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  االبعاد الثقافیة والتشریعیة لظاهرة تعاطي المخدرات واثرها علي 

  السلوك السلبي لدي فئة سائقي المیكروباص 

  "دراسة میدانیة الحد االحیاء العشوائیة في حلوان"

  

  

  

  مدخل منهجي: اوال 

المجتمعات بشكل لم  الحیاة القاتلة التي انتشرت في اآلونة األخیرة في كافة المخدرات هي

  .وتنذر بانهیارها ًسبق له مثیل ، حتى أصبحت خطرا تهدد هذه المجتمعاتی

الوقت الراهن  وتعتبر مشكلة المخدرات من أعقد المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي في 

ًمجتمع سواء كان متقدما أو نامیا وهي لیست أقل خطورة من مشكلة اإلرهاب، وال یكاد یفلت منها أي ً.  

جمیع  المشكلة في أنها تمس حیاة المدمن الشخصیة واالجتماعیة منوتكمن أهمیة هذه 

أسرته، وتتمثل أهمیة  الجوانب سواء كان ذلك یتمثل في صورته أمام نفسه أو بینه وبین أفراد

جمیع الجوانب الرئیسیة، وأهم هذه  المشكلة بالنسبة للمجتمع في أنها تحیط به وتمسه من

مثل انتشار اإلدمان إلى زیادة نسبة الجرائم والعنف  ه حیث أدىمن المجتمع واستقرارواالجوانب ه

     .وغیرها من الجرائم هذا باإلضافة الي السلوك السلبي كرد فعل لهذه الظاهرة لمسلح والسرقةواالسط

االجتماعیة  یحتم على من یتناولها أن یقوم بشئ من التحلیل للخصائص األمر الذي

ودراسة األسباب االجتماعیة  عاطي المخدرات ومن ثم تحلیلواالقتصادیة التي یعیش فیها مت

صفوف من هم في سن الشباب من خالل نظریة  العامة المؤدیة إلى هذه الظاهرة وانتشارها بین

  سنة وحتى األربعین١٥انهزام القانون لدوركایم وتحلیل البرجوازیة الصغیرة لماركس ـ ما بین 

القاتل، واإلصابة   التعاطي للمخدرات كالبطالة والفراغ،هناك عدة أسباب تؤدي باإلنسان الى

القدرة على التحمل والتصدي للمؤثرات  لهروب من الواقع، وعدمواببعض األمراض النفسیة 

الخارجیة، وكثرة الهموم والمشاكل وسوء التربیة، واإلنحراف عن تعالیم الشریعة اإلسالمیة عدم 

 في الحانات   التعلیمیة وبعض أماكن اللعب والتسلیةالقاصرین في الشوارع والمؤسسات مراقبة

بأثمان مناسبة بسبب سهولة التنقل  الخ  وكثرة المروجین لها، ووفرتها في السوق...ألنترنیت وا

تهریبها، هناك أیضا أسباب وراثیة تتجلى في  بین الدول، ووجود شبكات دولیة متخصصة في

  قد سبق له أن كان من المدمنین، أسباب بیولوجیةللمخدرات، أو كان تعاطي أحد أقارب المدمن

  شیرین احمد عبداهللا جاد.د

  مدرس علم االجتماع كلیة االداب

  جامعة حلوان
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یمكن تقسیم و. الخ... تتضح في إستعداد شخص ما للتعاطي للمخدرات أكثر من غیره 

 :األسباب الباعثة على اإلدمان إلى

  . أسباب شخصیة .١

 .أسباب اجتماعیة .٢

  .أسباب اقتصادیة .٣

 . أسباب صحیة .٤

  أسباب سیاسیة .٥

  :األسباب الشخصیة: أوال 

  : وازع الدینيضعف ال

ٕوان   یضبط تصرفات المسلم، فال یقدم على ماحرم اهللا عز وجل،٠٠صمام أمان اإلیمان

سیقف بین یدیه في یوم  خال عن أعین البشر، وقوانین البشر، ألنه یراقب رب البشر، ویعلم أنه

  . السعیرفریق في الجنة وفریق في { فریقان  الناس فیه٠٠ یحاسب فیه على النقیر والقطمیر٠٠عسیر

الزاني حین  ال یزني: " أبي هریرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال ع

حین یشربها وهو مؤمن،  یزني وهو مؤمن، وال یسرق حین یسرق وهو مؤمن، وال یشرب الخمر

إنما ( باب قول اهللا تعالى / كتاب األشربة   رواه البخاري]متفق علیه" والتوبة معروضة بعد

 باب نقصان اإلیمان/ ومسلم كتاب اإلیمان ) واألزالم رجس ر والمیسر واألنصابالخم

 .  بالمعاصي ونفیه عن المتلبس بالمعصیة 

 : الفراغ

نعمتان مغبون فیهما : " قال رسول صلى اهللا علیه وسلم : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

باب الصحة والفراغ /خاري كتاب الرقاقرواه الب]٠رواه البخاري "كثیر من الناس الصحة والفراغ 

وال عیش إال عیش اآلخرة مع كل أسف فشلت كثیر من األسر والمدارس والمجتمعات في 

  ٠استیعاب الشباب ، واستثمار طاقاتهم 

تنبت في  شریحة كبیرة من الشباب تكتظ بهم الشوارع ال هم لهم إال قتل الوقت، وقد فهناك

فراغ الشباب ما یدفعهم إلى  راف والسلوك الشاذ فتنمو، وتجد فيهذه البیئة الخصبة نبتة االنح

 . تبنیها وممارستها

  :األفكار الكاذبة واالعتقادات الخاطئة 

 : العتقاد بأن المخدرات تقوي القدرات الجنسیة، أو تطیل مدة الجماعا

. العكس" بيدراسة سعد المغر" وقد أثبتت األبحاث الطبیة والدراسات العلمیة علي سبیل المثال

 ٠فالمخدرات تؤدي إلى الهبوط الجنسي، والعنة، وتسبب العقم 
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  : االعتقاد بعدم حرمة المخدرات

 یعتقد بعض المسلمین أن المخدرات إن لم تكن مباحة فهي على أسوء األحوال مكروهة

 أن المخدرات محرمة في الشریعة اإلسالمیة بل هي كبیرة - عند أهل العلم -ومما ال شك فیه.

  ٠من كبائر الذنوب

   :االعتقاد بأن المخدرات تجلب المتعة والسرور

   .ال سیما المبتدئین تي ینخدع بها متعاطوا المخدرات،وسبب هذا االعتقاد الدعایات المضللة ال

  : التقلید والمجاملة

أما التقلید فهو سمة بارزة في حیاة المراهقین الذین یستقبلون مرحلة الرجولة، ویریدون أن 

   ٠هروا أمام اآلخرین مكتملي الرجولة یظ

، أما   والفرق بینهما أن التقلید یصدر عن اقتناع٠لمجاملةوابالتقلید أمر آخر وه ویرتبط

  ٠مجاراة لمن حوله ٕالمجاملة فال تصدر عن اقتناع بالفعل ، وانما یلجأ إلیها اإلنسان

  : حب االستطالع

الدافع یزداد  كتشاف ما أخفي عنه، وهذامن المعلوم أن اإلنسان مجبول على الرغبة في ا

وحب االستطالع إلى تجربة  بشكل ملحوظ في مرحلة المراهقة، فالمراهق قد یدفعه الفضول

  ٠تعاطي المخدرات، مما یجعله فریسة لإلدمان

  االسباب االجتماعیة:ثانیا 

  العامل االسري

 : ویدخل تحته صور عدیدة منها

 ٠رفاقهم ، وعدم مراقبة تصرفاتهم، واختیارإهمال الوالدین في تربیة األوالد 

 ٠قیام األسرة على أسس تربویة خاطئة، وعدم العنایة بالتربیة اإلسالمیة 

  ٠القدوة السیئة بعدم استقامة الوالدین 

 التفكك األسري بسبب كثرة الخالفات بین الزوجین ، أو حاالت الطالق .  

  ٠غیاب أحد الوالدین عن المنزل لفترة طویلة  

  ٕإما باإلفراط في التدلیل وتلبیة الرغبات، واما بالقسوة والحرمان: معاملة األوالدسوء .  

