إذا 
كان�ت ترقى لتصبح ن�امذج يقتدى هبا أم ال وتبعًا للموازنة بني هذه املتغريات 

تأيت اشكال استجابتهم.
ك�ام تعد وس�ائل االتصال ذات تأث�ري كبري يف عملية التنش�ئة االجتامعية 
لألبن�اء، ع�ىل الرغ�م م�ن أن اهتاممه�ا يش�مل الفئ�ات االجتامعي�ة املتعددة 
األخرى من األطفال والش�باب وكبار الس�ن، مما جيع�ل وظائفها تتقاطع مع 
الوظيفة االجتامعية لألرسة ومجاعات األقران واملدرسة، ويظهر هذا التقاطع 
في�ام تعزز وس�ائل اإلعام م�ن قيم واجتاهات وأنامط س�لوكية يف ش�خصية 
األف�راد املتتبعني لرباجمها وموادها اإلعامية، ذلك أن املؤسس�ات اإلعامية 
عىل اختاف أش�كاهلا تتجه نحو تعزيز أنامط س�لوكية يف املجتمع، خمتلفة يف 
طبيعتها ومس�اراهتا، بحس�ب طبيعة هذه الوس�ائل ومصادره�ا، واألدوات 
املس�تخدمة فيه�ا، واجله�ات الوصائي�ة عليه�ا، ف�إذا م�ا ج�اءت اجتاهاهت�ا 
ومس�اراهتا خمالفة ملس�ارات املدرس�ة واجتاهاهتا ظهر ذلك بأوضح صورة له 
يف تناق�ض ش�خصية األبناء وتنوع اجتاهاهتم، واخت�اف غاياهتم االجتامعية 
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واالقتصادية والسياس�ية، ويدعو ذلك كله إىل رضورة املش�اركة االجتامعية 
بني األرسة املدرسة ووسائل االتصال املختلفة يف املجتمع.

وإىل جانب ذلك تعد وس�ائل اإلعام واحدة م�ن أكثر العوامل املؤثرة 
يف حياة الش�باب، وتوجيههم، نحو القضايا التي هيتمون هبا، وتش�غل باهلم، 
ويمتد تأثري هذه الوس�ائل إىل دفع الشباب إىل االهتامم بقضايا اجتامعية دون 
غريها، وتأيت وس�ائل االتصال الس�معية البرصية يف مقدمة وسائل االتصال 
من حيث درجة تأثريها يف وعي الش�باب ومش�اعرهم وأحاسيس�هم، ال بل 
أصبح�ت ه�ذه الوس�ائل ذات تأث�ري كبري يف الرشائ�ح الس�كانية املختلفة يف 
أعامره�ا، فقد أصبحت جزءًا أساس�يًا من مكون�ات كل أرسة تقريبًا، ويتابع 
براجمه�ا كل أفراد األرسة، حتى املس�نون منهم والش�باب وصغار الس�ن من 
األطف�ال، ومن املاح�ظ أن براجمها، وخاصة برام�ج التلفزيون منها، تتوزع 
إىل برامج عامة يش�رتك يف متابعتها أغلب أفراد األرسة، وبرامج خاصة بكل 
رشحية سكانية. وقد استطاع التلفزيون بالفعل أن يفرض وجوده يف املجتمع 
واألرسة، خاصة بعد ظهور القنوات الفضائية التي أوجدت مس�احة واسعة 
لنقل ثقافات اآلخرين إىل جمتمعنا اإلسامي بكل ما حتمله من أيديولوجيات 

وسلوكيات ومفاهيم.
وم�ا ينطب�ق ع�ىل األرسة واملدرس�ة ينطبق م�رة أخرى عىل املؤسس�ات 
االجتامعية والدينية ووسائل االتصال بأشكاهلا املختلفة، فهي جزء ال يتجزأ 
من الكل االجتامعي، ومن الطبيعي أن تتحس�س للمش�كات التي يتعرض 
هل�ا املجتم�ع وللتحديات التي مت�س أمنه وهت�دد مكوناته، مم�ا جيعلها تعمل 
ع�ىل إعادة بنائها الداخيل باس�تمرار وبراجمها وطرق تفاعلها مع املس�تفيدين 
يف ضوء تصوراهتا هلذه املش�كات، وه�ذه التحديات، وأن تعمل عىل إعادة 
تكوينه�م النفيس واالجتامعي والثقايف والس�يايس تبعًا هل�ذه التصورات، مما 

جيعل فكرة استقالية اإلعام أو الدين عن السياسة جمرد وهم.



الفصل اخلامس

مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 
ومعاجلة املتعاطني





235

5 . مكافحة املخدرات واملؤثـرات العقلية 
ومعاجلة املتعاطني

ترتب�ط قيمة البح�وث العلمية وأمهيته�ا بمقدار تطبيقاهت�ا العملية التي 
تتوخى صياغة احللول واالقرتاحات العامة التي من شأهنا أن تساعد يف احلد 
من انتشار املشكات املدروسة، وحتول دون انتشارها يف الوسط االجتامعي، 
وت�أيت قيمة البح�وث ذات الصلة بانتش�ار ظاهرة تعاطي املخ�درات يف هذا 
السياق، خاصة وأن الدراسات النظرية والتحليلية يف هذا املجال تعد واسعة 
ج�دًا، وبرغم ذل�ك فإن جوانبه�ا التطبيقية مازالت ضعيفة قياس�ًا إىل ما هي 

عليه يف الدراسات التطبيقية األخرى.

ويعود ذلك عىل األغلب إىل ضعف إمكانية التطبيق وغياب املؤسسات 
املعنية باإلرشاف والتوجيه واملراقبة يف هذا املجال، خاصة وأن القسم األكرب 
م�ن االقرتاحات والتوصيات العلمية ت�أيت غري ملزمة، فالقول مثًا برورة 
توجي�ه األبناء وتعريفه�م بأخطار املخدرات واملؤث�رات العقلية ينطوي عىل 
أمهي�ة كب�رية، غ�ري أن اجلهات املعني�ة بالتنفيذ غري حم�ددة، وإذا ت�م حتديدها 
باألرسة واملدرسة ووسائل اإلعام فهي غري ملزمة بالرورة بأن تأخذ هبذه 
االقرتاح�ات أو التوصي�ات التي ختلص إليه�ا هذه الدراس�ة أو تلك، األمر 
الذي يس�هم يف تعميق الفجوة بني البح�ث العلمي يف جمال املخدرات، وبني 

اجلهات املعنية بالتنفيذ واختاذ القرار.

وعىل الرغم من ذلك فإن عمليات الوقاية والعاج وتطوير اسرتاتيجيات 
املكافح�ة تبقى هي اهلدف الرئي�يس الذي تتوخاه البحوث املعنية باملخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة، فانتش�ار الظاهرة ال�ذي يتزايد يومًا بعد آخر، ويش�كل 
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هتدي�دًا حقيقي�ًا لألفراد واملجتمعات عىل حد س�واء، برغ�م كل اجلهود التي 
تب�ذل للحد منه تس�تدعي إعادة النظ�ر يف الوس�ائل واألدوات والتصورات 
الت�ي حتكم تفاع�ل املعنيني مع هذه الظاهرة، ذلك أن ش�بكات االس�تخدام 
غري املرشوع للمخدرات يطورون وس�ائلهم وأدوات عملهم بشكل منقطع 
النظ�ري، مما جيعل ال�دول واملفكرين واالقتصاديني وأصح�اب القرار معنيني 
بتطوير معارفهم أيضًا وحتديث أساليب عملهم بغية عاج املشكلة أوالً، ثم 
العمل عىل وقاية املجتمع منها، ووضع اسرتاتيجيات بعيدة املدى ملكافحتها 

ثانيًا.

ويمك�ن يف ه�ذا الس�ياق التمييز بني ثاث�ة جماالت للعم�ل األمني من 
ش�أهنا أن تس�هم يف احل�د من انتش�ار ظاه�رة تعاط�ي املخ�درات واملؤثرات 
العقلي�ة، والوقاية من األخط�ار املرتتبة عليها، أما املجال األول فيويل اهتاممه 
بمس�ائل مكافحة االس�تخدام غري امل�رشوع للمخدرات واملؤث�رات العقلية 
واحل�د م�ن انتش�ارها يف املجتم�ع بوصفه�ا س�لعة يت�م تداوهلا بني الش�باب 
املتعاطني، م�ن خال تتبع مصادرها وأماك�ن وجودها، وماحقة عصابات 
التهري�ب ومجاعات الرتوي�ج واملتاجرة غري الرشعية هبا، وتأيت يف هذا املجال 
أيض�ًا عملي�ات تطوير املنظوم�ات القانونية الضابطة الس�تخدام املخدرات 
واملؤث�رات العقلية، وتنفي�ذ االتفاقات اإلقليمية والدولي�ة املعنية بتتبع املادة 

املخدرة وماحقة املتورطني يف املتاجرة هبا والرتويج هلا.

ويش�مل جمال العمل الثاين مس�ائل العاج الطبي والنفيس واالجتامعي 
والدين�ي للحاالت القائمة الت�ي تورطت يف عملية التعاط�ي، برغبة منها أو 
ب�دون رغب�ة، وتضع جمموع�ة من التصورات التي تس�اعد أصح�اب القرار 
واملعنيني بطرق العاج من أخصائيني اجتامعيني ونفس�يني وأطباء وغريهم، 
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وتوف�ر هل�م بعض القواعد املعرفية التي تس�هم يف حتس�ني ط�رق التفاعل مع 
املرىض الذين وقعوا يف قبضة التعاطي، ويرغبون يف التحرر من سيطرته.

أم�ا جم�ال العم�ل الثال�ث فيش�مل القضاي�ا ذات الصلة بط�رق الوقاية 
م�ن تعاطي املخ�درات واملؤث�رات العقلية، وهيدف إىل حتص�ني املجتمع من 
األخطار الثقافية النامجة عن احلضارة املادية التي تس�اعد يف انتش�ار الظاهرة 
ومتكينه�ا يف املجتم�ع، كام ت�ويل اهتاممها بطرق التنش�ئة االجتامعي�ة لألبناء، 
ومتابع�ة قضاياه�م يف األرسة واملدرس�ة وب�ني مجاع�ات األق�ران، ومتابع�ة 
الدور الذي تؤديه وس�ائل االتصال احلديثة من برامج تلفزيونية وإذاعية ويف 
الصح�ف، واملواقع اإللكرتونية وغريها من النواف�ذ التي يتفاعل األبناء من 
خاهلا مع البيئة املحيطة هبم، ويتعلمون األنامط السلوكية التي تساعد بشكل 

أو بآخر يف عملية التعاطي.

ويف ه�ذا الس�ياق البد من اإلش�ارة أيضًا إىل العوامل غ�ري املنظورة، أو 
العوام�ل ذات التأث�ري غري املبارش يف عملي�ة التعاطي، وخاص�ة املتعلقة منها 
باضط�راب السياس�ة الثقافي�ة يف املجتم�ع وعملي�ات التوظي�ف الس�يايس 
لتنظي�امت جمتم�ع ما قب�ل الدولة مل�ا يف هذا التوظي�ف من أخط�ار تؤدي إىل 
تش�ويه هذه التنظيامت، وإفقارها من مضموهنا األخاقي والوجداين جلعلها 
أداة من أدوات العمل الس�يايس، وملا تنتهي إليه من خلل يف بنية الش�خصية 
االجتامعية لألفراد وفقداهنم القدرة عىل محاية الضوابط الذاتية الوجدانية يف 

شخصياهتم، مما جيعلهم مؤهلني لانجراف مع تيارات االنحراف.
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5 .1مكافحــة املخـدرات واملؤثــرات العقليـة واحلـد 
من مصادرها

ي�دل تعب�ري »مكافح�ة املخ�درات« ع�ىل اجله�ود الرس�مية الت�ي تبذهلا 
مؤسس�ات الدول�ة للحد من انتش�ار املخ�درات يف املجتم�ع، والقضاء عىل 
االس�تخدام غري املرشوع هلا كليًا، وغالبًا ما تناط هذه املس�ؤولية بمؤسسات 
الدولة املختلفة، كل منها بحسب موقعها والوظائف املنوطة هبا، وبالنظر إىل 
اجلزء األكرب من املشكلة إنام يكمن يف عمليات هتريب املواد املخدرة إىل داخل 
حدود الدولة، فإن املس�ؤولية األك�رب يف عمليات املكافحة إنام تقع عىل عاتق 
املؤسس�ات املعنية بحرس احلدود واملؤسس�ات الرشطي�ة، مما جعل ملكافحة 
املخ�درات يف معظ�م ال�دول هيئات خمتص�ة تتب�ع إداري�ًا وزارات الداخلية 

وتشاركها مؤسسات الدولة األخرى بحسب صلتها بموضوع املخدر.

وتنطوي عمليات مكافحة املخدرات عىل معاجلة جمموعة من املشكات 
ذات الصل�ة بإنتاج املخ�درات وتوزيعها واس�تهاكها، ويرصد عبد الرمحن 
عطيات يف هذا الس�ياق أهم املشكات التي تستوجب متابعتها والعمل عىل 
حلها، وهي مش�كات اإلنتاج والتهريب والرتويج والتعاطي واالستهاك 
واجلرائم املنظمة )عطيات، 2003م، 247(، وهي تش�مل اجلوانب املختلفة 

للظاهرة يف معظم البلدان.

غري أن األس�اليب واألدوات املس�تخدمة يف مكافحة املخدرات ختتلف 
ب�ني دول�ة وأخ�رى، ومن ف�رتة زمني�ة إىل غريه�ا يف الدولة الواحدة بس�بب 
االختافات الكبرية يف طرق التهريب وأدواته، خاصة وأن شبكات التهريب 
تس�تخدم يف كثري من األحيان التقانات احلديثة واملتطورة التي متكن العاملني 
يف هذه الش�بكات م�ن املاحقات األمني�ة، فالعائدات املالية الكبرية تس�وغ 
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النفقات عىل تطوير األدوات والوس�ائل املس�تخدمة الت�ي تفوق يف تطورها 
ماتسخدمه الدول نفسها يف عمليات املكافحة.

ويصنف الوري�كات )2008م( جمموعة من املهام املنوطة بمؤسس�ات 
مكافح�ة املخ�درات يف اململك�ة األردني�ة اهلاش�مية، وت�أيت يف مقدم�ة ه�ذه 
امله�ام ضبط املتورطني يف جرائ�م املخدرات، والتوعي�ة بأخطار املخدرات، 
واإلرشاف ع�ىل عاج املدمنني، وتفعيل التعاون الدويل ملكافحة املخدرات، 
ومتابع�ة القضاي�ا املتعلقة بتزييف النق�د واجلرائم ذات الصل�ة )الوريكات، 

2008م، 8(.
ك�ام تؤك�د الدراس�ات املختلف�ة املتعلق�ة بمش�كلة انتش�ار املخ�درات 
وتعاطيه�ا يف البل�دان املختلف�ة  أن ق�درة أي دول�ة م�ن ال�دول تعج�ز ع�ن 
مكافح�ة هذه الظاهرة ما مل تعمل عىل تنس�يق جهودها م�ع الدول األخرى، 
واملنظامت الدولية املعنية بمكافحة الظاهرة واتس�اعها يف العامل بصورة عامة. 
وتدع�و إىل ذلك أمور عديدة منها ارتباط الظاهرة بأنامط أخرى من اجلرائم، 
وتطور الوس�ائل والتقانات املستخدمة يف اجلريمة بشكل عام، ويف الوسائل 
والتقانات املس�تخدمة يف التجارة غري املرشوعة للمخدرات بش�كل خاص. 
فالتط�ورات الكمي�ة والكيفية التي يش�هدها العامل الي�وم، والتطور اهلائل يف 
أدوات منع اجلريمة والوس�ائل التي يمكن استخدامها يف هذا السياق دفعت 
شبكات التهريب، وعصابات اإلجرام يف خمتلف دول العامل إىل تطوير هياكلها 
وتوس�يع نشاطاهتا بطرق عديدة. إما بالتعاون مع منظامت وعصابات إجرام 
أخ�رى، أو باالندماج معًا يف هي�اكل تنظيمية جديدة تتصف باملرونة والتنوع 
يف نش�اطاهتا واختصاصاهت�ا. فجامع�ات املافيا التي متارس اجلرائم بأش�كال 
خمتلف�ة جتدد هياكلها باس�تمرار، يف الوقت الذي تنترش في�ه مجاعات صغرية 
أيضًا ملامرس�ة اجلرائم يف كافة أنحاء العامل مل�ا تتصف به من مرونة يف احلركة، 
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وإمكانات يف االنتقال والتنقل من بلد إىل آخر ومن قارة إىل قارة، ومن نشاط 
إىل آخ�ر. باإلضاف�ة إىل قدرة هذه اجلامعات عىل انته�از الفرص التي تتيح هلا 
إمكانية مضاعفة أرباحها، مس�تغلة مظاهر الضعف يف املؤسسات الضابطة، 

ويف أجهزة تنفيذ القوانني )أمحد، 1421ه�، 21(.
وهل�ذا جيد حمس�ن عبد احلميد أمحد أن اجلريم�ة املنظمة عرب الدول باتت 
تش�كل هتديدًا مبارشًا لألمن واالس�تقرار عىل الصعيدي�ن الوطني والدويل، 
ومتثل هجومًا مبارشًا عىل الس�لطة السياسية والترشيعية، بل وتتحدى سلطة 
الدول�ة نفس�ها، وهي هتدم املؤسس�ات االجتامعي�ة واالقتصادي�ة وتضعفها 

مسببة فقدانًا للثقة يف العمليات الديمقراطية )أمحد، 1421ه�، 21(. 
ويف ه�ذا الس�ياق تؤك�د الباحث�ة حصة يوس�ف أن تعاط�ي املخدرات 
س�لوك عدواين يامرس�ه الفرد نحو نفس�ه ونحو املجتمع، فتنعكس آثاره عىل 
حي�اة اإلنس�ان ومكانت�ه االجتامعية بصفة عام�ة، وحيث إن قس�وة الترشيع 
مل حت��د م��ن انتش�ار املخ�درات، ك�ام أن األس�اليب العاجي�ة الت�ي قدمها 
املتخصص�ون يف الط�ب والط�ب النفيس واخلدم�ة االجتامعية مل تس�تطع أن 
حتقق نتائج ملموس�ة، لذا فإن األم�ر يتطلب تضافر اجلهود العلمية والعملية 
للح�د م�ن انتش�ار الظاهرة، وتأسيس�ًا ع�ىل ذلك جت�د الباحثة أن مس�ؤولية 
مكافحة املخدرات وقاية وعاجًا ليس�ت مسؤولية فرد بعينه أو وزارة بعينها 
أو جهاز من األجهزة، إذ يتعذر عىل هذه اجلهود وهي مستقلة عن بعضها أن 
تتصدى حلل املش�كلة، وهلذا ال بد من مواجهتها بتعاون مش�رتك بني األفراد 
واملؤسس�ات والتنظيامت احلكومية واألهلية عىل اختاف أنواعها )يوسف، 

1421ه�، 38(
ويف س�ياق اإلشارة إىل التوسع يف نشاط ش�بكات املخدرات وسيطرهتا 
يف ال�دول املختلفة، يش�ري تقرير أعدته اهليئة الدولي�ة ملراقبة املخدرات )لعام 
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1995م( إىل أن دوالً أفريقي�ة اس�توردت )1700( كيل�و غ�رام م�ن م�ادة 
)الديازيبام( اخلام بينام مل تكن احتياجاهتا املرشوعة تصل إىل أكثر من )700( 
كيلو غرام، وبعد التحقق لوحظ أن مس�ودات االس�ترياد كانت مزورة، ويف 
ذل�ك ما يدل عىل النفوذ الذي أصبحت تتمتع به ش�بكات هتريب املخدرات 
يف ه�ذه ال�دول، كام كش�فت هيئة الرقاب�ة الدولية ع�ن خمطط لش�بكة دولية 
لاجت�ار غري امل�رشوع باملخ�درات هدفه إغراق آس�يا ب�امدة )الديازابينيات( 
بع�د أن وجدت أن واحدة من الدول اآلس�يوية طلب�ت توريد )800( كيلو 
غ�رام من املادة املذكورة، وأن رشكات ومهية كان�ت تقوم بطلب هذه املواد، 
واس�تريادها. ويبني تقري�ر اهليئة لعام 1996 أن بعض ال�دول النامية تطلب 
كميات كبرية من املواد املخدرة )املهدئة( )البن�زوديوزابينيات( تبلغ أضعاف 
م�ا حتتاج�ه هذه ال�دول وأن بعض هذه الطلب�ات يأيت م�زورًا، ويأيت بعضها 
اآلخ�ر نتيجة أخط�اء ترتكبها اجله�ات املختصة يف الدول�ة بتضليل من جتار 

املخدرات )عيد، 1413ه�، 37(.

ويدل ذلك عىل أن قدرًا من عمليات التجارة غري املرشوعة للمخدرات 
إن�ام تتم م�ن خ�ال التعاون ب�ني بع�ض العامل�ني يف املؤسس�ات احلكومية 
أنفسهم، وبني جتار املخدرات الذين يتقنون األدوات والوسائل التي متكنهم 
من ممارس�ة الضغ�وط والتأثري عىل بعض املوظفني والعاملني يف املؤسس�ات 

احلكومية.

