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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
–فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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امللخص
 ابتت مسألة تعاطي املخدرات وجرائمها من املشكالت الكربى اليت ُمنيت هبا مجيع بلدان العامل، 
ومل تكن إيران مبنأى ومعزٍل عنها. وحبسب اإلحصائيات املتوافرة فإّن أكثر من نصف السجناء يف البالد 
كانوا قد دخلوا السجن بسبب املخدِّرات، وهناك دالالت ُتشري إىل تزايد عدد املدمنني، فضاًل عن وجود 
احنرافات متنوعة يف اجملتمع أفرزته ظاهرة اإلدمان على املخدرات، فتنمُّ تلك املؤشرات عن ضعف إجراءات 

الوقاية املتخذة يف البالد وعن أّنا ال ترقى إىل املستوى املطلوب. 
وأتسيساً على ذلك -وابلنظر إىل ضرورة حتديد املنهج األكثر أتثرياً للوقاية من اإلدمان وجرائم 
من  للوقاية  التطبيقية  االسرتاتيجيات  أنواع  على  الدراسة  هذه  يف  الضوء  ُسلِّط  اجملتمع-  يف  املخدِّرات 
اإلدمان املنطوية على: الوقاية الدينّية، والوقاية القانونية، والوقاية البيئّية )الوقاية األسرية، ومراكز التدريب 
الوقائي، والوقاية اجملتمعية(. ومت تعيني املؤشرات املتعّلقة هبذه األنواع من الوقاية، اذ بناًء عليها جرى تنظيم 
االستبيان الذي مشل 76 خبرياً وانشطاً يف املراكز املهتمة والعضوة يف جلنة الوقاية التابعة جمللس التنسيق 
ملكافحة املخدِّرات يف حمافظة أردبيل مشايل غرب إيران، وقاموا إبكمال االستبيان وإبداء وجهات نظرهم 
فيما خيص مستوى أتثري كّل مؤشٍر من مؤشرات أنواع الوقاية، ويف خيص الوقاية من إدمان املخدِّرات 
وجرائمها؛ وبناًء على املعلومات اليت اكُتسبت من خالل نتائج االستبياانت ُعدَّ أسلوب الوقاية األسرية 

األسلوب األكثر أتثرياً من بني أنواع االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان وجرائم املخدِّرات. 

الكلمات املفتاحية: األسلوب، الوقاية، اإلدمان، اجلرائم، املخدِّرات. 
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املقّدمة 
األوروبية  والبلدان  وتركيا  وابكستان  البلدان، كإيران  مجيع  يف  ُقدِّمت  اليت  اإلحصائيات  كانت 
والوالايت املتحدة األمريكية وأمريكا اجلنوبية، حول أعداد مدمين املخدِّرات مرعبًة إىل حدٍّ كبري، ويف كل 
سنٍة يلقى املاليني من البشر حتفهم بسبب تعاطي املخدِّرات، مع وقوع الكثري من أنواع اجلرائم الوحشية 

للسبب نفسه أيضاً، كالقتل، والسرقة، واالعتداء، والسطو، وغريها. 
وأخذت أعداد السجناء تتصاعد يوماً بعد آخر لتعاطيهم املخدِّرات، ومل خيتلف احلال ابلنسبة إىل 
السجناء الذين أصبحوا مدمنني يف السجن. واملالحظ أّن مرض اإليدز ومرض التهاب الكبد الفايروسي 
البلدان أبهم املوضوعات االجتماعية والصحّية وهو تعاطي املخدِّرات )آشورى،  قد استُبِدال يف بعض 

.)2003
على منطقة جغرافية معّينة، بل من املمكن  الراهنة مقصوراً  إنتاج املخدِّرات يف احلقبة  ومل يكن 
جماالت  يف  املذهلة  التطورات  لوجود  وذلك  النائية؛  القرى  ذلك  يف  مبا  العامل  أحناء  مجيع  يف  إنتاجها 
التكنولوجيا. وبناًء على ما تقّدم لو ألقينا نظرًة إمجالية على املعضلة املنبثقة عن تعاطي املخدِّرات يف البالد 
وعن تداوهلا يف أوساط عاّمة الناس بل حىت السجناء، لكشفت جبالء عن لزوم تكثيف جهود الوقاية 
من اإلدمان وعالج املدمنني، ومن زاويٍة أخرى فإّن عدم وجود برانمج وقايٍة متكامٍل ومكتوب يف البالد 
ووجود املعّوقات واملشكالت املتعددة يف قضية مكافحة املخدِّرات والوقاية منها كل ذلك كان ابعثاً إىل 
احنراف عدٍد ال يستهان به من أبناء اجملتمع حنو تعاطي املخدِّرات واقرتاف اجلرائم املرتبطة هبا؛ وحينما 
املّتبعة يف إيران اليت تنطوي على أسلوبني: األول: مواجهة عرض  نالحظ أساليب مكافحة املخدِّرات 
املخدِّرات، واآلخر: خفض الطلب، جند أّن األسلوب األول مل يكن فاعاًل وعملياً يف دائرة خفض هذه 
اجلرائم وحده، وإّنا كان جيب على املسؤولني أن أيخذوا ابحلسبان إىل جانب هذا األسلوب القيام خبطوات 

خفض مستوى طلب املخدِّرات اليت منها اخلطوات الوقائية.
وبناًء على ما مت ذكره آنفاً فإّن طريق الوقاية هو الطريق الوحيد ملكافحة ومواجهة تعاطي أنواع 
املواد املخدِّرة وعرضها وتوزيعها. وقد قّدم اخلرباء وأصحاب الرأي يف هذا اجملال أساليب متفاوتة للوقاية 
من جرائم املخدِّرات، وكان من مجلة تلك األساليب “الوقاية األولية، والوقاية من املستوى الثاين، والوقاية 

من املستوى الثالث1”.
اجلنائية  غري  والوقاية  واخلاصة(  )العامة  اجلنائية  الوقاية  على  فينطوي  للوقاية  اآلخر  التقسيم  أّما 

)الوضعية واالجتماعية(.   

1.primary secondary and tertiary prevention
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الدينية،  الوقاية  هي:  حماور،  عدة  على  املخدرات  من  للوقاية  التطبيقية  االسرتاتيجيات  وتُقسَّم 
والوقاية القانونية، والوقاية البيئية، ولكلِّ اسرتاتيجية من هذه االسرتاتيجيات اليت هلا موشرات خمتلفة أتثرٌي 

يف الوقاية من تعاطي املخدرات واجلرائم املتعّلقة هبا.
ويبدو أّن حتديد أسلوب الوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات األكثر أتثرياً يف اجملتمع هو أمٌر 
للوقاية  التطبيقية  أنواع األساليب  البحث دراسة  ضروري؛ وعليه يتوّخى كاتب السطور من خالل هذا 
اإلدمان وجرائم  من  أتثرياً  األكثر  الوقائي  األسلوب  بتحديد  يقوم  وأن  املخدرات،  اإلدمان وجرائم  من 

املخدرات. 
قّسم مجشيدي يف مقالة له حتت عنوان »الوقاية من اإلدمان« مستوايت الوقاية إىل الوقاية األوىل 
والوقاية من املستوى الثاين والوقاية من املستوى الثالث، وكتب فيما خيص الوقاية من اإلدمان: »محَل جناُح 
أنوذج منع انتشار األمراض املعدية كثرياً من علماء السلوك واالجتماع على إمكانية االستفادة منه يف 
دراسة املشكالت االجتماعية والنفسية -على الرغم من أّن األمر يف هذا النوع من املشكالت هو أكثر 