  : رفقة السوء

الرجل على : " قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال 

باب / الترمذي كتاب الزهد رواه ] رواه الترمذي وأبو داود ٠"دین خلیله فلینظر أحدكم من یخالل

حدیث الرجل على دین خلیله اإلنســان اجتماعي بطبعه، فهو یتأثر ببیئته، ویكتسب عاداته 

  : لسیئة من جلسائه ، وقد قیلواالحسنة أ
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   عن المرء ال تسأل وسل عن قرینـه

  فـكل قـریـن بالمـقارن یـقتدي

   إذا كنت في قوم فصاحب خیارهـم

  وال تصـحب األردي فتردى مع الردى

  : ارجالسفر للخ

ًأثبتت البحوث المیدانیة أن عددا من متعاطي المخدرات بدأوا في تعاطي المخدرات أثناء  فقد

  ٠على المخدر ، وتوفره بأسعار زهیدة لتعلیم، حیث سهولة الحصولواسفرهم إلى الخارج للسیاحة أ

  : تأثیر بعض وسائل اإلعالم

المخدرات ،  عي ووقایة المجتمع منالرغم من أهمیة دور وسائل اإلعالم في رفع درجة الو على

ًإال أنها في بعض األحیان تؤدي دورا عكسیا في هذا الجانب ، ومن   : ذلك ً

المادة وتأثیرات  لقصور في معالجة هذه الظاهرة ، سواء بعرض بعض مظاهر التعاطيواالخطأ أ

  ٠لتجربة وا ًنوعا من حب االستطالع على الجسم ، أو تفاصیل وكیفیات تعاطي المادة مما یحدث

ٍعرض بعض األفالم السیئة التي ال تخلو من حفالت راقصة وتعاط للخمور والمخدرات ، 

  ٠وتقدیمها في قالب الرقي والتمدن

  : األسباب االقتصادیة- :ًثالثا 

  : وتتضمن هذه األسباب جانبین

  : الجانب األول الفقر وسوء األحوال المادیة

تعاطي اإلنسان إلى  ء والبطالة وتراكم الدیون قد تدفعالفقر واألزمات االقتصادیة كالغال فإن

   ٠ًالمخدرات طلبا للحصول على المادة  ًالمخدرات هروبا من واقعه السيء، وقد تجره إلى ترویج

  : لترفوا الغنى الجانب الثاني 

النغماس واتوفر المال مع عدم وجود الحصانة الدینیة والخلقیة قد یؤدي إلى البطر  فإن

كال  { : اهللا تعالى إذ یقول ٕوات المحرمة ،وانفاق األموال على المواد المخدرة ، وصدقفي الشه

  ىإن اإلنسان لیطغى أن رآه استغن

  :الصحیة  األسباب- :ًرابعا 

  : وتتضمن هذه األسباب جانبین

  : ومن صوره -: اعتالل الصحة البدنیة:الجانب األول

  : العالج من األمراض بالعقاقیر المخدرة
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ًكون المریض الذي یتلقى عالجا یحتوي على مواد مخدرة ضحیة لإلدمان علیها بسبب قد ی

  ٠إساءة استخدامه ، أو زیادة الجرعة المقررة 

  . لمنومات بدون استشارة طبیةواالتداوي الذاتي باستخدام بعض األدویة كالمهدئات 

  :  اعتالل الصحة النفسیة:الجانب الثاني 

االجتماعیة،  لمشاكلواالنفسي الناتج عن سوء المعیشة، أذلك القلق واالضطراب  ومن

  ٠المؤلم  لتعرض للفشل المتكرر، فیتعاطى المخدرات للهروب من الواقعواأ

   : االسباب السیاسیة-:ًخامسا

یرتبط انتشار تعاطي المخدرات في بعض المجتمعات بالسیاسات التي تنتهجها بعض 

  ٠الدول تجاه غیرها 

 امت بعض الدول في ظل الحمالت االستعماریة بنشر المخدرات فيسبیل المثال ق فعلى

إال مثال  ( م١٨٤٢ -م ١٨٤٠(ٕمستعمراتها، إلرهاق أبنائها واضعافهم، و ما حرب األفیون 

الصین بسبب رفضها  واضح على هذه السیاسات فقد شن االستعمار البریطاني الحرب على

الصین فتح موانيء جدیدة  یا فرضت علىاالستمرار في تجارة األفیون، وبانتصار بریطان

  ٠األفیون الذي تمت مصادرته الستقبال األفیون، كما ألزمت الصینیین بدفع ثمن

البالد العربیة تقوم إسرائیل بدور كبیر في إغراق الدول المجاورة بالمخدرات؛ فقد زرع  وفي

ما فشلت زراعة الحشیش ول الیهود الحشیش في فلسطین المحتلة و وهربوه إلى الدول المجاورة ،

ًالمعونة لتحقق أهدافا استراتیجیة من  فتحت إسرائیل أبوابها لعصابات التهریب وقدمت لهم

  أهداف السیاسة االسرائیلیة

  : فعند التحدث عن ظاهرة تعاطي المخدرات البد من طرح بعض التساؤالت التالیة 

لتساؤالت اذا تمت االجابة علیها من الذي یتعاطى المخدرات ؟ وفي اي عمر ؟ ولماذا ؟ هذه ا

یمكن ان یكون فیها اصالح للمجتمع بل یمكن تفادي بعض المشكالت االجتماعیة المعاصرة 

  :ومن هنا بدا واضحا فرض الدراسة الرئیسى الیضاح مشكلة الدراسة وهي كالتالي 

ائقي  ما هي مالمح العالقة بین ظاهرة تعاطي المخدرات والسلوك السلبي الصادر من س-

  المیكروباص ؟ 

  . هذا الطرح للسؤال یتخلله بعض التساؤالت الفرعیة منها على سبیل المثال 

  ما هي المالمح الثقافیة لظاهرة تعاطي المخدرات ؟ -
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 ما هي اهم التشریعات القانونیة والدینیة لتفسیر ظاهرة تعاطي المخدرات ؟ -

 ما هي مالمح السلوك السلبي لتلك الظاهرة ؟ -

 المتغیرات التي تطرأ علي هذه الشریحة ؟ ما هي اهم  -

وتتطلب االجابة على هذه التساؤالت نوعین من البیانات االولى بیانات وثائقیة من خالل 

عرض بعض القوانین الخاصة بتجریم تعاطي المخدرات والثانیة بیانات امبریقیة  تستقیها الباحثة 

 الوالدة في حلوان حیث تواجد العینة   في منطقة عزبة  مبحوث٨٠من الواقع لعینة  تتكون من 

وتم اختیارها اختیارا عشوائیا وتم تطبیق دلیل مقابلة من خالل المقابلة المتعمقة مع مفردات 

  .                                        عینة البحث

 :اسالیب الدراسة

صف ظاهرة تتبع هذه الدراسة االسلوب الوصفي والتاریخي حیث تم االعتماد على و

االدمان من خالل عرض لهذه الظاهرة الخطیرة التي تفشت في المجتمع المصري بصورة تهدد 

المجتمع المصري على وجه الخصوص وبقیة المجتمعات على وجهه العموم حیث تم خالل هذه 

  .الدراسة عرض لتاریخ التشریعات الخاصة باالحكام على االدمان

 :المالمح الثقافیة لإلدمان

ً الشواهد المیدانیه أن األفكـار والمعتقـدات داخـل األسـرة تلعـب دورا مهمـا فـى الـدفع أوضحت ً

المخـدرات : " الى تعاطى المخدرات واإلدمان؛ فغالبا ما یتردد على ألسنة المتعـاطین عبـارات مثـل

دى بتــساعد ........دى بتفـتح المــخ فـى المــذاكره.....مـافیش نــص دینـى یقــول كــده.....مـش حــرام

وكـل هـذه المعتقـدات مـن جانـب المتعـاطین او مـن أحـد أفـراد األسـرة تـدفع ". ملیه الجنسیهعلى الع

 تتمثـل فـي بعـض  وهناك ثقافـة فرعیـة خاصـة بالمخـدرات. األفراد إلى االستمرار فى تناول المخدر

فــالتنمیط الثقــافى لــه دوره . االفكــار والمعتقــدات الــسائدة والخاطئــة حــول تنــاول المخــدرات وفوائــدها

ى عملیــة اإلدمــان فــالفرد یــتعلم ألن یــستجیب لثقافتــه التقلیدیــة، وفــى طــرق تراهــا الثقافــة مناســبة فــ

دمانها من الطرق التى تراهـا الثقافـة مناسـبة واففى بعض الثقافات یعد تعاطى مادة ما، أ. ومقبولة

یـــأتى دون وبالتــالى یكــون اإلدمـــان نوعــا مــن التقلیـــد التلقــائى الــذى .  كالقــات فــي الـــیمنومقبولــة،

وهناك أعداد كبیره من الشباب تقبل على التعاطى بـدافع حـب االسـتطالع ونـسبة . لحاحواضغط أ

وعــن ثقافــه التعــاطى أیــضا . كبیــرة مــنهم یــستمرون فــى التعــاطى ویكونــوا بمثابــه بــؤر لنــشر الفــساد

لس لــشلة فــى مجــاوایلعــب رفقــاء الــسوء دورا فــى دفــع الفــرد الــى التعــاطى حیــث تجتمــع الجماعــة أ

االنــس والــسمر ویــشجعون الفــرد علــى التعــاطى واذا رفــض الفــرد یــسخرون منــه ویــرددون أنــه لــیس 
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لتعــاطى لیجــارى مجلــسهم ولیثبــت لهــم أنــه رجــل وارجــال وان ذلــك للرجــال فقــط؛ فینحــرف الفــرد نح

وقــد كــشفت دراســة میدانیــة أجریــت فــي أوائــل التــسعینیات مــن القــرن الماضــي أن أصــدقاء . مــثلهم

النعـام "وقـد توصـلت دراسـة میدانیـة .  لهم الدور األكبر في دفع المبحـوثین إلـى اإلدمـانالسؤ كان

ـــى أن " عبـــد الجـــواد ـــة المرتبطـــة بتعـــاطي الـــشباب المـــصري للمخـــدرات إل عـــن العوامـــل االجتماعی

أســــباب تعــــاطي الــــشباب للمخــــدرات تكمــــن فــــي مجــــاراة األصــــدقاء، والتفكــــك األســــري، والــــشعور 

أمـــا عـــن ســـیاق ظـــاهرة التعـــاطى فیبـــدأ بجماعـــة الرفـــاق بمحـــاوالت . غتـــرابباإلحبـــاط والعجـــز واال

