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 الشكر كالتقدير

 إىل وامؼرفان ابمشكر أثوجو أن إال املتواضع اجليد ميذا األخرية انومسات أضع انوأ ٌسؼين ال

منا نومثابرة يف امسؼي  دمعو املتواضلحتفزيه و  س َادة انوواء حازم غطا هللا مدٍر امرشطة امفوسطَنِة ػىل

 مثرة ًلدم الز  وال وكدم بسخاء، ًؼطي ٍزال وال أغطى، اذلي اإلوسان األس تاذ وراء امؼمل وامتطور وإىل

. د امفاضل أس تاذي األوىل انوحظة منذ واملالذ امؼون اكن اذلي واإلوسان امؼمل، مطاميب وجتربتو فكرة

 .امسؼود أبو غزيم

 وإرشادات مالحظات من بو زودين وما ،امرساةل ىذه ػىل إرشافو يف امشكر لك امشكر هل

 .امؼمل ىذا اجناز يف وامس ند امؼون اكهت

مه وفكر مػومي خالضة من اوأغطو  وافأحس ن واكدم اذلٍن ادلاكترة إىل متنانالا وغظمي امشكر لك

 .اآلداب لكَة يف وإخالص بطدق امؼومَة األماهة أدوا اذلٍن األفاضل أساثذيت مجَع إىل و

 أن وجل غز هلل ادلػاء وخامص ,املناكشة جلنة وأغضاء رئُس األساثذة ةحض  إىل ابمشكر وأثلدم

 .ياي وثلِ  مكراراهت غناء وتكبدمه ,ادلراسة هبذه اىامتهمم ػىل املثوبة هلم ؼظمًو   سؼهيم هلم ًبارك

 امرػاًة ورػاًيت ،امطحَح امتوجِو ثوجهييي يف سامه أو ساػد من لك إىل ابمشكر أثلدم نٌل

ة  .امرساةل ىذه إجناز سبِل يف امؼومَة املراجع املؼوومات، ثلدمي يف ابدر من لك واىل امطادكة، األخًو

 

 

 



 ج

 :قائمة المحتكيات

  

 أ  ............................................................................................ إقرار:
 ب  ................................................................................. الشكر والتقدير

 ط  ...................................................................................... الممخص :
Abstract ......................................................................................  ؾ 

 1 ............................................................. :اإلطار العاـ لمدراسة :الفصؿ األكؿ
 1 ...................................................................................... مقدمة 1.1
 3 ............................................................................. إشكالية الدراسة 1.2
 4 .............................................................................. أىمية الدراسة 1.3
 4 ............................................................................. أىداؼ الدراسة 1.4
 6 ...............................................................................أسئمة الدراسة 1.5

 8 ................................................ :اإلطار النظرم كالدراسات السابقة :الفصؿ الثاني
 8 ................................................. مفيـو المخدرات والمصطمحات المرتبطة بيا 2.1

 10 .............................................................. وتصنيؼ المخدرات: 2.1.2
 13 ............................................. اآلثار المترتبة عمى تعاطي المخدرات 2.1.2
 18 ............................................ العوامؿ المؤدية إلى تعاطي المخدرات: 2.1.3
 27 ........................................ خدرات:النظريات المفسرة لظاىرة تعاطي الم 2.14
 38 .......................................... سياسات مكافحة ظاىرة تعاطي المخدرات: 2.15

 39 ..................................................................... الوقاية مف المخدرات 2.2
 39 ...................................................... مفيـو الوقاية مف المخدرات: 2.2.1
 43 .......................... دور المؤسسات الرسمية في الوقاية مف تعاطي المخدرات: 2.2.2
 50 .......................... سات األىمية في الوقاية مف تعاطي المخدرات:دور المؤس 2.2.3
 51 .............................. دور وسائؿ اإلعالـ في الوقاية مف تعاطي المخدرات: 2.2.4

 55 ..................................................................... الدراسات السابقة 2.3



 د

 55 .................................................................. الدراسات العربية 2.3.1
 59 ................................................................الدراسات األجنبية: 2.3.2

 62 ............................................................ :الطريقة كاإلجراءات :الفصؿ الثالث
 62 .................................................................................... مقدمة 3.1
 62 ............................................................................. منيج الدراسة 3.2
 62 .......................................................................... مجتمع الدراسة: 3.3
 63 ............................................................................. عينة الدراسة 4.3
 69 ........................................................................... أدوات الدراسة: 3.5
 70 ............................................................................. صدؽ األداة: 3.6
 70 .............................................................................. ثبات األداة: 3.7
 70 .........................................................................إجراءات الدراسة: 3.8
 71 ......................................................................... متغيرات الدراسة: 3.9

 72 ........................................................ عرض النتائج كمناقشتيا :الفصؿ الرابع
 72 ............................................................................ نتائج الدراسة: 4.1

 84 .............................................. النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الثاني: 4.1.1
 88 ............................................. النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الثالث: 4.1.2

 122 .................................................................... استنتاجات الدراسة: 4.2
 122 .......................................................... استنتاجات المتعاطيف: 4.2.1
 126 ......................................... سسات الرسمية واألىمية:استنتاجات المؤ  4.2.2

 129 ............................................................................ التوصيات: 4.3
 131 ................................................................................ قائمة المراجع

 
 

 

 



ٖ 

 قائمة الجداكؿ 

 الصفحة جدكؿعنكاف ال الرقـ

وصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف والمؤسسات التي تعنى  1
 بالمتعاطيف

63 

 64 توزيع عينة المتعاطيف في  الدراسة حسب متغير العمر 2

 65 توزيع عينة المتعاطيف في  الدراسة حسب متغير التحصيؿ العممي 3

 66 تماعيةتوزيع عينة المتعاطيف في  الدراسة حسب متغير الحالة االج 4

 67 توزيع عينة المتعاطيف في  الدراسة حسب متغير المينة 5

 68 السكف توزيع عينة المتعاطيف في  الدراسة حسب متغير طبيعة 6

 70 معامؿ الثبات ألداة الدراسة 7

 72 وصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا لمتغير العمر 8

 73 تغير أوقات الفراغوصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا لم 9

 74 وصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا لسبب التعاطي 10

وصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا لكيفية الحصوؿ عمى  11
 المخدرات

75 

وصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا لنوع المخدر األوؿ  12
 المتعاطى

76 

 77 لممخدر المستخدـ وصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا 13

 78 وصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا لمكاف التعاطي 14



ٚ 

 الصفحة جدكؿعنكاف ال الرقـ

 79 وصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا لكيفية تعاطي المخدرات 15

وصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا لحدوث تأثير أثناء  16
 التعاطي

81 

 82 انتشار المخدراتوصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا لسبب  17
وصؼ مجتمع الدراسة مف المتعاطيف وفقا لمدرجة الكمية لسبب  18

 انتشار المخدرات
83 

نتائج تحميؿ التبايف األحادي، لفحص داللة الفروؽ في استجابات  19
عينة الدراسة مف المدمنيف حوؿ دور  السياسات والخدمات  أفراد

اطي المخدرات في الضفة لممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة تع
 متغير العمر. إلىالغربية  تعزى 

84 

نتائج تحميؿ التبايف األحادي، لفحص داللة الفروؽ في استجابات  20
افراد عينة الدراسة مف المدمنيف حوؿ دور  السياسات والخدمات 
لممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة تعاطي المخدرات في الضفة 

 تغير التحصيؿ العممي.م إلىالغربية  تعزى 

85 

نتائج تحميؿ التبايف األحادي، لفحص داللة الفروؽ في استجابات  21
عينة الدراسة مف المدمنيف حوؿ دور  السياسات والخدمات  أفراد

لممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة تعاطي المخدرات في الضفة 
 متغير الحالة االجتماعية. إلىالغربية  تعزى 

86 

نتائج تحميؿ التبايف األحادي، لفحص داللة الفروؽ في استجابات     22
عينة الدراسة مف المدمنيف حوؿ دور  السياسات والخدمات  أفراد

لممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة تعاطي المخدرات في الضفة 
 متغير المينة. إلىالغربية  تعزى 

86 



 ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة جدكؿعنكاف ال الرقـ

ة الفروؽ في استجابات نتائج تحميؿ التبايف األحادي، لفحص دالل 23
عينة الدراسة مف المدمنيف حوؿ دور  السياسات والخدمات  أفراد

لممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة تعاطي المخدرات في الضفة 
 متغير طبيعة المسكف. إلىالغربية  تعزى 

87 



 ذ

 المالحؽ: فيرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الممحؽعنكاف  الرقـ
 137 قائمة المحكميف 1
 138 المتعاطيف والمقابالت استبانة 2
 141 لمؤسسات الحكوميةاالستبياف الخاص بالمسؤوليف في ا 3
 143 االستبياف المعد الستخداـ الضابطة الجمركية 4
 145 لعدؿاالستبياف المعد الستخداـ وزارة ا 5
 148 االستبياف المعد الستخداـ حدود الدولة 6
 149 االستبياف المعد الستخداـ المنظمات غير الحكومية 7
 151 أالجتماعيواالستبياف المعد الستخداـ وزارة الشؤوف  8
 153 االستمارة المعدة الستخداـ لممصحات 9
 156 االستبياف المعد الستخداـ وزارة الصحة 10
 158 االستبياف الخاص الستخداـ وسائؿ االعالـ 11
 160 االستبياف المعد الستخداـ وزارة الشباب والرياضة 12
 162 االستبياف المعد الستخداـ إدارة مكافحة المخدرات 13
 164 االستبياف المعد الستخداـ قسـ مكافحة المخدرات 14
 166 استمارة الموافقة عمى المشاركة باالستبياف 15



 ط

 الممخص :

الرسػػػػػػمية  التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى دور السياسػػػػػػات والخػػػػػػدمات لممؤسسػػػػػػات إلػػػػػػىىػػػػػػدفت ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة 

واألىميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مكافحػػػػػػػػة تعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات فػػػػػػػػي الضػػػػػػػػفة الغربيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف وجيػػػػػػػػة نظػػػػػػػػر المتعػػػػػػػػاطيف 

فػػػػػػي دراسػػػػػػتو،  يوالعػػػػػػامميف فػػػػػػي تمػػػػػػؾ المؤسسػػػػػػات، وقػػػػػػد اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػنيج الوصػػػػػػفي التحميمػػػػػػ

حيػػػػػث تمثػػػػػؿ مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة بالمتعػػػػػاطيف فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة والعػػػػػامميف فػػػػػي المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية 

( عػػػػػامال فػػػػػي المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية 141و   ،( متعاطيػػػػػا146بمغػػػػػت عينػػػػػة الدراسػػػػػة  واألىميػػػػػة، وقػػػػػد 

سػػػػػتبانة تػػػػػـ إمؤسسػػػػػة، وقػػػػػد تمثمػػػػػت أداة الدراسػػػػػة ب( 12واألىميػػػػػة فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة مػػػػػوزعيف عمػػػػػى  

 .توزيعيا عمى المتعاطيف، ومقابمة تـ توزيعيا عمى العامميف في المؤسسات الرسمية

ففػػػػػي مػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالمتعػػػػػاطيف يتضػػػػػح أف  ،سػػػػػتنتاجاتعػػػػػدد مػػػػػف اال إلػػػػػىالباحػػػػػث وقػػػػد توصػػػػػؿ 

دى نشػػػػر لػػػػتلػػػػـ يكممػػػػوا الثانويػػػػة العامػػػػة، وأنيػػػػا ت الػػػػذيف األفػػػػرادالمخػػػػدرات تنتشػػػػر بشػػػػكؿ أساسػػػػي لػػػػدى 

ظػػػػاىرة التعػػػػاطي تنتشػػػػر لػػػػدى العػػػػاطميف عػػػػف العمػػػػؿ بدرجػػػػة أكبػػػػر  المتػػػػزوجيف أكثػػػػر مػػػػف غيػػػػرىـ، وأف

دى أزواجيػػػػػػػػػـ وأبنػػػػػػػػػائيـ، وأف بعػػػػػػػػػض مػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػرىـ، ويتضػػػػػػػػػح أف أغمبيػػػػػػػػػة المتعػػػػػػػػػاطيف يسػػػػػػػػػكنوف لػػػػػػػػػ

والػػػػػبعض يرتػػػػػاد المالىػػػػػي الميميػػػػػة،  ،المتعػػػػػاطيف يقضػػػػػوف أوقػػػػػات فػػػػػراغيـ فػػػػػي زيػػػػػارة األىػػػػػؿ واألقػػػػػارب

كمػػػػا يتضػػػػح أف سػػػػبب تعػػػػػاطي المخػػػػدرات تمثػػػػؿ فػػػػػي الرغبػػػػة مػػػػف الػػػػػتخمص مػػػػف المشػػػػاكؿ، والشػػػػػعور 

ؿ عمػػػػػػػى بشػػػػػػكؿ أفضػػػػػػػؿ، واالسػػػػػػػتمتاع مػػػػػػػع األصػػػػػػػدقاء، كمػػػػػػا يتضػػػػػػػح أف الطريقػػػػػػػة األفضػػػػػػػؿ لمحصػػػػػػػو 

المخػػػػػػدرات تمثمػػػػػػت مػػػػػػف خػػػػػػالؿ األصػػػػػػدقاء، وأف الحشػػػػػػيش أكثػػػػػػر أنػػػػػػواع المخػػػػػػدرات تعاطيػػػػػػا، وتعتبػػػػػػر 

فػػػػػي  لمتعػػػػػاطوف، ويتضػػػػػح أف السػػػػػبب الػػػػػرئيساألمػػػػػاكف الميجػػػػػورة أكثػػػػػر األمػػػػػاكف التػػػػػي يمجػػػػػأ إلييػػػػػا ا

 .انتشار المخدرات في الضفة الغربية ىو االحتالؿ اإلسرائيمي
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أف تصػػػػػورات تمػػػػػؾ  إلػػػػػىواألىميػػػػػة فتوصػػػػػمت الدراسػػػػػة  سػػػػػميةأمػػػػػا فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالمؤسسػػػػػات الر 

دراسػػػػػػات عمميػػػػػػة، وأف السػػػػػػبب  وليسػػػػػػت بنػػػػػػاء عمػػػػػػى ،وؿ ظػػػػػػاىرة المخػػػػػػدرات انطباعيػػػػػػةحػػػػػػالمؤسسػػػػػػات 

، والوضػػػػع االقتصػػػػادي وقمػػػػة الػػػػوعي اإلسػػػػرائيميفػػػػي انتشػػػػار المخػػػػدرات تمثػػػػؿ فػػػػي االحػػػػتالؿ  الػػػػرئيس

ة ىػػػػػػػذه الظػػػػػػػاىرة لػػػػػػػدى تمػػػػػػػؾ سػػػػػػػتراتيجيات واضػػػػػػػحة لمكافحػػػػػػػا  كمػػػػػػػا يتضػػػػػػػح أنػػػػػػػو ال يوجػػػػػػػد سياسػػػػػػػات و 

المؤسسػػػػػات، وتمثمػػػػػت طػػػػػرؽ المكافحػػػػػة لػػػػػدى تمػػػػػؾ المؤسسػػػػػات بالتوعيػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػف العػػػػػالج، وتوصػػػػػؿ 

فػػػػػػػي مكافحػػػػػػػة تعػػػػػػػاطي المخػػػػػػػدرات، ويتضػػػػػػػح أف  األفػػػػػػػراداحػػػػػػػث أف المشػػػػػػػاركة ضػػػػػػػعيفة مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الب

 .العالقة غير واضحة بيف عمؿ تمؾ المؤسسات

دراسػػػػػػػة مسػػػػػػػحية عمميػػػػػػػة  إجػػػػػػػراءة ويوصػػػػػػػي الباحػػػػػػػث بعػػػػػػػدد مػػػػػػػف التوصػػػػػػػيات أبرزىػػػػػػػا ضػػػػػػػرور 

سػػػػػػػػػػتراتيجيات واضػػػػػػػػػػحة بػػػػػػػػػػيف ا  ة وضػػػػػػػػػػع سياسػػػػػػػػػػات و ر حػػػػػػػػػػوؿ ظػػػػػػػػػػاىرة تعػػػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػػػدرات، وضػػػػػػػػػػرو 

لمكافحػػػػػػػػة تعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات، وضػػػػػػػػرورة التنسػػػػػػػػيؽ الكامػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف  واألىميػػػػػػػػةالمؤسسػػػػػػػػات الرسػػػػػػػػمية 

الدراسػػػػػػػة بضػػػػػػػرورة  أوصػػػػػػػتوضػػػػػػػرورة توحيػػػػػػػد جيودىػػػػػػػا فػػػػػػػي مرجعيػػػػػػػة مشػػػػػػػتركة، كمػػػػػػػا  ،المؤسسػػػػػػػات

قػػػػػػادر عمػػػػػػى مواجيػػػػػػة ىػػػػػػذه الظػػػػػػاىرة ميػػػػػػدانيا، وضػػػػػػرورة تشػػػػػػديد العقوبػػػػػػة عمػػػػػػى  منػػػػػػيأإعػػػػػػداد كػػػػػػادر 
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and workers 
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Supervision: Dr. azmi abu saud 

Abstract : 

This study aimed to identify the role of policies and service providers in their fight against 

drug abuse in the West Bank as perceived by  drug users and staff in institutions that 

provide services. The study design employed by the researcher was cross sectional with a 

random representative sample of drug users (146). He also interviewed all services 

providers in the West Bank (12). 

The study showed that the characteristics of drug users were mainly uneducated, 

unemployed and married, with a significant number living with  their spouses and  

children. The most cited causes for becoming drug users were the desire to overcome 

problems  and feel relieved from society’s. Cannabis was the major drug sought by drug 

users and they cited Israeli occupation as the driving force.  

The study has also showed that service providers lacked any coordination amongst them as 

well as any clear strategy on how to combat the spread of drug use and which scientific 

approach to follow in treating drug users.  

. The researcher made several recommendations chief amongst them clear policies and 

coherent strategies amonst service providers; develop standard protocols for service 

provision; train a cadre who is competent in addressing the problem; and the criminal 

justice  need to impose harsher  against drug promoters.  
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 :الفصؿ األكؿ

___________________________________________________________ 

 :اإلطار العاـ لمدراسة

 مقدمة 1.1

المخػػػػػدرات ىػػػػػي اآلفػػػػػة الخطيػػػػػرة القاتمػػػػػة التػػػػػي بػػػػػدأت تنتشػػػػػر فػػػػػي اآلونػػػػػة األخيػػػػػرة فػػػػػي كافػػػػػة   

المجتمعػػػػػػات بشػػػػػػكؿ لػػػػػػـ يسػػػػػػبؽ لػػػػػػو مثيػػػػػػؿ، حتػػػػػػى أصػػػػػػبحت خطػػػػػػرًا ييػػػػػػدد ىػػػػػػذه المجتمعػػػػػػات وينػػػػػػذر 

وقػػػػػد ثبػػػػػت مػػػػػف األبحػػػػػاث والدراسػػػػػات العمميػػػػػة أف المخػػػػػدرات تشػػػػػؿ إرادة اإلنسػػػػػاف، وتػػػػػذىب رىػػػػػا، بانييا

إلدمػػػػػػاف، وتعػػػػػػد مشػػػػػػكمة المخػػػػػػدرات مػػػػػػف بعقمػػػػػػو، وتبعػػػػػػًا النتشػػػػػػار المخػػػػػػدرات ازداد حجػػػػػػـ التعػػػػػػاطي وا

خطػػػػػػػر المشػػػػػػػاكؿ الصػػػػػػػحية واالجتماعيػػػػػػػة والنفسػػػػػػػية التػػػػػػػػي تواجػػػػػػػو العػػػػػػػالـ أجمػػػػػػػع وطبقػػػػػػػا لتقػػػػػػػػديرات أ

 أومميػػػػػػػوف مػػػػػػػف البشػػػػػػػر يتعػػػػػػػاطوف المخػػػػػػػدرات  800لصػػػػػػػحية العالميػػػػػػػة يوجػػػػػػػد حػػػػػػػوالي المؤسسػػػػػػػات ا

 (22: 2004  حماد، .ياعمي يدمنوف

الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى  إلػػػػػىواإلدمػػػػػاف عمػػػػػى مخػػػػػدر مػػػػػا، يعنػػػػػي تكػػػػػوف رغبػػػػػة قويػػػػػة وممحػػػػػة تػػػػػدفع المػػػػػدمف 

اسػػػػتحالة اإلقػػػػالع عنػػػػو سػػػػواء  أووسػػػػيمة وزيػػػػادة جرعتػػػػو مػػػػف آف آلخػػػػر، مػػػػع صػػػػعوبة  ةالمخػػػػدر وبأيػػػػ

وعػػػػػػادة مػػػػػػا يعػػػػػػاني المػػػػػػدمف مػػػػػػف قػػػػػػوة دافعػػػػػػة  ،لتعػػػػػػود أنسػػػػػػجة الجسػػػػػػـ عضػػػػػػويا أوتمػػػػػػاد النفسػػػػػػي لالع

 .العضوي أوو سبب ذلؾ االعتماد النفسي  ،قيرية داخمية لمتعاطي

االقتصػػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػػة لتجعػػػػػػػؿ مػػػػػػػف و و لقػػػػػػػد تضػػػػػػػافرت عديػػػػػػػد مػػػػػػػف العوامػػػػػػػؿ السياسػػػػػػػية، 

الخبػػػػػراء بػػػػػاألمـ المتحػػػػػدة   إف وضػػػػػع  كمػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي بيػػػػػاف لجنػػػػػة أو ،المخػػػػػدرات خطػػػػػرا ييػػػػػدد العػػػػػالـ
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وأف المػػػػػروجيف قػػػػػد تحػػػػػالفوا مػػػػػع جماعػػػػػات  ،المخػػػػػدرات بأنواعيػػػػػا فػػػػػي العػػػػػالـ قػػػػػد تفػػػػػاقـ بشػػػػػكؿ مػػػػػزعج

 (33: 2009 الزراد،  .إرىابية دولية لترويج المخدرات في دوؿ العالـ

وتعتبػػػػػر مشػػػػػكمة المخػػػػػدرات مػػػػػف أعقػػػػػد المشػػػػػاكؿ التػػػػػي تواجػػػػػو المجتمػػػػػع الػػػػػدولي فػػػػػي الوقػػػػػت 

وىػػػػػي ليسػػػػػت أقػػػػػؿ خطػػػػػورة مػػػػػف مشػػػػػكمة اإلرىػػػػػاب، وال يكػػػػػاد يفمػػػػػت منيػػػػػا أي مجتمػػػػػع سػػػػػواء  ،ىفالػػػػػرا

، وعمػػػػػى الصػػػػػعيد الفمسػػػػػطيني تعتبػػػػػر ظػػػػػاىرة المخػػػػػدرات ظػػػػػاىرة خطيػػػػػرة يعمػػػػػؿ ناميػػػػػاً  أوكػػػػػاف متقػػػػػدمًا 

ومنػػػػػػاطؽ معينػػػػػػة مػػػػػػف  عمومػػػػػػاً  اإلسػػػػػػرائيمي عمػػػػػػى ترويجيػػػػػػا ونشػػػػػػرىا فػػػػػػي الضػػػػػػفة الغربيػػػػػػة االحػػػػػػتالؿ

، وذلػػػػؾ لخمػػػػؽ جيػػػػؿ مػػػػف الشػػػػباب الفمسػػػػطيني منحػػػػرؼ عػػػػف قيمػػػػو الوطنيػػػػة خصوصػػػػاً  الضػػػػفة الغربيػػػػة

واألخالقيػػػػػة واالجتماعيػػػػػة، ولمػػػػػا تشػػػػػكمو المخػػػػػدرات مػػػػػف تػػػػػأثير كبيػػػػػر عمػػػػػى انتشػػػػػار ظػػػػػاىرة الجريمػػػػػة 

فػػػػػي مكافحػػػػػة  اقتصػػػػػاديافػػػػػي إرىػػػػػاؽ المجتمػػػػػع الفمسػػػػػطيني  اإلسػػػػػرائيمياالحػػػػػتالؿ  أىػػػػػداؼممػػػػػا يحقػػػػػؽ 

 (43: 2003 الجيوسي،  .ىذه الظاىرة

وتكمػػػػػف أىميػػػػػة ىػػػػػذه المشػػػػػكمة فػػػػػي أنيػػػػػا تمػػػػػس حيػػػػػاة المػػػػػدمف الشخصػػػػػية واالجتماعيػػػػػة مػػػػػف جميػػػػػع    

بينػػػػػػو وبػػػػػيف أفػػػػػراد أسػػػػػرتو، وتتمثػػػػػػؿ  أو ،الجوانػػػػػب سػػػػػواء كػػػػػاف ذلػػػػػؾ يتمثػػػػػػؿ فػػػػػي صػػػػػورتو أمػػػػػاـ نفسػػػػػو

، وأىػػػػػـ وو وتمسػػػػػو مػػػػػف جميػػػػػع الجوانػػػػػب الرئيسػػػػػأىميػػػػة المشػػػػػكمة بالنسػػػػػبة لممجتمػػػػػع فػػػػػي أنيػػػػػا تحػػػػػيط بػػػػ

زيػػػػػادة نسػػػػػبة الجػػػػػرائـ  إلػػػػػىحيػػػػػث أدى انتشػػػػػار اإلدمػػػػػاف  ،مػػػػػف المجتمػػػػػع واسػػػػػتقرارهىػػػػػذه الجوانػػػػػب ىػػػػػو أ

 (2006:28تحدث أغمبيا تحت تأثير اإلدماف  مشاقبة،والعنؼ التي 

 ةالمجتمعػػػػات كافػػػػة، فيػػػػي تيػػػػدد الحيػػػػا ومػػػػف المعػػػػروؼ التػػػػأثيرات السػػػػمبية النتشػػػػار المخػػػػدرات فػػػػي   

اسػػػػػػػػتقرار األمػػػػػػػػف فػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػع، ىػػػػػػػػذا عػػػػػػػػدـ  إلػػػػػػػػىاالقتصػػػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػػػة والسياسػػػػػػػػية، وتػػػػػػػػؤدي 

مراض عػػػػػاطي وأسػػػػػرتو، مػػػػػف حيػػػػػث اإلصػػػػػابة بػػػػػاألالتػػػػػأثيرات السػػػػػمبية التػػػػػي تمحػػػػػؽ بالمت إلػػػػػىباإلضػػػػػافة 

 .وازدياد المشاكؿ األسرية
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ويبػػػػػرز دور المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية وغيػػػػػر الرسػػػػػمية فػػػػػي وضػػػػػع السياسػػػػػات المناسػػػػػبة لمكافحػػػػػة ىػػػػػذه   

الضػػػػفة الغربيػػػػة مػػػػف معيقػػػػات تحػػػػوؿ دوف قػػػػدرتيا عمػػػػى الظػػػػاىرة، حيػػػػث تعػػػػاني ىػػػػذه المؤسسػػػػات فػػػػي 

مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ التغمػػػػػػػب عمػػػػػػػى ظػػػػػػػاىرة انتشػػػػػػػار المخػػػػػػػدرات فػػػػػػػي  ،تقػػػػػػػديـ الخػػػػػػػدمات المناسػػػػػػػبة لممتعػػػػػػػاطيف

الضػػػػػػػفة الغربيػػػػػػػة، كقمػػػػػػػة المػػػػػػػوارد الماليػػػػػػػة المخصصػػػػػػػة لمكافحػػػػػػػة ظػػػػػػػاىرة انتشػػػػػػػار المخػػػػػػػدرات لتمػػػػػػػؾ 

فيػػػػػة واجتماعيػػػػػة تسػػػػػاىـ مػػػػػف المؤسسػػػػػات، ولكػػػػػف يمكػػػػػف لتمػػػػػؾ المؤسسػػػػػات تقػػػػػديـ خػػػػػدمات ماديػػػػػة وثقا

 .خالليا مكافحة تعاطي المخدرات في الضفة الغربية

 إشكالية الدراسة 1.2

ازدادت جػػػػػرائـ المخػػػػػدرات فػػػػػي السػػػػػنوات األخيػػػػػرة فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة بشػػػػػكؿ ممحػػػػػوظ، سػػػػػواء كػػػػػاف   

تعاطييػػػػػػا، حيػػػػػػث ارتفعػػػػػػت نسػػػػػػبة ضػػػػػػبط المخػػػػػػدرات فػػػػػػي عػػػػػػاـ  أوترويجيػػػػػػا  أومػػػػػػف خػػػػػػالؿ زراعتيػػػػػػا 

فػػػػػي  2016فقػػػػػط مػػػػػف العػػػػػاـ  األوؿكيمػػػػػو جػػػػػراـ فػػػػػي الربػػػػػع  250 إلػػػػػىكيمػػػػػو جػػػػػراـ  65مػػػػػف  2014

التقريػػػػػػر الصػػػػػػػادرة عػػػػػػػف إدارة المخػػػػػػدرات فػػػػػػػي الشػػػػػػػرطة الفمسػػػػػػػطينية، ووفقػػػػػػا لدراسػػػػػػػة أجراىػػػػػػػا الجيػػػػػػػاز 

 80000 إلػػػػػػى 2011المركػػػػػػزي لاحصػػػػػػاء الفمسػػػػػػطيني بمػػػػػػ  عػػػػػػدد المتعػػػػػػاطيف لممخػػػػػػدرات فػػػػػػي عػػػػػػاـ 

 ة بما فييا القدس وغزة. متعاطي ومدمف في األراضي الفمسطيني

الجػػػػرائـ،  ىػػػػذه ىػػػػذا األمػػػػر الغريػػػػب عػػػػف المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني وعاداتػػػػو وقيمػػػػو التػػػػي ال تقبػػػػؿ بمثػػػػؿ   

انتشػػػػػار ىػػػػػذه الظػػػػػاىرة فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة، وعميػػػػػو  إلػػػػػىوىنالػػػػػؾ العديػػػػػد مػػػػػف العوامػػػػػؿ التػػػػػي تػػػػػؤدي 

تقػػػػػدميا المؤسسػػػػػات  ة الدراسػػػػػة فػػػػػي محاولػػػػػة التعػػػػػرؼ عمػػػػػى السياسػػػػػات والخػػػػػدمات التػػػػػيتكمػػػػػف إشػػػػػكالي

 .الرسمية وغير الرسمية لمكافحة تعاطي المخدرات في الضفة الغربية
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 أىمية الدراسة 1.3

تكمػػػػف أىميػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف الناحيػػػػة النظريػػػػة كػػػػوف ىػػػػذه الدراسػػػػة ىػػػػي األولػػػػى فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة     

مجتمػػػػػع  عمػػػػػى حػػػػػد عمػػػػػـ الباحػػػػػث( والتػػػػػي تسػػػػػمط الضػػػػػوء عمػػػػػى ىػػػػػذه المشػػػػػكمة الخطيػػػػػرة التػػػػػي تيػػػػػدد ال

الفمسػػػػػػطيني، وتناولػػػػػػت موضػػػػػػوع دراسػػػػػػة السياسػػػػػػات والخػػػػػػدمات لممؤسسػػػػػػات الرسػػػػػػمية وغيػػػػػػر الرسػػػػػػمية 

فػػػػػػي مكافحػػػػػػة تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات فػػػػػػي الضػػػػػػفة الغربيػػػػػػة، لػػػػػػذلؾ سػػػػػػتعمؿ ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى إغنػػػػػػاء 

 .األدب النظري بيذا الموضوع

ورسػػػػػـ السياسػػػػػات  أمػػػػػا مػػػػػف الناحيػػػػػة العمميػػػػػة، فػػػػػإف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة ستسػػػػػاعد أصػػػػػحاب اتخػػػػػاذ القػػػػػرار   

العامػػػػػة فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة، وخصوصػػػػػا إدارة مكافحػػػػػة المخػػػػػدرات فػػػػػي جيػػػػػاز الشػػػػػرطة الفمسػػػػػطينية، 

تعػػػػاطي المخػػػػدرات فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة، كمػػػػا ستسػػػػاىـ فػػػػي  إلػػػػىفػػػػي التعػػػػرؼ عمػػػػى العوامػػػػؿ المؤديػػػػة 

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى طػػػػػرؽ مكافحػػػػػة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة، ممػػػػػا سػػػػػيمكنيا مػػػػػف وضػػػػػع 

 .ستراتيجيات المناسبة بناء عمى ما ستقدمو ىذه الدراسةواإل الخطط

 أىداؼ الدراسة 1.4

 : تيةيؽ األىداؼ اآلستحاوؿ الدراسة تحق

التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى السياسػػػػػػػػات والخػػػػػػػػدمات لممؤسسػػػػػػػػات الرسػػػػػػػػمية واألىميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مكافحػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػاطي  -

 .المدمنيف نظرالمخدرات في الضفة الغربية مف وجية 

والخػػػػػػػػدمات لممؤسسػػػػػػػػات الرسػػػػػػػػمية واألىميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مكافحػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػاطي التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى السياسػػػػػػػػات  -

 .العامميف نظرالمخدرات في الضفة الغربية مف وجية 
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  .تصورات المؤسسات الرسمية واألىمية حوؿ أسباب مشكمة المخدرات في فمسطيفتبياف  -

حػػػػػوؿ المؤسسػػػػػات التػػػػػي يتوجػػػػػب القػػػػػائميف عمػػػػػى المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة تصػػػػػورات تحديػػػػػد  -

 .مييا التعامؿ مع مشكمة المخدرات في فمسطيفع

تصػػػػػورات المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة حػػػػػوؿ السياسػػػػػات الخاصػػػػػة التػػػػػي تيػػػػػدؼ التعػػػػػرؼ عمػػػػػى  -

 . لحماية الشباب مف خطر اإلدماف

والخػػػػػػػدمات التػػػػػػػي  ،توضػػػػػػػيح تصػػػػػػػورات المؤسسػػػػػػػات الرسػػػػػػػمية واألىميػػػػػػػة حػػػػػػػوؿ طبيعػػػػػػػة مشػػػػػػػاركتيـ -

 .ب مف خطر اإلدمافيقدمونيا والتي تيدؼ لحماية الشبا

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى تصػػػػػورات المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة حػػػػػوؿ الطػػػػػرؽ المثمػػػػػى لمتعامػػػػػؿ مػػػػػع ظػػػػػاىرة  -

 .المخدرات في فمسطيف

تبيػػػػػػاف تصػػػػػػػورات المؤسسػػػػػػات الرسػػػػػػػمية واألىميػػػػػػػة حػػػػػػوؿ الصػػػػػػػعوبات والمشػػػػػػكالت التػػػػػػػي تػػػػػػػواجييـ  -

 .في التعامؿ مع ظاىرة المخدرات في فمسطيف

المؤسسػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػة حػػػػػوؿ العالقػػػػة بػػػػػيف المؤسسػػػػات الرسػػػػػمية مػػػػػا ىػػػػي تصػػػػػورات  تحديػػػػد -

 .وتعاونيا في التعامؿ مع ظاىرة المخدرات في فمسطيف واألىمية

التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى  تصػػػػػػػػورات المؤسسػػػػػػػػات الرسػػػػػػػػمية واألىميػػػػػػػػة حػػػػػػػػوؿ تقػػػػػػػػيـ العمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى مكافحػػػػػػػػة  -

 .المخدرات في فمسطيف
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 أسئمة الدراسة 1.5

 :ى التساؤؿ الرئيساسة اإلجابة عمستحاوؿ الدر 

مػػػػػا دور السياسػػػػػات والخػػػػػدمات لممؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة فػػػػػي مكافحػػػػػة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات فػػػػػي 

 المدمنيف والعامميف؟ نظرالضفة الغربية مف وجية 

 :اآلتية األسئمةويتفرع منو 

مػػػػػا دور السياسػػػػػات والخػػػػػدمات لممؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة فػػػػػي مكافحػػػػػة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات فػػػػػي 

 المدمنيف ؟  نظرلغربية مف وجية الضفة ا

الحالػػػػػة االجتماعيػػػػػة، المينػػػػػة، و التحصػػػػػيؿ العممػػػػػي، و مػػػػػا دور متغيػػػػػرات الدراسػػػػػة الديمغرافيػػػػػة  العمػػػػػر، 

عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف المػػػػدمنيف حػػػػوؿ دور السياسػػػػات والخػػػػدمات  أفػػػػرادطبيعػػػػة السػػػػكف( فػػػػي اسػػػػتجابات 

 لضفة الغربية ؟لممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة تعاطي المخدرات في ا

مػػػػػا دور السياسػػػػػات والخػػػػػدمات لممؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة فػػػػػي مكافحػػػػػة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات فػػػػػي 

 العامميف ؟ نظرالضفة الغربية مف وجية 

 :اآلتية األسئمةويتفرع منو 

 ما ىي تصورات المؤسسات الرسمية واألىمية حوؿ أسباب مشكمة المخدرات في فمسطيف؟

حػػػػػوؿ المؤسسػػػػػات التػػػػػي يتوجػػػػػب عمييػػػػػا المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة القػػػػػائميف عمػػػػػى مػػػػػا تصػػػػػورات 

 التعامؿ مع مشكمة المخدرات في فمسطيف؟
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مػػػػػا ىػػػػػي تصػػػػػورات المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة حػػػػػوؿ السياسػػػػػات الخاصػػػػػة التػػػػػي تيػػػػػدؼ لحمايػػػػػػة 

 الشباب مف خطر اإلدماف ؟

مات التػػػػي يقػػػػدمونيا مػػػػا ىػػػػي تصػػػػورات المؤسسػػػػات الرسػػػػمية واألىميػػػػة حػػػػوؿ طبيعػػػػة مشػػػػاركتيـ والخػػػػد

 والتي تيدؼ لحماية الشباب مف خطر اإلدماف ؟

مػػػػػػػا ىػػػػػػػػي تصػػػػػػػػورات المؤسسػػػػػػػػات الرسػػػػػػػػمية واألىميػػػػػػػػة حػػػػػػػػوؿ الطػػػػػػػػرؽ المثمػػػػػػػػى لمتعامػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػع ظػػػػػػػػاىرة 

 المخدرات في فمسطيف؟

مػػػػا ىػػػػػي تصػػػػػورات المؤسسػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة حػػػػوؿ الصػػػػػعوبات والمشػػػػػكالت التػػػػي تػػػػػواجييـ فػػػػػي 

 في فمسطيف؟ التعامؿ مع ظاىرة المخدرات

 واألىميػػػػػةمػػػػػا ىػػػػػي تصػػػػػورات المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة حػػػػػوؿ العالقػػػػػة بػػػػػيف المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية 

 وتعاونيا في التعامؿ مع ظاىرة المخدرات في فمسطيف؟

مػػػػػا ىػػػػػي تصػػػػػورات المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة حػػػػػوؿ تقػػػػػيـ العمػػػػػؿ عمػػػػػى مكافحػػػػػة المخػػػػػدرات فػػػػػي 

 فمسطيف ؟
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 : الفصؿ الثاني

___________________________________________________________ 

 :اإلطار النظرم كالدراسات السابقة

 كالمصطمحات المرتبطة بيا المخدراتمفيـك  2.1

والخػػػػدر فػػػػي المغػػػػة  ،المخػػػػدرات لغػػػػة جمػػػػع مخػػػػدر، وىػػػػو لفػػػػظ مشػػػػتؽ مػػػػف خػػػػدرالمخػػػػدرات : 

 .الظممػػػػػػةو الغمػػػػػػوض، و تغطيػػػػػػة، الو الفتػػػػػػور، و الخمػػػػػػوؿ، و يعطػػػػػػي عػػػػػػدة معػػػػػػاف متقاربػػػػػػة مثػػػػػػؿ الكسػػػػػػؿ، 

 (11: 2010 محمود،

غيػػػػاب  أووالنػػػػـو  ،أمػػػػا عمميػػػػا فيعػػػػرؼ المخػػػػدر عمػػػػى أنػػػػو كػػػػؿ مػػػػادة كيميائيػػػػة تسػػػػبب النعػػػػاس

( المشػػػػػػػػتقة مػػػػػػػػف Narcoticالػػػػػػػػوعي المصػػػػػػػػحوب بتسػػػػػػػػكيف األلػػػػػػػػـ، وكممػػػػػػػػة مخػػػػػػػػدر ترجمػػػػػػػػة لكممػػػػػػػػة  

 (7: 2014 الكردي،  .تجعمو مخدرا أووالتي تعني خدر  ،اإلغريقية

فيسػػػػػػتخدـ ىػػػػػػذا التعبيػػػػػػر لمداللػػػػػػة عمػػػػػػى المػػػػػػواد الكيميائيػػػػػػة  ،ف الناحيػػػػػػة االصػػػػػػطالحيةأمػػػػػػا مػػػػػػ

الشػػػػػػعور، ويسػػػػػػاء اسػػػػػػتخداميا حتػػػػػػى  أواإلدراؾ  أوتغييػػػػػػر فػػػػػػي المػػػػػػزاج  إلػػػػػػىالتػػػػػػي يػػػػػػؤدي اسػػػػػػتخداميا 

تمحػػػػػؽ الضػػػػػرر بػػػػػالفرد الػػػػػذي يسػػػػػتخدميا، وبػػػػػالمجتمع الػػػػػذي يعػػػػػيش فيػػػػػو، وقػػػػػد تكػػػػػوف المخػػػػػدرات مػػػػػواد 

وىػػػػػي باألسػػػػػاس مجموعػػػػػة المػػػػػواد التػػػػػي تسػػػػػبب فػػػػػي إحػػػػػداث حالػػػػػة بديمػػػػػة  مػػػػػواد مصػػػػػنعة، أوطبيعيػػػػػة 

 (17: 2012 األصفر،  .النعاس والنوـ إلىمف الوعي، باإلضافة 

والػػػػػػذي يػػػػػػؤثر  ،منػػػػػػتج غيػػػػػػر الغػػػػػػذاء والطعػػػػػػاـ أومػػػػػػادة  ةوعرفػػػػػػت المخػػػػػػدرات أيضػػػػػػا بأنيػػػػػػا أيػػػػػػ

والعقمػػػػػي والعػػػػػاطفي عمػػػػػى شػػػػػعور الفػػػػػرد وتفكيػػػػػره، ورؤيتػػػػػو، وتصػػػػػرفاتو، والتػػػػػي يعػػػػػود تأثيرىػػػػػا البػػػػػدني 
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لطبيعػػػػػػػػة تركيبتيػػػػػػػػا الكيميائيػػػػػػػػة، وتسػػػػػػػػتطيع الػػػػػػػػدخوؿ لمجسػػػػػػػػـ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ المضػػػػػػػػ ، واالستنشػػػػػػػػاؽ، 

 (Maithya, 2009: 25  .والتدخيف، والشرب، والفرؾ عمى الجمد، والحقف

أف المخػػػػػدرات ىػػػػػي كػػػػػؿ  إلػػػػػى أشػػػػػار ، فقػػػػػدأمػػػػػا تعريػػػػػؼ لجنػػػػػة المخػػػػػدرات فػػػػػي األمػػػػػـ المتحػػػػػدة

مػػػػف شػػػػأنيا إذا مػػػػا اسػػػػتخدمت فػػػػي  ،مسػػػػكنة أوعمػػػػى مػػػػواد منبيػػػػة  مستحضػػػػرة تحتػػػػوي أو ،مػػػػادة خػػػػاـ

اإلدمػػػػػػاف عمييػػػػػػا، ممػػػػػػا  أوحالػػػػػػة مػػػػػػف التعػػػػػػود  إلػػػػػػىالصػػػػػػناعية أف تػػػػػػؤدي  أوغيػػػػػػر األغػػػػػػراض الطبيػػػػػػة 

 (2012:18 األصفر، .المجتمع لؾيضر الفرد جسميا ونفسيا وكذا

العضػػػػوي التػػػػي حالػػػػة مػػػػف االحتيػػػػاج النفسػػػػي و  إلػػػػىىػػػػو مصػػػػطمح يشػػػػير :  االعتمػػػػاد عمػػػػى المخػػػػدرات

وبدرجػػػػػة ال يػػػػػتمكف المتعػػػػػاطي ليػػػػػا مػػػػػف التخمػػػػػي عنيػػػػػا  ،مػػػػػادة مػػػػػا أوتنػػػػػتج عنػػػػػد تنػػػػػاوؿ مخػػػػػدر معػػػػػيف 

 (7: 2012 عمي،  .عراض اإلنسحابيةمضاعفات نفسية وعضوية، وتدعى باألدوف حدوث 

ىػػػػػو االعتمػػػػػاد النفسػػػػػي فقػػػػػط دوف أي أسػػػػػاس لالعتمػػػػػاد العضػػػػػوي، وىػػػػػو عمػػػػػى المخػػػػػدرات :  التعػػػػػكد

 إلػػػػىحالػػػػة اإلدمػػػػاف، عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف التخمػػػػي السػػػػريع والمفػػػػاج  يػػػػؤدي  إلػػػػىال يصػػػػؿ بوجػػػػو العمػػػػـو 

االسػػػػػتمرار لتنػػػػػاوؿ  إلػػػػػىاضػػػػػطرابات نفسػػػػػية فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف األحيػػػػػاف، كمػػػػػا أف التعػػػػػود يعنػػػػػي الميػػػػػؿ 

زيػػػػػػادة كميتيػػػػػػا، كػػػػػػذلؾ ال يػػػػػػؤثر مقػػػػػػدار المخػػػػػػدر الػػػػػػذي  إلػػػػػػى االضػػػػػػطرارالمػػػػػػادة المخػػػػػػدرة مػػػػػػع عػػػػػػدـ 

تػػػػػػو وقدرتػػػػػػو، وال عمػػػػػػى عالقاتػػػػػػو االجتماعيػػػػػػة والعائميػػػػػػة بػػػػػػنفس مسػػػػػػتويات يتناولػػػػػػو المعتػػػػػػاد عمػػػػػػى كفاءا

 (7: 2012 عمي،  .التأثير في حالة االعتماد العضوي واإلدماف

وعنػػػػد  ،مخػػػػدر معػػػػيف لفتػػػػرة مػػػػا أوىػػػػي الحالػػػػة الناتجػػػػة عػػػػف تعػػػػود الفػػػػرد عمػػػػى عقػػػػار مػػػػا : اإلدمػػػػاف 

واإلدمػػػػػاف حالػػػػػة تسػػػػػمـ  ،لػػػػػـ(األو  الفػػػػػرد يطػػػػػور اضػػػػػطرابا خاصػػػػػا  الصػػػػػداعفػػػػػإف  ،سػػػػػحب ذلػػػػػؾ العقػػػػػار

ويظيػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ عػػػػػدة أعػػػػػراض أىميػػػػػا،  ،مزمنػػػػػة ناتجػػػػػة عػػػػػف االسػػػػػتعماؿ المتكػػػػػرر لممخػػػػػدر

نزعػػػػػػػة لزيػػػػػػػادة الوالحصػػػػػػػوؿ عميػػػػػػػو بجميػػػػػػػع الوسػػػػػػػائؿ المتاحػػػػػػػة لمفػػػػػػػرد، و  ،التشػػػػػػػوؽ لتعػػػػػػػاطي المخػػػػػػػدر
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وظيػػػػػػػػور  ،نفسػػػػػػػػية لمفعػػػػػػػوؿ المخػػػػػػػػدرالجسػػػػػػػدية و التبعيػػػػػػػػة الخضػػػػػػػػوع و الكميػػػػػػػات المخػػػػػػػػدر المسػػػػػػػتعمؿ و 

: 2012 البداينػػػػػػػة،  .عػػػػػػػوارض سػػػػػػػمبية عنػػػػػػػد االنقطػػػػػػػاع الفػػػػػػػوري عػػػػػػػف المخػػػػػػػدر اختياريػػػػػػػا أـ إجباريػػػػػػػا

79) 

ويقصػػػػػد باإلدمػػػػػاف أيضػػػػػػا أف جسػػػػػـ الشػػػػػخص المػػػػػػدمف لػػػػػـ يعػػػػػد قػػػػػػادرا عمػػػػػى القيػػػػػاـ بوظائفػػػػػػو 

بػػػػدوف ىػػػػذه المػػػػواد المخػػػػدرة، وىػػػػذه المػػػػواد المخػػػػدرة عػػػػادة مػػػػا يكػػػػوف ليػػػػا تػػػػأثيرات سػػػػمبية، كػػػػأف تتغيػػػػر 

 ,Obot&Shekhar  .بحيػػػث يصػػػبح خطػػػرا عمػػػى نفسػػػو واآلخػػػريف ،ية لمفػػػرد وسػػػموكوالحالػػػة النفسػػػ

2005: 19) 

وعمػػػػى العمميػػػػات العقميػػػػة، سػػػػواء عػػػػف  ،مػػػػادة ليػػػػا تػػػػأثير عمػػػػى الجيػػػػاز العصػػػػبي ةتنػػػػاوؿ أيػػػػ: التعػػػػاطي

التخػػػػدير  أوالفتػػػػور  أوالحقػػػػف، وتتسػػػػبب فػػػػي حالػػػػة مػػػػف النشػػػػوة  أوالبمػػػػع  أوالتػػػػدخيف  أوطريػػػػؽ الشػػػػـ 

 .التنشػػػػػيط، ويكػػػػػوف مػػػػػف شػػػػػأف ىػػػػػذه المػػػػػادة أف تسػػػػػبب حالػػػػػة مػػػػػف اإلدمػػػػػاف لمتعاطييػػػػػا أو التنػػػػػويـ أو

 (3: 2011 السريحة، 

ىػػػػػو مصػػػػػطمح يعبػػػػػر عػػػػػف االسػػػػػتخداـ غيػػػػػر المنضػػػػػبط وغيػػػػػر المحػػػػػدد : سػػػػػكء اسػػػػػتخداـ المخػػػػػدرات

 أوويكػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػتخداـ مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػخص  ،لممخػػػػػػػػدرات بالطريقػػػػػػػػة والكميػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر المناسػػػػػػػػبة

 ،وغيػػػػػػر أخالقيػػػػػػة، وغيػػػػػػر قانونيػػػػػػة ،وتكػػػػػػوف بصػػػػػػورة خاطئػػػػػػة ،تخصصػػػػػػةمجموعػػػػػػة أشػػػػػػخاص غيػػػػػػر م

 (8: 2012 األصفر،  .كمييما أوالمجتمع  أووتكوف ضارة بالمستخدـ 

 :تصنيؼ المخدراتك  2.1.2

ىنػػػػػػاؾ عػػػػػػدة معػػػػػػايير لتصػػػػػػنيؼ المخػػػػػػدرات، فقػػػػػػد تصػػػػػػنؼ وفػػػػػػؽ المػػػػػػوف، وقػػػػػػد تصػػػػػػنؼ وفػػػػػػؽ 

 : آلتيكار، وبالتالي يمكف تصنيفيا األثر، وقد تصنؼ وفؽ المصد
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عقػػػػاقير سػػػػوداء  ،: عقػػػػاقير بيضػػػػاء  مػػػػورفيف، ىيػػػػرويف، كوكػػػػائيف( العقػػػػاقير المصػػػػنفة كفػػػػؽ المػػػػكف

 (151: 2007 العريني،  . حشيش، أفيوف (

المخػػػػدرات الطبيعيػػػػػة وىػػػػي مجموعػػػػة مػػػػػف العقػػػػاقير التػػػػػي  -1:  العقػػػػاقير المصػػػػػنفة كفػػػػؽ المصػػػػػدر

عي عمييػػػػػا، وىػػػػػي نباتػػػػػات تحتػػػػػوي يحصػػػػػؿ عمييػػػػػا اإلنسػػػػػاف مػػػػػف الطبيعػػػػػة دوف إدخػػػػػاؿ تعػػػػػديؿ صػػػػػنا

القػػػػػات، و  ،الحشػػػػػيش  نبػػػػػات القنػػػػػب الينػػػػػدي(و عمػػػػػى المػػػػػادة المخػػػػػدرة، كػػػػػاألفيوف  نبػػػػػات الخشػػػػػخاش(، 

 .والمخدرات الصناعية .القيوةو الشاي، و التب ، و الكوكا، و 

وىػػػػػي أشػػػػػباه القمويػػػػػات المستخمصػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة المخػػػػػدرة الطبيعيػػػػػة بطػػػػػرؽ  :المخػػػػػدرات المصػػػػػنعة -2

مخػػػػػػػػدرات مشػػػػػػػػتقة مػػػػػػػػف األفيػػػػػػػػوف  المػػػػػػػػورفيف، الييػػػػػػػػرويف، الكػػػػػػػػودائيف( ومخػػػػػػػػدرات  صػػػػػػػػناعية، وىػػػػػػػػي

 .مشتقة مف أوراؽ الكوكا  الكوكائيف(

وىػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػواد مخػػػػػػػػػدرة حضػػػػػػػػػرت كيميائيػػػػػػػػػا ومػػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػػا، المنومػػػػػػػػػات  :المخػػػػػػػػػدرات الكيميائيػػػػػػػػػة -3

 .المستنشػػػػػػػػػػػػػػػقاتو الميموسػػػػػػػػػػػػػػػات، و  المسػػػػػػػػػػػػػػػكنات،و المنبيػػػػػػػػػػػػػػػات  األمفيتامينػػػػػػػػػػػػػػػات(، و  البػػػػػػػػػػػػػػػاربيتورات(، 

 (90: 2012داينة،  الب

: ويقصػػػػد بيػػػػا التػػػػأثير عمػػػػى الجيػػػػاز العصػػػػبي المركػػػػزي الػػػػدماغ  العقػػػػاقير المصػػػػنفة كفػػػػؽ التػػػػ ثير

تيػػػػػبط، ويمكػػػػػف أف ال تػػػػػؤثر عميػػػػػو، وعميػػػػػو يمكػػػػػف أف  أووالحبػػػػػؿ الشػػػػػوكي، فالعقػػػػػاقير يمكػػػػػف أف تثيػػػػػر 

 (91: 2012:  البداينة، إلىتقسـ 

لجيػػػػػاز العصػػػػػبي المركػػػػػزي، وتشػػػػػمؿ الييػػػػػػرويف المخػػػػػدرات : وىػػػػػي العقػػػػػاقير التػػػػػي تيػػػػػبط نشػػػػػاط ا-1

 .والمورفيف والكودائيف والميثادوف
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إبطػػػػػػػػاء اسػػػػػػػػتجابات الجيػػػػػػػػاز العصػػػػػػػػبي  أوالمسػػػػػػػػكنات : وتقػػػػػػػػـو بإعاقػػػػػػػػة  أوالميبطػػػػػػػػات العامػػػػػػػػة  -2

 المركزي وتشمؿ خمسة أنواع ىي :

 .ميتاؿ، ونمبتاؿ، وسيكناؿ، ويتوناؿأومنو  ،الباربيتورات ذات الفاعمية القصيرة -

 .باربيتورات ذات الفاعمية الطويمة ومنيا فينوبار بيتاؿ، وفيوريناؿال  -

 .المسكنات الالباريتوراتية  الميثاكولوف( ومنيا باريست، وسوبر، والكحوؿ -

 .اليبيريوـ، واكوناؿ، وممتافو المسكنات الفرعية ومنيا الفاليوـ،  -

 .ومنيا ثورازيف، وستيالزيف، وميالريؿ ورئيسالمسكنات ال -

يػػػػػػات : وتقػػػػػػـو بتنشػػػػػػيط الجيػػػػػػاز العصػػػػػػبي المركػػػػػػزي مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تكثيػػػػػػؼ اإلشػػػػػػارات المػػػػػػارة المنب -3

 إليو، وبالتالي تمنع التعب واإلعياء وىي نوعاف :

 .االمفيتامينات، ومنيا الدكسريف، والبنزدريف، والديسواكيف، والبفيتاميف -

 .فومنيا الكوكائيف، وريتاليف، وكافيف، والنيكوتي ،المنبيات الالمفيتامينية -

ميػػػػػػبط لمجيػػػػػػاز العصػػػػػػبي المركػػػػػػزي، ومػػػػػػازاؿ  أوالميموسػػػػػػات : وىػػػػػػذه ليسػػػػػػت ذات تػػػػػػأثير مثيػػػػػػر  -4

 .ـ دي أيواتأثيرىا غير معموـ، ومنيا اؿ سي دي، والميسكاليف، 

 .وقد تكوف ميبطة، ولذلؾ وضعت مستقمة ،الماريجوانا : وىذه قد تكوف مثيرة -5

التػػػػػدخيف، ومنيػػػػػا اميػػػػػؿ نتريػػػػػت،  أوباالستنشػػػػػاؽ يػػػػػتـ تناوليػػػػػا  ،المستنشػػػػػقات : وىػػػػػي مػػػػػواد غازيػػػػػة -6

وذلػػػػػػػؾ لكثػػػػػػػرة المػػػػػػػواد ذات االسػػػػػػػتعماؿ اليػػػػػػػومي،  ،وتعػػػػػػػد ىػػػػػػػذه الفئػػػػػػػة األكثػػػػػػػر سػػػػػػػيولة فػػػػػػػي التنػػػػػػػاوؿ

غػػػػػو، ومػػػػػواد التنظيػػػػػؼ، وصػػػػػم  المطػػػػػاط، والبنػػػػػزيف، غػػػػػاز الوالعػػػػػات، واآل :جتماعيػػػػػا، مثػػػػػؿوالمقبػػػػػوؿ ا
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ليػػػػػػػػػة والبالسػػػػػػػػػتيكية، والطػػػػػػػػػالء، والصػػػػػػػػػم  الصػػػػػػػػػناعي، ومزيػػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػػالء األظػػػػػػػػػافر، والممصػػػػػػػػػقات المنز 

 .ولواصؽ اإلطارات

 اآلثار المترتبة عمى تعاطي المخدرات 2.1.2

ىنالػػػػؾ العديػػػػد مػػػػف اآلثػػػػار التػػػػي تترتػػػػب عمػػػػى تعػػػػاطي المخػػػػدرات، والتػػػػي قػػػػد يتػػػػأثر بيػػػػا الفػػػػرد 

نقـو باسػػػػتعراض تمػػػػؾ اآلثػػػػار حػػػػد المجتمػػػػع الػػػػذي يعػػػػيش فيػػػػو، حيػػػػث سػػػػ إلػػػػىوتصػػػػؿ  ،أسػػػػرتو أونفسػػػػو 

 : تياآلحو نعمى ال

يمكػػػػػػف إجمػػػػػػاؿ اآلثػػػػػػار الصػػػػػػحية لتعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات بصػػػػػػفة اآلثػػػػػػار الصػػػػػػحية عمػػػػػػى المتعػػػػػػاطي : 

 (41: 2011:  المشرؼ، الجوادي،  اآلتيةعامة في األمور 

النحافػػػػة والضػػػػعؼ العػػػػاـ مصػػػػحوبا باصػػػػفرار الوجػػػػو،  إلػػػػىفقػػػػداف الشػػػػيية لمطعػػػػاـ ممػػػػا يػػػػؤدي  -

مف، واخػػػػػػػتالؿ التػػػػػػػوازف والتػػػػػػػ زر وقمػػػػػػػة الحيويػػػػػػػة والنشػػػػػػػاط، وحػػػػػػػدوث الػػػػػػػدوار والصػػػػػػػداع المػػػػػػػز 

  .العضمي العصبي

 .اضطراب وظيفي في حواس السمع والبصر -

 .التييج الموضوعي لألغشية المخاطية لمشعب اليوائية -

 .اضطراب الجياز اليضمي -

 .إتالؼ الكبد -

 .التأثير السمبي عمى النشاط الجنسي -

 .اإلصابة بالسرطاف -
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الدراسػػػػػػات عمػػػػػػى اآلثػػػػػػار النفسػػػػػػية لمتعػػػػػػاطي أجمعػػػػػػت معظػػػػػػـ :  النفسػػػػػػية عمػػػػػػى المتعػػػػػػاطي اآلثػػػػػػار

 (152: 2002:  البريثف،  اآلتيةالمخدرات في األمور 

 .اضطرابات اليموسة واليذاء -

 .اليأس والحزف والشديد -

 .صعوبة التفكير -

 .كساد في القوى الحيوية والحركية، وىبوط في النشاط الوظيفي -

 .قمة النوـ -

 .الخوؼ -

 .الشديد االكتئاب -

 .اب مف المجتمعاالنفعاؿ واالنسح -

 .اضطرابات الشخصية الفصامية -

 .فرط العاطفة -

يمكػػػػػف إجمػػػػػاؿ اآلثػػػػػار االجتماعيػػػػػة لمتعػػػػػاطي المخػػػػػدرات  اآلثػػػػػار االجتماعيػػػػػة لتعػػػػػاطي المخػػػػػدرات :

 (94: 2001في بعض األمور :  فيمي، 

 .فقداف التعامؿ مع اآلخريف -

 .فقداف التفاعؿ في المواقؼ االجتماعية مع األسرة والمجتمع -
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 .اـ بتصرفات ال منطقية ال يرضى عنيا المجتمعالقي -

 .عدـ تقدير وجيات نظر اآلخريف -

وغالبػػػػػا  ،ضػػػػػعؼ ارتبػػػػػاط االتجاىػػػػػات التػػػػػي يتمسػػػػػؾ بيػػػػػا المتعػػػػػاطي مػػػػػع اتجاىػػػػػات المجتمػػػػػع -

 .ما تكوف سمبية

 .عدـ قدرة المتعاطي عمى التكيؼ مع المجتمع -

يػػػػا المتعػػػػاطي سػػػػمبيا مػػػػف وجػػػػود بينتتػػػػأثر األسػػػػرة التػػػػي يعػػػػيش اآلثػػػػار األسػػػػرية لتعػػػػاطي المخػػػػدرات : 

: 2011:  المشػػػػػػرؼ، الجػػػػػػوادي،  يػػػػػػأتيداخػػػػػػؿ األسػػػػػػرة، ويمكػػػػػػف إجمػػػػػػاؿ تمػػػػػػؾ اآلثػػػػػػار فيمػػػػػػا  متعػػػػػػاط  

58) 

 .قدرة المتعاطي عمى القياـ بدوره األسري ـالتفكؾ األسري لعد -

انخفػػػػػاض دخػػػػػؿ األسػػػػػرة بسػػػػػبب مػػػػػا يعػػػػػاني منػػػػػو المتعػػػػػاطي مػػػػػف بطالػػػػػة وعػػػػػدـ القػػػػػدرة عمػػػػػى  -

 .العمؿ

ركة فػػػػي المجػػػػاالت الحياتيػػػػة التػػػػي تحقػػػػؽ تماسػػػػؾ األسػػػػرة مثػػػػؿ المجػػػػامالت وحػػػػؿ عػػػػدـ المشػػػػا -