ويف سياق تناوله الستخدام مهريب املخدرات ألحدث التقانات املوجودة 
يف العامل يش�ري حممد فتحي عيد إىل أنواع املخدرات املهربة بحرًا، ويورد أهم 
األس�اليب املعتمدة يف ذلك، منها عىل س�بيل املثال اس�تخدام الس�فن صعبة 
الكشف، وهي سفن مصممة بشكل يقلل من إمكانات كشفها ماديًا وبرصيًا 
أو إلكرتونيًا أو س�معيًا وتتمتع بدرجة عالية م�ن الفعالية والرسعة، ويمكن 
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أن حتم�ل خم�درات يص�ل وزهن�ا إىل نصف ط�ن تقريب�ًا. وكذلك اس�تخدام 
املهرب�ني ملراك�ب وزوارق ذات تقني�ات متطورة مزودة بأس�لحة أتوماتيكية 
ومعدات تقانية تس�هم يف حتضري الش�حنة وتأمينها، وأجهزة ذات تقنية عالية 
للتش�ويش عىل أجه�زة التنصت عىل األجه�زة املعنية بمكافح�ة املخدرات. 
كام يس�تخدم املهربون يف كثري م�ن األحيان نظام األقامر االصطناعية لتحديد 
أماك�ن املخ�درات التي تلقى يف البح�ر عند مهامجة أجه�زة املكافحة هلم، أو 
عن�د إحساس�هم بخطر اق�رتاب هذه األجه�زة منهم )األمن واحلي�اة، العدد 

.)211،20

وي�دل ذل�ك كل�ه ع�ىل أن ش�بكات االجت�ار باملخ�درات أصبحت عىل 
درج�ة عالية من اخلطورة التي تس�توجب تضافر اجله�ود الدولية واإلقليمية 
ملكافحته�ا، وبرغ�م أن التطورات املش�ار إليه�ا مل تكن هبذا املس�توى خال 
املراح�ل الس�ابقة، لكنها كانت يف كل فرتة تش�كل خطرًا ع�ىل الدول، وهي 
تس�تفيد م�ن أح�دث التقانات املوج�ودة يف الع�امل، وغالبًا ما يت�م تنفيذ هذه 
العملي�ات يف إطار ما يس�مى باجلرائم املنظمة، التي تتج�اوز حدود أية دولة 

من دول العامل.
وقد دفعت األخطار الواسعة النتشار جرائم املخدرات بصورة خاصة، 
واجلرائم املنظمة بشكل عام املنظامت الدولية، إىل بذل اجلهود الكبرية لتنظيم 
عملي�ات املكافح�ة من خ�ال التعاون بني ال�دول نظرًا لعج�ز أي منها عن 
جماهب�ة ش�بكات املخ�درات التي أصبحت تف�وق يف قدراهتا ق�درات الدول 
نفس�ها. وهلذا ب�دأت أوىل بوادر التعاون الدويل من�ذ بدايات القرن العرشين 
عندم�ا أخ�ذت جمموعة من الدول تش�عر بأن إمكاناهتا الذاتي�ة ال متكنها من 
مكافح�ة املخ�درات، أو احل�د م�ن جتارهتا غ�ري املرشوعة. ف�كان أول مؤمتر 
دويل ملكافح�ة املخ�درات ع�ام 1909م عندما دعت إلي�ه الواليات املتحدة 
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األمريكي�ة، التي كانت من أكث�ر الدول معاناة من االس�تخدام غري املرشوع 
للمخ�درات نتيج�ة تفي تعاطي املورف�ني بني جنوده�ا املصابني يف احلرب 
األهلي�ة )1861- 1865م(. وقد عرف املؤمتر باس�م مؤمت�ر األفيون واختذ 
جمموع�ة م�ن القرارات التي تس�تهدف قرص اإلنتاج عىل األغ�راض العلمية 

والدوائية )منصور، 1421ه�، 40(.
وج�اء املؤمت�ر الثاين عام 1912م الذي أس�فر ع�ن أول اتفاقية دولية يف 
جمال مكافحة املخدرات هي اتفاقية األفيون الدولية املربمة يف الهاي 1912م 
التي تنص عىل رضورة قرص اس�تخدام األفيون لألغراض الطبية والرشعية، 
ثم توال�ت بعد ذلك اجلهود الدولية ملكافحة املخدرات تبعًا لتنامي املش�كلة 
وتفاق�م األخط�ار النامجة عنه�ا، فأنش�ئت أول جلنة استش�ارية لعصبة األمم 
ع�ام1920م هبدف تقديم املش�ورة الازم�ة لتنفيذ آلي�ات الرقابة عىل جتارة 

املخدرات عمومًا واألفيون بشكل خاص)منصور،1421ه� ،40(.
وج�اءت اتفاقية جنيف لألفيون عام 1925 لتطوير أس�س رقابة جتارة 
املخدرات واس�تخدامها غري املرشوع، ث�م اتفاقية جنيف عام 1931م للحد 
م�ن تصنيع املخ�درات وتنظيم توزيعها. إىل أن ظه�رت اتفاقية عام 1961م 
التي تم تعديلها بربوتوكول 1972م وأصبحت نافذة املفعول منذ 1975م. 
وهي م�ن االتفاقيات املهم�ة واألساس�ية يف تاريخ التعاون ال�دويل ملكافحة 
املخدرات وتكمن أمهيتها يف كوهنا أس�همت يف حتقيق ثاثة أهداف رئيس�ية 
ه�ي: جتمي�ع القوان�ني واملعاه�دات متع�ددة األط�راف املعني�ة باملخدرات، 
وتبسيط عجلة الرقابة عىل املخدرات، وإنشاء هيئة موحدة هي اهليئة الدولية 
للرقاب�ة عىل املخ�درات، وقد بلغ ع�دد األطراف املنضمة إىل ه�ذه االتفاقية 

)145( دولة عام 1994م )منصور، 1421ه�، 40(.
غ�ري أن عملي�ات االس�تخدام غري امل�رشوع للمخدرات أخ�ذت تنمو 
أيضًا، وتكتس�ب أش�كاالً جديدة، ومتارس بطرق خمتلفة، تس�تطيع شبكات 
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االجت�ار غري املرشوع م�ن خاهلا التحايل ع�ىل القوانني والنظ�م املعمول هبا 
يف ال�دول املختلف�ة. وهل�ذا كان ع�ىل املجتمع ال�دويل مضاعفة جه�وده بغية 
توف�ري الرشوط األفض�ل لعمليات املراقب�ة والضبط واملكافح�ة. فمع تزايد 
اخلط�ر الذي هيدد اس�تقرار ال�دول وحياة قادهتا السياس�يني ورجال القانون 
وانتش�ار الفساد يف املؤسسات املختلفة ظهر امليل نحو صياغة اتفاقية جديدة 
تتن�اول مناطق اإلنتاج والتهريب التي مل تتناوهلا االتفاقيات املعمول هبا، عىل 
أن هتدف إىل حتس�ني مس�توى التعاون الدويل بني الس�لطات املعنية يف الدول 
املختلف�ة املعنية بمكافحة االس�تخدام غ�ري املرشوع للمخ�درات، إىل أن تم 
إق�رار اتفاقي�ة ع�ام 1988م الت�ي تنص ع�ىل رضورة أن تق�دم كل دولة من 
ال�دول األطراف أكرب قدر ممكن من املس�اعدات القانونية لبعضها فيام يتعلق 
بالتحقيق�ات واإلج�راءات القضائية. وتش�ديد الرقابة عىل امل�واد التي يكثر 
اس�تخدامها ف�ي صنع املواد املخدرة، وحتدي�د األموال واألدوات واملعدات 
املس�تخدمة بجرائم املخدرات واقتفاء أثرها وجتميدها والتحفظ عليها، بغية 

متكني اجلهات القضائية من مصادرهتا )منصور، 1421ه�، 42(.

ويف هذا الس�ياق يتن�اول حممد فتحي عي�د يف بحثه »الس�نوات احلرجة 
يف تاري�خ املخدرات« مجلة من القضايا التي تش�تمل عليها االتفاقية اجلديدة 
ملكافح�ة االجت�ار غ�ري امل�رشوع باملخ�درات منه�ا )األم�ن واحلي�اة، الع�دد 

:)232،35

1 � جتري�م كل اتصال مادي أو قان�وين باملخدر أو النبات الذي يثمره أو 
ب�ذور ه�ذه النباتات، باإلضاف�ة إىل جتريم كل اش�رتاك أو تواطؤ أو 

استعامل غري مرشوع للمخدرات.
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2 � أن تكون العقوبات املقررة جلرائم االجتار غري املرشوع من العقوبات 
الس�البة احلري�ة؛ باإلضاف�ة إىل ضب�ط ومص�ادرة العقاق�ري املخدرة 

والوسائل واألدوات املعدة الرتكاب اجلرائم.

3 � االعرتاف بأحكام اإلدانة الصادرة عن دول أجنبية يف جرائم االجتار 
غري املرشوع عند تطبيق العود داخل حدود الدولة.

4 � الن�ص ع�ىل أن جرائم املخدرات م�ن اجلرائم املوجبة للتس�ليم عند 
عقد اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف لتسليم املجرمني.

5 � ج�واز اس�تبدال حك�م العقوب�ة يف جريم�ة تعاط�ي املخ�درات، أو 
اإلضافة إليه بتدابري العاج والتأهيل والرعاية االجتامعية.

ويف جمال التعاون العريب والعمل عىل احلد من انتشار ظاهرة االستخدام 
غ�ري امل�رشوع للمخ�درات، وج�دت ال�دول العربية نفس�ها مدفوع�ة أيضًا 
لتنس�يق اجله�ود بينه�ا، بغية تطوي�ر العم�ل التعاوين ب�ني مؤسس�اهتا املعنية 
باملخدرات عىل اختاف أش�كاهلا، ويف هذا الس�ياق يشري حمسن عبد احلميد 
أمح�د إىل أن اجلامع�ة العربية تنبهت إىل رضورة ه�ذا التعاون منذ نصف قرن 
مىض، فأنش�أت منذ ع�ام 1950م مكتبًا دائاًم لش�ؤون املخ�درات للحد من 
انتش�ار ظاهرة التعاطي واالس�تخدام غري املرشوع للمخدرات، ويتكون من 
ممث�ل لكل دول�ة عضو يف اجلامع�ة العربية )عب�د احلمي�د، 1420ه�، 17(. 
فالتعاون العريب ملكافحة االس�تخدام غري املرشوع كام جاء يف »االسرتاتيجية 
العربية ملكافحة االس�تعامل غري املرشوع للمخدرات واملؤثرات العقلية« يعد 
رضوريًا ملا يتصف به الوطن العريب من اتساع جغرايف واتصال بعضه باآلخر 
األمر الذي يس�اعد يف انتقال املواد املخدرة وانتش�ارها من منطقة إىل أخرى، 
ومن دولة إىل دولة، األمر الذي يضاعف األعباء امللقاة عىل عاتق الس�لطات 
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املعني�ة بمكافحة املخ�درات مما جيعل التعاون الع�ريب رضورة من رضورات 
املكافحة بشكل فعيل )رويشد، 2000م، 20(

ويف دراسته عن مش�كلة املخدرات يف الوطن العريب خيلص عبد احلليم 
حممود السيد إىل تأكيد أن أهم ما توحي به الدراسة يتمثل يف أمرين أساسيني 
مه�ا: أمهية التخطيط لسياس�ة عربية وقائية متكامل�ة يف ضوء املعلومات التي 
كش�فت عنها دراس�ته والدراس�ات األخرى التي أجريت يف الدول العربية. 
ودع�م مس�تويات الوقاية من املخ�درات، بدع�م كل اجله�ود واإلجراءات 
املنظم�ة الت�ي هت�دف إىل حتقي�ق الوقاية م�ن الدرجت�ني األوىل والثاني�ة. أما 
الدرج�ة األوىل فتتمث�ل يف منع انتش�ار مش�كلة التعاط�ي يف القطاعات التي 
مل تظه�ر فيها بع�د، ولكنها مهددة باخلطر لكوهنا مس�تهدفة. وتتمثل الدرجة 
الثاني�ة يف اجله�ود املبذولة للح�د من الت�امدي يف التعاط�ي يف مراحل مبكرة 
والعمل عىل التقليل من حجم املش�كلة )الس�يد، 1418ه�، 301(. وينتهي 
الباح�ث إىل تقديم جمموعة من التوصيات املهمة واألساس�ية منها )الس�يد، 

1418ه�، 310(:

1  � إعادة الدراسات املعنية بتحليل العوامل املؤدية إىل تعاطي املخدرات 
بني فرتة وأخرى لرصد مظاهر التغري املمكنة عىل أن تشمل قطاعات 
التعليم املختلفة )اإلعدادية والثانوية واجلامعة..( وقطاعات أخرى 
كموظفني وعامل وشباب غري منتظمني يف قطاع التعليم وغريهم..

2 � التخطيط لربامج وقائية من الدرجتني األوىل والثانية.

3 � دع�م إجراء دراس�ات اجتامعية تربوية ع�ىل تاميذ يف مراحل مبكرة 
م�ن أعامرهم، ثم متابعتهم خ�ال مراحل نموهم الاحقة، وارتقاء 

سلوكهم، وذلك لسنوات عديدة.
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4 � إنش�اء جه�از ع�ريب يف ظل جامع�ة ناي�ف العربية إلجراء دراس�ات 
وقائية عن املخدرات وتنظيم دراس�ات ومح�ات لتغيري االجتاهات 
نح�و املخدرات والعمل عىل نقل اخلربات املتصلة بأس�اليب الوقاية 

عرب الباد العربية.

وبالنظ�ر إىل أمهي�ة التنس�يق يف جم�ال العم�ل الع�ريب املش�رتك ملكافح�ة 
املخدرات، فقد أقر جملس وزراء الداخلية العرب عام 1986م االسرتاتيجية 
العربي�ة املوح�دة ملكافح�ة االس�تعامل غري امل�رشوع للمخ�درات واملؤثرات 

العقلية، وهي اسرتاتيجية هتدف إىل )رويشد، 2000م، 15(:

1 � حتقي�ق أكرب قدر ممكن من التعاون األمني العريب ملكافحة االس�تعامل 
غري املرشوع للمخدرات واملؤثرات العقلية.

2 � ف�رض رقابة ش�ديدة ع�ىل مصادر امل�واد املخدرة واملؤث�رات العقلية 
لتحقي�ق الت�وازن ب�ني املع�روض منه�ا والطل�ب عليه�ا املرشوعني 
واإلقال من عرضها وطلبها غري املرشوعني إىل احلد األدنى املمكن.

3 � إلغ�اء الزراعات غ�ري املرشوعة للنباتات ذات املواد املخدرة وإحال 
زراعات بديلة هلا وفق خطة تنمية شاملة.

4 � إمتام الوس�ائل اخلاصة بمكافحة االستعامل غري املرشوع للمخدرات 
واملؤث�رات العقلية وعاج املدمنني وفق مبادئ الرشيعة اإلس�امية 

وتعاليمها.

5 � تق�وم االس�رتاتيجية العربي�ة ملكافح�ة االس�تخدام غ�ري امل�رشوع 
للمخ�درات عىل عّدة مقومات أساس�ية منها ما يتعلق بالسياس�ات 
الوطني�ة، ومنها م�ا يتصل بالتعاون العريب، والتع�اون العريب الثنائي 

اإلقليمي.
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غ�ري أنه ع�ىل الرغم م�ن اجلهود الكب�رية الت�ي تبذهلا املنظ�امت الدولية 
والعربية ملكافحة املخدرات، وتعاون الدول املعنية معها هبذا الشأن منذ قرابة 
قرن كامل ياحظ أن املشكلة مازالت تتفاقم، وأن مشكلة تعاطي املخدرات 
تزداد انتش�ارًا، وعملي�ات التجارة غري املرشوعة تزداد اتس�اعًا، مما يدعو إىل 
التساؤل فعًا كام يرى ذلك فتحي عيد عن نجاح احلملة الدولية يف دك قاع 
تنظيامت التجارة غري املرشوعة للمخدرات، ويف نجاحها بإعادة املدمنني إىل 
أرسه�م وأوطاهن�م كمواطنني صاحل�ني قادرين عىل العط�اء؟، ويرى فتحي 
عي�د يف هذا اخلص�وص أن األمر رهن بتوفر اإلخ�اص يف أداء العمل، ويف 
إخ�اص احلكومات واملنظامت واألفراد واجلامع�ات، وهو إخاص مرتبط 
باإلي�امن، فاهلل وحده هو ال�ذي جيزي ويثيب... فالنج�اح يف حتقيق الغايات 
واأله�داف الت�ي تتوخاه�ا ال�دول م�ن مكافح�ة املخ�درات خ�ال الفرتة 
)2003-2008م( رهن بتوفر التعاون البعيد عن األثرة واألنانية بني الدول 
الغني�ة باإلمكانات أو اخلربات وبني الدول الت�ي حتت�اج إىل هذه اإلمكانات 

)فتحي عيد، ب، 1421ه�، 53(.

5 .2 طرق معاجلة املدمنني
تلق�ى قضايا العاج م�ن التعاطي اهتاممًا كبريًا من قبل الباحثني املعنيني 
بقضايا املخدرات يف الوطن العريب، ذلك أن االنتشار الواسع للظاهرة أوقع 
أعدادًا كبرية من الناس يف متاهات التعاطي، ومضاره، وبات من الروري 
أن تب�ذل اجله�ود للعم�ل ع�ىل معاجلتهم وحتريرهم م�ن اآلثار الس�لبية التي 

تلحق هبم قبل أن يستفحل هبم اإلدمان ويقيض عليهم هنائيًا.
وينطل�ق الباحث�ون من مقول�ة أن العاج ممكن، وليس أمرًا مس�تحيًا، 
ع�ىل الرغم م�ن أن صعوبات كثرية يمكن أن تظهر، يع�ود بعضها إىل املدمن 
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نفسه، من حيث قبوله للمعاجلة، ورغبته فيها، ويعود بعضها اآلخر إىل طبيعة 
اإلدمان وفرتاته الزمنية الس�ابقة. ودرجة تش�بع اجلس�م بس�موم املخدرات، 
وطبيع�ة املخدرات التي ت�م تعاطيها، ومن املتوقع أن تظه�ر معوقات تتعلق 
بطبيع�ة البيئ�ة االجتامعية املحيط�ة باملتعاطي من أق�ارب، وأصدقاء وجوار، 
ومجاعات األقران يف العمل وغري ذلك. ويدل هذا كله عىل أن عملية املعاجلة 
ليس�ت يس�رية إال إذا تضاف�رت جمموعة م�ن العوامل ت�أيت يف مقدمتها رغبة 
املتعاطي نفسه، وطبيعة ظروف البيئة االجتامعية املحيطة به، فإذا جاءت هذه 
الظ�روف ع�ىل النحو الذي يس�اعد يف املعاجلة، فإن احت�امالت التخلص من 
مرض اإلدمان يعد أمرًا يس�ريًا برصف النظر عن الفرتة الزمنية التي حيتاجها 
املري�ض للتخلص م�ن إدمانه، التي تزي�د أو تنقص تبع�ًا خلصوصية جتربته. 
أم�ا يف حال ضعف ه�ذا التضافر فقد يصبح العاج ش�اقًا، وقد تبذل جهود 
كب�رية م�ن قبل األخصائي�ني، وأف�راد األرسة دون جدوى كب�رية )األصفر، 

1425ه�، 126(.

5 .2 .1 مبادئ العالج األساسية
يق�دم الباحث�ون املعني�ون بطرق الع�اج جمموعة م�ن املب�ادئ النظرية 
والتحليلية التي تشكل األساس يف عملية املعاجلة، ويف هذا السياق جيد عادل 
ص�ادق أن معاجلة اإلدم�ان ال بد أن تنطلق من حقائق أساس�ية تعد معرفتها 
مس�ألة رضورية يف أية معاجلة، وتتمثل هذه احلقائق باألمور اآلتية )غباري، 

1991م، 95(:
1 � أن اإلدم�ان ل�ه ع�اج، وكل مدمن يمكن عاجه وش�ف�اؤه ماعدا 
الش�خصية الس�يكوباتية، فله�ا ظروفه�ا اخلاصة التي متن�ع إمكانية 
معاجلتها بالطرق التي تعالج هبا مظاهر اإلدمان املختلفة بالنسبة إىل 

األشخاص العاديني.
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2 � حيت�اج العاج، وإنق�اذ املدمن من خطر املخ�درات إىل وقت وصرب 
ونفس طويل، وعمل با ملل أو كلل.

3 � أن التوق�ف ع�ن تعاط�ي املخ�درات ال يع�د بحد ذات�ه عاجًا، وال 
يش�كل دليًا عىل الش�فاء من مرض التعاطي، ولكنه يشكل اخلطوة 
األوىل التي ال بد منها يف أي عاج، وال بد من استمرار هذا التوقف 

خال مراحل العاج الاحقة.

4 � يرتب�ط العاج احلقيق�ي لإلدمان بعاج األس�باب املؤدية إليه، التي 
ختتلف نسبيًا من شخص إىل آخر. فالتشخيص املوضوعي ألسباب 
اإلدمان يعد خطوة أساسية ورضورية يف املعاجلة، والشخص الذي 
اندفع إىل اإلدمان العتبارات نفس�ية البد أن تعالج املس�ائل النفسية 
بالنسبة له، والش�خص الذي اندفع إىل التعاطي بسبب رفاق السوء 
البد أن يأخذ العاج هذه املسألة ويبني عليها ما ينبغي من إجراءات 

تأخذها بعني االعتبار.

5 � يأخذ الشخص األقرب إىل املريض املتعاطي للمخدرات موقعًا مهاًم 
يف عملية العاج، قد يفوق أمهية الطبيب نفس�ه، ذلك أن الثقة التي 
يتمت�ع هبا من قب�ل املريض املتعاطي جتعله ش�ديد الصلة به، وجتعله 
قادرًا عىل حتقيق التواصل األفضل واألسلم، وتوجيه النصائح التي 
جتع�ل املتعاطي يقلع عن الكثري من العادات الس�يئة التي تقرتن عىل 

نحو ما بعملية اإلدمان.

6 � يتوقف العاج احلقيقي ألي مدمن عىل مقدار الشعور باحلب، سواء 
ح�ب الن�اس له وخاصة املحيطني ب�ه أو حبه للن�اس الذين يتفاعل 
معهم، عىل أن يكون هذا احلب هلل عز وجل، وليس لغرض دنيوي، 
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أو م�ادي. وإذا كان األم�ر كذل�ك فإن أخط�اره بالنس�بة إىل املدمن 
تزداد صعوبة، ملا يرتتب عليها من أزمات نفسية ومعنوية يعيشها.

7 � تعد مش�اركة املريض نفسه، رضورة أساسية من رضورات العاج، 
ف�اإلرادة والرغب�ة يف التخل�ص م�ن رشور املخ�درات، والنظر إىل 
التعاط�ي ع�ىل أن�ه فعل ال بد م�ن التخيل عن�ه، ملا فيه م�ن خمالفة هلل 
ع�ز وجل، وما فيه خمالف�ة لعادات الناس وقيمه�م وتقاليدهم، وملا 
في�ه م�ن رضر يلحق بالفاعل.. كل ذلك يس�اعد املريض عىل جتاوز 
الصعوبات التي قد ياقيه�ا أثناء الع�اج، ويرى فيها متعة تفوق يف 

أمهيتها متعة التعاطي نفسه.

وتع�د ه�ذه احلقائ�ق بمثابة مقدم�ات رضوري�ة ال بد م�ن اإلحاطة هبا 
بالنسبة لكل من يريد أن يتصدى لعاج املدمن، سواء أكان يعمل يف جماالت 
الط�ب املختلف�ة، أو يعمل يف جماالت اإلرش�اد والتوجي�ه االجتامعيني. فإذا 
أخذ املعالج هبذه املبادئ كان نصيبه من النجاح كبريًا، لتوفر اإلرادة احلقيقية 

من املعالج من جهة، ومن املريض من جهة ثانية.