  .تجریبیة دافعها التقلید وحب االستطالع، ترتبط بأوقات الفراغ واالحتفاالت

كمــا أوضــحت الدراســة العوامــل الفاعلــة فــى تعــاطى المخــدرات، وكــان مــن أهمهــا االخــتالط  

  المادىباألصدقاء المنحرفین، والمشاكل األسریة،والثراء

ونستطیع أن نقرر أن هناك أبعادا ظاهرة للمشكلة تتعلق بالتعاطي والمتعاطین بالفعل، لكن 

 بغیر المتعاطین ممن لدیهم االستعداد النفسي واالجتماعي ألن لها أبعادا أخرى خفیة تتعلق

. Vulnerableهؤالء جمیعا یسمیهم البعض المستهدفین . یتعاطوا إذا سمحت الظروف بذلك

من % ١٠ بلغت نسبتهم في إحدى الدراسات بعنوان عالج االدمان حقیقة أم وهم ان حوالي وقد

أنهم على استعداد للتعاطي، إذا ) بدرجة عالیة من الثبات(الطالب غیر المتعاطین یقررون 

وقد كشفت بعض الدراسات مثل االبعاد االجتماعیة والثقافیة لظاهرة . أتیحت لهم الفرص

لقومي لعالج المخدرات عن وجود عالقه جوهریة بین التعاطى وبین التعاطي للمجلس ا

وتعتبر وسائل االعالم . لحیاد تجاههاواالمضمون الثقافى من حیث ضرر المخدرات أو فائدتها أ

واالنترنت والقنوات الفضائیة التى أصبحت اآلن فى كل منزل فى عصر العولمه من القنوات 

واتضح أن هناك جماعات من الشباب ال یستهان . اطياالجتماعیة التى تنشر ثقافة التع

ویطلق آخرون . بحجمهم ال یتعاطون المخدر، ولكنهم على استعداد نفسى واجتماعى للتعاطي

- ١٦والذى تتراوح أعمارهمهم من ) الفئات الهشه(امثال عالء الدین ، سهیر محمد ان هؤالء 

  .صري  عاما هم اخطر الفئات التي تؤثر علي المجتمع الم١٩

 والشك أن التعرض لثقافة المخدرات عن طریق السماع عن المخدرات والرؤیة المباشرة 

  .للمخدرات ووجود أصدقاء یتعاطون المخدرات یعد من أهم العوامل التي تؤدي إلى اإلدمان

اما عن اعراض االدمان فهي تظهر في السلوك الصادر من هذه الفئة في تعامالتها مع 

 خالل السلوك السئ في المعاملة هذا باالضافة الى بعض االلفاظ السیئة التي افراد المجتمع من

  . تصدر من هذه الفئة
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 :المالمح االجتماعیة لإلدمان

ًممـــا ال شـــك فیـــه أن قـــضیة المخـــدرات أصـــبحت تمثـــل الیـــوم خطـــرا داهمـــا یهـــدد كیـــان بـــل  ً

 ویدرك المرء حدة وخطورة هـذه المـشكلة االجتماعیـة واالقتـصادیة مجتمعٕوامكانیة تقدم وتنمیة أي 

 .بل والسیاسیة  إذا عرف حجم الخسارة التي تعود على أي اقتصاد

كاألســرة والمدرســة ووســائل اإلعــالم (وقــد یكــون للعدیــد مــن المؤســسات والــنظم االجتماعیــة 

دور حقیقي وفعـال فـي إقبـال بعـض أبنـاء المجتمعـات العربیـة علـى ) لخوأجهزة الشرطة والقضاء إ

وهنـاك العدیـد مـن . التعاطي واإلدمان فال بد مـن معرفـة األسـباب الحقیقیـة وراء انتـشار المخـدرات

لتـدلیل دون الحـد وزیـادة واأسلوب الشدة في المعاملـة أ: الظروف االجتماعیة المهیئة للتعاطي مثل

  .وقوع الطالق وحدوث االنحالل األخالقي داخل األسرة وعدد أفراد األسرة

البناء االجتماعى وما یحویه من تناقضات تمارس تأثیرها على الفرد، وقد تدفع به فى نهایة 

فالتحوالت السریعة فى المجتمعات والتغیرات الحادة التى یتعرض لها . المطاف إلى اإلدمان

من خالل العملیات التنمویة أیا كانت یمكن أن تترك األفراد فى العدید من البیئات االجتماعیة 

وهناك دور تلعبه األبنیة األسریة والعالقات االجتماعیة فى تهیئة . بصماتها على الشخصیة

اإلطار للتعاطى واإلدمان، كما یمكن اإلشارة إلى بناء الشخصیة فى ارتباطها بالظروف 

ى ومن ثم اإلدمان، والدور الذى تلعبه البرامج االجتماعیة المواتیة والتى قد تهیئ الفرص للتعاط

  .لتعاطيا واإلعالمیة فى خلق االتجاه نح

وهناك محاوالت بحثیة تشیر إلى دور األسرة في عملیة التنشئة االجتماعیة وتوجیه سلوك األبناء 

وهناك محاوالت بحثیة أخرى تشیر . والشباب وتكون اتجاهاتهم حول القضایا المجتمعیة المختلفة

في ) ذلك الحاضر الغائب(لى دور خروج المرأة للعمل وتغیب األب معظم الوقت خارج المنزل إ

كما تشیر دراسات أخرى إلى . ٕممارسة بعض الشباب المراهقین لسلوك تعاطي وادمان المخدرات

دور وسائل اإلعالم المختلفة في لفت أنظار الشباب من خالل المسلسالت واألفالم على وجه 

وقد حاولت دراسة وصفیة التعرف على األبعاد االجتماعیة . ذا السلوك السلبيالتحدید له

وحللت الدراسة كذلك العالقة بیـن . واالقتصادیة المؤدیة إلي إدمان طالب الجامعة للمخدرات

وافترضت أن هناك عالقة بین                                                . التعاطى وتعاطى أحد األبوین

 .           ٕارتفاع المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة وادمان بعض الطالب بالجامعة للمخدرات

                       :من أهم األسباب األسریة التي تساهم في إحداث اإلدمان 

ــدین-١ ــل الوال ــسیئة مــن قب لعوامــل األســریة التــي تــدفع  یعتبــر هــذا العامــل مــن أهــم ا: القــدوة ال

الــشباب إلــى تعــاطي المخــدرات والمــسكرات ویرجــع ذلــك إلــى أنــه حینمــا یظهــر الوالــدان فــي بعــض 
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األحیان أمـام أبنـائهم فـي صـورة مخجلـة تتمثـل فـي إقـدامهم علـى تـصرفات سـیئة وهـم تحـت تـأثیر 

دهم فیمـا یقومـون بـه المخدر، فإن ذلك یسبب صدمة نفسیة عنیفة لألبناء تدفعهم إلى محاولـة تقلیـ

لمــسكرات فــإن ذلــك ا ووعنــدما یكــون أحــد الوالــدین مــن المــدمنین للمخــدرات أ. مــن تــصرفات ســیئة

ًیــؤثر تــأثیرا مباشــرا علــى الــروابط األســریة نتیجــة مــا تعانیــه األســرة مــن الــشقاق والخالفــات الدائمــة  ً

 .  االنحراف والضیاعلسوء العالقات بین المدمن وبقیة أفراد األسرة مما یدفع األبناء إلى

لسفر للخارج واإن انشغال الوالدین عن تربیة أبنائهم بالعمل أ:  انشغال الوالدین عن األبناء- ٢

. وعدم متابعتهم أو مراقبة سلوكهم یجعل األبناء عرضة للضیاع والوقوع في مهاوي اإلدمان

عادل األضرار الجسیمة التي لسفر فإنه ال یواوالشك أنه مهما كان العائد المادي من وراء العمل أ

  . تلحق باألبناء نتیجة عدم رعایتهم الرعایة السلیمة

ففي حالة عدم التكافؤ بین الزوج والزوجة ، یتأثر األبناء بذلك :  عدم التكافؤ بین الزوجین-٣

ًتأثیرا خطیرا وبصفة خاصة إذا كانت الزوجة هي األفضل من حیث وضع أسرتها المادیة  ً

ًفإنها تحرص أن تذكر زوجها بذلك دائما، مما یسبب الكثیر من الخالفات التي الجتماعیة، واأ

یتحول على أثرها المنزل إلى جحیم ال یطاق، فیهرب األب من المنزل إلى حیث یجد الراحة 

ًعند رفاق السوء، كما تهرب هي أیضا إلى بعض صدیقاتها من أجل إضاعة الوقت، وبین 

   .تكون النتیجة في الغالب انحرافهمالزوج والزوجة یضیع األبناء و

 إنه من األمور التي یكاد یجمع علیها علماء التربیة بأن االبن : القسوة الزائدة على األبناء-  ٤

إذا عومل من قبل والدیه معاملة قاسیة مثل الضرب المبرح والتوبیخ فإن ذلك سینعكس على 

ًروب منه باحثا عن مأوى له فال یجد سلوكه مما یؤدي به إلى عقوق والدیه وترك المنزل واله

   .سوى رفاق السؤ الذین یدفعون به إلى تعاطي المخدرات

 إن حب االستطالع والفضول بالنسبة لألبناء قد : كثرة تناول الوالدین لألدویة والعقاقیر-٥