تعقيدًا- واملواد املخدرة هي واحدة من املشكالت االجتماعية-النفسية املوجودة.   
وبناًء على هذا األنوذج فإّن التعامل مع العامل املسبب للمرض )أي إنتاج وتوزيع املخدرات( ال 
يفي ابلغرض، بل ال بدَّ من حصانة املضيِّف أيضاً )أعين األشخاص الذين هم عرضة لإلدمان(، وكذلك 
إمكانية ظهور  لتنتفي  واالجتماعية(  والثقافية،  والسياسية،  )االقصادية،  احمليط  تغيري ظروف  من  بدَّ  ال 

اإلدمان« )مجشيدي، 2000(. 
لنتائج الدراسات اليت أجنزها يف هذا اإلطار- إىل أنّه »ميكن أن يكون  وتوّصل ابصري -طبقاً 
التوجه يف الوقاية األولية والوقاية من املستوى الثاين والوقاية من املستوى الثالث مؤثّراً يف تعاطي املخدرات 
املستعملة يف  الوقائية  النشاطات  الوقاية األولية على  التوجه يف  الوقاية من اإلدمان، ويشتمل أتثري  ويف 
منع البدء بتعاطي املخدرات، وميكن أن يكون شاماًل لتدريب الناس بصورٍة مباشرة على ما يتعّلق حبظر 
تعاطي املخدرات وعلى كون احلياة ذات هدٍف ُيسعى إىل حتقيقه؛ فيكون تعاطي املخدِّرات يف هذه احلالة 
فعاًل مستهجناً وقبيحاً، وإّن لتأثري التوجه يف الوقاية من املستوى الثاين مدخليًة يف منع توّسع دائرة إدمان 
األشخاص الذين تعاطوا املخدرات بنحو التجربة إىل أن شرعوا بتناوهلا من حني إىل آخر، ويشتمل أتثري 
التوجه يف الوقاية من املستوى الثالث على الربامج اليت أُعدَّت لُتعني املدمنني على ترك اإلدمان واالجتناب 

عن العودة إليه مرًّة أخرى« )ابصري، 2009(.
الوقاية  بـ«أساليب  املعنون  به قويدل حيدري وآذر خرداد )2011(  قام  الذي  البحث  وكشف 
املؤثرة يف تعاطي املخدِّرات من منظور الطلبة اجلامعيني« عن النتيجة اآلتية: »كانت النظرة اإلمجالية اليت 
ألقاها طلبة اجلامعات على أساليب الوقاية املطروحة يف البحث ومدى مقبولّيتها إجيابيًة، أّما عوامل الوقاية 
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من وجهة نظر الطلبة أنفسهم فهي مرتبٌة حسب أمهّيتها من حيث: إشباع الرغبات النفسية واالجتماعية، 
والتدريب والتوعية مبخاطر ومضار املخدِّرات، وزايدة مهارات التواصل وتعزيز األواصر األسرية، وتقوية 
القوانني واألحكام يف مواجهة مشكلة تعاطي املخدِّرات، وتدريب الوالدين وتوعيتهما، وتركيز النشاطات 
على الوقاية مع االستفادة من وسائل اإلعالم، وإقامة دروس االستشارات، والتدخل يف شىت أزمات احلياة 
البدائية؛ وبناًء على هذه املعطيات يكون  الرعاية الصحية  والوقاية من خالل االستفادة من منظومات 

التلفيق بني األساليب هو أكثر أتثرياً من غريه«. 
الثقافية- إيران ابك الشهرية  وضمن هذا السياق أيضاً كتب حسيين )2014( يف ملحق جملة 

االجتماعية: »إّن التوعية هي أهم أسلوب يف الوقاية وأرخصه وآمنه، وال تعدُّ النصيحة والتوضيح السهل 
لألمور توعيًة، بل من الضروري االستفادة من الفنون املتنوعة لتوعية األشخاص مبا يرتّتب من مضاعفات 
وتبعات على تعاطي املواد املؤّدية إىل اإلدمان. وال بدَّ لنا من أن نلتفت إىل ثالث نقاط يف جمال التوعية، 
هي: تغيري املعرفة، وتغيري الرؤية، وتغيري والسلوك؛ فإذا قمنا بتقوية العقالنية اإلنسانية املسترتة أبية نسبٍة 
كانت وضاعفنا مهارات األشخاص فيمكننا أن نتفاءل حبصول مثل تلك النسبة يف تغيري رؤية األشخاص 

وخفض مستوى اجلنوح إىل تعاطي املواد املؤّدية إىل اإلدمان«. 
اهلدف األساسي للبحث: 

اهلدف الرئيس من وراء هذا البحث هو حتديد األسلوب األكثر أتثرياً يف الوقاية من اإلدمان وجرائم 
املخدرات.  

األهداف الفرعية: 
1ـ معرفة االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان وحتديد أهم املؤشرات املتعّلقة بذلك. 

2ـ حتديد أسلوب الوقاية املؤثر طبقاً لالسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان. 
أسئلة البحث: 

1ـ ما أنواع االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان؟ وما موشرات كل واحدة منها؟ 
2ـ ما االسرتاتيجية األكثر أتثرياً من غريها يف الوقاية من اإلدمان؟ 

 األسس النظرية للبحث
االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان وجرائم املخدِّرات

يف  وهتريبها  النفسية  واملواد  املخدِّرات  إدمان  وهي  واملدمرة  املشؤومة  الظاهرة  مواجهة  إّن 
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اسرتاتيجية  يف  صيغت  إّنا  إذ  عملية،  وأصبحت  احلروف  على  النقاط  فيها  وضعت  قد  بالدان 
العرض2 تقليل  أحدمها  املخدرات؛  ملكافحة  أسلوبني  على  واشتملت  متوازنة،   اجتماعية 

واآلخر خفض معدل طلب املخدرات3 واملؤثرات النفسية. 
وتتمحور أهداف منهج تقليل العرض يف: توقيف الزراعة واإلنتاج والتهريب والتوزيع والبيع والشراء 

وتعاطي املخدرات، وحيمل هذا املنهج يف العادة طبيعًة قانونية وأتديبية. )قرابين، 2012(. 
تنطوي الربامج والتدابري املطلوبة بغية تراجع طلب املخدرات يف اجملتمع على ثالثة أقسام للعالج، 
وهي: احلد من الضرر، وإعادة التأهيل، والوقاية اليت تؤدي دوراً رئيساً يف منع اإلدمان وتقليص جرائم 
من  مستوى  أعلى  واكتساب  املخدرات،  تعاطي  ترك  يف  يكمن  للعالج  الرئيس  واهلدف  املخدرات. 
مستوايت األداء الفردي واحملافظة على هذين األمرين املهمني. وأما اهلدف األساسي من تنفيذ برانمج 
تكون  أن  الضروري  من  ليس  اليت  املخدرات  تعاطي  عن  املسبّـََبة  األضرار  حتجيم  هو  الضرر  من  احلد 
مصاحبًة لرتك اإلدمان على حنو القطع واالستمرار. وهناك هدف نسيب يف برامج احلد من الضرر وترك 
اإلدمان حيدث بصورة طبيعية للمدمنني إثر تطبيق تلك الربامج. وكذلك ابلنسبة إىل إعادة التأهيل ومجيع 
اإلجراءات والربامج اليت يقام هبا بعد ترك اإلدمان واإلحجام عن تعاطي املخدرات لغرض عودة املريض 
إىل وضعه الطبيعي، والتدريب املهين وتقليص حجم املشاكل النفسية واالكتئاب وغريمها؛ وكلُّ ذلك حىت 
تتضاءل نسبة احتمال عودة املريض وانتكاسه مرًة أخرى، هذا من جانب، ومن جانٍب آخر حىت تضمن 