 .المشكالت األسرية

 .انحراؼ األبناء عف أخالقيات األسرة ومعتقداتيا في ظؿ غياب الرقابة -

 ،يتػػػػػأثر المجتمػػػػػع بزيػػػػػادة نسػػػػػبة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات داخمػػػػػواآلثػػػػػار المجتمعيػػػػػة لتعػػػػػاطي المخػػػػػدرات : 

:  يػػػػأتيالمتعػػػػاطي وأسػػػػرتو فقػػػػط، حيػػػػث يمكػػػػف إجماليػػػػا فػػػػي مػػػػا بيتعمػػػػؽ  حيػػػػث ال تقتصػػػػر اآلثػػػػار فيمػػػػا

 (58: 2001 فيمي، 
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 .في المجتمع فيما ال طائؿ منو األفرادتبديد قوى  -

بداعاتيـ الخالقة األفرادإذابة جيود  -  .وا 

 .تصدع الوازع الديني   -

 .انتشار الجريمة والفساد والفقر والبطالة -

 .تماد عمى الذاتجعؿ المجتمعات غير قادرة عمى االع -

 .انتشار الجرائـ األخالقية -

 .كثرة حوادث السيارات -

 .خفض التحصيؿ العممي لمشباب -

يعػػػػػػػػاني المجتمػػػػػػػػع اقتصػػػػػػػػاديا مػػػػػػػػف انتشػػػػػػػػار تعػػػػػػػػاطي اآلثػػػػػػػػار االقتصػػػػػػػػادية لتعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات : 

 (214: 2005:  عبيد، اآلتيةالمخدرات، حيث يتأثر اقتصاديا في النواحي 

مجتمػػػػػػع بسػػػػػػبب إنفػػػػػػاؽ نسػػػػػػبة كبيػػػػػػرة مػػػػػػف الػػػػػػدخؿ فػػػػػػي شػػػػػػراء تفشػػػػػػي الفقػػػػػػر والبطالػػػػػػة فػػػػػػي ال -

 .الكسؿ وعدـ العمؿ إلىركوف المتعاطي  إلىالمخدرات، باإلضافة 

 ،فقػػػػػػػػداف اإلنسػػػػػػػػاف دوره فػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػع إلػػػػػػػػىيػػػػػػػػؤدي التعػػػػػػػػاطي واإلدمػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػى المخػػػػػػػػدرات  -

 .واعتماده اقتصاديا عمى غيره

ريػػػػػب، وىجػػػػػرة العممػػػػػة يػػػػػؤثر تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات عمػػػػػى الوضػػػػػع االقتصػػػػػادي بسػػػػػبب كثػػػػػرة التي -

وبالتػػػػػػالي يػػػػػػنخفض مسػػػػػػتوى الػػػػػػدخؿ، وتػػػػػػزداد  ،فائػػػػػػدة، كمػػػػػػا تقمػػػػػػؿ اإلنتاجيػػػػػػة أوبػػػػػػدوف عوائػػػػػػد 

 .تكاليؼ المعيشة، وتحتد الفوارؽ بيف طبقات المجتمع
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الثػػػػػػػراء غيػػػػػػػر المشػػػػػػػروع لمميػػػػػػػربيف والمػػػػػػػروجيف مقابػػػػػػػؿ  إلػػػػػػػىقػػػػػػػد يػػػػػػػؤدي تعػػػػػػػاطي المخػػػػػػػدرات  -

 إلػػػػػىويػػػػػؤدي  ،عيػػػػػة بػػػػػيف أفػػػػػراد المجتمػػػػػعوزيػػػػػادة الفروقػػػػػات االجتما ،ضػػػػػعؼ اقتصػػػػػاد الدولػػػػػة

الضػػػػػغط  إلػػػػػىنقػػػػػص إيػػػػػرادات الخزينػػػػػة العامػػػػػة لمدولػػػػػة مػػػػػف عائػػػػػدات الضػػػػػرائب، ممػػػػػا يػػػػػؤدي 

  .عمى العممة المحمية

 .العقاقير المخدرة المحظورة مصدر ميـ مف مصادر تمويؿ اإلرىاب -

 .العقاقير والمخدرات سبب رئيس في عمميات غسيؿ األمواؿ -

ئػػػػات معينػػػػة نتيجػػػػة االتجػػػػار بالمخػػػػدرات يجعميػػػػـ قػػػػادريف عمػػػػى التػػػػأثير تكػػػػديس األمػػػػواؿ بيػػػػد ف -

 .عمى أنظمة الحكـ

يمثػػػػؿ تعػػػػاطي المخػػػػدرات واإلدمػػػػاف عمييػػػػا األرضػػػػية المحتممػػػػة اآلثػػػػار األمنيػػػػة لتعػػػػاطي المخػػػػدرات : 

ذات  ،غيػػػػػػر المباشػػػػػػر لقسػػػػػػـ مػػػػػػف الجػػػػػػرائـ المرتكبػػػػػػة أولػػػػػػبعض الخروقػػػػػػات األمنيػػػػػػة الػػػػػػدافع المباشػػػػػػر 

 أوالمعمومػػػػػػػػػػات  أو بي عمػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػتقرار المجتمػػػػػػػػػػع وأمنػػػػػػػػػػو ذي الصػػػػػػػػػمة باألشػػػػػػػػػػخاص،التػػػػػػػػػأثير السػػػػػػػػػػم

: 2012ت، حتػػػػػػى أصػػػػػػبح اإلدمػػػػػػاف ثغػػػػػػرة أمنيػػػػػػة تظيػػػػػػر فػػػػػػي زاويتػػػػػػيف :  عمػػػػػػي،  المعػػػػػػدات والمنشػػػػػػ

17) 

الخطػػػػػأ فػػػػػي مػػػػػواقفيـ  إلػػػػػىحالػػػػػة نفسػػػػػية عصػػػػػبية تػػػػػؤدي بيػػػػػـ  إلػػػػػىاإلدمػػػػػاف عمػػػػػى المخػػػػػدرات يػػػػػؤدي -

رتفػػػػع نسػػػػػبة ارتكػػػػػاب الجػػػػػرائـ خاصػػػػة المتعمقػػػػػة بالقتػػػػػؿ والسػػػػػرقة وت ،فتػػػػػزداد عنػػػػػدىا الضػػػػػحايا ،الحياتيػػػػة

 .واالغتصاب واالعتداء عمى الغير

 .تؤكد الدراسات أف المخدرات مسؤولة عف تحفيز و ازدياد ارتكاب جرائـ وحوادث الطرؽ -
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 :تعاطي المخدرات إلىالعكامؿ المؤدية  2.1.3

 أووىػػػػو مقدمػػػػة ضػػػػرورية لمعالجتيػػػػا  أسػػػػباب ظػػػػاىرة معينػػػػة ىػػػػو أمػػػػر أساسػػػػي لفيميػػػػا، إلػػػػىالتعػػػػرؼ 

كؿ سػػػػموكا منحرفػػػػا كػػػػأي سػػػػموؾ لمكافحتيػػػػا مكافحػػػػة عميقػػػػة وجذريػػػػة، وظػػػػاىرة تعػػػػاطي المخػػػػدرات تشػػػػ

ىػػػػػػذا السػػػػػػموؾ، إال أنػػػػػػو يوجػػػػػػد خصوصػػػػػػية  رانتشػػػػػػا إلػػػػػػىخػػػػػػر يشػػػػػػترؾ معيػػػػػػا فػػػػػػي العوامػػػػػػؿ المؤديػػػػػػة آ

فػػػػي االحػػػػتالؿ  وخصوصػػػػا فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة سػػػػاىمت فػػػػي انتشػػػػار ىػػػػذه الظػػػػاىرة والمتمثمػػػػة ،معينػػػػة

 .اإلسرائيمي

 :العكامؿ النفسية

تعػػػػػرؼ الخبػػػػػرات الصػػػػػدمية بأنيػػػػػا عبػػػػػارة عػػػػػف حػػػػػدث خػػػػػارجي فجػػػػػائي  : الخبػػػػػرات الصػػػػػدمية

بحيػػػػػث يتػػػػػرؾ الطفػػػػػؿ مشػػػػػدودا ومػػػػػذىوال، ويكػػػػػوف ىػػػػػذا الحػػػػػدث  ،غيػػػػػر متوقػػػػػع، يكػػػػػوف الحػػػػػدث شػػػػػديدا

 .اجتماعيػػػػػػػػػػػة أوعػػػػػػػػػػػف نطػػػػػػػػػػػاؽ تحمػػػػػػػػػػػؿ الطفػػػػػػػػػػػؿ، وقػػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػػػذه األحػػػػػػػػػػػداث فرديػػػػػػػػػػػة  اً خارجػػػػػػػػػػػ

 (40: 1999 عيسوي،

تو إذ خالليػػػػا تتشػػػػكؿ شخصػػػػي ،وتعػػػػد مرحمػػػػة الطفولػػػػة أىػػػػـ مرحمػػػػة فػػػػي حيػػػػاة الكػػػػائف البشػػػػري

وقػػػػػد أثبتػػػػػت كثيػػػػػر مػػػػػف الدراسػػػػػات النفسػػػػػية أف  االنفعاليػػػػػة والسػػػػػموكية،و المعرفيػػػػػة،  :بأبعادىػػػػػا المختمفػػػػػة

كؿ % مػػػػػف شخصػػػػػية الطفػػػػػؿ إنمػػػػػا تتكػػػػػوف فػػػػػي السػػػػػنوات الثمػػػػػاني األولػػػػػى مػػػػػف عمػػػػػره، وىػػػػػذا التشػػػػػ80

 ،وفاعميتػػػػػػو ،وقدراتػػػػػػو ،يخضػػػػػػع العتبػػػػػػارات تتصػػػػػػؿ بػػػػػػذات الطفػػػػػػؿ مػػػػػػف جيػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث اسػػػػػػتعداداتو

وىػػػػػػي  ،واسػػػػػػتجابتو لممػػػػػػؤثرات، كمػػػػػػا تخضػػػػػػع لنوعيػػػػػػة ىػػػػػػذه المػػػػػػؤثرات التػػػػػػي تحػػػػػػيط بالطفػػػػػػؿ ودرجتيػػػػػػا

والبيئػػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي  ،ولػػػػػػػػذا يختمػػػػػػػػؼ األطفػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػاختالؼ المػػػػػػػػؤثرات ،التػػػػػػػػي تشػػػػػػػػكؿ شخصػػػػػػػػيتو

 ،ويجػػػػػدوف التقبػػػػػؿ واالستحسػػػػػاف مػػػػػف أفرادىػػػػػا ،أف يتكيفػػػػػوا معيػػػػػا إلػػػػػىسػػػػػعوف والتػػػػػي ي ،شػػػػػوف فييػػػػػاييع
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لقاعػػػػػػػػػػدة األساسػػػػػػػػػػية لمصػػػػػػػػػػحة النفسػػػػػػػػػػية. بمػػػػػػػػػػا يحقػػػػػػػػػػؽ ليػػػػػػػػػػـ التوافػػػػػػػػػػؽ االجتمػػػػػػػػػػاعي الػػػػػػػػػػذي يشػػػػػػػػػػكؿ ا

 (120: 2011 جواد،الخطيب، 

ىشاشػػػػػػػة  لػػػػػػػدى المتعػػػػػػػاطيف ، أفخػػػػػػػالؿ الدراسػػػػػػػات والمقػػػػػػػابالت لممتعػػػػػػػاطيفوقػػػػػػػد تبػػػػػػػيف مػػػػػػػف 

يعػػػػود ذلػػػػؾ لػػػػنمط الخبػػػػرات الماضػػػػية والظػػػػروؼ الحياتيػػػػة القاسػػػػية، وتسػػػػيطر ، و اً داخميػػػػ اً نفسػػػػي اً وضػػػػعف

ة والشخصػػػػػػية، خاصػػػػػػة العصػػػػػػبية منيػػػػػػا، عمػػػػػػييـ رغبػػػػػػات جامحػػػػػػة تػػػػػػدفعيـ تجػػػػػػاة االنحرافػػػػػػات النفيسػػػػػػ

، والحرمػػػػػػػػػاف كحػػػػػػػػػاالت الضػػػػػػػػػغط، والصػػػػػػػػػراع، والتػػػػػػػػػوتر، والقمػػػػػػػػػؽ، واإلحبػػػػػػػػػاط، واالنقبػػػػػػػػػاض، واليػػػػػػػػػأس

قػػػػػػػد  أواض التػػػػػػػي قػػػػػػػد يكػػػػػػوف ليػػػػػػػا عالقػػػػػػة بػػػػػػػاالنحراؼ، ، وغيرىػػػػػػا مػػػػػػػف األمػػػػػػر العػػػػػػاطفي، واالنطوائيػػػػػػػة

 السموؾ االنحرافي. إلىتتطور في بعض األحياف 

فػػػػي العػػػػالـ غالبيػػػػة زوار العيػػػػادات النفسػػػػية، كمػػػػا تشػػػػير  االكتئػػػػاب: يشػػػػكؿ مػػػػرض  الشػػػػديد االكتئػػػػاب

%( مػػػػػػػف سػػػػػػػكاف العػػػػػػػالـ يصػػػػػػػابوف باالكتئػػػػػػػاب، 3أف   إلػػػػػػػىإحصػػػػػػػائيات منظمػػػػػػػة الصػػػػػػػحة العالميػػػػػػػة 

ىػػػػػػو الحالػػػػػػة التػػػػػػي يشػػػػػػعر فييػػػػػػا الفػػػػػػرد بػػػػػػالحزف الشػػػػػػديد والقنػػػػػػوط والغػػػػػػـ والعجػػػػػػز واليػػػػػػأس واالكتئػػػػػػاب 

والػػػػذنب، مصػػػػػحوبة بانخفػػػػػاض فػػػػػي النشػػػػػاط النفسػػػػي والػػػػػذىني والحركػػػػػي، وضػػػػػعؼ االىتمػػػػػاـ بػػػػػاألمور 

 (22: 1998 عبد الستار،  .الشخصية واالجتماعية وكره لمحياة، وأفكار انتحارية أحيانا

المخػػػػدرات ظنػػػػا مػػػػف صػػػػاحبيا أنيػػػػا  إلػػػػىكتئبػػػػة غالبػػػػا مػػػػا تمجػػػػأ فػػػػإف الشخصػػػػية الم ،ومػػػػف ىنػػػػا

تعينػػػػػو عمػػػػػى اإلحسػػػػػاس بالػػػػػذات والقػػػػػوة وبتقبػػػػػؿ الجماعػػػػػة، والتغمػػػػػب عمػػػػػى األفكػػػػػار التػػػػػي تسػػػػػبب لػػػػػو 

 (120: 2011 جواد،الخطيب،  .الضيؽ

: القمػػػػؽ عبػػػػارة عػػػػف حالػػػػة نفسػػػػية توقػػػػع صػػػػاحبيا فػػػػي التػػػػوتر واالضػػػػطراب والييجػػػػاف والخػػػػوؼ  القمػػػػؽ

ذي ال يعػػػػػرؼ مصػػػػػدره، وقػػػػػد يكػػػػػوف القمػػػػػؽ تػػػػػوترا عارضػػػػػا ومؤقتػػػػػا تعرفػػػػػو كػػػػػؿ النفػػػػػوس فػػػػػي المػػػػػبيـ الػػػػػ

وفػػػػي  .فتػػػػرات معينػػػػة مػػػػف حياتيػػػػا، وقػػػػد يكػػػػوف قمقػػػػا مزمنػػػػا يصػػػػاحب اإلنسػػػػاف ويالحقػػػػو يومػػػػا بعػػػػد يػػػػوـ
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عػػػػف صػػػػػراع داخػػػػؿ الػػػػػنفس بػػػػػيف  أو ،كػػػػؿ الحػػػػػاالت فػػػػإف القمػػػػػؽ ينػػػػتج إمػػػػػا عػػػػف خػػػػػوؼ مػػػػف المسػػػػػتقبؿ

دوف ىػػػػػػذه النػػػػػػوازع، وقػػػػػػد يشػػػػػػكؿ القمػػػػػػؽ المػػػػػػزمف البوابػػػػػػة التػػػػػػي يػػػػػػدخؿ  والقيػػػػػػود التػػػػػػي تحػػػػػػوؿ ،نوازعيػػػػػػا

، آالميػػػػػػـعمػػػػػػى أمػػػػػػؿ تناسػػػػػػي أحػػػػػػزانيـ وتخفيػػػػػػؼ  ،عػػػػػػالـ تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات إلػػػػػػىمنيػػػػػػا المصػػػػػػابوف 

 .وتقمػػػػيص حػػػػدة تػػػػوترىـ واضػػػػطرابيـ، واليػػػػروب مػػػػف واقعيػػػػـ ومػػػػف األفكػػػػار التػػػػي تسػػػػبب ليػػػػـ الضػػػػيؽ

 (33: 1998 عبد الستار، 

كمييمػػػػا،  عػػػػف أوعػػػػف اآلخػػػػريف  أوؿ فػػػػي شػػػػعور اإلنسػػػػاف بانفصػػػػالو عػػػػف ذاتػػػػو : وىػػػػو يتمثػػػػ االغتػػػػراب

اليػػػػأس والقنػػػػوط والعجػػػػز وفقػػػػداف المعنػػػػى وعػػػػدـ اإلحسػػػػاس بالقيمػػػػة، ويعتقػػػػد  إلػػػػىاألمػػػػر الػػػػذي يػػػػؤدي 

 اً الشػػػػػخص الػػػػػذي تنطبػػػػػؽ عميػػػػػو ىػػػػػذه الحالػػػػػة أف المخػػػػػدرات يمكػػػػػف أف تسػػػػػاعد عمػػػػػى أف يحقػػػػػؽ تقػػػػػدير 

 (   34: 2004 األصفر، .ماعة عمى نحو يرضيوأعمى لذاتو، وتجمب لو تقدير الج

 العكامؿ االجتماعية

ة مػػػػػػيالده وطفولتػػػػػػو، حمػػػػػػر وخاصػػػػػػة فػػػػػػي م ،ىػػػػػػي وسػػػػػػط اجتمػػػػػػاعي مفػػػػػػروض عمػػػػػػى الفػػػػػػرد:  األسػػػػػػرة

وعمػػػػػػى أساسػػػػػػو تتكػػػػػػوف شخصػػػػػػيتو ومواقفػػػػػػو تجػػػػػػاه  ،فاألسػػػػػػرة أوؿ وسػػػػػػط اجتمػػػػػػاعي ينشػػػػػػأ فيػػػػػػو الطفػػػػػػؿ

ويكػػػػػوف غيػػػػػر سػػػػػوي إذا كانػػػػػت األسػػػػػرة  المجتمػػػػػع، فيكػػػػػوف الشػػػػػخص سػػػػػويا إذا كانػػػػػت األسػػػػػرة سػػػػػوية،

غيػػػػػػر سػػػػػػوية، وىػػػػػػذا يتوقػػػػػػؼ عمػػػػػػى بنيػػػػػػاف األسػػػػػػرة ومجموعػػػػػػة القػػػػػػيـ السػػػػػػائدة فييػػػػػػا وكثافتيػػػػػػا وعالقػػػػػػة 

 (73: 2013  نجـ، .أفرادىا ومستواىا االجتماعي واالقتصادي

والكثيػػػػػر مػػػػػػف اإلحصػػػػػائيات والمقػػػػػػابالت التػػػػػي تؤكػػػػػػد أف الكثيػػػػػر ممػػػػػػف يتعػػػػػاطوف المخػػػػػػدرات، 

فككػػػػة اجتماعيػػػػػا، وأف القػػػػػيـ السػػػػػائدة فػػػػي ىػػػػػذه األسػػػػػر ىػػػػػي قػػػػيـ غيػػػػػر سػػػػػميمة كػػػػػأف كػػػػانوا مػػػػػف أسػػػػػر م

 .سكيراً  أوحدىما متعاطيا أ أو الوالدافيكوف 
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توضػػػػػػيح أىػػػػػػـ الظػػػػػػروؼ والعوامػػػػػػؿ األسػػػػػػرية  إلػػػػػػى( فػػػػػػي دراسػػػػػػتو 2005وقػػػػػػد توصػػػػػػؿ  عبػػػػػػد الغنػػػػػػي، 

 األبناء وتعاطييـ لممخدرات، ومف ذلؾ : انحراؼالتي تساىـ في 

 .ئة لألبناءالتربية الخاط -

 .حدوث طالؽ بينيما أوكمييما  أوالتصدع األسري، وبقصد بو فقداف أحد األبويف  -

العالقػػػػػػػة األسػػػػػػػرية، حيػػػػػػػث وجػػػػػػػد ازديػػػػػػػاد حػػػػػػػاالت التعػػػػػػػاطي بػػػػػػػيف األبنػػػػػػػاء فػػػػػػػي األسػػػػػػػر التػػػػػػػي  -

يسػػػػػػػودىا التسػػػػػػػيب والتفكػػػػػػػؾ، وتقػػػػػػػؿ االحتمػػػػػػػاالت إذا كانػػػػػػػت العالقػػػػػػػة األسػػػػػػػرية قائمػػػػػػػة عمػػػػػػػى 

 .المحبة والتفاىـ

قصػػػػػػد بػػػػػػو أنػػػػػػو كممػػػػػػا انخفػػػػػػض الػػػػػػوازع األخالقػػػػػػي يالقيمػػػػػػي واألخالقػػػػػػي لألسػػػػػػرة، و  سػػػػػػتوىالم  -

سػػػػػػموكيـ نحػػػػػػو  او مػػػػػػنتنمػػػػػػو ضػػػػػػمائرىـ أخالقيػػػػػػا، ومػػػػػػف ثػػػػػػـ ي بػػػػػػأفال يسػػػػػػمح لألبنػػػػػػاء  لألسػػػػػػرة

 .االنحراؼ وتعاطي المخدرات

والتػػػػػي تعتبػػػػػر مػػػػػف أىػػػػػـ القػػػػػيـ التػػػػػي يجػػػػػب أف  ،ويػػػػػرى الباحػػػػػث بأىميػػػػػة التربيػػػػػة األخالقيػػػػػة لألفػػػػػراد

ا المواطنػػػػوف مػػػػف أجػػػػؿ أف يتقبمػػػػوا احتػػػػراـ القػػػػيـ والقػػػػوانيف فػػػػي المجتمػػػػع، ونػػػػرى أف لألسػػػػرة يتمتػػػػع بيػػػػ

عمػػػػػى درجػػػػػة عاليػػػػػة مػػػػػف  اً فيػػػػػي تسػػػػػتطيع أف تنشػػػػػ  أفػػػػػراد ،فػػػػػي التربيػػػػػة األخالقيػػػػػة لألفػػػػػراد اً دورا ميمػػػػػ

األخػػػػػالؽ ممتػػػػػزميف بقواعػػػػػد المجتمػػػػػع وقيمػػػػػو ومعػػػػػاييره، وقػػػػػادريف عمػػػػػى منػػػػػع أبنػػػػػائيـ مػػػػػف الوقػػػػػوع فػػػػػي 

 .المخدرات إذا أحسنوا التربية األخالقية ليـتعاطي 

: يكػػػػػػوف الوسػػػػػػط عرضػػػػػػيا إذا كػػػػػػاف تواجػػػػػػد الشػػػػػػخص فيػػػػػػو محػػػػػػدودا بفتػػػػػػرة زمنيػػػػػػة معينػػػػػػة  المدرسػػػػػػة

اإلجػػػػراـ بػػػػؿ العكػػػػس، فوظيفتػػػػو الحيمولػػػػة بػػػػيف الشػػػػخص  إلػػػػىكالمدرسػػػػة، وىػػػػذا الوسػػػػط ال يػػػػدفع بذاتػػػػو 

جتمػػػػػػاعي األوؿ الػػػػػػذي يواجيػػػػػػو وبػػػػػػيف ارتكػػػػػػاب الجػػػػػػرائـ، فالمدرسػػػػػػة تربػػػػػػي وتثقػػػػػػؼ وىػػػػػػي الوسػػػػػػط اال
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وعمػػػػى  ،فشػػػػمو فػػػػي دراسػػػػتو يتوقػػػػؼ عمػػػػى إمكانياتػػػػو الذىنيػػػػة أوونجػػػػاح الطفػػػػؿ  ،الطفػػػػؿ خػػػػارج األسػػػػرة

يعامػػػػػػؿ معاممػػػػػػة  أو ،المعاممػػػػػػة التػػػػػػي يتمقاىػػػػػػا مػػػػػػف معمميػػػػػػو، فقػػػػػػد تكػػػػػػوف ىػػػػػػذه اإلمكانيػػػػػػات متواضػػػػػػعة

ؿ اليػػػػروب مػػػػف عميػػػػو مظػػػػاىر الفشػػػػؿ فػػػػي شػػػػك سػػػػتطيع التكيػػػػؼ مػػػػع ىػػػػذا الوسػػػػط فتبػػػػدوفػػػػال ي ،سػػػػيئة

التػػػػػردد عمػػػػى أمػػػػاكف الميػػػػػو  أو ،التسػػػػػكع فػػػػي الشػػػػوارع أو ،عػػػػدـ االنتظػػػػػاـ فػػػػي الحضػػػػور أو ،المدرسػػػػة

 نػػػػػػػػيص،  .الحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى درجػػػػػػػػات متدنيػػػػػػػػة أوأثنػػػػػػػػاء الػػػػػػػػدواـ الدراسػػػػػػػػي، والرسػػػػػػػػوب فػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػة 

 (82: 2017الزىيري، 

صػػػػػيميـ المخػػػػػدرات كػػػػػانوا ممػػػػػف فشػػػػػموا فػػػػػي تح فلمالحظػػػػػة يتبػػػػػيف أف معظػػػػػـ مػػػػػف يتعػػػػػاطو وبا

 .ولـ ينتظموا في دراستيـ ،مف المدرسة بشكؿ دائـ فيتسربو الدراسي، وكانوا 

ويػػػػػػرى الباحػػػػػػث أف الطفػػػػػػؿ يقضػػػػػػي معظػػػػػػـ وقتػػػػػػو فػػػػػػي المدرسػػػػػػة، وبالتػػػػػػالي يجػػػػػػب أف تكػػػػػػوف 

مػػػػػػػوجييف، وأف يقػػػػػػػـو كػػػػػػػؿ  أومػػػػػػػدراء  أومعممػػػػػػػيف  أوالظػػػػػػػروؼ المحيطػػػػػػػة بيػػػػػػػـ سػػػػػػػميمة، مػػػػػػػف أقػػػػػػػراف 

قويمػػػػة، كمػػػػا يجػػػػب لمعمػػػػـ القػػػػدوة الحسػػػػنة لمطمبػػػػة بسػػػػموكياتو البواجبػػػػو فػػػػي حمايػػػػة األبنػػػػاء كػػػػاف يكػػػػوف ا

مػػػػػػػف التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى الطمبػػػػػػػة التػػػػػػػػي تتغيػػػػػػػر مالمػػػػػػػػح  ـبكفػػػػػػػػاءة عاليػػػػػػػة تمكػػػػػػػػني وفأف يتمتػػػػػػػع الموجيػػػػػػػ

يكػػػػوف المػػػػدراء حػػػػازميف فػػػػي التعامػػػػؿ  أفحتػػػػى يكتشػػػػؼ ذلػػػػؾ فػػػػي وقػػػػت مبكػػػػر، كمػػػػا يجػػػػب  ،سػػػػموكيـ

بالغ العائمة والشرطة  بالطمبة الذيف يتسربوف مف المدرسة. مع حاالت التسرب مف المدرسة وا 

ال شػػػػػػػؾ أف اإلنسػػػػػػػاف البػػػػػػػال  الػػػػػػػذي يتمتػػػػػػػع بقػػػػػػػدر كبيػػػػػػػر مػػػػػػػف الحريػػػػػػػة فػػػػػػػي اصػػػػػػػطفاء  األصػػػػػػػدقاء :

ويتفقػػػػػػوف معػػػػػػو فػػػػػػي الميػػػػػػوؿ واالتجاىػػػػػػات،  ،األصػػػػػػدقاء يختػػػػػػار مجموعػػػػػػة ممػػػػػػف يتقػػػػػػاربوف فػػػػػػي السػػػػػػف

، ليقضػػػػي معيػػػػـ مػػػػف زمالئػػػػو فػػػػي المدرسػػػػة والعمػػػػؿ أوسػػػػواء كػػػػانوا مػػػػف جيػػػػراف الحػػػػي الػػػػذي يقطنػػػػو، 

أوقػػػػػػات فراغػػػػػػو، وتمعػػػػػػب األسػػػػػػرة والمدرسػػػػػػة وظػػػػػػروؼ العمػػػػػػؿ دورا كبيػػػػػػرا فػػػػػػي تحديػػػػػػد ىػػػػػػذا االختيػػػػػػار، 

كمػػػػا يتوقػػػػؼ تػػػػأثيرىـ  ،ويتغيػػػػر ىػػػػؤالء األصػػػػدقاء تبعػػػػا لتغيػػػػر المرحمػػػػة مػػػػف العمػػػػر التػػػػي يجتازىػػػػا الفػػػػرد
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ي ، فػػػػػي شخصػػػػػيتو عمػػػػػى نػػػػػوع وميػػػػػوؿ ىػػػػػؤالء األصػػػػػدقاء الػػػػػذيف تػػػػػـ اختيػػػػػارىـ، فمػػػػػنيـ الحسػػػػػف والسػػػػػ

ومػػػػػنيـ مػػػػػف يكػػػػػوف عونػػػػػا لػػػػػو عمػػػػػى الخيػػػػػر وسػػػػػموؾ طريػػػػػؽ الرشػػػػػاد، كمػػػػػا يكػػػػػوف مػػػػػنيـ جمػػػػػيس السػػػػػوء 

خػػػػر، ومػػػػف ىنػػػػا كانػػػػت الجماعػػػػة ذات أثػػػػر الشػػػػر، فكػػػػؿ مػػػػنيـ يػػػػؤثر فػػػػي شخصػػػػية اآل إلػػػػىالػػػػذي يػػػػدفع 

فػػػػػػي سػػػػػػموؾ الفػػػػػػرد، فػػػػػػإذا كانػػػػػػت ىػػػػػػذه الجماعػػػػػػة تحتػػػػػػـر القػػػػػػانوف، وتسػػػػػػودىا المثػػػػػػؿ العميػػػػػػا والمبػػػػػػادئ 

 .الغالػػػػػػػب تأثيرىػػػػػػػا عمػػػػػػػى الفػػػػػػػرد تػػػػػػػأثيرا حسػػػػػػػنا، ينػػػػػػػأى بػػػػػػػو عػػػػػػػف درب االنحػػػػػػػراؼ القويمػػػػػػػة، كػػػػػػػاف فػػػػػػػي

 ( 359: 2010 الوريكات، 

يػػػػػرى الباحػػػػػث أف األحػػػػػداث يتعممػػػػػوف مػػػػػف أصػػػػػدقائيـ سػػػػػموكيات أكثػػػػػر مػػػػػف عػػػػػائمتيـ، وذلػػػػػؾ 

، اً سػػػػػميم االبػػػػػفىـ عمػػػػػى سػػػػػموؾ سػػػػػميـ كػػػػػاف سػػػػػموؾ ؤ معظػػػػػـ الوقػػػػػت معيػػػػػـ، فػػػػػإذا كػػػػػاف أصػػػػػدقالقضػػػػػاء 

سػػػػػػيقوـ بػػػػػػتعمـ ىػػػػػػذا  االبػػػػػػفء سػػػػػػموكيـ منحػػػػػػرؼ كػػػػػػأف يقومػػػػػػوا بالتػػػػػػدخيف، فػػػػػػإف أمػػػػػػا إذا كػػػػػػاف األصػػػػػػدقا

األصػػػػػػػدقاء الػػػػػػػذي يقضػػػػػػػػي ؾ دور رقػػػػػػػابي لألسػػػػػػػرة عمػػػػػػػػى لسػػػػػػػموؾ، وبالتػػػػػػػالي يجػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػوف ىنػػػػػػػاا

 .ىـ أوقاتيـ معيـ، وأف يقوموا بمنعيـ عف األصدقاء المنحرفيفؤ أبنا

رية، ذلػػػؾ ألنػػػو ال يوجػػػد قػػػط مجػػػاؿ فػػػي حيػػػاة البشػػػ :  تعتبػػػر ركنػػػا أساسػػػيا الػػػديف كالقػػػيـ االجتماعيػػػة

تسػػػتيجنو كافػػػة القػػػيـ الدينيػػػة التػػػي تحػػػث عمػػػى الخيػػػر ممػػػػا ال  إنسػػػاني بػػػال ديػػػف، وتعػػػد الجريمػػػة فعػػػالً 

 إلػػػػىمػػػػا يعػػػػزى انتشػػػػار الجريمػػػػة  وكثيػػػػرا ،ومػػػػة الفػػػػرد لبواعػػػػث الجريمػػػػةفػػػػإف الػػػػديف يػػػػدعـ مقا ،شػػػػؾ فيػػػػو

ديف مػػػػف أثػػػػر قػػػػوي فػػػػي نفػػػػس الطفػػػػؿ، ضػػػػعؼ تػػػػأثير الػػػػديف. ونقػػػػص التػػػػديف والتوجيػػػػو الػػػػديني، لمػػػػا لمػػػػ

ف االنحػػػػػػػدار إعمػػػػػػػى السػػػػػػػموؾ القػػػػػػػويـ. وبالمقابػػػػػػػؿ فػػػػػػػ والحػػػػػػػث ،وبمػػػػػػػا يحتويػػػػػػػو مػػػػػػػف قواعػػػػػػػد األخػػػػػػػالؽ

ال بػػػػد لػػػػو مػػػػف منػػػػاخ مناسػػػػب، وأفضػػػػؿ منػػػػاخ وتربػػػػة مناسػػػػبة، البعػػػػد  تعػػػػاطي المخػػػػدراتوالسػػػػقوط فػػػػي 

ذلػػػػػػؾ.  نػػػػػػػيص،  لػػػػػػدعارة والقمػػػػػػار، ومػػػػػػا شػػػػػػابوأمػػػػػػاكف الميػػػػػػو وا إلػػػػػػىعػػػػػػف أمػػػػػػاكف العبػػػػػػادة، والتوجػػػػػػو 

 (85: 2017الزىيري، 
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 العكامؿ القانكنية

يػػػػػػػػرى الباحػػػػػػػػث أف العوامػػػػػػػػؿ القانونيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف العوامػػػػػػػػؿ اليامػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ازديػػػػػػػػاد ظػػػػػػػػاىرة تعػػػػػػػػاطي 

مػػػػف حيػػػػث عػػػػدـ تطبيػػػػؽ عقوبػػػػة اإلعػػػػداـ  :المخػػػػدرات فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة، وتتمثػػػػؿ فػػػػي عػػػػدة جوانػػػػب

قوبػػػػػة اإلعػػػػػداـ مػػػػػف العقوبػػػػػات وتجميػػػػػد العمػػػػػؿ بيػػػػػذه العقوبػػػػػة، حيػػػػػث تعتبػػػػػر ع ،فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة

وخاصػػػػػة فػػػػػي الجػػػػػرائـ الخطيػػػػػرة، كتجػػػػػارة المخػػػػػدرات، كمػػػػػا أف تعػػػػػدد التشػػػػػريعات  ،الرادعػػػػػة لممجػػػػػرميف

وؿ تطبيػػػػؽ قػػػػانوف حػػػػمػػػػى جػػػػرائـ المخػػػػدرات، حيػػػػث ثػػػػار جػػػػدؿ الجزائيػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف التػػػػي تعاقػػػػب ع

 558ير رقػػػػػػـ األمػػػػػػر العسػػػػػػكري بشػػػػػػأف العقػػػػػػاق أو ،1955لسػػػػػػنة  10العقػػػػػػاقير الخطػػػػػػرة األردنػػػػػػي رقػػػػػػـ 

كمػػػػػػػا أف العقوبػػػػػػػات المدرجػػػػػػػة لجػػػػػػػرائـ تعػػػػػػػاطي المخػػػػػػػدرات وتعاطييػػػػػػػا غيػػػػػػػر رادعػػػػػػػة،  ،1975لسػػػػػػػنة 

لممجػػػػػػػرميف حتػػػػػػػى تحػػػػػػػد مػػػػػػػف ىػػػػػػػذه  ةً وخاصػػػػػػػ ،حيػػػػػػػث يجػػػػػػػب أف تكػػػػػػػوف العقوبػػػػػػػة تحقػػػػػػػؽ ردعػػػػػػػا عامػػػػػػػا

 .الظاىرة، وبالتالي يجب أف تكوف العقوبة شديدة

وجػػػػػود لػػػػػوائح تنفيذيػػػػػة لػػػػػو وعػػػػػدـ  2015كػػػػػذلؾ لحداثػػػػػة قػػػػػانوف المخػػػػػدرات الفمسػػػػػطيني لسػػػػػنة 

، ففػػػػػي ظػػػػػؿ غيػػػػػاب قػػػػػانوف لػػػػػـ يظيػػػػػر أثػػػػػره الفعمػػػػػي فػػػػػي الحػػػػػد مػػػػػف انتشػػػػػار ظػػػػػاىرة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات

واضػػػػػػح وصػػػػػػريح يواكػػػػػػب التطػػػػػػورات فػػػػػػي تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات وتجارتيػػػػػػا لػػػػػػف نسػػػػػػتطيع مكافحػػػػػػة ىػػػػػػذه 

  .الظاىرة

 العامؿ السياسي

اىرة تعػػػػػػػػػاطي يعتبػػػػػػػػػر العامػػػػػػػػػؿ السياسػػػػػػػػػي أحيانػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف العوامػػػػػػػػػؿ اليامػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي انتشػػػػػػػػػار ظػػػػػػػػػ

المخػػػػػػػدرات، وخصوصػػػػػػػا فػػػػػػػي الحالػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطينية، فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ وجػػػػػػػود االحػػػػػػػتالؿ اإلسػػػػػػػرائيمي والػػػػػػػذي 

إسػػػػقاط الشػػػػباب الفمسػػػػطيني مػػػػف خػػػػالؿ الوقػػػػوع فػػػػي تعػػػػاطي المخػػػػدرات، وذلػػػػؾ مػػػػف  إلػػػػىيسػػػػعى دومػػػػا 

خػػػػػالؿ نشػػػػػره ليػػػػػذه اآلفػػػػػة فػػػػػي أوسػػػػػاط الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني، وذلػػػػػؾ لتحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ سياسػػػػػية متمثمػػػػػة 
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لشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني عػػػػػػف وطنػػػػػػو، ولفػػػػػػؾ رابطػػػػػػة االنتمػػػػػػاء بػػػػػػيف الشػػػػػػباب ووطػػػػػػنيـ، كمػػػػػػا فػػػػػػي إبعػػػػػػاد ا

يحػػػػػػاوؿ االحػػػػػػتالؿ اإلسػػػػػػرائيمي إرىػػػػػػاؽ الجانػػػػػػب الفمسػػػػػػطيني اقتصػػػػػػاديا، وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ عمميػػػػػػات 

 (73: 2014 أبو ثابت، .الوقاية والمكافحة

ويػػػػػػػرى الباحػػػػػػػػث أيضػػػػػػػػا أف االحػػػػػػػػتالؿ اإلسػػػػػػػػرائيمي يعيػػػػػػػػؽ عمميػػػػػػػػات ضػػػػػػػػبط المخػػػػػػػػدرات فػػػػػػػػي 

(، وبالتػػػػالي سػػػػتكوف ىػػػػذه المنػػػػاطؽ مػػػػالذا cتحػػػػت سػػػػيطرتو والمعروفػػػػة بمنػػػػاطؽ   تقػػػػعمنػػػػاطؽ التػػػػي ال

 آمنا لتجار المخدرات ليمارسوا نشاطاتيـ فييا، فال تستطيع الجيات المختصة ضبطيـ. 

تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات مػػػػػػف خػػػػػػالؿ توضػػػػػػيح العوامػػػػػػؿ  إلػػػػػػىوبعػػػػػػد اسػػػػػػتعراض العوامػػػػػػؿ المؤديػػػػػػة   

تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات، إال أنػػػػػو  إلػػػػػىؼ بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ، والتػػػػػي تػػػػػؤدي أيضػػػػػا السػػػػػموؾ المنحػػػػػر  إلػػػػػىالمؤديػػػػػة 

ويػػػػػد( و  ونفردروسػػػػػف( كأسػػػػػباب إلػػػػػييـ العالمػػػػػاف  اندور  أشػػػػػارأحػػػػػد عشػػػػػر سػػػػػببا  إلػػػػػىيجػػػػػب اإلشػػػػػارة 

 ،(5-4: 1994تعػػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػػدرات، والتػػػػػػػػػي رصػػػػػػػػػدىا البػػػػػػػػػاحثوف  وريكػػػػػػػػػات، إلػػػػػػػػػىمؤديػػػػػػػػػة  ورئيسػػػػػػػػػ

 : يأتي(، وىي كما 51-50: 1990 ارشيد،

: وىنػػػػا قػػػػد يسػػػػتخدـ الشػػػػباب المخػػػػدرات لكشػػػػؼ قػػػػدراتيـ العقميػػػػة، وال سػػػػيما أف ىنػػػػاؾ  كشػػػػؼ الػػػػذات-

 .أفكارا شائعة في المجتمعات، عف تأثير القدرات العقمية باستعماؿ بعض المخدرات

ف مػػػػػا يتعػػػػػرض لػػػػػو الشػػػػػباب مػػػػػف ضػػػػػغوط نفسػػػػػية واجتماعيػػػػػة واقتصػػػػػادية تجعميػػػػػـ إتغيػػػػػر المػػػػػزاج :  -

 إلػػػػػىد ييػػػػػرب الشػػػػػباب مػػػػػف مواجيػػػػػة ىػػػػػذه الضػػػػػغوط بااللتجػػػػػاء أكثػػػػػر عرضػػػػػة لالكتئػػػػػاب والقمػػػػػؽ، فقػػػػػ

 .المخدرات وخصوصا المنبيات والمسكنات

ومػػػػػا زالػػػػػت تسػػػػػتخدـ فػػػػػي المعالجػػػػػة  ،لعػػػػػالج المػػػػػرض : ىنػػػػػاؾ بعػػػػػض المخػػػػػدرات التػػػػػي اسػػػػػتخدمت -

 .الطبية مثؿ المورفيف، فقد تستخدـ المخدرات لعالج الحاالت النفسية كذلؾ
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جتمػػػػػػاعي : ىنػػػػػػاؾ بعػػػػػػض العقػػػػػػاقير والمخػػػػػػدرات التػػػػػػي تشػػػػػػجع عمػػػػػػى لتعزيػػػػػػز وتقويػػػػػػة التفاعػػػػػػؿ اال -

تفاعػػػػؿ الفػػػػػرد مػػػػػع اآلخػػػػػريف مثػػػػػؿ الكحػػػػػوؿ، فقػػػػػد يمجػػػػأ الشػػػػػباب إلييػػػػػا لزيػػػػػادة الجػػػػػرأة فػػػػػي التفاعػػػػػؿ مػػػػػع 

 .اآلخراآلخريف وخصوصا الجنس 

الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى المػػػػػػذة وتجنػػػػػػب األلػػػػػػـ  إلػػػػػػىلتعزيػػػػػػز الخبػػػػػػرة الحسػػػػػػية والسػػػػػػعادة : يسػػػػػػعى الشػػػػػػباب  -

ا تشػػػػػيع أفكػػػػػار اجتماعيػػػػػة خػػػػػوؿ بعػػػػػض المخػػػػػدرات مثػػػػػؿ الماريجوانػػػػػا مػػػػػع الجػػػػػنس، عنػػػػػدم وخصوصػػػػػاً 

 .والكونياؾ مع السيجار

إلثػػػػػػػارة اإلبػػػػػػػداع الفنػػػػػػػي واألداء : قػػػػػػػد تسػػػػػػػتعمؿ المخػػػػػػػدرات كمثيػػػػػػػرات لػػػػػػػألداء الفنػػػػػػػي خاصػػػػػػػة عنػػػػػػػد  -

 .الرسـ أوأصحاب القدرات الفنية كالكتابة 

رات مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ الحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى لياقػػػػػػػة لتحسػػػػػػػيف األداء الجسػػػػػػػدي : قػػػػػػػد يسػػػػػػػتخدـ الشػػػػػػػباب المخػػػػػػػد -

فظػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى بنيػػػػػػػػػة جسػػػػػػػػػدية اقػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػتعمؿ لممح أووتحمػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػب والمشػػػػػػػػػاؽ،  ،رياضػػػػػػػػػية عاليػػػػػػػػػة

 المصارعة( أوقوية كماؿ األجساـ 

لمعصػػػػػياف : تعػػػػػد المخػػػػػدرات مػػػػػف المػػػػػواد الممنػػػػػوع تعاطييػػػػػا فػػػػػي غالبيػػػػػة مجتمعػػػػػات العػػػػػالـ، ولػػػػػذلؾ  -

والخػػػػػروج عميػػػػػو، باإلضػػػػػافة  ،جتمػػػػػاعي السػػػػػائدقػػػػػد يسػػػػػتخدميا الشػػػػػباب كتعبيػػػػػر عػػػػػف رفػػػػػض النظػػػػػاـ اال

ذلػػػػػؾ، فػػػػػإف الشػػػػػباب قػػػػػد يسػػػػػتخدميا فػػػػػي حالػػػػػة مػػػػػرور المجتمػػػػػع بحالػػػػػة تفسػػػػػخ اجتمػػػػػاعي، حيػػػػػث  إلػػػػػى

تكػػػػػػػػػوف غائبػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػػع، وقػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػتخدـ  أوتتصػػػػػػػػػارع  أوتضػػػػػػػػػعؼ المعػػػػػػػػػايير االجتماعيػػػػػػػػػة 

 متعارضة مع المجتمع. أوالمخدرات لمكشؼ عف مشاعر مكبوتة 

لرفػػػػػاؽ : تعػػػػػد الجماعػػػػػة نقطػػػػػة مرجعيػػػػػة ميمػػػػػة فػػػػػي حيػػػػػاة الفػػػػػرد، تتػػػػػوزع السػػػػػمطة مجػػػػػاراة ضػػػػػغط ا -

ذا مػػػػػا  األفػػػػػرادفمػػػػػف  ،األفػػػػػرادفييػػػػػا بػػػػػيف  مػػػػػف يحتػػػػػؿ مركػػػػػزا قياديػػػػػا، ومػػػػػنيـ مػػػػػف يحتػػػػػؿ موقعػػػػػا تابعػػػػػا، وا 
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فمػػػػف المػػػػرجح أف ينتشػػػػر تعاطييػػػػا بػػػػيف  ،انتشػػػػر تعػػػػاطي المخػػػػدرات بػػػػيف الشػػػػباب فػػػػي جماعػػػػة معينػػػػة

 .الضغط االجتماعي الذي يمارس مف الجماعة عمى أفرادىابقية أفراد الجماعة بسبب 

لتكػػػػػػػويف اليويػػػػػػػػة : قػػػػػػػػد يسػػػػػػػػتخدـ الشػػػػػػػػباب المخػػػػػػػػدرات، مػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػاف أنيػػػػػػػػـ مميػػػػػػػػزوف عػػػػػػػػف  -  

 .، وأف ليـ ىويتيـ التي تختمؼ عف اآلخريفاآلخريف

تجنػػػػب ضػػػػغوط الحيػػػػػاة ومشػػػػكالتيا : إف كثػػػػػرة المشػػػػكالت وتفاقميػػػػػا لػػػػدى الطبقػػػػػات الفقيػػػػرة، يفسػػػػػر  -

 .نتشار تعاطي المخدرات بيف ىذه الطبقاتا

 :النظريات المفسرة لظاىرة تعاطي المخدرات 2.14

، منيػػػػػػا النظريػػػػػػات النفسػػػػػػية أالنحرافػػػػػػيؾ العديػػػػػػد مػػػػػػف النظريػػػػػػات التػػػػػػي فسػػػػػػرت السػػػػػػموؾ ىنػػػػػػا

والنظريػػػػػات االجتماعيػػػػػة، وسػػػػػنحاوؿ توضػػػػػيح النظريػػػػػػات ذات الصػػػػػمة والتػػػػػي فسػػػػػرت ظػػػػػاىرة تعػػػػػػاطي 

 .المخدرات مف منظورىا

 :النظريات النفسية

ت ظػػػػػاىرة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات والتػػػػػي تنػػػػػدرج تحػػػػػت المنظػػػػػور ر ؾ العديػػػػػد مػػػػػف النظريػػػػػات التػػػػػي فسػػػػػىنػػػػػا

 .النفسي

: إف نظريػػػػػة التحميػػػػػؿ النفسػػػػػي تشػػػػػارؾ النظريػػػػػة البيولوجيػػػػػة البحػػػػػث عػػػػػف  نظريػػػػػة التحميػػػػػؿ النفسػػػػػي

يػػػػػػات أسػػػػػػباب الجريمػػػػػػة ضػػػػػػمف تكػػػػػػويف الفػػػػػػرد، وعمػػػػػػى العكػػػػػػس مػػػػػػف البحػػػػػػث فػػػػػػي األسػػػػػػباب فػػػػػػي العمم

ؽ فػػػػػي عقػػػػػؿ الفػػػػػرد، وحسػػػػػب  كػػػػػاتي فردالنػػػػػد( فػػػػػإف مػػػػػالشػػػػػاذة، فإنيػػػػػا تحػػػػػاوؿ النظػػػػػر بع أوالبيولوجيػػػػػة 

االضػػػػػطرابات فػػػػػػي  أوتفسػػػػػير النظريػػػػػة التحميميػػػػػػة النفسػػػػػية الفرويديػػػػػػة لالنحػػػػػراؼ تركػػػػػػز عمػػػػػى الشػػػػػػذوذ 

المسػػػػػػػػتقر لمػػػػػػػػدوافع  أو( ىػػػػػػػي المركػػػػػػػػز idالتطػػػػػػػور العػػػػػػػػاطفي لمفػػػػػػػػرد منػػػػػػػذ الطفولػػػػػػػػة المبكػػػػػػػػرة، فػػػػػػػػاليو  
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وتشػػػػػػكيميا مػػػػػػػف أجػػػػػػؿ التػػػػػػػأقمـ  ،رائزيػػػػػػة والالعقالنيػػػػػػة والالجتماعيػػػػػػػة والتػػػػػػي يجػػػػػػػب السػػػػػػيطرة عمييػػػػػػػاالغ

الجػػػػزء الػػػػواعي  أو( egoاالجتمػػػػاعي مػػػػع الحيػػػػاة فػػػػي المجتمػػػػع، ويػػػػتـ ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ تطػػػػور األنػػػػا  

الجػػػػػػػػػػزء  أوالضػػػػػػػػػػمير  أو( superegoمػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ األنػػػػػػػػػػا األعمػػػػػػػػػػى   أووالعقالنػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػذات، 

وفػػػػػي العػػػػػادة يمػػػػػر النضػػػػػج العػػػػػاطفي لمطفػػػػػؿ بمراحػػػػػؿ تطوريػػػػػة، كػػػػػؿ مرحمػػػػػة  األخالقػػػػػي مػػػػػف العقػػػػػؿ،

منيػػػػػػا مجػػػػػػذرة فػػػػػػي الجنسػػػػػػانية، المرحمػػػػػػة الشػػػػػػبقية كرضػػػػػػيع، والمرحمػػػػػػة الشػػػػػػرجية حتػػػػػػى عمػػػػػػر الثالثػػػػػػة، 

والقضػػػػػػػيبية حتػػػػػػػى عمػػػػػػػر الخامسػػػػػػػة، ومرحمػػػػػػػة الكمػػػػػػػوف حتػػػػػػػى سػػػػػػػف البمػػػػػػػوغ، وأخيػػػػػػػرا مرحمػػػػػػػة نضػػػػػػػج 

 (2013 ايكرز،  .األعضاء التناسمية لمفرد كراشد

وتػػػػتـ ليػػػػا السػػػػيطرة عمػػػػى الغرائػػػػز فػػػػي سػػػػف  ،وال تػػػػتـ السػػػػيطرة عمػػػػى اليػػػػو حتػػػػى تتطػػػػور األنػػػػا

الثالثػػػػػػػة تقريبػػػػػػػا، وفػػػػػػػي بدايػػػػػػػة المرحمػػػػػػػة القضػػػػػػػيبية يرغػػػػػػػب الطفػػػػػػػؿ فػػػػػػػي تممػػػػػػػؾ الوالػػػػػػػديف مػػػػػػػف الجػػػػػػػنس 

متصػػػػورا الوالػػػػد مػػػػف الجػػػػنس اآلخػػػػر المشػػػػابو كمنػػػػافس لػػػػو فػػػػي حػػػػب وحنػػػػو الوالػػػػد اآلخػػػػر،  ،المخػػػػالؼ

ـ وكػػػػره األب والخػػػػوؼ منػػػػو عقػػػػدة أوديػػػػب   الحػػػػب الالشػػػػعوري لػػػػأل فتنشػػػػأ ،لمشػػػػاعرويػػػػتـ قمػػػػع ىػػػػذه ا

عقػػػػػدة الكتػػػػػرا   حػػػػػب األب وكػػػػػره األـ مػػػػػف قبػػػػػؿ البنػػػػػت (، وتتطػػػػػور األنػػػػػا العميػػػػػا  أومػػػػػف قبػػػػػؿ الولػػػػػد ( 

بالتمػػػػػاىي مػػػػػع الوالػػػػػد مػػػػػف نفػػػػػس الجػػػػػنس متشػػػػػربا ومسػػػػػتدمجا السػػػػػيطرة األبويػػػػػة، وىنػػػػػا يتخمػػػػػى الطفػػػػػؿ 

شػػػػػاذ  أوف أي تطػػػػػور غيػػػػػر سػػػػػوي إ والػػػػػديف مػػػػػف الجػػػػػنس المخػػػػػالؼ، حيػػػػػثال عػػػػػف الرغبػػػػػة فػػػػػي تممػػػػػؾ

السػػػػػموؾ الضػػػػػد اجتمػػػػػاعي مػػػػػف  إلػػػػػىأي تثبػػػػػت فػػػػػي مرحمػػػػػة الطفولػػػػػة يقػػػػػود  أو ،خػػػػػالؿ ىػػػػػذه المرحمػػػػػة

ومػػػػػػع أمػػػػػػراض ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة مػػػػػػف  ،قبػػػػػػؿ المراىػػػػػػؽ كفػػػػػػرد يتصػػػػػػارع مػػػػػػع الشػػػػػػعور الالوعػػػػػػي بالػػػػػػذنب

 (2013 ايكرز،  .التطور الذي تمت إعاقتو

األساسػػػػػػية لطريقػػػػػػة النظريػػػػػػة التحميميػػػػػػة النفسػػػػػػية فػػػػػػي الجريمػػػػػػة ىػػػػػػي أف السػػػػػػموؾ  إف المسػػػػػػممة

واألنػػػػا  ،نػػػػاواأل أليػػػػواإلجرامػػػػي غيػػػػر ميػػػػـ فػػػػي ذاتػػػػو، فيػػػػو مجػػػػرد عػػػػرض لمصػػػػراع بػػػػيف  أوالمنحػػػػرؼ 

الشػػػػػػاذ، وعػػػػػػػدـ السػػػػػػيطرة عمػػػػػػػى الغرائػػػػػػز، والعالقػػػػػػػة  أواألعمػػػػػػى الناتجػػػػػػػة عػػػػػػف النضػػػػػػػج غيػػػػػػر السػػػػػػػوي 
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التوقػػػػػؼ عػػػػػف النمػػػػػو العػػػػػاطفي فػػػػػي إحػػػػػدى المراحػػػػػؿ،  أو، والتثبيػػػػػت واألبالضػػػػػعيفة المبكػػػػػرة مػػػػػع األـ 

الشػػػػعور بالػػػػذنب، إف أكثػػػػر التثبيتػػػػات الحرجػػػػة ىػػػػي التػػػػي تػػػػتـ فػػػػي  أوالرغبػػػػة الجنسػػػػية المقموعػػػػة،  أو

الصػػػػػػػراعات، ألنيػػػػػػػا جميعيػػػػػػػا  بيػػػػػػػذه االلكتريػػػػػػػة، والمراىػػػػػػػؽ لػػػػػػػيس عمػػػػػػػى وعػػػػػػػي أوالمرحمػػػػػػػة األوديبيػػػػػػػة 

لػػػػذكريات الواعيػػػػة التػػػػي عنيػػػػا تػػػػـ تجميػػػػدىا بفقػػػػداف الػػػػذاكرة عػػػػف مرحمػػػػة الطفولػػػػة المبكػػػػرة، وا إلػػػػىتعػػػػود 

ف الشػػػػػعور بالػػػػػذنب والصػػػػػراع المكبػػػػػوت تظػػػػػؿ ىػػػػػي األسػػػػػب اب الحقيقيػػػػػة لالنحػػػػػراؼ مرحمػػػػػة الطفولػػػػػة، وا 

 الوريكػػػػػػات،  .ف العوامػػػػػػؿ األخػػػػػػرى الممموسػػػػػػة ربمػػػػػػا تبػػػػػػدو أنيػػػػػػا تقػػػػػػوـ بػػػػػػدورىا الفاعػػػػػػؿأبػػػػػػالرغـ مػػػػػػف 

2012) 

لفرويديػػػػػػة المحدثػػػػػػة فػػػػػػي تفسػػػػػػيرىا لالنحػػػػػػراؼ عمػػػػػػى النمػػػػػػو ا أووتركػػػػػػز التفسػػػػػػيرات الفرويديػػػػػػة 

وجػػػػود أبػػػػويف قاسػػػػييف ال  أوغيػػػػاب الوالػػػػديف،  إلػػػػىنػػػػا األعمػػػػى، والػػػػذي يعػػػػود المعطػػػػؿ لأل أوالنػػػػاقص، 

يحبػػػػػوف أطفػػػػػاليـ، ويركػػػػػز بعػػػػػض المنظػػػػػريف عمػػػػػى قضػػػػػية أنػػػػػو لػػػػػيس فقػػػػػط األفعػػػػػاؿ اإلجراميػػػػػة ذاتيػػػػػا 

عػػػػي مػػػػف و وه، ولكػػػػف أيضػػػػا عمػػػػى البحػػػػث الالاز تجػػػػ أوىػػػػي تعبيػػػػرات عػػػػف شػػػػعور بالػػػػذنب لػػػػـ يػػػػتـ حمػػػػو 

قبػػػػػؿ المجػػػػػرميف فػػػػػي أف يػػػػػتـ القػػػػػبض عمػػػػػييـ ومعػػػػػاقبتيـ ليييمػػػػػوا فػػػػػي ىػػػػػذا الشػػػػػعور بالػػػػػذنب الػػػػػذي تػػػػػـ 

قمعػػػػػو، وميمػػػػػا كانػػػػػت الميكانزمػػػػػات المحػػػػػددة، فػػػػػإف التفسػػػػػيرات التحميميػػػػػة النفسػػػػػية تسػػػػػتند بشػػػػػدة عمػػػػػى 

سػػػػػػػػية الكامنػػػػػػػػة وراء الجريمػػػػػػػػة، وفػػػػػػػػي الػػػػػػػػدوافع الالعقالنيػػػػػػػػة والالشػػػػػػػػعورية عمػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػا الػػػػػػػػدوافع األسا

، فػػػػإف كػػػػؿ السػػػػموكيات اإلجراميػػػػة تفسػػػػر عمػػػػى أنيػػػػا تعبيػػػػرات عػػػػف أعػػػػراض ةالنظريػػػػة التحميميػػػػة النفسػػػػي

 .االخػػػػػػػػػتالالت النفسػػػػػػػػػية أواالضػػػػػػػػػطرابات العقميػػػػػػػػػة  أوأكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػراض العقميػػػػػػػػػة،  أولمػػػػػػػػػرض 

 (2012 الوريكات، 

ىػػػػػذه النظريػػػػػة ىػػػػػو المتعػػػػػة والنشػػػػػوة التػػػػػي  أصػػػػػحاب إلػػػػػىواألصػػػػػؿ فػػػػػي ظػػػػػاىرة اإلدمػػػػػاف بالنسػػػػػبة      

يحققيػػػػػا المتعػػػػػاطي عػػػػػف طريػػػػػؽ المخػػػػػدر، ممػػػػػا يترتػػػػػب عميػػػػػو تخفػػػػػيض كبيػػػػػر فػػػػػي درجػػػػػات االكتئػػػػػاب 

التػػػػي يعيشػػػػيا المػػػػدمف نتيجػػػػة احتكاكػػػػو المسػػػػتمر مػػػػع بيئتػػػػو المحيطػػػػة، ممػػػػا يجعػػػػؿ عمميػػػػة التعػػػػاطي، 
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فػػػػي الوقػػػػت الػػػػذي تحمػػػػؿ  الفاعػػػػؿ، إلػػػػىوكػػػػؿ أشػػػػكاؿ السػػػػموؾ المنحػػػػرؼ تػػػػؤدي وظيفػػػػة نفسػػػػية بالنسػػػػبة 

 خمؿ في التركيب النفسي لمشخصية. إلىفي ثناياىا دالالت تشير 

 (1997وعميو يمكف تفسير ظاىرة اإلدماف مف وجية نظر التحميؿ النفسي:  عبد المنعـ، 

 .تعبير وظيفي لذات عميا ناقصة -

 تعويض عف إشباع شديد ناتج عف حرماف مف إشباع بعض الحاجات األساسية. -

 .خاطئة أوف تنشئة اجتماعية ناقصة ناش  ع -

 .سموؾ شخصي يشكؿ عصابا -

 .سموؾ يعبر عف فقداف المعايير االجتماعية -

 .تعاطي المخدرات مظير مف مظاىر االضطراب والسموؾ الشاذ -

دمػػػػػػػاف المخػػػػػػػدرات،  المدرسػػػػػػػة السػػػػػػػمككية : تػػػػػػػربط المدرسػػػػػػػة السػػػػػػػموكية بػػػػػػػيف المثيػػػػػػػر واالسػػػػػػػتجابة وا 

المدرسػػػػة ال يعػػػػدو كونػػػػو اسػػػػتجابة لمثيػػػػرات تػػػػـ تػػػػدعيميا مػػػػف خػػػػالؿ وتفسػػػػير اإلدمػػػػاف لػػػػدى رواد ىػػػػذه 

حيػػػػػػث يػػػػػػرى بعػػػػػػض منظػػػػػػري المدرسػػػػػػة السػػػػػػموكية أف إدمػػػػػػاف المخػػػػػػدرات ىػػػػػػو عبػػػػػػارة عػػػػػػف  ،الممارسػػػػػػة

وأف التػػػػػدعيـ اإليجػػػػػابي قػػػػػادر عمػػػػػى خمػػػػػؽ عػػػػػادة قويػػػػػة ىػػػػػي  ،عػػػػػادة شػػػػػرطية تػػػػػرتبط باسػػػػػتخداـ العقػػػػػار