ًیجعلهم یتناولون بعض األدویة والعقاقیر التي تناولها آباؤهم مما ینتج عن ذلك كثیرا من 

  .ضرار والتي قد یكون من نتیجتها الوقوع فریسة للتعود على بعض تلك العقاقیراأل

عندما یضغط الوالدان على االبن ویطلبون منه :  ضغط األسرة على االبن من أجل التفوق-٦

    التفوق في دراسته مع عدم إمكانیة تحقیق ذلك قد یلجأ إلى استعمال بعض العقاقیر المنبهه 

      سهر واالستذكار وتحصیل الدروس، وبهذا ال یستطیع بعد ذلكلمنشطة من أجل الا وأ

  .االستغناء عنها
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مثل :  التي تتأثر بالتنشئة االجتماعیة داخل األسرة خصائص وسمات شخصیة المتعاطي-٧

ارتفاع سمة العصبیة والتوتر والقلق، كما تتصف سمات شخصیة المدمن بالخجل والشعور 

خفض التوتر، : وأهمیة المخدر بالنسبة للمدمن. جتماعي الجیدبالنقص وعدم التوافق النفسي واال

   .خفض مستوى الدفاعیة، الخروج عن الواقع والهروب من المشكالت النفسیة واالجتماعیة

  : عوامل خاصة بالمتعاطى

  : عوامل بیولوجیة -١

 تشیر البحوث إلى أن أغلب التعاطى واإلدمان داخل عائالت المدمنین غیر أن هذه

إذ أن  اإلدمان ال یجوز أن تؤخذ على أنها حاسمة فى الكشف عن دور الوراثة فى هذاالنتائج 

  .هذه الدراسات نفسها تكون مترتبة على التفاعالت السلوكیة بین األشخاص داخل محیط األسرة

  : عوامل نفسیة -٢

للمتعاطى  لسلوكیة كخطوة أولىواعوامل النفسیة المهمة فى التعاطى عملیة اإلیجابیة أال

االستطالع الرتیاد هذه  عند إقدامه على تناول هذه المادة المخدرة أى كان لدیة نوع من حب

لمعارف أو لدیه واالمحیطین به من الزمالء أ الخبرة الستكشاف حقیقتها أو رغبة فى تقلید بعض

شكل من األشكال أما السلبیة فهى شعور المتعاطى بأنه بدأ  فى معاندة الكبار بأىالرغبة 

لترحیب واالغیر من المحیطین أیا كانت طبیعة الضغط بالترغیب أ التعاطى تحت ضغط

المخدرة  أیضاً  ما یبدیه المتعاطى من اتجاه نفسى إیجابى نحو عملیة تعاطى المادة .لتهدیدواأ

  .ثیرا ما یبدیه غیر المتعاطینأو تلك بصورة تفوق ك

  : عوامل خاصة بالمادة المتعاطاة: ثانیاً 

العصبیة لدى  بعض المواد قادرة على استثارة األعضاء ولها القدرة على التأثیر فى المراكز

عاجز عن هذه االستثارة  اإلنسان وهى قادرة على استثارة األعضاء فى حین أن بعضها اآلخر

  : وهى المخدرات تعاطى ظاهرة تشكیلوهناك عوامل تتدخل فى 

  عوامل الوفرة

القتها فى شیوع إلقبال علیها، ولو على الدرجة التي تتوافر بها المادة المخدرة فى المجتمع وع

  .سبیل التجربة

  :المخدرات التخلیقیه التي تتظم

   .األقراص المهدئة والمنومة والمنشطة والمهلوسة والمواد الهیدرو كربیونیة التي تستنشق .١
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  المخدرات الطبیعیة مثل الحشیش والقات واألفیون والكوكا .٢

 .الدیوكامفین والسیدول الكراك، ن،المخدرات المصنعة مثل المورفین والكوكایی .٣

   :إذ نجد أقدم أنواع المخدرات وأكثرها انتشارا في العالم بین مختلف األفراد والطبقات واألجناس هو

  .الحشیش والماریجوانا الذي یستعمل عن طریق التدخین -

 .الستنشاقا واألفیون ومشتقاته المورفین والهیروین والكوكایین یتناول بالحقن أ -

  .هلوسة تأخذ عن طریق الفمقراص ال 

   .مخدر األسیتون والجازولین یتناول عن طریق االستنشاق -

 أعراض اإلدمان

عصاب الطرفین، والجسم بأكمله، فقدان اإلحساس في منطقة القدمین واالرعشة في الیدین أ

الصدر، الشعور بالقلق والكآبة والتوتر، خلط  التهاب العصب البصري، الشعور بضیق

 تسمع بعض األصوات ال وجود لها أصال، ضعف الذاكرة حتى الهالوس السمعیة المدركات، 

نوبات صرعیة بسبب  القریبة، تضخم الكبد، التهاب المعدة، التهاب الحنجرة والشعاب الهوائیة

 .تهییج أنسجة المخ الخ

 مضاعفات اإلدمان

 التدهور الخلقي  عدم القدرة على العمل، الفشل في الدراسة والحیاة عامه، إهمال األسرة

یبیع المدمن نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه من  ٕواالجتماعي، الكسل واهمال الواجبات عموما

  .وتتحكم فیه اجل المخدرات التي أصبح یعبدها

 أضرار المخدرات على الصحة

وانتفاخ الرئتین      تتلف المخ والكبد، تأثر على الجهاز التنفسي من خالل الشعب الرئویة

إلمساك والقرحة وقد یصاب الجسم وان الشعبي، سوء الهضم مما ینتج عنه اإلسهال أوالسرطا

النشاط الجنسي حیث تنقص من إفراز الغدد  مراض السرطان، تأثیرها علىوابأنواع من الرب

بسبب أمه التي تتعاطى المخدرات سواء كانت إعاقة  الجنسیة، المضاعفات الصحیة للجنین

لمخدرات على صحة األم كإصابتها بفقر الدم ومرض القلب والسكري، ا بدنیة أو عقلیة، تأثیر

تأثیرها  ّالتهاب في المخ مما یؤدي إلى تآكل الخالیا العصبیة التي تكون المخ، واإلجهاض،

الدم البیضاء التي  على ضربات القلب مما یتسبب في خفض ضغط الدم، وتأثیرها على كریات

مثل نوبات البكاء والضحك  ألمراض النفسیة كذلك،هي مناعة البدن، المخدر هو منبع ا

بعض حاالت الغیبوبة الضبابیة والدوران،  الهستیري واالبتسامات العریضة بدون سبب، تالزمها
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وااللتهاب والسعال واحمرار العینین إضافة إلى الحوادث الخطیرة  وطنین األذنین وجفاف الحلق

 ث المرور، والحوادث األخرى كالحروق، السقوطالذي یتعرض إلیها المدمنون كحواد لممیتةوا

وتأثیر المخدرات و  لكسور وما یتبعها، كذلك یلجأ المدمن إلى التشویه الذاتي تحت مفعولوا

لنفسه جروحا خطیرة بسبب  یقدم على تمزیق و تشویه جسمه بصفة عمیقة أحیانا مسببا

لك یلتجأ للسجائر والشموع وولعات ، كذ...استعماله لبعض األدوات الحادة مثل الشفرات والزجاج

ثارها علي مستوي األطراف العلیا واما نجد التشوهات أ السجائر لحرق وكي جسمه غالبا

نعدم على مستوى األطراف السفلي كالذراعین والصدر والبطن بصفة خاصة هذا ال یعني أنها ت

المخدرات   شيء ألنمن مناطق الجسم، رغم هذا حین یخلد المدمن للنوم ال یتذكر أي غیرهاو

  تحدث فجوة هائلة في الذاكرة

 :تطویر التشریع الخاص بالمخدرات

، وتحریم زراعته، الحشیش صدر األمر العالي بتحریم استیراد ١٨٧٩ مارس ٢٩في 

ووضع غرامة مالیة تبلغ مائتي قرش على من یخالف هذا األمر العالي باإلضافة إلى مصادرة 

  . المضبوطشیشالح

 صدر األمر العالي الثاني برفع الغرامة إلى مائتي قرش عن كل ١٨٨٢ مارس ١٠وفي 

  .أقة باإلضافة إلى المصادرة

لسنة  ١٦، م١٩٦٦لسنة  ٤٠ الموحد، وتم تعدیله بالقوانین ١٨٢ صدر القانون ١٩٦٠سنة وفي 

  : ستة جداول تشمل١٨٢، وألحق بالقانون م١٩٧٧لسنة  ٦١، م١٩٧٣

  . بیان بأنواع المواد التي تعتبر من المخدرات-١

  . بیان بالمواد المستثناة من المخدرات-٢

  . تنظیم بعض المستحضرات الصیدلیة، والقیود المفروضة علیها-٣

  . الحد األقصى الذي ال یجاوزه األطباء في الوصفات الطبیة-٤

  .لنباتات الممنوع زراعتها بیان بأنواع ا-٥

  . بیان بالنباتات المستثناة ویمكن زراعتها-٦

َّوألول مرة یرد الحكم باإلعدام باإلضافة إلى الغرامة لكل من یجلب أو یصدر المخدرات، 

ألشغال الشاقة المؤبدة ا وأو من ینتج ویستخرج المواد المخدرة بقصد االتجار، والحكم باإلعدام أ