عودة املريض إىل حياته الصحية الطبيعية )معصومي راد، 2010(. 
وإّن إلجراءات خفض الطلب ومفهوم الوقاية من بني األقسام الثالثة املتقدمة نطاقاً أوسع، وهلما 
أساليب واسرتاتيجيات ومناهج متفاوتة؛ وضّمت أساليُب الوقاية من اإلدمان يف إيران يف السنوات املاضية 
التوعية والتحفيز والنشاطات البديلة والنفسية-االجتماعية. فاالفرتاض احملوري ألسلوب التوعية هو أنّه إذا 
ُقدِّمت لألفراد معلومات كافية وأرِفدوا بوعٍي دقيق يرتبطان خبطورة تعاطي املخدرات فرمبا يتخذون مسلكاً 

أكثر منطقية ملعاجلة هذه القضية.
ويعتقد أتباع هذا األسلوب أّن إعطاء معلومات واقعية عن اخلطر الناتج عن تعاطي املخدرات 
ناية  يف  التغيري  هذا  وسيؤول  املخدرات،  تعاطي  جتاه  الناس  ورؤى  انطباعات  تغيري  إىل  مدعاًة  يكون 
املطاف إىل تغيري السلوك، أي اختاذ سلوك العزوف عن املخدرات يف مقابل تعاطيها؛ ومن هنا إذا ُدرِّب 
األفراد تدريباً كافياً فإّنم سيعملون بطريقة منطقية ويتخذون القرار الصحيح بعدم تعاطي املخدرات؛ إذن 
فاملالحظ أّن هذا األسلوب يتمحور يف قالب رفع مستوى املعلومات عن املخدرات وعن مضاعفات 

2. Reducing the supply of drugs
3. Drug demand reduction
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وعواقب تعاطيها وزايدة االجتاهات اليت تقف ضد املخدرات )قرابين، 2012(.  
 أما أسلوب التحفيز4 فالرتكيز فيه عادًة يكون على االحتياجات النفسية والعاطفية لألشخاص5

، ومل يرّكز فيه على أمهية معلومات التعّرف على املخدرات إال بنحٍو ضئيٍل، وإّنا انصبَّ أتكيده على التنمية 
االجتماعية والشخصية للفرد وعلى قبول ذاته وشعوره هبا؛ فشددت هذه الطريقة على زايدة احرتام النفس، 

والرؤية الشخصية، والوعي الذايت، ومعرفة النفس، واختاذ القرارات املسؤولة، وتنمية التواصل بني األفراد. 
ويسلط الضوء كثرياً يف األنوذج الرئيس أبسلوب البدائل على إجياد مراكز مزّودة بنشاط خاص 
السياحة  نشاطات  وتعدُّ  والفن؛  اهلواايت،  ومراكز  الرايضية،  خاصة، كاألندية  نشاطات  مبجموعة  أو 
العلمية والرتفيهية وغريمها االفرتاض األساس يف هذا النهج حبيث لو كان ابإلمكان مواجهة حياة الفرد 
بتجربة احلياة الواقعية حبيث تكون هذه التجربة أكثر جذابيًة من تعاطي املخدرات؛ فحينها تتاح إمكانية 
الوقاية من تعاطي املخدرات، ويرّكز يف هذا األسلوب على رفع تعزيز قيمة احرتام الذات واالعتماد على 
النفس، وتقدمي بدائل متنوعة وخمتلفة من تعاطي املخدرات، وختفيض نسبة الشعور ابلضعف واإلحساس 

ابالغرتاب )قرابين، 2012(. 
أما األسلوب النفسي– االجتماعي6 فكان يف احلقيقة رّداً على النتائج املخيبة لآلمال للدراسات 
اليت أظهرت ضآلة فاعلية أساليب التوعية والتحفيز والنشاطات البديلة يف الوقاية من اإلدمان، واستعان 
الباحثون يف هذه املرحلة بنوٍع من أنواع الوقاية كان مستنداً على أسس نظرايت علم النفس االجتماعي. 
وبناًء على هذا األسلوب هناك عوامل كثرية هلا دور مؤثر يف التحكم ابإلدمان؛ كشروط القوانني 
إليها وقيمتها،  الوصول  إنتاج املخدرات، ومعدل  املتعلقة مبوضوع اإلدمان وجرائم املخدرات، ومصادر 
والثقافية  االقتصادية  والعوامل  الشعبية،  والعادات  والتقاليد  اجملتمع،  يف  املخدرات  تعاطي  تقّبل  ومعدل 
-كونا رسائل ترغيبية-، ومن جانب الشخص املريض إقدامه على اقتناء املخدرات بنشاط ومهّة عالية 

)خالقي بور، 2008(. 
وال بدَّ أواًل من معرفة األسباب والعوامل املؤثرة يف البدء بتعاطي املخدرات وإدمانا عند الشباب 
واملراهقني؛ وذلك لوضع خطة مؤثرة وفاعلة يف إطار أنواع أساليب الوقاية من إدمان املخدرات وجرائمها، 
املخدرات  تعاطي  يف  مؤثرة  واالجتماعية كلها  والبيئية  واألسرية  والنفسية  والشخصية  الوراثية  والعوامل 
واإلدمان. وبناًء على الرؤية املمنهجة لقضية اإلدمان فإّن مجيع العوامل املؤثرة يف اإلدمان، كالعوامل الفردية 
واألسرية واالجتماعية والبيئية وغريها، يؤثر بعضها يف بعضها اآلخر، وإّن دراسة مجيع العوامل األساسية 

Stimulation approach ـ 4
5.Psychosocial Approach
6.Psychological and emotional needs
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وفهمها تؤدي إىل تصميم نشاطات الوقاية من اإلدمان بصورة هادفة )املصدر نفسه(. 
من  فاالستفادة  عديدة،  تطبيقية  اسرتاتيجيات  املخدرات  وجرائم  اإلدمان  من  للوقاية  وألّن 

االسرتاتيجيات املختلفة يف واقت واحد تؤدي إىل تغطية اجملموعات املستهدفة بنحٍو متواز. 
أّن تعاون املؤسسات االجتماعية املختلفة اليت تشمل األسرة واملدارس واجلامعات  وال ريب يف 
واملصانع وورش العمل ووسائل اإلعالم والشرطة وسائر املؤسسات املعنية ضروري للنجاح يف النشاطات 
الوقائية مع االلتفات إىل العوامل الكثرية املؤثرة يف حدوث هذا الضرر االجتماعي الكبري )قرابين، 2012(. 
وتشمل االسرتاتيجيات األكثر تطبيقاً وعمليًة املتخذة للوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات كاًل من:  
تشمل  البيئية  والوقاية  البيئّية10،  والوقاية  األسرية9،  الوقاية  القانونية8،  والوقاية  الدينّية7،  الوقاية   

الوقاية األسرية، ومراكز التدريب الوقائي11، والوقاية اجملتمعية12 )اسعدي، 2010(. 