وجي�د العاملون املعني�ون بمعاجلة األف�راد املدمنني أن للع�اج مراحل 
أساس�ية يمكن تصنيفه�ا بأربع مراحل هي مرحلة املعاجل�ة الطبية، واملعاجلة 
النفس�ية، واملعاجلة االجتامعية واملعاجلة الدينية والثقافية. غري أن هذا التمييز 
التحلي�يل ال ينفي مس�ألة التداخل بني وجوه املعاجلة ضم�ن كل مرحلة، مع 
أن أمهيتها النس�بية ختتلف باخت�اف األفراد املتعاطني أنفس�هم، وباختاف 

العوامل واألسباب التي دفعت الفرد إىل تعاطي املخدرات.
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5 .2 .2 العالج الطبي والنفيس واالجتامعي لإلدمان

ختتل�ف طبيع�ة املعاجل�ة الطبية النفس�ية لإلدم�ان بني األف�راد املتعاطني 
باخت�اف صفاهتم وخصائصه�م النفس�ية واالجتامعية والثقافي�ة، فمعاجلة 
األفراد األقل سنًا، والذين مل يمض عىل تعاطيهم زمن طويل، واألكثر طوعًا 
للمعال�ج والطبي�ب أيرس بكثري من معاجل�ة األفراد األكرب منهم س�نًا، الذين 
مض�ت عىل تعاطيهم ف�رتات زمنية أطول. كام أن معاجلة املدمنني عىل تعاطي 
ن�وع معني من املخدرات ق�د يكون أيرس من معاجلة املدمن�ني عىل نوع آخر. 
هلذا يصعب حتديد مامح واحدة لطرق العاج وأساليبه ووسائله. وبصورة 
عامة ي�رشح صالح الرميح اخلطوات األساس�ية لتأهيل املدمنني عىل تعاطي 
املخ�درات، وجيده�ا يف اخلط�وات الرئيس�ية التالي�ة )األمن واحلي�اة، العدد 

:)18 ،237

1 � الدراسة االجتامعية حلالة الشخص املدمن )بحث احلالة الفردية(.

2 � التشخيص الطبي والنفيس.

3 � اإلعداد البدين الستعادة الفرد لقدراته اجلسمية.

4 � التوجي�ه املهني املتمثل بمعاونة الش�خص عىل فهم حقيقة مش�كلته 
ومساعدته عىل التكيف يف وضعه اجلديد واختيار املهنة املناسبة له.

5 � التدريب عىل العمل املناسب، ويتضمن التدريب العقيل والبدين.

6 � اخلدمات االجتامعية الازمة للمدمن كإعانة األرسة وتوفري األدوات 
الازمة، وتأمني احلاجات الرورية.

ك�ام يرشح الرمي�ح أيضًا مراحل تكوين االجتاه الس�لبي للمتعاطي نحو 
املخ�درات، وتأيت هذه العملية يف أربع خطوات أساس�ية ه�ي: تغذية الفكر 
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واجلانب املعريف باالجتاه السلبي، من خال تعزيز املعلومات احلقيقية لطبيعة 
املخ�در وآث�اره الس�لبية عىل اختاف أش�كاهلا. واس�تثارة النواحي الس�لبية 
االنفعالية جتاه املخدرات، حيث يتم تعزيز املوقف الذي يش�عر فيه املتعاطي 
بالتق�زز والكراهي�ة واخلوف م�ن النتائج املرتتبة عىل التعاط�ي. والعمل عىل 
تعزيز صورة القدوة يف ش�خصية الفرد، التي يس�تطيع من خاهلا اس�تخدام 
معي�ار للحك�م عىل أش�كال الس�لوك االجتامع�ي، ومتييز الصح�ي منها من 
املريض. وتأيت مرحلة استثارة النوازع الدينية التي تنمي لدى املتعاطي موقفًا 
س�لبيًا م�ن اإلدم�ان، ومن املخ�درات بصورة عام�ة )األمن واحلي�اة، العدد 

.)18 ،237
وال ختتل�ف األط�ر العامة لعاج ح�االت اإلدمان كثريًا ب�ني الباحثني، 
ويمكن إجياز املراحل األساسية يف عملية العاج عىل الشكل اآليت )األصفر، 

1425ه�، 130(:
1 � املرحل�ة احلرجة، ويكون فيها العاج عضويًا بالدرجة األوىل، وتقع 
مس�ؤليتها ع�ىل الطبي�ب الذي هيدف إىل اس�تئصال املخ�درات من 
جس�م املري�ض، واآلثار العضوية الت�ي تركها التعاطي يف جس�مه. 
وتأيت مأس�هامت األخصائ�ي النفيس بالدرجة الثاني�ة، حيث تكمن 
مهمت�ه يف حتقي�ق عملية التكيف م�ع الذات، ذل�ك أن املريض كان 
حيق�ق ه�ذه العملية م�ن خ�ال التعاطي، أم�ا مع انقطاع�ه فتصبح 
صعب�ة، مم�ا جيعل لألخصائي النفيس دورًا رئيس�يًا يف ه�ذه املرحلة، 
الت�ي تط�ول أو تنقص تبعًا لدرج�ة التعاطي ونوعي�ة املخدر وعمر 

املريض.
2 � مرحل�ة الع�اج النف�يس، وت�أيت بع�د أن يتخل�ص اجلس�م متامًا من 
اآلث�ار العضوية للتعاطي، وتبقى اآلثار النفس�ية الت�ي تتمثل بامليل 
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إىل مراح�ل التكي�ف التي كان�ت تتحقق بفع�ل التعاط�ي، واحلنني 
إليه�ا. وتقع هذه املرحل�ة بالدرجة األوىل ع�ىل األخصائي النفيس، 
مع مأس�هامت الطبيب عن�د الرورة، وخاصة إذا م�ا لوحظت أية 
انتكاس�ات أو مش�كات جديدة. وتضاف إىل ذلك يف هذه املرحلة 
أيض�ًا مأس�هامت األخصائي االجتامعي الذي تق�ع عىل عاتقه مهمة 

إعادة التكيف االجتامعي للفرد مع املحيط الذي يعيش فيه.

3 � مرحل�ة الع�اج االجتامعي، وتأيت هذا املرحلة بع�د أن يصبح الفرد 
ق�ادرًا عىل التفاع�ل مع البيئة االجتامعية املحيطة ب�ه، وقادرًا عىل أن 
يعي�د تواصل�ه معها عىل النح�و الذي كان�ت عليه قب�ل إقدامه عىل 
التعاط�ي. واألخصائي االجتامعي ه�و املعني هبذه املرحلة بالدرجة 
األوىل، حي�ث تقت�يض عملي�ة العاج معرف�ة ال�رشوط االجتامعية 
والبيئية التي يعيشها املتعاطي، ومن ثم إعادة تكيفه معها من جديد. 
فق�د يك�ون اإلدم�ان نتيجة العاقة الس�يئة ب�ني الش�اب وأبويه، أو 
نتيجة تفكك األرسة أو أية أس�باب أخرى، واألخصائي االجتامعي 
معني بمعرفة هذه الرشوط والعمل عىل إعادة بنائها بالش�كل الذي 
حيق�ق التكيف االجتامعي املنش�ود للفرد املتعاطي م�ع أرسته وبيئته 
األصلية، وقد يس�تعني األخصائي االجتامعي يف هذه املرحلة بأحد 
عل�امء الدي�ن ال�ذي ي�رشح األبع�اد الديني�ة واألخاقي�ة يف عملية 

التعاطي، من حيث التحريم، واألرضار، وغري ذلك.

4 � مرحل�ة العاج الدين�ي والثقايف، تكمن أمهية ه�ذه املرحلة يف كوهنا 
تشكل تتوجيًا للعمليات التي تم تنفيذها، فتخلص اجلسم من سموم 
املخدرات، وحتقق التكيف النفيس واالجتامعي للمريض مع نفس�ه 
والبيئ�ة التي يعيش فيها جيعل�ه يمتنع عن التعاطي. غري أن الظروف 



255

املحيطة به، التي أصبحت مناس�بة متام�ًا لعدم التعاطي، قابلة للتغري 
أم�ام التحدي�ات املادي�ة والثقافية الت�ي يتعرض هلا األفراد بش�كل 
ع�ام، وهلذا فإن املريض الذي امتنع عن التعاطي لتحس�ن الظروف 
املحيطة به، ولقيام الرعاية به أحسن قيام، قد تنتكس أوضاعه، عند 
تب�دل الظروف املحيطة ب�ه، كأن تزداد التحدي�ات صعوبة، وتزداد 
املش�كات خطورة. يف هذه احلالة قد تنتكس حالة املريض، ويعود 
إىل اإلدم�ان مرة أخرى بأش�د مم�ا كان عليه. ويف ذل�ك تكمن أمهية 
التوجيه الديني والعاج األخاقي من خال تعزيز القيم األخاقية 
واملعايري الدينية، يف ش�خصية املريض، األمر الذي جيعله أكثر قدرة 
عىل مقاوم�ة التحديات املحيطة به، وأكثر ق�درة عىل جتنب اإلدمان 

بالظروف املختلفة.

وع�ىل الرغم من وض�وح املهام املنوط�ة بفريق العمل املعن�ي باملعاجلة، 
وبرغ�م أن كل مرحل�ة من املراحل املش�ار إليها تقت�يض أن يأخذ فيها خمتص 
رئييس ويش�اركه املختصون اآلخرون، غري أن ذلك ال ينفي مس�ألة التداخل 
يف املهام، واختاف ذلك بني حالة وأخرى، فقد يأيت دور األخصائي النفيس 
يف مقدم�ة األدوار، وق�د ي�أيت دور ع�امل الدي�ن قب�ل الطبيب، كام ق�د تكون 
مش�اركة اثن�ني أو ثاثة من أعض�اء الفريق رضورية يف مرحل�ة من املراحل، 
أو يف جمموعة املراحل بالنسبة إىل هذا الشخص أو ذاك. فالعمل ضمن فريق 
املعاجل�ة ال يعن�ي البت�ة أن تقس�يم العمل قائم ع�ىل تقس�يم ميكانيكي زماين 
للمهام املطلوبة من عضو من أعضاء الفريق إىل عضو آخر، إنام يعد التضافر 
بني األعضاء رضورة أساس�ية من رضورات العاج، فاإلنس�ان كل متكامل 
يف طباعه العضوية والنفس�ية واالجتامعية، وتصعب إمكانية تصور اإلنس�ان 

بمعزل عن عملية التكامل هذه.
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5 .3 العالج اإلسالمي ملشكلة اإلدمان
يزداد االعتقاد بني مجهور من الباحثني واملفكرين بأن العقيدة اإلسامية 
توفر األس�اس النفيس واالجتامعي لعاج املش�كات النفس�ية واالجتامعية 
الت�ي جتابه املس�لم الش�اب يف الع�رص احلديث، خاص�ة مع نم�و التحديات 
الثقافي�ة والتقانية املتطورة، وتزايد احلمات املش�بوهة التي تس�تهدف كيان 
اإلنس�ان املس�لم وهويته وشخصيته، ذلك أن اإلس�ام يوفر للنفس البرشية 
إمكاني�ة أكرب من التحرر من س�لطة الش�هوات الدنيوية، مم�ا جيعله أقدر عىل 
التعامل معها، وتنظيمها بالش�كل الذي يضمن له اس�تقرارًا نفسيًا واجتامعيًا 
جينب�ه مظاه�ر القلق واالضطراب الت�ي تزداد انتش�ارًا يف العرص احلديث إثر 
تزاي�د الرغب�ة امللحة يف اكتس�اب امل�ادة، وحتقي�ق األرباح ع�ىل أي وجه من 
الوج�وه، ونم�و الرصاعات حول املصال�ح الضيقة، وخاص�ة التجارية منها 
والسياس�ية. فالظ�روف الراهنة جتعل من النفس اإلنس�انية ش�ديدة التوتر ملا 
تاقي�ه من صعوبات حت�ول دون تلبيته�ا حلاجاهتا بصورة عام�ة، )األصفر، 

1425ه�، 133( .

وهلذا ينمو اإلحس�اس ل�دى مجهرة من الباحث�ني واملفكرين أن العقيدة 
الديني�ة يف اإلس�ام يمك�ن أن حترر اإلنس�ان من س�يطرة احلاج�ات املادية، 
وخاص�ة الومهية منه�ا، وجتعله  أقدر عىل التفاعل معه�ا والتحكم هبا تبعًا ملا 

يفيده يف دينه ودنياه، وتبعًا ملا يفيد جمتمعه وبيئته.

وخيلص القييس إىل القول بأن الش�باب املس�لم الي�وم حيتاج إىل ضوابط 
عدي�دة هيتدي هب�ا ملواجهة ه�ذه التحديات الت�ي حتيط به، فس�ياق عمليات 
التواصل الواسعة التي يشهدها العامل املعارص، ليخرج الشباب بأقل اخلسائر 
املمكن�ة، وحيق�ق أكرب الفوائد، وتس�اعد يف ض�امن فهمه الصحيح وس�لوكه 
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القوي�م، وحت�ول دون وقوع�ه حت�ت تأث�ري املؤث�رات اإلعامية الت�ي تروج 
لإلرهاب، واهتام كل مس�لم تكلم عن اجله�اد أو مارس حقه الرشعي الذي 
كفلته املنظامت الدولية للدفاع عن دينه وعرضه وأرضه، وجيد القييس أن من 
أه�م الضوابط التي تس�اعد الش�باب عىل حتقيق هذه الغاي�ات، ومتكنهم من 

التصدي للتحديات املحيطة هبم )القييس، 2007م(:

1 � الفهم الصحيح العميق لإلسام واملنطلق من خال ما ال جيوز عليه 
اخلاف بني املسلمني.

2 � فه�م الواق�ع املتش�ابك وإدراك طبيع�ة ال�رصاع احلدي�ث من خال 
معرفة الواقع والتعامل معه. 

3 � إدراك احلقائ�ق بموضوعية ويس�تلزم ذلك التأين يف إطاق األحكام 
وأمهية السامع لألطراف املتنازعة.

باملفس�دة  الك�ربى  املفس�دة  ودف�ع  الك�ربى،  املصال�ح  تغلي�ب   �  4
الصغرى،وينظر إىل القضايا الكلية قبل اجلزئية.

5 � وص�ف الع�اج الصحيح للمرض املحدد: فاملعاجلة ليس�ت س�هلة 
وحتتاج إىل الصرب عىل مرارة العاج.

ويزداد اإلحس�اس بأمهية العاج اإلس�امي بالنس�بة إىل تزايد انتش�ار 
ظاه�رة تعاطي املخ�درات التي ثبت فيه�ا أن العاج احلقيق�ي ال يتحقق إال 
بتنمي�ة اجلوان�ب الروحية واملعنوية يف ش�خصية اإلنس�ان، س�واء يف العاج 
املبارش للمتعاطني، أو للوقاية من التعاطي بالنسبة إىل األفراد العاديني، ذلك 
أن البح�ث املس�تمر عن املخدرات للتعاطي من قبل األف�راد الذين تنقصهم 
الق�درات الروحي�ة والعاطفي�ة والوجداني�ة ينم�ي حاج�ة الس�وق املحلي�ة 
للمخ�درات، وجيعل الطلب عليها كب�ريًا باملوازنة مع حجم املعروض منها، 
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وغالبًا ما يؤدي ذلك إىل اتس�اع الس�وق الس�وداء وتزايد أع�داد العاملني يف 
التج�ارة غري املرشوعة، وجلب كميات كبرية من الس�موم لتعاطيها من قبل 

األفراد.

أما املؤسس�ات األمنية الضابطة فهي غري قادرة عىل مكافحة املخدرات 
م�ا مل تظهر مع�امل التعاون احلقيقي ب�ني رشائح املجتمع ع�ىل اختاف مواقع 
أفرادها، وبني املؤسس�ات األمنية نفسها، وأكرب املشاكل والصعوبات عندما 
تأخذ ظاهرة التعاطي باالنتش�ار وسط الفئات والرشائح املعنية بمكافحتها. 
فه�م رشحية اجتامعي�ة تتفاعل مع الواق�ع وتتأثر به، ويصيبه�ا من األمراض 
م�ا يصي�ب الرشائح األخرى، وهلذا لي�س من الغريب أن تنم�و الظاهرة بني 
أفراده�ا، األمر الذي جيعل مكافحة املخدرات مس�ألة أكثر صعوبة، وتعجز 

عنها املؤسسات األمنية باملعنى املتعارف عليه يف املجتمع.

ويظه�ر امليل نحو اعت�امد العاج اإلس�امي يف مكافحة املخدرات عرب 
أعامل علمية وثقافية عديدة، منها عىل س�بيل املثال ما كتبه س�لامن بن عطية، 
وحمم�د س�امة غب�اري )1991م(، وع�يل بن م�د اهلل رويش�د )2000م(، 

وغريهم.

يف هذا السياق جيد سلامن بن عطية أن اهلل عز وجل أن�زل القرآن الكريم 
هداي�ة للناس ولدعوهتم إىل عقيدة التوحيد وتعليمهم قياًم س�امية يف التفكري 
واحلياة.. وإلرش�ادهم إىل السلوك الس�وي السليم الذي فيه صاح اإلنسان 
وخ�ري املجتم�ع ولتوجيههم إىل الطرائ�ق الصحيحة لرتبية النفس وتنش�ئتها 
ُكْم  َا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ التنش�ئة السليمة. قال اهلل تعاىل: }َيا َأهيهُّ
�ُدوِر َوُهًدى َوَرمْحَ�ٌة لِْلُمْؤِمننَِي ﴿57﴾{ )س�ورة يونس(،  َوِش�َفاٌء ملَِا يِف الصهُّ
فدينن�ا اإلس�امي احلنيف يبعث عىل ه�دوء النفس.. واس�تقرارها وهتذيبها 
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وتأديبه�ا. وتؤدي العبادات مجيعها قوالً وفعًا إىل إحس�اس النفس بالراحة 
والرض�ا كام ت�ؤدي إىل التخلص من مش�اعر اإلثم والذن�ب والقلق والتوتر 

والرصاع والغضب والضيق والوهم والشك والريبة والكره والبغض.

وياحظ بن عطية أن هذا العرص  وما فيه من نمط احلياة وأعباء ورسعة 
وتعقي�دات وتوايل االخرتاع�ات التكنولوجية وتقدمها بش�كل مذهل ترتك 
آثارها عىل املجتمع وتس�بب يف انتشار االضطرابات النفسية التي يتعرض هلا 
بعض الناس، ويتعرض�ون للكثري من الضغوط االنفعالية والرصاع النفيس. 
ل�ذا تنت�ج عنه�ا اإلصابة بامل�رض النفيس ف�إن اإليامن ب�اهلل تع�اىل وتوحيده 
وعبادته عامل أس�ايس ومهم يف عاج املرض النفيس. وجيعل اإلنس�ان أكثر 
ثقة بنفس�ه وأكثر قدرة عىل الصرب واملصابرة وحتمل متاعب احلياة والش�عور 
ِذيَن آَمنُوا َوَتْطَمِئنهُّ ُقُلوهُبُْم بِِذْكِر  بالرض�ا والقناعة والطمأنينة. قال تعاىل: }الَّ
اهللَِّ ۗ َأاَل بِِذْك�ِر اهللَِّ َتْطَمِئ�نهُّ اْلُقُلوُب ﴿28﴾{)س�ورة الرعد(. وتس�اعد فكرة 
القضاء والقدر اإلنس�ان عىل حتمل ما ق�د يصيبه من مصائب الدهر فا يلوم 
نفسه ويؤنبها ويعنفها وال يشعر باحلرسة واليأس والضغوط. قال تعاىل: }َما 
ٍء َعِليٌم  َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إاِلَّ بِإِْذِن اهللَِّ ۗ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاهللَِّ هَيِْد َقْلَبُه ۚ َواهللَُّ بُِكلِّ يَشْ
﴿11﴾{ )سورة التغابن(. واإليامن باهلل يدفع عن صاحبه كل مشاعر اخلوف 
م�ن أي ق�وة يف هذه احلياة.. ألنه عىل ثقة أنه لن يصيبه إال ما كتبه اهلل وش�اء. 
نَا اهللَُّ ُثمَّ اْس�َتَقاُموا َفَا َخ�ْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم  ِذيَن َقاُلوا َربهُّ ق�ال تع�اىل: }إِنَّ الَّ
َزُن�وَن ﴿13﴾{)س�ورة األحقاف(. واإليامن باهلل يدف�ع بصاحبه أيضًا إىل  حَيْ
الشعور بالرضا.. والقناعة لعلمه أن األرزاق بيد اهلل تعاىل وهو الذي قسمها 
ْزَق ملَِْن  وقدره�ا بني الن�اس )www.bab.com(. قال تعاىل: }اهللَُّ َيْبُس�ُط الرِّ

َيَشاُء َوَيْقِدُر... ﴿26﴾{ )سورة الرعد(.
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ويف س�ياق املعاجل�ة اإلس�امية لتعاط�ي املخدرات يضع حممد س�امة 
غب�اري تصورًا متكامًا، جيعل العقيدة اإلس�امية أساس�ه، وه�و يقوم عىل 
أس�اليب عدي�دة منها: العاج اإلس�امي بتنمي�ة العقيدة الديني�ة، والعاج 
اإلس�امي بالتنمية اخللقية، والعاج اإلس�امي بالتنمي�ة العقلية، والعاج 

اإلسامي بتنمية القيم االجتامعية، والعاج املتكامل.

5 .3 .1 العالج اإلسالمي بتنمية العقيدة الدينية لدى املتعاطي
يتم العاج اإلسامي بتنمية العقيدة الدينية لدى املتعاطي عرب طريقني: 
الع�اج بالق�رآن الكري�م، والعاج باحلدي�ث النبوي الرشي�ف: أما العاج 
بالقرآن الكريم فيتم من خال مس�اعدة املريض عىل حفظ س�وره وآياته تبعًا 
إلمكاناته وطاقاته العقلية والفكرية والنفس�ية، ومن ثم مساعدة املريض عىل 
فه�م هذه اآليات وتدبر معانيها، والتفكر بخلق اهلل للكون والطبيعة، وتنمية 
الوج�ه امل�رشق واملتفائ�ل للحياة يف وع�ي املريض، إذ تش�كل ه�ذه اخللفية 
األساس الذي جيعل العاج الطبي الاحق حمققًا بالفعل. ويف ذلك يقول اهلل 
ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِش�َفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمننَِي ۙ َواَل َيِزيُد الظَّاملنَِِي  عز وجل }َوُننَزِّ
إاِلَّ َخَس�اًرا ﴿82﴾{ )س�ورة اإلرساء(. ويقول الرسول > )إن هذا القرآن 
مأدب�ة اهلل فخذوا منه ما اس�تطعتم( )س�نن الدارمي( ويأخ�ذ العاج بطريق 
الس�نة النبوية واحلدي�ث الرشيف املس�ار ذاته، ولكن باس�تحضار صور من 
حياة الرسول >، وإظهار حجم املعاناة التي يمكن أن تعرتض حياة الناس، 
وكي�ف كان الرس�ول يتفاع�ل مع الظ�روف املحيطة به. فتش�كل األحاديث 
النبوي�ة الرشيفة ذخرية غنية يمكن أن تس�هم يف تغيري صورة احلياة واملتاعب 
التي يعيشها املريض، وجتعل هذه الصورة مرشقة مليئة بالتفاؤل واإلحساس 
برورة جتاوز املشكات والصعاب. لقد كان > بشخصه وشامئله وسلوكه 
وتعامل�ه مع الناس ترمجة عملي�ة برشية حية حلقائق الق�رآن وتعاليمه وآدابه 
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وترشيعاته، ويف ذلك يقول اهلل عز وجل )َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُس�وِل اهللَِّ ُأْس�َوٌة 
َحَسنٌَة ...﴿21﴾( )سورة األحزاب(. ويقول الرسول الكريم > )ال يؤمن 
عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه و تكون عرتيت أحب إليه من عرتته و ذايت 
أح�ب إليه م�ن ذاته و يكون أهيل أحب إليه من أهله( )ش�عب اإليامن(. فإذا 
متكن الباحث يف أن جيعل صورة الرس�ول نموذجًا أعىل يقتدى به بالنسبة إىل 
املريض، فا شك أن ذلك يسهم يف حتقيق العاج، ويساعد يف شفاء املريض. 
ويس�تطيع األخصائي االجتامعي أن يس�هم يف حتقيق ذلك من خال تصميم 
وتنفيذ جمموعة من الربامج واألنشطة التي تساعد املنحرفني عىل فهم السرية 

النبوية ودراسة احلديث النبوي الرشيف )غباري، 1991م، 112(.