  .امة لمن یجلب أو یصدر النباتات الممنوعة باإلضافة إلى الغر
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 المدمن على أنه إنسان مریض أكثر منه مدمن، ولذلك سمح ١٨٢ًوأیضا عامل القانون 

ًبإیداعه المصحة بدال من الحكم علیه بالسجن، وتتراوح مدة اإلیداع من ستة أشهر إلى ثالث 

ج وتم شفاءه یفرج عنه بقرار من سنوات أو مدة العقوبة أیهما أقل، فإذا استجاب المدمن للعال

ٕواذا لم یستجب للعالج . اللجنة المختصة، ویعتبر الحكم الصادر ضده بالعقوبة كأنه لم یكن

تطلب اللجنة المختصة من المحكمة تنفیذ العقوبة الخاصة به من دفع الغرامة ومدة السجن بعد 

  .أن یخصم منها المدة التي قضاها في المصحة

  : وجاء فیه١٩٨٩ لسنة ١٢٢ثم صدر القانون 

ًالحكم باإلعدام باإلضافة إلى غرامة مالیة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف جنیها في :  ًأوال

  :القضایا اآلتیة

"  على اآلتي ٣٣َّ كل من صدر أو جلب جوهر المخدر بدون ترخیص، فتنص المادة -١

سمائة ألف جنیه كل من یعاقب باإلعدام وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنیه وال تجاوز خم

  )".٣(َّصدر أو جلب جوهر مخدر قبل الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

 ٢٣ستخرج أو فصل أو صنع جوهر المخدر بقصد االتجار، فتنص المادة وا كل من أنتج أ-٢

ه یعاقب باإلعدام أو بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنیه وال تجاوز خمسمائة ألف جنی"على أن 

ًستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد االتجارواكل من أنتج أ ً."  

ً كل من زرع نباتا من النباتات التي یستخرج منها مادة مخدرة بقصد االتجار، فتنص المادة -٣

یعاقب باإلعدام وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنیه وال تجاوز خمسمائة ألف جنیه " على أن ٣٣

حرزه واَّأو صدره أو جلبه أو حازه أ) ٥(ًباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم كل من زرع ن

  ".َّشتراه أو باعه أو نقله أیا كان طور نموه وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد االتجارواأ

  النضمام إلیها بغرض واالشتراك في إدارتها أوادارتها أوا كل من قام بتألیف عصابة أ-٤

  .االتجار بالمخدرات

ألشغال الشاقة المؤبدة باإلضافة إلى غرامة مائة ألف جنیه إلى واالحكم باإلعدام أ: ثانیا

  :خمسمائة ألف جنیه في القضایا اآلتیة

شترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي مخدرات بقصد واحرز أوا كل من حاز أ-١

ل الشاقة المؤبدة وبغرامة ال تقل ألشغاوایعاقب باإلعدام أ"على أن .  أ٣٤االتجار، فتنص المادة 

حرز أو سلم أو نقل أو قدم واعن مائة ألف جنیه وال تجاوز خمسمائة ألف جنیه كل من حاز أ

ًللتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد االتجار ً."  
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  . من رخص له بحیازة جوهر مخدر الستعماله لغرض معین ثم تصرف فیه بصورة خاطئة-٢

  .ًكانا لتعاطي المخدرات بمقابلدار موا كل من هیأ أ-٣

  :َّولكن المشرع شدد العقوبة وأوجب اإلعدام في إحدى عشر حالة، ومن هذه الحاالت ما یأتي

ًحدا من أصوله أو فروعه أو زوجه، وا إذا استخدم الجاني شباب دون سن الواحد والعشرین، أ-١

 .أو من یتولى تربیتهم أو له سلطة فعلیة علیهم

  .لمستخدمین المكلفین بتنفیذ أحكام قانون المخدراتوااني من الموظفین أ إذا كان الج-٢

  .َّلسلطة المخولة له بمقتضى وظیفتهوا إذا استغل الجاني حصانته أ-٣

ماكن العالج والحدائق أوالنوادي أوا إذا وقعت الجریمة في دور العبادة أو دور التعلیم أ-٤

  .نلسجون، أو بجوار هذه األماكوالمؤسسات أواأ

  .الهیروین والكوكایین إذا كانت المخدرات المضبوطة واردة في القسم األول من الجدول من -٥

  . إذا كان الجاني سبق الحكم علیه في قضیة مخدرات-٧

األشغال الشاقة المؤبدة باإلضافة إلى غرامة ال تقل عن خمسین ألف وال تزید عن :  ًثالثا

  :ًمائة ألف جنیها في القضایا اآلتیة

  .ً كل من أدار أو هیأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بدون مقابل-١

  .اهر المخدرة للغیر بدون مقابلَّ كل من سهل أو قدم الجو-٢

األشغال الشاقة المؤقتة باإلضافة إلى غرامة ال تقل عن عشرة آالف جنیه وال تزید عن : ًرابعا

ستخرج أو فصل أو صنع وانتج أواشترى أواحرز أوا على كل من حاز أخمسین ألف جنیه

ًجوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة بقصد التعاطي أ ً ستعمال الشخصي، فنصت الواً

یعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف وال تجاوز " على أن ٣٧المادة 

ًخمسین ألف جنیه كل من استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد التعاطي  ً

  ".ًالستعمال الشخصي في غیر األحوال المصرح بها قانوناواأ

یعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف "على أن  ٣٧وتنص المادة 

شتراه، واًجنیه وال تجاوز خمسین ألف جنیه كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في  أو حازه أ

  ".الستعمال الشخصيواوكان ذلك بقصد التعاطي أ

 المصحات العامة خالل مدة تتراوح من ستة شهور اإلنسانویجوز للمحكمة أن تودع مثل هذا 

  .وثالث سنین
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ِّالذین ال یتعاطون إنما ضبطوا في مكان ُأعد أو هیئ لتعاطي الجواهر المخدرة وأثناء : ًخامسا ُ َّ

ٕ یعاقبون بمدة ال تقل عن سنة وغرامة من ألف إلى ثالثة آالف جنیه، واذا كانت المواد يالتعاط

المخدرة من الواردة في الجدول رقم  تضاعف العقوبة، وال تسري أحكام هذه المادة على أقارب 

یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة، وبغرامة ال " على أن ٣٩َّمن أعد المكان، فتنص المادة 

ُألف جنیه وال تجاوز ثالثة آالف جنیه كل من ضبط في مكان ُأعد أو هیئ لتعاطي تقل عن  َّ

 في موقع األنبا تكال هیمانوتًكما ذكرنا أیضا هنا في  ،الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطیها

 الكوكایینان الجوهر الذي قدم هو مع علمه بذلك وتزداد العقوبة على مثیلتها إذا ك. أقسام أخرى

  .ي من المواد الواردة واأ. الهیروینأو 

) أ( مكرر ٣٧، فتنص المادة ُ نفسه من المدمنین ال یحكم علیهمن یقوم باإلبالغ عن: ًسادسا

من ) ٣٩(ال تقام الدعوى الجنائیة على من یتقدم للجنة المشار إلیها في المادة السابقة " بأن 

تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعالج، ویبقى في هذه الحالة تحت العالج في 

 من هذا القانون أو في دور العالج التي تنشأ لهذا ٣٧المصحات المنصوص علیها في المادة 

 الشئون االجتماعیة باالتفاق مع وزیر الصحة أو ذلك لتلقي العالج  الغرض بقرار من وزیر

  ".الطبي والنفسي واالجتماعي إلى أن تقرر هذه اللجنة غیر ذلك

 مكرر ٣٧المادة ًوأیضا ال یحكم على المدمن الذي یقوم أحد أقربائه باإلبالغ عنه، فتنص 

ال تقام الدعوى الجنائیة على من ثبت إدمانه أو تعاطیه المواد المخدرة، إذا طلب " بأنه ) ب(

ّ مكرر من هذا ٣٧حد فروعه إلى اللجنة المنصوص علیها في المادة واحد أصوله أوازوجه أ
  )أ ( مكرر٣٧القانون عالجه في أحد المصحات أو دور العالج المنصوص علیها في المادة 

العقوبات التي تنتظر السائق الذي .. جانب الغرامات إلى" الحبس والسجن والسجن المشدد"

حیث أوضح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، أنه في حال  یثبت تعاطیه للمخدرات،

حسب نوع  َّتعاطي أي سائق للمخدرات ستتحول القضیة من النیابة إلى محكمة الجنایات، إثبات

استعمال  ، أن العقوبات التي تنتظره في حال"الوطن"، في تصریح لـ"الفقي"وأضاف  .لمخدرا

آالف جنیه، وفي حالة  ١٠ستكون حبس لمدة سنة وغرامة تصل لـ" الرأفة "١٧المحكمة للمادة 

 ١٠٠سنة وغرامة تصل إلى  15  إلى٣َّعدم الرأفة فهو معرض للسجن والسجن المشدد من 

كما انفردت  .سیحاكم في أكثر من جریمة نب عقوبة قانون المرور، إذنألف جنیه، إلى جا

َّتقدم به اللواء محمد  بنشر مشروع قانون تعدیل بعض أحكام قانون المرور الذي" الوطن"

ٕأجل اعتماده واصداره، ومنه تعدیل المادة  إبراهیم، وزیر الداخلیة، للرئیس عبدالفتاح السیسي من