خمطط توضيحي لالسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان )اسعدي، 2010(

7.Faith-based
8.Rule-based
9.Family oriented
10.Community-based
11.Prevention-oriented training centers
12.Community-based prevention
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الوقاية الدينية: 
بوسع الدين يف الوقاية األولية والوقاية من املستوى الثاين والوقاية من املستوى الثالث أن يكون 
مؤثراً يف تعاطي املخدرات والوقاية من اإلدمان، فدور الدين يف الوقاية األولية يشمل النشاطات الوقائية 
اليت تستخدم حلظر البدء بتعاطي املخدرات، وميكن أن ينطوي على التدريب املباشر للناس مبا يرتبط مبنع 
تعاطي املخدرات، وكذلك مبا بتعّلق بتوضيح كون احلياة ذات هدف وغاية، ففي هذه احلالة يكون تعاطي 

املخدرات أمراً منبوذاً غري مستساغ.  
بني  اإلدمان  دائرة  اتساع  منع  يف  مبدخليته  الثاين  املستوى  من  الوقاية  يف  الدين  دور  ويتمثل 
األشخاص الذين بدأوا بتعاطي املخدرات بنحٍو التجربة ومن حني آلخر. وأما أتثري الدين يف الوقاية من 
املستوى الثالث فيشمل الربامج اليت أُعدَّت لُتعني املدمنني على ترك اإلدمان واالجتناب عن العودة إليه 
مرًّة أخرى، وتشمل مصادر االجتهاد واإلفتاء يف الدين اإلسالمي ومذهب التشيع الكتاب )القرآن الكرمي( 

والسنة واإلمجاع والعقل، وهي من مصادر القانون اجلنائي اإلسالمي أيضاً )ابصري، 2009(. 
املخدِّرات يف الكتاب )القرآن الكرمي(: 

كان الناس قبل بعثة الرسول األكرم )صلى هللا عليه وآله وسلم( يف خمتلف بقاع العامل -اليت من 
مجلتها احلجاز- يتناولون الكحول اليت هي من مواد اإلدمان، فمن هنا وردت آايت كثرية يف القرآن الكرمي 

تناولت حترميها. 
وليست هناك تقارير تشري إىل تعاطي الرتايق أو سائر مواد اإلدمان واملخدرات يف مكة واملدينة 
يف عصر بعثة نيب اإلسالم، وال توجد يف القرآن الكرمي آية صرحية هبذا الصدد، ولكن هناك آايت متعددة 
عّدت تناول الطيبات حالاًل، وأكدت على أّن الذي يتناوله اإلنسان جيب أن يكون حالاًل وطيباً، ومنها 

اآلايت اآلتية:
ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي(   ۚ تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن  أَيُـَّها النَّاُس ُكُلوا ِمَّا يف اأْلَْرِض َحاَلاًل طَيًِّبا َواَل  1- )اَي 

)البقرة: 168(.
ُه تـَْعُبُدوَن( )البقرة: 172(. 2- (اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقـَْناُكْم َواْشُكُروا لَِِّ ِإن ُكنُتْم ِإايَّ

 املخدِّرات يف السُّنَّة 
يستعمل لفظ السُّّنة يف اللغة مبعىن املنهج والطريقة والسرية، ويف مذهب الشيعة يُعدُّ قول املعصوم 
-النيب واألئمة االثين عشر- وفعله وتقريره -يعين أّن املعصوم ال يستنكر وال يردع عن العمل الذي يقوم 

به شخٌص آخر يف حضوره- يف املسائل الشرعية سّنًة )كلدوزاين، 2012(. 
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)ابصري،  الرسول  زوج  سلمة  أمِّ  عن  متشاهبة  بعبارات  مشهورة  رواايت  احلديث  رواة  ونقل 
2009(، وقد ورد يف إحداها عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( أنّه قال: “حراٌم على أّميت كلُّ 
ُمفرٍت وخمدر”، وُأكد يف الرواايت اليت نُقلت عن رسول هللا واألئمة املعصومني )عليهم السالم( على حرمة 
البنج أو البنك، وهو من منتوجات احلشيش أو القّنب13، ونقلت يف الكتب اإلسالمية رواايت أخرى 

دّلت على حرمة أكل البنج وإطعامه أيضاً )أسعدي، 2010(. 
وميكن االتكاء على ما قاله الرسول األكرم )صلى هللا عليه وآله وسلم( بشأن حترمي األعشاب 
الّساّمة واملخدرات: »ال ضرَر وال ضراَر يف اإلسالم« أو »ال ضرَر وال ضراَر على مؤمن«؛ فهذا يشري إىل 

أنّه ال جيوز اإلضرار ابلنفس وال بغريها، وترتتب على ذلك العقوبة اإلهلية. 
املخدِّرات يف حكم العقل: 

يعدُّ العقل واحداً من مصادر األحكام الشرعية، وإنّه حيمل قيمة القانون، وهو عبارة عن حكم 
العقل الذي بواسطته ُتستنبط أحكام الشرع وُتستخرج؛ وذلك ألّن »كل ما حكَم به الشرع حكم به 

العقل«، وكذلك »كل ما حكم به العقل حكم به الشرع« )كلدوزاين، 2012(. 
الدينية تكون مجيعها مطابقة جللب  الشريعة  الصادرة من  أّن األحكام  القاعدة هو  ومفاد هذه 
املصاحل ودفع املفاسد؛ وعلى هذا فإّن كل ما أقرّه الشرع أقرّه العقل، وإّن أحكام العقل مقبولة لدى الشرع 

أيضاً. 
ومن املمكن تصوير أشكال خمتلفة لكيفية حكم العقل؛ فيعتقد السيد الشهيد حممد ابقر الصدر 
أّن العقل حيكم حبرمة املخدرات من ابب قياسها على اخلمر؛ ألّن العّلة املنصوصة على حرمة اخلمر هي 

ذهاب العقل واإلحساس، وهذه العّلة موجودة يف املخدرات يقيناً )الصدر، 2008(. 
  املخدرات يف إطار اإلمجاع:

يُطلق على اتفاق آراء أصحاب الرأي يف قضااي الشريعة اإلسالمية على حكم مسألٍة معّينة بعد وفاة 
نيب اإلسالم ابإلمجاع. واإلمجاع مبعىن اإلرادة واالتفاق، وحقيقًة هو وسيلة لتنظيم عالقات األفراد والبلدان، 

وعموماً هو رفع احتياجات الناس واجملتمعات املتفاوتة يف كل مكاٍن وزمان )كلدوزاين، 2012(. 
ومل تكن قضية تعاطي املخدرات من األمور الشائعة يف زمن النيب واألئمة؛ إذن مل يكن هناك إمجاع 
على حرمتها، بل مل يُلحظ اتفاق على ذلك حىت بني فقهاء الشيعة قبل أربعني عاماً؛ وذلك ألّن األضرار 
البدنية والنفسية واالقتصادية والسياسية والفردية واالجتماعية املرتتبة على أنواع املخدرات مل تكن معروفًة 
آنذاك، أّما يف الوقت احلاضر فكشفوا للعيان ألوانه القبيحة لغرض تكثري أنواعه الطبيعية واالصطناعية 

13.  »سّلموا على اليهود والنصارى وال ُتسلِّموا على آكل البنج«. 
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والشبه صناعية وإيقاع جمٍّ غفرٍي من الشباب يف حبالته، فأفسد حياة العديد من األشخاص الناشطني يف 
اجملتمع على خمتلف أعمارهم، وفككت الكثري من األسر، مثّ إّن اآلاثر السلبية لتعاطي أنواع املخدرات 
بوضوح  قد جتّلت  عام  وبنحٍو  اثبتًة،  ابتت  واالجتماعية-  والفردية،  واالقتصادية،  والنفسية،  -البدنية، 
النتائج الفاسدة لعرض وتعاطي املخدرات لدى اجملتمع ومراجع التقليد العظام؛ إذ إّنم أفتوا مجيعاً حبرمة 

اإلدمان وحرمة مقدماته “حىت سوء استعمال املواد املخدرة” )أسعدي، 2010(.        
وسنشري إىل مجلٍة من تلك الفتاوى كنماذج ال على سبيل احلصر، فهي كاآليت: 

آية هللا العظمى اخلامنئي: إّن تعاطي املخدرات واالستفادة منها حرام؛ وذلك اباللتفات إىل آاثرها 
السلبية اليت من قبيل الضرر الشخصي واالجتماعي امللحوظة اليت ترتتب على تعاطيها؛ وهلذا السبب فإّن 
http://www. احلصول على الربح عن طريق محلها ونقلها وحفظها وبيعها وشرائها وغري ذلك حرام

 .))hajnews.ir

الكبرية،  الذنوب  من  املخدرات  تعاطي  أّن  فيه  ال شك  ما  الشريازي:  مكارم  العظمى  آية هللا 
املسلمني االجتناب عن هذه  املختلفة على حرمته، وجيب على مجيع  الشرعية  األدلة  وأوضحت ذلك 
على  يساعد  شخص  وكل  شديداً،  حذراً  منها  ومعارفهم  وأقرابءهم  أبناءهم  حيّذروا  وأن  القذرة،  املواد 
زرعها وهتيئتها ومحلها ونقلها وتوزيعها فإنّه سيكون مشمواًل ابلعقاب اإلهلي، وأي نوع من أنواع الكسب 

املتحصل منها حرام وغري مشروع )املصدر نفسه(. 
آية هللا العظمى النوري اهلمداين: هذه الثقافة جيب أن تستقر يف اجملتمع وهي أّن الشيء املضر 

حرام، واملخّدرات مضرّة ابلبدن )املصدر نفسه(. 
والنتيجة املتحصلة من خالل ما تقدم من دراسة وحبث هي كاآليت: 

من خالل إطالق بعض اآلايت ميكن القول إّن كل نوع من أنواع تعاطي املخدرات واالستفادة 
منها حبيث تؤدي إىل زوال العقل حرام. 