الميػػػػػدئات واألفيونػػػػػات، وىػػػػػو  إلػػػػػىبالنسػػػػػبة  عػػػػػادة اشػػػػػتياء المخػػػػػدر، وىنالػػػػػؾ عامػػػػػؿ آخػػػػػر أكثػػػػػر قػػػػػوة

بحيػػػػػػث إف  ،ثػػػػػػار االمتنػػػػػػاعآمػػػػػػا يتوقعػػػػػػو الفػػػػػػرد مػػػػػػف  أو ،الخػػػػػػوؼ الفعمػػػػػػي مػػػػػػف االمتنػػػػػػاع عػػػػػػف العقػػػػػػار

الفػػػػرد إذا خبػػػػر االمتنػػػػاع عػػػػدة مػػػػرات تكػػػػوف لديػػػػو نمػػػػط مػػػػف اسػػػػتجابة التجنػػػػب الشػػػػرطية، فػػػػإذا أضػػػػيؼ 

فػػػػػي الغالػػػػػب تتكػػػػػوف لديػػػػػو عػػػػػادة  ثػػػػػار التػػػػػدعـ، فإنػػػػػوآؾ مػػػػػا يحدثػػػػػو العقػػػػػار أوؿ األمػػػػػر مػػػػػف ذلػػػػػ إلػػػػػى
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 .اإلدمػػػػػػػػػػػاف بوصػػػػػػػػػػػفيا نمطػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػموكيا دائمػػػػػػػػػػػا يستعصػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى التغيػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي أكثػػػػػػػػػػػر األحيػػػػػػػػػػػاف

 Garbrial&Nohas, 1981) 

ف اإلدمػػػػػاف مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر المدرسػػػػػة السػػػػػموكية ىػػػػػو ارتبػػػػػاط بػػػػػيف إوبنػػػػػاء عمػػػػػى ذلػػػػػؾ يمكػػػػػف القػػػػػوؿ  

مخػػػػػػدرات ىػػػػػػو عػػػػػػادة شػػػػػػرطية مثيػػػػػػر واسػػػػػػتجابة يحػػػػػػدث معيػػػػػػا التعػػػػػػود واإلشػػػػػػباع، ولػػػػػػذا فػػػػػػإف إدمػػػػػػاف ال

  .يصبح الفطاـ عنيا أمرا صعبا لمغاية

: يجػػػػػد أصػػػػػحاب النظريػػػػػة النفسػػػػػية االجتماعيػػػػػة أف عمميػػػػػة التعػػػػػاطي  النظريػػػػػة النفسػػػػػية االجتماعيػػػػػة

المتعػػػػػاطي مجموعػػػػػة وظػػػػػائؼ نفسػػػػػية تجعػػػػػؿ منػػػػػو سػػػػػموكا محببػػػػػا، مثػػػػػؿ تخفيػػػػػؼ  إلػػػػػىتػػػػػؤدي بالنسػػػػػبة 

شػػػػػػػػػباع الحاجػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػوتر، و االمتػػػػػػػػػاع، وتحسػػػػػػػػػيف التفاعػػػػػػػػػؿ االجت الشػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػػالقوة،  إلػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػاعي، وا 

بو نظريػػػػػػة شػػػػػػونسػػػػػػياف الػػػػػػذكريات المؤلمػػػػػػة، وىػػػػػػي ت واإلبطػػػػػػاؿ المؤقػػػػػػت لتػػػػػػأثير األحػػػػػػداث الضػػػػػػاغطة،

التحميػػػػؿ النفسػػػػي فػػػػي تأكيػػػػدىا الوظيفػػػػة النفسػػػػية لمسػػػػموؾ، وتشػػػػترؾ مػػػػع النظريػػػػة السػػػػموكية فػػػػي كونيػػػػا 

تجنػػػػػب  إلػػػػػىدة، ويػػػػػدفع بالشخصػػػػػية تجػػػػػد فػػػػػي اإلثابػػػػػة االجتماعيػػػػػة مػػػػػا يعػػػػػزز أنماطػػػػػا سػػػػػموكية محػػػػػد

أنمػػػػػػػػاط أخػػػػػػػػرى، غيػػػػػػػػر أف أصػػػػػػػػحاب النظريػػػػػػػػة النفسػػػػػػػػية االجتماعيػػػػػػػػة يجعمػػػػػػػػوف مػػػػػػػػف دائػػػػػػػػرة تفاعػػػػػػػػؿ 

بمػػػػػا تحممػػػػػو مػػػػػف عوامػػػػػؿ مشػػػػػجعة لممارسػػػػػة الػػػػػنمط  ،البيئػػػػػة االجتماعيػػػػػة نفسػػػػػيا إلػػػػػىالشخصػػػػػية تمتػػػػػد 

 (   Muhammad, 2003: 40 .السموكي أحيانا، ومثبطة لو أحيانا أخرى

: يعتبػػػػػػػر مارلػػػػػػػت أف العػػػػػػػود لادمػػػػػػػاف نػػػػػػػاتج عػػػػػػػف عوامػػػػػػػؿ: البيئػػػػػػػة،  قػػػػػػػؼ الشػػػػػػػديدةنظريػػػػػػػة المكا

:  الغريػػػػػػػب،  اآلتيػػػػػػػةالمؤسسػػػػػػػة، حيػػػػػػػث تقػػػػػػػـو ىػػػػػػػذه النظريػػػػػػػة عمػػػػػػػى الفرضػػػػػػػيات و الشػػػػػػػخص العائػػػػػػػد، و 

2006 :75) 

 .االنتكاسة أوليا تعد مف أىـ العوامؿ المؤدية لمعود  األفرادالمواقؼ الشديدة واستجابة -



32 

 إلػػػػىكيفيػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع المواقػػػػؼ البيئيػػػػة الطبيعيػػػػة يزيػػػػد مػػػػف احتماليػػػػة العػػػػود عػػػػدـ معرفػػػػة المػػػػدمف  -

 .اإلدماف

 .اإلدماف ناجـ عف مواجية المواقؼ الحياتية الضاغطة إلىالعود  -

: األنػػػػػػا طاقػػػػػػة قػػػػػػادرة عمػػػػػػى اإلدراؾ واإلحسػػػػػػاس والتفكيػػػػػػر واإلنجػػػػػػاز، وظيفتيػػػػػػا  سػػػػػػيككلكجية الػػػػػػذات

الػػػػذات كحجػػػػر الزاويػػػػة فػػػػي تعػػػػديؿ الشخصػػػػية  أوتمػػػػاـ باألنػػػػا عمميػػػػات دفاعيػػػػة، وجػػػػاء االى أوتكيفيػػػػة 

وتقويتيػػػػػا خاصػػػػػة فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بموازنػػػػػة نزعػػػػػات اليػػػػػوى، الػػػػػذات العميػػػػػا  الضػػػػػمير( والفػػػػػرد نفسػػػػػو مػػػػػع 

بيئتػػػػو االجتماعيػػػػة، حيػػػػث يمكػػػػف تفسػػػػير اإلدمػػػػاف وفػػػػؽ فرضػػػػيات ىػػػػذه النظريػػػػة عمػػػػى النحػػػػو اآلتػػػػي : 

 (71: 2012 المشرؼ، الجوادي، 

 .مة دفاعية لمقابمة فشؿ األنا في القياـ بوظائفيااإلدماف وسي-

  .اإلدماف وسيمة لتقوية الذات القاصرة ألجؿ القياـ بوظائفيا -

وتعتبػػػػػر  ،: ىػػػػػي نظريػػػػػة اقترحيػػػػػا ليتمػػػػػاف مػػػػػع آخػػػػػريف نظريػػػػػة التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف الشػػػػػخص كالمكقػػػػػؼ

: 2006،اإلدمػػػػػػاف والعػػػػػػود لادمػػػػػػاف ناتجػػػػػػا عػػػػػػف تفاعػػػػػػؿ عػػػػػػدد مػػػػػػف العوامػػػػػػؿ والتػػػػػػي منيػػػػػػا :  الغريػػػػػػب

77) 

 الموقؼ  -

 درجة خطورة الموقؼ -

 مدى إدراؾ الفرد لمموقؼ -

 مدى ما يحممو الموقؼ مف مثيرات  -
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 مستوى التفاعؿ بيف الشخص والموقؼ -

 ميارات التأقمـ مع الموقؼ -

 القدرة عمى التصرؼ في الموقؼ  -

 مستوى العجز الذي يشعر بو الفرد داخؿ الموقؼ -

 النظريات االجتماعية

: يعتبػػػػر سػػػػذرالند مػػػػف أكثػػػػر عممػػػػاء اإلجػػػػراـ أىميػػػػة فػػػػي القػػػػرف العشػػػػريف،  جتمػػػػاعينظريػػػػة الػػػػتعمـ اال

كػػػػػػاف مػػػػػػف الكتػػػػػػب الرائػػػػػػدة فػػػػػػي حقػػػػػػؿ عمػػػػػػـ الجريمػػػػػػة لمػػػػػػدة تزيػػػػػػد عػػػػػػف  اً دراسػػػػػػي اً وسػػػػػػذرالند ألػػػػػػؼ كتابػػػػػػ

الثالثػػػػػيف سػػػػػنة، ولقػػػػػد قػػػػػدـ نظريػػػػػة المخالطػػػػػة التفاضػػػػػمية كتفسػػػػػير لمسػػػػػموؾ الفػػػػػردي اإلجرامػػػػػي، مقترحػػػػػا 

فػػػػػي االختالفػػػػػات  التنظػػػػػيـ االجتمػػػػػاعي التفاضػػػػػمي كسػػػػػببـ مػػػػػع مػػػػػا أسػػػػػماه أف النظريػػػػػة كانػػػػػت تنسػػػػػج

المعػػػػػدالت المجتمعيػػػػػة لمجريمػػػػػة، وبػػػػػرغـ ذلػػػػؾ فػػػػػإف سػػػػػذرالند يػػػػػولي فقػػػػػط اىتمامػػػػػا  أو ،بػػػػيف الجماعػػػػػات

مختصػػػػػػػػرا لمتنظػػػػػػػػيـ االجتمػػػػػػػػاعي التفاضػػػػػػػػمي، مركػػػػػػػػزا أكثػػػػػػػػر جيػػػػػػػػوده لنظريػػػػػػػػة المخالطػػػػػػػػة التفاضػػػػػػػػمية، 

 (2013، والتي ىي عمى النحو األتي :  ايكرز

 .السموؾ اإلجرامي يتعمـ -

 .السموؾ اإلجرامي يتعمـ بالتفاعؿ مع أشخاص آخريف في عممية االتصاؿ -

الجػػػػػػزء األساسػػػػػػي لػػػػػػتعمـ السػػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػػي يحػػػػػػدث فػػػػػػي نطػػػػػػاؽ جماعػػػػػػات األشػػػػػػخاص ذات  -

 .العالقات الودية الحميمة
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الجريمػػػػػة حينمػػػػػا يكػػػػػوف السػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػي متعممػػػػػا، فػػػػػإف الػػػػػتعمـ يتضػػػػػمف  أ( فنػػػػػوف ارتكػػػػػاب  -

الػػػػػػذي يكػػػػػػوف أحيانػػػػػػا فػػػػػػي غايػػػػػػة التعقيػػػػػػد، وفػػػػػػي بعػػػػػػض األحيػػػػػػاف فػػػػػػي غايػػػػػػة البسػػػػػػاطة  ب( 

 .االتجاىات المحددة لمدوافع، والحوافز، والتبريرات، واالتجاىات

االتجػػػػػاه المحػػػػػدد لمػػػػػدوافع والحػػػػػوافز يػػػػػتـ تعممػػػػػو مػػػػػف تعػػػػػاريؼ النصػػػػػوص القانونيػػػػػة لمػػػػػا ىػػػػػو  -

 .غير محبب أومحبب 

رجحػػػػاف كفػػػػة التعريفػػػػات التػػػػي تحبػػػػذ انتيػػػػاؾ القػػػػانوف عمػػػػى يصػػػػبح الشػػػػخص منحرفػػػػا بسػػػػبب  -

 .التعريفات التي ال تحبذ انتياكيا أواآلراء 

 .قد تختمؼ العالقات التفاضمية مف حيث تكرارىا واستمرارىا وأسبقيتيا وشدتيا -

والمعادلػػػػػة  ،عمميػػػػػة تعمػػػػػـ السػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػي تػػػػػتـ عػػػػػف طريػػػػػؽ االخػػػػػتالط بالنمػػػػػاذج اإلجراميػػػػػة -

 .آخركؿ اآلليات التي يتضمنيا أي تعمـ لاجراـ يتضمف 

مػػػػػع أف السػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػػي ىػػػػػو تعبيػػػػػػر عػػػػػف حاجػػػػػػات وقػػػػػيـ عامػػػػػػة، فإنػػػػػو ال يفسػػػػػػر بيػػػػػذه الحاجػػػػػػات 

 .والقيـ العامة، ألف السموؾ غير اإلجرامي ىو أيضا تعبير عف نفس الحاجات والقيـ

حيػػػػػػػػث تؤكػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذه النظريػػػػػػػػة أف سػػػػػػػػموكيات اإلنسػػػػػػػػاف متعممػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اآلخػػػػػػػػريف عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ 

المحاكػػػػػاة واالخػػػػػتالط، وتفسػػػػػر ىػػػػػذه النظريػػػػػة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات واإلدمػػػػػاف عمييػػػػػا بأنػػػػػو سػػػػػموؾ مػػػػػتعمـ 

نػػػػػػػػاتج عػػػػػػػػف مخالطػػػػػػػػة المتعػػػػػػػػاطي لمجماعػػػػػػػػة المرجعيػػػػػػػػة  المتعػػػػػػػػاطيف(، بحيػػػػػػػػث يسػػػػػػػػتمر الفػػػػػػػػرد فػػػػػػػػي 

 بػػػػػػأفالجماعػػػػػػة، كمػػػػػػا أف الجماعػػػػػػة تػػػػػػدعـ ىػػػػػػذا السػػػػػػموؾ، لتشػػػػػػعر  إلػػػػػػىالتعػػػػػػاطي ليشػػػػػػعر باالنتمػػػػػػاء 

 ويميػػػػاـ،  .ا الػػػػذيف تػػػػربطيـ رابطػػػػة خاصػػػػة، وىػػػػي سػػػػموؾ تعػػػػاطي المخػػػػدراتالمتعػػػػاطي أحػػػػد أعضػػػػائي

2013) 
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السػػػػموؾ المنحػػػػرؼ، إنمػػػػا يعػػػػود بالدرجػػػػة  بػػػػأف: يعتقػػػػد أميػػػػؿ دوركػػػػايـ  نظريػػػػة التماسػػػػؾ االجتمػػػػاعي

 األفػػػػػرادمسػػػػػتوى التماسػػػػؾ االجتمػػػػػاعي السػػػػائد فػػػػػي المجتمػػػػع، فكممػػػػػا كػػػػاف التماسػػػػػؾ بػػػػيف  إلػػػػىاألولػػػػى 

درجػػػػة الخطػػػػورة مػػػػع  إلػػػػىلالنحػػػػراؼ ضػػػػعيفا، بينمػػػػا يػػػػزداد الميػػػػؿ لالنحػػػػراؼ  األفػػػػرادقويػػػػا، جػػػػاء ميػػػػؿ 

اتسػػػػػػػػاع مظػػػػػػػػاىر التفكػػػػػػػػؾ االجتمػػػػػػػػاعي وضػػػػػػػػعؼ التماسػػػػػػػػؾ، إف الفػػػػػػػػرد وفػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػذا التصػػػػػػػػور كػػػػػػػػائف 

اجتمػػػػػاعي، فػػػػػإذا مػػػػػا كػػػػػاف ارتباطػػػػػو بػػػػػالمجتمع قويػػػػػا كػػػػػاف ذلػػػػػؾ دلػػػػػيال عمػػػػػى التػػػػػوازف النفسػػػػػي المحقػػػػػؽ 

زايػػػػػد مظػػػػػاىر الخمػػػػػؿ فػػػػػي شخصػػػػػية ت إلػػػػػىرتبػػػػػاط فػػػػػي شخصػػػػػيتو، بينمػػػػػا يػػػػػؤدي االنعػػػػػزاؿ وضػػػػػعؼ اال

الفػػػػػػػرد، ممػػػػػػػا يدفعػػػػػػػو لالنحػػػػػػػراؼ، ويػػػػػػػزداد ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػع وجػػػػػػػود جماعػػػػػػػات األقػػػػػػػراف التػػػػػػػي تسػػػػػػػاعده فػػػػػػػي 

 (2012 الوريكات،  .االنحراؼ وتسوغ لو ما يفعمو

إف المسػػػػػػتويات المرتفعػػػػػػة مػػػػػػف التماسػػػػػػؾ االجتمػػػػػػاعي، وفػػػػػػؽ ىػػػػػػذا التصػػػػػػور يمكػػػػػػف أف تشػػػػػػكؿ 

ا يحػػػػػد مػػػػػف انتشػػػػػار ظػػػػػاىرة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات فػػػػػي المجتمػػػػػع، ذلػػػػػؾ أف بالفعػػػػػؿ رادعػػػػػا اجتماعيػػػػػا قويػػػػػ

لمبػػػػػادئ المجتمػػػػػع وقيمػػػػػو وأخالقياتػػػػػو، فػػػػػإذا كانػػػػػت عمميػػػػػة التعػػػػػاطي تحمػػػػػؿ  األفػػػػػرادتظيػػػػػر فػػػػػي تمثػػػػػؿ 

فػػػػػي ذاتيػػػػػا مػػػػػا يخػػػػػالؼ األعػػػػػراؼ االجتماعيػػػػػة والقػػػػػيـ والمبػػػػػادئ التػػػػػي يسػػػػػتقر عمييػػػػػا المجتمػػػػػع، فمػػػػػف 

 ويميػػػػػػاـ،  .سػػػػػػموكية تخػػػػػػالؼ العػػػػػػرؼ العػػػػػػاـ ظػػػػػػاىرةنبػػػػػػوف أيػػػػػػة كمػػػػػػا يتج األفػػػػػػرادالطبيعػػػػػػي أف يتجنبيػػػػػػا 

2013) 

: يعتبػػػػر رائػػػػد ىػػػػذه النظريػػػػة بارسػػػػونز، ووفقػػػػا ليػػػػذه النظريػػػػة يعتبػػػػر إقػػػػداـ  نظريػػػػة الفعػػػػؿ االجتمػػػػاعي

عمػػػػػػى منظومػػػػػػة اجتماعيػػػػػػة خاصػػػػػػة، فمنظمػػػػػػة القػػػػػػيـ الثقافيػػػػػػة  اً الفػػػػػػرد عمػػػػػػى تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات، مبنيػػػػػػ

اط السػػػػموؾ التػػػػي يمارسػػػػيا، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ تعػػػػاطي المخػػػػدرات، التػػػػي يتمثميػػػػا فػػػػي وعيػػػػو تسػػػػوغ لػػػػو أنمػػػػ

خاصػػػػػة وأف ىػػػػػذه القػػػػػيـ تجػػػػػد مػػػػػف يشػػػػػجعو عمييػػػػػا، فػػػػػي سػػػػػياؽ المنظمػػػػػة االجتماعيػػػػػة التػػػػػي يعيشػػػػػيا، 

التػػػػػػي يمكػػػػػػف أف تغمػػػػػػب عمييػػػػػػا جماعػػػػػػات األقػػػػػػراف الػػػػػػذيف يتػػػػػػأثروف بمنظومػػػػػػة القػػػػػػيـ نفسػػػػػػيا، ومػػػػػػا إف 
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يصػػػػبح معيػػػػارا مػػػػف معػػػػايير التفاضػػػػؿ بيػػػػنيـ، تقػػػػدـ الجماعػػػػة مسػػػػوغات الفعػػػػؿ، وىػػػػو التعػػػػاطي، الػػػػذي 

حتػػػػػػى تنػػػػػػتظـ أمػػػػػػور حيػػػػػػاتيـ اليوميػػػػػػة فػػػػػػي ضػػػػػػوء متطمباتػػػػػػو ولوازمػػػػػػو، وسػػػػػػرعاف مػػػػػػا تأخػػػػػػذ المنظمػػػػػػة 

الشخصػػػػػية بتكييػػػػػؼ ذاتيػػػػػا مػػػػػع توجيػػػػػو المنظمػػػػػة االجتماعيػػػػػة، مػػػػػف شػػػػػروط شخصػػػػػية كتقبػػػػػؿ عمميػػػػػة 

الشخصػػػػػية مػػػػػف التعػػػػػاطي، والرضػػػػػا بيػػػػػا، ومػػػػػف ثػػػػػـ تمثميػػػػػا وتمارسػػػػػيا، خاصػػػػػة مػػػػػع مػػػػػا يعػػػػػود عمػػػػػى 

ويمػػػػػػارس مػػػػػػف خالليػػػػػػا عمميػػػػػػة  ،تقػػػػػػدير واحتػػػػػػراـ فػػػػػػي إطػػػػػػار الجماعػػػػػػة التػػػػػػي ينتمػػػػػػي إلييػػػػػػا الشػػػػػػباب

التعػػػػػاطي، األمػػػػػر الػػػػػذي يجعػػػػػؿ مظػػػػػاىر التقػػػػػدير واإلجػػػػػراـ التػػػػػي تقػػػػػدميا جماعػػػػػة األقػػػػػراف لممتعػػػػػاطي 

مػػػػػا يسػػػػػػمى  إلػػػػػػىأشػػػػػبو مػػػػػا تكػػػػػػوف باإلثابػػػػػة التػػػػػي تشػػػػػػجع عمػػػػػى االسػػػػػتمرار، حتػػػػػػى يصػػػػػؿ المتعػػػػػاطي 

د النفسػػػػػي فػػػػػي عمميػػػػػة التعػػػػػاطي، فػػػػػال يشػػػػػعر المتعػػػػػاطي بػػػػػالفرح والسػػػػػرور والتفػػػػػاؤؿ إال مػػػػػع باالعتمػػػػػا

 (1984 األخرس،  .تزايد عممية التعاطي وارتفاع مستوى الجرعات

كتػػػػاب القػػػػرف الثػػػػامف عشػػػػر سػػػػيزار بيكاريػػػػا فػػػػي  إلػػػػىيعػػػػود عمػػػػـ اإلجػػػػراـ الكالسػػػػيكي  نظريػػػػة الػػػػردع :

المدرسػػػػة النفعيػػػػة، وكانػػػػا  إلػػػػىمػػػػا كانػػػػا فيمسػػػػوفاف ينتميػػػػاف نجمتػػػػرا، وكالىإايطاليػػػػا وجيرمػػػػي بنثػػػػاـ فػػػػي 

ميتمػػػػػػاف بإصػػػػػػالح النظػػػػػػاـ القػػػػػػانوني والعقػػػػػػابي أكثػػػػػػر مػػػػػػف اىتماماتيمػػػػػػا بصػػػػػػياغة تفسػػػػػػيرات لمسػػػػػػموؾ 

 (2013 ويمياـ،  .اإلجرامي

ف شػػػػػػػػدة وتناسػػػػػػػػب العقػػػػػػػػاب مػػػػػػػػع الجريمػػػػػػػػة مسػػػػػػػػممة أساسػػػػػػػػية ينطمػػػػػػػػؽ منيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػـ اإلجػػػػػػػػراـ إ

ىػػػػػػي ممارسػػػػػػات عقالنيػػػػػػة لػػػػػػارادة  األفػػػػػػرادرارات التػػػػػػي يتخػػػػػػذىا الكالسػػػػػػيكي، وىػػػػػػي أف األفعػػػػػػاؿ والقػػػػػػ

خػػػػػرؽ القػػػػػانوف عػػػػػف طريػػػػػؽ الحسػػػػػاب العقالنػػػػػي لمخػػػػػاطر  أويختػػػػػاروف الطاعػػػػػة  األفػػػػػرادالحػػػػػرة، كػػػػػؿ 

األلػػػػـ مقابػػػػؿ ومقارنػػػػة مػػػػع المػػػػذة المحتممػػػػة التػػػػي قػػػػد يجمبيػػػػا ذلػػػػؾ الفعػػػػؿ، وفػػػػي تػػػػأمميـ لفعػػػػؿ إجرامػػػػي 

زاءات القانونيػػػػػػة المحتممػػػػػػة، ومػػػػػػدى إمكانيػػػػػػة القػػػػػػبض يأخػػػػػػذوف فػػػػػػي الحسػػػػػػباف الجػػػػػػ األفػػػػػػرادمػػػػػػا، فػػػػػػإف 

، فػػػػػإذا رأوا أف العقػػػػػاب قػػػػػد يجػػػػػر آالمػػػػػا أكبػػػػػر مػػػػػف المكسػػػػػب المحتمػػػػػؿ مػػػػػف الجريمػػػػػة،  عمػػػػػييـ بػػػػػالجـر

فػػػػػػػػػإنيـ سػػػػػػػػػوؼ يحجمػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػف ارتكػػػػػػػػػاب الجريمػػػػػػػػػة، فحسػػػػػػػػػاباتيـ قائمػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى خبػػػػػػػػػراتيـ الخاصػػػػػػػػػة 
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ا القػػػػػػانوف، وكػػػػػػذلؾ معػػػػػػرفتيـ بالعقوبػػػػػػات الجنائيػػػػػػة، ومعػػػػػػرفتيـ بمػػػػػػا ىػػػػػػو نػػػػػػوع العقوبػػػػػػة التػػػػػػي يفرضػػػػػػي

 .بالعقوبػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػـ إيقاعيػػػػػػا عمػػػػػػى األشػػػػػػخاص الػػػػػػذيف ارتكبػػػػػػوا مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه الجػػػػػػرائـ فػػػػػػي الماضػػػػػػي

 (2013 ويمياـ،

غيػػػػػر الػػػػػدقيؽ والمتقمػػػػػب والخاضػػػػػع لمنػػػػػزوات، ال يػػػػػوفر األرضػػػػػية الصػػػػػمبة  يفالنظػػػػػاـ التشػػػػػريع

عػػػػادؿ، بػػػػؿ أنػػػػو غيػػػػر فاعػػػػؿ  التخػػػػاذ تمػػػػؾ القػػػػرارات العقالنيػػػػة، فمثػػػػؿ ىػػػػذا النظػػػػاـ لػػػػيس فقػػػػط ىػػػػو غيػػػػر

نػػػػو يجػػػػب عمػػػػى القػػػػانوف الجنػػػػائي أف يحػػػػدد إمػػػػة فومػػػػف أجػػػػؿ منػػػػع الجري .فػػػػي السػػػػيطرة عمػػػػى الجريمػػػػة

ويقػػػػػرر العقوبػػػػػات المعقولػػػػػة التػػػػػي تطبػػػػػؽ بطريقػػػػػة معقولػػػػػة لتشػػػػػجيع المػػػػػواطنيف عمػػػػػى إطاعػػػػػة القػػػػػوانيف 

لثػػػػأر لألخطػػػػاء التػػػػي وا ،بػػػػدال مػػػػف خرقيػػػػا، فػػػػالقوانيف يجػػػػب أف ال تسػػػػتخدـ ببسػػػػاطة مػػػػف أجػػػػؿ االنتقػػػػاـ

فالمشػػػػرع يسػػػػف القػػػػوانيف التػػػػي تحػػػػدد بصػػػػورة واضػػػػحة ودقيقػػػػة مػػػػا  .األفػػػػراد أوارتكبػػػػت مػػػػف قبػػػػؿ الدولػػػػة 

شػػػػػػرعي، ويحػػػػػػدد كػػػػػػذلؾ العقػػػػػػاب الكػػػػػػافي النتيػػػػػػاؾ القػػػػػػانوف، وذلػػػػػػؾ بيػػػػػػدؼ إبطػػػػػػاؿ  أوىػػػػػػو قػػػػػػانوني 

ؿ المكاسػػػػػػػػب الناتجػػػػػػػػة عػػػػػػػػف ارتكػػػػػػػػاب الجػػػػػػػػرائـ، وبػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػتـ ردع المػػػػػػػػواطنيف مػػػػػػػػف ارتكػػػػػػػػاب األفعػػػػػػػػا

 .اإلجرامية

 أوالمنفعػػػػػػة الناتجػػػػػػػة  أوواالفتػػػػػػراض الػػػػػػذي تقػػػػػػـو عميػػػػػػػو ىػػػػػػذه الحجػػػػػػة ىػػػػػػو مقػػػػػػػدار المكسػػػػػػب 

المترتبػػػػة عمػػػػى ارتكػػػػاب جريمػػػػة محػػػػددة عمػػػػى وجػػػػو التقريػػػػب نفسػػػػيا بالنسػػػػبة لمكػػػػؿ، ولػػػػذلؾ فػػػػإف جعػػػػؿ 

العقػػػػػػاب متناسػػػػػػبا مػػػػػػع الجريمػػػػػػة يعنػػػػػػي أف العقػػػػػػاب ىػػػػػػو نفسػػػػػػو بالنسػػػػػػبة لألفػػػػػػراد الػػػػػػذيف ارتكبػػػػػػوا نفػػػػػػس 

مػػػػػة، فالقػػػػػانوف يجػػػػػب أف يطبػػػػػؽ العقػػػػػاب المطمػػػػػوب والمترتػػػػػب عمػػػػػى كػػػػػؿ جريمػػػػػة، ويجػػػػػب أف ال الجري

يختمػػػػػػؼ العقػػػػػػاب نتيجػػػػػػة ظػػػػػػروؼ وخصػػػػػػائص الجػػػػػػاني، وتفتػػػػػػرض الحجػػػػػػة أيضػػػػػػا أنػػػػػػو كممػػػػػػا كانػػػػػػت 

مؤذيػػػػػػة، زادت مكاسػػػػػػب الفػػػػػػرد منيػػػػػػا، وىكػػػػػػذا كممػػػػػػا كانػػػػػػت الجريمػػػػػػة أكثػػػػػػر جديػػػػػػة،  أوالجريمػػػػػػة جديػػػػػػة 

فػػػػػإف  ،لمػػػػػردع عػػػػػف ارتكابيػػػػػا، وفػػػػػي عمػػػػػـ الجريمػػػػػة الكالسػػػػػيكيتطمػػػػػب ذلػػػػػؾ أف يكػػػػػوف العقػػػػػاب شػػػػػديدا 

مفيػػػػػػػـو التناسػػػػػػػبية يعنػػػػػػػي أف المشػػػػػػػرع يجػػػػػػػب عميػػػػػػػو أف يسػػػػػػػف مقياسػػػػػػػا دقيقػػػػػػػا لمجػػػػػػػرائـ وسػػػػػػػمما دقيقػػػػػػػا 
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لمعقوبػػػػػػػات دوف أي اعتبػػػػػػػػار لمفروقػػػػػػػات الفرديػػػػػػػػة، ولقػػػػػػػد تػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػديؿ ذلػػػػػػػؾ فيمػػػػػػػػا بعػػػػػػػد لألخػػػػػػػػذ بعػػػػػػػػيف 

مػػػػػػا قػػػػػػد يػػػػػػؤثراف عمػػػػػػى قػػػػػػدرات الفػػػػػػرد عمػػػػػػى نيإاالعتبػػػػػػار مسػػػػػػألة العمػػػػػػر والقػػػػػػدرة العقميػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث 

 (2012 الوريكات، .التصرؼ بطريقة عقالنية

 إلػػػػػىإف مبػػػػػدأ الػػػػػردع ال يقػػػػػـو عمػػػػػى قاعػػػػػدة شػػػػػدة العقوبػػػػػة القانونيػػػػػة وحػػػػػدىا، فيػػػػػو باإلضػػػػػافة 

 إلػػػػػىذلػػػػػؾ يحػػػػػدد بيػػػػػدؼ الػػػػػردع أف يكػػػػػوف العقػػػػػاب عمػػػػػى الجريمػػػػػة سػػػػػريعا وأكيػػػػػدا، فالوضػػػػػوح يشػػػػػير 

ات القانونيػػػػػػة بعػػػػػد ارتكػػػػػػاب الجريمػػػػػة، فكممػػػػػا كػػػػػػاف إيقػػػػػاع العقوبػػػػػػة السػػػػػرعة التػػػػػي تطبػػػػػػؽ فييػػػػػا العقوبػػػػػ

ألنػػػػو قمػػػػت الفتػػػػرة بػػػػيف  ،عمػػػػى الجريمػػػػة فوريػػػػا كػػػػاف ذلػػػػؾ عػػػػادال ومفيػػػػدا، فالعقػػػػاب الفػػػػوري أكثػػػػر فائػػػػدة

يقػػػػػػػػػػػاع العقوبػػػػػػػػػػػة، كممػػػػػػػػػػػا قويػػػػػػػػػػت ودامػػػػػػػػػػػت الرابطػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف فكرتػػػػػػػػػػػي الجريمػػػػػػػػػػػة  ارتكػػػػػػػػػػاب الجريمػػػػػػػػػػػة وا 

 (2013 ايكرز،.والعقاب

احتماليػػػػة االعتقػػػػاؿ والعقػػػػاب عمػػػػى الجريمػػػػة، فػػػػإذا كػػػػاف العقػػػػاب عمػػػػى  إلػػػػىوتشػػػػير المؤكديػػػػة 

يقومػػػػػػوف بصػػػػػػورة عقالنيػػػػػػة بحسػػػػػػاب أف مػػػػػػا  يفا، ومؤكػػػػػػدا، وسػػػػػػريعا، فػػػػػػإف المػػػػػػواطنجريمػػػػػػة مػػػػػػا شػػػػػػديد

سػػػػػيتـ فقدانػػػػػو ىػػػػػو أكثػػػػػر ممػػػػػا سػػػػػيتـ كسػػػػػبو مػػػػػف الجريمػػػػػة، وبالتػػػػػالي سػػػػػيرتدعوف عػػػػػف خػػػػػرؽ القػػػػػانوف، 

يف المؤكديػػػػػػػة وشػػػػػػػدة العقػػػػػػػاب، إال أف المؤكديػػػػػػػة أكثػػػػػػػر ولقػػػػػػػد رأى االثنػػػػػػػاف بيكاريػػػػػػػا وبنثػػػػػػػاـ صػػػػػػػمة بػػػػػػػ

فاعميػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػردع عػػػػػػف ارتكػػػػػػاب الجريمػػػػػػة مػػػػػػف شػػػػػػدة العقوبػػػػػػة، فكممػػػػػػا كانػػػػػػت العقوبػػػػػػة شػػػػػػديدة قمػػػػػػت 

 .إمكانية التطبيؽ، وبالتالي إمكانية إيقاع العقوبة

 

 :سياسات مكافحة ظاىرة تعاطي المخدرات 2.15

لػػػػة ىػػػػي األسػػػػاس فػػػػي مكافحػػػػة ظػػػػاىرة تعػػػػاطي لقػػػػد كػػػػاف االعتقػػػػاد السػػػػائد حتػػػػى اآلف أف الدو 

ومػػػػا عمػػػػى أفػػػػراد المجتمػػػػع إال االنصػػػػياع لمقػػػػوانيف والػػػػنظـ  ،المخػػػػدرات، وىػػػػي القػػػػادرة عمػػػػى كػػػػؿ شػػػػيء
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ألف المجتمػػػػػع بكػػػػػؿ مكوناتػػػػػػو ىػػػػػو المسػػػػػػؤوؿ عػػػػػف الظػػػػػػروؼ  ،وعػػػػػدـ مخالفتيػػػػػا، والحقيقػػػػػػة غيػػػػػر ذلػػػػػػؾ

بميػػػػػػػػاـ الوقايػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  وىػػػػػػػػو المسػػػػػػػػؤوؿ عػػػػػػػػف القيػػػػػػػػاـ ،تعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات إلػػػػػػػػىوالعوامػػػػػػػػؿ المؤديػػػػػػػػة 

 المخدرات.

سػػػػػنقـو فػػػػػي البحػػػػػث بدايػػػػػة فػػػػػي مفيػػػػػـو الوقايػػػػػة مػػػػػف تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات،  ،وبنػػػػػاء عمػػػػػى ذلػػػػػؾ

دور المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية وغيػػػػػر الرسػػػػػمية فػػػػػي الوقايػػػػػة مػػػػػف ظػػػػػاىرة تعػػػػػاطي  إلػػػػػىومػػػػػف ثػػػػػـ نتطػػػػػرؽ 

 .المخدرات

 الكقاية مف المخدرات 2.2

 :مفيـك الكقاية مف المخدرات 2.2.1

لمخػػػػػدرات مػػػػػف الموضػػػػػوعات الحيويػػػػػة المعروفػػػػػة عمػػػػػى سػػػػػاحة البحػػػػػث العممػػػػػي، الوقايػػػػػة مػػػػػف ا

وعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أىميتػػػػػو إال أنػػػػػو مػػػػػا زاؿ أقػػػػػؿ فيمػػػػػا ويتنػػػػػاوؿ بمعػػػػػاف مختمفػػػػػة تخمػػػػػط بػػػػػيف منػػػػػاىج 

التقميػػػػػؿ، كمػػػػػا قػػػػػد يؤخػػػػػذ أحيانػػػػػا بمعنػػػػػى شػػػػػمولي  أي  أوأخػػػػػرى مثػػػػػؿ المواجيػػػػػة والعػػػػػالج والتخفيػػػػػؼ 

لجريمػػػػػة(، كمػػػػػا قػػػػػد يؤخػػػػػذ بمعنػػػػػى جزئػػػػػي يبتعػػػػػد عػػػػػف مثمػػػػػث ا أوكػػػػػؿ أنػػػػػواع المكافحػػػػػة ضػػػػػد الجنػػػػػوح 

مػػػػا يسػػػػمى بمثمػػػػث الحمقػػػػة المفرغػػػػة وىػػػػـ  رجػػػػاؿ الشػػػػرطة  أو ،العمػػػػؿ مػػػػع مشػػػػكمة تعػػػػاطي المخػػػػدرات

 ،السػػػػػػػػجوف ( ليؤكػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى الوقايػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تػػػػػػػػرتبط بالجانػػػػػػػػب االجتمػػػػػػػػاعيو  –العدالػػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػػة و  –

 .حػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػكمة تعػػػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػػػدراتومشػػػػػػػػػػاركة أفػػػػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي مكاف ،والتػػػػػػػػػػدابير المجتمعيػػػػػػػػػػة

 (10: 2007 عبدالمطيؼ، 

 إلػػػػىكمػػػػا أف ىػػػػذا المفيػػػػـو كػػػػاف فػػػػي الماضػػػػي يقػػػػـو عمػػػػى أسػػػػاس حصػػػػر األسػػػػباب المؤديػػػػة 

عمػػػػػى  ،الجريمػػػػػة أوال، ثػػػػػـ وضػػػػػع البػػػػػرامج التػػػػػي يمكػػػػػف أف تواجػػػػػو تمػػػػػؾ األسػػػػػباب وتمنػػػػػع تأثيرىػػػػػا ثانيػػػػػا
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 .لوقايػػػػػػة مػػػػػػف جانبيػػػػػػا السػػػػػػمبي فقػػػػػػطا إلػػػػػػىإال أنػػػػػػو ينظػػػػػػر  ،الػػػػػرغـ مػػػػػػف أف ىػػػػػػذا المفيػػػػػػـو لػػػػػػو وجاىتػػػػػػو

 (10: 2007 عبدالمطيؼ، 

الوقايػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ إيجػػػػػاد الظػػػػػروؼ اإليجابيػػػػػة التػػػػػي  إلػػػػػىأمػػػػػا االتجػػػػػاه الحػػػػػديث فإنػػػػػو ينظػػػػػر 

تتػػػػػيح لمنػػػػػاس فػػػػػرص الحيػػػػػاة السػػػػػوية الصػػػػػحية فػػػػػي إطػػػػػار التشػػػػػريع والػػػػػنظـ القانونيػػػػػة القائمػػػػػة، لػػػػػذلؾ 

 (11 :2007:  عبدالمطيؼ،  يأتيتعتمد الوقاية عمى ما 

إيجػػػػاد مػػػػواطنيف صػػػػػالحيف  إلػػػػػىتجديػػػػد الخصػػػػائص المؤسسػػػػية والعمميػػػػػات االجتماعيػػػػة التػػػػي تػػػػؤدي -

 .ممتزميف

إنشػػػػػاء المؤسسػػػػػات الجديػػػػػدة وفقػػػػػا لمخطػػػػػوط التػػػػػي  أو ،إعػػػػػادة تشػػػػػكيؿ الػػػػػنظـ والمؤسسػػػػػات القائمػػػػػة -

 .تتمشى مع تمؾ المواصفات والخصائص

وجودىػػػػػػا ظيػػػػػػور سػػػػػػموكيات انحرافيػػػػػػة، محاولػػػػػػة اقػػػػػػتالع السػػػػػػمات واألوضػػػػػػاع التػػػػػػي يترتػػػػػػب عمػػػػػػى  -

  .تعاطي المخدرات مثال

الحيمولػػػػة  أوع حػػػػدث غيػػػػر مرغػػػػوب فيػػػػو و وفػػػػي إطػػػػار مػػػػا تقػػػػدـ تعػػػػرؼ الوقايػػػػة بأنيػػػػا منػػػػع وقػػػػ

( كمػػػػا تعػػػػرؼ الوقايػػػػة بمختمػػػػؼ الجيػػػػود المجتمعيػػػػة التػػػػي تيػػػػدؼ Moor,1983, 11دوف حدوثػػػػو،  

أف المجتمػػػػػػػع ال ينتظػػػػػػػر حػػػػػػػدوث الحيمولػػػػػػػة دوف تػػػػػػػوفر عوامػػػػػػػؿ وظػػػػػػػروؼ الجريمػػػػػػػة أصػػػػػػػال، أي  إلػػػػػػػى

نمػػػػػا يتحػػػػػػرؾ لمكافحػػػػػة الجريمػػػػػة  ،الفعػػػػػؿ اإلجرامػػػػػي الظػػػػػػروؼ  أوالحيمولػػػػػػة دوف ظيػػػػػور الشػػػػػروط  أووا 

 (12: 2008 طالب،  .المؤدية إلييا
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 أوويقصػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػذلؾ أي فعػػػػػػػػػؿ مخطػػػػػػػػػط نقػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػو تحسػػػػػػػػػبا لظيػػػػػػػػػور مشػػػػػػػػػكمة معينػػػػػػػػػة، 

 أوالجزئيػػػػػة لممشػػػػػكمة  أوكاممػػػػػة اإلعاقػػػػػة ال إلػػػػػىمػػػػػا يػػػػػؤدي م مضػػػػػاعفات لمشػػػػػكمة كانػػػػػت قائمػػػػػة أصػػػػػال

 (156: 1996 سويؼ،  .المضاعفات المترتبة عمييا

التخفيػػػػػػؼ مػػػػػػف معػػػػػػدالت  أوالتقميػػػػػػؿ  إلػػػػػػىوتعػػػػػػرؼ الوقايػػػػػػة أيضػػػػػػا بأنيػػػػػػا كػػػػػػؿ عمػػػػػػؿ يػػػػػػؤدي 

 ( Waller, 1996: 12الجريمة.   

نموذجػػػػػا لموقايػػػػػة مػػػػػف تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات، حيػػػػػث يركػػػػػز ىػػػػػذا أ (2012وقػػػػػد اقتػػػػػرح البداينػػػػػة    

وخفػػػػػض الطمػػػػػب عمػػػػػى المخػػػػػدرات، وتقميػػػػػؿ الفرصػػػػػة بالنسػػػػػبة لمفػػػػػرد  ،عمػػػػػى خفػػػػػض العػػػػػرضالنمػػػػػوذج 

زالػػػػػػػػة الخطػػػػػػػػورة الصػػػػػػػػحية المسػػػػػػػػببة لتعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات وتشػػػػػػػػجيع السػػػػػػػػموؾ  لموصػػػػػػػػوؿ لممخػػػػػػػػدر، وا 

  .الصحي

ؾ ثالثػػػػػة أنػػػػػواع مػػػػػف الوقايػػػػػة، كػػػػػؿ نػػػػػوع يعنػػػػػى بمرحمػػػػػة معينػػػػػة مػػػػػف ووفقػػػػػا ليػػػػػذا النمػػػػػوذج ىنػػػػػا

 (2012:103:  البداينة،  كاآلتي داميا، وىيحدوث تعاطي المخدرات وسوء استخ

وسػػػػػػوء  ،الوقايػػػػػػة األوليػػػػػػة : وىػػػػػػي تعنػػػػػػى بالتحصػػػػػػيف االجتمػػػػػػاعي والصػػػػػػحي ضػػػػػػد تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات

 .ومنع حدوثيا عمى مستوى المجتمع ،استخداميا

الوقايػػػػػػة الثانويػػػػػػة : وتعنػػػػػػى بمعالجػػػػػػة حػػػػػػاالت تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات وسػػػػػػوء اسػػػػػػتخداميا عمػػػػػػى مسػػػػػػتوى 

 .المجتمع المحمي

لوقايػػػػة الثالوثيػػػػة : وتعنػػػػى بمنػػػػع انتشػػػػار اتسػػػػاع تعػػػػاطي المخػػػػدرات وسػػػػوء اسػػػػتخداميا عمػػػػى مسػػػػتوى ا

 .الفرد أوالمدرسة  أواألسرة 



42 

( أف ىيئػػػػػػػػة األمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة تركػػػػػػػػز برامجيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الوقايػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 2008ويشػػػػػػػػير  حميػػػػػػػػداف، 

ليػػػػػة التػػػػػي يػػػػػراد المخػػػػػدرات عمػػػػػى التفرقػػػػػة بػػػػػيف ثالثػػػػػة مسػػػػػتويات إلجػػػػػراءات الوقايػػػػػة، أوليػػػػػا الوقايػػػػػة األو 

منيػػػػػػا مجموعػػػػػػة اإلجػػػػػػراءات التػػػػػػي تسػػػػػػتيدؼ منػػػػػػع وقػػػػػػوع تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات أصػػػػػػال، وتػػػػػػدخؿ فييػػػػػػا 

وجيػػػػػػود المكافحػػػػػػة عمػػػػػػى المسػػػػػػتوييف التشػػػػػػريعي واألمنػػػػػػي،  ،اإلجػػػػػػراءات ذات الصػػػػػػمة بجيػػػػػػود التوعيػػػػػػة

ويػػػػػػػراد بالمسػػػػػػػتوى الثػػػػػػػاني مجموعػػػػػػػة اإلجػػػػػػػراءات المتخػػػػػػػذة ذات الصػػػػػػػمة بالتػػػػػػػدخؿ العالجػػػػػػػي المبكػػػػػػػر 

مرحمػػػػػػػة  إلػػػػػػػىلكػػػػػػػي ال يصػػػػػػػؿ الشػػػػػػػخص  ،يمكػػػػػػػف مػػػػػػػف خاللػػػػػػػو وقػػػػػػػؼ التمػػػػػػػادي فػػػػػػػي التعػػػػػػػاطيالػػػػػػػذي 

ولكنػػػػػػو ال يػػػػػػزاؿ فػػػػػػي مراحمػػػػػػو  ،اإلدمػػػػػػاف، فػػػػػػإذا مػػػػػػا أقػػػػػػدـ شػػػػػػخص فعػػػػػػال عمػػػػػػى التعػػػػػػاطي أواالعتمػػػػػػاد 

األولػػػػى، فػػػػإف المسػػػػتوى الثػػػػاني مػػػػف مسػػػػتويات الوقايػػػػة يحػػػػاوؿ إيقافػػػػو عػػػػف االسػػػػتمرار فػػػػي التعػػػػاطي، 

أساسػػػػػػا لوقايػػػػػػة المػػػػػػدمف مػػػػػػف مزيػػػػػػد مػػػػػػف التػػػػػػدىور الطبػػػػػػي والنفسػػػػػػي فيتوجػػػػػػو  ،أمػػػػػػا المسػػػػػػتوى الثالػػػػػػث

واالجتمػػػػػاعي، واليػػػػػدؼ فػػػػػي ىػػػػػذه المرحمػػػػػة وقايػػػػػة المػػػػػدمف مػػػػػف معظػػػػػـ المضػػػػػاعفات الطبيػػػػػة والنفسػػػػػية 

   .واالجتماعية التي غالبا ما تترتب عمى استمراره في اإلدماف

درة يقػػػػػػػـو ( تصػػػػػػػورا لموقايػػػػػػػة مػػػػػػػف المخػػػػػػػدرات والعقػػػػػػػاقير المخػػػػػػػ2003كمػػػػػػػا اقتػػػػػػػرح عطيػػػػػػػات  

 جوانب أساسية : ةعمى أربع

عػػػػػف  أوضػػػػػبط المجتمػػػػػع وتحصػػػػػينو مػػػػػف دخػػػػػوؿ ىػػػػػذه المػػػػػواد إليػػػػػو سػػػػػواء عػػػػػف طريػػػػػؽ التيريػػػػػب،  -

طريػػػػػػػؽ اإلنتػػػػػػػاج، وتشػػػػػػػمؿ ىػػػػػػػذه اإلجػػػػػػػراءات، ضػػػػػػػبط الحػػػػػػػدود بػػػػػػػإجراءات شػػػػػػػرطية عاليػػػػػػػة الكفػػػػػػػاءة، 

صػػػػػػنيع أي وال يػػػػػػتـ ت ،وضػػػػػػبط الػػػػػػبالد مػػػػػػف الػػػػػػداخؿ بحيػػػػػػث تراقػػػػػػب أيػػػػػػة محاولػػػػػػة لزراعػػػػػػة ىػػػػػػذه المػػػػػػواد

منيػػػػػػػا داخميػػػػػػػا، وتطػػػػػػػوير وسػػػػػػػائؿ سػػػػػػػريعة ودقيقػػػػػػػة لمعاينػػػػػػػة المػػػػػػػواد والتحػػػػػػػري عمييػػػػػػػا دوف اإلضػػػػػػػرار 

 .بالمواطنيف
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 اآلفػػػػػاتوضػػػػػع خطػػػػػة إعالميػػػػػة لتوعيػػػػػة المجتمػػػػػع توعيػػػػػة كاممػػػػػة بكػػػػػؿ فئاتػػػػػو لمعرفػػػػػة أضػػػػػرار ىػػػػػذه  -

 عػػػػػالـاإلوتشػػػػػمؿ ىػػػػػذه الخطػػػػػة، وسػػػػػائؿ  ،ومضػػػػػاعفاتيا وقػػػػػدرتيا التدميريػػػػػة عمػػػػػى اإلنسػػػػػاف والمجتمػػػػػع

 .المرئية والمسموعة والمقروءة

ويػػػػتـ ذلػػػػؾ عبػػػػر محػػػػوريف أساسػػػػيف ىمػػػػا،  اآلفػػػػةوضػػػػع خطػػػػة تربويػػػػة لتثقيػػػػؼ المجتمػػػػع حػػػػوؿ ىػػػػذه  -

النشػػػػػاط المنيجػػػػػي بتقريػػػػػر مػػػػػواد دراسػػػػػية كجػػػػػزء مػػػػػف مقػػػػػررات التربيػػػػػة الوطنيػػػػػة، والنشػػػػػاط الالمنيجػػػػػي 

 .في الجامعات

راءات السػػػػػػابقة بسمسػػػػػػمة مػػػػػػف التشػػػػػػريعات وضػػػػػػع التشػػػػػػريعات المناسػػػػػػبة، إذ البػػػػػػد مػػػػػػف إسػػػػػػناد اإلجػػػػػػ -

 .القانونية ذات الكفاءة العالية تأخذ باالعتبار الفرؽ بيف المستعمؿ ليذه المواد والمروج ليا

 :دكر المؤسسات الرسمية في الكقاية مف تعاطي المخدرات 2.2.2

ىػػػػػذا األسػػػػػموب ىػػػػػو األحػػػػػدث فػػػػػي ميػػػػػداف الوقايػػػػػة مػػػػػف الجريمػػػػػة، وأفضػػػػػميا مػػػػػردودا و تنظيمػػػػػا 

أكثرىػػػػػا قػػػػػدرة عمػػػػػى تقػػػػػػديـ البػػػػػرامج والتػػػػػدابير والتقنيػػػػػات الوقائيػػػػػػة المحترفػػػػػة والناجعػػػػػة، وييػػػػػدؼ ىػػػػػػذا و 

ومنيػػػػػا تعػػػػػاطي  ،تحويػػػػػؿ البػػػػػرامج والتػػػػػدابير الوقائيػػػػػة فػػػػػي ميػػػػػداف الوقايػػػػػة مػػػػػف الجريمػػػػػة إلػػػػػىاألسػػػػػموب 

جيػػػػػػود تقػػػػػػدـ فػػػػػػي إطػػػػػػار الخدمػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة العامػػػػػػة، ومػػػػػػف  إلػػػػػػىالمخػػػػػػدرات مػػػػػػف جيػػػػػػود تطوعيػػػػػػة 

عمػػػػػى األقػػػػػؿ تسػػػػػاىـ  أوض عمػػػػػى كػػػػػؿ مؤسسػػػػػة اجتماعيػػػػػة قػػػػػادرة عمػػػػػى القيػػػػػاـ بيػػػػػا، أف تقػػػػػـو المفػػػػػرو 

 (71: 2007 طالب،  .في الجيود الوقائية مع مؤسسات اجتماعية أخرى

وفػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا الصػػػػػػػدد سػػػػػػػػنركز عمػػػػػػػػى األدوار واألسػػػػػػػاليب التػػػػػػػػي يمكػػػػػػػف لممؤسسػػػػػػػػات الرسػػػػػػػػمية 

 .رياضيةالقياـ بيا كالمؤسسة األمنية، والتعميمية، والصحية، وال
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وضػػػػػبط  ،ومنػػػػػع انتشػػػػػارىا ،: يسػػػػػتيدؼ المجػػػػػاؿ األمنػػػػػي السػػػػػيطرة عمػػػػػى المشػػػػػكمة المؤسسػػػػػة األمنيػػػػػة

وتوقيػػػػػع العقوبػػػػػة عمػػػػػى مػػػػػف يسػػػػػيـ فػػػػػي نشػػػػػر ىػػػػػذه  ،أكبػػػػػر عػػػػػدد مػػػػػف القضػػػػػايا المتصػػػػػمة بالمخػػػػػدرات

المشػػػػػكمة بػػػػػالمجتمع مػػػػػف خػػػػػالؿ اإلجػػػػػراءات والضػػػػػوابط القانونيػػػػػة المتبعػػػػػة بػػػػػالمجتمع، ويتضػػػػػمف ىػػػػػذا 

 (42: 2007:   عبدالمطيؼ،  يأتيا الدور بم

 .توفير األعداد المناسبة مف رجاؿ األمف المدربيف عمى أعماؿ مكافحة تعاطي المخدرات-

حكاـ الرقابة عمييا -  .حصر األماكف المشبوىة وا 

 أوالحصػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػػدث التقنيػػػػػػػػػات العمميػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي الكشػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف المتعػػػػػػػػػاطيف  -

 المروجيف.

 .خارجو أوالمكافحة بشتى صورىا سواء داخؿ المجتمع  التدريب عمى أعماؿ -

نمػػػػػا االسػػػػػػتعانة بالمختصػػػػػػيف فػػػػػػي العمػػػػػػوـ االجتماعيػػػػػػة  - عػػػػػدـ االقتصػػػػػػار عمػػػػػػى الجانػػػػػػب العقػػػػػػابي، وا 

 .المدمنيف أولتفسير السموؾ المنحرؼ لممتعاطيف 

فػػػػي الوقايػػػػػة مػػػػػف ظػػػػاىرة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات  اً ميمػػػػػ اً ويػػػػرى الباحػػػػػث أف لممؤسسػػػػة األمنيػػػػػة دور 

 :اآلتيةير في األساليب يظ

وعػػػػػدـ اقتصػػػػػارىا  ،التنسػػػػػيؽ بػػػػػيف مختمػػػػػؼ األجيػػػػػزة األمنيػػػػػة فػػػػػي مكافحػػػػػة ظػػػػػاىرة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات-

 .وخصوصا إدارة مكافحة المخدرات ،فقط عمى جياز الشرطة

االسػػػػػتعانة بػػػػػالخبرات الخارجيػػػػػة مػػػػػف أجػػػػػؿ رفػػػػػع كفػػػػػاءة العػػػػػامميف فػػػػػي مجػػػػػاؿ مكافحػػػػػة المخػػػػػدرات،  -

 .دوؿ متقدمة لالستفادة مف خبراتيـ إلىامميف مف خالؿ إرساؿ الع أو
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 إلػػػػػىتخصػػػػػيص موازنػػػػػة خاصػػػػػة إلدارة مكافحػػػػػة المخػػػػػدرات فػػػػػي جيػػػػػاز الشػػػػػرطة، وذلػػػػػؾ لجاجتيػػػػػا  -

 إمكانيات مادية وبشرية لمكافحة ىذه الظاىرة.

أف تتواصػػػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػػػة األمنيػػػػػػػػة واألجيػػػػػػػػزة المختصػػػػػػػػة بمكافحػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه الظػػػػػػػػاىرة مػػػػػػػػع المجتمػػػػػػػػع  -

 والعقوبات الشديدة التي تنتظر المتعاطيف والمروجيف. ،ضرار المخدراتوتوعيتو بأ ،المحمي

: تمعػػػػب المؤسسػػػػات التعميميػػػػػة عمػػػػى اخػػػػتالؼ درجاتيػػػػػا دورا كبيػػػػرا فػػػػي توجيػػػػػو  المؤسسػػػػة التعميميػػػػػة

، والػػػػذي يكفػػػػؿ الحمايػػػػػة والصػػػػيانة لألجيػػػػاؿ مػػػػف الوقػػػػوع فػػػػي السػػػػػموؾ األفػػػػرادالسػػػػموؾ اإليجػػػػابي لػػػػدى 

مػػػػف  ءي المؤسسػػػػات التعميميػػػػة حصػػػػانة لمػػػػنشا يعتبػػػػر التوجيػػػػو التربػػػػوي فػػػػاإلجرامػػػػي واالنحرافػػػػي، كمػػػػ

 (31: 2010االنحراؼ في السموؾ اإلجرامي.  سالـ،

حيػػػػػػػث تعمػػػػػػػؿ المػػػػػػػدارس والجامعػػػػػػػػات عمػػػػػػػى إيجػػػػػػػاد ثقافػػػػػػػة أمنيػػػػػػػػة لػػػػػػػدى الطػػػػػػػالب تبصػػػػػػػػرىـ 

ف وتأثيراتيػػػػػا السػػػػػمبية المختمفػػػػػة عمػػػػػى الفػػػػػرد والمجتمػػػػػع، وىػػػػػذا يتحقػػػػػؽ مػػػػػ ،بأضػػػػػرار تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات

 خالؿ عدة طرؽ:

دعػػػػػوة عػػػػػدد مػػػػػف ضػػػػػباط الشػػػػػرطة المػػػػػؤىميف إللقػػػػػاء بعػػػػػض المحاضػػػػػرات ذات العالقػػػػػة بالمخػػػػػدرات  -

 وأضرارىا.

الوحػػػػػدات الدراسػػػػػية التػػػػػي تكسػػػػػب الطػػػػػالب ثقافػػػػػة عامػػػػػة حػػػػػوؿ أضػػػػػرار  أوتػػػػػدريس بعػػػػػض المػػػػػواد  -

 المخدرات. 