تحت تأثیر مخدر أو مسكر، وذلك بجعل العقوبة السالبة  دة المركبةالخاصة بتجریم قیا) ٧٦(

ًتقل عن ستة أشهر بدال من الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزید  للحریة الحبس مدة ال

ّألفي جنیه  سنة، ورفع قیمة الغرامة المالیة في حدیها األدنى واألقصى بجعلها ال تقل عن على
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ثالثة آالف جنیه، مع  ًنیه، بدال من ألف جنیه وال تزید على ستةوال تزید على ستة آالف ج

أشهر من تاریخ ارتكاب المخالفة  مضاعفة العقوبة عند العودة إلى الفعل ذاته خالل ستة

سنة والغرامة ال تقل عن ثالثة آالف جنیه وال  األولى، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن

 تسببه في حادث مروري ترتب علیه حدوث وفاة شخص                                حالة تزید على عشرة آالف جنیه في

من بلد  إدمان المخدرات آفة تنتشر في كافة المجتمعات، غیر أن طریقة معالجتها تختلف

موقعنا مقارنة بین قوانین  المخدرات في مدرید یعقد بمناسبة المؤتمر العالمي لمكافحة . إلى آخر

 .خدرات في مناطق مختلفة من العالممكافحة الم

 :مكافحة المخدرات موضوع العصر وحدیث الساعة

حیث اكدت  ُففي البالد العربیةحیث تحظر كافة أنواع المخدرات ویمثل مدمنیها أمام القضاء

 ان مصر تعد االكثر استهالكا للمواد المخدرة" دراسة للمجلس القومي لمكافحة وعالج االدمان

ل فقد اثبتت دراسة بعنوان االستراتیجیة الوطنیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة اما بقیة الدو

  المخدرات مقارنة بعض الدول بمصروهولندا وامریكا الالتینیة والوالیات المتحدة االمریكیة

 :هولندا

حیال المخدرات  من بین جمیع دول اإلتحاد األوروبي تنفرد هولندا بنهج سیاسة لیبرالیة

كمیات صغیرة من المخدرات  مثل الحشیش والماریجوانا، حیث یتم غض النظر عن بیعالخفیفة 

وعدم وجود شكاوى من قبل الجیران في  الخفیفة وفقا لشروط منها عدم بیعها لغیر البالغین

تنبع هذه السیاسة البراجماتیة من فشل . بكمیات كبیرة أماكن تداولها، مع استمرار حظر البیع

تتبناها معظم الدول في القضاء على مشكلة اإلدمان، لذلك عمدت هولندا  يسیاسة الحظر الت

 .تقلیل األضرار الممكنة دون التركیز على القضاء نهائیا على اإلدمان إلى

المراقبین   وسط اندهاش وتشاؤم من قبل١٩٧٦بدأت هولندا سیاستها اللیبرالیة عام 

 Coffee-Shops المقاهي فمن خالل. احهاالخارجیین، والیوم تثبت هذه السیاسة الشجاعة نج

الهولندیة في وقایة الشباب من التعامل مع  ُالتي یقدم فیها الحشیش والماریجوانا نجحت اإلدارة

للحصول على المخدرات، وبالتالي حفظتهم من االنحدار  البؤر اإلجرامیة ومخالطة المجرمین

 .نالخطیرة مثل الهیروین والكوكایی إلى إدمان المخدرات

 :أمریكا الالتینیة

 استهالك كمیات صغیرة من مخدر الماریجوانا مسموح به

في العالم، لكنها ال   بالمائة من نسبة مخدر الكوكایین المتداولة٩٠تنتج أمریكا الجنوبیة 

في .  بالمائة من السكان٢القارة سوى  حیث ال یتعاطى المخدر في. تسجل نسبة تعاطي مكافئة

 بالمائة رغم أن البالد محاطة بمنابع ٠،٣التعاطي  لمثال ال تتعدى نسبةالمكسیك على سبیل ا

 دراسة نشرت حدیثا من قبل اللجنة االقتصادیة المریكا الالتینیة ودول غیر أن. إنتاج الكوكایین
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ویعد مخدر  تشیر إلى نزوع نحو زیادة استهالك المخدرات في المنطقة، (ECLAC) الكاریبي

في الوقت نفسه تستمر عملیة . الالتینیة اد المخدرة استهالكا في دول أمریكاالمریجوانا أكثر المو

 ٣٥وتشیر المنظمة الى ان . ازدیاد الطلب في السوق إنتاج المخدرات وباألخص الكوكایین مع

منه   بالمائة٦٥المنتج في امیركا الالتینیة یباع إلى الوالیات المتحدة بینما  بالمائة من الكوكایین

 .ارة األوروبیةإلى الق

 :الوالیات المتحدة االمریكیة

الوالیات تعتبر الحیازة  مخالفة بسیطة  فبعض. حیازة المواد المخدرة من والیة إلى أخرى

ُومؤخرا سمح في بعض الوالیات والمدن األمریكیة . السیارة بسرعة ویعاقب علیها كمعاقبة قیادة
تسلكه  لطریق الذي بدأت الوالیات األخرىاومادة القنب لمعالجة بعض األمراض، وه باستخدام

بالذكر أن المناقشات حول  جدیر. أما مخدر الهیروین فیحظر استخدامه في كافة أشكاله. تباعا

المؤسسة السیاسیة وال تحظى باهتمام  جدوى عدم تجریم تعاطي المخدرات تحدث خارج إطار

  .لجمهورواالحزب الدیموقراطي أ

صاحب هذه النظریة، أن " إیمیل دوركهایم"ؤسس علم االجتماع یعتبر م ومن هذا المنطلق

الجریمة ظاهرة طبیعیة یجب قبولها على أنها تعبیر له وظیفته، فهي موجودة في 

 المجتمعات في كل األزمنة، لكنها تصیر ظاهرة مرضیة غیر عادیة فقط حینما ترتفع أو  جمیع 

مرضیة حینما ال تؤثر سلیا في المهام لمعدل، وال یمكن اعتبارها واتنخفض عن المتوسط أ

ٕالوظیفیة للمجتمع حیث أ، الجریمة لیست عرضیة وانما هي من صفات المجتمع وتركیبته 

وثقافته، فالفرد یعتبر جزءا من المجتمع لذلك فإن جنوحه وخروجه عن قواعد السلوك الجماعیة 

مباشرة وعما یتصف به من ٕال یمثل ظاهرة مرضیة شخصیة وانما یعتبر ذلك ناشئا عن المجتمع 

خصائص لذلك فإذا كانت الجریمة الزمة وال تخرج عن المعدل المتوسط للمجتمع فإنها عادیة 

 .وطبیعیة بل وتعتبر عالمة صحة المجتمع وسالمة نظمه ومؤسساته 

لالمعیاریة واعتبرها سببا لالنحراف وااستعمل مفهوم األنومیة أ" دوركهایم"كما أن 

لالنظام الذي یجد الفرد نفسه فیها مع افتقاره واي حالة األنومیة حالة الالقانون أاالجتماعي، وتعن

إلى قاعدة أو معیار لسلوكه السوي مقارنة مع السلوك غیر السوي وفي هذه الحالة غالبا ما تنتج 

وخاصة الواجبات والمتطلبات . لتناقض الذي یعیشه الفرد في عالقته االجتماعیةواعن الصراع أ

یة للحیاة، بحیث تكون هذه الحالة تعبیرا عن أزمة وحاجة العالقات االجتماعیة للقیم التي الیوم

تحفظ لها تناسقها ووظیفتها مما ینعكس على الفرد ویدفعه إلى العزلة ومعاداة مجتمعه أمام 
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أن ضعف المجتمع " دوربكهایم"غیاب معاییر وقواعد تقوم بدور الضبط االجتماعي ویؤكد 

 احتضان الفرد إلیه بحیث أن هذا األخیر یصبح في حل من كل قید اجتماعي أو وتهاونه في

حترام لطقوسه ویعتقد أنه أصبح جزءا فوق العادة وال شيء یلزمه نحو مجتمعه واخضوع أ

فیستبیح ارتكاب الجرائم التي تصبح في نظره وسائل مشروعة ) ضعف اإلكراه االجتماعي(

ه له وهي الحاجیات الطبیعیة التي بدونها ال یمكن للحیاة أن لتحقیق ما عجز المجتمع عن توفیر

ولتحقیق هذه النظریة في الواقع المصري التزمت الدراسة ببحث شریحة من شرائح ،تستقیم 

 مفردة من سائقي ٨٠المجتمع والتي هي جزء ال یتجزأ منه من خالل عینة البحث المتمثلة في 

ه العینة والمعتمد في االساس االول علي عدة اسئلة المیكروباص من خالل دلیل المقابلة لهذ

  . مفتوحة تتیح للمبحوث االجابة الحرة والتي من خاللها توصلت الدراسة الي تلك النتائج 

  التوزیع التكراري الهم المالمح الثقافیة لظاهرة تعاطي المخدرات

  النسبة  التكرار  الفئة العمریة

٤٣,٧٥  ٣٥  ٣٠ – ٢٠  

٣٧,٥٠  ٣٠  ٤٠ – ٣٠  

١٢,٥٠  ١٠   ٥٠- ٤٠  

٦,٢٥  ٥  ٦٠ – ٥٠  

  ١٠٠  ٨٠  المجموع

یتضح من الجدول التكراري السابق ان نسبة تعاطي المخدرات تزداد بشكل واضح  في 

 وذلك القتناعهم التام بان هذه المخدرات هي اثبات للرجولة ٣٠ – ٢٠الفئة العمریة ما بین سن 