الكبرية، وكذلك حتكم   الذنوب  من  وتعّدها  املسكرات  أنواع  من  االستفادة  حتّرم  رواايت  هناك 
االستفتاءات الصادرة عن مراجع التقليد العظام حبرمة تعاطي املخدرات. 

تعد القاعداتن الفقهيتان “ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم” و”كل ما أضر ابلبدن فهو حرام” 
أّن كل نوع من الضرر ابلنفس حرام وحمظور، وكذلك نظراً إىل قاعدة “حرمة اإلعانة على اإلمث” الفقهية 
فإّن مجيع أنواع إعانة اآلخرين على ارتكاب اجلرمية وشراء املخدرات وبيعها وتوزيعها حمظورة يف اإلسالم، 

والتكسب والعمل من خالل هذا الطريق حرام )صاحلي، 2012(. 
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إّن أهم مؤشرات الوقاية الدينية عبارة عن: 
نشر ثقافة سوء تعاطي املخدرات عن طريق العلماء ورجال الدين. . 1
االستفادة من قدرات اخلطباء يف التبليغ ضد تعاطي املخدرات. . 2
إنتاج األفالم والربامج اليت هلا عالقة إجيابية ابلدين، واليت تتعرض إىل حظر أو ترك اإلدمان. . 3
تعزيز االنطباعات العقائدية والدينية ألفراد اجملتمع. . 4
إحياء فريضة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف اجملتمع. . 5
حترمي عائدات ارتكاب جرائم املخدرات.. 6
التزام األفراد أبداء وظائفهم الدينية يف اجملتمع. . 7
التدريب على فوائد العالقة ابهلل تعاىل وعلى دورها يف صناعة اإلميان يف املناهج الدراسية.. 8
أخذ آراء الفقهاء بطريقة ختصصية دقيقة يف شأن األضرار واملفاسد املرتبة على املخدرات. . 9

بيان مباين الفقهاء يف حرمة تعاطي املخدرات وحرمة مقدماته. . 10
أن ال تكون قوانني مكافحة املخدرات مغايرًة للمباين الفقهية. . 11
تقدمي األنوذج الديين الصحيح وتصحيح الرؤى السلوكية لبعض النماذج. . 12
التدين لدى األفراد . 13 لتقوية  الدينية، كاملساجد واحلوزات وغريها،  املعونة من املؤسسات  طلب 

وتعّلم مفاسد املخدرات. 
إجناز دراسات واسعة يف إطار العالقة بني التدين واإلدمان.. 14
رسم األبعاد األساسية للمسؤولية الدينية جلميع شرائح اجملتمع )كشمرد، 2012(. . 15

الوقاية القانوية: 
تعدُّ سلطة القانون واحدة من احلاجات امللّحة يف اجملتمعات املدنية، ويستوحى وضع القوانني من 
قيم اجملتمع وتراثه وثقافته؛ ومن هنا فإّن القوانني الرادعة يف كل جمتمٍع من اجملتمعات تُقّيد أبناء اجملتمع 
ذلك التقييد الذي يعود ابلنفع إىل اجملتمع والنظم االجتماعية؛ اذ يشري إىل ذلك عامل االجتماع الفرنسي 
تُتناول ابلدراسة كما تدرس  إميل دوركامي ابلقول: »القيم االجتماعية هي وقائع اجتماعية، وينبغي أن 

الواقعيات« )أسعدي، 2010(. 
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إّن تنظيم قائمة تُعىن جبرائم املخدرات وعقوابهتا وتوعية أفراد اجملتمع بذلك سيكون له أثٌر جيد 
يف الوقاية من تلك اجلرائم، ومن املؤكد أّن بعض األفعال مييزها العقل والشعور األخالقي أبنا أفعال خري 
بكل سهولة، ولكّن البعض اآلخر من األفعال ال تعكس مثل هذا الشعور يف نفوس األفراد، فمن وظيفة 
تتناىف مع اجملتمع، واملتوقع من وراء وضع  اجملتمع يف هذه احلالة أن يعّرف األفراد بنحٍو حاسم بكونا 
القوانني وتنفيذ العقوابت هو أن تكون إفرازاهتا درس عربة مؤثرة يف تقومي امليول اإلجرامية لدى األفراد وأن 
يتخّلى األشخاص الذين حياولون أن خيتاروا طريق اإلجرام، ويف احلقيقة حتققت الوقاية العامة14 )أردبيلي، 

 .)2009
ومن هنا يكون تطوير القوانني15 من مظاهر الوقاية من اجلرمية كونه واحداً من مكوانت السياسة 
اإلسالمية  اجلمهورية  تنمية  برانمج  قوانني  أعينهم يف  القضية نصب  املشرعون هذه  وقد جعل  اجلنائية، 

اإليرانية دائماً والسيما يف العقود الثالثة املاضية. 
البنود القانونية للوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات يف البالد:

القانون اجلزائي احلايل للبالد، وهناك بعض الوظائف  الوقاية يف كثري من نصوص  ورد مصطلح 
امللقاة على عاتق عدة مؤسسات بشأن الوقاية اليت من مجلتها ما أييت: 

ُعدَّ البند 5 من املادة 156 من دستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية »العمل املناسب للوقاية من . 1
القوة  العبارة على عاتق  فألقت هذه  القضائية،  السلطة  اجلرمية وإصالح اجملرمني« إحدى وظائف 
القضائية وظيفتني: األوىل: السياسات اجلنائية الشاملة لكشف اجلرائم واملتهمني ومتابعتهما والتحقيق 
يف اجلرمية. واألخرى: تعدُّ جهازاً أو نظاماً يتوىل إدارة وتنفيذ هذه العملية، وهو نظام العدالة اجلنائية 

نفسه. 
دور . 2 إىل  أيضاً  ُأشرَي  البالد  لتنمية  اخلامسة  اخلمسية  اخلطة  قانون  من  املادة 211  البند “ه”  يف 

من  الوقاية  والبلدايت، يف  األمحر  اهلالل  األهلية، كجمعية  واملراكز  واملنظمات  العامة،  املؤسسات 
اجلرمية، وكذلك يف البند “د” املادة 211 من القانون املذكور ُأشري إىل الوظائف املهمة األخرى يف 
إطار التعليم العام؛ وبناًء على هذا جيب أن يكون لسائر مؤسسات الدولة وحىت األهلية منها، إضافًة 
إىل السلطة القضائية، مشاركٌة يف أمر التعليم العام الذي يتطلب خططاً متوسطة األمد وطويلة األمد.

اجلرائم”16 من وظائف . 3 ُعدَّت “الوقاية من حصول  الشرطة،  قانون  من  املادة 4  من  البند 8  يف 
الشرطة. 