 ،بػػػػػػػػة ومػػػػػػػػراقبتيـتعيػػػػػػػػيف أخصػػػػػػػػائييف اجتمػػػػػػػػاعييف وتربػػػػػػػػوييف فػػػػػػػػي المػػػػػػػػدارس لمتابعػػػػػػػػة شػػػػػػػػؤوف الطم -

والتغيػػػػػػػرات التػػػػػػػػي تحػػػػػػػدث عمػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذا السػػػػػػػموؾ، ىػػػػػػػػذا األمػػػػػػػر الػػػػػػػػذي يتوجػػػػػػػػب  ،ومالحظػػػػػػػة سػػػػػػػػموكيـ

 .أخصائييف اجتماعييف وتربوييف متخصصيف
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ويػػػػػػػرى الباحػػػػػػػػث أف لمجامعػػػػػػػات دورا ميمػػػػػػػػا فػػػػػػػي تعزيػػػػػػػػز مفػػػػػػػاىيـ الشػػػػػػػػرطة المجتمعيػػػػػػػة مػػػػػػػػف 

مكافحتيػػػػػػػػا، وطػػػػػػػػرؽ  ،وأضػػػػػػػػرارىا ،و ورشػػػػػػػػات عمػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػوؿ المخػػػػػػػػدرات ،خػػػػػػػػالؿ  إقامػػػػػػػػة مػػػػػػػػؤتمرات

بالتنسػػػػػػيؽ مػػػػػػػع الجيػػػػػػػات المختصػػػػػػػة وذات العالقػػػػػػػة، وتسػػػػػػتيدؼ ىػػػػػػػذه المػػػػػػػؤتمرات و ورشػػػػػػػات العمػػػػػػػؿ 

طػػػػػػػالب الجامعػػػػػػػات، ومؤسسػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع المحمػػػػػػػي  إلػػػػػػػىاألكػػػػػػػاديمييف والمتخصصػػػػػػػيف، باإلضػػػػػػػافة 

 .والمواطنيف

ينبغػػػػػػي أف تكػػػػػػوف لممؤسسػػػػػػة الدينيػػػػػػة فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ الػػػػػػديانات دور فعػػػػػػاؿ فػػػػػػي المؤسسػػػػػػة الدينيػػػػػػة : 

ز الظػػػػػواىر اإليجابيػػػػػة، وممػػػػػا الشػػػػػؾ فيػػػػػو أف التعريػػػػػؼ بأضػػػػػرار المخػػػػػدرات مػػػػػف أىػػػػػـ الظػػػػػواىر تعزيػػػػػ

الػػػػػذيف تكػػػػػوف درجػػػػػة التػػػػػديف عنػػػػػدىـ عاليػػػػػة ىػػػػػـ مػػػػػف أقػػػػػؿ النػػػػػاس إقػػػػػداما عمػػػػػى  األفػػػػػراداإليجابيػػػػػة، إف 

تربيػػػػػة الػػػػنفس عمػػػػػى الفضػػػػػيمة، كمػػػػػا  إلػػػػػىالجريمػػػػة، وذلػػػػػؾ لػػػػػتعمقيـ بقػػػػيـ دينيػػػػػة تنبػػػػػذ اإلجػػػػػراـ، وتػػػػدعو 

ؿ الجريمػػػػػػة بػػػػػػيف األشػػػػػػخاص الػػػػػػذيف يحرصػػػػػػوف عمػػػػػػى أداء الواجبػػػػػػات الدينيػػػػػػة، وارتيػػػػػػاد يػػػػػػنخفض معػػػػػػد

ألف تػػػػػدني مسػػػػػتوى التػػػػػديف يسػػػػػيـ فػػػػػي  ؛دور العبػػػػادة، مقارنػػػػػة بأولئػػػػػؾ الػػػػػذيف ال يحرصػػػػػوف عمػػػػػى ذلػػػػػؾ

 (32: 2010 سالـ، .زيادة االنحراؼ

اؿ ويجػػػػػػب التأكيػػػػػػد عمػػػػػػى دور المؤسسػػػػػػة الدينيػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية، ممثمػػػػػػة بالمسػػػػػػجد، حيػػػػػػث ال تػػػػػػز 

تمعػػػػػػب دورا كبيػػػػػػرا فػػػػػػي تػػػػػػدعيـ القػػػػػػيـ اإليجابيػػػػػػة التػػػػػػي مػػػػػػف شػػػػػػأنيا القضػػػػػػاء عمػػػػػػى مختمػػػػػػؼ الظػػػػػػاىر 

 .السمبية في المجتمع، والتي تعتبر ظاىرة تعاطي المخدرات مف أبرزىا

كمػػػػػا يعتقػػػػػػد الباحػػػػػث أف المؤسسػػػػػػة الدينيػػػػػة حتػػػػػػى تقػػػػػـو بواجبيػػػػػػا فػػػػػي وقايػػػػػػة المجتمػػػػػع مػػػػػػف تعػػػػػػاطي و 

ابػػػػػػػة رسػػػػػػػمية عمػػػػػػػى كافػػػػػػػة المنػػػػػػػابر الدينيػػػػػػػة التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف أف المخػػػػػػػدرات، يجػػػػػػػب أف يكػػػػػػػوف ىنالػػػػػػػؾ رق

يسػػػػػػتغميا الػػػػػػبعض لمتػػػػػػرويح ألفكػػػػػػار متطرفػػػػػػة ومنحرفػػػػػػة عػػػػػػف القػػػػػػيـ الدينيػػػػػػة الوسػػػػػػطية، كمػػػػػػا تسػػػػػػتطيع 

 األفػػػػػرادوتعػػػػػرفيـ بأضػػػػػرار المخػػػػػدرات وتأثيراتيػػػػػا السػػػػػمبية عمػػػػػى  ،المنػػػػػابر الدينيػػػػػة أف تػػػػػدعو المػػػػػواطنيف
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التعػػػػاوف مػػػػع األجيػػػػزة األمنيػػػػة المختصػػػػة  إلػػػػىلمػػػػواطنيف والمجتمػػػػع، كمػػػػا تسػػػػاىـ المنػػػػابر فػػػػي دعػػػػوة ا

 أوالتبميػػػػػ  عػػػػػف المتعػػػػػاطيف  إلػػػػػىبمكافحػػػػػة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات فػػػػػي المجتمػػػػػع، كػػػػػأف تػػػػػدعو المػػػػػواطنيف 

المػػػػروجيف لمػػػػا تمثمػػػػو مػػػػف سػػػػموؾ فضػػػػيؿ يحمػػػػي المجتمػػػػع مػػػػف انتشػػػػار الجريمػػػػة والتػػػػدىور اقتصػػػػاديا 

المػػػػػواطنيف لمكافحػػػػػة ىػػػػػذه الظػػػػػاىرة أمػػػػػر يحػػػػػث  واجتماعيػػػػػا، فالتعػػػػػاوف مػػػػػع األجيػػػػػزة األمنيػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ

عميػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػالـ، وبالتػػػػػػػػالي يجػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػوف ىنالػػػػػػػػؾ تنسػػػػػػػػيؽ مػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف المؤسسػػػػػػػػة األمنيػػػػػػػػة ووزارة 

 .األوقاؼ

: تعتبػػػػػػػر وزارة الشػػػػػػػؤوف االجتماعيػػػػػػػة ىػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػة المسػػػػػػػؤولة عػػػػػػػف كزارة الشػػػػػػػؤكف االجتماعيػػػػػػػة

ج تػػػػدريب وتأىيػػػػؿ ليػػػػؤالء األحػػػػداث، رعايػػػػة وتأىيػػػػؿ األحػػػػداث المتعػػػػاطيف، ومػػػػف خػػػػالؿ قياميػػػػا ببػػػػرام

تعتبػػػػر الػػػػوزارة المؤسسػػػػة المسػػػػؤولة عػػػػف تسػػػػجيؿ الجمعيػػػػات كمػػػػا  فإنيػػػػا تعمػػػػؿ عمػػػػى تعػػػػديؿ سػػػػموكيـ،

الخيػػػػػػػري مثػػػػػػػؿ جمعيػػػػػػػات رعايػػػػػػػة األحػػػػػػػداث، وجمعيػػػػػػػات رعايػػػػػػػة  أوالتطوعيػػػػػػػة ذات الطػػػػػػػابع الرعػػػػػػػائي 

منيف والمتعػػػػػاطيف المػػػػػدمنيف والمتعػػػػػاطيف، التػػػػػي يمكػػػػػف أف يكػػػػػوف مػػػػػف ضػػػػػمف نشػػػػػاطاتيا رعايػػػػػة المػػػػػد

وتقػػػػػديـ الػػػػػدعـ ألسػػػػػرىـ وذوييػػػػػـ، وتعمػػػػػؿ عمػػػػػى تػػػػػأىيميـ نفسػػػػػيا واجتماعيػػػػػا، وأنشػػػػػطة ىػػػػػذه الجمعيػػػػػات 

ىػػػػي أنشػػػػطة مكممػػػػة ألنشػػػػطة األجيػػػػزة األمنيػػػػة، وعميػػػػو فعمػػػػى وزارة الشػػػػؤوف االجتماعيػػػػة تشػػػػجع قيػػػػاـ 

 .مثػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػذه الجمعيػػػػػػػػػػػػػات ذات الطػػػػػػػػػػػػػابع التخصصػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػالج المتعػػػػػػػػػػػػػاطيف والمػػػػػػػػػػػػػدمنيف

 (38: 1998ة، الخزاعم

وبعػػػػػػد خػػػػػػدمات إعػػػػػػادة التأىيػػػػػػؿ وخػػػػػػروج المػػػػػػدمف مػػػػػػف المصػػػػػػحة بعػػػػػػد شػػػػػػفائو تػػػػػػأتي خػػػػػػدمات 

، والتػػػػػي تقػػػػػـو عمػػػػػى المرتكػػػػػزات االنتكػػػػػاسأدنػػػػػى حػػػػػد ممكػػػػػف مػػػػػف  إلػػػػػىالرعايػػػػػة الالحقػػػػػة التػػػػػي تقمػػػػػؿ 

 (81: 2009:  عيد،  اآلتية
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تػػػػػػػأىيميـ، إنشػػػػػػػاء مراكػػػػػػػز متخصصػػػػػػػة لمرعايػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة الالحقػػػػػػػة لممػػػػػػػدمنيف بعػػػػػػػد عالجيػػػػػػػـ، و -

 .والحرص عمى استقاللية ىذه المراكز وعدـ الخمط بينيا وبيف برامج تأىيؿ المجرميف

وضػػػػػع برنػػػػػامح واضػػػػػح المعػػػػػالـ لمتأىيػػػػػؿ والرعايػػػػػة الالحقػػػػػة لممػػػػػدمنيف بعػػػػػد عالجيػػػػػـ، مػػػػػا يضػػػػػمف  -

 .إعادة تكيفيـ مع المجتمع المحمي

لبرنػػػػػػػامج، مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ وضػػػػػػػع اتخػػػػػػػاذ اإلجػػػػػػػراءات والتػػػػػػػدابير الالزمػػػػػػػة التػػػػػػػي تحكػػػػػػػـ العمػػػػػػػؿ بيػػػػػػػذا ا -

 .التعميمات واألنظمة التي تحدد مسارات العمؿ

إعػػػػػػػداد جيػػػػػػػاز مخػػػػػػػتص ذو كفػػػػػػػاء وخبػػػػػػػرة عاليػػػػػػػة متخصػػػػػػػص بالرعايػػػػػػػة الالحقػػػػػػػة لممػػػػػػػدمنيف بعػػػػػػػد  -

 .عالجيـ

: يتمثػػػػػػؿ دور المجمػػػػػػس األعمػػػػػػى لمشػػػػػػباب فػػػػػػي تشػػػػػػجيع قيػػػػػػاـ األنديػػػػػػة  المجمػػػػػػس األعمػػػػػػى لمشػػػػػػباب

شػػػػػغاؿ أوقػػػػػات الفػػػػػراغ باألنشػػػػػطة المفيػػػػػدة، خصوصػػػػػا بعػػػػػد أف الرياضػػػػػية والثقافيػػػػػة التػػػػػي تعمػػػػػؿ عمػػػػػى إ

تبػػػػػػيف أف نسػػػػػػبة المتعػػػػػػاطيف فػػػػػػي مؤسسػػػػػػات اإلصػػػػػػالح ترتفػػػػػػع فػػػػػػي فصػػػػػػؿ الصػػػػػػيؼ بسػػػػػػبب العطمػػػػػػة 

 .المدرسػػػػػػػػػػػية وعػػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػػود بػػػػػػػػػػػرامج ثقافيػػػػػػػػػػػة ورياضػػػػػػػػػػػية تشػػػػػػػػػػػغؿ أوقػػػػػػػػػػػات الفػػػػػػػػػػػراغ عنػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػباب

 (39: 1998 الخزاعمة،

ا المجمػػػػػػس األعمػػػػػػى لمشػػػػػػباب فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ ويمكػػػػػػف تحديػػػػػػد عػػػػػػدد مػػػػػػف األدوار التػػػػػػي يمكػػػػػػف أف يجسػػػػػػدى

 (65: 2007الوقاية مف الجريمة وتعاطي المخدرات مف خالؿ :  اليياجنة،

 .التركيز عمى إعداد القيادات الشابة المبدعة والقادرة عمى العمؿ البناء -1
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ألف ىػػػػػػذه الكػػػػػػػوادر  ؛إدخػػػػػػاؿ كػػػػػػوادر شػػػػػػبابية متخصصػػػػػػػة ومؤىمػػػػػػة لمعمػػػػػػؿ فػػػػػػي أوسػػػػػػػاط الشػػػػػػباب -2

التفاعػػػػػػؿ والتػػػػػػأثير، وأكثػػػػػػر دقػػػػػػة فػػػػػػي نقػػػػػػؿ أنمػػػػػػاط تفكيػػػػػػر األجيػػػػػػاؿ الحاليػػػػػػة مػػػػػػف  تكػػػػػػوف أقػػػػػػدر عمػػػػػػى

 .الشباب

التركيػػػػػػز عمػػػػػػى أنديػػػػػػة الشػػػػػػباب باعتبارىػػػػػػا مراكػػػػػػز لاشػػػػػػعاع والفاعميػػػػػػة ومواقػػػػػػع يكتسػػػػػػب الشػػػػػػباب  -3

 .مف خالليا القدرة عمى التفاعؿ والتواصؿ والتكيؼ مع متغيرات المجتمع

 أوب الشػػػػػػباب الميػػػػػػارات الضػػػػػػرورية سػػػػػػواء منيػػػػػػا الحرفيػػػػػػة تنفيػػػػػػذ بػػػػػػرامج جذابػػػػػػة ونافعػػػػػػة إلكسػػػػػػا -4

 وعمى وطنيـ بالنفع والفائدة ،لتمكينيـ مف استثمار أوقات فراغيـ بما يعود عمييـ ؛الفنية

التأكيػػػػػػد عمػػػػػػى ضػػػػػػرورة التوسػػػػػػع المسػػػػػػتمر فػػػػػػي نوعيػػػػػػة ومسػػػػػػتوى الخػػػػػػدمات واألنشػػػػػػطة المفيػػػػػػدة،  -5 

  .توى لألداءأفضؿ مس إلىالتي تقدميا األندية لمشباب لموصوؿ 

ويػػػػػػرى الباحػػػػػػث أف المجمػػػػػػس األعمػػػػػػى لمشػػػػػػباب ىػػػػػػو الجيػػػػػػة المسػػػػػػؤولة عػػػػػػف رعايػػػػػػة الشػػػػػػباب 

وأف تجعميػػػػـ محصػػػػنيف مػػػػف الوقػػػػوع فػػػػي تعػػػػاطي المخػػػػدرات، وقػػػػد يظيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ  ،وتػػػػأىيميـ

 : يأتيما 

التنسػػػػيؽ بػػػػيف المجمػػػػس األعمػػػػى لمشػػػػباب مػػػػع جيػػػػاز الشػػػػرطة إلقامػػػػة نػػػػدوات فػػػػي األنديػػػػة ومراكػػػػز -1

 .اب لمتعريؼ بأضرار المخدرات وتأثيراتيا السمبيةالشب

ت رياضػػػػػية قػػػػػادرة عمػػػػػى اسػػػػػتيعاب أكبػػػػػر قػػػػػدر مػػػػػف  نشػػػػػدعػػػػػـ األنديػػػػػة الرياضػػػػػية ماديػػػػػا إلقامػػػػػة م -2

 .الشباب لقضاء أوقات فراغيف وتفري  طاقاتيـ في ممارسة الرياضة

ر المخػػػػػػدرات، إقامػػػػػػة المسػػػػػػابقات واألنشػػػػػػطة الرياضػػػػػػية المختمفػػػػػػة تحػػػػػػت عنػػػػػػاويف مرتبطػػػػػػة بأضػػػػػػرا -3

 .لمترويج ليذه الفكرة
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 :في الكقاية مف تعاطي المخدرات المؤسسات األىميةدكر  2.2.3

بموافقػػػػة  األىميػػػػةتمػػػػؾ الجيػػػػود الوقائيػػػػة التػػػػي تقػػػػـو بيػػػػا الجمعيػػػػات  إلػػػػىيشػػػػير ىػػػػذا األسػػػػموب 

 أوتمػػػػػؾ الجيػػػػػود المنظمػػػػػة التػػػػػي يقػػػػػـو بيػػػػػا المجتمػػػػػع المحمػػػػػي،  إلػػػػػىالدولػػػػػة، وبتشػػػػػجيع منيػػػػػا، ويشػػػػػير 

تػػػػػػػػي تقػػػػػػػػـو بيػػػػػػػػا الجمعيػػػػػػػػات األىميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ الوقايػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الجريمػػػػػػػػة والوقايػػػػػػػػة مػػػػػػػػف تعػػػػػػػػاطي ال

 ،أي بصػػػػػػػفتيا كجمعيػػػػػػػات ومؤسسػػػػػػػات أىميػػػػػػػة  غيػػػػػػػر رسػػػػػػػمية( ؛المخػػػػػػػدرات، وذلػػػػػػػؾ بصػػػػػػػفة جماعيػػػػػػػة

ولكػػػػػف بموافقػػػػػة مسػػػػػبقة مػػػػػف الدولػػػػػة وبتشػػػػػجيع منيػػػػػا، ووفػػػػػؽ نظػػػػػاـ محػػػػػدد وتكػػػػػوف الجمعيػػػػػات األىميػػػػػة 

ومياميػػػػػا تكػػػػػوف معروفػػػػػة  ،لػػػػػدوؿ، وليػػػػػا اختصاصػػػػػيا ومسػػػػػؤولياتياىػػػػػذه قػػػػػد شػػػػػكمت بمعرفػػػػػة وموافقػػػػػة ا

ومحػػػػددة مسػػػػػبقا، وكػػػػذلؾ تكػػػػػوف عالقاتيػػػػػا مػػػػع الػػػػػدوؿ محػػػػػددة فػػػػي إطػػػػػار نظػػػػػامي مقبػػػػوؿ مػػػػػف طػػػػػرؼ 

 (70: 2007 طالب،  .ومف طرؼ الدولة نفسيا ،المؤسسات والجمعيات

والتػػػػػي تخػػػػػتص فػػػػػي  ،وىنػػػػػاؾ بعػػػػػض الػػػػػدوؿ التػػػػػي شػػػػػجعت عمػػػػػى إنشػػػػػاء الجمعيػػػػػات األىميػػػػػة

ات مكافحػػػػػػػة جمعيػػػػػػػت أوالتػػػػػػػي أنشػػػػػػػ ،ومػػػػػػػف تمػػػػػػػؾ الػػػػػػػدوؿ اليابػػػػػػػاف ،الوقايػػػػػػػة مػػػػػػػف تعػػػػػػػاطي المخػػػػػػػدرات

وىػػػػػػي جمعيػػػػػػات أىميػػػػػػة تيػػػػػػتـ بجمػػػػػػع المعمومػػػػػػات الخاصػػػػػػة بتػػػػػػرويج المخػػػػػػدرات، والتبميػػػػػػ   المخػػػػػػدرات،

جانػػػػب العمػػػػػؿ مػػػػػع الشػػػػرطة بصػػػػػورة مباشػػػػػرة فػػػػػي  إلػػػػػى، ىػػػػػذا المتعػػػػػاطيف والمػػػػروجيف عػػػػف األشػػػػػخاص

ويتيا أخصػػػػػائييف لمعالجػػػػػة المػػػػػدمنيف، ويتبعيػػػػػا مصػػػػػحات خاصػػػػػة أعمػػػػػاؿ الضػػػػػبط، وتضػػػػػـ فػػػػػي عضػػػػػ

 .عمػػػػػػاؿ والشػػػػػػركات الكبػػػػػػرىف طريػػػػػػؽ رجػػػػػػاؿ األيػػػػػػتـ تمويميػػػػػػا واإلنفػػػػػػاؽ عمييػػػػػػا عػػػػػػو لمغػػػػػػرض ذاتػػػػػػو، 

 (40: 2015 محمود، 

ويظيػػػػػػػر دور الحكومػػػػػػػة فػػػػػػػي دعػػػػػػػـ الجمعيػػػػػػػات األىميػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ الوقايػػػػػػػة مػػػػػػػف الجريمػػػػػػػة 

 (137: 2009:  عيد،  اآلتيةنواحي لتكوف قادرة عمى القياـ بواجباتيا في ال
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دعػػػػػػػـ وتعزيػػػػػػػز الػػػػػػػدور المشػػػػػػػترؾ لتوثيػػػػػػػؽ التعػػػػػػػاوف بػػػػػػػيف الحكومػػػػػػػات والجمعيػػػػػػػات غيػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػة -

 .والقطاع الخاص في مجاؿ الوقاية مف المخدرات

وتأسػػػػػػػػػػيس جمعيػػػػػػػػػػات جديػػػػػػػػػػدة  ،تفعيػػػػػػػػػػؿ دور الجمعيػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػاؿ الوقايػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المخػػػػػػػػػػدرات -

 .متخصصة

ىميػػػػػػػة المتخصصػػػػػػػة وبػػػػػػػيف الجمعيػػػػػػػات األخػػػػػػػرى التطوعيػػػػػػػة لتبػػػػػػػادؿ التنسػػػػػػػيؽ بػػػػػػػيف الجمعيػػػػػػػات األ -

 .مف المخدرات ءالخبرات وتكامؿ الجيود لوقاية النش

مػػػػػػػف المخػػػػػػػدرات كشػػػػػػػركاء  ءتمويػػػػػػػؿ حمػػػػػػػالت التوعيػػػػػػػة لحمايػػػػػػػة الػػػػػػػنشتشػػػػػػػجيع رجػػػػػػػاؿ األعمػػػػػػػاؿ ل -

 .أساسييف في بناء المجتمع

المتطػػػػورة لمتوعيػػػػة والوقايػػػػة مػػػػف  العنايػػػػة بتػػػػدريب العػػػػامميف فػػػػي الجمعيػػػػات األىميػػػػة عمػػػػى األسػػػػاليب -

 .تعاطي المخدرات

حػػػػث الجيػػػػات المانحػػػػة عمػػػػى زيػػػػادة تمويميػػػػا لمجمعيػػػػات األىميػػػػة العاممػػػػة فػػػػي التوعيػػػػة والوقايػػػػة مػػػػف  -

 .المخدرات

 :في الكقاية مف تعاطي المخدرات اإلعالـدكر كسائؿ  2.2.4

عمػػػػػى الجميػػػػػػور، فيػػػػػػو أثير المرئػػػػػي والمسػػػػػػموع والمقػػػػػػروء دورا كبيػػػػػرا فػػػػػػي التػػػػػػ اإلعػػػػػػالـيمعػػػػػب 

، بػػػػػؿ إنػػػػػو يمعػػػػػب دورا أساسػػػػػيا فػػػػػي تكػػػػػويف توالسػػػػػموكيالتشػػػػػكيؿ أنمػػػػػاط القػػػػػيـ والتوجيػػػػػات  وأداة رئيسػػػػػ

أف ىنػػػػاؾ مجػػػػاالت واسػػػػعة لالسػػػػتفادة منػػػػو فػػػػي نشػػػػر  إلػػػػىالػػػػرأي العػػػػاـ فػػػػي المجتمػػػػع، ىػػػػذا باإلضػػػػافة 

ة خػػػػػػػاطر الجريمػػػػػػػوتحصػػػػػػػينيا مػػػػػػػف الوقػػػػػػػوع فػػػػػػػي م ،الػػػػػػػوعي األمنػػػػػػػي بػػػػػػػيف مختمػػػػػػػؼ فئػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع

التركيػػػػػػػز عمػػػػػػػى التوسػػػػػػػع فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػات الميدانيػػػػػػػة التػػػػػػػي تتنػػػػػػػاوؿ  فؾ يمكػػػػػػػلػػػػػػػواالنحػػػػػػػراؼ، وألجػػػػػػػؿ ذ
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عمػػػػػػى مختمػػػػػػؼ فئػػػػػػات المجتمػػػػػػع،  اإلعػػػػػػالـتحميػػػػػػؿ التػػػػػػأثيرات االيجابيػػػػػػة والسػػػػػػمبية ألجيػػػػػػزة الو  بالرصػػػػػػد

بحيػػػػػػػث تكػػػػػػػوف ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػات مػػػػػػػدخال أساسػػػػػػػيا لرسػػػػػػػـ السياسػػػػػػػات، والخطػػػػػػػط، والبػػػػػػػرامج اإلعالميػػػػػػػة 

 .قايػػػػػػػة مػػػػػػػف الجريمػػػػػػػة واالنحػػػػػػػراؼ بشػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػاـ وتعػػػػػػػاطي المخػػػػػػػدرات بشػػػػػػػكؿ خػػػػػػػػاصالمرتبطػػػػػػػة بالو 

 (30: 2010  سالـ،

بميػػػػاـ أساسػػػػية لمحػػػػد مػػػػف المخػػػػدرات، وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ قيػػػػاـ وسػػػػائؿ  اإلعػػػػالـوتقػػػػـو وسػػػػائؿ 

بتقػػػػػػػػديـ بػػػػػػػػرامج تعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى تعميػػػػػػػػؽ كراىيػػػػػػػػة الشػػػػػػػػباب لمجريمػػػػػػػػة وتعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات،  اإلعػػػػػػػػالـ

ة تعػػػػػػاونيـ مػػػػػػع رجػػػػػػاؿ الشػػػػػػرطة لمكشػػػػػػؼ عػػػػػػف المتعػػػػػػاطيف فػػػػػػي وتحفيػػػػػػزىـ عمػػػػػػى مقاومتيػػػػػػا، وضػػػػػػرور 

توعيػػػػػة المػػػػػواطنيف بأضػػػػػرار  إلػػػػػىوقػػػػػت مبكػػػػػر، كمػػػػػا يمكػػػػػف لاذاعػػػػػة والتمفزيػػػػػوف تقػػػػػديـ بػػػػػرامج تػػػػػؤدي 

المخػػػػػػدرات وتأثيراتيػػػػػػا السػػػػػػمبية عمػػػػػػى الفػػػػػػرد والمجتمػػػػػػع، ومػػػػػػدى أىميػػػػػػة مكافحػػػػػػة المخػػػػػػدرات، وأىميػػػػػػة 

: 2008 عقبػػػػػات،  .المخػػػػػدرات واالتجػػػػػار بيػػػػػاتعػػػػػاوف المػػػػػواطنيف مػػػػػع رجػػػػػاؿ األمػػػػػف فػػػػػي الوقايػػػػػة مػػػػػف 

52) 

ذا كػػػػػاف اسػػػػػتتباب األمػػػػػف واسػػػػػتقراره مػػػػػف أىػػػػػـ تمػػػػػؾ اآلثػػػػػار اإليجابيػػػػػة ليػػػػػذه الوسػػػػػائؿ، فػػػػػإف  وا 

ذلػػػػؾ متوقػػػػؼ عمػػػػى مػػػػدى التوظيػػػػؼ المالئػػػػـ ليػػػػذه الوسػػػػائؿ التػػػػي ينبغػػػػي تطويرىػػػػا باسػػػػتخداـ األتػػػػي : 

قامػػػػػػة الػػػػػػدورات لتطػػػػػػوير دور  -1 المؤسسػػػػػػات اإلعالميػػػػػػة فػػػػػػي توعيػػػػػػة إعػػػػػػداد البحػػػػػػوث والدراسػػػػػػات، وا 

 .الجميور حوؿ أضرار المخدرات وأىمية مكافحتيا

األمنػػػػي، وذلػػػػؾ لتنميػػػػة قػػػػدراتيـ فػػػػي مجػػػػاؿ  اإلعػػػػالـعقػػػػد الػػػػدورات التدريبيػػػػة لمعػػػػامميف فػػػػي أجيػػػػزة  -2

 .اختصاصيـ

عقػػػػػد النػػػػػػدوات والمػػػػػػؤتمرات التػػػػػي يشػػػػػػارؾ فييػػػػػػا اإلعالميػػػػػػوف األمنيػػػػػوف لمناقشػػػػػػة ظػػػػػػاىرة تعػػػػػػاطي  -3

 .راتالمخد
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التنسػػػػػيؽ مػػػػػع المؤسسػػػػػات اإلعالميػػػػػة لوضػػػػػع الخطػػػػػط التػػػػػي تسػػػػػاند جيػػػػػود األجيػػػػػزة األمنيػػػػػة فػػػػػي  -4

  (54: 2008 عقبات،  .الوقاية مف المخدرات

أف تسػػػػاىـ فػػػػػي تعزيػػػػز مفػػػػاىيـ الوقايػػػػػة مػػػػف المخػػػػػدرات فػػػػي المجتمػػػػػع  اإلعػػػػػالـويمكػػػػف لػػػػوزارة 

 (60: 2008مف خالؿ :  عقبات،

يجابيػػػػػة المكافحػػػػػة والمناضػػػػػمة مػػػػػف أجػػػػػؿ رفعػػػػػة الػػػػػوطف وخدمػػػػػة تسػػػػػميط الضػػػػػوء عمػػػػػى النمػػػػػاذج اإل -

 .المجتمع، بدال مف التركيز معظـ الوقت عمى السمبيات وأوجو القصور

 .ممارسة الشفافية في عممية النقد البناء والموضوعي -

بػػػػراز دورىػػػػا الحقيقػػػػي فػػػػي مكافحػػػػة ظػػػػاىرة تعػػػػاطي  - تسػػػػميط الضػػػػوء عمػػػػى جيػػػػود األجيػػػػزة األمنيػػػػة وا 

 .وحماية المجتمع المخدرات،

بػػػػػراز دوره فػػػػػي الوقايػػػػػة مػػػػػف  - دعػػػػػـ وتعزيػػػػػز لغػػػػػة الخطػػػػػاب الموجػػػػػو لممجتمػػػػػع عػػػػػف رجػػػػػؿ األمػػػػػف، وا 

عادة ثقتو بدوره  .ظاىرة تعاطي المخدرات، مع التركيز عمى رفع معنويات رجؿ األمف وا 

األمنػػػػػػي، الػػػػػػذي يعػػػػػػزز اإلحسػػػػػػاس بالمسػػػػػػؤولية وغػػػػػػرس القػػػػػػيـ والمبػػػػػػادئ المتعمقػػػػػػة  اإلعػػػػػػالـتكثيػػػػػػؼ  -

 .باحتراـ القانوف، والتوعية بأضرار المخدرات

إمػػػػػػداد المػػػػػػواطنيف بػػػػػػالوعي األمنػػػػػػي الػػػػػػالـز الػػػػػػذي يمكػػػػػػنيـ مػػػػػػف استشػػػػػػعار أىميػػػػػػة رجػػػػػػؿ الشػػػػػػرطة  -

  .والتعاوف معو في الوقاية مف ظاىرة تعاطي المخدرات

لقػػػػػػاء الضػػػػػوء عمػػػػػػى أبػػػػػرز وأىػػػػػػـ  اإلعػػػػػػالـتفعيػػػػػؿ  - الموجػػػػػو لمكافحػػػػػػة ظػػػػػاىرة تعػػػػػػاطي المخػػػػػدرات، وا 

   .ايا المجتمعية الممحةالقض
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ويػػػػػػرى الباحػػػػػػث أف لاعػػػػػػالـ دورا ىامػػػػػػا ومميػػػػػػزا فػػػػػػي الوقايػػػػػػة مػػػػػػف تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات يمكػػػػػػف 

 : اآلتيةأف يظير مف خالؿ األساليب 

إنشػػػػػػاء إذاعػػػػػػة مختصػػػػػػة تابعػػػػػػة لمشػػػػػػرطة يكػػػػػػوف مػػػػػػف ضػػػػػػمف أىػػػػػػدافيا توعيػػػػػػة المػػػػػػواطنيف بأضػػػػػػرار -1

فضػػػػػػػائية متخصصػػػػػػػػة بالشػػػػػػػؤوف األمنيػػػػػػػػة المخػػػػػػػدرات وتأثيراتيػػػػػػػػا السػػػػػػػمبية، ويمكػػػػػػػػف أف تصػػػػػػػبح قنػػػػػػػػاة 

رشادىـ إلىوالشرطية، وتيدؼ   .توعية المواطنيف أمنيا وا 

تخصػػػػػػػيص إعالنػػػػػػػػات فػػػػػػػػي القنػػػػػػػػوات الفضػػػػػػػػائية واإلذاعػػػػػػػػات والصػػػػػػػػحؼ والمجػػػػػػػػالت تبػػػػػػػػرز فيػػػػػػػػو  -2

أضػػػػرار المخػػػػػدرات، وضػػػػػرورة تعػػػػػاوف المػػػػػواطنيف مػػػػػع رجػػػػاؿ األمػػػػػف فػػػػػي الوقايػػػػػة مػػػػػف ظػػػػػاىرة تعػػػػػاطي 

 .المخدرات
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 ات السابقةالدراس 2.3

 الدراسات العربية 2.3.1

جػػػػػرائـ المخػػػػػدرات كسػػػػػبؿ مكافحتيػػػػػا فػػػػػي التشػػػػػريع  دراسػػػػػة بعنػػػػػواف 2014الكػػػػػردم، أجػػػػػرى 

التعػػػػرؼ عمػػػػى ماىيػػػػة جػػػػرائـ المخػػػػدرات مػػػػف حيػػػػث مفيوميػػػػا  إلػػػػى، وىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة الفمسػػػػطيني

ر المخػػػػػدرات، عوامػػػػػؿ انتشػػػػػا إلػػػػػىالتعػػػػػرؼ  إلػػػػػىوأنواعيػػػػػا وتمييزىػػػػػا عػػػػػف المػػػػػؤثرات العقميػػػػػة، وىػػػػػدفت 

 .إجراءات مكافحة المخدرات إلىوالتعرؼ 

مشػػػػػروع قػػػػػانوف المخػػػػػدرات والمػػػػػؤثرات  أىميػػػػػا:أفعػػػػػدد مػػػػػف النتػػػػػائج  إلػػػػػىحيػػػػػث توصػػػػػمت الدراسػػػػػة 

العقميػػػػػػػػة القػػػػػػػػديـ اعترتػػػػػػػػو العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف مػػػػػػػػواطف الػػػػػػػػنقص والخمػػػػػػػػؿ، أمػػػػػػػػا مشػػػػػػػػروع قػػػػػػػػانوف المخػػػػػػػػدرات 

جتمعيػػػػػة، وقػػػػػػد أوصػػػػػت الدراسػػػػػة بعػػػػػػدد وجػػػػػاء تمبيػػػػػػة لمحاجػػػػػة الم ،والمػػػػػؤثرات العقميػػػػػة الجديػػػػػػد متطػػػػػور

مػػػػػػف التوصػػػػػػيات أبرزىػػػػػػا ضػػػػػػرورة المصػػػػػػادقة عمػػػػػػى مشػػػػػػروع قػػػػػػانوف المخػػػػػػدرات والمػػػػػػؤثرات العقميػػػػػػة، 

 .وضرورة تطوير أجيزة مكافحة المخدرات

أثػػػر مكقػػػع محافظػػػة قمقيميػػػة المحػػػاذم لخػػػط اليدنػػػة دراسػػػة بعنػػػواف  2014أبػػػك ثابػػػت، أجػػػرت 

التعػػػػرؼ عمػػػػى أثػػػػر  إلػػػػى، وىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة يػػػػافػػػػي ظػػػػاىرة انتشػػػػار المخػػػػدرات كسػػػػبؿ مكافحت

موقػػػػػع محافظػػػػػة قمقيميػػػػػة عمػػػػػى انتشػػػػػار ظػػػػػاىرة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات، والتعػػػػػرؼ عمػػػػػى سػػػػػبؿ مكافحتيػػػػػا، 

 ثار انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات في محافظة قمقيمية.آ والتعرؼ عمى

اىـ فػػػػػي عػػػػػدد مػػػػػف النتػػػػػائج أبرزىػػػػػا أف العامػػػػػؿ الجغرافػػػػػي األوؿ الػػػػػذي سػػػػػ إلػػػػػىوتوصػػػػػمت الدراسػػػػػة 

انتشػػػػػػػار ظػػػػػػػاىرة تعػػػػػػػاطي المخػػػػػػػدرات، وتػػػػػػػاله العامػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػاعي، فالسياسػػػػػػػي، فاالقتصػػػػػػػادي، كمػػػػػػػا 
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وجػػػػػػود تػػػػػػأثيرات صػػػػػػحية ونفسػػػػػػية واقتصػػػػػػادية واجتماعيػػػػػػة عمػػػػػػى المتعػػػػػػاطيف  إلػػػػػػىتوصػػػػػػمت الدراسػػػػػػة 

 .والمجتمع

ضػػػػرورة تكػػػػاثؼ جيػػػػود كافػػػػة القػػػػوى الرسػػػػمية لدراسػػػػة بعػػػػدد مػػػػف التوصػػػػيات أبرزىػػػػا وقػػػػد أوصػػػػت ا

ية فػػػػػػي سػػػػػػػبيؿ مكافحػػػػػػة المخػػػػػػدرات، وضػػػػػػػرورة العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى إنشػػػػػػػاء مراكػػػػػػز لعػػػػػػالج وتأىيػػػػػػػؿ والشػػػػػػعب

   .المدمنيف

العكامػػػػػؿ االجتماعيػػػػػة المؤديػػػػػة لتعػػػػػاطي المخػػػػػدرات دراسػػػػػة بعنػػػػػواف  2012الشػػػػػايجي، أجػػػػػرى 

تعػػػػاطي المخػػػػدرات لػػػػدى  إلػػػػىالعوامػػػػؿ المؤديػػػػة  إلػػػػىالتعػػػػرؼ  إلػػػػى، وىػػػػدفت الدراسػػػػة لػػػػدل األحػػػػداث

مػػػػػى الخصػػػػػائص االجتماعيػػػػػة واالقتصػػػػػادية لألحػػػػػداث المتػػػػػورطيف فػػػػػي قضػػػػػايا األحػػػػػداث، والتعػػػػػرؼ ع

مػػػػػف األحػػػػػداث  59المخػػػػػدرات، واسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث مػػػػػنيج المسػػػػػح االجتمػػػػػاعي، وتكونػػػػػت العينػػػػػة مػػػػػف 

المتػػػػػػػورطيف فػػػػػػػي قضػػػػػػػايا المخػػػػػػػدرات والمػػػػػػػودعيف فػػػػػػػي دور التوجيػػػػػػػو والرعايػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة بالمممكػػػػػػػة 

 .العربية السعودية

أف الرفقػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػيئة ىػػػػػػػػػي العامػػػػػػػػػؿ األوؿ واألساسػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػاطي  ىإلػػػػػػػػػوتوصػػػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػػػة 

عوامػػػػػػؿ أخػػػػػرى كضػػػػػعؼ الػػػػػوازع الػػػػػػديني، وسػػػػػوء اسػػػػػتغالؿ أوقػػػػػات الفػػػػػػراغ،  إلػػػػػىالمخػػػػػدرات، إضػػػػػافة 

وطبيعػػػػة الحػػػػي الػػػػذي تسػػػػكف فيػػػػو األسػػػػرة، وقػػػػد أوصػػػػت الدراسػػػػة بضػػػػرورة اسػػػػتحداث بػػػػرامج عالجيػػػػة 

لمستشػػػػػػفيات والمراكػػػػػػز المتخصصػػػػػػة فػػػػػػي طبيػػػػػػة وسػػػػػػموكية خاصػػػػػػة فػػػػػػي دور الرعايػػػػػػة، وتفعيػػػػػػؿ دور ا

ضػػػػػػرورة أف تكػػػػػػوف عقوبػػػػػػة المتعػػػػػػاطيف والمػػػػػػروجيف رادعػػػػػػة لمحػػػػػػد  إلػػػػػػىعػػػػػػالج المػػػػػػدمنيف، باإلضػػػػػػافة 

 .مف عودتيـ لمسموؾ االنحرافي

، اإلدمػػػػاف عمػػػػى المخػػػػدرات أسػػػػبابو كطػػػػرؽ عالجػػػػودراسػػػػة بعنػػػػواف  2012الشػػػػاعرم، أجػػػػرى 

احمػػػػػو وخصائصػػػػػو وأنواعػػػػػو، وىػػػػػدفت أيضػػػػػا التعػػػػػرؼ عمػػػػػى مفيػػػػػـو اإلدمػػػػػاف ومر  إلػػػػػىوىػػػػػدفت الدراسػػػػػة 
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حػػػػػػدوث اإلدمػػػػػػاف، ومؤشػػػػػػراتو واألضػػػػػػرار الناتجػػػػػػة عنػػػػػػو،  إلػػػػػػىالتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى العوامػػػػػػؿ المؤديػػػػػػة  إلػػػػػػى

وأثػػػػػره عمػػػػػى عمميػػػػػة الػػػػػتعمـ، وتبيػػػػػاف النتػػػػػائج المػػػػػدمرة لادمػػػػػاف، وطػػػػػرح كيفيػػػػػة مواجيتيػػػػػا عػػػػػف طريػػػػػؽ 

ئحو، وعالجيػػػػػػػا ومحاولػػػػػػػة األسػػػػػػػرة وجماعػػػػػػػة األصػػػػػػػدقاء والمدرسػػػػػػػة والجامعػػػػػػػة والمجتمػػػػػػػع بكافػػػػػػػة شػػػػػػػرا

عمػػػػى المخػػػػػدرات أصػػػػبحت مشػػػػكمة تيػػػػػدد القضػػػػاء عمييػػػػا، وأشػػػػػارت ىػػػػذه الدراسػػػػة أف ظػػػػػاىرة اإلدمػػػػاف 

 جميع الشرائح البشرية عمى السواء في المجتمع الواحد. 

تعػػػػاطي  إلػػػػىاألسػػػػباب التػػػػي تػػػػدفع الشػػػػاب الفمسػػػػطيني دراسػػػػة بعنػػػػواف  2009ثابػػػػت، أجػػػػرى 

األسػػػػػباب التػػػػػي  إلػػػػػىالتعػػػػػرؼ  إلػػػػػىوىػػػػػدفت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة  ،المخػػػػػدرات مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر المػػػػػدمنيف

تعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات، وقػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػث المػػػػػػػػنيج الوصػػػػػػػػفي  إلػػػػػػػػىتػػػػػػػػدفع الشػػػػػػػػاب الفمسػػػػػػػػطيني 

التحميمػػػػػػػي، حيػػػػػػػث اشػػػػػػػتممت عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة كافػػػػػػػة المػػػػػػػدمنيف والموقػػػػػػػوفيف والمحكػػػػػػػوميف فػػػػػػػي مركػػػػػػػز 

 .اإلصالح والتأىيؿ ونظارة األحداث في الظاىرية

أف االحػػػػػػػػػتالؿ اإلسػػػػػػػػػرائيمي العامػػػػػػػػػؿ األوؿ الػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػدفع الشػػػػػػػػػاب  ىراسػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػوقػػػػػػػػػد توصػػػػػػػػػمت الد

تصػػػػػػادية والنفسػػػػػػية، وتوصػػػػػػمت الفمسػػػػػػطيني لتعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات، يمييػػػػػػا العوامػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػة، ثػػػػػػـ االق

 .أف غالبية مف يتعاطوف المخدرات مف الذكور ىأيضا إل

مية بتحػػػػػػػػػػريـ وقػػػػػػػػػػد أوصػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػة بضػػػػػػػػػػرورة االلتػػػػػػػػػػزاـ الػػػػػػػػػػديني وتطبيػػػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػػال

تفعيػػػػػػػػؿ دور األسػػػػػػػػرة ومتابعػػػػػػػػة اآلبػػػػػػػػاء ألبنػػػػػػػػائيـ خاصػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػىالمخػػػػػػػػدرات، باإلضػػػػػػػػافة 

رشادىـ  المراىقة، وتفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني والمحمي نحو توجيو الشباب وا 

المؤسسػػػػات التربكيػػػػة كدكرىػػػا فػػػػي نشػػػػر الػػػػكعي دراسػػػػة بعنػػػواف  2007، إسػػػػماعيؿأجػػػرى أبػػػو 

التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى دور المؤسسػػػػػػػات التربويػػػػػػػة فػػػػػػػي نشػػػػػػػر  إلػػػػػػػىوىػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة  ،ب خطػػػػػػػار المخػػػػػػػدرات

وسػػػػػائؿ المؤسسػػػػػات التربويػػػػػة فػػػػػي نشػػػػػر  إلػػػػػىالتعػػػػػرؼ  إلػػػػػىالػػػػػوعي بأخطػػػػػار المخػػػػػدرات، كمػػػػػا ىػػػػػدفت 
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الػػػػػػوعي بأخطػػػػػػار المخػػػػػػدرات، ومػػػػػػا دور المؤسسػػػػػػات التربويػػػػػػة التكػػػػػػاممي مػػػػػػع المؤسسػػػػػػات المجتمعيػػػػػػة 

أىػػػػػػػػـ المعوقػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػو  إلػػػػػػػػىلتعػػػػػػػػرؼ األخػػػػػػػػرى فػػػػػػػػي نشػػػػػػػػر الػػػػػػػػوعي بأخطػػػػػػػػار المخػػػػػػػػدرات، وا

المؤسسػػػػػػات التربويػػػػػػة فػػػػػػي تشػػػػػػر الػػػػػػوعي بأخطػػػػػػار المخػػػػػػدرات، واسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػنيج الوصػػػػػػفي 

التحميمػػػػػػي، وقػػػػػػد أوصػػػػػػت الدراسػػػػػػة بعػػػػػػدد مػػػػػػف التوصػػػػػػيات أبرزىػػػػػػا اإلفػػػػػػادة مػػػػػػف المشػػػػػػاريع واألبحػػػػػػاث 

مخػػػػػػدرات، كمشػػػػػػروع العالميػػػػػػة التػػػػػػي عالجػػػػػػت دور المؤسسػػػػػػة التربويػػػػػػة فػػػػػػي زيػػػػػػادة الػػػػػػوعي بأخطػػػػػػار ال

سػػػػػػػترالي فػػػػػػػي المػػػػػػػدارس، والمشػػػػػػػروع الػػػػػػػوطني األ األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة لمنػػػػػػػع إسػػػػػػػاءة اسػػػػػػػتعماؿ المخػػػػػػػدرات

لمكافحػػػػػػة المخػػػػػػدرات، وأوصػػػػػػت الدراسػػػػػػة أيضػػػػػػا بضػػػػػػرورة ربػػػػػػط المنػػػػػػاىج التربويػػػػػػة بالحيػػػػػػاة العمميػػػػػػة، 

يػػػػػة وتضػػػػػمينيا بالمعمومػػػػػات والمعػػػػػارؼ التػػػػػي تعيػػػػػنيـ عمػػػػػى معرفػػػػػة أخطػػػػػار المخػػػػػدرات، ووسػػػػػائؿ الوقا

منيػػػػػا، كمػػػػػا أوصػػػػػت بضػػػػػرورة توظيػػػػػؼ التكنولوجيػػػػػا لزيػػػػػادة الػػػػػوعي بأخطػػػػػار المخػػػػػدرات لػػػػػدى الطمبػػػػػة 

  .وطرؽ مكافحتيا

التنشػػػػػػػئة االجتماعيػػػػػػػة األسػػػػػػػرية كاإلدمػػػػػػػاف عمػػػػػػػى بعنػػػػػػػواف   دراسػػػػػػػة، 2005 عػػػػػػػزكزأجػػػػػػػرى 

المخػػػدرات، دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف المػػػدمنيف الخاضػػػعيف لمعػػػالج بمركػػػز فرانتػػػز فػػػانكف 

التعػػػػرؼ عمػػػػى بعػػػػض الخصػػػػائص البنائيػػػػة والوظيفيػػػػة  إلػػػػى، وىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة الجزائػػػػر- البميػػػػدة

( مػػػػف 120ألسػػػػر مػػػػدمني المخػػػػدرات، وقػػػػد أجريػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف المػػػػدمنيف بمغػػػػت  

الػػػػػػػذكور، وتػػػػػػػـ جمػػػػػػػع البيانػػػػػػػات بتطبيػػػػػػػؽ االسػػػػػػػتبياف، واسػػػػػػػتخداـ حزمػػػػػػػة البػػػػػػػرامج اإلحصػػػػػػػائية لمعمػػػػػػػـو 

 .البيانات ميؿ( لتحspssاالجتماعية  

عػػػػػدد مػػػػػف النتػػػػػائج أبرزىػػػػػا، أف مػػػػػف سػػػػػمات أسػػػػػر المػػػػػدمنيف التفكػػػػػؾ  إلػػػػػىوقػػػػػد توصػػػػػمت الدراسػػػػػة 

األسػػػػػػػري  فقػػػػػػػداف أحػػػػػػػد الوالػػػػػػػديف، الطػػػػػػػالؽ، اليجػػػػػػػر واالنفصػػػػػػػاؿ(، وفيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بأسػػػػػػػاليب التنشػػػػػػػئة 

اسػػػػتخداـ أسػػػػموب القسػػػػوة عمػػػػى عكػػػػس األميػػػػات  إلػػػػىاالجتماعيػػػػة تبػػػػيف أف اآلبػػػػاء كػػػػانوا أكثػػػػر مػػػػيال 
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أف مػػػػف سػػػػمات  إلػػػػىلتػػػػي كػػػػف أكثػػػػر مػػػػيال السػػػػتخداـ أسػػػػموب الحمايػػػػة الزائػػػػدة، كمػػػػا توصػػػػمت الدراسػػػػة ا

 .أسر المدمنيف العالقات األسرية السيئة بيف الوالديف، وبيف المدمنيف واآلباء

 :الدراسات األجنبية 2.3.2

، وىػػػػػدفت ىػػػػػذه الشػػػػػباب كتعػػػػػاطي المخػػػػػدرات( دراسػػػػػة بعنػػػػػواف Matthew, 2010أجػػػػػرى  

 إلػػػػػػىالتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى األسػػػػػػباب التػػػػػػي تػػػػػػدفع الشػػػػػػباب فػػػػػػي الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة  إلػػػػػػى الدراسػػػػػػة

أف أىػػػػـ ىػػػػذه األسػػػػباب ىػػػػي الضػػػػجر،  إلػػػػىتعػػػػاطي المخػػػػدرات، والمػػػػواد المخػػػػدرة، وتوصػػػػمت الدراسػػػػة 

بعػػػػػػض المتغيػػػػػػرات  إلػػػػػػىاألىػػػػػػؿ، باإلضػػػػػػافة  أوواإلحبػػػػػػاط، وعػػػػػػدـ قبػػػػػػوؿ الشػػػػػػباب مػػػػػػف قبػػػػػػؿ اآلخػػػػػػريف 

الطػػػػالؽ وسػػػػوء المعاممػػػػة، وتناولػػػػت الدراسػػػػة أيضػػػػا أنػػػػواع المخػػػػدرات التػػػػي  االجتماعيػػػػة األخػػػػرى مثػػػػؿ

يتعاطاىػػػػػػا الشػػػػػػباب فػػػػػػي المجتمػػػػػػع األمريكػػػػػػي مثػػػػػػؿ : المارجوانػػػػػػا، والكوكػػػػػػائيف، وبعػػػػػػض الفيتامينػػػػػػات 

اليموسػػػػػػػػة، والمنبيػػػػػػػػات، واالستنشػػػػػػػػاؽ لػػػػػػػػبعض المػػػػػػػػواد الكيميائيػػػػػػػػة، وقػػػػػػػػد توصػػػػػػػػؿ  إلػػػػػػػػىالتػػػػػػػػي تػػػػػػػػؤدي 

الناتجػػػػػة عػػػػػف تنػػػػػاوؿ المخػػػػػدرات مثػػػػػؿ سػػػػػرعة التػػػػػنفس، والتثبػػػػػيط، اآلثػػػػػار السػػػػػمبية  إلػػػػػىالباحػػػػػث أيضػػػػػا 

 .واإلحباط، وزيادة سرعة ضربات القمب، وتغيرات في المزاج، والوفاة في بعض األحياف

المكاقػػػؼ اتجػػػاه اإلدمػػػاف عمػػػى ( دراسػػػة بعنػػػواف Arun, Chavan&Bir, 2010أجػػػرى  

، وىػػػػدفت رة فػػػػي شػػػػانديغارالكحػػػػكؿ كتعػػػػاطي المخػػػػدرات فػػػػي المنػػػػاطؽ القركيػػػػة كاألحيػػػػاء الفقيػػػػ

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى المواقػػػػػؼ مػػػػػف اإلدمػػػػػاف وتعػػػػػاطي المخػػػػػدرات  فػػػػػي شػػػػػانديغار فػػػػػي الينػػػػػد،  إلػػػػػىالدراسػػػػػة 

عامػػػػػػػا، وقػػػػػػػد أوضػػػػػػػحت  15فػػػػػػػردا تزيػػػػػػػد أعمػػػػػػػارىـ عػػػػػػػف  2292حيػػػػػػػث تكونػػػػػػػت عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػف 

الدراسػػػػة انتشػػػػار ظػػػػاىرة تعػػػػاطي المخػػػػدرات بػػػػيف الشػػػػػباب فػػػػي أرجػػػػاء واسػػػػعة مػػػػف الينػػػػد، وخصوصػػػػػا 

المنػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػػة والمنػػػػػػاطؽ الفقيػػػػػػرة، وبينػػػػػػت الدراسػػػػػػة أنػػػػػػو ال بػػػػػػد مػػػػػػف التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى مواقػػػػػػؼ فػػػػػػي 

 إلػػػػػػىحػػػػػػؿ ليػػػػػػا، باإلضػػػػػػافة  إليجػػػػػػادواتجاىػػػػػػات المجتمػػػػػػع تجػػػػػػاه مشػػػػػػكمة التعػػػػػػاطي وشػػػػػػرب الكحػػػػػػوؿ 
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معرفػػػػػػة اتجاىػػػػػػات الشػػػػػػباب تجػػػػػػاه تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات، واالختالفػػػػػػات بػػػػػػيف متعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات بػػػػػػيف 

التعػػػػػػاطي مثػػػػػػؿ الظػػػػػػروؼ االجتماعيػػػػػػة والنفسػػػػػػية  إلػػػػػػىلتػػػػػػي تػػػػػػدفع بيػػػػػػـ الشػػػػػػباب والظػػػػػػروؼ البيئيػػػػػػة ا

  .والمادية

دراسػػػػػػػػة بعنػػػػػػػػواف تعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات فػػػػػػػػي اإلمػػػػػػػػارات العربيػػػػػػػػة ( Sarhan, 1995أجػػػػػػػػرى  

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى واقػػػػػع تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات فػػػػػي اإلمػػػػػارات العربيػػػػػة  إلػػػػػىالمتحػػػػػدة، وىػػػػػدفت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة 

عػػػػاطيف لممخػػػػدرات، كمػػػػا تكػػػػوف مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف المتحػػػػدة، حيػػػػث تكػػػػوف مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف المت

المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية واألىميػػػػػة ذات العالقػػػػػة فػػػػػي مكافحػػػػػة تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات فػػػػػي اإلمػػػػػارات العربيػػػػػة 

 المتحدة.

عػػػػدد مػػػػف النتػػػػائج أبرزىػػػػا أف المخػػػػدرات تنتشػػػػر بػػػػيف الشػػػػباب أكثػػػػر مػػػػف  إلػػػػىوتوصػػػػمت الدراسػػػػة 

أخػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػف المخػػػػػػػػػدرات  أنواعػػػػػػػػػاً ىنالػػػػػػػػػؾ  المخػػػػػػػػػدرات اسػػػػػػػػػتخداما الييػػػػػػػػػرويف، وأف وأكثػػػػػػػػػرغيػػػػػػػػػرىـ، 

كالحشػػػػػػػيش بػػػػػػػػدأت باالنتشػػػػػػػػار فػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػع اإلمػػػػػػػاراتي، وأف ىنالػػػػػػػػؾ مشػػػػػػػػاكؿ كبيػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي سياسػػػػػػػػة 

  .مكافحة المخدرات في اإلمارات العربية المتحدة

دراسػػػػة سكسػػػػيكلكجية لتعػػػػاطي المخػػػػدرات ( دراسػػػػة بعنػػػػواف Muhammad, 2003أجػػػػرى  

، وىػػػػدفت ىػػػػذه مػػػػاف الييػػػػركيف أسػػػػبابو كعكاقبػػػػوفػػػػي المجتمػػػػع الباكسػػػػتاني كبشػػػػكؿ خػػػػاص إد

وخاصػػػػػػػػة إدمػػػػػػػػاف  ،أسػػػػػػػػباب تعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات فػػػػػػػػي الباكسػػػػػػػػتاف عمػػػػػػػػى التعػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػىالدارسػػػػػػػػة 

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى العواقػػػػػب المترتبػػػػػة عمػػػػػى إدمػػػػػاف الييػػػػػرويف،  إلػػػػػىالييػػػػػرويف، كمػػػػػا ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة 

المنظمػػػػات وقػػػػد أوصػػػػت الدراسػػػػة بعػػػػدد مػػػػف التوصػػػػيات اليامػػػػة بضػػػػرورة تكػػػػاثؼ الجيػػػػود مػػػػا بػػػػيف 

الحكوميػػػػػػػػػة وغيػػػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الوقايػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف تعػػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػػدرات وخصوصػػػػػػػػػا الييػػػػػػػػػرويف، 

وضػػػػػػرورة قيػػػػػػاـ كبػػػػػػار المسػػػػػػؤوليف فػػػػػػي المجتمػػػػػػع والشخصػػػػػػيات المػػػػػػؤثرة كرجػػػػػػاؿ الػػػػػػديف واآلبػػػػػػاء 



61 

وذلػػػػػػؾ  ،والقػػػػػػادة السياسػػػػػػييف بضػػػػػػرورة توعيػػػػػػة المػػػػػػواطنيف بالتػػػػػػأثيرات السػػػػػػمبية لتعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات

لمجتمػػػػػػػع، كمػػػػػػػا أوصػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة بضػػػػػػػرورة قيػػػػػػػاـ المػػػػػػػدارس والمعاىػػػػػػػد بتشػػػػػػػجيع مػػػػػػػف العائمػػػػػػػة وا

 .التعميمية بنشر الوعي لدى المواطنيف والطمبة بالتأثيرات السمبية لتعاطي المخدرات

( دراسػػػػػة بعنػػػػػواف تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات فػػػػػي صػػػػػفوؼ الشػػػػػباب Obot&Shekhar, 2005أجػػػػػرت  

فػػػػػروؽ فػػػػػي تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات بػػػػػيف التعػػػػػرؼ عمػػػػػى ال إلػػػػػىفػػػػػي البيئػػػػػة الحضػػػػػرية، وىػػػػػدفت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة 

الفػػػػروؽ، حيػػػػث  إلػػػػىالبيئػػػػة الحضػػػػرية والبيئػػػػة الريفيػػػػة فػػػػي نيجيريػػػػا، والتعػػػػرؼ عمػػػػى العوامػػػػؿ التػػػػي تػػػػؤدي 

الدراسػػػػة عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف الشػػػػباب النيجيػػػػري  إجػػػػراءاسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيج الوصػػػػفي المسػػػػحي، وتػػػػـ 

أف ىنػػػػػػػاؾ  ىئج الدراسػػػػػػػة إلػػػػػػػلجػػػػػػػامعي، وأظيػػػػػػػرت نتػػػػػػػاشػػػػػػػابا فػػػػػػػي مرحمػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ ا 1796بمػػػػػػػ  عػػػػػػػددىا 

اختالفػػػػػػػا واضػػػػػػػحا فػػػػػػػي تعػػػػػػػاطي المخػػػػػػػدرات بػػػػػػػيف التجمعػػػػػػػات الحضػػػػػػػرية والريفيػػػػػػػة ولصػػػػػػػالح التجمعػػػػػػػات 

الحضػػػػػرية، حيػػػػػػث كػػػػػاف اسػػػػػػتخداـ الكوكػػػػػاييف والييػػػػػػرويف بػػػػػيف الشػػػػػػباب فػػػػػي المنػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػة منخفضػػػػػػا 

المػػػػواد  بشػػػػكؿ عػػػػاـ، وفسػػػػرت ىػػػػذا االخػػػػتالؼ أف الشػػػػباب فػػػػي التجمعػػػػات الحضػػػػرية أكثػػػػر عرضػػػػة ليػػػػذه

مػػػػف أولئػػػػػؾ الشػػػػباب فػػػػػي  اإلعػػػػػالـتػػػػأثيرات أكبػػػػػر مػػػػف األقػػػػػراف ووسػػػػائؿ  إلػػػػػىالمخػػػػدرة، وأنيػػػػػـ يتعرضػػػػوف 

 .التجمعات الريفية

 فمسػػػػػػطيفببأنيػػػػػػا النػػػػػػادرة فػػػػػػي تنػػػػػػاوؿ ىػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ  (حسػػػػػػب عمػػػػػػـ الباحػػػػػػث وتميػػػػػػزت ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة 

 خدرات.مؤسسة تعمؿ عمى مكافحة الم 12وجمعت بيف االستبانة والمقابمة واستيدفت 
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 :الفصؿ الثالث

_____________________________________________________ 

 :الطريقة كاإلجراءات

 مقدمة 3.1

يشػػػػػتمؿ ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ عمػػػػػى وصػػػػػؼ  لمخطػػػػػوات واإلجػػػػػراءات المتبعػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ الباحػػػػػث فػػػػػي 
 إلػػػػػػىتحديػػػػػػد مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة وعينتيػػػػػػا، وكػػػػػػذلؾ مػػػػػػع خطػػػػػػوات التحقػػػػػػؽ مػػػػػػف صػػػػػػدؽ األداة وثباتيػػػػػػا، 

ذلػػػػػػػػؾ وصػػػػػػػؼ متغيػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػة والطػػػػػػػرؽ اإلحصػػػػػػػػائية  إلػػػػػػػى إضػػػػػػػافةانػػػػػػػب تحديػػػػػػػد أداة الدراسػػػػػػػة ج
 المتبعة في تحميؿ نتائج وبيانات الدراسة.

 منيج الدراسة 3.2

المػػػػػػنيج الوصػػػػػػفي التحميمػػػػػػي الوصػػػػػػفي فػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة، وىػػػػػػذا يعػػػػػػود لمالءمػػػػػػة  إتبػػػػػػاعتػػػػػػـ 
قػػػػػائـ عمػػػػػى دراسػػػػػة الظػػػػػواىر كمػػػػػا فػػػػػي ي والمػػػػػنيج التحميمػػػػػي الوصػػػػػفالمػػػػػنيج المتبػػػػػع لطبيعػػػػػة الدراسػػػػػة. 