5 .3 .2 العالج اإلسالمي بالتنمية اخللقية

يراد بالتنمية اخللقية تدريب الفرد عىل الس�لوك الرش�يد وتكوين اخللق 
احلميد يف ش�خصيته، وتع�د الرتبية اخللقية بمثابة املعي�ار الذي توزن به نوايا 
العامل�ني وبواعثهم. ويس�عى الفرد بع�د التعود عليه إىل حتقي�ق املثل األعىل 
يف س�لوكه وعاداته وأنامط تفاعله مع اآلخري�ن. والتنمية اخللقية كام جاء هبا 
اإلس�ام هل�ا هدفان، أوهلام ع�ىل املدى القري�ب، واآلخر عىل امل�دى البعيد، 
أم�ا اهلدف القري�ب فيتمثل بتكوين اإلنس�ان اخلري الذي حدد الرس�ول > 
ش�خصيته بأنه يصبح قوة ألخيه املؤمن، ويف ذل�ك يقول >املؤمن للمؤمن 
كالبني�ان يش�د بعضه بعضا )صحيح مس�لم(. أما الغاية البعي�دة التي أرادها 
اإلسام فهي الوصول باإلنسانية إىل السعادة يف احلياة الدنيا، واحلياة اآلخرة، 
فأكد الرس�ول > أن حس�ن اخللق من أفضل األعامل، وأثقل يف امليزان يوم 
احلس�اب ويف ذل�ك يقول > )ما م�ن يشء أثقل يف امليزان من حس�ن اخللق 
)س�نن أيب داود(، كام أن حس�ن اخللق ه�و يف مرتبة العب�ادة، ويف ذلك يقول 
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عليه الس�ام )إن املؤمن ليدرك بحس�ن خلقه درجة الصائم القائم )سنن أيب 
داود(.

5 .3 .3 العالج اإلسالمي بالتنمية العقلية
يعد العقل البرشي نعمة من اهلل عز وجل من نعمه الكربى عىل اإلنسان، 
ِذي َأْنَش�َأُكْم  وطاق�ة  م�ن أهم طاقات�ه، ويف ذلك يقول جل ش�أنه }ُقْل ُهَو الَّ
�ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة ۖ َقِليًا َما َتْشُكُروَن ﴿23﴾{ )سورة  َوَجَعَل َلُكُم السَّ
امللك(. والفؤاد هنا بمعنى العقل والقوة الواعية يف اإلنسان، والقوة املدركة 
عىل وجه العموم، ولذلك كرم اهلل عز وجل اإلنس�ان بالعقل، وما أودعه فيه 

من قدرات كثرية.
واإلس�ام هو دين العلم، ودين الفكر، فأول آية قرآنية ن�زل هبا الوحي 
كان فيه�ا األم�ر بالقراءة، فقال جل ش�أنه خماطبًا الرس�ول الكريم > }اْقَرْأ 
ْنَس�اَن َما مَلْ َيْعَلْم ﴿5﴾{ َم اإْلِ َم بِاْلَقَلِم ﴿4﴾َعلَّ ِذي َعلَّ َوَربهَُّك اأْلَْكَرُم ﴿3﴾الَّ
يِّنَي  ِذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ )سورة العلق(. ويقول جل جاله عن النبي>: }ُهَو الَّ
ْكَمَة َوإِْن  ُمُه�ُم اْلِكَت�اَب َواحْلِ يِهْم َوُيَعلِّ َرُس�واًل ِمنُْه�ْم َيْتُل�و َعَلْيِهْم آَياتِ�ِه َوُيَزكِّ
َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضَاٍل ُمبنٍِي ﴿2﴾{ )س�ورة اجلمعة(. وهلذا فالعلم عامل 
أس�ايس من عوامل تنمية اإلنس�ان، وعنرصًا أساس�يًا من مكوناته، والعاج 
اإلس�امي مبني يف جزٍء كبري منه عىل العل�م والتعليم. ويف ذلك يقول النبي 
> )فض�ل العلم أحب إىل من فض�ل العبادة، و خري دينكم الورع( )احلاكم 

يف املستدرك(.
والعل�م عام�ل أس�ايس من عوام�ل التنمي�ة العقلي�ة من خ�ال تطوير 
املعارف اإلنسانية عند الفرد، وتوسيع مداركه، وتنمية خياله، وكل ذلك من 
ش�أنه أن جيع�ل الفرد قادرًا ع�ىل التفاعل مع البيئة املحيطة به بش�كل أفضل، 

ويساعده يف حتقيق تكيفه النفيس واالجتامعي بنجاح.
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5 .3 .4  العالج اإلسالمي بتنمية القيم االجتامعية

يتجه اإلسام يف بنائه للشخصية نحو تعزيز عملية التواصل االجتامعي، 
وحتقيق التفاعل الذي جيد آثاره بني جمموع الفاعلني. وتش�كل حمبة اآلخرين 
األساس الذي تبنى عليه العاقات االجتامعية السليمة عىل اختاف أشكاهلا. 
فهي حاجة أساسية لكل إنسان ال بد من إشباعها، وإذا مل تتحقق يشعر الفرد 
بكراهيت�ه للن�اس، والضي�ق منه�م والس�خط عليه�م. ولذلك ف�إن العاج 
اإلس�امي بتنمية القيم االجتامعية وتعزيز التفاع�ل مع اآلخرين إنام يتوقف 
ع�ىل مقدار تعزيز مش�اعر احل�ب يف النفس البرشية نح�و اآلخرين، واحرتام 
اإلنسان اآلخر، ألن احلياة االجتامعية ال يمكن أن تقام إال عىل التفاعل معه، 
وتبادل املنافع واخلريات. واإلسام ينمي يف النفس عملية التفاعل مع اآلخر 
من خال تعزيز مشاعر احلب، ويف ذلك يقول الرسول الكريم > )واهلل ال 
تؤمن�وا حت�ى حتابوا، أال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم أفش�وا الس�ام 
بينكم )صحيح مسلم(، ويؤكد اإلسام رضورة أن يصل اإلنسان من قطعه 
من الناس، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه، فإذا بلغ املرء هذا املستوى 
من الس�مو األخاق�ي بات ق�ادرًا عىل جت�اوز الصعوب�ات والتحديات عىل 

اختاف أشكاهلا.

5 .3 .5 العالج اإلسالمي املتكامل

إن التميي�ز بني طرق العاج وأش�كاله ال تنفي مس�ألة االرتب�اط بينها، 
وتضافره�ا يف عملي�ة الع�اج، والتمييز املش�ار إلي�ه إن ه�و يف حقيقة األمر 
إال متيي�ز حتلييل يراد منه توضيح جوانبه وعنارصه األساس�ية. غري أن الواقع 
الفع�يل لوس�ائل العاج تظهر ارتب�اط جوانبه بعضها ببع�ض، وعدم القدرة 
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ع�ىل االكتف�اء بجانب دون آخ�ر. م�ع أن كل مرحلة من مراح�ل العاج هلا 
خصوصياهت�ا وأبعادها التي جتعل هذه الطريق�ة أفضل من تلك، وجتعل من 
ه�ذا األس�لوب أفض�ل من غريه. وال يس�تطيع احلك�م عىل س�امة الطريقة 
املناس�بة س�وى الباحث املختص نفس�ه بع�د معرفة رشوط احلالة املدروس�ة 
وطبيعتها.وق�د يتدخ�ل الع�اج بالعقي�دة إذا ثب�ت بالنس�بة إىل األخصائ�ي 
النف�يس أن جمموع�ة من العوامل النفس�ية جتع�ل املريض يفقد ق�درًا من ثقته 
بنفس�ه، أو جتعله يزداد قلقه إزاء مس�تقبله. وقد يظهر دور العاج اإلسامي 
يف تنمي�ة البع�د االجتامعي يف ش�خصية اإلنس�ان مع ثبوت ضع�ف التفاعل 
االجتامع�ي ال�ذي يقيمه املري�ض مع غريه من األش�خاص، وضع�ف البيئة 
االجتامعي�ة املحيط�ة به. ويدل ذلك عىل أن طريقة العاج وأس�لوبه ال بد أن 
تأخ�ذ باالعتب�ار طبيعة احلال�ة وخصائص املريض، والعوام�ل التي أدت إىل 
تعاطي�ه باإلضاف�ة إىل معرفة جممل العوام�ل املحيطة باملتعاط�ي. عىل أن يتم 

التعاون بني فريق العمل املعني باملعاجلة، والتنسيق بينهم عىل مستوى عال.

5 .4 الوقاية من تعاطي املخدرات
ي�أيت االهت�امم بتطوير نظ�م الوقاي�ة من تعاط�ي املخ�درات واملؤثرات 
العقلي�ة يف مقدمة االهتاممات التي توليها املؤسس�ات الرس�مية املعنية هبا يف 
املجتم�ع العريب بصورة عامة، حتى إن معظم الدراس�ات والتحاليل العلمية 
للقضاي�ا ذات الصل�ة باملخدرات ترمي م�ن حيث النتيجة إىل االس�تفادة مما 
تقدمه هذه البحوث يف تطوير نظم الوقاية للحد من انتش�ار ظاهرة التعاطي، 

واحلد من االستخدام غري املرشوع للمخدرات واملؤثرات العقلية.

وعىل الرغم من وضوح مفهوم الوقاية من تعاطي املخدرات واملؤثرات 
العقلية من حيث األهداف التي يرمي إليها، غري أن طرقه والوس�ائل املؤدية 
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إىل حتقيقه يف الواقع جاءت متباينة بدرجة كبرية تبعًا ملا انتهت إليه الدراسات 
املعني�ة بموضوع املخ�درات من نتائج تتعل�ق بالعوامل املؤدي�ة إىل التعاطي 
واالس�تخدام غري املرشوع للمخدرات، ففي الوقت الذي أظهرت دراسات 
عدي�دة دور األرسة يف عملي�ة التعاط�ي وانتش�ار الظاه�رة، بينت دراس�ات 
أخ�رى أمهية القانون والترشيعات اجلنائية يف هذه الدولة أو تلك، وهلذا تأيت 
التدابري الوقائية خمتلفة باختاف التصورات املطروحة حول عوامل التعاطي 

وأسبابه القريبة والبعيدة.

ويف هذا السياق البد من التمييز بني جمموعة من املفاهيم واملصطلحات 
ذات الصلة، بمكافحة املخدرات وما يتصل هبا من اختاذ اإلجراءات اإلدارية 
والتنظيمية عىل مس�توى تطوير األجهزة املعنية بذلك، واملفاهيم ذات الصلة 
بالوقاية من تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية، كمفهوم الوقاية بحد ذاته، 
ومفاهي�م التداب�ري الوقائية، والسياس�ات الوقائية، واس�رتاتيجيات الوقاية، 

وغريها )السبيعي، 1432ه�، 30(.
ويس�تخدم مفه�وم الوقاي�ة من تعاط�ي املخ�درات واملؤث�رات العقلية 
بمعن�ى محاية األفراد واملجتمع م�ن خطر الوقوع يف جريم�ة التعاطي، وهذا 
ما يشري إليه عبد اللطيف الذي يذهب إىل أن هذا املفهوم يعتمد عىل رضورة 
إجي�اد الظروف اإلجيابي�ة التي تتيح للن�اس فرص احلياة الس�وية الصحية يف 
إط�ار الترشي�ع والنظم القانونية القائمة )عب�د اللطيف، 2008م، 11(، وال 
خيتلف أحس�ن طالب عن ه�ذا التصور الذي يتضمن اخت�اذ »خمتلف اجلهود 
املجتمعية التي هتدف إىل احليلولة دون توفر عوامل وظروف اجلريمة أصًا« 
)طال�ب، 1997م، 12(، وينطب�ق األم�ر ع�ىل مفه�وم الوقاي�ة م�ن تعاطي 
املخ�درات واملؤث�رات العقلية التي يراد منها »اجله�ود املجتمعية التي هتدف 
إىل احليلول�ة دون توفر عوام�ل وظروف التعاطي بني الش�باب«، غري طبيعة 
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اجله�ود املجتمعي�ة التي ينبغ�ي تنظيمها لتحقي�ق الغاية الوقائي�ة، كام يذهب 
إىل ذل�ك أحس�ن طالب، أوالظروف اإلجيابية التي تتي�ح للناس فرص احلياة 
الس�وية كام يرى عبد اللطيف تنطوي عىل اجتاهات ومسارات متباينة أحيانًا، 
ومتوافق�ة م�ع بعضها أحيانًا أخرى، عىل الرغم من أن أيًا منها ال ينفي اآلخر 

بالرورة.
غ�ري أن املش�كلة تكمن يف التص�ورات التي يقدمها الباحث�ون للعوامل 
املؤدي�ة إىل التعاط�ي، ف�إذا ما اتفق الباحث�ون عىل أن مفه�وم الوقاية يتضمن 
اخت�اذ التدابري التي من ش�أهنا محاية األبناء من عملي�ة التعاطي فإهنم خيتلفون 
يف اإلجراءات والتدابري التي من شأهنا أن تقلل من عملية التعاطي، وتشكل 

عامل محاية لألبناء.
وق�د دفع ه�ذا التصور لتن�وع العوامل املؤدي�ة إىل التعاط�ي وتعددها، 
واختافه�ا م�ن زم�ان إىل آخر، وم�ن جمتمع إىل غ�ريه إىل القول ب�أن الوقاية 
م�ن اجلريمة ال ب�د أن تكون متعددة األوجه، ومائم�ة للمحيط، كام يذهب 
إىل ذل�ك جيلربت مي�زون، وال بد أن تكون مس�تمرة ومتج�ددة عىل الدوام 
)طال�ب، 2008م، 57(، ويتضم�ن ذل�ك ثاث�ة عنارص أساس�ية يف عملية 
الوقاي�ة هي: أن تكون اإلج�راءات املجتمعية متنوعة بتن�وع العوامل املؤدية 
إىل اجلريم�ة، أو إىل جريمة التعاطي، وأن تك�ون مائمة للمحيط الذي أنتج 

الفعل املنحرف أو التعاطي، وأن تتصف باالستمرار وعدم التوقف.
وإىل جان�ب ذلك يمي�ز ريمون قاس�ان يف مفهوم الوقاية بني مس�تويني 
م�ن املفاهيم، مس�توى املفاهيم الش�مولية أوالً، ومس�توى املفاهي�م اجلزئية 
ثاني�ًا، أم�ا املس�توى األول فرياد ب�ه تلك املفاهي�م التي تض�م يف معانيها كل 
اإلج�راءات التي من ش�أهنا أن تس�اعد يف العاج واملجاهب�ة والوقاية، وهي 
ال متي�ز بني الوقاية واملكافحة والعاج، وهلذا تعد ش�مولية، وتعتمد التدابري 
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ذات الطابع الردعي، )طالب، 2008م، 58(، وعىل هذا جيد أحس�ن طالب 
بأن مفهوم الوقاية هو مفهوم ش�مويل ألنه يشمل جممل التدابري واإلجراءات 
بام فيها العقوبة التي يتخذها املجتمع ملكافحة اجلريمة أو الدفاع عن املجتمع 
ضد اجلريمة واالنحراف عىل املستوى الفردي، التي تتعلق بفرد بعينه، وعىل 
املس�توى اجلامعي واملجتمع�ي )طالب، 2008م، 59(، أم�ا املفاهيم اجلزئية 
ف�رياد منه�ا مفاهي�م التمييز بني الع�اج واملجاهب�ة واملكافح�ة وغريها التي 

ينطوي كل منها عىل معنى خمتلف عن اآلخر.
ويف ه�ذا الص�دد يرى أحس�ن طال�ب أن التعقي�دات الكب�رية يف احلياة 
االجتامعية املعارصة، وما تشهده املجتمعات من تطور يف املجاالت املختلفة، 
ي�ؤدي إىل تط�ور مماث�ل يف أنامط الفع�ل اجلرمي وأش�كاله، مما جيع�ل الوقاية 
مس�ؤولية تق�ع ع�ىل عاتق اجلمي�ع أيضًا، أي ع�ىل عاتق املجتمع بمؤسس�اته 
املختلفة، أما الرؤية التي تعتقد أن الوقاية من اجلريمة مسؤولية تقع عىل عاتق 
الدولة وبالتحديد مؤسس�اهتا األمنية ومؤسسات العدالة اجلنائية والسجون 

واإلصاحيات فقد ثبت بطاهنا وعدم صحتها )طالب، 2008م، 61(.
كام يميز أحس�ن طالب بني جمموعة من األس�اليب التي يمكن أن تسهم 
يف تعزيز عملية الوقاية من اجلريمة إىل جانب الدور الذي تؤديه املؤسس�ات 

التعليمية، ومن ذلك )طالب، 2008م، 69(:
1 � الوقاية املعتمدة عىل جهود املتطوعني، ويعد هذا النمط من األساليب 
التقليدي�ة القديم�ة، وه�و من أقدم األس�اليب للوقاية م�ن اجلريمة 

بصورة عامة، ومن تعاطي املخدرات خاصة.
2 � الوقاية ش�به الرس�مية من اجلريمة، وهو األسلوب الذي يعتمد عىل 
جهود اجلمعيات األهلية بموافقة الدولة، وبتشجيع منها، وهو أكثر 

تقدما ونضجًا من سابقه.
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3 � الوقاي�ة الرس�مية من اجلريمة، وهو األس�لوب األح�دث يف ميدان 
الوقاي�ة م�ن اجلريم�ة، وأفضلها م�ردودًا، ويعتمد بش�كل أس�ايس 
ع�ىل الربامج والتدابري والتقنيات الوقائية الرس�مية، وغالبا ما تناط 
مس�ؤولية الوقاية يف هذا املس�توى إىل جملس حميل مهمته األساس�ية 
تقدي�م الربام�ج الوقائية املحرتف�ة، ويمكن أن يك�ون املجلس تابعًا 
للدول�ة أو إلح�دى مؤسس�اهتا، وتش�ارك ب�ه مؤسس�ات املجتمع 

املحيل.
4 � إس�ناد برام�ج الوقاية من تعاطي املخ�درات إىل املختصني، وخاصة 
الذي�ن تتوف�ر لدهيم ال�رشوط العلمي�ة واخل�ربة والق�درة والقناعة 

بجدوى الربامج الوقائية وأمهيتها.
5 � إىل جانب األرسة تعد املدرسة من أهم املؤسسات االجتامعية املعنية 
بتكوي�ن الفرد وتأهيله اجتامعيًا، وهلا تأثري مبارش يف ش�خصية الفرد 

وسلوكه وأنامط فعله.
6 � أن تأثري املدرسة، كام يرى طالب، يف شخصية الفرد وسلوكه وتشكيل 

اجتاهاته املستقبلية اليعادله أي تأثري، سوى تأثري األرسة.
ك�ام يش�ري املش�عان، بالرج�وع إىل تصنيفات األم�م املتح�دة إىل التمييز 
ب�ني ثاثة مس�تويات ملفهوم الوقاي�ة من تعاطي املخدرات، ختتلف بحس�ب 
درجة ش�موهلا جلوانب املعاجلة والوقاية يف الوقت نفس�ه، يف املستوى األول 
هتدف اإلجراءات املطلوبة إىل منع حصول املشكلة من جذورها، بينام هتدف 
اإلجراءات يف املس�توى الثاين إىل تشخيص املش�كلة يف الظروف املحيطة هبا 
ث�م العمل ع�ىل القضاء عليها بالقدر املمكن، وبأق�رص وقت ممكن أيضًا، أما 
املستوى الثالث فيهدف إىل إيقاف تفاقم املشكلة واحلد من تقدمها )املشعان، 

.)4  ،200
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وإىل جانب ذلك جيد مصطفى سويف أن املقصود بمفهوم الوقاية عادة 
أي فعل خمطط يتم القيام به حتسبًا لظهور مشكلة حمددة، أو مضاعفات مشكلة 
قائمة أصًا بام يؤدي إىل اإلعاقة الكاملة أو اجلزئية للمش�كلة أو املضاعفات 

املرتتبة عليها )سويف، 1996م، 156(.

ويف الس�ياق نفس�ه جيد عبد اللطيف أن التصور احلديث ملفهوم الوقاية 
يعتم�د ع�ىل رضورة إجياد الظروف اإلجيابي�ة التي تتيح للن�اس فرص احلياة 
السوية الصحية يف إطار الترشيع، ويرى أن الوقاية تعتمد بشكل أسايس عىل 

)عبد اللطيف، 2008م، 11(:

1� حتديث اخلصائص املؤسس�ية والعملي�ات االجتامعية التي تؤدي إىل 
إجياد مواطنني صاحلني ملتزمني.

2 � تش�كيل النظم واملؤسس�ات القائمة من جديد أو إنش�اء املؤسسات 
اجلديدة وفقا ملا يساير  تلك املواصفات واخلصائص.

3 � العم�ل ع�ىل اقتاع الس�امت واألوض�اع التي يرتتب ع�ىل وجودها 
ظهور سلوكيات انحرافية )كتعاطي املخدرات(.

كام يؤكد عبد اهلل عىل أمهية الدور الذي تقوم به اجلهات املعنية مثل وزارة 
اإلعام، عرب مؤسس�اهتا املختلفة التلفزيون، والصحافة، واإلذاعة، ووزارة 
الرتبية من خال املناهج الدراسية، واملدرسة، ودور املعلم، باإلضافة إىل دور 

األرسة، ووزارات العمل والشؤون االجتامعية، وغريها )عبد اهلل، 262(.

إن الوقاي�ة م�ن اجلريمة وتعاطي املخ�درات هبذا التص�ور هي منظومة 
م�ن التداب�ري واإلج�راءات املتكاملة مع بعضه�ا، واملرتابطة وظيفي�ا، فإذا ما 
ضع�ف جان�ب من جوان�ب الوقاية يمك�ن أن يؤثر عىل اجلوان�ب األخرى، 
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ويقل�ل من أمهي�ة التدابري األخ�رى واإلج�راءات التي تقوم هبا املؤسس�ات 
املعنية، بحسب موقع اخللل يف بنية املنظومة الوقائية، ومن املاحظ أن تصور 
الوقاي�ة واإلج�راءات العملية م�ن تدابري وسياس�ات مرتبط�ة بدرجة كبرية 
بالثقافة االجتامعية السائدة يف هذا الوسط االجتامعي أو ذاك، ففي حني يقيم 
املجتم�ع العريب تصورات�ه ملفهوم الوقاية عىل أس�اس تنمية ال�وازع الداخيل 
والتحص�ني النف�يس واالجتامعي لألف�راد، ياحظ أن املجتم�ع الغريب يميل 
إىل تطوير مفهوم الوقاية عىل أس�اس التحصني االجتامعي والقانوين يف حياة 
الفرد، وينس�جم ذلك مع األطر الفلسفية والفكرية التي متيز املجتمعات عن 
بعضها، وبالتحديد متيز املجتمع العريب اإلس�امي عن غريه من املجتمعات 

)السبيعي، 1432ه�، 33(.