14.General Prevention
15.Promotion rules
16.Prevention of crime
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يف النظام القانوين واللوائح التنفيذية ملنظمة السجون تكون »معرفة طرق الوقاية من حدوث اجلرائم« . 4
من مجلة وظائف هذه املنظمة. 

برائسة . 5 إنشاء مركز  لسنة 2010: »يتم  املعدل  املخدرات  قانون مكافحة  املادة 33 من  جاء يف 
رئيس اجلمهورية لغرض الوقاية من اإلدمان ومكافحة هتريب املخدرات أو املؤثرات العقلية الصناعية 
غري الدوائية من أي نوٍع كانت، من خالل مكافحة اإلنتاج والتوزيع والشراء والبيع وتعاطيها، واملواد 
األخرى املذكورة يف هذا القانون أيضاً، وستكون مجيع العمليات التنفيذية والقضائية وبرامج الوقاية 

والتعليم العام الدعاية ضد املخدرات مركزًة يف هذا املركز«.
تقّرر يف النظام التنفيذي لقانون مكافحة املخدرات يف البند 4: أن »ُتشّكل اللجان التخصصية حتت . 6

العامة ملركز مكافحة  التأهيل وغريها من قبل األمانة  العام والوقاية والعالج وإعادة  التعليم  عناوين 
املخدرات«. 

اقرُتح يف املادة 1 من نظام مراكز الرعاية بعد العالق »تشكيل دائرة الرعاية بعد العالج يف مراكز . 7
حدوث  من  الوقاية  هبدف  السجناء  وتوجيه  إصالح  بغية  الضرورة  حني  األقضية  ويف  احملافظات 

اجلرائم«.
     ُأكِّد يف البند 4 من السياسات العامة لنظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية على االستفادة من . 8

إمكانيات تنفيذ الربامج التطبيقية كافة للوقاية، وقـُّرِرت مواد يف تنفيذ هذه السياسة يف مسّودة قانون 
مكافحة املخدرات. 

أهم مؤشرات الوقاية القانونية: 
إقرار املواد القانونية لغرض الرعاية الدائمة لسجناء املخدرات بعد خروجهم من السجن. . 1
حل تعارض قوانني مكافحة املخدرات يف البعدين الوطين والدويل. . 2
احلد من عقوبة اإلعدام يف قانون مكافحة املخدرات وإقرار عقوبة احلبس أكثر من 15 سنة بداًل . 3

منها.
توافق عقوابت جرائم املخدرات بعضها مع بعضها اآلخر يف قانون مكافحة املخدرات.. 4
حل اإلهبامات واملآخذ املوجودة يف قانون مكافحة املخدرات احلايل. . 5
إقرار تعليمات قانونية لغرض فتح ملفات شخصية جملرمي املخدرات وإصدار وتنفيذ القوانني اجلنائية . 6

طبقاً للملفات املذكورة.
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منع تكرار اجلرمية من قبل جمرمي املخدرات ابختاذ التدابري القانونية املناسبة. . 7
الدعم القانوين لألشخاص الذين يتعاونون مع الشرطة بطريقة أو أخرى بغية القبض على العناصر . 8

النشطة يف حقل املخدرات.
القبض على مجيع املركبات احلاملة للمخدرات ومصادرهتا حىت يف حال كون املخدرات قد ُشحنت . 9

بدون إذن وعلم صاحب املركبة.
املوافقة على قانون شامل ومّيز يف حقل مكافحة املخدرات من قبل الربملان. . 10
مصادرة أموال املهربني إلناء ركائزهم املالية. . 11
حتديد التطبيق القانوين املناسب للمنظمات واملؤسسات املشاركة يف الوقاية اليت تفشل يف أداء . 12

املهام املوكلة اليها. 
دراسة اللوائح الالزمة للوقاية من اجلرائم وإقرارها. . 13
الرقابة الدائمة حلسن تنفيذ القوانني والسيما قوانني الوقاية. . 14
تكثيف عقوابت الغرامات يف قانون مكافحة املخدرات.. 15

الوقاية البيئية: 
املقصود ابلوقاية البيئية هو التدخل يف البيئة االجتماعية العامة واخلاصة ابلفرد، والبيئة االجتماعية 
واألسرة  احلي  تعين  اخلاصة  االجتماعية  والبيئة  للبلد،  والسياسية  والثقافية  االقتصادية  البيئة  تعين  العامة 
البيئية  البيئية هي األسلوب الذي يوىل االهتمام فيه بدور العوامل  وغريمها، وبناًء على هذا فإّن الوقاية 
أساس  على  البيئية هو  الوقاية  أسلوب  وإّن  االجتماعية.  ورفاهيتهم  الناس  واالجتماعية يف جودة حياة 
األنوذج البيئي-االجتماعي والتدخل التام واملؤثر ألصحاب املصاحل يف بيئة صغرية يقوم منتسبوها لرفع 
األفراد  تنظيم  وميثل  احمللية،  مع خططهم  منسجمة  اجتماعية  وظيفة  أبداء  مؤهالهتم  وتطوير  مستوايهتم 
للوصول إىل اهلدف املشرتك. ويغطي برانمج  العمل معاً  املتفقة على  واملنظمات والفئات والتشكيالت 
الوقاية البيئية األحياء ومراكز التدريب ومراكز العمل، ويعدُّ اهلدف األساس هلذه الربامج الوقائية هو رفع 

مستوى الصحة ورفاهية اجملتمع، وأهدافها اجلزئية هي: 
واملؤثرات  املخدرات  تعاطي  انتشار  وتقليص  احلماية،  عوامل  ومضاعفة  اخلطرة  العوامل  حتجيم 
العقلية، ورفع مستوى مشاركة الناس يف الرفاهية االجتماعية والنظافة؛ حيث إن كلها متّكن األفراد من حل 

مشكالهتم وهتيئة البيئة املناسبة لتطبيق االسرتاتيجيات )جنفي ابرند آابدي، 2008(. 
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قد رُّكز يف السنوات املاضية يف نتائج الدراسات والتحليالت املنجزة على دور الوقاية البيئية يف 
جناح الربامج التطبيقية للوقاية من تعاطي املخدرات واملواد النفسية، وخيوض مجلة من اخلرباء يف دور األسرة 
يف إطار الوقاية البيئية، وعلى هذا األساس تشتمل الوقاية االجتماعية األكثر تطبيقاً على الوقاية األسرية 

والوقاية التدريبية والوقاية اجملتمعية.  
الوقاية األسرية 

أ- مكانة الوقاية األسرية يف درء اإلدمان وجرائم املخدرات:
يـَُعدُّ فضاء األسرة البيئة األوىل اليت يعيش فيها الفرد، فيبدأ الطفل منذ والدته بتقليد األشخاص 
احمليطني به فترتسخ أفعاهلم يف ضمريه؛ ومن هنا ميكن أن تكون العوامل املختلفة ومن مجلتها توتر األسرة 
وافتقارها إىل احلنان وسلوك األبوين وما شاكلهما مؤثرًة يف سلوك الطفل ضمن حميط األسرة، وتكون 

أحياانً مدعاًة مليول الفرد إىل تعاطي املخدرات. 
ويعطي احلرمان الثقايف واالقتصادي واملشكالت الداخلية لألسرة والوالدين واالضطراابت النفسية 
نظرًة إجيابية لتعاطي املخدرات بطرٍق خمتلفٍة، ويكون ضعف الوعي يف هذا املوضوع احلساس من العوامل 
منها  متعددة  على مشكالت  املخدرات  تعاطي  ويؤثر  أيضاً،  املخدرات  بتعاطي  االبتداء  األساسية يف 
الطالق، وتفسخ األسرة، واضطراب اقتصاد األسرة، ومارسة العنف ضد املرأة، وارتفاع سنِّ الزواج وما 

شاهبها. 
ب- أهم مؤشرات الوقاية األسرية: 