ومػػػػػف ثػػػػػـ يعبػػػػػر عنيػػػػػا تعبيػػػػػرًا  ،الواقػػػػػع، فإنػػػػػو يقػػػػػـو عمػػػػػى دراسػػػػػة المعطيػػػػػات والظػػػػػواىر بشػػػػػكؿ واقعػػػػػي
 ،جانػػػػػب أنػػػػػو يعتمػػػػػد عمػػػػػى جمػػػػػع الحقػػػػػائؽ والبيانػػػػػات إلػػػػػى ،كميػػػػػًا يبػػػػػيف فيػػػػػو حجػػػػػـ الظػػػػػاىرة ومقػػػػػدارىا

نتػػػػػائج  إلػػػػػىوالوصػػػػػوؿ  ،اللتيػػػػػاوتحميميػػػػػا تحمػػػػػيال وافيػػػػػًا بيػػػػػدؼ اسػػػػػتخالص د ،ومعالجتيػػػػػا ،وتصػػػػػنيفيا
 (.      0222وتعميمات عف الظاىرة محؿ الدراسة عسكر، 

 مجتمع الدراسة: 3.3

تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات فػػػػػػي جميػػػػػػع مفػػػػػػي الفئػػػػػػة المسػػػػػػتيدفة  مػػػػػػف  تػػػػػػـ تحديػػػػػػد مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة
التػػػػػي تعمػػػػػؿ  واألىميػػػػػةفػػػػػي جميػػػػػع المؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية المػػػػػوظفيف  إلػػػػػى باإلضػػػػػافةالضػػػػػفة الغربيػػػػػة، 

 .ة المخدرات في الضفة الغربيةافحعمى مك
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 عينة الدراسة 4.3

تػػػػػػػػـ االعتمػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػى عينػػػػػػػػة عشػػػػػػػػوائية طبقيػػػػػػػػة ممثمػػػػػػػػة لمجتمػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المتعػػػػػػػػاطيف 
( متعاطياػػػػػ، فػػػػي حػػػػيف 646العينػػػػة مػػػػف   ألفػػػػتلممخػػػػدرات فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف، حيػػػػث ت

( موظفػػػػػا 646بمغػػػػػت   تػػػػػـ االعتمػػػػػاد عمػػػػػى عينػػػػػة عشػػػػػوائية مػػػػػف المؤسسػػػػػات التػػػػػي تعنػػػػػى بالمتعػػػػػاطيف
 :اآلتي( مؤسسة كما ىو مبيف بالجدوؿ 60موزعيف عمى  

 بالمتعاطيف تعنى التي كالمؤسسات المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 1 جدكؿ

 العدد المستجيب

 646 المتعاطيف مجموع  المتعاطيف

 3 المصحات المؤسسات

 39  والتعميـ التربية وزارة

 8  اإلعالـ وسائؿ

 4  الجمركية ضابطةال

 16 الصحة وزارة

 15  االجتماعية الشؤوف وزارة

 68  حكوميةال غير المنظمات

 3  والرياضة الشباب وزارة

 6  المخدرات مكافحة قسـ

 1  المخدرات مكافحة إدارة

 61  الدولة حدود

 1  العدؿ وزارة

 646 المؤسسات مجموع

 187  الكمي المجموع
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 تكزيع عينة المتعاطيف في  الدراسة حسب متغير العمر 2 الجدكؿ
 

 النسبة الفعمية العدد  العمر
18.00 - 29.99 38 28.8 
30.00 - 39.99 47 35.6 
40.00 - 49.99 34 25.8 
50.00 - 59.99 11 8.3 

60.00+ 2 1.5 
Total 132 100.0 

  (64)غ١ش اٌّؽبثمخ ٌٍششٚغ أٚ ٌُ رشد  د* وبْ لذد االعزج١بٔب
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 تكزيع عينة المتعاطيف في  الدراسة حسب متغير التحصيؿ العممي 3الجدكؿ 

 

 انُسجخ انفؼهيخ انؼذد  انزحصيم انؼهًي

 2.8 4 ثال

 24.1 34 اثزذائٟ

 25.5 36 إلذادٞ

 29.1 41 صبٔٛٞ

 15.6 22 عبِمٟ

 2.8 4 دساعبد ل١ٍب

Total 141 100.0 

  (5)ش اٌّؽبثمخ ٌٍششٚغ أٚ ٌُ رشد غ١ د* وبْ لذد االعزج١بٔب
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 تكزيع عينة المتعاطيف في  الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية 4الجدكؿ 
 

 الحالة االجتماعية
 انُسجخ انفؼهيخ انؼذد

 34.3 48 ألضة

 56.4 79 ِزضٚط

 7.1 10 ِؽٍك

 2.1 3 أسًِ

Total 140 100.0 

  (6)ٌٍششٚغ أٚ ٌُ رشد غ١ش اٌّؽبثمخ  د* وبْ لذد االعزج١بٔب
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 تكزيع عينة المتعاطيف في  الدراسة حسب متغير المينة 5الجدكؿ 

 

 المينة
 انُسجخ انفؼهيخ انؼذد

 4.1 5 ؼبٌت

 9.9 12 ِٛـف حىِٟٛ

 2.5 3 ألّبيسعً 

 9.1 11 ِٛـف لؽبق خبص

 34.7 42 ٌذ٠ه لًّ خبص

 39.7 48 لبؼً لٓ اٌمًّ

Total 121 100.0 

  (15) غ١ش اٌّؽبثمخ ٌٍششٚغ أٚ ٌُ رشد دوبْ لذد االعزج١بٔب* 
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 السكف تكزيع عينة المتعاطيف في  الدراسة حسب متغير طبيعة 6الجدكؿ 

 

 طبيعة السكف

 انُسجخ انفؼهيخ انؼذد  

 62.3 81 واألثُبءسكٍ يغ انسوجخ أ

 25.4 33 يغ انوانذيٍ سكٍأ

 6.9 9 أيييغ سكٍ أ

 4.6 6 وحيذاسكٍ أ

 0.8 1 أقبرةيغ سكٍ أ

 100.0 130 انًجًوع

  (66)غ١ش اٌّؽبثمخ ٌٍششٚغ أٚ ٌُ رشد  د* وبْ لذد االعزج١بٔب
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 أدكات الدراسة: 3.5

 :اآلتية األدواتحيث تناولت الدراسة الحالية 

 ،سػػػػػتبانةاالوقػػػػػد قػػػػػاـ الباحػػػػػث ببنػػػػػاء  ،كأحػػػػػد أدوات البحػػػػػث االسػػػػػتبانة: حيػػػػػث تػػػػػـ اعتمػػػػػاد االسػػػػػتبانة
 ،وتطويرىػػػػا كػػػػػأداة لجمػػػػع المعمومػػػػػات مػػػػػف خػػػػالؿ مراجعػػػػػة األدب النظػػػػػري المتعمػػػػؽ بموضػػػػػوع الدراسػػػػػة

دور السياسػػػػػػات والخػػػػػػدمات وقػػػػػاـ الباحػػػػػػث بمراجعػػػػػػة األبحػػػػػػاث والدراسػػػػػػات والكتػػػػػب التػػػػػػي بحثػػػػػػت فػػػػػػي 
 نظػػػػرلممؤسسػػػػات الرسػػػػمية واألىميػػػػة فػػػػي مكافحػػػػة تعػػػػاطي المخػػػػدرات فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة مػػػػف وجيػػػػة 

 وقد تكونت أداة الدراسة مف أجزاء: ، يف والعامميفالمدمن

  االستبانة بتعبئة قاـ الذي المستجيب عف األولية المعمومات عمى ويشمؿ: األوؿ الجزء

 . مجاالت عمى موزعة فقرة،( 41  عمى وتحتوي: الثاني الجزء

 ة،الدراسػػػػػػػ بيانػػػػػػػات جمػػػػػػػع فػػػػػػػي المقابمػػػػػػػة أسػػػػػػػموب عمػػػػػػػى أيضػػػػػػػا الدراسػػػػػػػة اعتمػػػػػػػدت حيػػػػػػػث :المقابمػػػػػػػة
 بػػػػػػػيف يػػػػػػػدور لحػػػػػػػوار اً أسػػػػػػػموب  المقابمػػػػػػػة تعتبػػػػػػػر حيػػػػػػػث الفرديػػػػػػػة، المقابمػػػػػػػة  أسػػػػػػػموب عمػػػػػػػى وبالتحديػػػػػػػد
 أنيػػػػػػا عمػػػػػػى المقابمػػػػػة تعريػػػػػػؼ يمكػػػػػف ىػػػػػػدؼ، ليػػػػػا يكػػػػػػوف المختمفػػػػػة الميػػػػػػاديف فػػػػػي أكثػػػػػػر أو شخصػػػػػيف
 بطػػػػػرح يقػػػػوـ والػػػػػذي الباحػػػػث، وبػػػػػيف وبينػػػػ يػػػػتـ لقػػػػػاء خػػػػالؿ مػػػػػف المبحػػػػوث، يقػػػػػدميا شػػػػفوية معمومػػػػات
. لػػػػػذلؾ المخصصػػػػػة االسػػػػػتمارات عمػػػػػى اإلجابػػػػػات وتسػػػػػجيؿ المبحػػػػػوثيف عمػػػػػى سػػػػػئمةاأل مػػػػػف مجموعػػػػػة

 العربيػػػػػػػة السػػػػػػػابقة الدراسػػػػػػػات فػػػػػػػي ورد مػػػػػػػا عمػػػػػػػى بنػػػػػػػاء المقابمػػػػػػػة أسػػػػػػػئمة بتصػػػػػػػميـ الباحػػػػػػػث قػػػػػػػاـ وقػػػػػػػد
 مػػػػػف قائمػػػػػة بإعػػػػػداد الباحػػػػػث قيػػػػػاـ خػػػػػالؿ مػػػػػف المقيػػػػػدة المقابمػػػػػة الدراسػػػػػة اسػػػػػتخدمت حيػػػػػث. واألجنبيػػػػػة
 نفػػػػػػس حسػػػػػب وبالغالػػػػػػب ،مقابمػػػػػة كػػػػػؿ فػػػػػػي األسػػػػػئمة نفػػػػػس طػػػػػػرح وتػػػػػـ ،المقابمػػػػػة إجػػػػػػراء قبػػػػػؿ األسػػػػػئمة
 .المفتوحة النيايات ذات األسئمة مف المطروحة األسئمة وكانت التسمسؿ،
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 صدؽ األداة: 3.6

 حيث بم  عددىـ ،عمى مجموعة مف المحكميف المختصيفالدراسة  أدواتقاـ الباحث بعرض 
 االستبانةالمحكميف تحكيـ لعممية، حيث ط مب مف ىـ ورتبيـ اء( أسما6( محكميف ويبيف  ممحؽ 5 

جميا، ويكوف قد تحقؽ الصدؽ الظاىري أمناسبتيا لمدراسة التي وضعت مف  وصياغة فقراتيا، ومدى
 ( 0، حيث أصبحت أداة الدراسة في صورتيا النيائية  ممحؽ لالستبانة

 ثبات األداة: 3.7

( Cronbach’sAlpha  ألفا كرونباخ معادلة باستخداـ األداة، ثبات معامؿ استخراج تـ
  الدراسة ألداة الثبات معامالت يبيف(  7   والجدوؿ

 معامؿ الثبات ألداة الدراسة 7الجدكؿ 

  الثبات معامؿ الفقرات عدد  الرقـ

 4950 04 الثبات الكمي  

 

. وىي (29.4بمغت درجة الثبات الكمية   االستبانة في( أف معامالت الثبات 7يتضح مف الجدوؿ  
 معامالت ثبات جيدة ومقبولة تفي بأغراض الدراسة. 

 إجراءات الدراسة: 3.8

 :اآلتية الخطوات وفؽ الدراسة إجراء تـ

 .النيائية بصورتيا الدراسة أداتي إعداد تـ -

 .الدراسة مجتمع أفراد تحديد وتـ -
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 . االختصاص ذات الجيات موافقة عمى الحصوؿ مقدما تـ -

 .استرجاعيا وتـ الدراسة، مجتمع عمى البيانات معج أداة بتوزيع الباحث قاـ -

 الرزمػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػتخداـ إحصػػػػػػػػػائيا ومعالجتيػػػػػػػػػػا الحاسػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػى البيانػػػػػػػػػػات بإدخػػػػػػػػػاؿ الباحػػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػاـ -
 (.SPSS  االجتماعية لمعموـ اإلحصائية

 . ومناقشتيا نتائجيا واستخراج البيانات تحميؿ تـ -

 متغيرات الدراسة:  3.9

 تعػػػػػاطي مكافحػػػػػة فػػػػػي واألىميػػػػػة الرسػػػػػمية لممؤسسػػػػػات والخػػػػػدمات السياسػػػػػات دور قيػػػػػاس تػػػػػـ وقػػػػػد
 المتغيػػػػػرات الدراسػػػػػة تضػػػػػمنت والعػػػػػامميف المػػػػػدمنيف نظػػػػػر وجيػػػػػة مػػػػػف الغربيػػػػػة الضػػػػػفة فػػػػػي المخػػػػػدرات

 :اآلتية

 :المستقمة المتغيرات .أ

 السكف.طبيعة ،المينة ،االجتماعية الحالة ،العممي التحصيؿ ،العمر .ب

 المتمثمػة الدراسػة أداة مقيػاس عمػى الدراسػة ينةع أفراد باستجابات ويتمثؿ: التابع اتالمتغير  .ت
 فػي المخػدرات تعػاطي مكافحػة فػي واألىميػة الرسمية لممؤسسات والخدمات السياسات دورب

 والعامميف المدمنيف نظر وجية مف الغربية الضفة

 :المستخدمة اإلحصائية المعالجات

 الوزف لتقدير المعيارية، إلنحرافاتوا الحسابية، والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات استخداـ تـ

 .االستبانة لفقرات النسبي

 .الدراسة أداة لفقرات الداخمي االتساؽ لحساب ،(Cronbach's Alpha  كرونباخ ألفا معادلة استخدـ
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 : الفصؿ الرابع

______________________________________________________ 

 عرض النتائج كمناقشتيا

 : اسةنتائج الدر  4.1

 .أسئمتيا لترتيب وفقاً  الدراسة نتائج الفصؿ ىذا يعرض 

 أواًل: النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة األوؿ ونصو: 

 الضفة في المخدرات تعاطي مكافحة في كاألىمية الرسمية لممؤسسات كالخدمات السياسات دكر ما

 المدمنيف؟ نظر كجية مف الغربية

 .الدراسة ألداة المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات ستخراجبا الدراسة، سؤاؿ عف اإلجابة توتم

 العمر لمتغير كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 4 جدكؿ

ة المئويةالنسب التكرار العمر  

  

18-29 124 84.9 
30-39 18 12.3 
40++ 4 2.7 
Total 146 100.0 

فٟرؼبعٟاٌّخذسادوابْفاٟاٌّشازاًاٌؼّش٠اخاٌّجىاشحاٌؼّشػٕذاٌجذءثأ٠ْزضرِٓٔزبئحاٌذساسخ

%84.9سإخ29-18ِٕٗفاٟاٌّشازاًاٌؼّش٠اخاٌّزمذِاخثز١اتثٍباذٔتاجخاٌزؼابعٟفاٟػّاشأوثش

%.2.7إٌٝثٕتجخٚصٍذفأوثشسٕخ40ِمبسٔخةاٌفئخاٌؼّش٠خ
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 الفراغ أكقات لمتغير كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 5 جدكؿ

 

 ماذا تفعؿ في أكقات الفراغ
 ال نعـ

 العدد % العدد %
 135 %97.1 4 %2.9 اعزؼ الموسيقأ
 128 %92.8 10 %7.2 ذىب لمسينماأ

 124 %89.2 15 %10.8 اقرأ المجالت والصحؼ والكتب
 122 %87.8 17 %12.2 ذىب لممحاضرات والمناسباتأ

 112 %81.2 26 %18.8 الرياضة أمارس
 100 %73.0 37 %27.0 رياضةالعاب  أشاىد

 100 %71.9 39 %28.1 رتاد المالىي الميميةأ
 92 %66.2 47 %33.8 التجوؿ بسيارتي لمتسمية

 86 %62.3 52 %37.7 أفالـ الفيديو أشاىد
 78 %56.9 59 %43.1 أمور أخرى

 60 %43.2 79 %56.8 واألصدقاء األىؿزيارة 
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٠ٓ١ًمضاْٛٚلاذفاشا ُٙفاٟص٠ابسحِؼظُاٌّزؼبعثأْٚرج١ٓٔزبئحاٌذساسخ ٚاألصاذلبءاأل٘ا

%33.8ْٔتااجخأػٕٙاابثٚا٠فصااسٌٛاًُاأِااٛس%٠فؼٍاا43.1ْٛوث١ااشِاإُٙثٕتاجخأْ%ث56.8ثٕتاجخ

%٠شربدْٚاٌّالٟ٘ا١ٍ١ٌٍخ.٠ُِٕٙ28.1زدٌْٛٛثت١بسرُٙثٚٔتجخ



 

 التعاطي لسبب كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 14 جدكؿ

     المخدرات مف اجؿاتعاطى 
 النسبة الفعمية العدد  

 7.4 26 أخرى أمور
 7.7 27 لزيادة طاقتي الجنسية

 9.4 33 مثؿ أصدقائي ألصبح
 14.0 49 الستمتع بوقتي مع األصدقاء

 16.5 58 ستطيع التوقؼ عف التعاطيأال  ألنني
 20.5 72 أفضؿ بأننييجعمني اشعر 

 24.5 86 لمتخمص مف المشاكؿ
 100 351 لمجموع ا
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فاٟرؼابعٟاٌّخاذسادرّثٍاذفاٟاٌازخٍ األسجبةأُ٘ثأْ(10ز١ت٠ٛضراٌدذٚيسلُ)

ِٝٓاٌّشابوًثٕتاجخٚصاٍذ ًاٌتاجتاٌثابٟٔرّثاًفاٟاٌشاؼٛسثشاىًأْ%ثفاٟزا24.5ٓ١إٌا أفضا

ٝثٕتجخٚصاٍذ %ث16.5ساجتػاذَاٌماذسحػٍاٝاٌزٛلا ػٍاٝاٌزؼابعٟفماظثٍباذأِاب%ث20.5إٌا

.األصذلبءاالسزّزبعِغإٌٝاٌتجت٠ؼٛدأْإٌٝ%ِٓاٌّتزد١ج١ٓرش١ش14ٚوبٔذٔتجخ

 المخدرات عمى الحصكؿ لكيفية كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 11 جدكؿ

 حصهذ ػهي انًخذراد
 ال نعـ

 النسبة العدد النسبة العدد
 94.0 125 6.0 8 شراء يٍ صيذنيخ

 94.0 125 6.0 8 يٍ طجيت

 91.0 121 9.0 12 أخرىثطريقخ 

 58.6 78 41.4 55 شراء يٍ صذيق

 47.4 63 52.6 70 شراء يٍ يروجيٍ

 31.6 15 68.4 91 ٍفهسطييٍ داخم 

 29.3 37 70.7 94 يجبَب يٍ صذيق
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 ٍتاٌغشقفٟاٌسصٛيػٍٝاٌّخذسادرّثٍذفٟاٌسصٛيػ١ٍٙبِدبٔابأثأْٚرش١شٔزبئحاٌذساسخ

%ث68.4عش٠مخاٌسصٛيػ١ٍٙبِٓداخًفٍتغ١ٓوبٔذثٕتجخٚأْ%ث70.7تجخثٍبذِٓصذ٠كثٕ

ٝػٓعش٠كاٌششاءِِٓاشٚخ١ٓفماذٚصاٍذأِب ٚوبٔاذٔتاجخاٌشاشاءِآصاذ٠كثٍباذث%52.6إٌا

%.28لًِٓأاألخشٜ%ثٚلذشىٍذاٌغشق41.4

 

 

 

 المتعاطى ؿاألك المخدر لنكع كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 11 جدكؿ

    نكع المخدرات األكؿ المتعاطى

 العدد  
النسبة 
 الفعمية

 55.5 71 الحشيش
 21.1 27 ماريجكانا

 10.9 14 حشيش + مارجكانا
 3.1 4 كككائيف
 2.3 3 ىيركيف
 7.0 9 غير ذلؾ
Total 128 100.0 
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ْ(٠ٚ12زضرِٓٔزابئحاٌذساساخزتاتاٌداذٚيسلاُ) أٔاٛاعوثاشٚأأٚياٌسشا١ شاىًثاأ

ٝٚوبٔاذاٌّبس٠دٛأابثبٌّشرجاخاٌثب١ٔاخثٕتاجخٚصاٍذث%55.5إٌٝاٌّخذسادرؼبع١بثٕتجخٚصٍذ إٌا

ٚشاىٍذثم١اخاٌّخاذسادِثاًث%10.9اٌّضجث١ٓاٌسش١ ٚاٌّبسخٛأبفمذشاىًٔتاجخأِب%ث21.1

%13.3إٌٝاٌىٛاو١١ٓٚاٌٙش٠ٚٓٚ ١شرٌهثٕتجخٚصٍذفِٟدّٛػٙب

 

 

 المستخدـ لممخدر كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 11 جدكؿ

 النسبة الفعمية العدد استخداـ المخدرات
 0.3 1 سكلفيتف سائؿ

 crack 4 1.2قطع مخدر 
 1.2 4 حامض مسكف

 1.9 6 امثيكف
 1.9 6 مكرفيف

 1.9 6 امفيتامينات
 2.8 9 مخدر قكم

 4.4 14 ميدئ
 5.6 18 آخرنكع  أم

 6.5 21 كككائيف
 8.7 28 ىيركيف

 29.0 93 ماريجكانا
 34.6 111 حشيش
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ِخذسِٓز١تاالسزخذاَرّثًفٟاٌسش١ ثٕتجخٚصٍذأػٍٝثأ٠ْٚزضرِٓٔزبئحاٌذساسخ

ِثااًاألخااشٜ%,ٚشااىٍذثم١ااخاٌّخااذساد29إٌاا١ٍ٠ٝااٗاٌّبس٠دٛأاابثٕتااجخٚصااٍذث%34.6إٌااٝ

%.10لًِٓأاٌىٛوبئ١ٓٚاٌٙش٠ٚٓٔتجخ

 التعاطي لمكاف كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 10 جدكؿ

 تعاطى المخدرات في أ
 ال نعـ

 % العدد % العدد
 %96.2 128 %3.8 5 المدرسة

 %94.0 125 %6.0 8 خارج الدكلة
 %83.5 111 %16.5 22 العامة األماكف

 %77.7 101 %22.3 29 الشارع
 %75.9 101 %24.1 32 منزؿ الكالديف

 %69.9 93 %30.1 40 مزرعة
 %69.2 92 %30.8 41 العمؿ

 %66.2 88 %33.8 45 الحفالت
 %57.9 77 %42.1 56 السيارة

 %55.6 74 %44.4 59 منزلي الخاص
 %47.4 63 %52.6 70 ميجكرة أماكف

ٓفٟرؼبعٟاٌّخذسادرّثٍاذفاٟاألِبوٓثشصأثأْٚرٛضرٔزبئحاٌذساسخ اٌّٙداٛسحاألِابو

فااٟأِاب%44.4إٌااٝ%ثٚفاٟإٌّاابصياٌخبصاخثبٌّزؼابعٟثٕتااجخٚصاٍذ52.6إٌااٝثٕتاجخٚصاٍذ

ٝ%ثٚلذشاىٍذاٌسابفالدٔتاجخِشرفؼاخفاٟاٌزؼابعٟٚصاٍذ42.1داخًاٌت١بسحفمذثٍبذإٌتجخ إٌا

33.8..%
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 المخدرات تعاطي لكيفية كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 11 جدكؿ

 النسبة الفعمية العدد  

 المتعاطيف أصدقائؾعدد 
 %14.3 19 حدأال 

 %78.2 104 بعضيـ
 %7.5 10 جميعيـ

 تعاطى مخدرات معأ

 %4.5 6 غرباء
 %47.0 62 أصدقاء

 %8.3 11 العائمة أفرادحد أ
 %17.4 23 وحيدا

 %22.7 30 مف مجموعة أكثر

 بتعاطيؾ لممخدرات أسرتؾ أفراديعمـ 
 %51.8 59 نعـ
 %48.2 55 ال

 تستخدـ المخدراتمتى 

 %7.0 9 صباحا
 %3.1 4 عصرا
 %16.3 21 مساء
 %31.0 40 ليال

 %5.4 7 عند االستيقاظ
 %37.2 48 مختمفة أوقات

 ؟كيؼ تتناوؿ المخدرات

 %72.3 94 بالتدخيف
 %3.8 5 بالحقف

 %2.3 3 عف طريؽ الفـ
 %3.1 4 بالشـ
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 %18.5 24 طرؽ مختمفة

 ؟الذيف يزودوؾ بالمخدرات ارىؿ تعرؼ جنسية التج
 %66.1 84 نعـ
 %33.9 43 ال

 ؟كـ مرة تتناوؿ المخدرات

 %50.0 66 يوميا
 %23.5 31 أسبوعياعدة مرات 

 %9.1 12 عدة مرات شيريا
 %17.4 23 آلخرمف حيف 

 ؟كـ يكمفؾ تعاطي المخدرات شيريا
 %63.3 81 دوالر ألؼقؿ مف أ
 %9.4 12 دوالر ألفي إلى ألؼمف 

 %27.3 35 غير ذلؾ
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 التعاطي أثناء ت ثير لحدكث كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 12 جدكؿ

 التعاطي:  أثناءىؿ حدث معؾ 
 ال نعـ

 العدد % العدد %
 110 %85.3 19 %14.7 أفضؿدرس أعمؿ و أ
 106 %84.1 20 %15.9 آخرشعر بشيء أ
بتعد عف أكثر وأبنفسي  أتحكـ

 المشاكؿ
24.8% 32 75.2% 97 

 94 %71.8 37 %28.2 اً سمع أصواتأ
 94 %71.8 37 %28.2 أحاوؿ قتؿ نفسي

 91 %70.0 39 %30.0 لألكؿتتزايد شييتي 
 83 %63.4 48 %36.6 حياتي إلنياءتراودني أفكار 

مف حولي وتحطيـ  بإيذاءلدي رغبة 
 األشياء

36.6% 48 63.4% 83 

 78 %60.9 50 %39.1 تتزايد طاقتي
 81 %61.8 50 %38.2 شعر بثقة في النفسأ
 74 %57.8 54 %42.2 شعر بتزايد الرغبة الجنسيةأ

 73 %55.7 58 %44.3 خائفا أصبح
شعر بالقدرة عمى التعامؿ مع أ

 المشاكؿ الكبيرة
46.9% 61 53.1% 69 

 64 %48.9 67 %51.1 ستطيع اتخاذ القراراتأال 
 51 %38.9 80 %61.1 تجاه المستقبؿ أمؿشعر بخيبة أ
غير مرغوب ممف  بأننيشعر أ

 حولي
62.3% 81 37.7% 49 

 46 %35.1 85 %64.9 شعر بالمرضأ
 43 %32.8 88 %67.2 مف العصبية والرجفة أعاني

٠ؼاابِْٔٛاآاواابٔٛثااأُٔٙ%67.2ثٕتااجخاشاابسٚأاٌّزؼاابع١ٓلااذثااأْٚرشاا١شٔزاابئحاٌذساسااخ

ٔتااجخأشاابسد٠شااؼشْٚثاابٌّشقثٚلااذثااأُٔٙ%64.9ٔتااجخأشاابسداٌؼصااج١خٚاٌشخفااخثفااٟزاا١ٓ

ٚثاأ٠ُٙٔشؼشْٚثأ62.3%ْ ٠شاؼشْٚثاأُٔٙ%٠شاؼش61.1ْْٚأ ١اشِش اٛةثٙاُِّآزاٌُٛٙث

ال٠تزغ١ؼْٛارخبراٌمشاس.ثأُٔٙ%٠شؼش51.1ْْٚٔتجخأ.ٚاٌّتزمجًثبٌخ١جخِٓ
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 اتالمخدر  انتشار لسبب كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 13 جدكؿ

سبب انتشار المخدرات في 
 فمسطيف:

 ال نعـ
 % العدد % العدد

 %80.0 108 %20.0 27 الجنسيات المختمفة في الدولة 
 %73.3 99 %26.7 36 تغير العادات والتقاليد 

 %71.9 97 %28.1 38 الثراء الفاحش 
 %71.3 97 %28.7 39 العولمة وامتزاج الثقافات 
 نقص الرقابة عمى العيادات 

 والصيدليات
43 31.9% 92 68.1% 

عمى المعبر  أمنيةعدـ وجود رقابة  
 والحدود

59 43.4% 77 56.6% 

 %53.1 69 %46.9 61 تقصير الحكومة 
نقص التوعية حوؿ مخاطر  

 المخدرات
66 48.5% 70 51.5% 

نقص المصحات التي تعالج  
 اإلدماف

77 56.6% 59 43.4% 

 %36.0 49 %64.0 87 البطالة 
 %16.8 23 %83.2 114 االحتالؿ 

ْٚرج١ٓٔزابئحاٌذساساخ اٌتاجتاٌاشئ١ففاٟأزشابساٌّخاذسادفاٟفٍتاغ١ِٓآٚخٙاخٔظاشثاأ

ٚوبٔاذاٌجغبٌاخرّثاًاٌتاجتاٌثابٟٔثٕتاجخث%83.2اٌّتزد١ج١ٓرّثًفٟاالززاليثٕتجخِٛافمخثٍبذ

اٌزاٟاألساجبة%ثٚوبٔاذ56.6سجتٔم اٌّصسبدفماذشاىًٔتاجخِٛافماخأِب%ث64إٌٝٚصٍذ

%.46.9%48.5ٚرزؼٍكثبٌٕم فٟاٌزٛػ١خٚرمص١شاٌسىِٛخلذشىٍذٔتجخِٛافمخِشرفؼاخثٍباذ
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ػٍٝاٌّؼجاشأ١ِٕخاٌزٟرزؼٍكثٕم اٌشلبثخػٍٝاٌؼ١بدادٚاٌص١ذ١ٌبدٚػذَٚخٛدسلبثخاألسجبةأِب

%ػٍٝاٌزٛاٌٟ.43.4%31.9ٚذدسخخاٌّٛافمخػ١ٍٙبٔتجخٍبٚاٌسذٚدفمذث

 المخدرات انتشار لسبب الكمية لمدرجة كفقا المتعاطيف مف الدراسة مجتمع كصؼ 14 جدكؿ

 النسبة المؤية االنحراؼ المعيارم  المتكسط الحسابي الفقرة الرقـ
 63.02 44. 1.26 الدولة في المختمفة الجنسيات 4
 66.10 47. 1.32 والتقاليد العادات تغير 3
 66.78 47. 1.34 الفاحش الثراء  5
 66.78 47. 1.34 الثقافات وامتزاج لعولمة 10
 68.49 48. 1.37 والصيدليات العيادات عمى الرقابة نقص 7
 73.63 50. 1.47 والحدود المعبر عمى امنية رقابة وجود عدـ 6
 76.02 50. 1.52 المخدرات مخاطر حوؿ التوعية نقص 9
 76.37 50. 1.53 الحكومة تقصير 2
 79.80 49. 1.60 اإلدماف تعالج التي المصحات نقص 8
 83.22 47. 1.66 البطالة 1
 92.13 37. 1.84 االحتالؿ 11
 73.85 29. 1.48 الدرجة الكمية 

اٌّاااذ١ِٕٓلاااذأراااذٔظاااشِااآٚخٙاااخساااجتأزشااابساٌّخاااذسادأْإٌاااٝ(18)٠شااا١شاٌداااذٚي

(ٚ٘ازا٠اذيػٍاٝدسخاخ٠73.8خثٍباذ)%ٛئ(ثٚثٕتجخ0.29ِأسشافِؼ١بسٞ)(ث1.48ٚثّزٛسظ)

ِشرفؼخػٍٝدٚساٌت١بسبدٚاٌخذِبدٌٍّؤستبداٌشس١ّخٚاأل١ٍ٘خفِٟىبفسخرؼبعٟاٌّخذسادفاٟ

اٌّذ١ِٕٓ,ٔظشاٌضفخاٌبشث١خِٓٚخٙخ

أزشاابساٌّخااذسادٚدٚسثأسااجبةاٌفمااشاداٌزااٟرزؼٍااكثااأْز١اات٠زضاارِاآٔزاابئحاٌذساسااخ

اٌثاشاءاٌفابز ٚاٌؼٌّٛاخٚاٌدٕت١بداٌّخزٍفخفٟاٌذٌٚخثٚرب١شاٌؼبدادٚاٌزمب١ٌذثإٌٝاٌّؤستبدرؼٛد

دسخبداالسزدبثخِٓٚخٙخٔظشاٌّذ١ِٕٓ.أدٔٝٚاِزضاجاٌثمبفبدوبٔذلذزصٍذػٍٝ

ٕم اٌشلبثاخػٍاٝاٌؼ١ابدادثادسخبداالسزدبثخرزؼٍاكأػٍٝاٌفمشاداٌزٟلذزصٍذػٍٝأِب

ثشٚاٌسذٚدثٚٔم اٌزٛػ١خزٛيِخبعشاٌّخاذسادثبػٍٝاٌّؼأ١ِٕخخٛدسلبثخٚاٌص١ذ١ٌبدثٚػذَٚ

 .اٌجغبٌخثٚاالززاليٚٚرمص١شاٌسىِٛخثٚٔم اٌّصسبداٌزٟرؼبٌحاإلدِبْث
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 النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الثاني: 4.1.1

 

تماعيػػػة، المينػػػة، مػػػا دكر متغيػػػرات الدراسػػػة الديمغرافيػػػة صالعمػػػر، التحصػػػيؿ العممػػػي، الحالػػػة االج

عينػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػف المػػػػػدمنيف حػػػػػكؿ دكر السياسػػػػػات  أفػػػػػرادطبيعػػػػػة السػػػػػكف( فػػػػػي اسػػػػػتجابات 

 كالخدمات لممؤسسات الرسمية كاألىمية في مكافحة تعاطي المخدرات في الضفة الغربية ؟

ػ١ٕخأفشادفٟاسزدبثبد(α=0.05)ػٕذِتزٜٛاٌذالٌخالرٛخذفشٚقراددالٌخإزصبئ١خ-

سااخِاآاٌّااذ١ِٕٓزااٛيدٚسساٌت١بساابدٚاٌخااذِبدٌٍّؤستاابداٌشساا١ّخٚاأل١ٍ٘ااخفااِٟىبفسااخاٌذسا

ٌٚفسا اٌفشضا١خفماذاسازخذَاٌجبزات.يتغيرانعًرإٌٝرؼبعٟاٌّخذسادفٟاٌضفخاٌبشث١خرؼضٜ

(رج١ٓرٌه.18زبئحاٌدذٚي)(ثOne-Way ANOVAٔٚرس١ًٍاٌزجب٠ٓاألزبدٞ)

عينة  أفرادج تحميؿ التبايف األحادم، لفحص داللة الفركؽ في استجابات (   نتائ 19الجدكؿ ص 
الدراسة مف المدمنيف حكؿ دكر  السياسات كالخدمات لممؤسسات الرسمية كاألىمية في مكافحة 

 متغير العمر. إلىتعاطي المخدرات في الضفة الغربية  تعزل 

 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

سط متك 
 المربعات

 Fقيمة 
مستكل 
 الداللة

   
 933. 641. 055. 36 1.973 بيف المجموعات
   085. 95 8.122 خالؿ المجموعات

    131 10.095 المجموع
 (α =0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  

(α=0.05)ػٕاذِتازٜٛاٌذالٌاخ(ػذَٚخٛدفاشٚقراددالٌاخإزصابئ١خ٠19زضرِٓاٌدذٚي)

ػ١ٕاخاٌذساساخِآاٌّاذ١ِٕٓزاٛيدٚساٌت١بسابدٚاٌخاذِبدٌٍّؤستابداٌشسا١ّخأفشادفٟاسزدبثبد

 .ِزب١شاٌؼّشإٌٝرؼضٜثٚاأل١ٍ٘خفِٟىبفسخرؼبعٟاٌّخذسادفٟاٌضفخاٌبشث١خ
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عينػػػة  أفػػػرادفػػػي اسػػػتجابات ( α= 0.05 عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية -
سة مف المػدمنيف حػوؿ دور السياسػات والخػدمات لممؤسسػات الرسػمية واألىميػة فػي مكافحػة تعػاطي الدرا

ولفحػػص الفرضػػػية فقػػد اسػػػتخدـ   .التحصػػػيؿ العممػػػيمتغيػػر  إلػػىتعػػػزى  ،المخػػدرات فػػي الضػػػفة الغربيػػة
 ( تبيف ذلؾ. 19تائج الجدوؿ  (، ونOne-Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادي   الباحث

نتائج تحميؿ التبايف األحادم، لفحص داللة الفركؽ في استجابات افراد عينة    ( 20الجدكؿ ص 
الدراسة مف المدمنيف حكؿ دكر  السياسات كالخدمات لممؤسسات الرسمية كاألىمية في مكافحة 

 متغير التحصيؿ العممي. إلىتعزل  ،تعاطي المخدرات في الضفة الغربية

 التبايف مصدر المجاؿ
 مجمكع

 المربعات

 رجاتد
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 F قيمة
 مستكل
 الداللة

   

 136. 1.713 132. 5 659. المجموعات بيف

   077. 135 10.392 المجموعات خالؿ

    140 11.051 المجموع

 (α =0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  

تااازٜٛاٌذالٌاااخػٕاااذِ(ػاااذَٚخاااٛدفاااشٚقراددالٌاااخإزصااابئ١خ٠20زضااارِااآاٌداااذٚي)

(0.05=α)ػ١ٕاااخاٌذساساااخِااآاٌّاااذ١ِٕٓزاااٛيدٚسساٌت١بسااابدٚاٌخاااذِبدأفاااشادفاااٟاسااازدبثبد

ِزب١ااشإٌااٝرؼااضٌٍّٜؤستاابداٌشساا١ّخٚاأل١ٍ٘ااخفااِٟىبفسااخرؼاابعٟاٌّخااذسادفااٟاٌضاافخاٌبشث١ااخ

 .اٌزسص١ًاٌؼٍّٟ

عينػػػػة  أفػػػرادي اسػػػتجابات ( فػػػػα= 0.05ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة  -
الدراسة مف المدمنيف حوؿ دورر  السياسات والخدمات لممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة تعاطي 

ولفحػػص الفرضػػية فقػػد اسػػتخدـ   الحالػػة االجتماعيػػة.متغيػػر  إلػػىالمخػػدرات فػػي الضػػفة الغربيػػة  تعػػزى 
 ( تبيف ذلؾ. 21وؿ  تائج الجد(، ونOne-Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادي   الباحث
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عينة  أفراد(   نتائج تحميؿ التبايف األحادم، لفحص داللة الفركؽ في استجابات  21الجدكؿ ص 
الدراسة مف المدمنيف حكؿ دكر  السياسات كالخدمات لممؤسسات الرسمية كاألىمية في مكافحة 

 متغير الحالة االجتماعية. إلىتعاطي المخدرات في الضفة الغربية  تعزل 

مجمكع  مصدر التبايف لمجاؿا
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

   
 772. 374. 030. 3 090. بيف المجموعات
   080. 136 10.895 خالؿ المجموعات

    139 10.985 المجموع
 (α =0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  

(α=0.05)ػٕاذِتازٜٛاٌذالٌاخٚخٛدفاشٚقراددالٌاخإزصابئ١خ(ػذ٠21َزضرِٓاٌدذٚي)

ػ١ٕخاٌذساسخِٓاٌّذ١ِٕٓزاٛيدٚسساٌت١بسابدٚاٌخاذِبدٌٍّؤستابداٌشسا١ّخأفشادفٟاسزدبثبد

.ِزب١شاٌسبٌخاالخزّبػ١خإٌٝرؼضٜٚاأل١ٍ٘خفِٟىبفسخرؼبعٟاٌّخذسادفٟاٌضفخاٌبشث١خ

عينػػػػة  أفػػػراد( فػػػػي اسػػػتجابات α= 0.05صػػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة  ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إح-
الدراسة مف المدمنيف حوؿ دور  السياسات والخدمات لممؤسسات الرسػمية واألىميػة فػي مكافحػة تعػاطي 

تحميػؿ  ولفحػص الفرضػية فقػد اسػتخدـ الباحػث  متغير المينة. إلػىالمخدرات في الضفة الغربية  تعزى 
 ( تبيف ذلؾ. 22تائج الجدوؿ  (، ونOne-Way ANOVAالتبايف األحادي  

عينة  أفراد(   نتائج تحميؿ التبايف األحادم، لفحص داللة الفركؽ في استجابات  22الجدكؿ ص 
الدراسة مف المدمنيف حكؿ دكر  السياسات كالخدمات لممؤسسات الرسمية كاألىمية في مكافحة 

 ير المينة.متغ إلىتعاطي المخدرات في الضفة الغربية  تعزل 

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

   
 267. 1.332 102. 3 307. بيف المجموعات
   077. 117 8.986 خالؿ المجموعات

    120 9.293 المجموع
 (α =0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  
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(α=0.05)ػٕاذِتازٜٛاٌذالٌاخ(ػذَٚخٛدفاشٚقراددالٌاخإزصابئ١خ22)٠زضرِٓاٌدذٚي

ػ١ٕاخاٌذساساخِآاٌّاذ١ِٕٓزاٛيدٚساٌت١بسابدٚاٌخاذِبدٌٍّؤستابداٌشسا١ّخأفشادفٟاسزدبثبد

ِزب١شإٌّٙخإٌٝرؼضٜٚاأل١ٍ٘خفِٟىبفسخرؼبعٟاٌّخذسادفٟاٌضفخاٌبشث١خ

عينػػػػة  أفػػػراد( فػػػي اسػػػػتجابات α= 0.05ئية عنػػػد مسػػػػتوى الداللػػػة  ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػا-
الدراسة مف المدمنيف حوؿ دور  السياسات والخدمات لممؤسسات الرسػمية واألىميػة فػي مكافحػة تعػاطي 

 .  ولفحص الفرضية فقد استخدـ الباحثمتغير طبيعة المسكف إلىالمخدرات في الضفة الغربية  تعزى 
 ( تبيف ذلؾ.213تائج الجدوؿ   (، ونOne-Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادي  

(   نتائج تحميؿ التبايف األحادم، لفحص داللة الفركؽ في استجابات افراد عينة  23الجدكؿ ص 
الدراسة مف المدمنيف حكؿ دكر  السياسات كالخدمات لممؤسسات الرسمية كاألىمية في مكافحة 

 متغير طبيعة المسكف. ىإلتعزل  تعاطي المخدرات في الضفة الغربية،

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

مستكل  Fقيمة 
 الداللة

   
 756. 472. 036. 4 145. بيف المجموعات
   077. 125 9.591 خالؿ المجموعات

    129 9.736 المجموع
 (α =0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  

( عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة      23الجػػػػدوؿ   يتضػػػػح مػػػػف 
 0.05 =α ر  السياسػػػػػات والخػػػػػدمات عينػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػف المػػػػػدمنيف حػػػػػوؿ دو  أفػػػػػراد( فػػػػػي اسػػػػػتجابات

متغيػر طبيعػة  إلػىلممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة تعاطي المخدرات في الضفة الغربية  تعػزى 
 .المسكف
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 :الثالثائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة النت 4.1.2

ما دكر السياسات كالخدمات لممؤسسات الرسمية كاألىمية في مكافحة تعػاطي المخػدرات فػي 
 المؤسسات؟ نظرالضفة الغربية مف كجية 

، وأسبابياالمقابمة حوؿ محاور التصورات حوؿ مشكمة المخدرات في فمسطيف،  أسئمةحيث تمحورت 
تتصدى ليا، والسياسات المتبعة في مواجيتيا، وطبيعة المشاركة والخدمات  أفوالمؤسسات التي يجب 

المقدمة، والطرؽ المثمى لمتعامؿ مع الظاىرة، والصعوبات والمشاكؿ التي تواجو عمؿ المؤسسات، 
نص المقابالت  إلىالقائمة(، ولمرجوع  لاجراءاتوطبيعة العالقة بيف المؤسسات، وتقييـ المؤسسات 

 (  2رقـ   ينظر الممحؽ

 ما ىي تصكرات المؤسسات الرسمية كاألىمية حكؿ مشكمة المخدرات في فمسطيف؟

القائميف عمى لممؤسسات الرسمية واألىمية حػوؿ تصػوراتيـ حػوؿ مشػكمة  إلى األسئمةتـ توجيو عدد مف 
 :إجاباتيـ يأتي المخدرات في فمسطيف وفيما

خطيػػرة  آفػػةاف المخػػدرات  إلػػىفػػي مؤسسػػات القضػػاء المقابمػػة معيػػـ  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد أشػػارحيػػث 
ظػػػاىرة منتشػػػرة فػػػي جميػػػع  أصػػػبحت األخيػػػرةولكنيػػػا فػػػي السػػػنوات  ظيػػػرت فػػػي فمسػػػطيف بشػػػكؿ بطػػػيء

 ييربوف مف مشاكميـ وسوء ظروفيـ المعيشية.  أنيـالمحافظات بيف الشباب الذيف  يدعوف 

مشػػكمة منتشػػرة   أنيػػا إلػػىالصػػحة المقابمػػة معيػػـ فػػي وزارة  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد أشػػارحيػػث 
 ، وىػي فػي55والمستويات التعميمية، ومشكمة منتشػرة بػيف جيػؿ مػا دوف سػف   األعماربكثرة بيف جميع 

معيػـ المقابمػة فػي وزارة  ، وقػد وصػفيا بعػض مػف أجريػتخػذ فػي التزايػدوتعاطي المخدرات كافػة آ ،تفاقـ
 امة والشباب خاصة.كبر المشاكؿ التي تواجو المجتمع عمف أ بأنياالصحة 

نػػو وبػػالرغـ مػػف أ إلػػىالمقابمػػة معيػػـ فػػي مؤسسػػات القضػػاء  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد أشػػار وقػػد
تبقػى تحػت السػيطرة مػف خػالؿ مالحقػة  أنيػا إالانتشار مشكمة المخدرات في فمسطيف في معظـ الوطف 

 المستويات. أعمىمى ع متابعتياويجب  ،وفي ازدياد ،مشكمة خطيرة أنياعمى  اجمعوامروجييا، حيث 
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مشػكمة المخػدرات فػي  بػأفالمقابمػة معيػـ فػي حراسػة حػدود الدولػة  إجػراءالذيف تػـ  األفراد وأشار
والعمػؿ  ،األخضػروذلؾ لوجػود االحػتالؿ فػتح الطريػؽ مػف داخػؿ الخػط  ،مشكمة كبيرة أصبحتفمسطيف 

 وأنيػاوتتفاقـ يوما بعد يػوـ،  ،عمى تفاقـ المشكمة ىي مف المشاكؿ الكبيرة التي تواجو الشعب الفمسطيني
ظػػاىرة  أنيػػاعمػػى  إلييػػا أشػػارواوتتفػػاقـ يوميػػا، كمػػا  ،مػػف المشػػاكؿ الكبيػػرة التػػي تواجػػو الشػػعب الفمسػػطيني

عػػػف ىػػػذه الظػػػاىرة  البتعػػػادلدعو المػػػواطف تػػػمحاضػػػرات ومناشػػػير  إعطػػػاءخطيػػػرة ويجػػػب عمػػػى الدولػػػة 
 اً تعػد اضػطراب وبأنيػامػف خطػورة المخػدرات،  اؿاألجيػالقادمة محاربة وتوعية  األجياؿالخطرة، واف عمى 

 .لفعؿ مف قبؿ الفردايظير تكرار  اً سموكي

مشػكمة المخػدرات  إلػىمكافحػة المخػدرات  إدارةالمقابمػة معيػـ فػي  إجػراءالػذيف تػـ  األفػراد وأشار
ويعػػػود ذلػػػؾ لقمػػػة الػػػوازع الػػػديني والػػػربح المػػػادي  ،وفػػػي زيػػػادة مسػػػتمرة ،األولػػػىىػػػي مشػػػكمة مػػػف الدرجػػػة 

 ،لألسػؼالفمسطيني وىي فػي تصػاعد  المجتمع ىدخيمة عم آفة وأنياالبطالة،  إلى باإلضافة ،واالحتالؿ
 خالؿ زيادة المتعاطيف. مففي عدد الضبط وكذلؾ  اإلزديادوىذا ظاىر مف خالؿ 

مشػػكمة أف  إلػػىالمقابمػػة معيػػـ فػػي قسػػـ مكافحػػة المخػػدرات  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد أشػػارحيػػث 
 ،خطر المشاكؿ الواقعة عمى المجتمع الفمسطيني وتضاىي مشػكمة االحػتالؿمف أمشكمة المخدرات ىي 

وىي مف  سياسية واقتصادية لدييـ آفاؽلعدـ وجود  ،وىي في حالة ازدياد بشكؿ كبير بيف فئة المراىقيف
وعػدـ  ،الشػباب ويرجػع ذلػؾ لالحػتالؿ أوسػاطوخاصػة فػي  ،خطر المشكالت التي تتزايد بشػكؿ متسػارعأ

 .وعدـ السيطرة عمى المعابر والحدود واإلحباطود فرص عمؿ وج

 ،األسػػػػريةالفقػػػػر والمشػػػػاكؿ  ألسػػػػبابالمخػػػػدرات مشػػػػكمة اجتماعيػػػػة سياسػػػػية اقتصػػػػادية ونفسػػػػية  
 ،وىي مشكمو عامػة سػببيا االحػتالؿ األخالقيواالنحالؿ  ،والطمع المالي ،والجشع ،واستغالؿ االحتالؿ
وىػي سػبب  ،لمؤسسات الدولة في كؿ المناطؽ مشكمة خطيرة جداً  وتقيد حرية الحركة ،وضعؼ القدرات
عمػى جميػع  آفػة ، وىػيىي السبب الرئيسي لممشاكؿ عمى المستوى االجتماعي والعػائمي ،لجميع الجرائـ

مػف اخطػر المشػكالت التػي تواجػو الشػعب  ، وىيفي جميع الجرائـ األسباب الرئيسووىي مف  ،المجتمع
 آلخػػػرظػػػاىرة خطػػػرة وتتفػػػاقـ مػػػف حػػػيف  ألنيػػا نحػػػد منيػػػا أفويجػػػب عمينػػػا  ،الفمسػػطيني وخاصػػػة الشػػػباب

مشػػػكمة فػػػي تزايػػػد مسػػػتمر مػػػف حيػػػث عػػػدد  وىػػػي ،ويجػػػب عمينػػػا مكافحتيػػػا لمحفػػػاظ عمػػػى مجتمػػػع سػػػميـ
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وعمميات زراعة المخدرات التي انتشرت  األخيرة اآلونةتزداد في  اآلفةالمتعاطيف والمروجيف وتجار ىذه 
زادت تجػارة المخػػدرات  األخيػرة اآلونػةلػؾ بسػبب قمػة الػردع الػديني والقضػائي فػي وذ أسػبابياوليػا  ،بكثػرة

 والزراعة والترويج والتعاطي في فمسطيف بشكؿ رىيب جدا

فػي  اً ىنػاؾ تفاوتػ بػأفمشػكمة المخػدرات  إلػىالمقابمػة معيػـ فػي المصػحات  إجػراءالػذيف تػـ  األفراد وأشار
 ،ألخػػرىمختمػػؼ مػػف محافظػػة  أنواعيػػاوكػػذلؾ  ،مسػػطيفتعػػاطي المخػػدرات بػػيف المحافظػػات المختمفػػة بف

ثػـ يتسػع  ،باالنتشػار عمػى نطػاؽ ضػيؽ يبػدأبعض المحافظات يمكف اعتبارىا موبوؤة تشبو الوبػاء الػذي 
فػػي تنػػامي وتزايػػد بشػػكؿ يتسػػـ بالتحػػدي الكبيػػر عمػػى المسػػتوى  واألمػػاكف األشػػخاصليشػػمؿ الكثيػػر مػػف 

 موضوع المخدرات الكيميائية.وخاصة في  ،الوقائي والعالجي والمكافحة

مشكمة المخػدرات بأنيػا  إلىالمقابمة معيـ في وزارة التربية والتعميـ  إجراءالذيف تـ  األفراد وأشار
مػدمرة لمطاقػات  بأنيػا امدمرة لممجتمع، وىي مشكمة خاصة وليست عامػة، وقػد وصػفيا بعػض مػف قوبمػو 

وأخذتػو  ،جتمعنػا الفمسػطينيتفاقمػت مػؤخرا فػي م مشػكمة وأنيامنتشرة بيف الشباب  أنياوخاصة  ،البشرية
وىػػي ظػػاىرة مػػدمرة  ،الفمسػػطينيمنتشػػرة بػػيف الشػػباب  بأنيػػاصػػعبة وسػػيئة، كمػػا وصػػفيا الػػبعض  لمنػػاح

خاصة فػي منػاطؽ  اً كبير  اً طابع تأخذ بدأتمشكمة  بأنيا قوبموالمشباب وطاقاتيـ، وقد وصفيا بعض مف 
 وزراعتيا. اإلسرائيميةالسيطرة 

مف الضابطة الجمركية الذيف تـ معيـ المقابمػة حػوؿ وصػؼ مشػكمة المخػدرات فػي   األفراد ارأشحيث و 
وعػدـ  ،وذلؾ بسبب عدـ  الوعي والتوعية الكافيػة ،مشكمة دائمة وعامة  أنيا إلى أشارواحيث  ،فمسطيف

 أشػارد منتشػرة بشػكؿ كبيػر، وقػ بأنيػاوجود الثقافة العامة لمحاربة المخػدرات، فػي حػيف وصػفيا الػبعض 
 المجتمع. أطراؼتفتؾ بالمجتمع ويجب التصدي ليا بمشاركة جميع  بأنيا آخروف إلييا

مػػػف وزارة الشػػػؤوف االجتماعيػػػة الػػػذيف تػػػـ معيػػػـ المقابمػػػة حػػػوؿ وصػػػؼ مشػػػكمة   األفػػػراد وأشػػػار
مشػكمة  فػي تفػاقـ نتيجػة الظػروؼ السياسػية  بأنيػا قوبمػواغمػب مػف أ أشػارالمخدرات في فمسطيف، حيػث 

مشػػكمة تعمػػؿ عمػػى القضػػاء عمػػى فئػػة  وأنيػاصػادية االجتماعيػػة التػػي يعيشػػيا المجتمػػع الفمسػػطيني، واالقت
وذلػػؾ فػػي المنػػاطؽ القريبػػة مػػف خػػط  ،ظػػاىرة منتشػػرة بأنيػػاالشػػباب وانحػػرافيـ، فػػي حػػيف وصػػفيا الػػبعض 

 .اإلسرائيميةالتماس مع الجدار والحدود 
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ـ معيػػػػـ المقابمػػػػة حػػػػوؿ وصػػػػؼ مشػػػػكمة الػػػػذيف تػػػػ مػػػػف وزارة الشػػػػباب والرياضػػػػة  األفػػػػراد وأشػػػػار
 األراضػػػػيظػػػػاىرة منتشػػػػرة بشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي   أنيػػػػا إلػػػػىالػػػػبعض  أشػػػػارالمخػػػػدرات فػػػػي فمسػػػػطيف، حيػػػػث 

المراكػز  أي إلػى باإلضػافة ،التػدخؿ بيػا آلليػةوليس ىناؾ خطػة واضػحة مػف قبػؿ الحكومػة  ،الفمسطينية
مشػػكمة  أف إلػػىبعػػض المسػػتجيبيف  فيػػي غيػػر مؤىمػػة بالشػػكؿ الواجػػب، وقػػد نػػوه ،اآلفػػةالتػػي تعنػػى بيػػذه 

 األقػؿشػر بػيف الطبقػات تتنليا عالقة باالستعمار واالحتالؿ ,األولىبالدرجة  أمنيةالمخدرات ىي مشكمة 
والمعرضة لالضطياد واالستغالؿ، وتعتمد عمى مدى التعػاوف بػيف المػواطف والجيػات المختصػة،  ،وعياً 

وسػػػبب لمعديػػػد مػػػف  ،فػػػي نمػػػو المجتمػػػع تػػػأخيرالسػػػبب الجريمػػػة وسػػبب  بأنيػػػافػػي حػػػيف وصػػػفيا الػػػبعض 
 .األمراض

الذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ وصؼ مشكمة المخػدرات فػي فمسػطيف، حيػث  اإلعالـوسائؿ  األفراد وأشار
، كمػا األخيػرة باآلونػةانتشػرت بشػكؿ غيػر معتػاد  وأنيػامجتمعيػة خطيػرة،  آفػةالكثيػروف بمفػظ  إلييػا أشار

 األشػػػخاص الػػػذيف يتعػػػاطوفتيػػػدد المجتمػػػع خاصػػػة مػػػع ازديػػػاد  مشػػػكمة صػػػعبة بأنيػػػاوصػػػفيا الػػػبعض 
تسػػتيدؼ فئػػة الشػػباب واخػػص بالػػذكر  بأنيػػاخطػػر مػػا فييػػا أف أ إلػػىالػػبعض  أشػػارالمخػػدرات، فػػي حػػيف 

 عمى الدولة بشكؿ سمبي. أثرت ألنيا ،المراىقيف

 ما ىي تصكرات المؤسسات الرسمية كاألىمية حكؿ أسباب مشكمة المخدرات في فمسطيف؟

القائميف عمى لممؤسسات الرسمية واألىمية حوؿ تصوراتيـ حوؿ  إلى األسئمةتوجيو عدد مف  تـ
 :إجاباتيـيمي  مشكمة المخدرات في فمسطيف وفيماأسباب 

مشكمة اليػروب مػف واقػع  إلى الصحةالمقابمة معيـ في وزارة  إجراءالذيف تـ  األفراد أشارحيث 
غيػػػر مرغػػػوبيف فػػػي  بػػػأنيـلكسػػػب العػػػيش يشػػػعروف  دوف عمػػػالً الفقػػػر والبطالػػػة الف الشػػػباب الػػػذيف ال يجػػػ

 ،وأخالقيػةنابعػة عػف  مشػاكؿ صػحية  بأنيػاوعميو يودوف التخمص مف واقعيػـ، وبػيف الػبعض  ،المجتمع
 إلػىف المتعاطيف يتحولػوف أشيء لمحصوؿ عمى جرعتو، و  أييعمؿ  أفف متعاطي المخدرات مستعد أل

مشػاكؿ اجتماعيػة وصػحية مػدمرة عمػى  إلػىوقػد عزاىػا الػبعض  ،ئاً وبالتالي يصبح الوضع سػي ،مجرميف
 والمجتمع واألسرةحياة الفرد 
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 البطالػػة,و  مشػػكمة المخػػدرات الفقػػر, إلػػى الصػػحة  ةر المقابمػػة معيػػـ فػػي وزا إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد وأشػػار
 جيػػػػػؿ,الو  البطالػػػػػة,و  الفقػػػػػر,و اليػػػػػروب مػػػػػف الواقػػػػػع، و  قمػػػػػة الػػػػػوعي,و  ,اإلسػػػػػقاطعمميػػػػػات و  ,السػػػػػوءرفقػػػػػة و 
 ألبنائيـ األىؿ إىماؿ االبتعاد عف الديف,و  االستعمار,و 

أسػػباب مشػػكمة المخػػدرات فػػي  إلػػىالمقابمػػة معيػػـ فػػي مؤسسػػات القضػػاء  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد وأشػػار
انفتػػػاح فمسػػػطيف عمػػػى الكيػػػاف و  عنػػػد الشػػػباب, واليػػػأس واإلحبػػػاط  ,األسػػػريفمسػػػطيف  تكمػػػف فػػػي التفكػػػؾ 

فػػػي سػػػيطرة االحػػػتالؿ عمػػػى منػػػاطؽ واسػػػعة جػػػدا فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة  رئيسػػػةالمشػػػكمة الالصػػػييوني، واف 
 ومالحقة المتاجريف والمزوديف لممخدرات. متابعتياوالقدس وذلؾ يسبب عدـ قدرة الجيات المسؤولة عف 

تكمػػف فػػي  األسػػباب بػػأفالمقابمػػة معيػػـ فػػي حراسػػة حػػدود الدولػػة  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد وأشػػار
وعدـ دخػوؿ رجػاؿ  ،وزراعتو بالضفة وذلؾ لتصنيؼ أ ب ج ،الموجود في الضفة مشكمة استغالؿ الفقر

الواقع الصػعب الػذي يعيشػونو، لجوء البعض مف اليروب مف  إلى جميع المناطؽ، باإلضافة إلى األمف
الػبعض  أشػارفػي حػيف  ،األمنػي والفمتػاتبعػض المشػاركيف بعػدـ الػوعي وقمػة الثقافػة، والبطالػة  وقد عزا

 ضعؼ الديف عف الفرد المتعاطي.و بزيادة القدرة الجنسية,  واعتقاد السوء, أصحابة مجالس إلى

أسػػػباب مشػػػكمة  إلػػػىمكافحػػػة المخػػػدرات  إدارةالمقابمػػػة معيػػػـ فػػػي  إجػػػراءالػػػذيف تػػػـ  األفػػػراد واشػػػر
ومحػػاوالت  ،وقمػػة الػػوازع الػػديني ،وتقسػػيـ المنػػاطؽ األرضفػػي عػػدـ السػػيطرة عمػػى  أوالالمخػػدرات تتمثػػؿ 

كثيػػرة منيػػا قمػػة الػػوعي لػػدى الجميػػور واالعتقػػاد  أسػػباب إلػػى باإلضػػافةلسػػريع لتجػػار المخػػدرات, الػػربح ا
اخػػػتالط  وأيضػػػا ،ضػػػعؼ الػػػوازع الػػػديني وأيضػػػا ،المخػػػدرات منشػػػطة أفالخػػػاط  لػػػدى الشػػػباب باعتبػػػار 

عدـ  في سابقاً  كما وكذلؾ ،ووجود مجتمعات سكانية كبيرة خارج السيطرة الفمسطينية إسرائيؿالعماؿ في 
 توفر القانوف الفمسطيني.