كام يستخدم الباحثون مفهوم التدابري الوقائية بمعنى جمموعة اإلجراءات 
التطبيقي�ة اهلادف�ة من حي�ث النتيج�ة إىل حتقيق عملي�ة الوقاية م�ن التعاطي 
ومحاية األبناء من االنجراف مع مظاهر االنحراف املختلفة، ومن ثم فإن كل 
عمل يمكن أن تقوم به هذه املؤسس�ة أو تلك، ويأيت يف سياق حماولتها حلامية 
األبن�اء م�ن خطر الوق�وع يف عملية التعاطي ه�و واحد من التداب�ري الوقائية 
الت�ي ينبغ�ي أن تكون متكاملة يف مضامينها، وينظ�ر إىل أي منها عىل أنه جزء 
م�ن كل، ومن ثم ف�إن التدابري الوقائية تعني جمموعة األعامل، واملهام املنوطة 
باجله�ات واملؤسس�ات املعنية التي تؤدي من حيث النتيج�ة إىل حتقق الوقاية 
ومحاي�ة األبناء من خط�ر التعاطي واالنج�راف يف االس�تخدام غري املرشوع 

للمخدرات واملؤثرات العقلية )السبيعي، 1432ه�، 34(.
ويف س�ياق اهتامم�ه بالوقاية والتداب�ري التي ينبغي اعتامدها هل�ذه الغاية، 
يميز تيس�ري عبد اهلل بني مس�ألتني أساس�يتني، ختص األوىل كيفية االستدالل 
ع�ىل املدمن من بني أفراد العائلة، وترتبط الثانية بقواعد الوقاية، أما ما خيص 
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املس�ألة األوىل فيش�ري الباح�ث إىل أن االس�تدالل ع�ىل املدمن م�ن بني أفراد 
األرسة غالبًا يتم بطرق عديدة منها التغري يف الطباع والس�لوك والترصفات، 
مم�ا جيعله يف وض�ع غري طبيعي، والس�هر باللي�ل والنوم يف النه�ار، واختفاء 
األشياء الثمينة يف البيت كاملجوهرات واملال، والعصبية واملزاج واملشاجرات 
مع الوالدين واألخوة، واخلروج من املنزل بش�كل مس�تمر وظهور االنعزال 
يف حياة الش�اب )عب�د اهلل، 2001م، 256(. أما القواعد األساس�ية للوقاية 
فريتبه�ا عب�د اهلل يف جمموعة من النقاط والقضاي�ا املهمة التي تأيت يف مقدمتها 

)عبد اهلل، 2001م، 256(:
1 � الرقابة املحكمة من اآلباء تؤدي إىل تكوين فتى يس�تطيع التحكم يف 

نفسه ويسيطر عىل نزواته.
2 � تأكي�د أمهي�ة كل فرد ضم�ن األرسة، وأن تكون أية مش�كلة موضع 

اهتامم األرسة وليست مشكلة شخصية.
3 � احل�وار الدائم بني األفراد ضم�ن األرسة الواحدة وتبادل االحرتام، 

مما حيافظ عىل كيان األرسة.
4 � توفري األجهزة واالحتياجات واإلمكانات لألجهزة العاملة يف جمال 

املكافحة للحد من عمليات التهريب.
5 � توفري إمكانات العاج للمدمنني.

6 � تع�اون أفراد الش�عب مع املؤسس�ات املعنية باملكافحة عىل مس�توى 
الدولة.

7 � التوعية الدائمة بآثار املخدرات بالوسائل اإلعامية املختلفة.
8 � مراقبة املزروعات والتأكد من أنواعها.

9 � مراقبة املواد الكيميائية التي تدخل يف صناعة العقاقري.
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كام يتناول عاي�د محيدان موضوع اإلج�راءات والتدابري الازمة لعملية 
الوقاي�ة، وجي�د أن الدراس�ات املع�ارصة تؤك�د أن الوقاية الش�املة ال بد أن 
تشمل يف براجمها ما يتصل بالفرد واألرسة واملدرسة حتى تؤيت ثامرها وتكون 
فاعل�ة، م�ع اإلش�ارة إىل أمهي�ة املنظامت غ�ري احلكومي�ة والعامل�ني يف جمال 
مكافح�ة املخ�درات، ووف�ق هذا التصور جي�د محيدان أن ع�ىل الدولة وضع 
اسرتاتيجيات عامة وفق خطط مدروسة تشمل قطاع التعليم العام واجلامعي 
لتوعية املجتمع بأرضار املخدرات وما يرتتب عليها من آثار، وعىل الدولة أن 
ترصد هلذه االس�رتاتيجيات قوى دعم حكومية وش�عبية، وأن تشمل كذلك 
خططا مدعومة تسهم يف حتسني قدرة املؤسسات التعليمية وتساعد يف حتسني 
ق�درات الطالب وأرسته ملواجهة مش�كلة املخدرات )احلمي�دان، 2008م، 

.)263
ويشري محيدان إىل أن هيئة األمم املتحدة حترص عىل دراسة التدابري التي 
ت�ؤدي إىل خفض الطلب عىل املخدرات من خال التحصني الوقائي ألفراد 
املجتم�ع كاف�ة من الوقوع يف دائ�رة املخدرات، وتركز براجمه�ا يف الوقاية من 
املخدرات عىل التفرقة بني ثاثة مس�تويات إلج�راءات الوقاية، أوهلا الوقاية 
األولي�ة التي يراد منها جمموعة اإلجراءات التي تس�تهدف منع وقوع تعاطي 
املخ�درات أص�ًا، وتدخ�ل فيه�ا اإلج�راءات ذات الصلة بجه�ود التوعية 
وجه�ود املكافحة عىل املس�تويني الترشيعي واألمني، ويراد باملس�توى الثاين 
جمموع�ة اإلج�راءات املتخ�ذة ذات الصلة بالتدخ�ل العاج�ي املبكر الذي 
يمكن من خاله وقف التامدي يف التعاطي لكي ال يصل الشخص إىل مرحلة 
االعت�امد أو اإلدمان، فإذا ما أقدم ش�خص فعًا ع�ىل التعاطي ولكنه ال يزال 
يف مراحله األوىل، فإن املستوى الثاين من مستويات الوقاية حياول إيقافه عن 
االس�تمرار يف التعاطي، أما املستوى الثالث فيتوجه أساسًا لوقاية املدمن من 
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مزي�د من التده�ور الطبي والنف�يس واالجتامعي، ومعنى ذلك كام يش�ري إىل 
ذلك مصطفى س�ويف إىل أن اهلدف يف ه�ذه املرحلة وقاية املدمن من معظم 
املضاعفات الطبية والنفس�ية واالجتامعية التي غالبا ما ترتتب عىل اس�تمراره 

يف إدمان املخدرات )احلميدان، 2008م، 268(.
ويف ه�ذا الس�ياق أيض�ًا يقيم عب�د الرمحن عطي�ات مفه�وم الوقاية من 
املخدرات والعقاقري اخلطرة، تقوم عىل مخسة حماور أساسية، تتضمن التدابري 
التي ينبغي حتققها كرشط أسايس لتحقق الوقاية، ويمكن إجيازها بدور اآلباء 
واملدرس�ة واملؤسس�ات الرتبوية، واملؤسس�ات الصحية، ووسائل اإلعام، 
ويف ضوء حتديده ملش�كلة التعاطي، يقدم العطيات تصوره لبناء خطة الوقاية 

التي تتضمن أربعة جوانب أساسية هي)عطيات، 2003م (:
1 � ضب�ط املجتم�ع وحتصينه من دخول هذه املواد إليه س�واء عن طريق 
التهري�ب، أم عن طريق اإلنتاج، وتش�مل هذه اإلج�راءات: ضبط 
احل�دود بإجراءات رشطية عالية الكفاءة، وضبط الباد من الداخل 
بحي�ث تراقب أية حماولة لزراعة ه�ذه املواد وال يتم تصنيع أي منها 
داخليا، وتطوير وس�ائل رسيعة ودقيقة ملعاينة املواد والتحري عليها 

دون اإلرضار باملواطنني.
2 � وض�ع خطة إعامي�ة لتوعية املجتمع توعية كاملة ب�كل فئاته ملعرفة 
أرضار ه�ذه اآلف�ات ومضاعفاهت�ا وقدرهتا التدمريية عىل اإلنس�ان 
واملجتمع، وتش�مل هذه اخلطة: وس�ائل اإلعام املرئية واملسموعة 
واملقروءة، والسينام بام يمكن أن تقدمه من أفام قصرية يتم عرضها 
بطريقة تثقيفية شيقة بعيدة عن الروتني، وتفعيل دور املساجد ودور 
العب�ادة وتكوين فرق من املرش�دين ذوي الكف�اءة العالية، ومراقبة 
املطبوع�ات واملنش�ورات ومراقبته�ا بش�كل يمنع م�ن تضمينها ما 
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يش�جع عىل التعاط�ي، واملح�ارضات والندوات العلمي�ة يف مراكز 
الشباب لتعزيز كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.

3 � وض�ع خطة تربوية لتثقيف املجتمع ح�ول هذه اآلفة ويتم ذلك عرب 
حمورين أساس�يني مها: النش�اط املنهجي بتقرير مواد دراس�ية كجزء 
م�ن مقررات الرتبي�ة الوطنية، والنش�اط الامنهج�ي يف اجلامعات 
وتضم�ني الربامج االجتامعية والثقافية والفنية مايس�اعد عىل جتنب 

التعاطي.

4 � وضع الترشيعات املناس�بة، إذ ال بد من إس�ناد اإلجراءات الس�ابقة 
بسلسلة من الترشيعات القانونية ذات الكفاءة العالية تأخذ باالعتبار 

الفروق بني املستعمل هلذه املواد واملروج هلا.

5 .5 االجتاهـات العامـة للوقاية مـن تعاطي املخدرات 
من منظور إسالمي

إن صاحي�ة األط�ر العام�ة للوقاية م�ن تعاطي املخ�درات ختتلف بني 
جمتم�ع وآخر، فام يمكن تطبيقه يف جمتم�ع حمدد يف الزمان واملكان قد اليكون 
صاحلًا يف جمتمع آخر، مما يس�توجب صياغة أس�س العمل للوقاية من تعاطي 
املخ�درات واملؤث�رات العقلية بام ينس�جم وال�رشوط االجتامعي�ة والثقافية 
والس�ائدة يف املجتم�ع، ويف ضوء ذلك تكمن أمهية البحث يف أس�س الوقاية 
من التعاطي من منظور العقيدة اإلسامية بوصفها األساس الذي يقوم عليه 
املجتمع العريب، ومن ش�أن اإلجراءات والتدابري الوقائية العامة أن التتوافق 
بالض��رورة م�ع اخلصوصي�ات الثقافي�ة واالجتامعي�ة الس�ائ�دة ف�ي الدول 

العربية.
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وياح�ظ أن عددًا كبريًا م�ن املفكرين االجتامعيني ح�اول تقديم رؤى 
للوقاية تس�تمد عنارصها من العقيدة الدينية اإلس�امية نفس�ها، ففي سياق 
احلديث عن أمهية النظام العقايب بوصفه جزءًا ال يتجزأ من عمليات مكافحة 
املخدرات جتد خلود آل معجون أنه البد من اإلشارة إىل أن العقوبة اليمكن 
أن تك�ون كافي�ة للح�د من انتش�ار ظاه�رة التعاط�ي، وإن كانت قاس�ية، إذ 
يقت�يض األمر تضافر اجلهود لتطويق الظاهرة ومنع انتش�ارها، ويمكن إمجال 
التوجه�ات الرئيس�ية التي من ش�أهنا احلد من تعاطي املخ�درات عىل النحو 

اآليت )آل معجون، 1991م، 161(:

1� تقوية الوازع الديني يف النفوس،

2 � األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

3 � قيام األرسة بواجباهتا نحو إعداد النشء وتربيته إساميا.

4 � التحذير من صحبة رفاق السوء.

5 � التوعية واإلعام بأرضار السموم.

6 � فتح املصحات املتخصصة يف معاجلة املدمنني.

7 � رضورة عدم نبذ األرسة ألبنائها عند اكتشاف تعاطيهم.

8 � تنظيم شغل أوقات الفراع لدى الشباب باألندية الثقافية والعلمية.

9 � احلد من السياحة السيئة.

10 � احلد من العاملة األجنبية.

11 � التبليغ عن املتعاطي واملروج.

12 � كفالة أرسة املتعاطي.
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13 � عدم التهاون يف تطبيق العقوبة عىل مرتكبي جرائم املخدرات.

14 � الدعوة إىل التعاون الدويل من أجل حماربة هذا الداء.

ك�ام يذهب عبد الوهاب الشيش�اين إىل أن أس�لوب الوقاي�ة من اجلريمة 
بالتحصني يمثل املنهج األمثل الذي تطمح النظم اجلنائية إىل حتقيقه، بوصفه 
األس�لوب الذي يضمن احلصول عىل رد الفعل املناس�ب من املكلف ضمن 
دائريت األمر والنهي بشكل مبارش وفعال عن طريق االلتزام املؤسس عىل قوة 

التحصني )الشيشاين، 1991م، 17(.

ويبن�ى التحصني ع�ىل جمموعة ركائز أساس�ية تضمن تفاع�ل الفرد مع 
املجتمع، وتس�هم يف حتقيق أهدافه، بام يف ذلك الوقاية من تعاطي املس�كرات 
واملخدرات واملؤثرات العقلية، ومن هذه الركائز)الشيشاين، 1991م، 35( 
ومن ذلك: التحصني العقائدي )القيمي( املبني عىل أساس االقتناع واليقني، 
والتحص�ني الرق�ايب بالتضامن عىل حتقيق املعروف ومن�ع املنكر، والتحصني 

اجلزائي بالعقوبة الرادعة لتحقيق املنع.

ك�ام جي�د إبراهيم زي�د الكي�اين أن دور الرشيع�ة اإلس�امية يف الوقاية 
م�ن املخدرات يتج�ىل بتهيئة النف�وس وإجياد الوعي عند املس�لمني، وحتريم 
املخ�درات، وحتريم الوس�ائل التي ت�ؤدي إىل احلرام، والعقوب�ات الزاجرة، 

واستثامر سلطان العقيدة، وغريها )الكياين، 1990م، 196(:

ويشكل تعزيز الثقافة اإلسامية األساس الذي تبنى عليه اجلهود البحثية 
املعنية بتعزيز الثقافة املضادة النتش�ار املخدرات، ذلك أهنا تعزز يف ش�خصية 
الفرد قدرًا من الضوابط األخاقية التي جتعله يمتنع عن املش�اركة بأي عمل 
يتصل عىل أي نحو من األنحاء باالستعامل غري املرشوع للمخدرات. ويظهر 
العم�ل يف ه�ذا الس�ياق ع�رب حمورين يتمث�ل أوهلام يف رشح موقف اإلس�ام 
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والرشيع�ة اإلس�امية من تعاطي املخدرات. ويظهر الث�اين يف تأكيد رضورة 
اعتامد املنهج اإلس�امي يف التنش�ئة االجتامعية وتربية األبناء ملا فيه من أبعاد 

تقي الفرد واملجتمع من هذه اآلفة.

ويف ه�ذا الس�ياق ي�رى ماج�د أبو رخي�ة أن االنتش�ار الواس�ع لظاهرة 
تعاط�ي املخ�درات يف املجتم�ع العريب يش�كل الداف�ع األس�ايس للكتابة يف 
موض�وع »األرشبة وأحكامها يف الرشيعة اإلس�امية« فلام كانت املس�كرات 
واملخدرات بأنواعها تسبب كثريًا من املفاسد الدينية واألخاقية واالجتامعية 
الت�ي تعد بدورها س�ببًا يف خراب املجتم�ع ودماره واهني�اره، وكان باؤها، 
ال�ذي كان أث�رًا من آثار االس�تعامر واالس�تعباد اللذين رضبا عىل املس�لمني 
وعىل باد اإلسام حربًا صليبية سافرة منذ قرون قد أوشك أن يدمر الرجال 
والنس�اء واألطفال، وأن ينهار هب�م إىل أدنى دركات االنحال، ثم مصريهم 
بعد ذلك إىل النار إال من عصمه اهلل تعاىل، وهداه فقد رأى الباحث أن يكتب 
يف ه�ذا املوضوع، خاصة وأن األمة اإلس�امية ق�د ابتليت كام يقول الباحث 
بداء املسكرات واملخدرات، فأصبح الكثري من أبناء هذه األمة، وعىل خمتلف 
املس�تويات يتعاطوهنا جهارًا وغري مبالني برش العاقبة وسوء املنقلب. واألمة 
يف أش�د احلاجة إىل أبنائها حلامية نفس�ها من األخطار التي هتددها )أبو رخية، 

1407ه�، 3(.
وغالبًا ما تأخ�ذ االجتهادات الفقهية اآلثار املرتتبة عىل التعاطي منطلقًا 
لتبيني احلال واحلرام فيها، وهذا ما أخذ به ابن تيمية عندما نظر إىل حشيشة 
القن�ب وعّدها يف ع�داد اخلمور م�ن ناحية احلد والنجاس�ة املفروضتني عىل 
مس�تعملها كاخلمر متام�ًا، وعّد القليل منها والكثري عىل حد س�واء )كويفي، 
1993م، 11(. وه�ي م�ن ب�اب اخلبائث ك�ام يرى أمحد احلص�ني )احلصني، 
1988م،10(، اس�تنادًا إىل قول�ه تعاىل }... َيْأُمُرُهْم بِامْلَْع�ُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن 
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ُم َعَلْيِه�ُم اخْلََباِئَث ... ﴿157﴾{ )س�ورة  يَِّباِت َوحُيَ�رِّ امْلُنَْك�ِر َوحُيِ�لهُّ هَلُ�ُم الطَّ
األعراف(.

ويذه�ب ماج�د أب�و رخي�ة إىل أن ق�وة املجتم�ع اإلس�امي ووحدت�ه 
ومتاس�كه تش�كل األس�اس الذي أرس�ى عليه اإلس�ام رشائع�ه وأحكامه. 
وقد أرسى اإلس�ام هذه القواعد بنصوص كثرية يف الكتاب الكريم والسنة 
النبوي�ة الرشيف�ة، فف�ي الق�رآن الكري�م مواض�ع عدي�دة تدع�و إىل رضورة 
ُقوا ...  التكات�ف والتعاون كقوله تعاىل: }َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ
ِذيَن ُيَقاتُِلوَن  ﴿103﴾{)س�ورة آل عمران(، وكقوله تع�اىل: }إِنَّ اهللََّ حُيِبهُّ الَّ
ُْم ُبنَْياٌن َمْرُصوٌص ﴿4﴾{ )س�ورة الصف( ويف احلديث  ا َكَأهنَّ يِف َس�بِيِلِه َصفًّ
الرشيف ما رواه البخاري )ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه(.
وقد حّرم اإلس�ام، كام ي�رى أبو رخية، كل ما ي�ؤدي إىل إضعاف هذه 
العوام�ل حرص�ًا عىل وح�دة الصف ومج�ع الكلم�ة، فحرم البغي والفس�اد 
والغيبة والنميمة والتحاسد والتباغض والزنا والرسقة. ورأس املفاسد كلها 

اخلمر الذي عّده رسول اهلل > أم اخلبائث )أبو رخية، 1407ه�، 3(.

ويقي�م أبو رخية حتريمه لتعاطي اخلمور واملخدرات عىل أس�اس قاعدة 
حف�ظ الرورات اخلم�س التي اتفقت الرشائع الس�اموية عليها وهي الدين 
والنف�س واملال والنس�ل والعقل ألن مصالح الدي�ن والدنيا مبنية عليها. فا 
ب�د من الدين؛ ألن اإلنس�ان با دين إن هو إال قش�ة يف مه�ب الريح، وال بد 
أن يس�لم ل�ه دين�ه وأن تتوفر ل�ه حرية االعتق�اد، ومن هنا فإن املس�اس بأمر 
الدي�ن يعد أم�رًا عظياًم تعاقب علي�ه الرشيعة ألنه يمس ش�عور الناس مجيعًا 
)أب�و رخية، 1407ه�، 10(، أما النفس فهي كريمة عند اهلل عز وجل عزيزة 
عىل اإلنسان وقال اهلل تعاىل }... َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَْرِض 
اَم َأْحَيا النَّ�اَس مَجِيًعا... ﴿32﴾{  َفَكَأنَّ�اَم َقَتَل النَّاَس مَجِيًعا َوَم�ْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ
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)س�ورة املائ�دة(. أم�ا حفظ النس�ل فيعني املحافظ�ة عىل النوع اإلنس�اين من 
الفن�اء واالنق�راض، وهل�ذا نظمت الرشيعة اإلس�امية طري�ق االتصال بني 
الرج�ل واملرأة فأحلت الزواج ورس�مت معامله وبينت ح�دوده، وأما العقل 
فهو مناط التكليف وعامد التفكري واألداة الفاعلة يف التغلب عىل مشاق احلياة 
وتذليل صعاهبا، واملحافظة عليه تكون واجبة، ألن صاحبه عضو من أعضاء 
املجتم�ع يم�ده باخلري ويتعاون معه عىل الرب والتقوى، واعتداء اإلنس�ان عىل 
عقل�ه أو اعتداء غريه عليه يكون رشًا ع�ىل اجلامعة يناهلا باألذى ويفقدها قوة 
م�ن قواه�ا، وهلذا فم�ن حق اجلامع�ة أن تعاقب من اعتدى ع�ىل عقله أو من 

اعتدى عىل عقل غريه. 

وتعمل الرشائع عىل الوقاية كام تعمل عىل العاج، ومن ذلك جاء حتريم 
اَم اخْلَْمُر َوامْلَْيرِسُ َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم  ِذيَن آَمنُوا إِنَّ َا الَّ اخلمر بقوله تعاىل }َيا َأهيهُّ
�ْيَطاِن َفاْجَتنُِب�وُه َلَعلَُّك�ْم ُتْفِلُح�وَن ﴿90﴾{)س�ورة  ِرْج�ٌس ِم�ْن َعَم�ِل الشَّ
املائدة(. وكان عق�اب شارهب�ا بقوله > )من رشب اخلمر فاجلدوه( )سنن 
الرتمذي(. ويندرج األمر عىل غيبوبة العقل بأي نوع من أنواع املسكرات أو 
املخدرات، وهو أمر يأباه الدين واخللق وتأباه املروءة والش�هامة؛ ألنه يتناىف 

مع اليقظة الدائمة التي يفرضها اإلسام عىل املسلم.