وقاية البنية األسرية وإصالح اجلينات ووقاية األم من تعاطي املخدرات )حمدثي، 2012(. . 1
ابتعاد أفراد األسرة من خطر التلوث ابملخدرات وترك تسكني اآلالم ابملخدرات. . 2
تنسيق أقوال وأفعال األفراد األنوذجيني يف األسرة. . 3
جتنب تواصل األسر املتلوثة ابملخدرات. . 4
التعامل الصحيح ألفراد األسرة فيما بينهم.. 5
تعليم األطفال اهلدف املناسب وتشويقهم على النشاطات الصحية واإلبداعية. . 6
موازنة األسرة وتثبيتها ومراعاة االعتدال يف توفري مستلزماهتا. . 7
التدريب على مهارات احلياة احمللية، وكون األسرة األنوذج األمثل لألطفال. . 8
الوقاية من تبدد أواصر األسرة ومن الطالق واالضطراابت داخلها. . 9
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تعزيز األسس الدينية والعقدية واملعنوية لألسرة. . 10
توقي ابتالء األسرة ابلفقر االقتصادي والثقايف وغريمها. . 11
فصل األطفال عن األسرة املدمنة. . 12
ابتعاد األسرة عن السكن يف األحياء امللوثة ابملخدرات والسيما ضواحي املدن. . 13
االلتفات إىل مرحلة بلوغ األوالد وختطيهم تلك املرحلة من الطفولة إىل سن املراهقة. . 14
وضع اإلجراءات الواضحة لألسرة )أسعدي، 2010(. . 15

مراكز التدريب الوقائي:  
أ- مكانة مراكز الرتبية والتعليم يف الوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات:  

إن مراكز الرتبية والتعليم هي املركز األساس والرئيس لتعليم برامج الوقاية األولية من اإلدمان؛ وذلك 
لألسباب اآلتية: 

إّن فضاء مراكز التدريب والصفوف مها مركز للرتبية والتعليم. . 1
إن عدد الذين يتدربون يف هذه املراكز ويدرسون ما يقارب ربع سكان بلدان وهم األكثر إصابة من . 2

بني شرائح اجملتمع. 
أكثر املراهقني والشباب -إن مل يكن مجيعهم- يعدون املعلم واألستاذ األنوذج الذي حيتذى به. . 3
الذين يعملون يف هذه املراكز من املدربني واملستشارين مدربون على أداء وظيفتهم.. 4
يقضي املراهقون والشباب أغلب أوقاهتم املثمرة يف هذه املراكز. . 5
إّن ما يتعلمه التالميذ وطلبة اجلامعات عن طريق الكتب الدراسية أكثر أتثرياً ما يتعلمونه من املصادر . 6

األخرى. 
إن املعلم هو أكثر قدرًة من غريه على تقييم مستوى التعليم ومدى أتثريه؛ ألنه يقيم نتائج تدريسه . 7

لطلبته من خالل االمتحاانت اليت يؤدونا على مدى سنوات طويلة. 
الشخص الذي يتعلم مهارات احلياة احمللية منذ سن املراهقة يف مراكز التدريب سيكون شخصاً ماهراً . 8

ومقتدراً لدخوله يف اجملتمع وال يعرتيه الشطط بعد خترجه منها.
ترجع بداية تعاطي املخدرات لدى األغلبية من املدمنني إىل زمن املدرسة. . 9



حتديد األسلوب املؤثر للوقاية من اإلدمان على املخدرات يف ضوء االسرتاتيجيات املطّبقة يف إيران

19

إن أفضل فرتة إلعطاء املعلومات هي وقت ذهاب الفرد إىل املدرسة واجلامعة لعدة سنوات. . 10
مبقدور املدرسة واجلامعة أن تكوان مكاانً جيداً لكسب عدد من األفراد يف فرتة الدراسة. . 11
إن فرتة الدراسة هي مرحلة تقّبل التأثري بنحٍو أو آبخر؛ فمن هنا يالحظ تقّبل الربامج الوقائية . 12

بدرجة عالية. 
يبعث أداء الربامج الوقائية يف املدارس إىل تنفيذ هذه التدريبات بصورة تقدمية وطويلة األمد. . 13
توفر املدارس واجلامعات عن طريقها عملية انتقال أتثري التطبيقات والتدخالت بسائر اجملموعات . 14

اليت من قبيل األسرة واجملتمع.
إن التغطية الواسعة للربامج الوقائية يف املدارس واجلامعات ابعثة إىل أاّل تكون اجملموعات يف . 15

معرض اخلطر.
من املزااي املوجودة يف املدارس واجلامعات بصورة واقعية هو وجود القدرات واملصادر والكوادر . 16

البشرية؛ فإنا تسهل عملية تنفيذ الربامج الوقائية ابالندماج مع سائر برامج املدارس. 
سيكون إشراُك الوالدين وكوادر املدارس واألشخاص الرئيسيني واملؤسسات املعنية مؤثراً يف ارتفاع . 17

نسبة جناح ذلك األمر )أسعدي، 2010(. 
ب- أهم مؤشرات مراكز التدريب الوقائي: 

منع النتاجات املكتوبة واإللكرتونية السيئة. . 1
كفاءة موظفي مراكز التدريب. . 2
اطالع أولياء األمور واملربني على سلوك األوالد. . 3
املشاركة اجلماعية للتالميذ وطلبة اجلامعات يف النشاطات الال مدرسية. . 4
تعليم مهارات احلياة احمللية يف مراكز التعليم. . 5
االستفادة من الدروس املناسبة يف تعليم أضرار تعاطي املخدرات. . 6
التوعية على أضرار تعاطي املخدرات يف الكتب املنهجية الدراسية والكتب املساعدة. . 7
توظيف أساليب الوقاية املستندة إىل الدراسات احمللية يف مراكز التدريب. . 8
التعليم هبدف إجياد التنفر من املخدرات من قبل مراكز التدريب. . 9
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السيطرة على مسار البيت واملدرسة وحواليها. . 10
انتباه مسؤويل التعليم إىل حاجات املتعلمني وضبط النفس. . 11
إقامة دورات تدريبية أو طرق تغيري رؤية الطلبة. . 12
تعديل منهج التدريس وطريقة تعامل املعلم مع التلميذ. . 13
أو . 14 اإلدمان  إىل  طريقهم  يف  الذين  األشخاص  إىل  ابلنسبة  والعالج  االستشارة  إمكانية  توفري 

األشخاص املدمنني )املصدر نفسه(. 
الوقاية اجملتمعية: 

أ- مكانة الوقاية اجملتمعية يف الوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات: 
إن الوقاية اجملتمعية هي طريقة تضم مؤسسات اجتماعية خمتلفة، وُيستـََفاد فيها من الوسائل املذكورة 
إىل  املؤدية  العوامل  على  للسيطرة  معاً  املؤسسات  تلك  عمل  ويتضافر  االجتماعية17،  العدالة  نظام  يف 
حصول اجلرمية، فمن مر التغيري يف اهلياكل التنظيمية واألساليب التنفيذية تستطيع أن تستفيد من مشاركة 

احلد األقصى للمجتمع يف السيطرة على العوامل املؤدية إىل اجلرمية.
ب- املؤشرات املهمة للوقاية اجملتمعية: 

تعاون املراكز الصحية مع مؤسسات مكافحة اإلدمان.. 1
وسائل اإلعالم واملنظمات الثقافية.. 2
استثمار املراكز الرايضية والرتفيهية. . 3
ملء أوقات الفراغ ابلنشاطات املثمرة والبهيجة. . 4
مراقبة العاملني يف مراكز العمل وتفتيشهم بصورة دورية. . 5
متابعة اجملموعات املنحرفة. . 6
استتباب العدالة االجتماعية. . 7
منع الوصول إىل املخدرات. . 8
إقامة برامج موحدة ومنسقة للوقاية.. 9