أسػػباب مشػػكمة  إلػػىالمقابمػػة معيػػـ فػػي قسػػـ مكافحػػة المخػػدرات  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد وأشػػار
عػػدـ العمػػؿ بجديػػة بالقػػانوف الفمسػػطيني, و  , c المسػػماةالمخػػدرات عػػدـ السػػيطرة المطمقػػة عمػػى المنػػاطؽ 

التصػػػنيع والزراعػػػة المحميػػػة و  ،أي لػػػوائح أوضػػػمف القػػػانوف  اإلسػػػرائيميةعػػػدـ التعامػػػؿ مػػػع حممػػػة اليويػػػة و 
الفػػػػراغ لػػػػدى فئػػػػة و التكنولوجيػػػػا, و , األخػػػػرىاالنفتػػػػاح عمػػػػى المجتمعػػػػات و عض المػػػػواد ورخػػػػص ثمنيػػػػا, بلػػػػ

والشػباب  ،سياسػي واقتصػادي نتيجػة الفػراغ الػذي يعانيػو المجتمػع بشػكؿ عػاـ أفػؽالمراىقيف وعدـ وجود 
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 األرضوعػدـ السػيطرة عمػى  ،المناطؽ بتجزئةوسياسات االحتالؿ  ،بشكؿ خاص لعدـ جود فرص عمؿ
 ،وكػػػذلؾ عمػػى السػػػكاف مػػع وجػػػود فئػػػة محػػدودة تبحػػػث عػػف الػػػربح السػػػريع ،بشػػكؿ فعمػػػي وبشػػكؿ  كامػػػؿ

واالنحػالؿ  ،والمشػاكؿ االقتصػادية ،البطالػة إسػرائيؿمػف داخػؿ  األخػرىوالطػرؽ  ،والتيريب عبر المعػابر
 إلجػػػراـع القضػػػائي الضػػػعيؼ عػػػدـ السػػػيطرة والوضػػػؿ لواسػػػتغالؿ االحػػػتال ،والػػػديني والتربػػػوي ،األخالقػػػي
عػػػدـ اىتمػػػاـ الدولػػػة و  تفكػػػؾ اسػػػري, عػػػدـ وجػػػود شػػػواغر وظيفيػػػة, عػػػدـ وجػػػود وازع دينػػػي,و  ،المخػػػدرات
والبطالػػة والبعػػد عػػف  واإلرشػػاد ،ة الػػوعيمػػوق اإلسػػرائيميواالحػػتالؿ  األسػػريالتفكػػؾ  مػػف مخػػاطر بالتوعيػػة
 أمػػػورعػػػدة  إلػػػىمشػػػكمة المخػػػدرات  أسػػػبابترجػػػع و  ،الػػػبعض وتقميػػػد الشػػػباب لعضػػػيـ األخػػػالؽالػػػديف و 
وبعػػػض المشػػػاكؿ االجتماعيػػػة التػػػي يعػػػاني منيػػػا  االحػػػتالؿ وعػػػف قصػػػد تػػػدمير قػػػدرة الشػػػباب , أىميػػػا:

 ألسػػػبابقػػػد يمجػػا الػػػبعض  وأيضػػا ،اإلسػػػرائيمياالحػػتالؿ  وسياسػػػية تتمثػػؿ فػػػي  نفسػػية وأسػػػبابالمجتمػػع 
والتربيػة الخاطئػة واالحػتالؿ  ،الشػرطة إمكانيػاتلقضاء وقمػة البطالة وضعؼ او النفسية  كاألسباب أخرى

الفمسػطينية مػف قبػؿ فمسػطيني الػداخؿ  األراضػيوانتشػار شػراء  ،وعدـ السيطرة عمى حدود دولة فمسطيف
مػػف  ،والتربيػػة وضػػعؼ الػػوازع الػػديني األخػػالؽقمػػة و  ،والوضػػع االقتصػػادي السػػيء فػػي فمسػػطيف ،المحتػػؿ

منيػػا البطالػػة واالحػػتالؿ وعػػدـ  أسػػباب:قػػابي ليػػذه الفئػػة مػػف النػػاس لعػػدة المػػواطف وعػػدـ وجػػود قػػانوف ع
عػػدـ كفايػػة العناصػػر و  األخالقيػػةفسػػية والبيئػػة ون مشػػاكؿ اقتصػػادية واجتماعيػػةبأبنػػائيـ و العائمػػة  اىتمػػاـ

ومنيػػا انتشػػار البطالػػة بػػيف  ،جانػػب االقتصػػاديسياسػػة االحػػتالؿ وال إلػػىوالمصػػادر فػػي فمسػػطيف ترجػػع 
وجػػود مشػػاكؿ و  وعػػدـ وجػػود فػػرص عمػػؿ , اآلفػػةتعمػػد االحػػتالؿ نشػػر تمػػؾ و  يــ الػػوعي بيػػنوعػػد ،النػػاس

 واألخالقيوضعؼ الوازع الديني  أسريةاجتماعية 

العديػد  إلػىمشػكمة المخػدرات  حػوؿالمقابمػة معيػـ فػي المصػحات  إجػراءالػذيف تػـ  األفػراد وأشار
بعػض المنػػاطؽ  إلػىكافحػة مػف الوصػوؿ رجػاؿ الموعػدـ تمكػف  ،ولكػف المشػكمة السياسػية ،األسػبابمػف 

حسػػيب,  أوعػػدـ وجػػود رقيػػب و والػػوازع الػػديني,  اإليمػػافضػػعؼ و  اآلفػػةانتشػػار ىػػذه  أسػػباب أىػػـجعميػػا 
ي عػػف مروجػػي ىػػذه السػػمـو سياسػػية واضػػحة مػػف خػػالؿ التغيػػر السػػريع فػػي والتغاضػػالتربيػػة الخاطئػػة, و 

والتعػػػػاطي والمتعػػػػاطيف الصػػػػغيريف مظػػػػاىر المشػػػػكمة عمػػػػى مسػػػػتوى اتسػػػػاع منطقػػػػة التػػػػرويج والزراعػػػػة 
غػػالؽواسػػتيدافيـ,   وأسػػباب وحالػػة البطالػػة التػػي يعػػاني منيػػا الشػػباب, الفمسػػطينييف أمػػاـسػػوؽ العمػػؿ  وا 

متعمقػة  وأسػباب تكيؼ مع الظروؼ المحيطة والمفرحػة فػي حيػاة الفػرد,الذاتية وىي تعبر عف حالة عدـ 
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اقتصػػػادية  أسػػػباب إلػػػى إضػػػافةادة ىايػػػدرو, وىػػػذا يحػػػدث مػػػع مػػػ ،بػػػالعرض والطمػػػب وبالمػػػادة المروجػػػة
 .واجتماعية

 إلػىمشػكمة المخػدرات  إلػىالمقابمة معيـ فػي وزارة التربيػة والتعمػيـ  إجراءالذيف تـ  األفراد وأشار
 ,األخالقيػػةقمػػة الػػوازع الػػديني، والفقػػر، وانتشػػار البطالػػة واخػػتالؼ المعػػايير   :مثػػؿ األسػػبابالعديػػد مػػف 

عػدـ  إلػىالػبعض  أشػارفي المجتمػع المحػيط، وقػد  األشخاص وأخالؽ األبناء ابعةومت ،األسريةالتربية و 
وعػػدـ اىتمػػاـ  ،والجيػػؿ ،واالحػػتالؿ ،الضػػغط النفسػػي إلػػىوجػػود قػػوانيف رادعػػة، فػػي حػػيف عزاىػػا الػػبعض 

عػدـ العنايػة بالشػباب فػي المجتمػع، فػي و  القضػاء غيػر العػادؿ, القيادات الفاسػدة,و  ,أسرتيـ بأفرادالعائمة 
لمػػا يقػػدـ مػػف تسػػييالت لتػػرويج تمػػؾ  اإلسػػرائيمي؛السػػبب الرئيسػػي ىػػو االحػػتالؿ  بػػأف آخػػروف أشػػارف حػػي

 واجباتيا. تأديةوقصورىا في  األسرةاالجتماعية المتمثمة في  األسباب إلى إضافة ،السموـ

 حػػوؿ أسػػباب  معيػػـ المقابمػػة إجػػراء الػػذيف تػػـ مػػف وزارة الشػػباب والرياضػػة األفػػرادأغمػػب  وأشػػار
 وأصػػدقاءتكمػػف فػػي  عػػدـ تػػوفر فػػرص العمػػؿ لمشػػباب  األسػػباب أف إلػػىمة المخػػدرات فػػي فمسػػطيف مشػػك

الػذي يسػيطر عمػػى مسػاحة كبيػػرة مػف الػػوطف،  اإلسػػرائيمياالحػتالؿ و  السػوء، وقمػة الػػوعي لػدى المػػواطف,
 .األىؿمف قبؿ  األبناءوعدـ مراقبة 

المقابمػػػػة حػػػػوؿ أسػػػػباب مشػػػػكمة  الػػػػذيف تػػػػـ معيػػػػـ مػػػػف وزارة الشػػػػباب والرياضػػػػة  األفػػػػراد وأشػػػػار
المكافحػػة لكػػػؿ المنػػػاطؽ  أجيػػػزةتػػنجـ عػػػف عػػػدـ قػػدرة وصػػػوؿ  إلػػػى أف األسػػػبابالمخػػدرات فػػػي فمسػػطيف 

وعػدـ  ،كافيػة لمتػدخؿ توعيػةفييا , وسيولة الحصػوؿ عمػى المػواد المخػدرة ,وعػدـ وجػود بػرامج  ةالمتواجد
، عوامؿ سياسػػية والبطالػػةو اقتصػػادية, ,ةعوامػػؿ اجتماعيػػة وبيئيػوجػود الػػوعي الكػػافي حػػوؿ ىػذه الظػػاىرة و 

عمػػى  عػػدـ تطبيػػؽ القػػانوف  أوعػػدـ وجػػود و  ,األسػػرةالمشػػاكؿ والخالفػػات داخػػؿ  أف إلػػى آخػػروفزا وقػػد عػػ
 أونتائج فشؿ تربوي  أنياالسبب يكمف في  أف إلى آخروف أشارفي حيف  ،اآلفةتجار والمروجيف ليذه ال

 .مشكمة مادية وأحيانا ألخالقيواضعؼ الوازع الديني  وأيضاقمة وعي تربوي 

مف وزارة الشؤوف االجتماعية الذيف تـ معيـ المقابمة حػوؿ أسػباب تمػؾ المشػكمة،   األفراد وأشار  
الظػروؼ  أىميػاوالتي  ،تدفع بالشباب الفمسطيني لمتعاطي أسبابىناؾ عدة  أف إلىالبعض  أشارحيث 

وعقوبػات رادعػة بحػؽ  ،وعػدـ وجػود بػرامج توعويػة ،فئة الشػباب أماـ األفؽاالقتصادية والبطالة وانسداد 
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 أربػػابوضػػعؼ الػوازع الػػديني، وسػوء التربيػػة لػػدى الكثيػر مػػف  اإلسػػرائيميواالحػتالؿ  ،مروجػي المخػػدرات
 البطالػػة, أف إلػػى آخػػروففػػي حػػيف عػػزا  ،األسػػروالوضػػع االقتصػػادي الػػرديء لػػدى الكثيػػر مػػف  األسػػر 

 ورفػػاؽ السػػوء وضػػعؼ الػػوازع الػػديني وفسػػاد البيئػػة المحيطػػة,العمالػػة  وجػػود االحػػتالؿ, غيػػاب القػػانوف,
 عوامؿ ثقافية.و  عوامؿ اقتصادية,و  عوامؿ بيئية واجتماعية,و 

مػػػف الضػػػابطة الجمركيػػػة الػػػذيف تػػػـ معيػػػـ المقابمػػػة حػػػوؿ مشػػػكمة المخػػػدرات فػػػي   األفػػػراد وأشػػػار
 ,اإلسػػػرائيميةالسػػػيطرة و  التربيػػػة,و  المجتمػػػع المحػػػيط,و  عػػػدـ الػػػوعي, إلػػػى األغمػػػب أشػػػارفمسػػػطيف، حيػػػث 

الظػروؼ االقتصػادية  إلػىتعػود  أسػبابفقد ركزوا عمػى  آخروف أما، األسباب أىـضعؼ الرادع، تمثؿ و 
 لى عدـ توفر فرص عمؿ التي تسبب البطالة,عدـ وجود رادع لمتجار المروجيف.، وا  واالحتالؿ

المخدرات فػي فمسػطيف، الذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ أسباب مشكمة  اإلعالـوسائؿ  وأشار أفراد
غالقػػات  األفػػؽوانسػػداد  ،ذلػػؾ يكػػوف بسػػبب الضػػغوطات النفسػػية بػػأف األغمػػب أشػػارحيػػث  االحػػتالؿ  وا 

الوضػػػع االقتصػػػادي السػػػيء والعػػػائالت، والػػػى مشػػػاكؿ نفسػػػية  أسػػػباب إلػػػىوالبطالػػػة، وقػػػد عػػػزا الػػػبعض 
 السػبب يكمػف فػي أف إلػى واجتماعية تدفع المواطف لميروب مف الواقع الذي يعيش بػو، كمػا نػوه الػبعض

 ،واالبتعػػاد عػػف الػػديف، وغيػػاب الػػدور الحقيقػػي لموالػػديف ،عػػدـ توعيػػة المػػواطنيف حػػوؿ مشػػكمة المخػػدرات
 واالحتالؿ. األسريمثؿ البطالة والتفكؾ  أسباب إلى آخروفوانعداـ الرقابة، وعزا 

توجةعهيهااحولانًؤسساتانتييالقائميف عمى المؤسسات الرسمية كاألىمية ياتصورات

انتعايميعيشكهةانًخدراتفيفهسطين؟

لمؤسسات الرسمية واألىمية حوؿ تصوراتيـ حوؿ القائميف عمى ا إلى األسئمةتـ توجيو عدد مف 
 :إجاباتيـيمي  وفيما المؤسسات التي يتوجب عمييا التعامؿ مع مشكمة المخدرات في فمسطيف

المؤسسػات التػي يتوجػب  معيػـ  فػي المصػحات حػوؿالمقابمة  إجراءالذيف تـ  األفراد إجابةوفي 
العديػد مػػف المؤسسػػات   أف إلػػىالػػبعض  أشػارعمييػا التعامػػؿ مػع مشػػكمة المخػػدرات فػي فمسػػطيف، حيػػث 

والتربيػػػة والتعمػػػيـ والصػػػحة والداخميػػػة والعػػػدؿ والماليػػػة  كاألوقػػػاؼكػػػؿ واحػػػدة بمجػػػاؿ تخصصػػػيا وعمميػػػا 
كافػة   أف إلػىالػبعض  أشػارفػي حػيف  ،يا وتخصصياوالخارجية وغيرىا مف المؤسسات كؿ بمجاؿ عمم
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بشكؿ خاص الجانػب الرسػمي مػف وزارة الداخميػة والصػحة و  المؤسسات بشكؿ عاـ خالؿ برامج التوعية,
 األىميةالمؤسسات و  والتوجيو السياسي, ،لمشاب والرياضة األعمىالتعميـ والمجمس و  والتنمية االجتماعية,

 .واألبناءتوعية والمؤسسات العاممة مع الشباب مف المصحات العالجية وبرامج ال

المؤسسػػات التػػػي  أف إلػػىالمقابمػػة معيػػػـ فػػي مؤسسػػات القضػػاء  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد وأشػػار  
يتوجب عمييا التعامؿ مع مشػكمة المخػدرات تتمثػؿ فػي المػدارس، والجامعػات، والمجتمػع المحمػي، ودور 

والنيابػػػة  شػػػرطة بأفرعػػػو كالمباحػػػث ومكافحػػػة المخػػػدرات جيػػػاز ال وخصوصػػػا األمنيػػػة واألجيػػػزةالعبػػػادة، 
 العامة والقضاء.

جميػع المؤسسػػات فػػي  أفالمقابمػة معيػػـ فػػي حراسػة حػػدود الدولػػة  إجػػراءالػذيف تػػـ  األفػػراد وأشػار
 تتعامؿ مع مشكمة المخدرات. أفالجمعيات يجب و  الجامعات,و  الدولة بما في ذلؾ المدارس,

المؤسسات التػي  أف إلىمكافحة المخدرات  إدارةالمقابمة معيـ في  اءإجر الذيف تـ  األفرادشار وأ 
مشػػػكمة  ألنيػػػا ؛يتوجػػػب عمييػػػا التعامػػػؿ مػػػع مشػػػكمة المخػػػدرات فػػػي فمسػػػطيف تتمثػػػؿ فػػػي جميػػػع الػػػوزارات

بعػد تجػارة السػالح،  أنيػا ثػاني تجػارة فػي العػالـ تػأتيوال ننسى  ،مجتمعية تداىـ فمسطيف وبزيادة مستمرة
مكافحػة  إدارة إدارتيػاوالتػي مػف  خػالؿ الشػرطة الفمسػطينية مػف وزارة الداخميػة أفوف عمى الكثير  أكدوقد 

وكػذلؾ  ،وزارة العدؿ والصحة والشؤوف االجتماعية ووزارة الشباب والرياضة والتربيػة والتعمػيـو  المخدرات,
 مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة الشبابية واالجتماعية. ,األوقاؼ

 وزارة الصػػحة, أف إلػػىالمقابمػة معيػػـ فػي قسػػـ مكافحػػة المخػدرات  إجػػراءالػذيف تػػـ  األفػػراد وأشػار
 باإلضػػافة,  واإلعػػالـوالشػػؤوف الدينيػػة ووزارة العػػدؿ والزراعػػة  األوقػػاؼوزارة و  وزارة الشػػؤوف االجتماعيػػة,

ة وتعبئػػ اإلرشػػادر فاعػػؿ فػػي بػػرامج التوعيػػة فػػي و لمػػا ليػػا مػػف د ؛جميػػع مؤسسػػات المجتمػػع المحمػػي إلػػى
جميػع و المخػدرات فػي المجتمػع الفمسػطيني  آفػةير السموؾ لمحد مف انتشار يوتغ ،الفراغ لدى فئة الشباب

الف خطػػر ىػػذه  ؛وحسػػب صػػالحياتيا ،إمكانياتيػػامؤسسػػات بػػال اسػػتثناء المدنيػػة والحكوميػػة كػػؿ حسػػب ال
قػوة المؤسسػات وب ،وبقػوة ممػا يتطمػب الوقػوؼ مػف قبػؿ الجميػع شػرائحوخطر داىـ المجتمع وكافػة  اآلفة

 ،والعمؿ ،ووزارة الصحة ،ومؤسسات الشؤوف االجتماعية ،والقضاء المدني والعسكري ،القضائية كالنيابة
دارةوالمػػػدمنيف  اإلدمػػػافوالمستشػػػفيات القطػػػاع الخػػػاص المعتنيػػػة بموضػػػوع عػػػالج   مكافحػػػة المخػػػدرات, وا 
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وجػود اسػتقرار فػي المنطقػة بػالرجوع بشكؿ عاـ لعدـ  األمنية واألجيزةمديرية الزراعة و  مديرية الصحة,و 
 .مؤسسات المجتمعو  والتعميـ, والتربية ،ذوي االختصاص إلى

وعمػى  ،جميػع المؤسسػات أف إلػىالمقابمػة معيػـ فػي وزارة الصػحة  إجػراءالذيف تـ  األفراد وأشار
ف برفعػة وعمػى جميػع مػف يرغبػو  األوقػاؼوالشؤوف االجتماعيػة ووزارة  اإلعالـوزارة الصحة ووزارة  رأسيا

 األمػػػػػفمؤسسػػػػػات و  , دوف اسػػػػػتثناء مؤسسػػػػػات حمايػػػػػة األسػػػػػرة عمػػػػػى عػػػػػاتؽ الجميػػػػػع أي ىػػػػػذا الػػػػػوطف ,
الف المشكمة  ؛جميع الوزارات بدرجة ما وزارة التربية والتعميـ,و  ,اإلعالـوزارة و زارة الصحة ,و الفمسطيني و 

وزارة و  لمجتمػػػع المحمػػػي,او  ,لصػػػحةالقضػػػاء والمجتمػػػع المحمػػػي والتربيػػػة ووزارة ا ،ىػػػي اجتماعيػػػة ووطنيػػػة
، ووزارة العػػدؿ ،ووزارة الصػػحة ، األمنيػػة األجيػػزةالقضػػاء ب القػػوانيف( جميػػع مؤسسػػات الدولػػة و  التربيػػة,

 المؤسسػػات الصػػػحية ومؤسسػػات القطػػػاع الخػػاص الحكومػػػة,و  المؤسسػػات الحكوميػػػة والتربيػػة والتعمػػػيـ ,و 
سسػات المجتمػع المػدني وسػمطة القػانوف جميػع مكونػات المجتمػع مؤ و  ,األسػر وأربػاب وجياء العائالت,و 

 وزارة التربيػة والتعمػيـ,و  ,األوقػاؼوزارة و  جياز مكافحػة المخػدرات,و  ,واألمفوالعشائر  ،األسريوالمجتمع 
 األمنيػػػػةالمؤسسػػػػة  األوقػػػػاؼالجامعػػػػات ليػػػػا دور فػػػػي ذلػػػػؾ وزارة الصػػػػحة والشػػػػؤوف االجتماعيػػػػة ووزارة و 

والمػػػػدير  واألسػػػػتاذ واألخػػػػت واألخ واألب األـ...عػػػاـ والقضػػػائية والصػػػػحية كػػػػؿ الشػػػعب مسػػػػؤوؿ بشػػػػكؿ
وزارة  رأسػػياوعمػى  ،والجػار والشػرطة ,المحكمػة والمدرسػة والجامعػة جميػع مؤسسػات الدولػة دوف اسػتثناء

ووزارة الصػػحة ووزارة العػػدؿ  واألمنيػػة واألجيػػزةالصػػحة والتربيػػة والتعمػػيـ ثػػـ الشػػرطة والمجمػػس التشػػريعي 
ومؤسسػػات  ،ا فػػي ذلػػؾ مؤسسػػات العمػػؿ االجتمػػاعي والسػػمطة الفمسػػطينيةجميػػع مؤسسػػات المجتمػػع بمػػ

القضػػػاء وزارة الداخميػػػة و العائمة,و النيابػػة العامة,و  المجمس المحمػػػي,و الشػػرطة,و  اآلفػػػة تمػػؾخاصػػة لمكافحػػػة 
 آليػػةالمختصػػة بمحاربػػة ظػػاىرة المخػػدرات كػػذلؾ وزارة الصػػحة مػػف اجػػؿ وضػػع  األمنيػػة بػػاألجيزةممثمػػة 

عطػػاء لعػػالج المػػدمنيف تمجػػا  أفالتػػي يمكػػف  باألسػػروزارة الشػػؤوف االجتماعيػػة لالىتمػػاـ  , اإلرشػػادات وا 
والشػرطة  ،مػف اجػؿ تحسػيف وضػعيا الصػحة األسػرنػب ىػذه اوالوقػوؼ ج لممخدرات كيروب مف الواقػع,

 واألىؿوالتربية والتعميـ والبيت 
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حػػوؿ كيػػؼ تصػػؼ مشػػكمة الػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة  مػػف وزارة الشػػباب والرياضػػة  األفػػرادشػػار وأ
وازدياد الشباب عمييا مػف قمػة فػرص  ،تعد مشكمة  خطيرة أنيا إلى اشارو ، حيث أالمخدرات في فمسطيف

 الظاىرة تسعى وتحاوؿ الوصوؿ لعدة شرائح مجتمعة وخاصة الطالب. بأفالعمؿ، وقد نوه البعض 

وؿ المؤسسات التي يتوجب الذيف تـ معيـ المقابمة ح مف وزارة الشباب والرياضة  األفراد وأشار
عمػى دور فػرع مكافحػة المخػدرات  األغمػبحيػث ركػز  ،عمييا التعامؿ مع مشكمة المخدرات في فمسػطيف

دور ,المػدارس, والػى دور مؤسسػات غيػر  إلىالبعض  أشاروالمؤسسات القانونية، وقد  األمنية واألجيزة
تعاوف الجميع مف فػرد  ,أسرتوافظ عمى الذي يح األسرةرب  إفحيث  األسرة حكومية واجتماعية ودينية,
 .اآلفةمقضاء عمى ىذه لومجتمع وحكومة ممكف 

الذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ المؤسسات التي يتوجب  مف وزارة الشباب والرياضة  األفراد وأشار
ىنػػػاؾ مؤسسػػػات تيػػػتـ  بػػػأفالػػػبعض  أشػػػارعمييػػػا التعامػػػؿ مػػػع مشػػػكمة المخػػػدرات فػػػي فمسػػػطيف، حيػػػث 

مديريػة الشػرطة عػف طريػؽ االنتشػار و عمى التركيز عمى دور قسػـ مكافحػة المخػدرات,  وأيضا ،بالشباب
العشػػائر و دور مؤسسػػات  التربيػػة والتعمػػيـ,  إلػػى آخػػروف أشػػاربالسػػكاف، وقػػد  المأىولػػةغيػػر  األمػػاكففػػي 

 .األوقاؼالبمديات, ووزارة و والمؤسسات الدينية, 

يف تػػػـ معيػػػـ المقابمػػػة حػػػوؿ المؤسسػػػات التػػػي مػػػف وزارة الشػػػؤوف االجتماعيػػػة الػػػذ  األفػػػراد وأشػػػار
 أف إلػىبعػض المسػتجيبيف مػنيـ  أشػاريتوجب عمييا التعامؿ مع مشكمة المخدرات في فمسطيف، والػذيف 
وزارة و  الشػػػػرطة والقضػػػػاء,و  ,اإلنسػػػػافدور الشػػػػؤوف االجتماعيػػػػة وكػػػػؿ المؤسسػػػػات التػػػػي تعنػػػػي بحقػػػػوؽ 

 واألىميػةعمػى دور المؤسسػات الحكوميػة  آخػروف، وشػدد اإلعػالـوزارة و  وزارة التربيػة والتعمػيـ,و  الصػحة,
التػػػي تحفػػػظ حقػػػوؽ  األمنيػػػةفػػػي حػػػيف ركػػػز الػػػبعض عمػػػى دور  المؤسسػػػة  ،الخاصػػػة وغيػػػر الحكوميػػػة

  األىػػاليوعػػدـ االنحػػدار لمشػػاكؿ المخػػدرات التػػي تػػؤرؽ  ،لممػػواطف األمػػفوتتػػابع بشػػكؿ فعػػاؿ  ،المػػواطف
 وزارات السمطة.و 

طة الجمركيػػة الػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػوؿ المؤسسػػات التػػي يتوجػػب مػػف الضػػاب  األفػػراد وأشػػار
مثػػؿ  األمنيػػة األجيػػزةعمػػى دور  األغمػػبحيػػث ركػػز  ،عمييػػا التعامػػؿ مػػع مشػػكمة المخػػدرات فػػي فمسػػطيف

وذلػػؾ حسػػب  ،وذلػػؾ عبػػر الشػػراكة فػػي تبػػادؿ المعمومػػات ،األجيػػزةالشػػرطة والضػػابطة الجمركيػػة وبػػاقي 
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وزارة الصػػػحة والقضػػػاء، ووزارة الداخميػػػة ومؤسسػػػات المجتمػػػع  أف إلػػػى آخػػػروف أشػػػار، وقػػػد االختصػػػاص
تعمػػػؿ فػػػي التعامػػػؿ مػػػع مشػػػكمة المخػػػدرات، وقػػػد نػػػوه  أفالمحمػػػي ىػػػي جميعيػػػا مؤسسػػػات مطمػػػوب منيػػػا 

 الكبير بعائالتيـ. لتأثيرىـشيوخ العشائر و  ,اإلعالـلوزارة  اً ىناؾ دور  أف إلى اممف قوبمو  آخروف

الػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػوؿ  المؤسسػػات التػػي يتوجػػب عمييػػا  عػػالـاإلوسػػائؿ  األفػػراد وأشػػار
 األمنيػة األجيػزةالمؤسسػات تتمثػؿ فػي   أىـ أف إلى األغمب أشار ،تحمؿ مشكمة المخدرات في فمسطيف

وخصوصػػا جمعيػػات  ،دور منظمػػات المجتمػػع المػػدني إلػػى باإلضػػافةمثػػؿ قسػػـ مكافحػػة المخػػدرات،  أوال
يقػػع عمػػػى  اإلعػػالـ أف إلػػى، وقػػد نػػوه الػػبعض أوالوالمجمػػس التشػػريعي  مختصػػة فػػي مكافحػػة المخػػدرات

والمجتمػػع  واألسػػرةوالمجتمػػع ككػػؿ، الشػػرطة  األسػػرةعمػػى دور  آخػػروفعاتقػػو جيػػد كبيػػر، فػػي حػػيف ركػػز 
وعمػػى  ،التركيػػز يكػػوف منصػػبا عمػػى المؤسسػػة التعميميػػة التربويػػة أف إلػػى آخػػروف أشػػارككػػؿ , فػػي حػػيف 

 , والمؤسسات الدينية والمسجد والكنيسة.الوطني والمحمي اإلعالـ

ما ىي تصكرات المؤسسات الرسمية كاألىمية حػكؿ السياسػات الخاصػة التػي تيػدؼ لحمايػة 
 الشباب مف خطر اإلدماف ؟

حػػػوؿ لمؤسسػػػات الرسػػػمية واألىميػػػة حػػػوؿ تصػػػوراتيـ القػػػائميف عمػػػى ا إلػػػى األسػػػئمةتػػػـ توجيػػػو عػػػدد مػػػف 
 :إجاباتيـ يأتي في فمسطيف وفيما لشباب مف خطر اإلدمافالسياسات الخاصة التي تيدؼ لحماية ا

ال  يشػاركوف  أنيػـ إلػىالمقابمػة معيػـ فػي مؤسسػات القضػاء  إجػراءالػذيف تػـ  األفراد أشارحيث 
 في رسـ السياسات لمكافحة المخدرات.

مف وزارة الشباب والرياضة الػذيف تػـ معيػـ المقابمػة حػوؿ تػوافر سياسػات خاصػة   األفراد وأشار
يمتمؾ سياسػات تتمثػؿ فػي   بأنو باإليجاب األغمب أشاريدؼ لحماية الشباب مف خطر اإلدماف، حيث ت

 أشػػارنشػػرات توعيػػة وتثقيفيػػة، وقػػد و  توعيػػة الطػػالب فػػي المػػدارس,و  العمػػؿ , وورشػػات  اإلعػػالـوسػػائؿ 
ىذه العاـ ضد  الرأيتعبئة و  وزيادة مالحقة المروجيف, ،التي تروج لممخدرات األماكفمراقبة  إلى آخروف

فرصػة كاممػة لمعمػؿ لػدى  إيجػادعمػى  المقػابالتمعيػـ  أجريػتوركز بعض مػف  ،ظاىرة ومف يروج لياال
 وجود بيئة نظيفة وكاممة ومتكاممة لمتعميـ والعيش بكرامة.و  الشباب,
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مػػػا ىػػػي تصػػػكرات المؤسسػػػات الرسػػػمية كاألىميػػػة حػػػكؿ طبيعػػػة مشػػػاركتيـ كالخػػػدمات التػػػي 
 لحماية الشباب مف خطر اإلدماف ؟يقدمكنيا كالتي تيدؼ 

في  إنسافعمى كؿ  أفالمقابمة معيـ في حراسة حدود الدولة  إجراءالذيف تـ  األفراد أشارحيث 
ف ألنػو كارثػة عمػى المجتمػع كػامال، وأ ؛مػواطف أي أومػف أيكػافح المخػدرات سػواء رجػاؿ  أفىذا الوطف 

 اآلفةالقصوى لمحاربة ىذه  الدرجةوالى  ،ثقافةطاقاتو في سبيؿ نشر التوعية وال بأقصىالمشاركة تكوف 
 الخطيرة.

كػؿ ظيػرت بشػكؿ غيػر العمػى  أفالمقابمة معيـ في وزارة الصػحة  إجراءالذيف تـ  األفراد وأشار
تحػارب  أفمشػكمة حقيقيػة يجػب  وأنيػابشػكؿ واضػح  وأصػبحت ،ولكنيا تفاقمػت ،وبشكؿ بسيط ،ممموس

 وآخػذةالفمسػطيني،  األمػفلمناطؽ التي ال تخضػع لسػيطرة قػوات مشكمة منتشرة في ا وأنيابكؿ الوسائؿ، 
 تستيدؼ فئة معينة مف المجتمع الشباب( ، وأنيافي التفاقـ والزيادة عمى مستوى الوطف

ىػـ  ألنيػـ ،توعيػة الشػباب الصػغار أف الصػحةالمقابمػة معيػـ فػي وزار  إجػراءالذيف تػـ  األفراد أشار وقد
فػي  ،فػي بئػر ليقعػوامػف حفػرة  يخرجػوا أفال  ،ف مشػاكميـ بشػكؿ عممػيم يتخمصواوحتى  ،بناة المستقبؿ

 اآلفػةضػحية ىػذه  وقعواطبيعة المشاركة مف خالؿ العمؿ عمى مساعدة مف ىـ  إلىالبعض  أشارحيف 
وزارة الصػػحة وتوعيػػة كافػػة فئػػات المجتمػػع، وتقػػديـ  :لمسػػاعدتيـ مثػػؿ ؛العنػػواف الصػػحيح إلػػىوتػػوجيييـ 

المشػاركة تػتـ  أفعمػى  آخػروفوركػز  ،وسػبؿ الوقايػة منيػا ،وتوضػيح المشػكمة ،والشػباب لألجيػاؿالشرح 
التزويػػػر والفمتػػػاف  اإلمكػػػافومراقبػػػة الصػػػيدليات ومحاولػػػة منػػػع قػػػدر  األطبػػػاءمػػػف خػػػالؿ مراقبػػػة وصػػػفات 
صدارالدوائي لدى الصيدليات،   بمخاطر المخدرات ومنشورات ,النصح  إعالنات وا 

مدى المشاركة   إلىمكافحة المخدرات  إدارةالمقابمة معيـ في  اءإجر الذيف تـ  األفراد أشارحيث 
انػػت مرتفعػػة مػػف خػػالؿ ضػػبط المػػواد الطبيػػة الميربػػة والمنتييػػة األدويػػة غيػػر المشػػروعة كفػػي مكافحػػة 

 مػف األولويػاتف المينػة تعتبػر مػف حيات المخولة لنا عبر القانوف، وأالصالحية ومشروع يضمف الصال
ركة امشػػ وأيضػػا ،مكافحػػة المخػػدرات وطػػواقـ الشػػرطة الفمسػػطينية لطػػواقـاعي جمػػلالعمػػؿ ا أيضػػاخػػالؿ 

 عمى المواطف الفمسطيني والمجتمع. اآلفةالجميور بتوضيح خطورة ىذه 
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مػف ضػمف  أنيػا إلػىالمقابمة معيػـ فػي قسػـ مكافحػة المخػدرات  إجراءالذيف تـ  األفراد أشار وقد
تحػػػت الرقابػػػة  األدويػػػةالمدرجػػػة ضػػػمف كشػػػوفات  ةاألدويػػػمكافحػػػة ىػػػي متابعػػػة وضػػػبط  إدارةصػػػالحيات 

والصػػيدليات التػػي  األطبػػاءمشػػروعة ومتابعػػة الغيػػر األدويػػة كميػػة مػػف  أيحيػػث تقػػوـ بضػػبط  ،الطبيػػة
وضػبط مػا  ،تخػالؼ القػانوف فقػط ضػمف الصػالحيات المخولػة لشػرطة مكافحػة المخػدرات ضػمف القػانوف

 ،دوف وصػفات طبيػة أدويػةمحاولة تسػويؽ  أوية مف يحاوؿ التيرب مف الرقابة الطب أوىو غير مسجؿ 
عمػػػػى المصػػػػانع  باألسػػػػاسوخاصػػػػة ممػػػػا ىػػػػي مسػػػػجمة ضػػػػمف  العقػػػػاقير الخطػػػػرة  والمخػػػػدرة يعتمػػػػد ىػػػػذا 

 أفجػػزء صػػػغير منيػػػا كفػػػرد وجيػػػاز بمػػػا  وأنػػػاوالصػػيدليات ووزارة الصػػػحة والجيػػػات القضػػػائية والتنفيذيػػػة 
بتػرويج تمػؾ  وـنعمػؿ عمػى ضػبط مػف يقػ فإننػاا محاربة التعامؿ بالعقػاقير الخطػرة مػف ضػمف اختصاصػن

كػأي نػوع بالشراكة مع وزارة الصحة تقوـ بمكافحتيا مثميا مثؿ مكافحػة المخػدرات يػتـ مكافحتيػا  األدوية
 ؛مػدى مكافحػة المخػدرات إلػىالقػانوف حسػب مػا يطمػب منػي  وأنفػذشػرطي  أنػاالموا د المخدرة  مف أنواع

 أومادة مخدرة  أيةغير المشروعة ومكافحتيا مثميا تماما مثؿ  دويةاألتتـ محاربة و  اإلدمافتسبب  ألنيا
 اً المدى الذي حينيػا يكػوف المجتمػع خاليػ إلى ،المدى الطويؿ إلىحسب القانوف  أخرىمادة ممنوعة  أي
فيػي مػف صػالحيات وزارة الصػحة والرقابػة  ،مف المخدرات مشاركة محػدودة اً سميم اً ويكوف مجتمع ،منيا
والتي تساعد المتعاطيف عمى االستمرار في  ،األدويةجؿ منع تمؾ أف نشارؾ ونحارب مف أ عمينا ،عمييا

مضػرة وغيػر مشػروعة واالسػتمرار عميػو  أدويةتيرب لمكثيريف وخطيرة ىي  أدويةتعاطييـ قوية جدا ىي 
المػروجيف ليػا نقػـو كجيػة اختصػاص بتنفيػذ  وأصػحاب األدويػةالقبض عمى تجار ىػذه  إلقاءمضر جدا 

إلى القانوف والتصدي  إنفاذمف دوري ، كرجؿ أوالعقاقير الخطرة األدويةنوع مف  أيقانوف لمنع انتشار ال
 .تجار الموت والسمـو وتقديميـ لمعدالة

مدى المشاركة فػي مكافحػة  مف وزارة الشباب والرياضة الذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ  األفراد أشارحيث 
 ،مػف خػالؿ توعيػة الشػباب قػدر االسػتطاعة أساسػيذلؾ تـ بشػكؿ  أفلى إ األغمب أشارحيث  ،اإلدماف

 العامة والخاصة. األماكفوالحث عمى ترؾ كثير مف العادات وارتياد الكثير مف 

الذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ المشاركة فػي بػرامج الوقايػة  مف وزارة الشباب والرياضة  األفراد أشارحيث 
لػػؾ يػػتـ مػف خػػالؿ عمػػؿ ورشػات توعيػػة بمػػا يػتالئـ مػػع سػػياؽ ذ بػأف األغمػػب أشػػارمػف المخػػدرات، حيػث 
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 أشاروبما يتالءـ مع طبيعة عمؿ المؤسسة بناء عمى احتياج التجمعات، وقد  ،المجتمع الذي نعمؿ فيو
 ،ذلؾ يتـ مف خالؿ نشرات وبرامج ومحاضرات توعوية لبياف خطورة تعاطي ىػذه المػادة أف إلى آخروف

الفئػػػات العمريػػة مػػػف خػػالؿ المػػػدارس والمخيمػػات الصػػػيفية، وقػػد ركػػػز ومػػف خػػػالؿ بػػرامج تقػػػدـ لمختمػػؼ 
والشرح عف خطورتيا  ،معيـ المقابمة عمى  المقاءات الدورية مع الطالب في الجامعة أجريتبعض مف 
ة ومسػاعدة الجيػات ذات الصػمة فػي الوقائية والتوعية العام اإلجراءات إلى باإلضافةونتائجيا،  وأسبابيا

 مف خالليا.  المشاركةيمكف  حقيقيةال يوجد برامج  بأنوالجريمة، في حيف بيف البعض مكافحة انتشار 

مػػػف وزارة الشػػػؤوف االجتماعيػػػة الػػػذيف تػػػـ معيػػػـ المقابمػػػة حػػػوؿ مػػػدى المشػػػاركة فػػػي   األفػػػراد أشػػػارحيػػػث 
الحػاالت  إالليس ليـ مشاركة كبيػرة فػي مكافحػة المخػدرات  بأنو األغمب أشارمكافحة المخدرات، حيث 

برنامج مكافحة المخدرات ليس جزء مف وضعنا الػوظيفي،  مف المشكمة لدييا التعاطي, اً التي يكوف جزء
طوف المخػدرات الػذيف يتعػا األشػخاصالمشاركة تتـ مف خالؿ  التبمي  عػف  أف إلىفي حيف نوه البعض 
 بػأفلمقابمػة معيػـ ا أجريػتجؿ القضاء عمى ىذه الظاىرة.، وقد بػيف الػبعض ممػف لمجيات المعنية مف أ

وعيػػة المشػػاركة فػي حمػالت ت المشػاركة تػتـ مػػف خػالؿ  ورشػات عمػػؿ حػوؿ الحػد مػػف ظػاىرة المخػدرات,
 إصالحترؾ ىذه الظاىرة والتوجو لمراكز  إلىوتوزيع منشورات لمحد مف المشكمة,توجيو بعض المدمنيف 

 .وتأىيؿ

كيفية المشاركة في مكافحػة  مف الضابطة الجمركية الذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ  األفراد أشارو 
وعمػؿ نػدوات عػف المخػدرات  ،المشػاركة تػتـ مػف خػالؿ نشػر الػوعي بأف األغمب أشارالمخدرات، حيث 

 آخػروفوخاصػة المػدارس والجامعػات، وقػد ركػز  ،وذلؾ عبر ورش عمػؿ فػي كػؿ المؤسسػات ،وسمبياتيا
القػبض عمػى التجػار الممػوليف لؾ يتـ مػف خػالؿ حمػالت توعيػة وفػتح مراكػز فطػاـ تعمػؿ بفعاليػة و ذ بأف

 وليس المروجيف.

مػػػف وزارة الشػػؤوف االجتماعيػػة الػػػذيف تػػـ معيػػػـ المقابمػػة حػػوؿ تقػػػديـ دعػػـ مػػػالي   األفػػراد أشػػارو 
العػاطميف عػف العمػؿ مػف خػالؿ مراكػز التػدريب  تأىيػؿف يقػدموف و لمعاطميف عف العمؿ، حيػث المسػتجيب

ونشػر ثقافػة صػيد السػمكة ال  ،افة االعتمػاد عمػى الػذاتيعزز ثق هوىذا بدور  ،المجتمع المحمي أوالميني 
ذلػؾ يػتـ  بػأفنػو ال يوجػد دعػـ مػالي مباشػر.  وقػد بػيف بعػض المقػابميف أ إلى آخروف أشارتغذيتيا، وقد 
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كػاف  إذا أمػا لػي قػدـ ع مػامػ اً كاف الوضػع المػادي لػدي جيػد إذابشكؿ مشروط بالوضع االقتصادي لدي 
ـ المػادي ويجػب عمػى كػؿ ستطيع تقديـ الػدع، وال أذا يسبب مشكمة لديفي ،الدعـ المادي لدي ال يسمح

يقػػػػوؿ عمػػػػر بػػػػف  ،يمتمػػػػؾ مينػػػػة معينػػػػة حتػػػػى ال يكػػػػوف مػػػػف ضػػػػمف العػػػػاطميف عػػػػف العمػػػػؿ أفشػػػػخص 
 قيؿ ال مينة لديو سقط مف عيني . فإذاالرجؿ فيعجبني  أرىالخطاب: 

حػوؿ مسػاعدة مػدمف مخػدرات المقابمػة معيػـ  فػي المصػحات  إجراءالذيف تـ  األفراد إجابةوفي 
ذلػؾ يػتـ ضػمف برنػامج  إفمف حيػث  باإليجابذلؾ  إلى اإلشارةاحتاج لمساعدة، فقد كانت  إففي بيتو 

رشادالعالج المنزلي  ذلػؾ يػتـ بنػاء عمػى  أف إلػىالػبعض فػي المصػحات  إشػارة إلػى باإلضػافة، األسػرة وا 
رشادهطمب العائمة خالؿ برنامج الوصوؿ لمشارع   .لمتوجو لطمب العالجوتشجيعو  وا 

الذيف تػـ معيػـ المقابمػة حػوؿ بعػض البرنػامج التعميميػة لموقايػة مػف  اإلعالـوسائؿ  األفراد أشار
، وقػد   :المخدرات مثؿ  إلػىالػبعض  أشػاربرنامج صوت الناس، وبرنامج عمى ميمؾ، وبرنامج شػـر بػـر

انػػو يػػتـ عمػػؿ  إلػػىالػػبعض  أشػػاروتكثيػػؼ البػػرامج والمتابعػػة، وقػػد  األىػػؿاليػػدؼ يكػػوف فػػي  متابعػػة  أف
ذلػػؾ يػػتـ مػػف خػػالؿ بػػرامج  أف إلػػىالػػبعض  أشػػاربروشػػرات لتوعيػػة المػػواطنيف لمخػػاطر المخػػدرات، وقػػد 

 .ومف خالؿ المقاء الصحفي مع جيات االختصاص ،الوكالة أوالتوعية التي تصدر عف الفضائية 

بػػرامج تسػػتيدؼ األجانػػب،  الػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػوؿ تػػوافر اإلعػػالـوسػػائؿ  األفػػراد أشػػارو 
عػدد قميػؿ بااليجػابي حػوؿ  أشار، وقد األجانبال يوجد برامج تستيدؼ  بأنواغمب المقابميف  أشارحيث 

 ىذه البرامج. 

الذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ تواجػد بػرامج وقائيػة تعتمػد عمػى  اإلعالـوسائؿ  األفراد أشارحيث 
تواجد برامج وقائيػة تعتمػد عمػى مقابمػة المػدمنيف، فػي حػيف ال  بأنو األغمب أشارمقابمة المدمنيف، حيث 

 انو يوجد مثؿ ىذه البرامج.  إلىالبعض  أشار

بتنظيـ برامج لموقاية مػف  قياميـالذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ  اإلعالـوسائؿ  األفراد أشارحيث 
 اآلخػػرالنصػػؼ  اروأشػػنصػػؼ المقػػابميف بااليجػػابي،  أشػػارحيػػث  ،الجريمػػة اعتمػػادا عمػػى نتػػائج التعػػاطي

 بالنفي. 
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اجتمػاعي  مف وزارة الشؤوف االجتماعية الذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ تػوافر نظػاـ    األفراد أشارو 
الػبعض  أشػارال يوجػد مثػؿ ىػذا النظػاـ، وقػد  بأنػو المقػابميفب مػغأ أشػارحيػث  ،لمدمني المخػدرات معداً 
 صرا عمى مدمني المخدرات فقط. ولكف بشكؿ ضمني وليس مقت ،مثؿ ىذا النظاـ متوفر أف إلى

الذيف تػـ معيػـ المقابمػة حػوؿ المػتحكـ فػي البػرامج الوقائيػة، حيػث  اإلعالـوسائؿ  األفراد أشارو 
 .واإلدارةعمى دور رئيس التحرير،  األغمبركز 

المقابمػػة معيػػـ  فػػي المصػػحات حػػوؿ الخػػدمات الطبيػػة التػػي  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد إجابػػةوفػػي 
الخػػدمات تشػػمؿ اختبػػارات بدنيػػة، والتنػػاوؿ والفػػرز، والرعايػػة فػػي حالػػة  أف إلػػى أشػػاروا، تقػػدميا المصػػحة

 الطوارئ.

اإلرشػػاد النفسػػي فػػي  المقابمػػة معيػػـ  فػػي المصػػحات حػػوؿ إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد إجابػػةوفػػي 
 تـ بشكؿ شخصي وجماعي وعائمي.العالج ي أف إلى حيث أشاروا ،المصحة

ـ المسػاعدة االجتماعيػة فػي يالمقابمػة معيػـ  فػي المصػحات حػوؿ تقػد إجػراءـ الػذيف تػ األفػراد إجابةوفي 
، األسػػػرةالمسػػػاعدة تتمثػػػؿ فػػػي تػػػوفير جيػػػة قانونيػػػة والعنايػػػة الالحقػػػة وعنايػػػة  أف إلػػػى أشػػػارواالمصػػػحة، 
طبيعػػة الخػػدمات االجتماعيػػة تتمثػػؿ  أف، و التعمػػيـ ومرشػػد نفسػػي، ومينػػي والعنايػة الالحقػػة إلػػى باإلضػافة
 وعية والبديؿ والتدخؿ المبكر.في  الت

مػػدمف مخػػدرات  لتحويػػؿتقريػػرا  المقابمػػة معيػػـ  فػػي المصػػحات حػػوؿ إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد إجابػػةوفػػي 
يقومػوف بيػذا  وأنيػـقد قاـ  بتقديـ مئات التقارير  بأنوالبعض  أشارالمحكمة،  أوبحاجة لمعالج لمشرطة 

 آخػروف أكػدالعػالج  وقػد  إلػىلممحػاكـ لتحويػؿ مػدنييف مف عشػريف عامػا بكتابػة تقػارير  أكثرالعمؿ منذ 
المػػػريض  المػػػدمففػػػي الجيػػػات المسػػػؤولة بيػػػدؼ مسػػػاعدة  اً كبيػػػر  اً ف ىنػػػاؾ تعاونػػػاإلجابػػػة، وأعمػػػى ىػػػذه 

والنظػػػر فػػػي وضػػػعو والتخفيػػػػؼ فػػػي محكوميتػػػو ومسػػػاندتو لالسػػػتمرار بعالجػػػو مػػػػف  ،السػػػتكماؿ عالجػػػو
 المخدر.

 اإللزامػيع النظػاـ العالجػي يالمقابمة معيـ  فػي المصػحات حػوؿ تشػج إجراءالذيف تـ  األفراد إجابةوفي 
ذلػػػؾ يكػػػوف مػػػف خػػػالؿ النظػػػاـ االختيػػػاري مػػػع وضػػػع ضػػػوابط  بػػػأفالػػػبعض  أشػػػارحيػػػث  ،االختيػػػاري أـ
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ف المػدمف بعػد خضػوعو لمعػالج سػوؼ أل، أخػرىسػجف ومحفػزات الالعػالج بػدؿ  وتشجيع عممية العػالج,
نو سيقاـو العودة لو. في حيف اإلدماف فإوعندما يختار التخمص مف  ،يعود لنفس البيئة التي يعيش فييا
يعطػػي المتعػػالج حػػؽ  ألنػػوالتفضػػيؿ كػػاف فػػي النظػػاـ االختيػػاري  أف إالفضػػؿ الػػبعض تبنػػي النظػػاميف، 

 اً يكػػوف المػػدمف يشػػكؿ خطػػر  أففػػي حالػػة  اإللزامػػي اإلجبػػاري ويشػػعره بقيمتػػو, ،القػػرار فػػي حياتػػو ومصػػيره
 مع ضرورة متابعتو نفسيا واجتماعيا. خريفاآلوعمى  ،عمى نفسو

ع مػدمني المخػدرات يالمقابمة معيـ  في المصحات حوؿ تشج إجراءالذيف تـ  األفراد إجابةوفي 
المراكػز  إلػىف ذلػؾ ىػو جػزء مػف العمػؿ فػي تحويػؿ المػدمنيف وأبػنعـ  اإلجابةعمى التوجو لمعالج كانت 

ولكػف الميػـ ىػو اقتنػاع المػدمف بضػرورة  ،لػيس الميػـ التشجيع أف إلىالبعض  أشارالعالجية، في حيف 
،  وقػد والتأىيػؿوقد يكوف بالعقػاقير الطبيػة والعػالج النفسػي  ،ندىا سيتوجو لمعالجإدمانو عالتخمص مف 

ذلؾ يتـ مف خالؿ برنامج التوعية الػذي يسػتيدؼ كافػة الشػرائح والمنػاطؽ  أف إلىبعض المقابميف  أشار
 واالستشارة لممدمنيف. اإلرشادمف خالؿ برنامج  وجو الذاتي والمبكر,الت أىميةمع التركيز عمى 

الػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػوؿ توجيػػو البػػرامج نحػػو  فئػػة  اإلعػػالـوسػػائؿ مػػف  األفػػراد أشػػارحيػػث 
التوجيػو  أف إلػىمعيػـ المقابمػة  أجريػتغمػب ممػف أ أشػارغير المتعمميف اـ كالىمػا، حيػث  أـالمتعمميف 

عممػػيف أف التوجيػػو يكػػوف نحػػو فئػػة غيػػر المت إلػػىمػػوعتيف.  فػػي حػػيف ركػػز الػػبعض يكػػوف نحػػو كػػال المج
 . أكثربشكؿ 

حمايػػة  إلػػىالػػذيف تػـ معيػػـ المقابمػػة حػوؿ بػػرامج تيػدؼ  مػػف وزارة الشػػباب والرياضػة  األفػراد أشػػارحيػث 
 ذلػػؾ يػػتـ مػػف خػػالؿ عمػػؿ ورشػػات توعيػػة بػػأفالػػبعض  أشػػارالمػػرأة والطفػػؿ والعائمػػة مػػف اإلدمػػاف، حيػػث 

سػػػتراتيجي ,تػػػـ التشػػػبيؾ مػػػع وحػػػدة مػػػى مػػػا ظيػػػر خػػػالؿ عمميػػػة التخطػػػيط اإلالمخػػػدرات بنػػػاء ع آفػػػةحػػػوؿ 
الشػباب و  ورش توعويػة اسػتيدفت النسػاء , 6مكافحة المخدرات والتنسيؽ لتنفيذ ورش توعية كانت بواقع 

مجتمػع ومؤسسػات ال ،ذلػؾ يػتـ مػف خػالؿ التنسػيؽ مػع شػرطة المكافحػة بػأف آخػروف، وقد بػيف واألطفاؿ
حػػوؿ ىػػذه الظػػاىرة/ ومػػف مػػف خػػالؿ النشػػاطات  اإلعالمػػيوالتسػػميط  ،المحمػػي مػػف خػػالؿ ورش التوعيػػة

وىناؾ شؽ خاص لمحديث عف ىػذه الظػاىرة , مػف خػالؿ  ،الالمنيجية المقدمة لمطالب عمى مدار العاـ
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امج الحمايػة ولػو عالقػة بمجتمػع الجامعػة، وبػر  ،الطالبية,خالؿ مراقبػة مػف ليػـ عالقػة بالموضػوع األطر
 برامج تثقيؼ عف الجريمة وما معناىا, ورشات عمؿ توعوية مع جيات االختصاص.،الصحية,

يااا اايتصااوراتانًؤسساااتانرسااًيةلاا هيااةحااولانطاار انًاهاا نهتعايااميااع ااا ر 

انًخدراتفيفهسطين؟

حوؿ وراتيـ لمؤسسات الرسمية واألىمية حوؿ تصالقائميف عمى ا إلى األسئمةتـ توجيو عدد مف 
 :إجاباتيـي وفيما يأت الطرؽ المثمى لمتعامؿ مع ظاىرة المخدرات في فمسطيف

الطػػرؽ المثمػػى  الػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػوؿ مػػف وزارة الشػػباب والرياضػػة  األفػػراد أشػػارحيػػث 
وخاصػة  ،الطرؽ تتمثؿ فػي التوعيػة أىـ أف إلىالبعض  أشارلمتعامؿ مع المخدرات في فمسطيف، حيث 

تعتبػػػر المرحمػػػة الحرجػػػة فػػػي حيػػػاة كػػػؿ فػػػرد والبدايػػػة لمخػػػروج عػػػف السػػػموؾ  ألنيػػػا ؛حمػػػة المراىقػػػةفػػػي مر 
توعيػة و الموجػودة,  واألعػراؼومرحمة الشػباب لمػا فييػا مػف تمػرد عمػى القػوانيف  اآلخريفوتقميد  المألوؼ،
يجػػادسػػف قػػوانيف صػػارمة لمتعامػػؿ مػػع التجػػار,  و , اآلفػػةحػػوؿ ىػػذه  األىػػؿ مػػف  مكنػػةمتمراكػػز عالجيػػة  وا 
 ضػرورة إلػى آخػروف أشػار، وقػد األشػخاص تأىيػؿ إعػادةالمػدمنيف ولػدييا القػدرة عمػى  األشخاصعالج 
 العقوبػة الرادعػة(,  اسػتخداـ الػوازع  دع التجار والمروجيفر استخداـ القانوف بشكؿ يعمؿ عمى  أوتفعيؿ 

يؽ مػػع كػػؿ مؤسسػػات الػػديني مػػف خػػالؿ  المسػػجد( بضػػرب ىػػذه الظػػاىرة, رفػػع الػػوعي المجتمعػػي بالتنسػػ
 اإلبػػالغ، وركػز بعػػض المقػابميف عمػى ضػرورة واألنشػطةالمجتمػع المحمػي والحكػومي مػف خػػالؿ البػرامج 

المختمفة مع مؤسسػات المجتمػع  األمنية األجيزةليذه المادة المخدرة,  تعاوف  المتعاطيف األشخاصعف 
 واإلعػالـوالمؤسسػات التربويػة  رةاألسػالمحمي وقطاع التربية والتعمػيـ عبػر نشػرات توعويػة عمػى مسػتوى 

, بيػاف خطػورة الظػاىرة األعمػارالمرئي والمسموع, الحػديث بشػكؿ مباشػر مػع الفئػات المسػتيدفة مػف كػؿ 
محاربة التجار والمندسػيف  ,اإلدماففي حاؿ  اإلرادةعمى الجسـ والعقؿ وفقداف  تأثيرىامف خالؿ عرض 

معيػػـ المقابمػػة عمػػى ضػػرورة  أجريػػتبعػػض مػػف  أشػػاروقػػد  ،العقوبػػات أقصػػى بإتبػػاعوالمػػروجيف لمظػػاىرة 
التنبيو  التركيز عمى التوعية الثقافية والتحذير منيا, بناء المجتمع المسمـ و التركيز عمى التوعية الدينية,

العمػؿ عمػى التركيػز عمػى بيئػات تعزيػز وتنميػة ىػذه  ,اآلفػةجػة عػف التعػاطي مػع ىػذه ناتالمخاطر ال إلى
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العقػػػاب الػػرادع الكػػػافي  إيقػػاع القانونيػػة ذات الصػػمة بالموضػػػوع,األحكػػػاـ وير العمػػؿ عمػػػى تطػػ المشػػاكؿ,
 .اآلفةلمتعاطي ىذه 

الطػػرؽ المثمػػى  مػػف وزارة الشػػؤوف االجتماعيػػة الػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػوؿ  األفػػراد أشػػاروقػػد 
 أفب الطػرؽ التػي يجػ أىػـاف  الوقايػة مػف  إلػى األغمب أشارلمتعامؿ مع المخدرات في فمسطيف، حيث 

المؤسسػػػػات الحكوميػػػػة مػػػػف اجػػػػؿ تفػػػػادي مشػػػػكمة المخػػػػدرات مػػػػف خػػػػالؿ التوعيػػػػة  إسػػػػتراتيجيةيكػػػػوف فػػػػي 
تسػػتقبؿ المػػدمنيف بسػػرية تامػػة ودوف المجػػوء لمقضػػاء  األردففػػتح مراكػػز عمػػى غػػرار  وغيرىػػا, اإلعالميػػة

نػز تطبيػؽ قػانوف مروجػي المخػدرات  حتى يتسنى لمف يريد العػالج والتعػافي االلتحػاؽ بيػا, العقوبػات  اؿوا 
 األطفػػاؿنشػػر التوعيػػة الالزمػػة بػػيف فئػػة  إلػػى باإلضػػافةلمتقميػػؿ مػػف البطالػػة،  إسػػتراتيجية إيجػػاد الرادعػػة,
نشػر التوعيػة  والمتابعػة لمشػباب, األىػؿالرقابػة مػف  ,واألسػرةالرقابة الدائمة مف قبؿ الحكومات  والشباب,

معيػػـ المقابمػػة عمػػى  أجريػػتالػػبعض ممػػف  وكيفيػػة مالحظػػة العالمػػات الالزمػػة.  وقػػد ركػػز األىػػاليبػػيف 
تقويػة الػوازع الػديني مػف خػالؿ خطػب الجمعػة فػي  ضرورة عقد ندوات توعوية في المػدارس والجامعػات,

يجاد ،الرقابة والمتابعة المساجد ,  أبنػاءنشػر الػوعي بػيف  زيػادة الرقابػة عمػى فئػة الشػباب, فرص عمؿ, وا 
وضػػػعيـ بالقػػػانوف فػػػي  نيف والمػػػروجيف والتجػػػار قانونيػػػا,ة المػػػدممالحقػػػالمجتمػػػع وخاصػػػة فئػػػة الشػػػباب، و 

صػػالحية وتأىيميػػةمراكػز عالجيػػة  لمحػػد مػػف ظػػاىرة  أسػػرىـمسػػاعدتيـ ضػػمف بػػرامج خاصػػة ومسػػاعدة  ,وا 
ايجاد  المخدرات، وعبر التنسيؽ وتعاوف وتشبيؾ كامؿ ما بيف المؤسسات لممشاركة لمحد مف المخدرات,

ورة المخػػدرات عمػػى المجتمػػع مػػف مػػدارس وجامعػػات ومؤسسػػات,  بػػرامج ثقافيػػة وتوعويػػة تبػػيف مػػدى خطػػ
يجػػادالفقيػػرة والعػػاطميف عػػف العمػػؿ  لألسػػرزيػػادة الػػدعـ المػػالي  قػػوانيف  إيجػػادمشػػاريع اقتصػػادية ليػػـ,   وا 

المخػدرات وتعاقبػػو, تػػوفير مؤسسػػات ومراكػز خاصػػة لمعالجػػة المػػدمنيف وتػػوفير  ـز مػػف يتعػػاطىرادعػة تمػػ
 الفرص ليـ.

مػػف الضػػابطة الجمركيػػة الػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػوؿ الطػػرؽ المثمػػى لمتعامػػؿ مػػع   فػػراداأل أشػػارحيػػث 
 أضػرارذلؾ يتـ مػف خػالؿ عمػؿ ورشػة عمػؿ تشػرح  أف إلى األغمب أشارحيث  ،المخدرات في فمسطيف

المنػاطؽ التػي ي , التركيز عمى عمؿ ورشات عمؿ فػاإلعالـالسمبي, عمؿ ندوات عبر  وأثرىاالمخدرات 
 التركيز عمى المجتمعػات مػف فئػة الشػباب وتوعيػة الناس,معالجػة المػدمنيف, ,اإلسرائيميةمسيطرة تخضع ل
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محاسػبة التجػار  عمػؿ محػالت توعيػة شػاممة, تػوفير تعمػيـ جػامعي مجػاني,و  ,أفضػؿتوفير وضع مػادي 
 بطالػػة,الحػػد مػػف ال لغيػػرىـ، وتقويػػة الػػوازع الػػديني, اً يـ وصػػورىـ ليكػػوف رادعػػبأحكػػاـ عاليػػة ونشػػر أسػػمائ

 تكثيؼ نشرات التوعية.

الطرؽ المثمى لمتعامػؿ مػع مشػكمة  المقابمة معيـ  في المصحات حوؿ إجراءالذيف تـ  األفراد إجابةوفي 
ىيئػػة ليسػػت  أولجنػػة  إقامػػةذلػػؾ يػػتـ مػػف خػػالؿ  أف إلػػىالمقػػابموف  أشػػارالمخػػدرات فػػي فمسػػطيف، حيػػث 

احػػد  رأسػػياواختصاصػػيا واف  يقػػؼ  عمػػى  صػػالحيتياو بقػػرار رئاسػػي بػػؿ بقػػانوف يكػػوف واضػػح مياميػػا 
ف يكػػوف رغبػػة حقيقيػػة لػػدى العػػامميف عمػػى وأ ،وزارة أيوال تتبػػع  ،ويكػػوف ليػػا ميزانيػػة واإلداريػػيفالمينيػػيف 

وطنيػة محػددة مػف قبػؿ كافػة  إسػتراتيجيةترسػـ  أف جؿ مصالح شخصػية,س مف أولي ،مكافحة المخدرات
الوقاية والعالج والمكافحػة مػع وجػود خطػة عمميػة واقعيػة  في مجاؿ واألىميةالمؤسسات العاممة الرسمية 
 يشرؼ عمييا لجنة حيادية.

الػذيف تػـ معيػـ المقابمػة حػوؿ الطػرؽ المثمػى لمتعامػؿ  مف وزارة الشباب والرياضة  األفراد أشارو 
ذلػػػؾ يػػػتـ مػػػف خػػػالؿ القػػػبض عمػػػى مروجػػػي  أف إلػػػىالػػػبعض  أشػػػارحيػػػث  ،مػػػع المخػػػدرات فػػػي فمسػػػطيف

جػػراءالمخػػدرات   أشػػػاروجػػود مستوصػػػفات وعيػػادات خاصػػة لعػػالج المػػروجيف، وقػػد  عقوبػػات مشػػددة, وا 
ضػرورة  تفعيػؿ دور الجامعػات والمػدارس فػي التوعيػة, و توثيػؽ دور االحػتالؿ فػي التػرويج  إلى آخروف

 لممخدرات.