ث�م أن الغيبوب�ة الت�ي تنج�م عن أي ش�كل من أش�كال املس�كرات أو 
املخ�درات م�ا ه�ي يف حقيقته�ا إال ه�روب م�ن واق�ع احلي�اة وجن�وح إىل 
التصورات التي تثريها النش�وة، واإلس�ام ينكر عىل اإلنس�ان ه�ذا الطريق 
ويري�د م�ن الن�اس أن يروا احلقائ�ق، وأن يواجهوها ويعيش�وا فيه�ا دون أن 
يقيم�وا حياهتم ع�ىل تصورات وأوهام )أب�و رخية، 1407ه��، 13(. وهذا 
االعتب�ار وحده، كام يرى أبو رخية كاٍف من وجهة النظر اإلس�امية لتحريم 
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اخلمر وحتريم سائر املخدرات وهي رجس من عمل الشيطان مفسد يف احلياة 
)أبو رخية، 1407ه�، 14(

كام يذهب عيل القائمي إىل أن موقف اإلس�ام من جيل الش�باب يتجىل 
يف النظر إليهم عىل أهنم ثروة ال بد من االهتامم هبا، والعمل عىل االستفادة من 
طاقاهتا احليوية وقدراهتا بالش�كل الذي جيعل اجتاهات الش�باب ومشاعرهم 
وعواطفه�م تتجه نح�و بناء أوطاهن�م، وتعزيز قدرات جمتمعهم. ويف س�رية 
الرس�ول الكريم > دروٌس وعرٌب يمكن االستهداء هبا ملعرفة كيفية التفاعل 
م�ع الش�باب، والفتيان ممن ه�م بفئة األع�امر التي جتعلهم عرض�ة لألخطار 
وتدفعه�م إىل االنح�راف واإلقبال عىل تعاطي املخ�درات. وقد ظهرت آثار 
سياس�ة النب�ي > واضح�ة يف س�امة جي�ل الش�باب والفتيان م�ن أزمات 
املراهق�ة الت�ي تعرفه�ا جمتمعات اليوم، وتش�كل األس�اس الذي تق�وم عليه 
مظاه�ر االنحراف والفس�اد االجتامعي، لقد كان جيل الش�باب الذي عاش 
م�ع النبي > معاىف من أمراض العرص التي يعيش�ها ش�باب اليوم وفتياهنم، 
فجيل الش�باب يف عه�د النبوة مل يع�رف املراهقة، وال األزمات النفس�ية وال 
مظاه�ر االضط�راب كام هو ح�ال املراهق�ني يف العصور احلديث�ة )القائمي، 

1416ه�(.

لق�د اعتم�د الرس�ول الكري�م > ع�ىل جيل الش�باب وأواله�م أمهية 
فائق�ة مس�تعينًا بالفطرة الس�ليمة التي يتحىل هب�ا هذا اجليل، بع�د أن عزز يف 
نفوس�هم الثواب�ت األخاقي�ة واألص�ول الديني�ة واملب�ادئ األساس�ية التي 
جتعله�م يوجهون قدراهتم وطاقاهتم نحو رس�التهم يف نرش العقيدة، وتعزيز 
مبادئ الدين احلنيف، ونرش العدل واملس�اواة يف األرض، فكانت مشاعرهم 
تتج�ه نحو تعزيز قيم اخلري واحلق والعدل واإلحس�ان وإغاثة امللهوف وكان 
التزامهم بالش�عائر الدينية وإقدامهم عىل الصاة والدعاء مصدر قلق وحرية 
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ألعدائه�م الذي�ن مل جيدوا تفس�ريًا هل�ذا االلتزام ال�ذي منحهم م�ن القوة ما 
جعله�م خارج مص�ادر التهديد النف�يس واالجتامعي وخارج ح�دود القلق 
التي تقوى يف غياب اإليامن. فالرس�ول الكريم > كان يعتمد عىل الش�باب 
يف الكثري من املهامت التعليمية والتوجيهية وحتى العس�كرية. فقد جعل من 
س�عد بن مالك، واحدًا من الدعاة للدين اجلديد، وكان ابن مالك من الدعاة 
النش�طني. ويرس�ل النبي > مصعب بن عمري إىل املدينة املنورة ليكون أول 
مبلغ لإلسام، وهاهو أسامة بن زيد يتوىل يف عهد النبي > جيشًا ضد الروم، 
وكان هؤالء مجيعًا يف سن الفتوة، وسن الشباب )القائمي، 1416ه�، 22(.

وع�ىل الرغ�م من تكام�ل التص�ورات اإلس�امية املتعلق�ة بالوقاية من 
تعاطي املخدرات، التي هتدف من حيث النتيجة إىل احلد من التعاطي وتعزيز 
ق�وى الضب�ط الذاتية يف وعي الش�باب، غري أنه من املاح�ظ أن اإلجراءات 
املشار إليها يف سياق احلديث عن التدابري الوقائية من وجهة النظر اإلسامية 
حتت�اج إىل مزي�د من الضبط والدق�ة، فالتصورات املطروح�ة أقرب ما تكون 
إىل التوجه�ات العامة منها إىل التدابري الوقائية باملعنى العلمي املتعارف عليه 
ملفه�وم التداب�ري، فتقوية ال�وازع الديني يف النف�وس، لكونه أه�م القيم التي 
تس�اعد عىل حتقيق االس�تقرار النف�يس واالجتامعي هو توجه ع�ام يف الوقاية 
م�ن التعاط�ي، غري أنه حيتاج إىل تطوير برامج حمددة من ش�أهنا أن تنمي لدى 
الش�باب ال�وازع الديني، وم�ا إن تتبلور برام�ج حمددة األهداف والوس�ائل 
واألدوات م�ع حتدي�د الرشائح االجتامعية املس�تهدفة وحتديد اجلهات املعنية 
بالتنفي�ذ، ومقرون�ة بربنامج زمني يوض�ح املهام واملس�ؤوليات حتى تصبح 
واحدة من التدابري الوقائية التي من شأهنا أن تساعد عىل الوقاية، ويقال األمر 
ذاته يف كل التوجهات العامة التي سبقت اإلشارة إليها، كام هو احلال بالنسبة 
إىل تعزيز ارتباط الش�باب ب�األرسة، وتوعيتهم بأخطار املخ�درات، وتنظيم 
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شغل أوقات الفراع لدى الشباب باألندية الثقافية والعلمية التي تعود بالنفع 
عليهم، وغري ذلك من التوجهات التي حتتاج إىل برامج حمددة.

5 .6 العوامل املؤدية إىل تعاطي املخدرات )خالصة البحث(
يمكن إجياز أهم العوامل التي تؤدي إىل تزايد مشكلة تعاطي املخدرات 
انتش�ارًا يف املجتمع العريب يف جمموعتني أساس�يتني م�ن العوامل، األول عىل 
املستوى االجتامعي الكيل املرتبطة بمجمل التغريات االجتامعية واالقتصادية 
الت�ي يش�هدها املجتم�ع الع�ريب عام�ة، التي ي�أيت معظمه�ا نتيج�ة عمليات 
التواصل التي يش�هدها املجتمع العريب مع التطورات العاملية والتغريات عىل 
املس�تويات الثقافية واالجتامعي�ة واالقتصادية، أما املجموعة الثانية فتش�مل 
مجل�ة العوام�ل الداخلي�ة الت�ي فرضت ع�ىل املؤسس�ات االجتامعي�ة داخل 
املجتم�ع العريب التكيف مع التحوالت اخلارجية، لتظهر مؤسس�ات جديدة 
وتندثر مؤسس�ات سابقة، وحتاول مؤسسات أخرى أن تعيد بنية وظائفها يف 
املجتم�ع، لتصبح أكثر قدرة عىل التكيف م�ع التحديات التي جتابه املجتمع، 
وهتدد أمنه واس�تقراره، األمر الذي أوج�ب توزيعًا جديدا للوظائف املنوطة 
باملؤسس�ات التقليدية، فتقلصت وظائف األرسة عىل سبيل املثال، واتسعت 
مقاب�ل ذل�ك وظائ�ف املدرس�ة، وب�ات للمؤسس�ات املالي�ة واالقتصادي�ة 
املعارصة تأثري أكرب يف حياة الناس، مقابل تراجع كبري يف الوظائف التي كانت 
تؤدهي�ا الروابط االجتامعية والقرابية والديني�ة، من حيث قدرهتا عىل الضبط 
االجتامع�ي ومحاي�ة األبناء من االنح�راف، كام ظهرت أيضًا معامل التش�وه يف 
وظائ�ف البن�ى التقليدية بس�بب التوظيف الس�يايس حتى فق�دت مضموهنا 
األخاقي والوجداين، وباتت وسيلة من وسائل التحكم والسلطة يف أغلب 
البلدان، مع تراجع دورها يف عملية الضبط واملراقبة الذاتية، يف الوقت الذي 
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مل حي�ظ فيه القانون بوصفه وس�يلة الضب�ط بالرشعية االجتامعي�ة التي جتعله 
يف وعي الناس ومش�اعرهم، وجاء ذلك كله يف س�ياق عمليات تغري واسعة 
شملت املجتمع بمكوناته كافة، ويمكن إجياز اإلجابة عىل تساؤالت البحث 

األساسية عىل النحو اآليت:
� احتضن�ت البيئ�ة االجتامعي�ة املحيط�ة بالش�باب كل العوام�ل الت�ي 
أس�همت يف دف�ع الكثريي�ن منه�م إىل تعاطي املخ�درات يف املجتمع 
العريب، وظهر ذلك عىل املستويات الثقافية واالجتامعية واالقتصادية 

والسياسية املختلفة.
� أسهمت التحديات االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية التي 
أخذت هتدد بنية املجتمع والدولة يف املجتمع العريب يف انتشار مظاهر 
االضط�راب واخلل�ل يف بنية األرسة والرواب�ط االجتامعية التقليدية، 
واملؤسس�ات االجتامعي�ة املختلف�ة، ويف وظائفه�ا يف س�ياق التنظيم 
االجتامع�ي العام، حت�ى بدت مظاهر االضطراب عىل مس�توى هذه 

املؤسسات بشكل واضح.
� أس�همت التح�والت املش�ار إليها عىل مس�توى املجتمع ومؤسس�اته 
املختلف�ة، ويف مقدمته�ا األرسة يف اضط�راب منظوم�ات الس�لوك 
االجتامع�ي ل�دى رشائح واس�عة م�ن الش�باب، وع�ززت أنامطًا من 
اخلصائص النفس�ية واالجتامعية التي جعلت استجابتهم للتحوالت 

كبرية، وانجرافهم مع التيارات التي استهدفتهم واسعة أيضًا.
وت�رشح النتائ�ج التفصيلي�ة للدراس�ة آلي�ات التفاعل ب�ني التحوالت 
املجتمعي�ة الت�ي ش�هدها املجتم�ع العريب خ�ال العق�ود الزمني�ة األخرية، 
والعوام�ل الت�ي أس�همت يف اتس�اع ظاه�رة تعاط�ي املخ�درات واملؤثرات 

العقلية، التي يمكن إجيازها بحسب أمهيتها عىل النحو اآليت:
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1 � التح�ول املش�هود يف نمط احلي�اة االجتامعية من الطاب�ع اجلمعي إىل 
الطاب�ع الفردي، فف�ي حني كانت احلي�اة االجتامعية للن�اس ترتكز 
بش�كل أس�ايس عىل حياة اجلامعة التي قد تكون قبيلة أو عش�رية أو 
طائف�ة من الطوائف الدينية، أو جمموعة أثني�ة ذات صلة ما بارتباط 
قومي، فكانت املش�اعر واألحاس�يس الفردية ت�أيت يف معظمها عىل 
أس�اس ارتباطها باجلامعة التي تتجسد يف وعي كل فرد من أفرادها، 
فه�ي مل تك�ن موج�ودة يف الواق�ع وذات تأثري يف حي�اة الناس بقدر 
ماكانت موجودة أيضًا يف وعي أفرادها ومش�اعرهم وأحاسيسهم، 
غ�ري أن األم�ر أخ�ذ خيتل�ف مع عملي�ات التواص�ل الواس�عة التي 
أخ�ذت بالتزايد والنمو مع تطور وس�ائل االتصال العاملية وأخذت 
تنترش جمموعة واس�عة من األف�كار والرؤى الفلس�فية واالجتامعية 
التي جتعل من الفرد حمورا أساس�يا للحياة، ومن الطبيعي أن وسائل 
الضبط االجتامعي التي كانت س�ائدة يف املايض عىل أساس اجلامعة، 
أصبح�ت ضعيف�ة التأث�ري يف نظ�م احلياة اجلدي�دة، فلم تع�د معايري 
القرابة والعش�رية والطائفة والدين قادرة عىل ضبط السلوك ومحاية 

األبناء من االنحراف.

2 � التوظي�ف الس�يايس لبن�ى املجتم�ع التقليدي، لقد أس�هم التوظيف 
السيايس لبنى املجتمع التقليدية يف إفقارها من مضموهنا األخاقي 
والوجداين حتى أصبحت وس�يلة من وس�ائل الضبط الذي متارسه 
يف  الن�اس  الس�تقطاب  املختلف�ة  والسياس�ية  االجتامعي�ة  الق�وى 
منتدياهت�ا وجذهبم إليه�ا وتأييدها يف املواقف السياس�ية التي تتطلع 
إليه�ا، ورسعان ما أدى ذلك إىل تش�وية صورة هذه البنى وجتريدها 
م�ن أبعادها الوجداني�ة واألخاقية، مما أضع�ف دورها مرة أخرى 
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يف عملي�ة الضبط والتوجيه إضافة إىل الضع�ف الذي اصاهبا نتيجة 
التحول يف الطابع االجتامعي للحياة.

3 � اضطراب بنية العاقات االجتامعية يف املؤسسات املعنية بالتنشئة، لقد 
فرضت التحوالت املجتمعية الواس�عة عىل املؤسس�ات االجتامعية 
املعني�ة بتنش�ئة األبناء عليها أن تكيف نفس�ها للتحدي�ات التي هتدد 
مظاه�ر األمن االجتامعي، وكان م�ن نتيجة ذلك أن ظهرت مامح 
االضط�راب يف بني�ة العاق�ات االجتامعي�ة بني مكونات املؤسس�ة 
الواح�دة، فلم تعد العاقات االجتامعية بني أفراد األرسة  مس�تقرة 
كام كانت عليه يف املايض، ومل تعد حمكومة بمعايري وضوابط حيرتمها 
اجلمي�ع، كام كان عليه احلال س�ابقًا، فاألبن�اء يتطلعون إىل أنامط من 
احلي�اة ختتلف عن تلك التي حياول اآلب�اء تعزيزها يف وعي أبنائهم، 
ويف حني كانت الثقة حتكم عاقة معلمي املدرسة بإدارهتم، واملبادئ 
األخاقي�ة حتكم عاق�ة التامي�ذ بمعلميهم ومديري مدارس�هم، 
أصب�ح البعد الوجداين واألخاقي ضعيف�ًا يف بنية العاقات ضمن 
املؤسس�ة التعليمية، وبات املدرس أقل تأثريا يف حياة التلميذ، حتى 
أصب�ح يف بع�ض احلاالت غ�ري قادر ع�ىل التدخل يف ش�أن التلميذ 
حتى مع ظهور أنامط س�لوكية كانت توجب تدخله يف املايض، ومن 
الطبيع�ي أن يرتاج�ع الدور التوجيه�ي والرتبوي ل�كل من األرسة 
واملدرس�ة، وينطب�ق األم�ر ع�ىل املؤسس�ات الثقافي�ة واالجتامعي�ة 
املختلفة ذات الصلة، وأصبحت وظائفها أقل تأثريًا وفعالية يف حياة 

األبناء قياسا ملا كانت عليه يف املايض.

4 � اضطراب الوظائف األساسية للمؤسسات االجتامعية، كام هو احلال 
يف مؤسس�ات األرسة واملدرس�ة ومجاع�ات األقران، واملؤسس�ات 
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اإلعامية والثقافية، ففي سياق عمليات التحول يف أنامط احلياة، ويف 
سياق التحديات االقتصادية واالجتامعية والسياسية املستجدة التي 
باتت هتدد أم�ن املجتمع ومكوناته، أخذت املؤسس�ات االجتامعية 
املش�ار إليها بالتكيف مع الظروف املس�تجدة، فنش�أت مؤسس�ات 
جديدة، واندثرت مؤسس�ات قديمة، واتسعت وظائف مؤسسات 
اجتامعي�ة عدي�دة، أخ�ذت وظائ�ف مؤسس�ات أخ�رى بالتضاؤل 
والرتاج�ع، فض�ًا ع�ن مظاه�ر التناق�ض يف األدوار والوظائ�ف 
الت�ي تؤدهيا هذه املؤسس�ات، حت�ى صار ما يترشب�ه األبناء من قيم 
واجتاه�ات وميول وعواطف يف س�ياق عاقاته مع األرسة، يناقض 
م�ا يتعلمونه يف امل�دارس واجلامعات، وخيالف م�ا يطلعون عليه يف 
الصحف واملجات ومصادر ثقافتهم، األمر الذي س�اعد يف اعتامد 
األبن�اء عىل أنفس�هم يف تكوين اجتاهاهت�م ومواقفهم يف ظل ضعف 
الضواب�ط الذاتية، وتراجع الرقابة االجتامعية، وكان من ش�أن ذلك 
أن يوس�ع إمكاني�ة االنجراف م�ع مظاهر االنح�راف واإلقدام عىل 

تعاطي املخدرات.
5 � القوى االجتامعية والسياسية واالقتصادية املعنية برتويج املخدرات، 
ويمكن توصي�ف هذه القوى بمجموعات كثرية، منها ماله أهداف 
نفعية بالدرجة األوىل، ومنها عصابات هتريب املخدرات واملؤثرات 
العقلية وتروجيه�ا، التي تعود إليها أغلب املنافع املادية من عمليات 
املتاجرة والتعاطي، وقد تش�رتك يف هذه اجلامعات شخصيات ذات 
نفوذ اجتامعي وسيايس يف أغلب الدول، مما يعطي جلامعات املتاجرة 
باملخدرات قوة إضافية إىل قوهتا التي تتمتع هبا يف ذاهتا، ومن القوى 
الت�ي يمك�ن أن تس�هم يف ترويج املخ�درات أيضًا جهات سياس�ية 
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خارجي�ة جتع�ل من ه�ذا الرتويج ج�زءًا اليتجزأ م�ن احلروب ضد 
الدول�ة املعنية هيدف إىل تقويض دعائم بنياهنا االجتامعي وتش�تيت 
طاق�ات ش�باهبا وامتصاص قدراهت�م العقلية والنفس�ية واملهنية، مما 
جيع�ل عملية الرتويج واملتاجرة مبنية عىل ش�بكة متداخلة األهداف 

تتمتع بمواقع نفوذ اجتامعي واقتصادي كبري.
6 � األوضاع االقتصادية واالجتامعية املميزة لرشائح كبرية من السكان، 
فارتفاع مش�كات البطالة وصعوبات تكوي�ن األرسة والتحديات 
الت�ي جتاب�ه الش�باب يف اقتن�اء الس�كن وضع�ف الدخل قياس�ا إىل 
احلاجات التي تنتجها عملي�ات التواصل االجتامعي، باإلضافة إىل 
التغريات امللحوظة عىل املستويني الثقايف والسيايس أسهم يف تكوين 
مظاه�ر االضط�راب والقل�ق يف ش�خصية األبناء ل�دى جمموعات 
كبرية من الش�باب، وأس�هم يف تكوين ال�رشوط املوضوعية لتنامي 
الرغب�ة يف التمرد ع�ىل ما كل هو قانوين أو رشعي، وتس�ويغ الكثري 
م�ن الترصفات واألفع�ال التي كان�ت إىل حني م�ن الزمن خاضعة 
للرقابة االجتامعية والضبط بأش�كاله املختلفة الدينية منها والثقافية 
واالجتامعية والسياس�ية وغريها، ومل خيتلف األمر بالنسبة للرشائح 
االجتامعي�ة الت�ي تتمت�ع بمس�توى عال من الث�راء امل�ايل، فالتفكك 
االجتامعي وانحال الروابط التقليدية جعل امليل للحياة االجتامعية 
ذات الطابع الفردي أكثر انتشارًا، وقد وجد لدى الرشائح االجتامعية 
األكث�ر ث�راء طريقه من خال الب�ذخ يف االس�تهاك إىل احلد الذي 
أصبح فيه االس�تهاك هدفًا بحد ذاته، وهلذا جاء تعاطي املخدرات 
بالنس�بة إىل ه�ذه الرشحي�ة تتوجيًا لاس�تهاك غري اخلاض�ع للرقابة 
االجتامعية، وغري خاضع ألش�كال الضب�ط املختلفة التي كانت إىل 

حني من الزمن حتدد أنامط السلوك ومساراته.
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7 � االضطراب يف منظومات الس�لوك االجتامعي بني رشائح الش�باب، 
فف�ي ضوء التغ�ريات التي يش�هدها املجتم�ع عىل املس�توى الثقايف 
واالجتامع�ي واالقتصادي والس�يايس، ويف س�ياق تع�دد التيارات 
الت�ي هتدف م�ن حي�ث النتيجة إىل اس�تقطاب الش�باب ودجمهم يف 
مس�اراهتا ومداراهت�ا لتوظيفهم وف�ق مصاحلها املتنوع�ة األهداف، 
السياس�ية منها تارة والنفعية تارة أخرى، باتت منظومات الس�لوك 
االجتامعي�ة مضطرب�ة ب�ني رشائح كث�رية م�ن الش�باب، وتفتقر إىل 
األس�اس الثق�ايف واملعريف الكايف من جهة، كام أهن�ا تفتقر إىل الرؤية 
املس�تقبلية من جهة ثاني�ة، مما جيعلها مهيأة لانج�راف مع التيارات 
املحيطة هبا، واملؤثرة يف أنامط تفكريها، فجاء انتش�ار ظاهرة تعاطي 
املخدرات واملؤثرات العقلية اس�تجابة لتفاعل الرشوط املوضوعية 
املش�ار إليها، م�ع الرشوط الذاتي�ة املتمثلة باضطراب بنية الس�لوك 

ومنظومته بني األفراد.