إشراف الدولة على تنفيذ خطط الوقاية. . 10

17.The criminal justice system
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تدريب األسر واملسؤولني وغريمها. . 11
وقاية األفراد من العودة إىل املخدرات يف أثناء مدة العالج. . 12
تنمية نشاطات جمموعات االستشارة. . 13
تكرار اإلحصائيات ابستمرار حول أنواع املخدرات اليت يتعاطاها املدمنون. . 14
استدامة الدراسات، واكتشاف عوامل تعاطي املخدرات ومكافحتها )أسعدي، 2010(. . 15

تصنيف أنواع الوقاية اليت حبثت يف الدراسة
تصنيف أنواع الوقاية يف الوقاية من اإلدمان واجلرائم املتعلقة ابملخدرات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع الوقاية             الدرجة        املرتبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدينية                   29/2         4
القانونية                7/ 29        3
األسرية                  37/8        1
مراكز التدريب الوقائي   30/8         2
اجملتمعية                 20/5          5

بعد اجراء االستبيان املتعلق بتصنيف أنواع الوقاية املذكورة يف الدراسة آنفاً، وفحص مؤشراهتا من 
قبل اخلرباء الــ76 العاملني يف جمال مكافحة املخدرات يف حمافظة أردبيل، وبعد إجراء العمليات اإلحصائية 
عرب برانمج الــspss، مت تصنيف الوقاية األسرية يف املرتبة األوىل طبقاً للجدول املذكور آنفاً من أنواع 
أساليب الوقاية من اإلدمان واجلرائم املتعلقة ابملخدرات، ويـَُعدُّ هذا األسلوب أكثر أساليب الوقاية أتثرياً، 
مث يليه على الرتتيب أسلوب مراكز التدريب الوقائي، وأسلوب الوقاية القانونية، والوقاية الدينية، والوقاية 

اجملتمعية، حبسب معطيات الدراسة ميدانياً.  
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االستنتاجات 
وجرائم  اإلدمان  من  للوقاية  التطبيقية  األساليب  أنواع  حتديد  هو  الدراسة  هذه  من  اهلدف  إّن 

املخدرات، ومعرفة األسلوب األكثر أتثرياً يف الوقاية من اإلدمان واجلرائم املتعلقة ابملخدرات. 
وكان السؤال األساسي للبحث هو: ما أنواع االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان؟ وما 

مؤشرات كل واحدة منها؟ 
 وكانت اإلجابة عنه هي: أن االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من املخدرات تشمل: الوقاية الدينية 

والقانونية والبيئية )الوقاية األسرية والوقاية اجملتمعية ومراكز التدريب الوقائي(. 
ورجال  العلماء  طريق  املخدرات عن  تعاطي  الدعاية ضد  على  الدينية  الوقاية  مؤشرات  تنطوي 
الدين، واالستفادة من املؤسسات الدينية وقدرات خطباء املنابر يف التبليغ ضد تعاطي املخدرات، وتعزيز 

اإلميان ابملعتقدات الدينية ألفراد اجملتمع وما شاكل ذلك. 
مكافحة  قانون  املخدرات يف  املناسبة جلرائم  العقوابت  على  القانونية  الوقاية  مؤشرات  وتشتمل 
املخدرات، ورفع الغموض واالعرتاضات اليت تعرتي قانون مكافحة املخدرات احلايل، وتعزيز عقوبة الغرامة 

يف قانون مكافحة املخدرات وما إىل ذلك من أمور أخرى.
تعاطي  األمهات يف  تورط  وعدم  التحتية،  البنية  وقاية  على  األسرية  الوقاية  مؤشرات  واشتملت 

املخدرات، تنسيق أقوال األشخاص األنوذجينَي يف األسرة وأفعاهلم وغري ذلك. 
أما مؤشرات مراكز التدريب الوقائي فتحتوي على التدريب على برامج الوقاية يف مراكز التدريب، 

وكفاءة موظفي مراكز التدريب، واطالع أولياء األمور واملربني على سلوك األوالد، وسواها. 
وأخرياً املؤشرات املهمة للوقاية اجملتمعية اليت تشمل تعاون املراكز الصحية مع مؤسسات مكافحة 
املخدرات، ومعلومات وسائل اإلعالم واملنظمات الثقافية، وتنمية نشاطات جمموعات االستشارة وغريها 

من األمور.
الوقاية من  من غريها يف  أتثرياً  األكثر  االسرتاتيجية  ما  الذي كان:  الثاين  السؤال  واإلجابة عن 
وجرائم  اإلدمان  من  الوقاية  أساليب  بني  من  األوىل  املرتبة  يف  حل  الذي  األسلوب  أن  هي  اإلدمان؟ 
األسرية  الوقاية  اجملال، هو  عاماًل يف هذا  الذي مشل 76 خبرياً  امليداين  االستطالع  املخدرات حبسب 
التدريب  مراكز  أسلوب  الرتتيب  على  يليه  مث  األساليب،  من  غريه  من  أتثرياً  األكثر  األسلوب  بوصفه 

الوقائي، وأسلوب الوقاية القانونية والوقاية الدينية والوقاية اجملتمعية.
وألن فضاء األسرة هو البيئة األوىل اليت يعيش فيها الفرد، فيبدأ الطفل منذ والدته بتقليد األشخاص 
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احمليطني به فترتسخ أفعاهلم يف ضمريه؛ ومن هنا ميكن أن تكون العوامل املختلفة اليت من مجلتها توتر األسرة 
وافتقارها إىل احلنان وسلوك األبوين وما شاكلهما مؤثرًة يف سلوك الطفل ضمن حميط األسرة، وتكون 

أحياانً مدعاًة مليول الفرد إىل تعاطي املخدرات. 
ويعطي احلرمان الثقايف واالقتصادي واملشكالت الداخلية لألسرة والوالدين واالضطراابت النفسية 
نظرًة إجيابية لتعاطي املخدرات بطرٍق خمتلفٍة، ويـَُعدُّ ضعف التدريب يف هذا املوضوع من العوامل األساسية 
العاطفي،  لالحنراف  املخدرات  تعاطي  بداية  يف  مدخليٌة  وهناك  أيضاً،  املخدرات  بتعاطي  الشروع  يف 
والطالق، وتفسخ األسرة، واضطراب اقتصاد األسرة، ومارسة العنف ضد املرأة، وارتفاع سن الزواج، وما 

شاهبها من األمور. 
ففي ضوء ذلك مبقدور وعي األسرة أبضرار املخدرات وبرامج الوقاية األسرية أن تكون عماًل مؤثراً 

ومثمراً يف الوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات يف اجملتمع. 
ونظراً ألن الوقاية األسرية هي األسلوب األكثر أتثرياً يف اإلدمان وجرائم املخدرات فينبغي على 
األسر واملسؤولني أن أيخذوا ابحلسبان املؤشرات املقررة هلذا النوع من الوقاية املشتملة على تنسيق أقوال 
األشخاص األنوذجيني يف األسرة وأفعاهلم، واالبتعاد عن املشاعر املضرة، والرتبية اخلاطئة، وعدم تلوث أفراد 
األسرة ابملخدرات، والتعامل الصحيح ألفراد األسرة فيما بينهم، وجتنب خمالطة األسر امللوثة ابملخدرات، 
واالبتعاد عن األشخاص املدمنني والفاسدين، وموازنة األسرة وتثبيتها، وجتنب وقوع االضطراابت والطالق 

يف األسرة، وغري ذلك. 
ومن الضروري أيضاً أن تتابع أجهزة اإلعالم مثل اإلذاعة والتلفزيون والصحف نشاطاهتا حبرفية 
للعمل على الوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات يف ضوء املؤشرات املقررة للوقاية األسرية ولتوعية األسر. 
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