الطػػرؽ تتمثػػؿ فػػي   أف إلػػىالمقابمػػة معيػػـ فػػي وزارة الصػػحة  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد أشػػارحيػػث 
 أفالػدليؿ  بػأفوقػد بػيف الػبعض  ،ـ تقمؿ مف انتشار المخدرات في المجتمػعيالوقاية المعدة مف قبمبرامج 
 بػػأففػػي حػػيف بػػيف الػػبعض  ،و عميػػويأخػػذوف جػػرع اقػػؿ ممػػا بػػدأ أصػػبحواممػػف يػػتـ معػػالجتيـ  اً كبيػػر  اً عػػدد

ثػؿ بػاقي القػانوف ليصػبح م ويجػب تغييػر ،الف القانوف ضػعيؼ وال يوجػد رادع قػوي ؛الطرؽ ليست كافية
 د السجف المؤبدح إلىتتقدـ وتتغير بوجود قوانيف رادعة وعقوبات تصؿ  األمـف الدوؿ أل

يػػد التوعيػػة الضػػرب ب أف إلػػىالمقابمػػة معيػػـ فػػي وزارة الصػػحة  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد أشػػاركمػػا 
عيػة تو  أساسػيدرجػة يسػنيا القػانوف وكحػؿ  أقصػى إلػىفع ا لعقوبػة مف حديد عمى مروجي المخدرات ور 
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، وعػػف اإلدمػػافعػػف  إلبعػػادىـمػػف المنػػزؿ ورعايػػة مػػف الدولػػة لممػػدمنيف  األصػػؿ تنشػػأدينيػػة وتربيػػة مػػف 
رشادوتوعية  لألىؿطريؽ حممة توعية   .لمشباب بمخاطر المخدرات وا 

عػػػػف  األىػػػؿتوعيػػػة  العػػػالج المسػػػتمر, التوعيػػػة, بػػػأفوقػػػد بػػػيف بعػػػض المشػػػاركيف فػػػي المقابمػػػة 
 قبػػؿ المؤسسػػات الحكوميػػة, العقػػاب لمػػف يتعػػاطى مػػف أسػػاليبخػػذ أ خص,مضػػاعفات السػػمبية ليػػذا الشػػال

 واألمػػػففػػػرض السػػػمطة  أىميػػػة إلػػػى باإلضػػػافة ،التػػػي تتعػػػاطى باألشػػػخاصميف صػػػحي خػػػاص تػػػوفير تػػػأ
شياروالتوعية  يجادالخارجيف عف القانوف والمروجيف،  أسماء وا   .وتطوير الموجود منيا التأىيؿمراكز  وا 

التوعيػػة عػػف  أف إلػػىالمقابمػػة معيػػـ فػػي مؤسسػػات القضػػاء  إجػػراءتػػـ الػػذيف  األفػػراد أشػػارحيػػث 
ثػػر عمػػى الجميػػع، وكػػذلؾ عػػف طريػػؽ النضػػاؿ الفمسػػطيني ضػػد ىػػذه اإلسػػالمي، ولمػػا ليػػا أطريػػؽ الػػديف 

المتابعػة, والسػماح  المالحقػة,  إلى باإلضافةالذيف يروجوف ىذه المخدرات،  األشخاصالظاىرة مف قبؿ 
  في النياية.مجراه  يأخذ بأفلمقضاء 

ضػرات محا إعطػاء أفالمقابمة معيـ في حراسػة حػدود الدولػة  إجراءالذيف تـ  األفراد أشارحيث 
ضرارىاتخص مشكمة المخدرات  مناشير إصدارفي جميع المدارس والجامعات,  , تكثيػؼ المحاضػرات وا 
يػة مػف خطػورة فػي التحػرؾ, بػث عمػى التمفزيػوف الفمسػطيني، وتوع األطفػاؿفي ىذا الخصوص، ومتابعة 

 السمبية المترتبة عمى الشخص المتعاطي. واآلثارالسوء  أصحاببمرافقة  اإلدماف

 ,اإلرشػػػػاد إعطػػػػاء أفالمقابمػػػػة معيػػػػـ فػػػػي وزارة الصػػػػحة  إجػػػػراءالػػػػذيف تػػػػـ  األفػػػػراد أشػػػػارحيػػػػث 
كبػػػر وتوضػػػيح حجػػػـ وكبػػػر ىػػػذه المشػػػكمة دور أيكػػػوف لممسػػػاجد ولممػػػدارس,و  أفالتوعية,النصػػػيحة,يجب 

ونشر تجربة المدمنيف عمى المأل، في حيف بيف بعػض المسػتجيبيف  اإلعالـز عمى دور يوالترك(، اآلفة 
العقوبات لممروجيف، ونشر  أقصىوتفعيؿ  ،ذلؾ يتـ مف خالؿ وضع قانوف صاـر بأففي وزارة الصحة 
 وعيػة النػاس، ومػف خػالؿ تػوعيتيـتالصػحي والثقػافي و  باإلرشػادومخػاطر ىػذا المػرض  ،الثفاقة الصحية

د بيف بعض المستجيبيف ، وقصحية أومادية  أومخاطر تعاطي المخدرات سواء مخاطر اجتماعية  إلى
الشػػخص المػػدمف عمػػى المخػػدرات كػػـ ىػػو  إعػػالـفػػي  واإلرشػػادالػػوعظ  أسػػموبذلػػؾ يػػتـ مػػف خػػالؿ  بػػأف

 ،تمػعونعمؿ عمى نشػر بػرامج التوعيػة مػف ناحيػة المج بإدمانيـ،ف المدمنيف لف يحققوا الكثير ، وأمخجؿ
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تساعده في طريقة جديدة وتساعده في مواجية  أشخاصوعمؿ دائرة جديدة مف  ،وعمى تقوية ثقتو بنفسو
 السمبية أفكاره

الطػرؽ المثمػى  إلػىمكافحػة المخػدرات  إدارةالمقابمة معيـ في  إجراءالذيف تـ  األفراد أشارحيث 
بطالػػة والتطبيػػؽ لمقػػانوف بشػػكؿ ومعالجػػة مشػػكمة ال تجزئػػةبػػدوف  األصػػعدةالعمػػؿ عمػػى جميػػع تتمثػػؿ فػػي 

 فػػي جعػػؿ كػػؿ مػواطف فمسػػطيني رجػػؿ أمػػف وأيضػاصػاـر والتعػػاوف مػػف قبػؿ مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني، 
الحػـز  تضافر الجيود مف خالؿ عمؿ شراكة فعمية بيف مؤسسات الدولػة, ,اآلفةفي محاربة ىذه  اً وشريك

مػيـ ودور العبػادة المسػؤولية لنشػر ثقافػة في تطبيػؽ  القػانوف الصػادر بمرسػـو رئاسػي, تحميػؿ منػابر التع
 رادعة ليذه العادة الدخيمة والمعيبة عمى مجتمع كالمجتمع الفمسطيني.

تطبيػؽ القػانوف  إلػىالمقابمة معيـ في قسـ مكافحة المخدرات  إجراءالذيف تـ  األفراد أشارحيث 
الالزمػػػة لمعمػػػؿ, تػػػوفير ميزانيػػػة  اإلمكانيػػػات, تػػػوفير األفػػػرعزيػػػادة القػػػوة العاممػػػة لػػػدى  الفمسػػػطيني الجديػػػد,

الميمػػػات خػػػارج  إلغػػػاء, اإلسػػػرائيميةرئاسػػػي يضػػػبط حممػػػة اليويػػػة  أمػػػر أوف قػػػانوف سػػػ, لػػػادارةتشػػػغيمية 
 والتكاثؼ,  التشابؾ اآلفةلمحد مف انتشار  واإلرشاداختصاص مكافحة المخدرات, تكثيؼ برامج التوعية 

ج ثقافيػػة واجتماعيػػة لتعبئػػة فػػراغ المػػراىقيف  الفئػػة بػػرام إيجػػادمػػع مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني والحكػػومي, 
ضػػرورة زيػػػادة القػػػوة الشػػػرطية العاممػػػة فػػي ىػػػذا المجػػػاؿ مػػػع تػػػوفير  إلػػػىالػػػبعض  أشػػػاركمػػػا  ،المسػػتيدفة 
الالزمة ليـ , الحـز في تطبيؽ القانوف الفمسطيني وتجنيد مؤسسات المجتمع المحمي المدني  اإلمكانيات

واالىػـ مػف كػؿ مػا سػبؽ  ،المخدرات آفةزيادة البرامج التوعوية مف مخاطر والحكومي والقوى السياسية و 
مػػف البطالػػة الشػػديدة،  التػػي تعػػاني الشػػبابفئػػة  إلػػىالعمػػؿ الجػػاد عمػػى خمػػؽ فػػرص عمػػؿ وبشػػكؿ خػػاص 

وعػػدـ التيػػاوف مػػع تجػػار المخػػدرات وزيػػادة عػػدد مػػف  ،وضػػع قػػانوف قضػػائي رادع ومشػػدد إلػػى باإلضػػافة
يكوف ىناؾ اىتماـ مف  أفيجب  بأنو آخروفات والجريمة بشكؿ عاـ، وقد بيف يعمؿ في مكافحة المخدر 

رادعػة  منيف, وأحكػاـيكػوف ىنػاؾ مصػحة عػالج لممػد أفيجب و  مكافحة المخدرات , إلدارةقبؿ الحكومة 
فػتح فػرع و التوعيػة المسػتمرة بالتعػاوف مػع المجتمػع المػدني والمؤسسػات الحكوميػة, و لممروجيف والتجػار,  

 ة عمى المعابر الحدودية وزيادة قوة مكافحة المخدرات.لممكافح
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الذيف تػـ معيػـ المقابمػة حػوؿ الطػرؽ األفضػؿ لمتعامػؿ مػع مشػكمة  اإلعالـوسائؿ  األفراد أشارو 
، رع قػوانيف بالقضػاء عمييػا بالسػوؽ السػوداءأف تشػيجػب   أنػو إلػى أشػارواالمخدرات في فمسطيف، حيث 

ف ، وأمتابعػػػة المتعػػػاطيف فػػػي كافػػػة المناطؽ,ومعاقبػػػة المتعػػػاطيفبالمجتمعػػػات المتحضػػػرة، وضػػػرورة  أو
نيا الحػد مػف مسطيني بتكثيؼ البػرامج التػي مػف شػأتكوف مف خالؿ التوعية لممجتمع الف أفيجب  األولية

ي حػػاؿ كػػاف والمتعػػاطي فػ ،جػؿ التعامػػؿ مػػع الشػخصمة, والتنسػيؽ مػػع جيػػات مختصػة مػػف أىػذه المشػػك
 اإلذاعػػات فػػيمػػؿ بػػرامج توعيػػة ع أىميػػة إلػػىالػػبعض  أشػػارحػػيف ، فػػي ىنػػاؾ اكتشػػاؼ شػػخص متعػػاط  

صػدارصفحات التواصؿ االجتماعية,  عمؿ مقاطع توعية ونشرىا عمىو  والتمفزيونات, عقوبػات رادعػة  وا 
بحؽ تجار المخدرات وبحؽ المتعاطيف، وقد ركز بعض المقابميف عمى ضرورة  التعرؼ عمى سػموكيات 

الضػػمير والتركيػػز عمػػى العػػالج النفسػػي  بتأنيػػبحسػػيس المتعػػاطي عػػالج نفسػػي وت متعػػاطي المخػػدرات,
 والتعميـ. اإلقناع بأسموبمف الجسدي والتعامؿ  أكثر

المقابمػػة معيػػـ  فػػي المصػػحات حػػوؿ معػػدؿ انتشػػار تعػػاطي  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد إجابػػةوفػػي 
العتبار اخذ بعيف أوقائي ي برنامج أي إعدادانو وعند  إلى أشاروا ،لبرامج الوقاية إعدادؾالمخدرات عند 

ال يوجػد بػرامج فػي مراكػز الصػحة  بأنػوالبعض  أشارالعديد مف العوامؿ الخاصة بالفئة المستيدفة، كما 
ولػيس المػدمنيف، فػي  ،والعقميػة ةالنفسػي األمػراضمػع  األصػؿوال بد العمؿ في ىذه المراكز فػي  ،النفسية
سيا مثؿ دراسة قامت بيا جمعيػة الصػديؽ الطيػب ذلؾ يتـ بجيد المؤسسة نف أف إلىالبعض  أشارحيف 
برامج التوعيػة واتجاىػات الطمبػة نحػو  أىميةحوؿ  2006دراسة سنة و عمى طمبة المدارس  1991سنة 

 تعاطي المخدرات.

الذيف تـ معيـ المقابمػة حػوؿ الطػرؽ المتبعػة فػي البػرامج لػديكـ  اإلعالـوسائؿ  أفراد أشارحيث 
 واألبحػػػػػاثتكػػػػػوف قائمػػػػػة بنػػػػػاء عمػػػػػى الدراسػػػػػات  أنيػػػػػا إلػػػػػى ،الػػػػػبعض أشػػػػػارحيػػػػػث  ،تحػػػػػذير أـتوعيػػػػػة 

 بػػأففقػػد بينػػوا  آخػػروف أمػػا ،أكثػػر اً اليػػدؼ يكػػوف توعويػػ أف إلػػىالػػبعض  أشػػار، فػػي حػػيف واإلحصػػائييف
 كبر.بشكؿ أالطرؽ تكوف ىادفة نحو التحذير 
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فيانتعايميا يتصوراتانًؤسساتانرسًيةلاا هيةحولانصعوتاتلانًشكالتانتيتواجههى

يع ا ر انًخدراتفيفهسطين؟

حػػػوؿ لمؤسسػػػات الرسػػػمية واألىميػػػة حػػػوؿ تصػػػوراتيـ االقػػػائميف عمػػػى  إلػػػى األسػػػئمةتػػػـ توجيػػػو عػػػدد مػػػف 
 يػػػػأتي وفيمػػػػا ظػػػػاىرة المخػػػػدرات فػػػػي فمسػػػػطيف مػػػػع الصػػػػعوبات والمشػػػػكالت التػػػػي تػػػػواجييـ فػػػػي التعامػػػػؿ

 :إجاباتيـ

ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف  إلػػػى أفة معيػػػـ فػػػي المصػػػحات المقابمػػػ إجػػػراءالػػػذيف تػػػـ  األفػػػراد أشػػػارحيػػػث 
قمػػة الػػدعـ خاصػػة لموضػػوع العػػالج والػػذي و  البيروقراطيػػة مػػف المؤسسػػات الحكوميػػة, :أىميػػاالصػػعوبات 

 أساسػاعدـ استمرارية المشاريع والتي و  عدـ توفر تنوع في الخدمات العالجية,و  يقع عمى عاتؽ العائمة ,
المػػػدمف عنػػػدما يحضػػػر لممركػػػز  ،تتعمػػػؽ فقػػػط برغبػػػة الممػػػوؿو  وأخالقيػػػةمينيػػػة  ضػػػوابط أليال تخضػػػع 

الحصػوؿ عمػى بػديؿ لممخػدر خاصػة عنػدما ال يكػوف لديػو اي  بيدؼ واحػد فقػط وىػو يأتيفانو  ،لمعالج
يػػة الحقػػة  عػػدـ وجػػود بػػرامج الحقػػة  رعاو  المتعػػالجيف, عػػدـ وجػػود قػػوانيف تحمػػي، و مػػاؿ لشػػراء المخػػدر

 ,واألسػػرتكػػاليؼ العػػالج العاليػػة فػػوؽ قػػدرة المتعػػالجيف و  بعالجػػو,المتعػػافي  تسػػاىـ فػػي اسػػتمرار المػػدمف
 عدـ وجود نظاـ عالجي واضح في فمسطيف ,قوانيف خاصة بالعالجو 

 اإلمكانيػاتقمػة  أف اسػة حػدود الدولػة إالالمقابمة معيـ في حر  إجراءالذيف تـ  األفراد أشارحيث 
جميػػع المنػػاطؽ  إلػػىعػػدـ الوصػػوؿ  إلػػىالػػبعض  أشػػارة مكافحػػة المخػػدرات. وقػػد يػػىػػي السػػبب فػػي مواج

 عمى كؿ المناطؽ. األمنيةداخؿ الضفة والسيطرة عمى جميع الطرؽ، وعدـ فرض السيطرة 

التقسػيمات  أف إلػىمكافحػة المخػدرات  إدارةالمقابمة معيـ في  إجراءالذيف تـ  األفراد أشارحيث 
 إشػػارة إلػى باإلضػافةقيػة السياسػػية مسػموح حسػػب تصػنيفات االتفاغيػر الو الجغرافيػة المسػموح بيػا العمػػؿ 

مػع اتسػاع رقعػة  اإلمكانيػاتوجود تجمعػات سػكانية خػارج السػيطرة الفمسػطينية,عدـ تناسػب  إلى البعض
وعػػدـ السػػيطرة الكاممػػة عمػػى مػػداخؿ المحافظػػة  ،والػػدعـ الموجسػػتي ،الخدمػػة مػػف خػػالؿ الكػػادر البشػػري

 ...الفمسطينيةمصحات خاصة لمدولة  وعدـ وجود اإلسرائيمي،واالنفتاح المباشر مع الجانب 
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المسماة  المناطؽ أف إلىالمقابمة معيـ في قسـ مكافحة المخدرات  إجراءالذيف تـ  األفراد أشارو 
C  قمػػة الكػػادر العامػػؿ, و االسػػتخبارات  عمػػؿ فقػػط(,  أوالشػػكاوي المقدمػػة ضػػدنا لػػدى النيابػػة العسػػكرية و
المشػكالت  أىػـ أف إلػى آخػروفوازنػة تشػغيمية، وقػد نػوه عػدـ وجػود مو كثرة المداخؿ المؤدية لممحافظة, و 

وتقسيـ المناطؽ مف قبؿ  ،والصعوبات تتمثؿ في النقص في عدد العامميف مع اتساع المساحة الجغرافية
وعػػػدـ وجػػػود موازنػػػة  ،والييػػػا ،نتونػػػات يصػػػعب التنقػػػؿ منيػػػاك إلػػػىوتحويميػػػا  ،-A-B-C إلػػػىاالحػػػتالؿ 

 المخػػدرات, آفػػةمػػع الشػػرطة بخصػػوص  األىػػاليقمػػة تعػػاوف  أف إلػػى آخػػروف أشػػارتشػػغيمية لمفػػروع، وقػػد 
الشػعور بكػره و  نػداء فػي حػاالت المخػدرات, أليعدـ سػرعة الشػرطة لالسػتجابة و  الخوؼ مف الفضيحة,و 

 بيـ.اغمب الشباب في المحيط الخاص 

فنيػػة  أويػػة إدار  أوالػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػوؿ صػػعوبات ماليػػة  اإلعػػالـوسػػائؿ  مػػف األفػػراد أشػػار وقػػد
الػبعض  أشػارال توجػد مثػؿ ىػذه الصػعوبات، وقػد  بأنػو األغمب أشارتجعؿ تنفيذ البرنامج صعبا، حيث 

داريةىناؾ صعوبات مالية  أف إلى  تواجو تنفيذ مثؿ ىذه البرامج.  وا 

مف الضابطة الجمركية الذيف تـ معيـ المقابمة حػوؿ المشػاكؿ التػي تػواجييـ فػي عمميػـ،   األفراد أشارو 
تكمف في عدـ السيطرة عمػى المنػاطؽ  أنياالمعوقات حسب نظر المستجيبيف عمى  أىـالتي تتمثؿ في و 

وعدـ وعي المواطف الذي يسكف في تمؾ المناطؽ،  وعدـ وجود حدود, اإلسرائيمية،التي تخضع لمسيطرة 
الماليػة  اإلمكانيػاتتقسيمات منػاطؽ الضػفة التػي تحػد مػف حػركتيـ بحريػة وسػرعة وعػدـ تػوفر  أفحيث 

 والبشرية.

المشػػػاكؿ التػػػػي  مػػػف وزارة الشػػػػؤوف االجتماعيػػػة الػػػذيف تػػػـ معيػػػػـ المقابمػػػة حػػػوؿ  األفػػػراد أشػػػارو 
 أشارتواجيؾ في تقبؿ برنامجؾ المعد مف قبؿ البرامج العالجية األخرى المعدة مف قبؿ الشركاء، حيث 

لػػذا نتعامػػؿ مػػع بعػػض  ؛راتلػػيس لنػػا برنػػامج لمكافحػػة المخػػد بأنػػومعيػػـ المقابمػػة  أجريػػتممػػف  األغمػػب
الػبعض  وأشػارمف الخطة العالجية التحويؿ لمؤسسات تعمؿ في ىذا المجاؿ،  اً القضايا التي يكوف جزء

الشػػخص المػػدمف بانػػو مذنب,قمػػة الكػػوادر البشػػرية فػػي ىػػذا  إلػػىنظػػرة المجتمػػع  قمػػة الػػدعـ المػػالي, إلػػى
 ه الظاىرة.المجاؿ، وعدـ وجود تعاوف كاؼ ما بيف المؤسسات لمحد مف ىذ
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المقابمػػة معيػػـ فػػي حراسػػة حػػدود الدولػػة بػػالنفي عمػػى القػػدرة عمػػى  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد أشػػارو 
 وذلؾ بسبب لمتقسيمات الجغرافية وتصنيؼ المناطؽ ،ركة التنقؿحالسيطرة عمى 

، المشاكؿ التي تػواجييـ الذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ مف وزارة الشباب والرياضة  األفراد أشارو 
 ىناؾ مشاكؿ عامة تواجو الجميع. أف إلىالبعض  أشارال يوجد مشاكؿ، وقد  بأنو األغمب أشارحيث 

الصػػػعوبات التػػػي  الػػػذيف تػػػـ معيػػػـ المقابمػػػة حػػػوؿ مػػػف وزارة الشػػػباب والرياضػػػة  األفػػػراد أشػػػارو 
 أمػػانػػو ال توجػػد صػػعوبات حقيقيػػة، أ إلػػىالػػبعض  أشػػارتػػواجيكـ فػػي تنظػػيـ وتقػػديـ تمػػؾ البػػرامج، حيػػث 

والحػديث عػف ىػذه  ،والتػردد فػي تمبيػة دعػوات الحضػور أحيانافي عامؿ الوقت والخوؼ  رأوافقد  آخروف
متخصصػػيف لمحػػديث بشػػكؿ مسػػتداـ عػػف الظػػاىرة  أنػػاس إلػػىالحاجػػة  أف إلػػىالمػػادة، وقػػد نػػوه الػػبعض 

 أفبػػػػالنباتػػػػات والمػػػػواد السػػػػامة والمخػػػػدرة، وقػػػػد بػػػػيف الػػػػبعض  وأشػػػػكاؿ أنػػػػواع عػػػػدـ معرفػػػػة و  وخطورتيػػػػا,
تنظػػػيـ  إشػػػكالية بػػػأف آخػػػروف ورأىعػػػدـ وجػػػود كػػػوادر مؤىمػػػة، و ضػػػعؼ التمويػػػؿ,  الصػػػعوبات تكمػػػف فػػػي

منظومػة و  العػالج والجيػة المسػؤولة, وتقبػؿ المجتمػع لمصػراحة العمنيػة, البرامج تكمػف فػي الثقافػة العامػة,
 ير الئقة.الجريمة وبطرؽ غ إخفاءوالعادات النافذة في البمد ومساىمتيا في  واألعراؼ القيـ,

الطػاقـ  أفػرادالمقابمػة معيػـ  فػي المصػحات حػوؿ كػوف جميػع  إجراءالذيف تـ  األفراد إجابةوفي 
لػػيس الجميػػع  بأنػػو األغمػػب أشػػارحيػػث  ،لػػذلؾ الػػذي يعمػػؿ فػػي المصػػحة  فػػي مكافحػػة اإلدمػػاف مػػؤىالً 

 إلػػىعض ذلػؾ ولكػف مػػف يتعامػؿ بشػػكؿ مباشػر مػػع المػدمنيف وعائمتػو يكػػوف مػؤىال، وقػػد عػزا الػػب ،مػؤىالً 
 كونو ال يعمؿ في ىذا المجاؿ.

القضػػػػاء  أف إلػػػػىالمقابمػػػػة معيػػػػـ فػػػػي مؤسسػػػػات القضػػػػاء  إجػػػػراءالػػػػذيف تػػػػـ  األفػػػػراد أشػػػػارحيػػػػث 
ولكف معيقػات كثيػرة تمنػع تطبيقػو عمػى النحػو  ،الفمسطيني لو جميع الحقوؽ لفرض القانوف عمى الجميع

 المطموب.

القضػػػػاء  أف إلػػػػىمعيػػػػـ فػػػػي مؤسسػػػػات القضػػػػاء المقابمػػػػة  إجػػػػراءالػػػػذيف تػػػػـ  األفػػػػراد أشػػػػارحيػػػػث 
 إلػػىنػػو بحاجػػة أ إال،  ى كافػػة جػػرائـ المخػػدرات بشػػكؿ نسػػبيالفمسػػطيني قػػادر عمػػى تطبيػػؽ العقوبػػات عمػػ

 إلػػػى باإلضػػافة، اآلفػػةصػػرامة لمالحقػػػة ىػػذه  أكثػػروكػػذلؾ وجػػػود نظػػاـ عقوبػػات  أكثػػر،تضػػافر الجيػػود 
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الجيػات العميػا الرسػمية وعػدـ التػدخؿ فػي  مؤسسػات القضػاء صػالحيات مػف قبػؿ إعطاءيتـ  أفضرورة 
  عممو.

يااا اايتصااوراتانًؤسساااتانرسااًيةلاا هيااةحااولانعالتااةتااينانًؤسساااتانرسااًيةلا  هيااة

لتعالنهافيانتعايميع ا ر انًخدراتفيفهسطين؟

وؿ حػػػالقػػػائميف عمػػػى لممؤسسػػػات الرسػػػمية واألىميػػػة حػػػوؿ تصػػػوراتيـ  إلػػػى األسػػػئمةتػػػـ توجيػػػو عػػػدد مػػػف 
ي يػػػػأت وفيمػػػػا ظػػػػاىرة المخػػػػدرات فػػػػي فمسػػػػطيف مػػػػع الصػػػػعوبات والمشػػػػكالت التػػػػي تػػػػواجييـ فػػػػي التعامػػػػؿ

 :إجاباتيـ

عالقػػة  أنيػػا إلػػىمكافحػػة المخػػدرات  إدارةالمقابمػػة معيػػـ فػػي  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد أشػػارحيػػث 
ركة لمحػػد مػػف ىػػذه فػػي جميػػع المحافظػػات، ومشػػت وأفرعيػػاالعامػػة لمكافحػػة المخػػدرات  اإلدارةتكامميػػة بػػيف 

 ورأس ،وىذه العالقة مبنية عمى النظـ والموائح المؤسساتية الصادرة في قيادة الشرطة اإلمكافقدر  اآلفة
 وكذلؾ مف خالؿ المواطنة في ىذا البمد الفمسطيني. ،مكافحة المخدرات إدارة

 أفباعتبػار  أنيػا إلػىالمقابمة معيـ في قسـ مكافحػة المخػدرات  إجراءالذيف تـ  األفراد أشاروقد 
بيػذه  أتمتػع وأنا ،نكوف جسما متكامال تربطنا عالقات مينية جيدة أفواحدة واليدؼ واحد فيجب  اإلدارة
دارة واألفرع اإلدارةوعمى تواصؿ دائـ مع  ،الصفة ونعمػؿ  وأقسػاميا أفرعيػاالمكافحة ىي مرجعية لكؿ  وا 

 ،حسػب مػا يقتضػيو العمػؿ جيػدة األخػرىلفػروع ومػع ا ،المكافحة بإدارةوعمى اتصاؿ دائـ  ،بمينية كاممة
 أيةص ترد تخ معمومة أيةالمدراء لمتبمي  عف  إلىوىناؾ تواصؿ بعد الرجوع  ،ونحف جسـ واحد متكامؿ

المسػػاعدة والتفتػػيش  أوالقػػبض  إلقػػاءالعالقػػات جيػػدة سػػواء كانػػت فػػي  ،محافظػػة مػػف محافظػػات الػػوطف
عالقػػة جيػػدة  عالقػػة شػػراكة  ،وىػػي قػػوة مسػػاندة لنػػا ،اتعالقػػة قويػػة ومكممػػة لعممنػػا فػػي مكافحػػة المخػػدر 

ا العمػػؿ دوف نػػعالقػػة المػػرؤوس بػػالرئيس حيػػث ال يمكػػف ل، ال نسػػتطيع العمػػؿ األقسػػاـومسػػاندة وبػػدوف 
وىذا يعتبر عالقة تكاممية عالقة جيدة وعالقة تعاوف في العمؿ عالقػة جيػدة وعالقػة  اإلدارة إلىالرجوع 

 ،العالقػػػة بيننػػػا عالقػػػة مكممػػػة لػػػبعض ،لعمػػػؿ عالقػػػة جيػػػدة جػػػدا بػػػؿ ممتػػػازةتػػػرابط والعمػػػؿ والتعػػػاوف فػػػي ا
نعمػػؿ عمػػى محاربػػة وضػػع انتشػػار المخػػدرات فػػي فمسػػطيف عالقػػة قويػػة جػػدا  األقسػػاـفجميعنػػا فػػي تمػػؾ 

كؿ فػػي جديػػد فػػي فمسػػطيف ىػػي عالقػػة شػػديدة بيػػنيـ لحػػؿ المشػػا أي أومعمومػػات  أي بػػأوؿ أوؿومتابعػػة 
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جػؿ ، وتنسػيؽ مكثػؼ وتعامػؿ إيجػابي مػف اجؿ الحفاظ عمييـ عالقة قويةأ المخدرات ودمار الشباب مف
ومف خالؿ مدير الفرع عمى اتصاؿ  ،كنائب مدير فرع مكافحة المخدرات أنا ،منع ىذه الظاىرة والسموـ
مكافحػػة المخػػدرات  بػػإدارةعالقتػػي  األخػػرىوالعمميػػة وكػػذلؾ مػػع الفػػروع  اإلداريػػةدائػػـ فػػي كافػػة الجوانػػب 

 ية.إدار عالقة 

أنيػا عالقػة تعػاوف  إلػىمكافحػة المخػدرات  إدارةالمقابمػة معيػـ فػي  إجراءالذيف تـ  األفراد أشارو 
ولكف لـ نممس العقوبات الصارمة مف ناحية القضاء ضد تجار ومصػنعي وزراع المػواد  ،يجابي وجديإ

عمػػى الشػػراكة  المخػػدرة، ىنػػاؾ تعػػاوف تكػػاممي كوننػػا الضػػابطة العدليػػة والمختصػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ مبنػػي
المقابمػة معيػـ فػي  إجػراءالػذيف تػـ  األفػراد أشػار. حيػث واألماف األمفعمى تقديـ خدمة لممواطف وتوفير 

رجػػوع  إففػوذلػػؾ مػف خػػالؿ االسػتجابة لمػذكرات الشػػيود  ،عالقػة جيػدة يػػاأن إلػىقسػـ مكافحػة المخػػدرات 
فيػػػي مقتصػػػرة عمػػػى  ،نسػػػبة لمقضػػػاءبال أمػػػا ،النيابػػػة العامػػػة إلػػػىعناصػػػر المكافحػػػة مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة 

 تواصػػػؿ وعػػػدـ وضػػػع قػػػانوف مشػػػدد بقضػػػاياضػػػعؼ ال ،الشػػػيادات فػػػي القضػػػايا التػػػي تخػػػص المخػػػدرات
وىػػو قسػػـ  ،ف التعامػػؿ يػػتـ مػػف قبػػؿ جيػػة االختصػػاص، ألالمخػػدرات ال يوجػػد تعامػػؿ بيننػػا وبػػيف القضػػاء

المحكمػػة جيػػد  أمػػاـية منظػػورة قضػػ أيػػةالشػػيادة فػػي  أداء إالومػػا عمينػػا  ،التحقيػػؽ فػػي كػػؿ مديريػػة شػػرطة
مكافحػة المخػدرات شػرطة لمكافحػة مػع القضػاء  إدارةالتعػاوف بػيف  ،جيد الشيادة في قضايا الضػبط جيػد

حالتيػػاوتػػتمخص فػػي تطبيػػؽ القػػانوف مػػف جانبنػػا فػػي قضػػايا الضػػبط  ،جيػػدة بشػػكؿ سػػميـ لمقضػػاء جيػػد  وا 
رادعػػة فػػي  أحكػػاـ إصػػداروعػػدـ  ،تعػػاوف جيػػد بشػػكؿ عػػاـ جيػػدة,لكف ىنػػاؾ مالحظػػة ىػػو تيػػاوف القضػػاء

ويقػـو بالتشػديد  أكثػريرقػى  أفجيػدة جػدا القضػاء جيػد ولكػف يجػب  ,أحوالػو أحسفكثير مف القضايا في 
التعػػػاوف  أقػػػوىف القضػػػاء يسػػػاعدنا فػػػي محاربػػػة المخػػػدرات بشػػػكؿ أقػػػوى، ألوينفػػػذ القػػػانوف بشػػػكؿ  أكثػػػر،

وف لدينا اتصاؿ شبو يومي ىو تعاوف في يك أفويجب  ،نكمؿ بعضنا البعض ألننا ؛واالتصاؿ جيد جدا
والقػرب  بػوحسػب معرفتيػا  إحضػارهتيـ الػذي يػتـ مػالقانوف وتحػرييـ عمػى ال إالوال يوجد  ،ضمف القانوف

حضػارهالقػبض عمػى المتعػاطي  بإلقػاءمنو تعاوف جيد جػدا  التعػاوف بػيف  األصػوؿالقضػاء حسػب  إلػى وا 
والتعػاوف مػع  القانونيػة وصػحتيا, اإلجػراءاتة الستكماؿ جياز الشرطة والنيابة العامة ىي عالقة تكاممي

أي ولكف المشكمة تكمف في القانوف الموجػود  ،القضاء محكوـ بقانوف مكافحة المخدرات جيد بشكؿ عاـ
 .نو ضعيؼأ
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مشػاركة المعمومػات مػع  إلػىالمقابمة معيػـ فػي حراسػة حػدود الدولػة بػالنفي  إجراءالذيف تـ  األفراد أشارو 
نمػػاميػػة أخػػرى لمكافحػػة المخػػدرات، منظمػػات حكو   األمػػفمػػع رجػػاؿ  اركة فػػي المعمومػػات فقػػطتػػتـ المشػػ وا 

مناشػػػػير ومحاضػػػػرات فػػػػي جميػػػػع المػػػػػدارس  إصػػػػدارومػػػػف خػػػػػالؿ  والمػػػػواطنيف الغيػػػػوريف عمػػػػى الػػػػوطف
انػػو يشػػارؾ ولكػػف المؤسسػػات غيػػر  إلػػىالػػبعض  أشػػاروالجامعػػات لتعريػػؼ المػػواطف بخطرىػػا، فػػي حػػيف 

 ىذا الوضع. ميتمة بشكؿ ممحوظ في

الػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػكؿ التعػػاكف مػػع مؤسسػػات  مػػف كزارة الشػػباب كالرياضػػة األفػػراد أشػػارك 
كبػاف  باإليجػاب،معيػـ المقابمػة  أجريػتغير حككميػة، حيػث كانػت اسػتجابات جميػع مػف  أكحككمية 

  .المؤسساتمع كافة   ن ىناؾ تعاكن

طبيعػػػة التعػػػاوف مػػػع  تػػػـ معيػػػـ المقابمػػػة حػػػوؿالػػػذيف  مػػػف وزارة الشػػػباب والرياضػػػة األفػػػراد أشػػػارو 
ىنػػاؾ  أف إلػػىبعػػض المقػػابميف  أشػػار، حيػػث اإلدمػػافغيػػر حكوميػػة فػػي مكافحػػة  أومؤسسػػات حكوميػػة 

مؤسسػػات المجتمػػػع المحمػػػي، وعػػف طريػػػؽ بػػػرامج و  مػػػع  مركػػز الشػػػرطة فػػػرع مكافحػػة المخػػػدرات, اً تعاونػػ
 واإلرشػادسػيؽ فػي تنفيػذ ورش  التوعيػة توعوية وحمالت، وعػف طريػؽ مكافحػة المخػدرات مػف خػالؿ التن

 . أخرىتعاوف مع مؤسسات  أيانو ال يوجد  إلىالبعض  أشارحوؿ ىذه الظاىرة، في حيف 

التعاوف مع مؤسسػات  مف وزارة الشؤوف االجتماعية الذيف تـ معيـ المقابمة حوؿ  األفراد أشارو 
التعػػاوف يػػتـ مػػع  أف مثػػؿ ىػػذا لػػىإ األغمػػب أشػػار، حيػػث اإلدمػػافغيػػر حكوميػػة فػػي مكافحػػة  أوحكوميػػة 

فػػي  اً كبيػػر  اً ىنػػاؾ نقصػػ بػػأفعممػػا  إيػػواءالقضػػايا المستعصػػية يػػتـ تحويميػػا لمراكػػز  أمػػاالقضػػايا البسػػيطة ,
ولػيس  ،مرضى أنيـ.طرح مشكمة مدمني المخدرات عمى ،المؤسسات التي تتعامؿ مع مدمني المخدرات

البعض  وأشار ،لمتعامؿ مع مشكمة المخدرات إستراتيجيةتشكيؿ شبكة مف المؤسسات بوضع و  مجرميف,
التعاوف  صوصاً وخ اف التعاوف يكوف مف خالؿ التبمي  عف متعاطي المخدرات في جيات المختصة إلى

االسػػتراتيجيات تكمػػف فػػي الشػػراكة والتواصػػؿ بػػيف  والمؤسسػػات المختصػػة, والتأىيػػؿ اإلصػػالحمػػع مراكػػز 
 كافة مؤسساتنا الحكومية والخاصة 

كيفيػػػػة التعػػػػاوف مػػػػع  مػػػػف الضػػػػابطة الجمركيػػػػة الػػػػذيف تػػػػـ معيػػػػـ المقابمػػػػة حػػػػوؿ  راداألفػػػػ أشػػػػارو 
التعػاوف يػتـ مػف خػالؿ  العمػؿ عمػى التعػاوف  أف إلػىالبعض  أشارالمؤسسات الحكومية األخرى، حيث 
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ركػػػزوا عمػػػى جانػػػب المشػػػاركة فػػػي  وآخػػػروفوذلػػػؾ حسػػػب االختصػػػاص،  ،وتبػػػادؿ المعمومػػػات ،المشػػػترؾ
المشػاركة تػتـ مػف خػالؿ مشػاركة المعمومػات   بػأف آخػروفوبالمتابعػة، وبػيف وضع خطط عمؿ متجانسة 

    المطموبيف بتجارة المخدرات. أسماءحوؿ 

الذيف تـ معيـ المقابمػة حػوؿ التنسػيؽ مػع بػرامج أخػرى لتجنػب  اإلعالـوسائؿ  أفراد أشارحيث 
ج أخرى لتجنػب النتػائج السػمبية، لتنسيؽ مع برامايتـ  بأنو باإليجاب األغمب أشارحيث  ،النتائج السمبية

 ال يتـ التنسيؽ.  أنو إلىالبعض  أشارفي حيف 

المقابمػة معيػـ  فػي المصػحات حػوؿ تنسػيؽ بػيف المصػػحات  إجػراءالػذيف تػـ  األفػراد إجابػةوفػي 
 أدنػػىال يوجػػد  بأنػػومعيػػـ المقابمػػة  أجريػػتممػػف  األغمػػب أشػػارحيػػث  ،التػػي تعػػالج اإلدمػػاف فػػي فمسػػطيف

نمػػا اً التنسػػيؽ لػػيس كبيػػر  إلػػىالػػبعض  أشػػارفكػػؿ يغنػػي عمػػى لػػياله، وقػػد  ،يؽمسػػتوى مػػف التنسػػ التنسػػيؽ  وا 
وخاصػػة مػػف قبػػؿ المجنػػة المقدسػػية العميػػا لمكافحػػة  األغمػػبمػػف خػػالؿ المؤسسػػات الرسػػمية عمػػى  يػػأتي

 المخدرات وحديث جدا.

بػػػيف المقابمػػػة معيػػػـ  فػػػي المصػػػحات حػػػوؿ تػػػوافر تعػػػاوف  إجػػػراءالػػػذيف تػػػـ  األفػػػراد إجابػػػةوفػػػي 
بػػالنفي  األغمػػب أشػػارالمنظمػػات الحكوميػػة فػػي رسػػـ السياسػػات لمكافحػػة المخػػدرات فػػي فمسػػطيف، حيػػث 

 بشكؿ شكمي. اً ف وجد يكوف تعاونوغياب مثؿ ىذا التعاوف، وا  

 ؟ؿ عمى مكافحة المخدرات في فمسطيفـ العميما ىي تصكرات المؤسسات الرسمية كاألىمية حكؿ تقي

حوؿ لمؤسسات الرسمية واألىمية حوؿ تصوراتيـ االقائميف عمى  ىإل األسئمةتـ توجيو عدد مف 
 جاباتيـ:يأتي إ وفيماتقيـ العمؿ عمى مكافحة المخدرات في فمسطيف 

مػػػف الضػػػابطة الجمركيػػػة الػػػذيف تػػػـ معيػػػـ المقابمػػػة حػػػوؿ تقػػػيـ العمػػػؿ عمػػػى  األفػػػراد أشػػػارحيػػػث 
وخاصػػة فػػي ظػػؿ الظػػروؼ  ،دالعمػػؿ جيػػ أف إلػػىالػػبعض  أشػػارحيػػث  ،مكافحػػة المخػػدرات فػػي فمسػػطيف

منػػػػاخ لتجػػػػار المخػػػػدرات  إلػػػػىحػػػػت سػػػػيطرة االحػػػػتالؿ ممػػػػا يػػػػؤدي التػػػػي تقسػػػػـ المنػػػػاطؽ التػػػػي تالصػػػػعبة 
لقػاءالقيػادة مسػتمرة فػي محاربػة ىػذه الظػاىرة ,   أف إلػى آخػروفوالخارجيف عف القانوف، ونػوه  القػبض  وا 

 ،المتػوفرة اإلمكانيػاتعمى صػعيد  ىناؾ عمالً  أفعمى كؿ الخارجيف عف القانوف، واف التقييـ يكمف في 
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عطػػػاء اإلمكانيػػػاتولكػػػف حسػػػب تػػػوفر جميػػػع  يكػػػوف االنجػػػاز بيػػػذا  أفالصػػػالحية القانونيػػػة لنػػػا يمكػػػف  وا 
 الخطيرة. اآلفةمكافحة المخدرات لمحد مف ىذه  إدارةالموضوع اكبر، وجيود جبارة تبذليا 

 األحكػػاـ أف إلػػىمكافحػػة المخػػدرات  إدارةالمقابمػػة معيػػـ فػػي  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد أشػػارحيػػث 
 أفوخاصػة وزارة العػدؿ يجػب  ،غير رادعة وخصوصا تمؾ التي تتعمؽ بالتجػارة والزراعػة لممػواد المخػدرة

 ،المزروعػػة بالمخػػدرات األرضقطعػػة  أومركبػػة الجػػاني  :مثػػؿ أمػػالؾيكػػوف ىنػػاؾ فػػي القػػانوف مصػػادرة 
 أشػػارنفسػػو بممارسػػة ىػػذا العمػػؿ، وقػػد  والسػػجف لمػػدة طويمػػة لكػػي تكػػوف رادعػػة لكػػؿ شػػخص تسػػوؿ لػػو

العسػػػػكري كػػػػاف ال يخػػػػدـ المػػػػواطف  األمػػػػف أوالف القػػػػانوف  ؛انػػػػو سػػػػابقا كػػػػاف الجػػػػواب بػػػػال إلػػػػىالػػػػبعض 
 إلػىسػوؼ يكػوف رادعػا  بأنػو فػأتوقع أحكامػومػا يػتـ تطبيػؽ  فػإذاحاليا رغـ حداثة القػانوف  أماالفمسطيني,

 ما. حدً 

ال وذلػؾ بسػبب  أف إلػىمة معيػـ فػي قسػـ مكافحػة المخػدرات المقاب إجراءالذيف تـ  األفراد أشارو 
عقوبػػات رادعػػة ومػؤثرة حتػػى المحظػػة، ال  أيولػػـ نممػس  ،عػدـ العمػػؿ بجديػة بالقػػانوف الفمسػػطيني الجديػد

بالعقوبػػة  يأخػػذالقضػػاء  بػػأفوحسػػب مالحظاتنػػا مػػف خػػالؿ العمػػؿ  ألنػػو ،القضػػائية رادعػػا األحكػػاـتشػػكؿ 
مػف المعػروؼ لػدى العػػامميف  أصػبح ألنػو ؛ؿ حتػى الحكػـ المخفػؼ بالمػاؿومػع ذلػؾ يػتـ اسػتبدا ،المخففػة

مكانيػةفػي مكافحػػة المخػدرات انػػو كممػا طالػػت فتػرة حػػبس المتعػاطي مػػثال يكػوف ىنػػاؾ نقػاء لمػػدـ  اكبػػر  وا 
االنتقػاـ، ويجػب سػف قػانوف رادع ويسػاعد فػي تطبيػػؽ  أوولػيس حبػا فػي الحػبس  ،عػف التعػاطي إلقالعػو

نفػػاذ ،باط الشػػرطةوضػ أفػػرادالقػانوف مػػع  ردعػػا بسػبب وجػػود تفػػاوت بػػيف  ألحكػػاـالقػػانوف ال تشػكؿ تمػػؾ  وا 
عنػػدما تقػػـو بحكػػـ التػػاجر ف ،رادعػػة لممػػروجيف والتجػػار أحكػػاـوعػػدـ وجػػود  األحكػػاـوالقضػػاة فػػي  المحػػاكـ

 أوعنػػدما يحكػػـ التػػاجر بالمؤبػػد و  ،يكػػوف عبػػرة لغيػػره مػػف التجػػار وال يقػػـو احػػد بػػالتفكير بتجػػارة المخػػدرات
وذلػػؾ لعػػػدـ ، أكثػػرالموجػػودة تجعميػػـ يتمػػادوف  واألحكػػاـ اً كافيػػػ اً تشػػكؿ ردعػػو يكػػوف عبػػره لغيػػرة  اإلعػػداـ
 ،األسػػيؿبالعقوبػػات  وألخػػذىاال تشػػكؿ رادعػػا لضػػعفيا و عمػػى تجػػار المخػػدرات مػػف قبػػؿ  األحكػػاـتطبيػػؽ 

شػخص  أي وذلػؾ الفبشػكؿ جيػد  بسبب عدـ تطبيؽ القانوف رأييوىذا يزيد مف خطورة المشكمة حسب 
 أف إلػىالقضػاء عػدة سػنوات  أمػاـة توتبقػى قضػي ،يغادر السجف عف طريؽ القضاء بالكفالة أفيستطيع 

ضػعؼ القػانوف ومػنح المتيمػيف ال تكػوف رادعػة لواف صػدر بحقػو  عقوبػة فػ ،ينسى النػاس ىػذا الشػخص
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عنػدما لقػانوف، و تضػعؼ تنفيػذ ا المكثفػةحقوؽ تفوؽ صالحيات الضابطة العدلية واالشػتراطات القانونيػة 
 أمػػػا أخطػػاءهوبالتػػالي يقػػـو المتعػػاطي والمػػروج بحسػػاباتو فيتػػوب ويعػػدؿ عػػف  اً وقويػػ اً يكػػوف الحكػػـ عاليػػ

القػػبض عمػػى  إلقػػاءفػػي حػػيف  ألنػػو ؛بػػالعكس تسػػاعد فػػي انتشػػار المخػػدراتالبسػػيطة فػػال تػػردع و  األحكػػاـ
مػػف ذلػػؾ بكثيػػر  أقػػوىانوف يكػػوف القػػ أفالمتعػػاطي يجػػب  أوالحكػػـ المطمػػوب  يأخػػذتػػاجر المخػػدرات ال 

فػي  أي ردع  القضػائية ال تشػكؿ  األحكػاـرادع فػي  أيمصػادرة حسػب القػانوف ال يوجػد  غرامػات, سجف,
 ،التجػػػار أوكانػػػت لممتعػػػاطي  أفليسػػػت كافيػػػة  واألحكػػػاـ ،رادعػػػا عمػػػييـ تالقضػػػائية وىػػػي ليسػػػ األحكػػػاـ
ردع وخاصػة  األحكػاـتمػؾ  تشػكؿو  المحػاكـ فػي فمسػطيف أصػوؿرادعػة حسػب  األحكػاـتكوف  أفويجب 

الف  ؛القضػػائية ردعػػا لتمػػؾ الظػػاىرة األحكػػاـال تشػػكؿ  اآلفػػةممػػا يزيػػد مػػف انتشػػار و  ،لممػػروجيف والتجػػار
 القانوف كما ذكر سابقا يعاني مف الضعؼ

 اإلعالمػػيالعالقػػات التػػي تػػربط البرنػػامج  أيالػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػوؿ  اإلعػػالـوسػػائؿ  أفػػراد أشػػارو 
اـ سػػػمات  األسػػرةمسػػاعدة  أـاإلقػػػالع  أـالوضػػع االجتمػػاعي  أـسػػموؾ المتعػػػاطي  أـنوني بالوضػػع القػػا

ركػػزوا عمػػى الوضػػع  وآخػػروف، األسػػرةالػػربط يػػتـ بيػػدؼ مسػػاعدة  أف إلػػى األغمػػب أشػػارحيػػث  ،التعػػاطي
الػػربط يػػتـ عمػػى الوضػػع  بػػأفبعػػض المقػػابميف  أشػػار، وقػػد اإلقػػالعاالجتمػػاعي، ومسػػاعدة المػػدمف عمػػى 

 .وسموؾ المتعاطي  القانوني

ظاـ العالجي مف يـ النالمقابمة معيـ  في المصحات حوؿ تقي إجراءالذيف تـ  األفراد إجابةوفي 
ذلػؾ  أف إلػىمعيػـ المقابمػة  أجريػتاغمػب ممػف  أشػاروكيؼ يقوـ بعمؿ تقيػيـ لعممػو، حيػث  ألخر،حيف 

رؤيػػة ذلػػؾ بتقاريرنػػا  يػػتـ عػػف طريػػؽ عمػػؿ تقيػػيـ داخمػػي وخػػارجي وذلػػؾ مػػف اجػػؿ تحسػػيف العمػػؿ ويمكػػف
واالستشػػارية لممؤسسة,وجمسػػات  اإلداريػػةذلػػؾ يػػتـ مػػف خػػالؿ الييئػػة  أف إلػػى آخػػروف أشػػارالسػػنوية، وقػػد 

 الطاقـ,ومقيميف خارجيف معالجيف ومنفذي البرامج.

المقابمػػة معيػػـ  فػػي المصػػحات حػػوؿ عمػػؿ النظػػاـ العالجػػي  إجػػراءالػػذيف تػػـ  األفػػراد إجابػػةوفػػي 
اف معظػػـ المػدمنيف الػػذيف فطمػػوا مػػف العػػالج كػػاف لممصػػحة دور  إلػػىالػػبعض  شػػارأالمتبػع جيػػدا، حيػػث 

حد ما واىـ الجوانب االيجابيػة ىػي  إلىالنجاح كاف   أف إلىالبعض  أشاركبير في عالجيـ، في حيف 
وتزويد العائمة بميارات كيفية التعامؿ مع المدمف المتعالج بعد خروجػو مػف  ،استمرار العالقة مع العائمة
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 أشػػاروطمػػب المسػػاعدة مػػف قبػػؿ المتعػػالج حػػيف انتكاسػػو، فػػي حػػيف  لألبنػػاءنػػامج النظػػاـ وعمػػؿ رقابػػة بر 
 في المركز. لادمافانو  ال يوجد نظاـ عالجي  إلىمعيـ المقابمة  أجريتالبعض ممف 

المقابمػة معيػـ  فػي المصػحات حػوؿ الخطػوات العمميػة التػػي  إجػراءالػذيف تػـ  األفػراد إجابػةوفػي 
والسػمب مػف  اإليجػاببيف  تتراوح اإلجاباتكانت  ،في عالج اإلدماف سيمة عمى المدمنيف اعيابإتبتقوـ 
 وأىمووشرح الخطة العالجية لممنتفع  األمورتسييؿ  اإلمكافيحاوؿ بقدر  بأنو أشارالبعض قد  أفحيث 

نػو ال ا إلػىالبعض  أشارومشاركتيـ فييا مع وضع خطة بديمة في حاؿ لـ تنجح ىذه الخطة، في حيف 
المركز يكػوف  إلىليس مف اختصاصنا التعامؿ معيـ وحضورىـ  ألنويوجد لدينا خطط لعالج المدمنيف 

مػا حػيف تممػس الجانػب  حػدً  إلػىاف ذلػؾ يػتـ  إلػىالبعض  أشارعالج بديؿ عف المخدر، وقد  ألخذفقط 
ؼ مػػع خطػػوات لػػذا يحتػػاج لوقػػت حتػػى يتكيػػ ؛الػػذي لػػو عالقػػة بالنظػػاـ الف المػػدمف اعتػػاد حيػػاة الفوضػػى

 البرنامج.

الػػػذيف تػػػـ معيػػػـ المقابمػػػة حػػػوؿ التوعيػػػة لمخػػػاطر المخػػػدرات عمػػػى  اإلعػػػالـوسػػػائؿ  أفػػػراد أشػػػارو 
تسػيـ  بأنيػا باإليجػابجميػع  المقػابميف  إشارةالصعيد الشخصي واالجتماعي تؤدي لموقاية، حيث كانت 

 في التوعية, 

دراسػة عمػػى سػمات الفئػػة  إجػػراءحػوؿ  الػذيف تػػـ معيػـ المقابمػػة اإلعػػالـوسػائؿ  أفػػراد أشػارحيػث 
مثػػػؿ ىػػػذه  بػػػإجراء وفيقومػػػ بػػػأنيـ األغمػػػب أشػػػارالمسػػػتيدفة مػػػف المتعػػػاطيف قبػػػؿ بػػػث البرنػػػامج، حيػػػث 

 بيا.  بأنو ال يقوموفالبعض  أشارالدراسات، في حيف 

الفئػػة المسػػتيدفة  بػػأفالػػذيف تػػـ معيػػـ المقابمػػة حػػوؿ كيفيػػة التعػػرؼ   اإلعػػالـوسػػائؿ  أفػػراد أشػػارو 
ذلؾ يػتـ مػف خػالؿ اسػتبياف بسػيط حػوؿ الحالػة، وعػف  أف إلىبعض لا أشار، حيث اإلعالـرسائؿ  تفيـ

والذي  ،في طرح القضية األسموب أىميةطريؽ نتائج الفقرة واالستجابة ليا، في حيف ركز البعض عمى 
 يكوف بشكمو المبسط فػي طػرح الموضػوع والتفاعػؿ معػو، وقػد ركػز الػبعض عمػى اف ذلػؾ يػتـ مػف خػالؿ

مػػف خػػالؿ التغذيػػة الراجعػػة التػػي  أوردودىػػـ ومشػػاركتيـ بالمواضػػيع المطروحػػة وردة فعميػػـ خػػالؿ المقػػاء 
ذلؾ يتـ  أف إلىمعيـ المقابمة  أجريتالبعض ممف  أشارنطمع عمييا مف قبؿ جيات االختصاص، وقد 

 المتعاطيف لمشرطة. أبناؤىـ األىؿمف خالؿ  تسميـ 
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انػو وبػالرغـ مػف اليجمػة  إلػىلمقابمة معيـ فػي مؤسسػات القضػاء ا إجراءالذيف تـ  األفراد أشارو 
خصوصػػا عػػف طريػػؽ  ،نػػو ىنػػاؾ متابعػػة باسػػتمرار لمالحقػػة ىػػذه المخػػدراتإال أ اآلفػػةمػػف مروجػػي ىػػذه 

سػتيكية  اال انػو بحاجػة وكػذلؾ المػزارعيف فػي البيػوت البال ،ضبط معامؿ مخدرات في المدف الفمسػطينية
المػػػدمرة لشػػػعبنا، حيػػػث كانػػػت التقييمػػػات مػػػف قبػػػؿ القػػػائميف فػػػي مؤسسػػػات ة ىػػػذه الظػػػاىرة مالحقػػػلاكبػػػر 

  القضايا ومالحقة المسؤوليف عف ذلؾ. أيالقضاء عمى انو التقييـ جيد ولكف يجب متابعتيا 

العناصػر التػي تقػؼ  أىػـالمقابمة معيـ  فػي المصػحات حػوؿ  إجراءالذيف تـ  األفراد إجابةوفي 
وف بػػػالعالج نػػػشخصػػػيا ال يؤم بػػػأنيـالػػػبعض  أشػػػاري فمسػػػطيف، حيػػػث فػػػ اإللزامػػػيوراء تفضػػػيؿ العػػػالج 

لمسػاعدة  أكثػرىػو  اإللزامػيالعػالج  بػأفواعتقػد  ،مع انو قد يساعد بعػض الحػاالت القميمػة جػدا اإللزامي
عػدـ وجػود قػانوف واضػح فػي التعامػؿ مػع حػاالت  إلػى يعػود السػبب فػي ذلػؾ أف إلى أشاروا، وقد األىؿ

 والبدائؿ في عالج المدمنيف خيارات محدودة . قمة الخدماتو  ,اإلدماف

 استنتاجات الدراسة: 4.2

 واستنتاجات أخرى تتعمؽ بالمؤسسات الرسمية واألىمية ،ىنالؾ استنتاجات تتعمؽ بالمتعاطيف

 :استنتاجات المتعاطيف 4.2.1

ة غمػػب عينػػة الدراسػػة ىػػـ مػػف حممػػة درجػػة الثانويػػة العامػػة بنسػػبأ بػػأفيتضػػح مػػف نتػػائج الدراسػػة 
 اإلعدادية% وىي تشكؿ ثمث العينة، ويشكؿ الثمث الثاني مف المدنيف مف حممة الشيادة 29.1وصمت 

% مػػف عينػػة الدراسػػة ىػػـ مػػف حممػػة الدراسػػات 2.8فقػػط  بأنػػو%، حيػػث يتضػػح 25.5 إلػػىبنسػػبة تصػػؿ 
%. وىػػذه النتيجػػة تتعػػارض مػػع فكػػرة اف انتشػػار 15.6 إلػػىالعميػػا. وقػػد شػػكؿ الجػػامعيوف نسػػبة وصػػمت 

نمػػا ،لتعػػاطي ىػػو بػػيف طمبػػة الجامعػػاتا الػػذيف انتيػػت دراسػػتيـ عنػػد  األفػػرادلػػدى  أساسػػيينتشػػر بشػػكؿ  وا 
مف ثمثي  أكثر أي% مف مجمؿ عينة الدراسة، 78.8درجة الثانوية العامة وما دوف، فيـ يشكموف نسبة 

 الدراسة. 
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 إلػػػػىوصػػػمت  مػػػف نصػػػػؼ عينػػػة الدراسػػػة ىػػػػـ مػػػف المتػػػزوجيف بنسػػػػبة وخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػػى أف أكثػػػر 
انتشػار الظػاىرة ىػو بػيف  أف أي%، 7.1 إلػى%، في حيف شكؿ المطمقوف نسػبة ضػئيمة وصػمت 56.4

%. وتعكػس ىػذه 34.3 إلػىبنسػبة تصػؿ  العػازبيفمػف  أيضػا أعمػىمػف غيػرىـ،  فيػي  أكثػرالمتزوجيف 
 . عمى انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات التأثيرالحالة االجتماعية تمعب دورا في  بأفالنتيجة 

ف راسػة ىػـ مػف العػاطميف عػف العمػؿ، وأ% مػف عينػة الد39.7 بػأفويتضح مف نتائج الدراسة  
. في حيف شكمت نسبة المتعاطيف في القطػاع اً خاص % ىـ يممكوف عمالً 34.7 إلىنسبة مقاربة تصؿ 

تتنػػاقض مػػع  أيضػػا%، وىػػذه النتيجػػة 4.1ف نسػػبة الطمبػػة تمثمػػت فػػي %، وأ21والخػػاص أقػػؿ مػػف  العػػاـ
نمػاانتشار الظاىرة ىو بيف فئة الشباب في المدارس والجامعات،  أف إلى أشارتوالتي  ،ج الدراسةنتائ  وا 

 بيـ.  اً مف يممكوف عمال خاص أوىي منتشرة بشكؿ اكبر في القطاع الخاص ولدى العاطميف 

% واف نسػبة مػنيـ 62.3بنسػبة  وأبنػائيـغمب عينة الدراسة يسػكنوف مػع زوجػاتيـ أ أفويتضح   
 إمػا% 10نسػبة اقػؿ مػف  أفنتػائج الدراسػة  بينػت%. وقد 25.4 إلىنوف مع والدييـ بنسبة وصمت يسك

الحالػة االجتماعيػة وطبيعػة المسػكف يمعػب دورا  أف  ف. وتعكس ىػذه النتيجػة و ىـ وحيد أو األـتسكف مع 
 عمى المخدرات.  اإلدماففي ظاىرة 

 واألصػػدقاء األىػػؿراغيـ فػػي زيػػارة معظػػـ المتعػػاطيف يقضػػوف وقػػت فػػ أفوتبػػيف نتػػائج الدراسػػة  
% 33.8ف نسػػبة ا عنيػػا، وألػػـ يفصػػحو  أمػػوراً % يفعمػػوف 43.1مػػنيـ بنسػػبة  اً كثيػػر  أف%، 56.8بنسػػبة 

 % يرتادوف المالىي الميمية. 28.1منيـ يتجولوف بسيارتيـ، ونسبة 

فػػي تعػػاطي المخػػدرات تمثمػػت فػػي الػػتخمص مػػف المشػػاكؿ  األسػػباب أىػػـ أفالدراسػػة ووضػػحت 
بنسػبة وصػمت  أفضػؿالسبب الثاني تمثػؿ فػي الشػعور بشػكؿ  أف%، في حيف 24.5 إلىوصمت  بنسبة
%، وكانػػت نسػػبة 16.5سػػبب عػػدـ القػػدرة عمػػى التوقػػؼ عمػػى التعػػاطي فقػػط بمغػػت  أمػػا%، 20.5 إلػػى
 .األصدقاءاالستمتاع مع  إلىالسبب يعود  أف إلى% مف المستجيبيف تشير 14

الطرؽ في الحصوؿ عمى  المخدرات  تمثمػت فػي الحصػوؿ  غمبإلى أف  أوتشير نتائج الدراسة 
ف طريقػة الحصػػوؿ عمييػا مػػف داخػؿ فمسػػطيف كانػػت %، وأ70.7انػػا مػف صػػديؽ بنسػبة بمغػػت عمييػا مج
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% وكانػت نسػبة الشػراء مػف 52.6 إلػىعف طريؽ الشراء مف مروجيف فقد وصمت  أما%، 68.4بنسبة 
 %.28 قؿ مفاألخرى أ%، وقد شكمت الطرؽ 41.4صديؽ بمغت 

المخػػػدرات تعاطيػػػا بنسػػػبة  أنػػػواع وأكثػػػر أوؿالحشػػػيش شػػػكؿ  بػػػأفويتضػػػح مػػػف نتػػػائج الدراسػػػة  
المػػزج بػػيف  أمػػا%، 21.1 إلػػى% وكانػػت الماريجوانػػا بالمرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة وصػػمت 55.5 إلػػىوصػػمت 

% وشػػكمت بقيػػة المخػػدرات مثػػؿ الكػػواكييف واليػػرويف وغيػػر 10.9الحشػػيش والمارجوانػػا فقػػد شػػكؿ نسػػبة 
 %13.3 إلىلؾ بنسبة وصمت في مجموعيا ذ

مخػػدر مػػف حيػػث االسػػتخداـ تمثػػؿ فػػي الحشػػيش بنسػػبة  أعمػػى بػػأفويتضػػح مػػف نتػػائج الدراسػػة   
مثػؿ  األخػرى%, وشػكمت بقيػة المخػدرات 29 إلػى% يميػو الماريجوانػا بنسػبة وصػمت 34.6 إلػىوصمت 

 %. 10الكوكائيف  واليرويف نسبة اقؿ مف 

الميجػورة  األمػاكففػي تعػاطي المخػدرات تمثمػت فػي  األمػاكفابػرز  فبػأوتوضح  نتائج الدراسة 
فػػي  أمػػا% 44.4 إلػػى%،  وفػػي المنػػازؿ الخاصػػة بالمتعػػاطي بنسػػبة وصػػمت 52.6 إلػػىبنسػػبة وصػػمت 

 إلػى%، وقػد شػكمت الحػافالت نسػبة مرتفعػة فػي التعػاطي وصػمت 42.1داخؿ السيارة فقد بمغت النسػبة 
33.8 ..% 

يعػػػانوف  مػػػػف  كػػػػانوا بػػػأنيـ% 67.2بنسػػػػبة  أشػػػارواالمتعػػػاطيف قػػػػد  بػػػػأفوتشػػػير نتػػػػائج الدراسػػػة   
% 62.3نسػبة  أشارتيشعروف بالمرض، وقد  بأنيـ% 64.9نسبة  أشارتالعصبية والرجفة، في حيف 

. واف المسػتقبؿ% يشػعروف بالخيبػة مػف 61.1غير مرغوب بيـ ممف حػوليـ، واف  بأنيـيشعروف  يـبأن
 ستطيعوف اتخاذ القرار.ال ي يـبأن% يشعروف 51.1نسبة 

السػػبب الػػرئيس فػػي انتشػػار المخػػدرات فػػي فمسػػطيف مػػف وجيػػة نظػػر  بػػأفوتبػػيف نتػػائج الدراسػػة 
وكانت البطالة تمثؿ السػبب الثػاني بنسػبة  ،%83.2المستجيبيف تمثؿ في االحتالؿ بنسبة موافقة بمغت 

التػي  األسػبابت %، وكانػ56.6سبب نقص المصحات فقد شكؿ نسبة موافقػة  أما%، 64 إلىوصمت 
%.  46.9% و48.5تتعمؽ بالنقص في التوعية وتقصير الحكومة قد شكمت نسبة موافقة مرتفعة بمغت 
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عمى المعبر  أمنيةالتي تتعمؽ  بنقص الرقابة عمى العيادات والصيدليات وعدـ وجود رقابة  األسباب أما
 ى التوالي. % عم  43.4%  و31.9ت درجة الموافقة عمييا نسبة غم، فقد بوالحدود

أف دور السياسات والخدمات لممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة  إلىيشير نتائج الدراسة و 
وانحػػػراؼ (، 1.48المػػػدمنيف قػػػد أتػػػت بمتوسػػػط  نظػػػرتعػػػاطي المخػػػدرات فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة مػػػف وجيػػػة 

سياسػات ( وىػذا يػدؿ عمػى درجػة مرتفعػة  عمػى دور ال73.8ويػة بمغػت  %(، وبنسػبة مئ0.29معياري  
 نظروالخدمات لممؤسسات الرسمية واألىمية في مكافحة تعاطي المخدرات في الضفة الغربية مف وجية 

 .المدمنيف

 إلػػىانتشػػار المخػػدرات تعػػود  بأسػػبابالفقػػرات التػػي تتعمػػؽ  بػػأفحيػػث يتضػػح مػػف نتػػائج الدراسػػة   
ش والعولمة وامتزاج الثقافػات كانػت الثراء الفاحو الجنسيات المختمفة في الدولة، وتغير العادات والتقاليد، 

 درجات االستجابة مف وجية نظر المدمنيف.  أدنىقد حصمت عمى 

نقص الرقابػة عمػى العيػادات بػدرجات االسػتجابة تتعمػؽ  أعمىالفقرات التي قد حصمت عمى  أما
، عمػػى المعبػػر والحػػدود، ونقػػص التوعيػػة حػػوؿ مخػػاطر المخػػدرات أمنيػػةوالصػػيدليات، وعػػدـ وجػػود رقابػػة 

 البطالة، واالحتالؿو وتقصير الحكومة، ونقص المصحات التي تعالج اإلدماف، 

= 0.05يتضح مف نتائج الدراسػة عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة  
α عينة الدراسة مف المدمنيف حوؿ دور  السياسات والخػدمات لممؤسسػات الرسػمية  أفراد( في استجابات

 متغير العمر.  إلىحة تعاطي المخدرات في الضفة الغربية  تعزى واألىمية في مكاف

يتضح مف يتضح مف نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و 
 0.05 =α السياسات والخدمات لممؤسسات  رأفراد عينة الدراسة مف المدمنيف حوؿ دو ( في استجابات

 متغير التحصيؿ العممي.  إلىعاطي المخدرات في الضفة الغربية  تعزى الرسمية واألىمية في مكافحة ت

= 0.05يتضح مف نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة  و 
α عينة الدراسة مف المدمنيف حوؿ دور  السياسات والخػدمات لممؤسسػات الرسػمية  أفراد( في استجابات

 متغير الحالة االجتماعية. إلىطي المخدرات في الضفة الغربية  تعزى واألىمية في مكافحة تعا
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= 0.05يتضح مف نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة  و 
α عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف المػػػػدمنيف حػػػػوؿ دورر  السياسػػػػات والخػػػػدمات لممؤسسػػػػات  أفػػػػراد( فػػػػي اسػػػػتجابات

 متغير المينة إلىاطي المخدرات في الضفة الغربية  تعزى الرسمية واألىمية في مكافحة تع

= 0.05يتضح مف نتائج الدراسػة عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة  
α عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف المػػػػدمنيف حػػػػوؿ دورر  السياسػػػػات والخػػػػدمات لممؤسسػػػػات  أفػػػػراد( فػػػػي اسػػػػتجابات

 متغير طبيعة المسكف. إلىفي الضفة الغربية  تعزى  الرسمية واألىمية في مكافحة تعاطي المخدرات

 :استنتاجات المؤسسات الرسمية كاألىمية 4.2.2

النقػاط  واألىميػةمع المؤسسػات الرسػمية  أجريتحيث استنتج الباحث مف خالؿ المقابالت التي 
 :اآلتية

مصػػادر  ومػػف ،انطباعيػػة أسػػسالتصػػورات حػػوؿ ظػػاىرة تعػػاطي المخػػدرات فػػي فمسػػطيف مبنيػػة عمػػى  أف
مسػحية، وىػو مػا يجعػؿ  أودقيقػة  إحصػائية، فيػي بالحقيقػة غيػر مبنيػة عمػى نتػائج اإلعػالـمختمفة مثؿ 

منيػا  أكثػر، وغيرىا مف المصطمحات التي تعتبر وصفية آفة أو، ةكبير  أوخطيرة،  يابأنوصؼ الظاىرة 
 حقيقية.