ل الدنیا وردیة علي حد تعبیر احدهم وتحقیق الشخصیة من جانب ومن جانب اخر فهي تجع

ان الحشیش بیعمل دماغ عالیة بس دا مش ادمان دا انا بشربه مع اصحاةبي " حیث یجزم 

ان الترامادول مش حرام دا بیخلي الواحد مبسوط امال " ویقول اخر  %٤٣,٧٥بنسبة " تفریح

زم تشرب اصل مفیش حاجة اسمها ادمان ما دمت سواق ال" ویذكر اخر ان " حنسوق اذاي 

طب انا كنت بشرب خمرة وبعد في البارات " ویجزم احد المبحوثین "الركاب بیطلعوا عینا 

دلوقتي ربنا تاب علیه وعملت قرشین وبقیت بشرب البني علي خفافي وهو ربنا بیهون المسفات 

ومما سبق یتضح ان هناك ثقافة راسخة لدى هؤالء السائقین تجزم بانه ال بد وحتما من "

  .تعاطي للتعامل مع الناسال
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  الجدول التكراري لتوضیح مدى معرفة هذه الفئة باهم التشریعات الخاصة بالتعاطي

  النسبة  التكرار  الفئة العمریة

٦,٢٥  ٥  ٣٠ – ٢٠  

١٢,٥  ١٠  ٤٠- ٣٠  

١٨,٧٥  ١٥  ٥٠ – ٤٠  

٦٢,٥٠  ٥٠  ٦٠ – ٥٠  

  ١٠٠  ٨٠  المجموع

یكروباص في السن الصغیر ال یعلمون یتضح من الجدول السابق ان الكثیر من سائقي الم

لقانونیة التي لها صلة بالتعاطي فنسبة السن ما واشیئا عن اي احكام او تشریعات سواء الدینیة ا

لواحد حیعیش اللحظة وال یفكر واه"  تكاد تجهل اي قوانین تجرم هذا الفعل بدلیل ٣٠ – ٢٠بین 

هذه بعض المقوالت " لدین حرمها امتي واه" مین قال ان حبوب الترامادول حرام ""في القانون 

  فهذه ٥٠من جملة المبحوثین اما فئة العمر من % ٦٢,٥لبعض المبحوثین والذي بلغ عددهم 

 % ٦٢,٥وتبلغ نسبتهم "احنا اتحبسنا قبل كدا " الفئة تعلم الي حد ما بعض التشریعات القانونیة 

   .من عینة البحث

  السلبي لدى سائقي المیكروباصالجدول التكراري الذي یوضح السلوك 

  النسبة  التكرار  الفئة العمریة

٢٥  ٢٠  ٣٠ – ٢٠  

٢٥  ٢٠  ٤٠ – ٣٠  

٢٥  ٢٠  ٥٠ – ٤٠  

٢٥  ٢٠  ٦٠ – ٥٠  

  ١٠٠  ٨٠  المجموع

یتضح من الجدول السابق ان نسبة تعامل السائقین مع افراد المجتمع المصري هي نسبة 

لسلوك الذي تسلكه هذه الفئة واالتعامل اواحدة من خالل عینة الدراسة حیث اتضح ان اسلوب 

الواحد مش مستحمل " الناس قرفونا في عیشتنا " سلوب موحد علي سبیل المثال ال الحصرواه

انا بعلي الكاست عشان مزاجي وافوق الناس " لواحد ناقص قرف دي الناس مقرفة واه" كلمة 

  "حش لقرآن وواملها سعات بشغل قرآن والناس بردو مش عجبها یعني ه

لواحد بیشرب اللي بیشربه من شویة واه" لناس بتقرف الواحد واسعات مفیش فكة وبرد"

احنا الظروف صعبة والحیاة غالیة  والهباب دا بیهون علینا " ماهو من القرف اللي بیشوفه 

وبعدین مفیش حد بیحترمنا عشان كدا احنا عمرنا ما حنحترم حد " شویة مع انه مصاریف 

وبعدین محدش " طب انا احترم الناس لیه دا انا حتة سواق ال راح وال جه " س یولعوا كل النا
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وبالتالي یتضح ان عدم اال حترام لهذه الفئة باالضافة الي الشعور بالدونیة هي السبب "بیحترمنا 

  . االساسي في السلوك السلبي بجانب التعاطي للمخدرات 

   تطرأ علي المجتمعالجدول التكراري الذي یوضح اهم المتغیرات التي

  النسبة  التكرار  الفئة العمریة

٢٥  ٢٠  ٣٠ – ٢٠  

٢٥  ٢٠  ٤٠ -  ٣٠  

٢٥  ٢٠  ٥٠ - ٤٠  

٢٥  ٢٠  ٦٠ - ٥٠  

  ١٠٠  ٨٠  

یتضح من الجدول التالي ان هناك نسب متوازنة من التغیرات التي تتطرأ على المجتمع 

تمع حیث ان فئة السائقین المصري تكون متساویة من حیث الوان الحقد المتبادل بین افراد المج

هربرت سبنسر في  من خالل التحلیل النظري لمستهدفات البحث یمكن ان تنطبق علیها نظریة

انا ممكن اكون  موظف بس الناس " تبادل االدوار حیث یرید كل فرد ان یاخذ دور االخر 

  "بش الناس تحترمني یا ریت حد كان وعاني ع التعلیم ما كنش دا بقى حالي عشان كدا انا مبح

  "نا ممكن البس بدلة واسوق بیها العربیة االجره السرفیس طبعا الواه" 

ومن هذا المنطلق نجد ان هذه الفئة من عینة البحث یمكن تفسیرها في ضوء النظریة 

الوظیفیة التي تجزم بان تبادل االدوار یحدث خلل في المجتمع یشكل خطرا جثیما علي االمن 

  .واالقتصاد المجتمعیین

  :خاتمة وتحلیل

فمن جهة نجد مفكري البرجوازیة وخاصة البرجوازیة ، ومن هنا یمكن ان تطبق نظریة ماركس

توجد إال  المضطرون إزاء ضغط الوقائع التاریخیة القاطعة إلى االعتراف بأن الدولة ال ,الصغیرة

دو منها ماركس بطریقة یب" یصححون"، الصراع الطبقي حیث توجد التناقضات الطبقیة ویوجد

ولكن ماركس یرى أن الدولة ال یمكن أن تنشأ أو  .بین الطبقات أن الدولة هي هیئة للتوفیق

أما األساتذة والكتاب التافهین من صغار  .الطبقات أمرا ممكنا تبقى إذا كان التوفیق بین

ِ الذین یفرطون في–البرجوازیین  رون أن  فإنهم ی–إلى ماركس بكرم شدید إلثبات رأیهم  اإلشارة ْ

 جهاز -ویرى ماركس أن الدولة هي جهاز للحكم الطبقي  .الطبقات الدولة توفق بالفعل بین

لذي یوطد أركان هذا االستبداد ویجعله مشروعا وذلك واه "النظام"فخلق  ,الستبداد طبقة بأخرى
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لبرجوازیة الصغیرة فإنهم یرون أن واأما سیاسی .الصراع بین الطبقات عن طریق تلطیف حدة

بأخرى، وتخفیف الصراع یعني التوفیق بین  الطبقات ال استبداد طبقة لنظام یعني التوفیق بینا

       معینة للنضال من اجل وأسالیب وسائل من الطبقات ال حرمان الطبقات المضطهدة

  .إسقاط المستبدین

ر تزداد قوة السلطة العامة بمقدار ما تتفاقم التناقضات الطبقیة في داخل الدولة وبمقدا»  

ویكفي أن نلقي نظرة واحدة إلى أوروبا الراهنة . مساحة وسكان الدول المالصقة لها ما تزداد

كیف رفع النضال الطبقي والتنافس على الفتوحات السلطة العامة إلى مستوى غدت معه  لنرى

فالعنف، على أي حال یقوم كذلك بدور آخر .«بابتالع المجتمع برمته بما فیه الدولة نفسها تهدد

بدور ثانوي، وبتعبیر ماركس العنف یقوم بدور المولد لكل ) وحشیة غیر دوره كقوة(ي التاریخ ف

الطریق  ألداة التي تشق الحركة االجتماعیة بواسطتهاواوه مجتمع قدیم حامل بمجتمع جدید

كما یمكن تطبیق نظریة امیل دور كایم في ان  وتحطم األشكال السیاسیة المتحجرة   لنفسها

وعدم تطبیق القانون من اهم اسباب العنف في المجتمع المصري بل في كثیر من الالنظام 

حیث ان انهزام القانون یؤدي في النهایة الي ارتكاب الجرائم دون وعي ، المجتمعات االخرى 

بعاقبة االمور مما یجعل السیطرة على زمام االمور تخرج عن نطاقها وعدم النظر الي العواقب 

  .ض لها المدمن ویصدر من خاللها سلوك سلبي ال یحمد عقباه الوخیمة التي یتعر

حیث اثبتت الدراسة انه مع وجود هذه الفئة في منطقة عشوائیة دون ادنى نوع من انواع 

الخدمات االدمیة ادى في النهایة الي اختراق القانون في صورة تعاطي المخدرات هذا باالضافة 