5 .7 الوقايـة الشـاملة للحـد مـن تعاطـي املخـدرات 
واملقرتحات العامة

يقتيض العمل عىل مكافحة ظاهرة تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية 
يف املجتم�ع العريب، ومكافحة االس�تخدام غري املرشوع هلا رؤية املش�كلة يف 
ارتباطاهت�ا املختلفة، الثقافية منها واالجتامعي�ة بالدرجة األوىل، وبارتباطاهتا 
االقتصادي�ة والسياس�ية. ذل�ك أن املعاجل�ة املوضوعي�ة يمك�ن أن تؤدي إىل 
التقلي�ل من حجم األخط�ار املرتتبة عليها، غري أن ذلك غالبًا ما يأيت إىل حني 
من الزمن، وبش�كل مؤقت، حي�ث تزداد اخلطورة يف الف�رتات الاحقة، مما 
يستوجب رضورة العمل عىل مكافحة الظاهرة من جذورها التي متتد إىل بنية 
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التنظيم االجتامعي نفسه، وإىل منظومة القيم األخاقية واالجتامعية الضابطة 
للس�لوك. ويف ضوء ذلك يمكن صياغة التوصيات األساس�ية للدراسة عىل 
مس�تويات عدي�دة، منها ما يرتب�ط بقضايا األرسة، بوصفها األس�اس الذي 
تتش�كل م�ن خاله ش�خصية األبن�اء، وتتعزز لدهي�م اجتاهاهت�م االجتامعية 
والثقافية واحلضارية، ومنها ما يرتبط بجامعات األقران ملا فيها من تأثري كبري 
يف ش�خصية األبناء تزداد قوته مع ضعف االرتباط األرسي، ومنها ما يرتبط 
أيض�ًا باملؤسس�ات التعليمية واملؤسس�ات الثقافية التي يع�ود إليها قدر كبري 
من اإلس�هام العضوي يف تكوين االجتاهات النفس�ية والديني�ة لدى األبناء، 
ويك�ون هلا تأثري كبري يف حتدي�د مواقفهم من القضايا االجتامعية والسياس�ية 

املحيطة هبم )األصفر، 2004م، 251(.

غري أن هذه األطر، التي تشكل من حيث النتيجة، السياقات االجتامعية 
املح�ددة ألن�امط الس�لوك االجتامعي، واملؤث�رة يف التزايد امللحوظ النتش�ار 
ظاهرة تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية تزداد فعاليتها وتضعف يف سياق 
فعالية البنى االجتامعية التقليدية، بنى جمتمع ما قبل الدولة، وبالنظر إىل انتشار 
مظاه�ر التوظيف الس�يايس هلذه البنى وم�ا ترتب عليه من تش�ويه لوظائفها 
فإن الدور الفعيل لألرسة واملدرس�ة واملؤسسات الرتبوية واإلعامية إنام هو 
مرتب�ط متام االرتباط بتعزي�ز مفهوم املواطنة الذي يتواف�ق مع مفهوم الدولة 
باملعنى احلديث، وهو أمر ال يمكن حتققه يف ظل عمليات التوظيف السيايس 
ملكون�ات جمتمع ماقبل الدولة، فكان من ش�أن ه�ذه العمليات أن تنمي هذه 
املكون�ات بطريقة مش�وهة، فا ه�ي حافظت عىل هذه املكون�ات كام هي يف 
أبعاده�ا الوجداني�ة واألخاقي�ة الت�ي نش�أت يف س�ياقاهتا االجتامعي�ة، وال 

استطاعت أن تتجاوزها يف بناء مفهوم املواطنة والوطن.



290

وعىل الرغم من أمهي�ة التوجهات العامة املطروحة للوقاية من التعاطي 
غ�ري أهنا بحاج�ة إىل تطوير برام�ج وقائية بأهداف حمددة ووس�ائل واضحة، 
وأدوات خاص�ة، باإلضاف�ة إىل حتدي�د الرشائح االجتامعية املس�تهدفة فيها، 
األم�ر الذي يس�اعد يف حتويل هذه االجتاهات إىل تدابري وقائية من ش�أهنا أن 

تسهم يف حتقيق األهداف التي تتطلع إليها عمليات الوقاية من التعاطي.

5 .7 .1عىل املستوى الثقايف واحلد من التوظيف السيايس لتكوينات 
جمتمع ماقبل الدولة والعمل عىل تعزيز مفهوم املواطنة

يع�د التوظيف الس�يايس لتكوينات م�ا قبل الدولة واح�دًا من العوامل 
األساس�ية التي أس�همت يف تش�ويه قدرة هذه التكوينات عىل ضبط السلوك 
اإلنس�اين وتوجيهه بمعايري وجدانية وإنس�انية، األمر الذي أسهم يف خلخلة 
البن�اء الثقايف واملعي�اري الذي ينظم آليات التفاع�ل االجتامعي، وحال دون 
قدرة هذا البناء عىل أداء وظيفته احليوية ذات الصلة بتعزيز مكونات املجتمع 
وترابطها، وتعزيز أوجه التكامل بني مكوناهتا، فالثقافة هي بمثابة األس�اس 
ال�ذي تش�اد عليه برامج التوجيه واإلرش�اد عىل مس�توى األرسة واملدرس�ة 
واملؤسسات االجتامعية املختلفة، فيأيت دور األرسة متماًم ملا تقوم به املدرسة، 
ومل�ا تقوم به املؤسس�ات اإلعامي�ة، ويصعب عىل هذه املؤسس�ات أن حتقق 
وظيفته�ا احليوي�ة يف احلد من تعاطي املخدرات واملؤث�رات العقلية ما مل تأت 
براجمها وأهدافها منسجمة مع توجه ثقايف مشرتك، فالعمل عىل حتريم تعاطي 
املخدرات مثًا يف املؤسسات اإلعامية ال بد أن يرافقه توقف عن التوظيف 
الس�يايس للدي�ن يف قضايا أخرى لتس�ويغ أفعال قد تك�ون أكثر خطورة من 
التعاطي نفس�ه، فاخلط�اب الديني الذي يتوخى القيم األخاقية واإلنس�انية 
يف جمال مكافحة املخدرات البد أن يتوخى القيم نفس�ها يف جمال التعامل مع 
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الرشائح االجتامعية املختلفة، حتى حيافظ عىل رشعيته يف الوعي االجتامعي، 
غري أن مظاهر التوظيف الس�يايس للعقيدة ومظاه�ر التطرف الديني جعلت 
توخ�ي القي�م األخاقي�ة والوجداني�ة واضحة يف ح�االت، وغائب�ة كليا يف 
ح�االت أخرى، تبعًا ملس�ارات التوظيف الس�يايس وغايات�ه، وتبعًا لرشوط 
انتقائية ذاتية، األمر الذي امتدت آثاره إىل ضعف رشعية التوظيف الس�يايس 
للدي�ن يف الوع�ي االجتامعي نفس�ه، وظهور العملي�ة االنتقائية يف الس�لوك 

اليومي.
إن التوظي�ف الس�يايس للعقيدة الديني�ة يف املجتمع الع�ريب، من خال 
م�ا ع�رف باإلس�ام الس�يايس، باإلضاف�ة إىل التوظي�ف الس�يايس للروابط 
االجتامعي�ة التقليدي�ة )رواب�ط جمتم�ع ماقب�ل الدول�ة(، وبني�ان الدولة عىل 
أساس�ها يف الكثري من احلاالت، والتناقضات التي انتهى إليها هذا التوظيف 
ب�ني التيارات املتناقض�ة يف املجتمع العريب يش�كل واحدًا م�ن العوامل التي 
أفقدت البنى االجتامعي�ة التقليدية وظيفتها الوجدانية واألخاقية، وربطت 
أش�كاهلا بأش�كال العمل الس�يايس املتناقضة يف أغراضه�ا ومراميها، فحقق 
هذا التوظيف نتائجه عىل املدى القريب من دعم للعمل الس�يايس يف الدولة 
املعني�ة ذاهتا تارة، أو العمل ضدها تارة أخرى، ولكنه فقد رشعيته يف الوعي 
االجتامعي، وبات أقرب إىل الشكل منه إىل املضمون، وخاصة عندما انترشت 
مظاه�ر توظيفه لغايات نفعية وخاضعة العتب�ارات انتقائية بالدرجة األوىل، 
مما أفقده مرة أخرى القدرة عىل ضبط الس�لوك االجتامعي وتوجيهه التوجيه 
الوجداين واألخاقي، فانترشت مظاهر التطرف الديني التي تسوغ االعتداء 
عىل احلريات العامة، وحياة األفراد وممتلكاهتم، والتأييد املطلق للس�لطة تارة 
أو واخل�روج عليه�ا تارة أخرى، باس�م الرشيع�ة ومحاية الدي�ن والدفاع عن 

العقيدة.
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ويف ض�وء ه�ذا التص�ور تؤك�د الدراس�ة رضورة احل�د م�ن التوظيف 
السيايس للدين، ملا لذلك من إضعاف لرشعية العقيدة يف الوعي االجتامعي، 
وملا لذلك من آثار سلبية متس بنية الشخصية لدى الشباب، وتضعف متاسكها 
وقدرهت�ا عىل جماهبة التحدي�ات املحيطة هبا، وتولد فيه�ا مظاهر االضطراب 
واالزدواجي�ة يف التفك�ري والتحليل، وجعلها مهي�أة لانجراف مع التيارات 
الفكري�ة املتطرفة واالجتاهات السياس�ية واالجتامعي�ة املتناقضة، األمر الذي 
أوج�د األس�اس االجتامعي لانحراف بأش�كاله املتعددة، الت�ي يأيت تعاطي 

املخدرات واملؤثرات العقلية يف مقدمتها.

إن تنمي�ة الوع�ي االجتامعي وتعزيز املش�اركة الوجدانية ل�كل فرد من 
أفراد املجتمع يف بنائه وتطوره، ووضوح رؤية كل فرد ملس�تقبله إنام هي رهن 

بمقدار الوعي بمفهوم املواطنة واالنتامء، وهلذا البد من تأكيد:

1 � رضورة احل�د من التوظيف الس�يايس للدين منعًا من انتش�ار مظاهر 
التط�رف الدين�ي الذي يعتم�د مبدأ االنتقائي�ة النفعي�ة يف األحكام 
الرشعية، ويس�هم يف التقليل من مصداقية العقيدة الدينية يف الوعي 
االجتامعي والس�يايس العتبارين أساس�يني يرتبط األول باستخدام 
العقي�دة الديني�ة لغاي�ات التطرف الس�يايس، ب�ام ينط�وي عليه من 
خطر هيدد أمن الناس، ويتعلق الثاين بتناقض التوظيفات السياس�ية 
للفكرة الواحدة واملبدأ الواحد، كاستخدام مفهوم اجلهاد ضد الظلم 
لدعم قوى املعارضة السياس�ة ت�ارة، أو احلكم عليهم باخلروج عن 
الطاع�ة ومفارق�ة اجلامعة تارة أخرى، فقد يلجأ الس�يايس إىل هذين 
االستخدامني يف وقت واحد لظاهرتني متشاهبتني يف مضموهنام، مما 
يفقد رشعيت�ه الدينية واالجتامعية يف الوعي االجتامعي، وجيعل من 



293

التوظي�ف الس�يايس للدين عملي�ة تيسء إىل العقيدة مل�ا يف ذلك من 
توظيف سيايس هلا لغايات سياسية نفعية.

2 � رضورة احلد من التوظيف الس�يايس لنظم القبيلة والعش�رية لتعزيز 
ق�وة الدول�ة تارة، أو لدعم قوى املعارضة السياس�ية تارة أخرى، ملا 
يرتتب عىل ذلك من اضط�راب يف عملية االنتامء، وجتريد الضوابط 
االجتامعي�ة يف ه�ذه النظ�م م�ن مضموهن�ا الوج�داين واألخاقي، 
وجعلها مسألة سياسية يف أغلب األحيان، وما يرتتب عىل التوظيف 
الس�يايس للدين، يظهر أيضًا يف عملية التوظيف السياس�ية للروابط 

القبلية والعشائرية واالجتامعية عامة.
3 � احل�د من عمليات التوظيف الس�يايس لقضاي�ا األقليات االجتامعية 
يف املجتم�ع العريب، ملا يف ذلك من آث�ار متتد إىل دول املجتمع العريب 
قاطبة، ولكن بأش�كال خمتلفة، فالنجاحات السياسية التي يمكن أن 
حتققه�ا هذه الدولة أو تلك، أو هذه املجموعة من القوى السياس�ية 
أو غريه�ا من ج�راء التوظيف الس�يايس لقضاي�ا األقليات رسعان 
مامتتد آثارها إىل هذه الدولة، أو هذه القوى نفس�ها، وتصبح واحدة 
من األخطار التي هتددها، ومن الطبيعي أن يسهم ذلك يف مزيد من 

اضطرابات الشخصية وتشتت رؤيتها ملا تتطلع إليه.
4 � ع�ىل املس�توى الس�يايس البد م�ن التميي�ز بدقة بني مصال�ح القوى 
السياس�ية واالجتامعي�ة املحيط�ة باملنطقة العربي�ة، ومصالح الدول 
العربية نفس�ها، فغياب الرؤية الواضح�ة، وعدم القدرة عىل التمييز 
ب�ني مصال�ح املجتم�ع الع�ريب بوصفة وح�دة اجتامعي�ة واقتصادية 
وثقافي�ة متكاملة م�ن جهة وثقافة الق�وى السياس�ية املحيطة به من 
جه�ة أخرى يدف�ع يف الكثري من احل�االت إىل عملي�ة اخللط، األمر 
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الذي جيعل رشحية كبرية من الشباب ختضع لتأثري مفهوم االغرتاب، 
واالندم�اج مع اآلخ�ر، والعمل عىل تقليده والتح�رر من الضوابط 
االجتامعي�ة والوجداني�ة ذات الصل�ة باخلصوصي�ات العربية، ففي 
ظ�ل مفه�وم الصداقة السياس�ية م�ع هذه الدول�ة أو تل�ك، أو هذا 
املجتم�ع أو ذاك، التي يرشعها العمل الس�يايس يف ال�دول العربية، 
تنترش مس�وغات انتش�ار أنامط س�لوكية حتم�ل يف مضموهنا مظاهر 
االنح�راف واخل�روج ع�ن املب�ادئ واملعاي�ري ذات الصل�ة بالثقافة 
العربي�ة اإلس�امية، فالصداقات السياس�ية لدول عربي�ة كثرية مع 
الغرب عامة والواليات املتحدة خاصة أس�همت يف تس�ويغ انتشار 
أنامط س�لوكية يف املجتم�ع العريب ذات جذور غربي�ة يف مضامينها، 
ك�ام أن الصداق�ات السياس�ية لدول عربي�ة أخرى م�ع دول رشقية 
أيضًا أس�هم يف تعزيز أنامط سلوكية تتوافق مع ثقافات تلك الدول، 
وغالب�ًا ما جتلب ه�ذه األنامط الوافدة من ال�رشق والغرب عىل حد 
س�واء معها أش�كاالً من الروابط االجتامعية والسياس�ية التي تسهم 
بتعزي�ز الوجود اخلارجي بش�كل يش�وه الثقاف�ة الداخلية ويضعف 
من وحدهتا ومتاس�كها، وكل ذلك بفع�ل اخللط بني مصالح الذات 

ومصالح اآلخر، وعدم القدرة عىل التمييز بينهام.
5 � ال ب�د م�ن تأكيد تعزيز الوعي لدى الش�باب بأن مش�كلة املخدرات 
ليس�ت قضية اجتامعية فحس�ب، إنام هي قضية سياسية أيضًا، وأهنا 
التنفص�ل عن قضاي�ا املنطقة العربية والتحدي�ات املحيطة هبا، التي 
يش�كل االحتال اإلرسائييل لفلسطني واحدًا من أهم املصادر التي 
هت�دد األمن القومي العريب، كًا وجزءًا، وأن انتش�ار ظاهرة تعاطي 
املخدرات ه�ي واحدة من العوامل التي تس�اعد دولة االحتال يف 

حتقيق الكثري من أهدافها التوسعية والعدوانية يف املنطقة.
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5 .7 .2 عىل مستوى األرسة وعمليات التنشئة االجتامعية
ت�ؤدي األرسة دورًا أساس�يًا يف عملية التنش�ئة االجتامعية، فمن خاهلا 
يكتسب الطفل مجلة القيم واملعايري والضوابط األخاقية للسلوك االجتامعي، 
وبالنظر إىل أن الفرد ال يستطيع أن جيد لنفسه مكانًا يف بنية التنظيم االجتامعي 
إال من خال أش�كال الس�لوك التي يامرسها، ومن خال منظومة القيم التي 
حتدد أشكال تفاعله مع اآلخرين، فإن أمهية األرسة تكمن يف مقدار ما تعززه 
يف ش�خصية األبناء من قيم أخاقية تكس�بهم مواقعهم يف منظومة العاقات 
االجتامعية. وهلذا ينبغي لألرسة أن تأخذ باالعتبار القضايا األساس�ية اآلتية 

يف أساليب تنشئتها لألبناء:

1 � أمهي�ة القي�م الدينية والضوابط الذاتية التي من ش�أهنا أن تعزز القيم 
األخاقي�ة والوجداني�ة يف ارتباطه�ا م�ع مفهوم املواطن�ة، بوصفها 
األس�اس الذي يق�وم عليه انتامء الفرد ملجتمعه وبل�ده. والقوة التي 
تشده لارتباط باآلخرين، ويمكن أن تسهم يف محايته من االنجراف 

مع التيارات التي تستهدفه، وتستهدف جمتمعه.

2 � رضورة تتب�ع أوض�اع األبن�اء والتغ�ريات الت�ي حتص�ل يف حياهتم، 
وخاص�ة مع ظهور أنامط الس�لوك االجتامعي اجلديدة التي يقدمون 
عليها، والتمييز بني ما هو طبيعي يف حياهتم، وما هو مستجد. فإقدام 
أح�د األبن�اء ع�ىل تعاطي املخ�درات رسع�ان ما يظهر يف س�لوكه، 
ويف مجل�ة م�ن خصائصه النفس�ية واالنفعالية، وأش�كال اس�تجابته 

للمثريات اجلديدة يف حياته.
3 � التع�رف ع�ىل التغريات االجتامعي�ة يف عاقات األبن�اء مع أقراهنم، 
وخاص�ة في�ام يتعل�ق بالعاق�ات الت�ي يقيموهن�ا م�ع أصدقائه�م 
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وزمائه�م يف احل�ي، واملدرس�ة، ومعرف�ة األصدق�اء اجل�دد الذين 
يمك�ن أن يش�كلوا مصدر تأث�ري يف حياهت�م، ويف أنامط س�لوكهم. 
فمص�در التعاطي يع�ود يف اجلزء األكرب منه إىل الرف�اق. ومع متكن 
األرسة من معرفة األصدق�اء تزداد قدرهتا عىل ضبط األبناء، واحلد 

من إمكانية انجرافهم مع التيارات التي هتددهم.
4 � الوق�وف عند التغريات التي حت�دث يف البيئة الثقافية ضمن األرسة، 
والتع�رف عىل مظاهرها والعوام�ل املؤدية إليها، وخاصة فيام يتعلق 
بالصح�ف واملج�ات والكتب التي يس�تخدمها األبن�اء، وكذلك 
معرفة حمطات البث الفضائية، واس�طوانات التسجيل للوقوف عىل 
ما هو غريب وشاذ يف حياة األبناء. والوقوف عىل األنامط السلوكية 
املس�تجدة التي يأخذون بمامرس�تها، التي يمكن أن تش�كل مصدر 

خطر عليهم.
5 � تعمي�ق عملي�ة التواصل مع األخصائيني االجتامعيني والنفس�يني يف 
املدرس�ة، واالستعانة هبم ملعاجلة املش�كات التي يعاين منها األبناء 
ع�ىل مس�توى تكيفهم م�ع أرسهم يف ح�ال ظهور ع�دم التوافق مع 
األبوي�ن، أو م�ع اإلخ�وة يف األرسة. أو م�ع األق�ارب الذين تندفع 
األرسة إىل التعامل معهم. فقد يندفع األبناء لانجراف مع التيارات 
املحيطة هبم عند تفاقم املش�كات االجتامعية بالنسبة إليهم وغياب 

القدرة عىل معاجلة هذه املشكات.
6� مراجع�ة إدارة املدرس�ة وتتب�ع األحوال الدراس�ية لألبن�اء، وتداول 
مشكاهتم الدراسية والتعليمية مع اإلدارة، والوقوف عىل األسباب 
الت�ي تؤدي إىل انخفاض مس�تويات التحصيل عن�د انخفاضها، أو 
األس�باب التي تؤدي إىل حتس�نها عند ارتفاعها. فتعاطي املخدرات 
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يقرتن يف كثري من احلاالت مع تغري ملموس يف التحصيل الدرايس، 
وغالبًا ما يأيت التغري سلبيًا.

7 � تعميق عملية تواصل األبوين مع أبنائهم، والعمل عىل تعزيز الوعي 
لدهيم باألخطار املرتتبة عىل تعاطي املخدرات وسلبياهتا وانعكاساهتا 
عىل الف�رد من النواحي الصحية والنفس�ية واالجتامعية، وتش�جيع 
األبناء عىل املش�اركة يف النش�اطات الثقافية التي من شأهنا تعريفهم 

بخطر املخدرات وآثارها عليهم، وعىل أدوارهم االجتامعية.

5 .7 .3 يف جمال املؤسسات التعليمية

تأيت املدرس�ة واملؤسس�ات التعليمية يف املوقع الثاين من األمهية بالنسبة 
إىل األبناء بعد األرسة، وهي تش�كل رافدًا أساس�يًا من الروافد التي تسهم يف 
تكوين الش�خصية االجتامعية للف�رد، وهي واحدة من عوامل التنش�ئة التي 
تكسب الفرد مجلة من اخلصائص األساسية املؤثرة يف طبعه وأشكال سلوكه. 
وال تقل أمهية املؤسس�ات التعليمية عن أمهية األرسة، فهي البيئة الثانية التي 
ينه�ل منها الطفل معايري التفاض�ل االجتامعي، وتتعزز من خاهلا القيم التي 
تدفعه إىل تفضيل بعض األش�ياء عىل بعضها اآلخر، فرفاق املدرسة يعززون 
يف ذات�ه املي�ل نحو امتاك األش�ياء التي يبدو من خاهلا أفض�ل حاالً وأرفع 
مكان�ة. وهل�ذا ال بد من االهت�امم باملؤسس�ات التعليمية من خ�ال االهتامم 

بمضمون املنهاج التعليمي، ورضورة تعزيز العمل االجتامعي:

1 ـ االهتامم بمضمون املنهاج التعليمي
تأيت أمهية املنهاج التعليمي يف عملية الوقاية من جانبني أساسيني، أوهلام 
اجلان�ب القيمي، واآلخر اجلانب املعريف، فمن اجلهة األوىل تأيت أمهية املنهاج 
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م�ن طبيع�ة املعايري والقيم التي يعززها يف ش�خصية الطف�ل، ففي حني تأخذ 
ثقاف�ات اجتامعية عديدة بتعزيز مظاهر الضبط املبنية عىل اخلوف من القانون 
الوضعي، وتبيني أوجه العقوبات املرتتبة عىل كل س�لوك من أنامط الس�لوك 
االجتامع�ي، تأخذ ثقافات اجتامعية أخ�رى بتعزيز معايري الضبط االجتامعي 
املبنية عىل األسس االجتامعية، واحرتام العرف والتقاليد السائدة يف املجتمع، 
كام تأخذ ثقافات اجتامعية غريها بتعزيز القيم الدينية بوصفها األساس الذي 
تقوم عليه عملي�ة الضبط، باإلضافة إىل ثقافات اجتامعية تقيم عملية الضبط 
ع�ىل املعايري األخاقية بالدرجة األوىل،وال بد يف هذا الس�ياق للمؤسس�ات 
التعليمية يف الوطن العريب أن جتعل من املعايري األخاقية والدينية األس�اس 
الذي تقام عليه معايري الضبط االجتامعي، ذلك أن املعايري  املبنية عىل اخلوف 
من القانون والنظم واللوائح يمكن التحايل عليها إذا ما س�محت الظروف 
بذل�ك، مم�ا جيعله�ا تفق�د قيمتها بوصفه�ا قي�اًم ضابطة، أم�ا املعاي�ري الدينية 

واألخاقية فهي أكثر استقرارًا، وأثبت رسوخًا يف النفس البرشية.
وع�ىل طرف آخر، تعد املناهج التعليمية بمثابة القنوات األساس�ية التي 
حتم�ل املعارف واملعلومات التي يتلقاها األبناء يف مدارس�هم، ومن الطبيعي 
أن يكون تضمني هذه املناهج املعلومات الكافية ألنواع املخدرات وطبيعتها 
واألخط�ار املرتتب�ة عليه�ا رضورة أساس�ية م�ن ال�رورات الت�ي تفرضها 
تط�ورات الظاهرة يف املجتمع العريب، وخاصة مع اقرتان تعليمها بالقيم التي 

تؤكد رضورة جتنب األبناء هلا، ونبذهم لتعاطيها.