ات فػػػػي المجتمػػػػع ظػػػػاىرة تعػػػػاطي المخػػػػدر  أسػػػػبابالمقػػػػابالت عػػػػف  أفػػػػرادانطبػػػػاع اسػػػػتجابات  إف
 األسػبابمنطقيػة تضػع الواقػع سػببا فػي انتشػار ىػذه الظػاىرة، فمػثال كانػت  أسػسالفمسطيني قائمة عمػى 

الدراسػة  أثبتػتتتمثؿ في االحتالؿ، والواقع االقتصادي، وعدـ الػوعي، وىػي افتراضػات   األولىبالدرجة 
بيـ، وقميؿ منيـ ممتحؽ بوظيفػة  اً خاص ف، ويممكوف عمالً و معظـ المدمنيف متزوج أفعدـ دقتيا، حيث 

حوؿ ظػاىرة تعػاطي المخػدرات فػي المجتمػع الفمسػطينية  األساسيةاالفتراضات  بأفعامة، وىو ما يثبت 
 عممية ومسحية.  أسسمنيا عمى  أكثرانطباعية  أسسمبنية عمى 

وسياسػػػػاتيا سػػػػواء  ،وقػػػػد بينػػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػة فػػػػي مػػػػا يتعمػػػػؽ بعمػػػػؿ المؤسسػػػػات واسػػػػتراتيجيات
موحػػدة لمتعػػاطي مػػع  إسػػتراتيجية أوفعػػال ال يوجػػد سياسػػة  بأنػػوغيػػر الرسػػمية  أوالرسػػمية  أوكوميػػة الح

السػػمبية فيمػػا يتعمػػؽ بيػػذا  اإلجابػػاتظػػاىرة تعػػاطي المخػػدرات فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، وىػػو مػػا يفسػػر 
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جتمػػػع سػػتراتيجيات يجعػػؿ المعػػدـ تػػوافر مثػػؿ ىػػػذه السياسػػات واإل أوغيػػػاب  أفالمجػػاؿ. ويػػرى الباحػػث 
ىػػذه الظػاىرة، دوف اف يكػػوف ىنػاؾ رؤيػػة  إلػىالفمسػطيني بمؤسسػاتو فػػي موقػع ردة الفعػػؿ فػي االسػػتجابة 

 معالجتيا. أوالحؿ ليا  أسموبحوؿ 

الطػػرؽ المثمػػى فػػي معالجػػة ظػػاىرة تعػػاطي المخػػدرات فػػي المجتمػػع  بػػأفوتبػػيف نتػػائج المقػػابالت 
حػؿ المشػػكمة  بػأفاغمبيػا قػائـ عمػى افتػراض  الفمسػطيني كانػت فػي اغمبيػا توعويػة وليسػت عالجيػة، واف

ولكنػو ال  ،حػد مػا إلػىصػحيح  األمػروىذا  اآلفة،المجتمع بخطورة ىذه  أوالجميور  إقناعفي  أواليكمف 
 أووتحميػؿ مػدى نجػاح ىػذه الطػرؽ  ،وقيػاس نتائجيػا ،عمميػة وفعميػة قابمػة لمتطبيػؽ إجػراءاتيقدـ حقيقػة 

 فشميا. 

جات الدراسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بطبيعػػة المؤسسػػات التػػي يقػػع عمييػػا ويػػرى الباحػػث مػػف خػػالؿ اسػػتنتا
لدرجػة اف  الخمػط كػاف كبيػراً  بػأفواجب مواجية ظاىرة تعاطي المخدرات في المجتمع الفمسطيني، يتبيف 

مػف المشػكمة، ولكػف ىػذه النتيجػة تعكػس بحقيقػة  اً جميع المؤسسات في المجتمػع الفمسػطيني تتحمػؿ جػزء
، والسبب في ذلؾ حسب ما أمرىابعينيا تعنى بمعالجة ىذه المشكمة وتتولى الحاؿ غياب مؤسسة قائمة 

مشكمة التعاطي ىي مشكمة حديثػة وجديػدة عمػى المجتمػع الفمسػطيني، وىػو غيػر قػادر  بأفيرى الباحث 
مػػؤىميف  أفػػرادالمتخصصػػة، والػػدليؿ عمػػى ىػػذا االسػػتنتاج غيػػاب  المؤسسػػاتيةعمػػى معالجتيػػا مػػف الناحيػػة 

 لظاىرة بشكؿ عممي ومدروس. لمعالجة ىذه ا

ويستنتج الباحث فيما يتعمؽ بمدى المشاركة في مكافحة ظاىرة تعػاطي المخػدرات فػي المجتمػع 
عمػى  أوالمشاركة ىػي مشػاركة فرديػة وشخصػية  بأف، واألىميةالفمسطيني باختالؼ المؤسسات الرسمية 

اب السياسػة الوطنيػة الموحػدة الباحػث تعكػس حقيقػة غيػ رأيوىذه النتيجة حسػب ، مستوى المؤسسة فقط
ف غيػاب ىػذه السياسػية والرؤيػة يػؤدي بالضػرورة رة التعػاطي لممخػدرات، وبالتػالي فػأفي التعامؿ مع ظاى

رؤيتيػا الشخصػية  إطػار، وىو مػا يجعػؿ المؤسسػات تعمػؿ ضػمف واإلجراءاتغياب البرامج الفعالة  إلى
 ومشاركاتيا الفردية. 

عة العالقة بيف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ودورىا ىػذه ويستنتج الباحث فيما يتعمؽ بطبي
ىػذه العالقػػة غيػػر قائمػػة حسػػب  بػػأفالعالقػة فػػي التعامػػؿ مػػع ظػػاىرة تعػاطي المخػػدرات، يسػػتنتج الباحػػث 
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 ال عمػؿ المؤسسػات أسػموب أف إلػىعينػة الدراسػة، ويفسػر الباحػث ضػعؼ ىػذه العالقػة  أفراداستجابات 
عمػػى بػػرامج سياسػػية واقتصػػادية واجتماعيػػة محػػددة ومجربػػة ويػػتـ تعػػديميا نظػػاـ واضػػح قػػائـ  إلػػىيسػػتند 

ضػػػػعؼ العالقػػػػات بػػػػيف  إلػػػػىبشػػػػكؿ دوري، واف غيػػػػاب ىػػػػذه السياسػػػػات والبػػػػرامج يػػػػؤدي بواقػػػػع الحػػػػاؿ 
 المؤسسات بشكؿ عاـ. 

جابػاتالمقابالت  أسئمةويستنتج الباحث مف خالؿ  عينػة الدراسػة حػوؿ المشػكالت التػي  أفػراد وا 
كانػػت تتمحػػور حػػوؿ  اإلجابػػات بػػأفي عمميػػـ سػػواء فػػي المؤسسػػات الرسػػمية وغيػػر الرسػػمية، تػػواجييـ فػػ

مشػػكمة التػػػرابط الجغرافػػي بػػػيف المػػدف والمحافظػػػات الفمسػػػطينية، وىػػي بطبيعػػػة الحػػاؿ مشػػػكالت سياسػػػية 
فػػػػي التقيػػػػيـ لمشػػػػكمة تعػػػػاطي المخػػػػدرات فػػػػي المجتمػػػػع  األمنػػػػيعمييػػػػا الطػػػػابع  ويغمػػػػب األولػػػػىبالدرجػػػػة 
مشػكمة التعػػاطي ىػي مشػػكمة ال يجػب اف تقتصػػر  بػػأفيػػرى الباحػث  أخػرىي، ولكػػف مػف ناحيػػة الفمسػطين

نما األمني،فقط عمى الجانب  نوع  باألوؿعمى الجانب االجتماعي  والصحي، فتعاطي المخدرات ىو  وا 
بشػػكؿ اكبػػر مػػف ىػػذا الجانػػب، ولػػيس فقػػط  إلييػػاينظػػر  أفالمشػػكالت الصػػحية والتػػي يجػػب  أنػػواعمػػف 

 إلػىعمػى المتعػامميف معػو، وانمػا دعوتػو  أو إلقػاء القػبض عميػو أوعمى التبمي  عف المتعاطي  االقتصار
  .المجتمع إلى لاعادة والتأىيؿتمقي العالج بصورة تؤمف لو السرية والكرامة 
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 التكصيات: 4.3

 : يأتيفي ضوء استنتاجات الدراسات يوصي الباحث بما 

 لتفعيمو عمى ارض الواقع. 2015انوف المخدرات الفمسطيني لسنة ضرورة وضع لوائح تنفيذية لق -

دراسػػات مسػػحية وعمميػػة لبنػػاء تصػػورات حقيقػػة  حػػوؿ ظػػاىرة تعػػاطي المخػػدرات فػػي  إجػػراءضػػرورة  -
 .فمسطيف

ظػاىرة تعػاطي المخػدرات  أسبابضرورة العمؿ عمى وضع افتراضات عممية صحيحة ومثبتو حوؿ  -
  .في المجتمع الفمسطيني

تعػػاطي وطنيػػة موحػػدة لمعالجػػة سػػتراتيجيات وسياسػػات إعمػػؿ عمػػى دراسػػة وتخطػػيط وبنػػاء ضػػرورة ال -
االسػػػػتجابة  إلػػػػىالمخػػػػدرات فػػػػي المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني مػػػػف اجػػػػؿ االنتقػػػػاؿ مػػػػف مرحمػػػػة ردة الفعػػػػؿ  

 والحؿ.  والمواجية

عمميػػة صػػحيحة ومدروسػػة فػػي معالجػػة  أسػػسضػػرورة العمػػؿ عمػػى بنػػاء بػػرامج عالجيػػة قائمػػة عمػػى  -
ولػػيس االقتصػػار فقػػط عمػػى التوعيػػة والنشػػرات  ،عػػاطي المخػػدرات فػػي المجتمػػع الفمسػػطينيظػػاىرة ت

عممية وفعميػة قابمػة لمتطبيػؽ وقيػاس نتائجيػا  إجراءاتوالمقاءات.  بحيث تقدـ ىذه البرامج العالجية 
 فشميا.  أووتحميؿ مدى نجاح ىذه الطرؽ 

واقتصػارىا  ،في المجتمع الفمسػطيني ضرورة توحيد المؤسسات التي تعنى بظاىرة تعاطي المخدرات -
 .أمرىاعمى مؤسسة وطنية واحدة، تعنى بمعالجة ىذه المشكمة وتتولى 

تكػػوف المشػػاركات والخػػدمات فػػي مكافحػػة ظػػاىرة تعػػاطي المخػػدرات مػػف خػػالؿ البػػرامج  أفضػػرورة  -
 الجيد المؤسساتي المنفرد. أو،  وليس اقتصارىا عمى الجانب الفردي واإلجراءاتالفعالة 
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 ،عمػى  نظػاـ واضػح اً يكوف  عمؿ المؤسسات في مكافحة ظاىرة تعاطي المخدرات قائم أفضرورة  -
ويػػتـ تعػػديميا بشػػكؿ دوري، واف  ،عمػػى بػػرامج سياسػػية واقتصػػادية واجتماعيػػة محػػددة ومجربػػة اً قائمػػ

 ضعؼ العالقات بيف المؤسسات بشكؿ عاـ.  إلىغياب ىذه السياسات والبرامج يؤدي بواقع الحاؿ 

نمػػػا األمنػػػي،مشػػػكمة التعػػػاطي عمػػػى الجانػػػب   إلػػػىال تقتصػػػر النظػػػرة  أفرة ضػػػرو  - عمػػػى الجانػػػب  وا 

المشكالت الصحية والتي يجب  أنواعنوع مف  باألوؿاالجتماعي والصحي، فتعاطي المخدرات ىو 

 أوبشػكؿ اكبػر مػف ىػذا الجانػب، ولػيس فقػط االقتصػار عمػى التبميػ  عػف المتعػاطي  إلييػاينظػر  أف

نماعمى المتعامميف معو،  أو عميوإلقاء القبض  تمقػي العػالج بصػورة تػؤمف لػو السػرية  إلػىدعوتو  وا 

 المجتمع. إلى لاعادة والتأىيؿوالكرامة 

ليػػات حديثػػة يػػتـ مػػف آضػػرورة تأىيػػؿ كػػادر أمنػػي قػػادر عمػػى مكافحػػة تعػػاطي المخػػدرات بأسػػاليب و  -

روجيف وضػػػبط المخػػػدرات عمػػػى المػػػ ضخالليػػػا السػػػيطرة عمػػػى تمػػػؾ الظػػػاىرة، مػػػف خػػػالؿ إلقػػػاء القػػػب

 .المنتشرة

تشديد العقوبة عمى المروجيف والمتعاطيف لممخدرات تحقيقا لنظرية الردع، بما يتضمنيا مف تحقيػؽ  -

 .لمردع العاـ والخاص
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 قائمة المراجع

 أكال: المراجع بالمغة العربية

ار (، المؤسسػػػػػػػػػػات التربويػػػػػػػػػػة ودورىػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي نشػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػوعي بأخطػػػػػػػػػػ2008أبػػػػػػػػػػو إسػػػػػػػػػػماعيؿ، أكػػػػػػػػػػـر  

 المخدرات، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض.

، مكتبػػػػة الػػػػدكتور ظػػػػاىرة تعػػػػاطي المخػػػػدرات األسػػػػباب كالعػػػػالج (،2003أبػػػػو عمػػػػي، وفقػػػػي حامػػػػد  

 خميؿ الحدري، الكويت.

، جامعػػػػة نػػػػػايؼ 1العربػػػػي،ط أسػػػػػباب تعػػػػاطي المخػػػػػدرات فػػػػي المجتمػػػػػع(، 2012األصػػػػفر، أحمػػػػد  

 لرياض.العربية لمعمـو األمنية، ا

 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف.نظريات عمـ الجريمة(، 2013ايكرز، ر  

، جامعػػػػػة نػػػػػايؼ العربيػػػػػة لمعػػػػػـو األمنيػػػػػة، الشػػػػػباب كاالنترنػػػػػت كالمخػػػػػدرات(، 2012البداينػػػػػة، ذيػػػػػاب  

 الرياض.

، جامعػػػػػػة نػػػػػػايؼ الخدمػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ المخػػػػػػدرات(، 2002البػػػػػػريثف، عبػػػػػػد العزيػػػػػػز  

 عمـو األمنية، الرياض.العربية لم

أثػػػػر مكقػػػػع محافظػػػػة قمقيميػػػػة المحػػػػاذم لخػػػػط اليدنػػػػة فػػػػي ظػػػػاىرة انتشػػػػار (، 2014ثابػػػت، منػػػػار  

، رسػػػػالة ماجسػػػػتير: جامعػػػػة النجػػػػاح المخػػػػدرات كسػػػػبؿ مكافحتيػػػػا دراسػػػػة فػػػػي الجغرافيػػػػا االجتماعيػػػػة

 الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 ، غزة.فكلةفي سيككلكجية الط(، 1999جواد،  محمد، الخطيب، محمد  

، رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر اإلدمػػػػاف عمػػػػى المخػػػػدرات فػػػػي شػػػػماؿ فمسػػػػطيف( 2003الجيوسػػػػي، أحمػػػػد  

 منشورة: جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.
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 ، دار الفجر لمنشر والتوزيع.1، طاإلدماف كالمخدرات(، 2004حماد، محمد فتحي  

مػػػػف المخػػػػدرات، المػػػػؤتمر اإلقميمػػػػي  دكر بػػػػرامج التكعيػػػػة فػػػػي الكقايػػػػة (،2006الحميػػػػداف، عايػػػػد  

 ، المجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الكويت.األكؿ لمكافحة المخدرات

، جامعػػػػػة نػػػػػايؼ العربيػػػػػة الشػػػػػرطة المجتمعيػػػػػة: المفيػػػػػـك كاألبعػػػػػاد(، 1998خزاعمػػػػػة، عبػػػػػد العزيػػػػػز  

 لمعـو األمنية، الرياض

 المعرفة، الكويت.، عالـ 1، طاإلدماف مظاىره كعالجو(، 1982الدمدرداش، عادؿ  

، دار المعرفػػػػػػػة لمطباعػػػػػػػة، 1، طإدمػػػػػػػاف المخػػػػػػػدرات أضػػػػػػرارىا كعالجيػػػػػػػا(، 1980رفعػػػػػػت، محمػػػػػػػد  

 بيروت، لبناف.

، دار العػػػػػػػػالـ لمماليػػػػػػػػيف، 1، طاإلدمػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػى الكحػػػػػػػػكؿ كالمخػػػػػػػػدرات(، 2009الػػػػػػػػزراد، فيصػػػػػػػػؿ  

 بيروت، لبناف.

، مركػػػػػز يػػػػػة مكحػػػػػدةالشػػػػػرطة المجتمعيػػػػػة فػػػػػي إطػػػػػار إسػػػػػتراتيجية خميج(، 2010سػػػػػالـ، أحمػػػػػد  

 اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي

، دار الثقافػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػع، عمػػػػػػػػاف، 1، طالمخػػػػػػػػدرات كالمجتمػػػػػػػػع(، 2009السػػػػػػػػعد، صػػػػػػػػالح  

 األردف.

 ، سمسمة عالـ المعرفة، الكويت.المخدرات كالمجتمع(، 1996سويؼ، مصطفى  

قتصػػػػػادية لتعػػػػػاطي المخػػػػػدرات، نػػػػػدوة عمميػػػػػة حػػػػػوؿ (، اآلثػػػػػار االجتماعيػػػػػة واال2009سػػػػػيبي، جمػػػػػاؿ  

 المخدرات واألمف االجتماعي، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية.

مكافحػػػػة  -اإلسػػػػتراتيجية الكطنيػػػػة لمتعػػػػاكف الػػػػدكلي فػػػػي مجػػػػاؿ  (، 1999شػػػػحاتة، عػػػػالء الػػػػديف  

ات دراسػػػػػػػة مقارنػػػػػػة لمكافحػػػػػػػة الجريمػػػػػػػة فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مػػػػػػف جميوريػػػػػػػة مصػػػػػػػر العربيػػػػػػػة والواليػػػػػػػ الجريمػػػػػػػة،

 القاىرة. المتحدة األمريكية، رسالة دكتوراه، وزارة الداخمية، أكاديمية الشرطة،
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 ، جامعة نايؼ العربية لمعـو األمنية، الرياض.الكقاية مف الجريمة( 2008طالب، أحسف  

 أثػػػػر المخػػػدرات عمػػػى الكاقػػػػع الفمسػػػطيني فػػػػي حػػػدكث الجريمػػػػة،(، 2010العبادلػػػة، ميسػػػاء كمػػػاؿ  

 منشورة: الجامعة اإلسالمية، غزة. رسالة ماجستير غير

، اضػػػػطراب العصػػػػر الحػػػػديث مػػػػنيج كأسػػػػاليب عالجػػػػو–االكتئػػػػاب (، 1998عبػػػػد السػػػػتار، إبػػػػراىيـ  

 عالـ المعرفة، القاىرة.

 ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.مجتمع السجكف(، 2005عبد الغني، عبداهلل  

، جامعػػػػة اجيػػػػة مشػػػػكمة تعػػػػاطي المخػػػػدراتاألسػػػػاليب الكقائيػػػػة لمك (، 2007عبػػػػد المطيػػػػؼ، رشػػػػاد  

 نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض.

 ، دار المعرفة لمطباعة والنشر، القاىرة. اإلدماف(، 1997عبد المنعـ، عفاؼ  

دكر المػػػػدارس الثانكيػػػػة فػػػػي منطقػػػػة الريػػػػاض فػػػػي نشػػػػر الػػػػكعي (، 2007العرينػػػػي، عبػػػػد العزيػػػػز  

 لعربية لمعمـو األمنية، الرياض.، جامعة نايؼ المحد مف تعاطي المخدرات

التنشػػػػػػئة االجتماعيػػػػػػة األسػػػػػػرية كاإلدمػػػػػػاف عمػػػػػػى المخػػػػػػدرات، دراسػػػػػػة (، 2005عػػػػػػزوز، فتحػػػػػػي  

، الجزائػػػر–ميدانيػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف المػػػدمنيف الخاضػػػعيف لمعػػػالج بمركػػػز فرانتػػػز فػػػانكف البميػػػدة 

 رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عماف، األردف.

، بحػػػػث غيػػػػر كر كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ فػػػػي الكقايػػػػة مػػػػف انتشػػػػار المخػػػػدراتد(، 2008عقبػػػػات، أحمػػػػد  

 http://site.iugaza.edu.ps/jdalouمنشور، عمى الموقع اإللكتروني  

، جامعػػػػػػة المخػػػػػػدرات ت ثيراتيػػػػػػا كطػػػػػػرؽ الػػػػػػتخمص اآلمػػػػػػف منيػػػػػػا(، 2012عمػػػػػػي، محمػػػػػػود السػػػػػػيد  

 نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض.

، جامعػػػػة نػػػػايؼ التربػػػػكم كاألمنػػػػي لمحػػػػد مػػػػف انتشػػػػار المخػػػػدراتالتعػػػػاكف (، 2007عيػػػػد، محمػػػػد  

 العربية لمعمـو األمنية، الرياض.
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 ، دار الراتب الجامعية، بيروت.1، طعمـ النفس الحديث(، 1999العيسوس، عبد الرحمف  

، دار الوفػػػػػػاء، 1، طاإلدمػػػػػاف خطػػػػػر ييػػػػػدد األمػػػػػف االجتمػػػػػاعي(، 2007غبػػػػػاري، محمػػػػػد سػػػػػالمة  

 اإلسكندرية، مصر.

، جامعػػػػػة نػػػػػايؼ ظػػػػػاىرة العػػػػػكد للدمػػػػػاف فػػػػػي المجتمػػػػػع العربػػػػػي(، 2006لغريػػػػػب، عبػػػػػد العزيػػػػػز  ا

 العربية لمعمـو األمنية، الرياض.

، مركػػػػػز 1، طأضػػػػػرار تعػػػػػاطي المخػػػػػدرات كأثػػػػػره عمػػػػػى المجتمػػػػػع(، 2002غنػػػػػيـ، خالػػػػػد إسػػػػػماعيؿ  

 الكتاب األكاديمي، عماف، األردف.

 ، القاىرة.كيفسكء استعماؿ اليير (، 2001فيمي، ماجدة طو  

، رسػػػػالة جػػػػرائـ المخػػػػدرات كسػػػػبؿ مكافحتيػػػػا فػػػػي التشػػػػريع الفمسػػػػطيني(، 2014الكػػػػردي، يحيػػػػى  

 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

نحػػػػك إسػػػػتراتيجية كطنيػػػػة لمكافحػػػػة المخػػػػدرات كالمػػػػؤثرات العقميػػػػة (، 2010محمػػػػود، خالػػػػد محمػػػػد  

 العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية.، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ في فمسطيف

، دار 1، طاإلدمػػػػاف عمػػػػى المخػػػػدرات اإلرشػػػػاد كالعػػػػالج النفسػػػػي(، 2006مشػػػػاقبة، محمػػػػد أحمػػػػد  

  الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف. 

، جامعػػػػػػػة نػػػػػػػايؼ العربيػػػػػػػة لمعمػػػػػػػـو المخػػػػػػػدرات كالمػػػػػػػؤثرات العقميػػػػػػػة(، 2011المشػػػػػػػرؼ، الجػػػػػػػوادي  

 األمنية، الرياض.

، دار الثقافػػػػػة لمنشػػػػػر والتوزيػػػػػع، أصػػػػػكؿ عمػػػػػـ اإلجػػػػػراـ كالعقػػػػػاب(، 2013جػػػػػـ، محمػػػػػد مصػػػػػطفى  ن
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 المتعاطيف كالمقابالت استبانة: (2ممحؽ رقـ ص

 انًؼذ السزخذاو يزؼبطي انًخذراد االسزجيبٌ

 

 لٓ اإلعبثخ اٌّخزبسح. ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ٌٍزمج١ش xثبٌشعبء اعزخذاَ إشبسح 

 انجيبَبد انشخصيخ : -1

 اٌمّش :

 ِىبْ اٌٛالدح :      

 اٌغٕغ١خ: 

 ) ( صبٔٛٞ  ) ( عبِمٟ  )  ( دساعبد ل١ٍب  إلذادٞاٌزحص١ً اٌمٍّٟ: ) ( ثال   ) ( اثزذائٟ   ) (      

 اٌحبٌخ االعزّبل١خ: ) ( ألضة  ) ( ِزضٚط  ) ( ِؽٍك  ) ( أسًِ  ) (     

 ثٕبء: )   ( روٛس   )   ( إٔبسلذد األ    

 ِىبْ اٌغىٓ:    

)  ( اٌٛاٌذ٠ٓ  )  ( أِٟ  )  ( أثٟ   )  ( ٚح١ذًا    )  ( ِك    ٚاألثٕبءأعىٓ ِك :  )  ( اٌضٚعخ     

 األلبسة

 

 األسئهخ انخبصخ ثبنذراسخ: -2

 ً٘ أٔذ  )  (ؼبٌت   -1

 ....................ِبرا رفمً ،)  ( ِٛـف حىِٟٛ

 ....................ِبرا رفمً ،)  (سعً ألّبي

 ِبرا رفمً................. ،)  (ِٛـف لؽبق خبص

 .....................ِب ٘ٛ ،)  ( ٌذ٠ه لًّ خبص

 )   ( لبؼً لٓ اٌمًّ.

 )   ( أٞ لًّ آخش.........................
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إرا وٕذ لبؼاًل لٓ اٌمًّ وُ اٌّذح اٌزٟ لع١زٙب  -2

 ..........................................وزٌه

 آخش ٌٍذخً؟ )  (ٔمُ   )   ( ال ً٘ ٌذ٠ه ِصذسً  -3

 

اخزشد ٔمُ فىُ  إرا ،ألٔه لبؼً لٓ اٌمًّ  )  ( ٔمُ    )   ( ال حىًِٟٛب دلّٝ رزٍم ً٘ -4

 رزٍمٝ شٙش٠ًب؟

 

 ً٘ عجك ٚ أْ لّذ ثبٌغفش خبسط فٍغؽ١ٓ ؟)  ( ٔمُ    )  ( ال  -5

 

 .................. لبًِب.خذساد ؟ وُ وبْ لّشن لٕذِب ثذأد ثزمبؼٟ اٌّ -6

ِب ٘ٛ ٔٛق اٌّخذساد األٚي اٌزٞ لّذ  -7

 ................................................ثزمبؼ١ٗ؟

ِٓ ٘ٛ أٚي ِٓ لذَ إ١ٌه اٌّخذساد؟)  (صذ٠ك )  (لش٠ت )  (أة )  (أَ )  (غش٠ت )   -8

 (غ١شُ٘

 ً٘ لّذ ثبعزخذاَ األٔٛاق اٌزب١ٌخ: -9

 عزخذِٗأ ٌُ ذِزٗاعزخ إٌٛق اٌشلُ

   أ١ِضْٛ 1

   اٌحش١ش 2

   ِبس٠غٛأب 3

   ١٘ش٠ٚٓ 4

   ِٛسٚف١ٓ 5

   وٛوبئ١١ٓ 6

   crackلؽك ِخذس 7

   ِخذس لٛٞ 8

   أِف١زب١ِٕبد )اروش ٔٛلٗ( 9

   حبِط ِغىٓ)اروش ٔٛلٗ( 11

   ِٙذا )اروش ٔٛلٗ( 11

   عٌٛف١زغبئً)اروش ٔٛلٗ( 12

   أٞ ٔٛق آخش 13

 ١ف حصٍذ لٍٝ اٌّخذساد؟و-11

 ال ٔمُ  اٌؽش٠مخ اٌشلُ

   ِغبًٔب ِٓ صذ٠ك 1

   ششاء ِٓ صذ٠ك 2

   ششاء ِٓ ِشٚع١ٓ 3
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   ششاء ِٓ ص١ذ١ٌخ 4

   ٚصفخ ؼج١ت 5

   غ١ش رٌه 6

 

 ؟)   (ٔمُ    )   ( الً٘ حصٍذ لٍٝ اٌّخذساد ِٓ داخً دٌٚخ فٍغؽ١ٓ -11

 أ٠ٓ رزمبؼٝ اٌّخذساد؟–12              

 ال  ٔمُ  اٌّىبْ             اٌشلُ

   فٟ اٌشبسق 1

   فٟ اٌغ١بسح 2

   فٟ ِٕضي اٌٛاٌذ٠ٓ 3

   فٟ اٌّذسعخ 4

   فٟ اٌمًّ 5

   فٟ ِٕضٌٟ خبص 6

   فٟ األِبوٓ اٌمبِخ 7

   األِبوٓ اٌّٙغٛسح 8

   خبسط اٌذٌٚخ 9

   فٟ اٌحفالد ٚإٌشبؼبد االعزّبل١خ 11

   فٟ ِضسلخ 11

 

 ه اٌز٠ٓ ٠زمبؼْٛ اٌّخذساد؟ )  (ال أحذ  )  (ثمعُٙ  )  ( ع١ّمُٙئوُ لذد أصذلب -13

 أفشاد اٌمبئٍخ  )  (ٚح١ذًا ً٘ رزمبؼٝ اٌّخذساد ِك: )  (غشثبء )  (أصذلبء  )  (أحذ -14

 اخزشد ٔمُ فّٓ ٘ٛ؟ اأعشره أٚ أٔه رزمبؼٝ اٌّخذساد؟إرً٘ ٠مٍُ أحذ ِٓ  -15

 صجبحًب  )  (لصشا  )  (ِغبًء  )  (١ٌاًل  )  ( لٕذ االعز١مبؾِزٝ رغزخذَ اٌّخذساد؟ )  ( -16

 و١ف رزٕبٚي اٌّخذساد؟ )  (ثبٌزذخ١ٓ  )  (ثبٌحمٓ  )  (لٓ ؼش٠ك اٌفُ  )  (ثبٌشُ -17

 ً٘ رمشف عٕغ١خ اٌزغبس اٌز٠ٓ ٠ضٚدٚٔه ثبٌّخذساد؟ )  ( ٔمُ   )  ( ال -18
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 نًؤسسبد انحكوييخاالسزجيبٌ انخبص ثبنًسؤونيٍ في ا (3يهحق رقى )

 

 وزارح انزرثيخ وانزؼهيى :

 االعُ :                                                              اٌزبس٠خ:

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ:                      اٌّحبففخ:

 

 و١ف ٌه اْ رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  -1

..................................................................................................

............................................................................................... 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟ -2

..................................................................................................

................................................................................................ 

 ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌّخذساد؟اروشٖ؟. ً٘ ٌذ٠ىُ ثشٔبِظ رم١ٍّٟ -3

..................................................................................................

.......................................................................................... 

 ..................................وُ ِذح ٘زا اٌجشٔبِظ؟ -4 

 ..........................................................ِب ٟ٘ اٌفئخ اٌمّش٠خ اٌّغزٙذفخ؟ -5

 ىٓ ٌٍٕبط االٔخشاغ فٟ ِضً رٍه اٌجشاِظ؟و١ف ٠ّ -6

..................................................................................................

........................................................................................ 

 ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠ظ رٍه اٌجشاِظ؟ -7

............................................................................................. 

 ً٘ ٕ٘بن ٔصٛص ِىزٛثخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اعزخذاَ اٌّخذساد رمؽٝ ٌٍؽالة؟ -8

 ٌزٌه؟)  (ٔمُ     )  (ال ْٛرٍه اٌجشاِظ ِؤٍ٘ ًٛ٘ ِذسع -9
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 ٖ اٌجشاِظ؟)  (ٔمُ  )  (ال٘ز إلداسحفٟ اٌّذاسط  ِزخصصًْٛ٘ ٠ٛعذ أشخبص  -11

 ثبٌّخذساد؟)  (ٔمُ  )  (ال ً٘ ٠ٛعذ ثشاِظ خبصخ ٌّذسعٟ اٌّٛاد اٌّزمٍمخ -11

 ؟)  (ٔمُ   )  (الأل١ٌٚبء األِٛسً٘ رٛعذ ثشاِظ ِٛعٙٗ  -12

 ً٘ رٛعذ ٚسشبد لًّ رعُ اٌؽٍجخ ٚ أ١ٌٚبء األِٛس؟)  (ٔمُ   )  (ال-13

 خ؟)  (ٔمُ   )  (الً٘ ٕ٘بن ثشاِظ ٌٍٛلب٠خ اٌصح١خ اٌمبِ-14

 ً٘ رشوض ثشاِغىُ لٍٝ : )  ( اٌّخذساد أَ  )  ( اٌّزمبؼ١ٓ؟-15

 رحغ١ٓ اٌماللخ ث١ٓ اٌؽبٌت ٚأعشرٗ؟)  (ٔمُ   )  ( ال إًٌٝ٘ ٠ٙذف اٌجشٔبِظ -16

 ص٠بدح اٌضمخ ثبٌٕفظ؟)  (ٔمُ    )  ( ال إًٌٝ٘ رٙذف اٌجشاِظ -17

 مشاس؟)   (ٔمُ    )  (الاٌمذسح لٍٝ ارخبر اٌ إًٌٝ٘ ٠ٙذف اٌجشٔبِظ -18

 ؟)   (ٔمُ    )  (الٚا٢خش٠ًٓ٘ رمَٛ اٌجشاِظ ثزحغ١ٓ اٌماللخ ث١ٓ اٌؽٍجخ -19

 ً٘ رغبلذْٚ اٌؽٍجخ لٍٝ و١ف١خ لعبء ٚلذ اٌفشان؟)  (ٔمُ   )   (ال-21

 ً٘ ٠ٛعذ ثبٌّذاسط ٌٛائح ٌّٕك اٌزذخ١ٓ؟)  (ٔمُ   )   (ال-21

 زمبؼٝ اٌّخذساد؟لٍّذ أْ أحذ اٌؽالة ٠ إراِبرا رفمً -22

..................................................................................................

............................................................................................ 

 فٟ فٍغؽ١ٓ؟ِب ٟ٘ اٌؽشق األفعً ٌٍزمبًِ ِك ِزمبؼٟ اٌّخذساد -23

..................................................................................................

................................................................................................ 

ح١بي ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ ِٓ ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب رحًّ اٌّغؤ١ٌٚخ -24

 فٍغؽ١ٓ حغت سأ٠ه؟

..................................................................................................

..................................................................................................

......................................................................................... 
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 االسزجيبٌ انًؼذ السزخذاو انضبثطخ انجًركيخ( 4يهحق رقى )

 

 االعُ:                                                اٌزبس٠خ:

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ: 

 

 رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  أْو١ف ٌه -1

..................................................................................................

............................................................................................... 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟-2

..................................................................................................

................................................................................................ 

 و١ف رشبسن فٟ ِىبفحخ اٌّخذساد؟-3

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............ 

 ّؤعغبد اٌحى١ِٛخ األخشٜ؟و١ف رزمبْٚ ِك اٌ-4

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............ 

 ِب ٘ٛ ٔٛق اٌّشبوً اٌزٟ رٛاعٙه؟-5

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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..................................................................................................

................ 

 و١ف رم١ُ اٌمًّ لٍٝ ِىبفحخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-6

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............ 

 د فٟ فٍغؽ١ٓ؟ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّضٍٝ حغت سأ٠ه ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذسا-7

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.......................................... 

 ِب ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب اٌزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-8

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

......................... 
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 نؼذل االسزجيبٌ انًؼذ السزخذاو وزارح ا( 5يهحق رقى )

 االعُ:                                               اٌزبس٠خ:

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ:

 

 رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  أْو١ف ٌه -1

..................................................................................................

............................................................................................... 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟-2

..................................................................................................

................................................................................................ 

 ً٘ رشبسن فٟ سعُ اٌغ١بعبد ٌّىبفحخ اٌّخذساد؟ ارا ٔمُ فى١ف؟-3 

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................... 

 ً٘ رمزمذ أْ اٌمعبء اٌفٍغؽ١ٕٟ ٌٗ ع١ّك اٌحمٛق ٌفشض اٌمبْٔٛ لٍٝ اٌغ١ّك؟-4

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................... 

ً٘ رمزمذ أْ اٌمعبء اٌفٍغؽ١ٕٟ لبدس لٍٝ رؽج١ك اٌممٛثبد لٍٝ وبفخ اٌغشائُ اٌالحمخ -5

 ٌزمبؼٟ اٌّخذساد ٚفمًب ٌٍمٛا١ٔٓ اٌّمّٛي ثٙب؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................... 
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 ؟و١ف رم١ُ اٌمًّ لٍٝ ِىبفحخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ-6

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................... 

 ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّضٍٝ حغت سأ٠ه ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-7

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.......................................... 

 اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب اٌزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟ِب ٟ٘ -8

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

......................... 
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 االسزجيبٌ انًؼذ السزخذاو حذود انذونخ( 6يهحق رقى )

 االعُ:                                                اٌزبس٠خ:

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ:

 رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  أْو١ف ٌه -1

..................................................................................................

........................................................................................ 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟-2

..................................................................................................

............................................................................................ 

 اٌٝ أٞ ِذٜ رشبسن فٟ ِىبفحخ اٌّخذساد؟ -3

..................................................................................................

..................................................................................................

......................................................................................... 

 ٔمُ فّب ٟ٘ ا١ٌ٢خ؟ إراً٘ رغ١ؽش لٍٝ حشوخ اٌزٕمً ٌغ١ّك ِٕبؼك اٌذٌٚخ؟ -4

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................... 

ً٘ رشبسن اٌّمٍِٛبد ِك ِٕفّبد حى١ِٛخ أخشٜ ٌّىبفحخ اٌّخذساد؟ ارا ٔمُ فّب -5 

 ٟ٘؟

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................... 

 ِب ٟ٘ اٌّشبوً اٌزٟ رٛاعٙه؟-6

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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..................................................................................................

........................................................................ 

 ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّضٍٝ حغت سأ٠ه ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-7

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.......................................... 

 

 ِب ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب اٌزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-8

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

......................... 
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 االسزجيبٌ انًؼذ السزخذاو انًُظًبد غير انحكوييخ( 7يهحق رقى )

 

 اٌزبس٠خ:    االعُ:                                                

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ:

 

 رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  أْو١ف ٌه -1

..................................................................................................

............................................................................................... 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟-2

..................................................................................................

................................................................................................ 

 ٟ ثشاِظ اٌٛلب٠خ ِٓ اٌّخذساد؟و١ف رىْٛ ِشبسوزىُ ف-3  

..................................................................................................

..................................................................................................

.............................................................................................. 

 إرا ،ً٘ رمِْٛٛ ثزمذ٠ُ ثشاِظ رٙذف اٌٝ حّب٠خ اٌّشأح ٚاٌؽفً ٚاٌمبئٍخ ِٓ اإلدِبْ-4 

 وبْ ٔمُ فّب ٟ٘ رٍه اٌجشاِظ؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

........................................................................................ 
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 بد اٌزٟ رٛاعٙىُ فٟ رٕف١ُ ٚرمذ٠ُ رٍه اٌجشاِظ؟ِب ٟ٘ اٌصمٛث-5

..................................................................................................

..................................................................................................

............................................................................................. 

ً٘ رزمبْٚ ِك ِؤعغبد حى١ِٛخ أٚ غ١ش حى١ِٛخ فٟ ِىبفحخ اإلدِبْ،ارا وبْ ٔمُ فّب  -6

 ٟ٘ آ١ٌخ اٌزمبًِ؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................... 

 ٍٝ حغت سأ٠ه ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّض-7

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................... 

 ِب ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب اٌزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-8

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................... 
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 أالجزًبػيهاالسزجيبٌ انًؼذ السزخذاو وزارح انشؤوٌ ( 8يهحق رقى )

 ُ:                                                       اٌزبس٠خ:االع

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ:

 رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  أْو١ف ٌه -1

..................................................................................................

............................................................................................... 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟-2

..................................................................................................

................................................................................................ 

 ألٞ ِذٜ رشبسن فٟ ِىبفحخ اٌّخذساد، ٚظح رٌه؟-3  

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............................................................................. 

4- َ ٟ  ً٘ ٌذ٠ه ٔفب  ِمذ ٌّذِٕٟ اٌّخذساد؟)  (ٔمُ    )  (ال اعزّبل

ِب ٟ٘ اٌّشبوً اٌزٟ رٛاعٙه فٟ رمجً ثشٔبِغه اٌّمذ ِٓ لجً اٌجشاِظ اٌمالع١خ -5

 األخشٜ اٌّمذح ِٓ لجً اٌششوبء؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............................................................................. 

 اٌمًّ، ٚو١ف؟ ً٘ رمَٛ ثزمذ٠ُ دلُ ِبٌٟ ٌٍمبؼ١ٍٓ لٓ-6

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

........................................................................................ 
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ً٘ رزمبْٚ ِك ِؤعغبد حى١ِٛخ أٚ غ١ش حى١ِٛخ فٟ ِىبفحخ اإلدِبْ، ِٚب ٟ٘ -7

 عزشار١غ١بد اٌزمبًِ؟إ

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................. 

 ٟ فٍغؽ١ٓ؟ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّضٍٝ حغت سأ٠ه ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد ف-8

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

....................................................... 

 ِب ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب اٌزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-9

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............................................................................... 
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 االسزًبرح انًؼذح السزخذاو نهًصحبد( 9ى )يهحق رق

 

 االعُ:                                                   اٌزبس٠خ:

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ:

 رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  أْو١ف ٌه -1

..................................................................................................

............................................................................................... 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟-2

..................................................................................................

................................................................................................ 

 ً٘ رمذَ اٌخذِبد اٌزب١ٌخ فٟ اٌّصحخ:-3  

 خذِبد ؼج١خ: )  (اٌزٕبٚي ٚاٌفشص  )  (اخزجبساد ثذ١ٔخ  )  (اٌشلب٠خ فٟ حبٌخ -أ

 اٌؽٛاسا

 رٌهاٌمالط ٚاإلسشبد إٌفغٟ:)  (شخصٟ )  (عّبلٟ  )  (لبئٍٟ  )  ( غ١ش -ة 

 اٌّغبلذح االعزّبل١خ: )  (اٌزم١ٍُ   )  (عٙخ لب١ٔٛٔخ  )  (ِششذ ٔفغٟ  )  -ط

 (رأ١ً٘ ِٕٟٙ )  (اٌمٕب٠خ اٌالحمخ  )  ( لٕب٠خ االعشح

 اٌخذِبد االعزّبل١خ: )  (اٌزٛل١خ  )  (اٌجذ٠ً  )  (رم١ٍّبد )  (رذخً ِجىش)   -د

 (غ١ش٘ب

 ٌجشاِظ اٌٛلب٠خ؟ إلذادنخذساد لٕذ ً٘ أخزد ثم١ٓ االلزجبس ِمذي أزشبس رمبؼٟ اٌّ-4 

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 ً٘ رشغك ِذِٕٟ اٌّخذساد لٍٝ اٌزٛعٗ ٌٍمالط ٚو١ف؟-5

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 
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 ٚ و١ف؟ حً٘ رمَٛ ثّغبلذح ِذِٓ اٌّخذساد فٟ ث١زٗ إْ احزبط ٌّغبلذ-6

.................................................................................................. 

فٟ لالط اإلدِبْ عٍٙخ لٍٝ  ثئرجبلٙبً٘ رمزمذ أْ اٌخؽٛاد اٌم١ٍّخ اٌزٟ رمَٛ -7

 اٌّذ١ِٕٓ، ٚظح؟

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 ً٘ ٕ٘بن رٕغ١ك ث١ٓ اٌّصحبد اٌزٟ رمبٌظ اإلدِبْ فٟ فٍغؽ١ٓ،و١ف؟-8

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 أَ االخز١بسٞ، ٌّٚبرا؟ اإلٌضاًِٟ٘ رشغك إٌفبَ اٌمالعٟ -9

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 فٟ فٍغؽ١ٓ؟ اإلٌضاِِٟب ٟ٘ أُ٘ اٌمٕبصش اٌزٟ رمف ٚساء رفع١ً اٌمالط -11

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 ِه اٌمالعٟ اٌّزجك ع١ذًا، ألػ أِضٍخ؟ً٘ ٠مًّ ٔفب-11

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 ِب ٟ٘ اٌصمٛثبد اٌزٟ رٛاعٙه؟-12

..................................................................................................

..................................................................................................
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..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

ً٘ عجك ٚ أْ لذِذ رمش٠شًا حٛي ِذِٓ ِخذساد ثحبعخ ٌٍمالط ٌٍششؼخ أٚ -13

 اٌّحىّخ،صف رٌه؟

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 بْ ِؤً٘ ٌزٌه؟)  (ٔمُ  )  (الً٘ ع١ّك اٌؽبلُ اٌزٞ ٠مًّ ٌذ٠ىُ فٟ ِىبفحخ اإلدِ-14

 ً٘ رم١ُ ٔفبِه اٌمالعٟ ِٓ ح١ٓ ٢خش ٚو١ف؟-15

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

١خ فٟ سعُ اٌغ١بعبد ٌّىبفحخ ث١ٓ إٌّفّبد اٌحىِٛ ًبً٘ رمزمذ أْ ٕ٘بن رمبٚٔ-16

 اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟ )    (ٔمُ   )     ( ال

 ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّضٍٝ حغت سأ٠ه ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-17

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................................. 

 ِب ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب اٌزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-18

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 
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 االسزجيبٌ انًؼذ السزخذاو وزارح انصحخ( 11يهحق رقى )

 االعُ:                                            اٌزبس٠خ:

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ:

 رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  أْو١ف ٌه -1

..................................................................................................

............................................................................................... 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟-2

..................................................................................................

................................................................................................ 

 ِب ٘ٛ دٚسن فٟ ِحبسثخ آفخ اٌّخذساد ؟-3  

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................................ 

 ؟و١ف رم١ُ ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ-4  

..................................................................................................

................................................................................................ 

 و١ف رحّٟ إٌبط ِٓ اْ ٠صجحٛا ِزمبؼ١ٓ ٌٍّخذساد؟-5

..................................................................................................

 ................................................................................................. 

 ِب ٟ٘ اٌّشبوً اٌىجشٜ فٟ رمبؼٟ اٌّخذساد؟-6

..................................................................................................

.................................................................................................. 

ً٘ رمزمذ أْ ثشاِظ اٌٛلب٠خ اٌّمذح ِٓ لجٍىُ رمًٍ ِٓ أزشبس اٌّخذساد فٟ اٌّغزّك؟ -7

 ٚو١ف؟
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..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّضٍٝ حغت سأ٠ه ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-8

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

ِٓ ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠مك لٍٝ لبرمٙب ِغؤ١ٌٚخ ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ -9

 ٚاٌمعبء ل١ٍٙب حغت سأ٠ه؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 
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 االسزجيبٌ انخبص السزخذاو وسبئم االػالو( 11يهحق رقى )

 

 االسى:                                                انزبريخ:

 و١ف ٌه اْ رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  -1

..................................................................................................

....................................................................... 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟ -2

..................................................................................................

........................................................................ 

 ً٘ ٌذ٠ىُ ثشٔبِغًب رم١ّ١ًٍب ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌّخذساد؟اروشٖ؟ -3

..................................................................................................

..................................................................................................

.......................................................................... 

 ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّزجمخ ثبٌجشاِظ ٌذ٠ىُ )رٛل١خ أَ رحز٠ش(؟ -4

..................................................................................................

..................................................................................................

......................................................................... 

 ؟ِغىُ ٌفئخ )  ( اٌّزم١ٍّٓ  )  (غ١ش اٌّزم١ٍّٓ  )   ( والّ٘بً٘ رٛعْٙٛ ثشا -5

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................ 

ً٘ رمزمذ أْ اٌزٛل١خ ٌّخبؼش اٌّخذساد لٍٝ اٌصم١ذ اٌشخصٟ ٚاالعزّبلٟ رؤدٞ -6

 )    (ال اٌٛلب٠خ؟)   (ٔمُ   إٌٝ

ً٘ رشثػ ثشٔبِغه ة: )  (اٌٛظك اٌمبٟٔٛٔ )  (عٍٛن اٌّزمبؼٟ )  (اٌٛظك -7

 )  (عّبد اٌّزمبؼٟ  األعشحاالعزّبلٟ  )  (اإللالق  )  ( ِغبلذح 
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ً٘ رمِْٛٛ ثذساعخ عّبد اٌفئخ اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌّزمبؼ١ٓ لجً ثش اٌجشٔبِظ؟)  (ٔمُ )  -8

 ال (

اس٠خ أٚ ف١ٕخ رغمً رٕف١ز اٌجشٔبِظ صمجًب؟)  (ٔمُ  )  ً٘ رٛاعْٙٛ صمٛثبد ِب١ٌخ أٚ إد-9

 ال (

ِٓ ٘ٛ اٌّزحىُ فٟ اٌجشاِظ اٌٛلبئ١خ -11

 ٌذ٠ىُ؟..................................................

 ً٘ رٛعذ ثشاِظ ٚلبئ١خ رمزّذ لٍٝ ِمبثٍخ اٌّذ١ِٕٓ؟)  (ٔمُ   )  (ال-11

 ُ  )  (الً٘ ٌذ٠ىُ ثشاِظ رغزٙذف األعبٔت؟)  (ٔم-12

 و١ف رمشفْٛ أْ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ رفُٙ سعبئٍىُ؟-13

..................................................................................................

.................................................................................. 

 غ١ك ِك ثشاِظ أخشٜ ٌزغٕت إٌزبئظ اٌغٍج١خ؟)  (ٔمُ  )  (الً٘ رمِْٛٛ ثبٌزٕ-14

ً٘ رمِْٛٛ ثزٕف١ُ ثشاِظ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌغش٠ّخ الزّبدا لٍٝ ٔزبئظ اٌزمبؼٟ؟)  (ٔمُ)  -15

 (ال

 د فٟ فٍغؽ١ٓ؟اِب ٟ٘ اٌؽشق األفعً ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذس-16

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 ِب ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب رحًّ ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-17

..................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................... 
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 االسزجيبٌ انًؼذ السزخذاو وزارح انشجبة وانريبضخ( 12يهحق رقى )

 اٌزبس٠خ:                    االعُ:                             

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ:

 رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  أْو١ف ٌه -1

..................................................................................................

............................................................................................... 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟-2

..................................................................................................

................................................................................................ 

 أٞ ِذٜ رشبسن فٟ ِىبفحخ اإلدِبْ؟اٌٝ -3  

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................... 

 ً٘ ٌذ٠ه ع١بعبد خبصخ رٙذف ٌحّب٠خ اٌشجبة ِٓ خؽش اإلدِبْ، ِٚب ٟ٘؟ -4

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................... 

 ِب ٟ٘ اٌّشبوً اٌزٟ رٛاعٙه؟-5

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................ 
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 ً٘ رزمبْٚ ِك ِؤعغبد حى١ِٛخ أٚ غ١ش حى١ِٛخ؟)   (ٔمُ    )   (ال-6

 ّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّضٍٝ حغت سأ٠ه ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌ-7

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.............................. 

 ِب ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب اٌزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-8

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 االسزجيبٌ انًؼذ السزخذاو إدارح يكبفحخ انًخذراد ( 13يهحق قى )

 اٌزبس٠خ:                                  االعُ:                 

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ: 

 رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  أْو١ف ٌه -1

....................................................................................................

............................................................................................. 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟-2

....................................................................................................

.............................................................................................. 

 ٔمُ ِب ٟ٘؟ إراً٘ ٌذ٠ىُ ع١بعخ خبصخ ٌّىبفحخ اٌّخذساد، -3 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

............... 

 اٌٝ أٞ ِذٜ رشبسوْٛ فٟ ِىبفحخ اٌّخذساد ثشىً غ١ش لبٟٔٛٔ؟-4

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.................... 

 ٔمُ فّب ٘ٛ شىً رٍه اٌماللخ؟ إراً٘ ٌذ٠ىُ لاللبد ِك ِؤعغبد ِىبفحخ اإلدِبْ، -5

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.................... 
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 ِب ٟ٘ اٌّشبوً ٚاٌصمٛثبد اٌزٟ رٛاعٙىُ؟-6

..................................................................................................

..................................................................................................

.............................................................................. 

و١ف ٠زُ اٌزمبًِ ث١ٕىُ ٚث١ٓ إٌّفّبد اٌحى١ِٛخ األخشٜ اٌّم١ٕخ ثزاد اٌغشض ٚ -7

 وزٌه غ١ش اٌحى١ِٛخ؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............................................... 

 ١ٓ؟ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّضٍٝ حغت سأ٠ه ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ-8

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................... 

 ٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟ِب ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب اٌزمبًِ ِك ِشىٍخ ا-9

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.............................. 
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 االسزجيبٌ انًؼذ السزخذاو قسى يكبفحخ انًخذراد( 14يهحق رقى )

 االعُ:                                                اٌزبس٠خ:

 اٌّغّٝ اٌٛـ١فٟ:

 رصف ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟  أْو١ف ٌه -1

..................................................................................................

............................................................................................... 

 ِب ٟ٘ أعجبة رٍه اٌّشىٍخ؟-2

..................................................................................................

................................................................................................ 

 غ١ش اٌّششٚلخ؟ األد٠ٚخاٌٝ أٞ ِذٜ رشبسن فٟ ِىبفحخ -3 

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................... 

 األخشٜ ٌّىبفحخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟ األلغبَِٚب ٟ٘ اٌماللخ ث١ٕه ٚث١ٓ اإلداسح -4

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................... 

 ِب ٟ٘ اٌّشبوً ٚاٌصمٛثبد اٌزٟ رٛاعٙه فٟ ِٕؽمزه؟-5

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................... 

 ِب ٟ٘ اٌؽشق اٌّضٍٝ حغت سأ٠ه ٌٍزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-6

..................................................................................................

..................................................................................................
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..................................................................................................

............... 

 

 ِب ٟ٘ اٌّؤعغبد اٌزٟ ٠زٛعت ل١ٍٙب اٌزمبًِ ِك ِشىٍخ اٌّخذساد فٟ فٍغؽ١ٓ؟-7

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............................................... 

 ِب ٘ٛ شىً اٌزمبْٚ ث١ٕىُ ٚث١ٓ اٌمعبء فٟ فٍغؽ١ٓ؟ -8

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.......................................... 

 ال فى١ف؟ إرأمُ فى١ف ٚ إرااٌمعبئ١خ رشىً سدلًب لبًِب،  حىبَاألً٘ -9

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

................................... 
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 ( اسزًبرح انًوافقخ ػهي انًشبركخ ثبالسزجيبٌ:15يهحق رقى )

 

 جايعةانقدس

ترنايجانعدانةانجنائيةلعهىا جراو
 اعزّبسح اٌّٛافمخ

ٌخبصخ ثّششٚق ) ٚالك اٌّخذساد ٠زعّٓ ٘زا إٌّٛرط اٌحصٛي لٍٝ ِٛافمزه لٍٝ رمجئخ االعزّبسح ا
اٌزبثك ٌجشٔبِظ اٌمذاٌخ اٌغٕبئ١خ ٚ لٍُ   انطبنت : يحًذ صبنح ريىفٟ فٍغؽ١ٓ( ٚ اٌزٞ ٠مًّ لٍٝ رٕف١زٖ 

 .انذكزور : ػسيي أثو انسؼوداالعشاَ ثئششاف 

 لًٍّب ثأْ وبفخ اٌّمٍِٛبد رحفؿ ثغش٠خ ربِخ ٚ ،ٌزا ٔؽٍت ِٕه اٌّٛافمخ لٍٝ رمجئخ ٘زٖ االعزجبٔخ
 .رغزخذَ فمػ ٌٙذف اٌجحش اٌمٍّٟ

أٔب اٌّٛلك أدٔبٖ  
________________________________________________________

____ 

 أٚافك لٍٝ رمجئخ االعزج١بْ ثّٛعت ِب رُ ششحٗ ٌٟ

 اٌزٛل١ك ___________________

 شىشًا عض٠اًل لٍٝ رمبٚٔىُ