2 ـ االهتامم بالعمل االجتامعي ضمن املؤسسات التعليمية
يفرض تطور املؤسس�ات التعليمية يف الوقت الراهن، واستحواذها عىل 
اهتامم األبناء ومش�اعرهم وأحاسيس�هم وعواطفهم وحتوهلا من مؤسس�ات 
تعليمية إىل مؤسس�ات تربوية تقع عىل عاتقها مس�ؤوليات التنش�ئة، التوسع 
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املكاف�ئ أيضًا يف جم�ال العمل االجتامعي ضمنها، من خال حتس�ني ظروف 
عم�ل األخصائي�ني االجتامعي�ني والنفس�يني، وتأهيله�م التأهي�ل املكاف�ئ 
لوظائفه�م يف املؤسس�ات، باإلضافة إىل رضورة تأهيل املعلمني واملدرس�ني 
للتفاع�ل م�ع القضايا اخلاص�ة باألبن�اء. فتحليل الرواب�ط االجتامعية ضمن 
املؤسس�ة التعليمية، ومعرفة بنية اجلامعات الثانوية )الش�لل( ضمن املدرس�ة 
وأوج�ه التناف�س وال�رصاع بينه�ا يس�اعد يف معرف�ة النوافذ الت�ي يمكن أن 
تت�رسب، م�ن خاهلا، مظاهر الس�لوك املنح�رف، وتنترش وس�ط جمموعات 
التاميذ والطلبة. كام أن العمل االجتامعي يس�هم يف معرفة الظروف اخلاصة 
بكل تلميذ بشكل منفرد ودرجة تقبله ملامرسة السلوك املنحرف إذا ما توفرت 
الظروف البيئية املناس�بة. وبذلك يمكن للعمل االجتامعي أن يس�هم يف احلد 
من انتش�ار أنامط الس�لوك املنحرفة عمومًا، واحلد من انتشار ظاهرة التعاطي 
بش�كل خاص. فاملعامل األساس�ية للتعاطي يمكن أن يكتشفها األخصائيون 
النفسيون واالجتامعيون بسهولة، وبدرجة تزيد عىل قدرة األهل غري املؤهلني 

لذلك بالدرجة الكافية.
3 ـ يف جمال املؤسسات القضائية

تعد س�امة النظام القضائي يف أية دولة من دول العامل مصدرًا أساس�يًا 
م�ن مصادر رشعية الدول�ة وهيبتها، وبقدر ما حتظى املؤسس�ة القضائية عىل 
ثقة األفراد واعتزازهم هبا بقدر ما تشكل عامًا أساسيًا من عوامل الضبط يف 
املجتمع، فالثواب والعقاب فرض مرشوع تقره الرشيعة اإلسامية والرشائع 
الس�اموية األخ�رى، كام تق�ره األعراف والقي�م األخاقي�ة واالجتامعية عىل 
اختاف تياراهتا ومذاهبها. غري أن جماهلا أقل مس�احة من مساحة األخاق، 
ذلك أن ضعف الضوابط األخاقية يف التنظيم االجتامعي يؤدي إىل التوس�ع 
يف القوانني الضابطة للس�لوك، بينام يؤدي انتش�ار الضواب�ط األخاقية بقوة 
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إىل إمكاني�ة االس�تغناء ع�ن قدر كبري م�ن القوانني الوضعية التي يش�تغل هبا 
املعني�ون بالقض�اء. وإذا كان�ت الرتبي�ة األخاقي�ة الت�ي تؤكده�ا الرشيع�ة 
اإلس�امية تش�مل نواحي احلياة املختلفة، وأشكال الس�لوك املتنوعة )حتى 
عىل مس�توى احلديث مع النفس( فإن املس�ألة القانونية معنية بأنامط السلوك 
الت�ي ت�يسء إىل اآلخري�ن، وتس�بب هلم األذى، وهل�ذا ال يمك�ن للقانون أن 
يغطي كل جوانب احلياة، إنام هيتم بأنامط الس�لوك التي تش�كل مصدر خطر 

عىل األفراد واجلامعات واملجتمع بصورة عامة.

وت�زداد أمهية املنظومات القضائية يف املجتمع العريب مع انتش�ار مظاهر 
التفس�خ واالنح�ال يف منظوم�ات الضب�ط االجتامعي�ة التقليدي�ة، إثر نمو 
تفاعلها م�ع البيئات املحيطة، والثقافات الغربي�ة، وضعف االنتامء والوالء، 
فمن الطبيعي أن تأخذ املؤسسة القضائية دورًا رئيسيًا يف عملية الضبط، ومع 
ضعف هذه املؤسسة، وغياب فعاليتها يف التنظيم االجتامعي، تصبح ضوابط 
الس�لوك ضعيف�ة للغاي�ة، ويمك�ن أن ت�زداد بقوة إث�ر ذلك مظاهر التفس�خ 
واالنح�ال. وهلذا البد م�ن العمل عىل تعزيز املؤسس�ة القضائية من خال 

اجلوانب اآلتية:

1 � رضورة الدع�وة إىل اس�تقالية القضاء، وضامن ع�دم تدخل القوى 
االجتامعية والسياسية يف مساراته ونظم عمله، خاصة وأن املؤسسة 
القضائي�ة معرضة أكث�ر من غريه�ا ألن تنترش فيها مظاهر التفس�خ 
واالنح�ال بفعل تدخ�ل مجاعات الضغ�ط، ومجاع�ات املصلحة، 
وش�بكات االجت�ار غري امل�رشوع للمخ�درات، وش�بكات اجلريمة 
املنظمة. وقد تكش�ف الدراس�ة التحليلية لبنية املؤسسات القضائية 
يف الوطن العريب عن تأثرها بجامعات الضغط، وش�بكات املصالح، 
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وأهن�ا معرض�ة لانج�راف مع التي�ارات املحيطة هبا ش�أهنا يف ذلك 
شأن املؤسسات األخرى يف املجتمع.

2 � األخ�ذ بتطوي�ر القوانني والنظم بام يتواف�ق والتطورات املعارصة يف 
الع�امل عام�ة، وبام يتوافق م�ع تطور الظاهرة عىل املس�تويات املحلية 
واإلقليمية والعاملية، خاصة، بام يف ذلك القوانني املعنية باالستخدام 
غري املرشوع للمخدرات، والعمل عىل جعلها تس�تمد مقوماهتا من 
الرشيعة اإلس�امية، ذلك أن هوية املجتم�ع العريب، وخصوصياته 
التارخيي�ة الت�ي جتعل من�ه كًا متمي�زًا ع�ن الثقافة الغربي�ة مازالت 
مرتبطة بالثقافة العربية اإلسامية، والقوانني الوضعية التي ال جتسد 
ثقاف�ة األم�ة وتعكس تارخيه�ا تصبح مص�در خطر عليها مل�ا تؤديه 
من إس�هام يف تش�تيت اهلوية وبعثرة معاملها وس�ط ثقافات عديدة. 
فمعايري احلكم عىل أنامط الس�لوك، ومتييز الس�ّوي منه والشاذ ال بد 
أن تتواف�ق مع حضارة األمة وتراثها الثق�ايف. واملاحظ أن جمموعة 
كب�رية من أنامط الس�لوك التي تس�ّوغها القوان�ني الوضعية يف دول 
عربي�ة، متنعه�ا دول عربية أخرى. األمر الذي ي�دل عىل أن القانون 
الوضع�ي يف ال�دول العربية يقوم عىل منظوم�ات ثقافية متعددة من 
جه�ة، ويدل أيضًا ع�ىل أن املعايري التي تقره�ا الترشيعات القانونية 
يف واٍد، واملعاي�ري التي يأخذ هبا الن�اس يف حياهتم االجتامعية يف واٍد 
آخر، وهلذا ال بد من تضييق الفجوة يف ضوء ثقافة األمة وحضارهتا، 
ولي�س يف ضوء الثقاف�ات الغربية، وي�أيت حتديث القوان�ني املتعلقة 
باالس�تخدام غري امل�رشوع للمخ�درات يف مقدمة األع�امل املنوطة 

باملؤسسات القضائية يف املرحلة الراهنة.
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4 ـ يف جمال املؤسسات الثقافية ووسائل اإلعالم
تؤدي املؤسسات اإلعامية والثقافية يف املجتمع العريب دورًا أساسيًا يف 
عملي�ة تعزيز القيم واألف�كار واالجتاهات التي يمكن أن تس�هم يف احلد من 
انتش�ار ظاهرة تعاطي املخدرات، ويمكن أن تس�هم يف تعزيز هذا االنتش�ار، 
خاص�ة وأن هذه املؤسس�ات عىل تواصل مس�تمر مع املؤسس�ات اإلعامية 
األخ�رى عىل مس�توى الع�امل، وهلذا فهي من املؤسس�ات املعنية بش�كل غري 
مب�ارش بانتش�ار ظاه�رة االس�تعامل غ�ري امل�رشوع للمخ�درات، واملنتجات 
الثقافية تسهم عىل نحو غري مبارش يف تعزيز أنامط سلوكية تشجع عىل تعاطي 
املخدرات، واإلقدام عىل ممارس�ة أفعال يعاق�ب عليها القانون، وبرغم ذلك 
فإن القانون ال ينال هذه املؤسس�ات العتبارات كثرية، أمهها أهنا خارجة عن 

سيطرته.

وبالنظر إىل ارتباط املؤسسات اإلعامية املحلية مع املؤسسات اإلعامية 
اخلارجي�ة، عىل اختاف أنواعه�ا واجتاهاهتا، فمن املمك�ن أن تأيت املنتجات 
الثقافية التي تبثها وس�ائل اإلعام مبنية عىل أس�س ثقافية وحضارية متنوعة 
للغاية، تس�تمد جزءًا كبريًا من مقوماهتا م�ن الثقافة الغربية التي جتيز ألبنائها 
ممارسة أفعال ال تسّوغها الثقافة العربية اإلسامية. ويدل ذلك عىل أن املنتج 
الثق�ايف يف املجتمع العريب مازال يفتقر إىل األس�اس الثق�ايف املرتبط بحضارة 
األمة وتارخيها، وهو يس�هم عىل نحو غري مبارش يف تشتيت هويتها وإضعاف 
وحدهتا وبعثرة قواها، باإلضافة إىل أن القوى االجتامعية والسياسية املختلفة 
ع�ىل امتداد الوطن العريب تس�هم بدوره�ا يف تعزيز قي�م متناقضة واجتاهات 
خمتلفة، قد يسهم بعضها يف تعزيز أنامط التعاطي وأشكاله، األمر الذي يدعو 
إىل رضورة النظر إىل املس�ألة الثقافية عىل أهنا يف درجة من األمهية ال تقل عن 
أمهية املسائل األمنية املبارشة، فهي بمثابة األساس الذي تقام عليه الفعاليات 
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األمني�ة، ويف غياب األس�اس الثقايف واحلضاري لألمة الواح�دة ليس غريبًا 
أن تتعث�ر اجله�ود االجتامعي�ة واالقتصادية والسياس�ية وحت�ى األمنية منها. 
فالثقاف�ة هي الروح الذي جيمع ش�تات األمة ويوحد عنارصها، وجيعل منها 
كًا متكام�ًا. ويف ضوء ذل�ك تكمن أمهية املؤسس�ات الثقافية واإلعامية. 

ويف ضوء هذا التصور تنصح الدراسة باألمور التالية:

1 � حتليل املنتجات الثقافية واإلعامية لوسائل االتصال العربية الرسمية 
وغري الرس�مية، م�ن خال هيئ�ات بحثي�ة متخصصة هدفه�ا تتبع 
املنتج�ات الثقافية والنظ�ر إليها يف ضوء الثقافة العربية اإلس�امية، 
واحلك�م ع�ىل س�امتها، وحتليل م�ا تنطوي علي�ه من تعزي�ز للقيم 
األخاقي�ة واالجتامعي�ة الت�ي يمك�ن أن تتعزز يف ش�خصية الفرد. 
وم�ا يمك�ن أن يرتتب عليها من أنامط س�لوكية خت�ص عاقة الفرد 
مع نفس�ه، ومع بيئته، وم�ع جمتمعه، وتقدم ه�ذه اهليئات اقرتاحاهتا 
وتوصياهتا للمؤسس�ات املنتجة للثقافة ع�ىل اختاف أنواعها، عىل 
أن ينتظم ذلك كله باتفاقيات إعامية تشمل إمكانية احلد من انتشار 
قن�وات البث املس�تخدمة ألغ�راض تناقض وح�دة املجتمع العريب 

ومتاسك مكوناته.

2 � رضورة العمل عىل تطوير قنوات ووس�ائل تس�اعد يف عملية تنسيق 
اجلهود الرس�مية لتعزيز التعاون الع�ريب يف جمال اإلنتاج الثقايف بغية 
وضع حد هلذا التنوع اهلائل يف األسس الثقافية واحلضارية التي تقام 
عليه�ا املنتجات الثقافية الراهنة يف الوط�ن العريب، والذي يصل إىل 
مس�توى التناقض يف كثري من األحيان. ف�كل دولة عربية قادرة عىل 
ف�رض قيود تنظيمية عىل املؤسس�ات الثقافية العامل�ة فيها. ويمكن 
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لعملي�ات التنس�يق بني ال�دول العربية أن تس�هم يف تضييق الفجوة 
التي تفضل املؤسسات الثقافية عن بعضها بعضًا.

3 � تأكي�د رضورة تنمية الوعي الديني واألخاقي بني الش�باب بمعزل 
عن القضايا السياس�ية ذات الطابع املرحيل التي ختتلف مع اختاف 
الزم�ان واملكان، ف�كل حماولة إلقح�ام الدين يف املواقف السياس�ية 
حلشد املشاعر واألحاسيس والعواطف إن هي من حيث النتيجة إال 
وس�يلة من وس�ائل إضعاف مصداقية عملية التوظيف السيايس يف 
الوعي االجتامعي العريب ملا ينطوي عليه هذا اإلقحام من تناقضات 
تعكس توجهات قوى اجتامعية وسياس�ية دون أن جيسد بالرورة 
توجهات الرشيعة اإلس�امية، ويف هذا الس�ياق فإن التوجه الديني 
واألخاق�ي البد أن يتوافق مع تنمي�ة الوعي بمفهوم املواطنة الذي 
يعد األس�اس الذي تبنى عليه الدولة باملعنى املعارص، مع ما يرتتب 
ع�ىل هذا التوجه م�ن متطلبات حتتلف كليا عن تلك التي يتطلبها يف 

املراحل التارخيية السابقة.
5 ـ يف جمال البحث العلمي والدراسات

ي�دل النم�و املتزايد لظاه�رة تعاطي املخ�درات يف املجتم�ع العريب عىل 
الرغ�م م�ن وض�وع اإلرادات السياس�ية للح�د م�ن ه�ذه الظاه�رة، وتزايد 
الدراس�ات العربي�ة ذات الصل�ة بقضاي�ا املخ�درات ع�ىل أن جوان�ب م�ن 
التحليل االجتامع�ي للعوامل املؤدية إىل التعاطي مازالت حتتاج إىل مزيد من 
التقيص والتحليل، وخاصة عىل املس�تويني النظري والتفس�ريي، فالتعمق يف 
حتليل املش�كات التي تعوق مكافحة االستخدام غري املرشوع للمخدرات، 
وتوضيح الطرق والوسائل التي تعتمدها مجاعات املصالح، وشبكات املافيا، 
لتهري�ب املخدرات، وتروجيه�ا، وتوزيعها يف املجتمع يعد رضورة أساس�ية 
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من رضورات العمل عىل مكافحة الظاهرة واحلد من انتش�ارها والوقاية من 
األخطار املرتتبة عليها.

وبالنظ�ر إىل ارتباط انتش�ار ظاهرة تعاطي املخدرات واالس�تخدام غري 
املرشوع هلا بجوانب اقتصادية واجتامعية وثقافية وسياسية، وبالنظر إىل عدم 
إمكاني�ة معاجلة الظاهرة بمعزل عن هذه اجلوانب، فإن مهام البحث العلمي 
يف ه�ذا اخلص�وص متع�ددة، ومتنوعة بحس�ب اجلوانب املتصل�ة بالظاهرة، 

ومن ذلك عىل سبيل املثال:

1 � تأكيد رضورة التوس�ع يف البحوث املتعلقة بعملية التعاطي نفس�ها، 
من حيث أنواع املخدرات، وأش�كال التعاطي، وطرقه، واألدوات 
املس�تخدمة في�ه. ومن ثم كيفي�ة معاجلة اإلدمان بالنس�بة إىل األفراد 
الذي�ن وقع�وا حت�ت تأثريه. ويف ه�ذا املجال ت�زداد أمهي�ة البحوث 
الطبية والنفس�ية واالجتامعية املعنية بعملي�ة التكيف، وإعادة تأهيل 

املتعاطي ملامرسة حياته االجتامعية.
2 � تأكي�د رضورة التوس�ع يف البحوث والدراس�ات املعنية بالوقاية من 
تعاط�ي املخ�درات، وذل�ك من خ�ال تعزي�ز عم�ل االخصائيني 
والرتبوي�ة،  التعليمي�ة  املؤسس�ات  يف  والنفس�يني  االجتامعي�ني 
الت�ي  املؤسس�ات  يف  وخاص�ة  املختلف�ة.  العم�ل  ومؤسس�ات 
تك�ون عرض�ة لتأث�ري تعاطي املخ�درات بدرج�ة تزيد ع�ن غريها. 
فاألخصائي�ون االجتامعي�ون والنفس�يون يمكن أن يس�هموا بدور 
فع�ال يف عملية وقاية األفراد من خطر التعاطي بعد معرفة الرشوط 
النفس�ية واالجتامعي�ة الت�ي يعيش�ها ه�ؤالء. فاإلقب�ال ع�ىل عملية 
التعاط�ي ما هو يف حقيقة األمر س�وى اس�تجابة للظروف النفس�ية 

واالجتامعية التي يعيشها املتعاطي.
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3 � تأكي�د أمهية األبحاث العلمي�ة ذات الصلة بتحليل مضمون املنتجات 
الثقافية، ووس�ائل اإلعام، من برامج ومسلسات تلفزيونية وسينام 
وغريه�ا لتوضي�ح طبيعة القي�م األخاقية واالجتامعي�ة التي تعززها 
ه�ذه املنتج�ات يف نفوس األبناء، واألفراد، وبيان ما هو س�لبي منها، 
وم�ا هو إجي�ايب. والعمل ع�ىل تعزيز التع�اون العريب، والتنس�يق بني 
املؤسس�ات املعنية بالش�كل الذي يس�هم يف تقريب األس�س الثقافية 
الت�ي تق�وم عليها هذه املنتجات س�عيًا نح�و اعتامد املنظوم�ة الثقافية 

واحلضارية املشرتكة، واملستمدة من الثقافة العربية اإلسامية.
4 � تأكي�د رضورة إج�راء البح�وث والدراس�ات املتعلق�ة بتحليل آليات 
عم�ل مجاعات املصالح يف الدولة الواح�دة، ويف جمموعة الدول بغية 
متكني اجلهات املعنية من مراقبتها، وتتبع أحواهلا، والعمل عىل تضييق 
نش�اطاهتا عىل املس�تويني اإلقليمي واملحيل. ف�ام زالت هذه اجلامعات 
تش�كل اخلط�ر احلقيق�ي ال�ذي هي�دف إىل اس�تقطاب بني�ة التنظيم، 
واس�تيعاهبا بالش�كل الذي جيعلها ختدم مصاحلها وأهدافها وغاياهتا، 

ومحاية أفرادها.
5 � تأكي�د رضورة إج�راء البح�وث والدراس�ات الت�ي توض�ح األبع�اد 
السياسية واالقتصادية النتش�ار ظاهرة تعاطي املخدرات يف املجتمع 
العريب، فاملخدرات قضية سياسية وحضارية بالدرجة األوىل، وليست 
قضية اجتامعية وحس�ب. وهي س�اح جديد من األسلحة التي يراد 
هب�ا النيل م�ن وحدة املجتمع الع�ريب، وعقيدته وثقافت�ه، وحضارته. 
باعتب�ار أن هوي�ة املجتم�ع مرتبطة هبذه الثقافة، وم�ع انحاهلا يمكن 
للجه�ات الت�ي تكن العداء للمجتمع العريب أن حتق�ق قدرًا كبريًا من 

سيطرهتا عليه وأن تعيد بناءه بالشكل الذي يناسب مصاحلها.
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6 � حتليل مفهوم »املواطنة« الذي يشكل األساس يف بناء الدولة املعارصة، 
وباملعن�ى الذي يقتضيه مفهوم الدولة الباملعنى الذي أنتجته مراحل 
تارخيية س�ابقة، فمفهوم احلقوق والواجبات املرتتبة عىل املواطن يف 
ظل الدولة احلديثة ليس هو نفسه الذي كان يف املايض، وخاصة فيام 
يتعل�ق باجلامعات التي ينتمي إليه�ا، واألهداف الوطنية التي يتطلع 
إليها والطموحات السياس�ية التي ينش�دها، وكل ما من ش�أنه متتني 
ارتباطه بالدولة عىل حس�اب ارتباطه بمكونات جمتمع ماقبل الدولة 
ملا تؤديه هذه يف الظروف الراهنة من اضطراب يف الش�خصية وعدم 

توازهنا وضعف استقرارها.

7 � تعميق الدراس�ات ذات الصلة بالتعاون ال�دويل، ومواطن الضعف 
يف تنفي�ذ االتفاق�ات اإلقليمي�ة والدولي�ة املعني�ة باحل�د من انتش�ار 

املخدرات، وتعاطيها عىل املستوى العريب، واإلقليمي والعاملي.
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