عل من یرتكب هذه الجرائم یتوارى من سطوة القانون الى ضیق هذه االماكن والذي من شانه یج

 هم اعمار التعاطي في هذه المنطقة تبعا ٥٥ --- ١٣دون ان یره احد كما ان العمر ما بین 

ومن هنا تكمن اخطار المخدرات لدى هذه الفئة والتي ،للجداول التكراریة في هذا البحث 

  -:تتلخص في التالي

حیث تقضي  ات فیه دمار للفرد والمجتمع، دمار للفرد؛ِّما من شك في أن تعاطي المخدر .١

ًعلیه تماما، وتنهك قواه، وتصیبه بالعدید من األمراض، فیصبح شخصا ال جدوى منه،  ً

  .ًعیاال على أسرته والمجتمع

تفسد معاني اإلنسانیة فیه، ویفقد الحماسة في الدفاع عن وطنه؛ بل تكسل نفسه عن  .٢

  .اكتساب الفضائل والخلق الجمیل



  

 ١١٦ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ٕإن اإلدمان قد یؤدي إلى السرقة، فالمدمن یرید الحصول على المخدر، واذا .٣ َّ لم یتوفر له  َّ

َّالمال، فإنه یسعى إلیه بكل الطرق، حتى لو سرق أقرب ٕالمقربین إلیه، واذا لم ینجح قد  َّ

َّالمال، لدرجة أن االبن قتل أباه؛ ألنه في هذه  یدفعه ذلك إلى ارتكاب الجرائم، من أجل َّ

  .َّلرغبة في الحصول على المخدروافاقد العقل، كل ما یسیطر علیه ه للحظة مسلوب اإلرادة،ا

َّوإلدمان المخدرات أثر ضار على الدخل القومي؛ نتیجة المبالغ الضخمة .٤ َ َّ َّالتي تهرب إلى  ِّ ُ

ًالخارج بالعملة الصعبة غالبا؛ الستجالب تلك السموم  َّالفتاكة إلى داخل المجتمع، فتفترس ُ

َهذه السموم اقتصاد المجتمع وتخربه ُّ.  

ُوأسوأ ما في اإلدمان أنه قد یؤدي بصاحبه إلى اإلصابة بأخطر أمراض .٥ : العصر، وهو َّ

  .فریسة لكل األمراض اإلیدز، الذي یدمر جهاز المناعة في جسم اإلنسان، فیصبح الجسم

ر لمن حوله، من أفراد ًویسبب كثیرا من األضرا ِّوتحت تأثیر المخدرات یكره المدمن ذاته، .٦

  .مادیة ومعنویة، وقد یدفعه اإلدمان إلى التفكیر في االنتحار أسرته وأصدقائه وزمالئه، أضرار

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ١١٧ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 :المراجع العربیة : أوال 

أحمــد الــنكالوي ، المــدخل الستــشراف الجریمــة المنظمــة ، دراســات فــي علــم االجتمــاع مهــداه إلــي روح  )١

ب ، تحریـــر أحمــــد زایــــد ، القــــاهرة ، كلیــــة اآلداب ، األســـتاذ الــــدكتور مــــصطفي الخــــشا

 .  ٢٠٠٣مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعیة ، 

أحمد عكاشة ، أضواء علي التجربة المصریة في عالج اإلدمان ، المجلـة القومیـة للتعـاطي واألدمـان  )٢

 والجنائیــة ، المجلــد األول ، العــدد األول ، القــاهرة المركــز القــومي للبحــوث االجتماعیــة

  .  ٢٠٠٤والمجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان ، ینایر 

  . ٢٠٠٧حقیقة أم وهم ، القاهرة ، المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان ، : ـــــــ ، عالج اإلدمان  )٣

  .٢٠١٠السید عوض ، الجریمة في مجتمع متغیر ، اإلسكندریة ، المكتبة المصریة  )٤

مـشرفا ومحـررا " أة بین ثقافة المخدرات وثقافة السجن ، في فوزیة عبد الـستار أمال عبد الحمید ، المر )٥

المـــرأة وتجـــارة المخـــدرات ، القـــاهرة ، المجلـــس القـــومي لمكافحـــة وعـــالج اإلدمـــان ، " ، 

المركـــز القـــومي للبحـــوث االجتماعیـــة والجنائیـــة ، صـــندوق مكافحـــة وعـــالج اإلدمـــان ، 

٢٠٠٩ .  

باب والمخــدرات ، دراســة تحلیــل مــضمون مواقــع االنترنــت ، المــؤتمر أمــال هــالل وربــاب حــسین ، الــش )٦

 : ٢٢السنوي الثامن ، قضایا الشباب في مطلع القرن الحادي والعشرین في الفترة مـن 

  . ٢٠٠٦ ، القاهرة ، المركز القومي للبحوث االجتماعیة الجنائیة ، ٢٠٠٦ مایو ٢٥

) مشرفا ومحـررا ( ع المصري في فوزیة عبد الستار أمل محمود ، المرأة وجرائم المخدرات في المجتم )٧

، المرأة وجـرائم المخـدرات فـي المجتمـع المـصري ، القـاهرة ، المجلـس القـومي لمكافحـة 

وعــالج اإلدمــان ، والمركــز القــومي للبحــوث االجتماعیــة والجنائیــة ، وصــندوق مكافحــة 

  . ٢٠٠٩وعالج اإلدمان والتعاطي ، 

لسجن ، دراسة في مناهج العقاب ، عرض وتعلیق ، علـي حـسن فهمـي سمیث ، النساء في ا. آن ر  )٨

ــد الثــامن ، العــدد األول ، القــاهرة ، المركــز القــومي  ــة الجنائیــة القومیــة ، المجل ، المجل

 . ١٩٥٩للبحوث االجتماعیة والجنائیة ،

اســــة ٕانعــــام عبــــد الجــــواد ، المــــسح الــــشامل لظــــاهرة تعــــاطي وادمــــان المخــــدرات ،المرحلــــة األولــــي ، در )٩

 ، القــاهرة ، صــندوق مكافحـــة ٣اســتطالعیة لنــزالء الــسجون فــي القـــاهرة الكبــرى ، ط  

 وعالج اإلدمان والتعاطي ، والمجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان ،

سامیة إبراهیم ، جریمـة تعـاطي المخـدرات والجـرائم المترتبـة علیهـا عنـد المـرأة ، رسـالة دكتـوراه ، كلیـة  )١٠

  . ١٩٩٦ ، جامعة طنطا. اآلداب 

 . ٢٠٠٥سامیة الساعاتي ، علم االجتماع الجنائي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  )١١

  . ١٩٨٦سعد المغربي ، سیكولوجیة تعاطي األفیون ومشتقاته ، القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  )١٢

لـــسنوي الثـــامن ، ســـهیر عبـــد المـــنعم ، الـــشباب وجـــرائم المخـــدرات لـــدي عینـــة مـــن اإلنـــاث ، المـــؤتمر ا )١٣

 مــایو ٢٥ إلــي ٢٢قــضایا الــشباب فــي مطلــع القــرن الحــادي والعــشرین فــي الفتــرة مــن 

  . ٢٠٠٦ ، القاهرة ، المركز القومي لبحوث االجتماعیة والجنائیة ، ٢٠٠٦



  

 ١١٨ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ـــ ، الــسیاسة الجنائیــة فــي مواجهــة ارتكــاب المــرأة جــرائم المخــدرات مــن النــصوص التــشریعیة والواقــع  )١٤ ـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستار االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عب   عي ، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فوزی

، المـــــرأة وجـــــرائم المخـــــدرات فـــــي المجتمـــــع المـــــصري ، القـــــاهرة ، ) مــــشرفا ومحـــــررا ( 

المجلــــس القــــومي لمكافحــــة وعــــالج اإلدمــــان ، والمركــــز القــــومي للبحــــوث االجتماعیــــة 

 ٢٠٠٦والجنائیة ، وصندوق مكافحة وعالج اإلدمان 

 فـــي انثرویولوجیـــا الجریمـــة ، اإلســـكندریة ، المكتـــب الجـــامعي ــــــــــــ ، المـــرأة وتجـــارة المخـــدرات ، دراســـة )١٥

  . ١٩٩١الحدیث ، 

عــدلي الــسمري ، العنــف فــي األســرة ، تأدیــب مــشروع أم انتهــاك محظــور ، اإلســكندریة ، دار المعرفــة  )١٦

 .٢٠٠١الجامعیة ، 

ــــم االجتمــــاع ، القــــ )١٧ ــــم اإلجــــرام النــــسوي ، دراســــات مــــصریة فــــي عل ـــــ ، عل اهرة ، مركــــز البحــــوث ـــــــــــــــــــــ

  .  ٢٠٠٢والدراسات االجتماعیة ، كلیة اآلداب ، جامعة القاهرة 

 ،  ٢٩عصام الترسـاوي ، المخـدرات ، تـاریخ وأخطـار االتجـار غیـر المـشروع ، أحـوال مـصر ، العـدد  )١٨

   .٢٠٠٥القاهرة ، مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة باألهرام ، السنة الثامنة ، صیف ، 

ــة القومیــة للتعــاطي واإلدمــان ، المجلــد األول ، العــدد ـــ )١٩ ـــ ، جــرائم المخــدرات وغــسیل األمــوال ، المجل ـــــ

ــــومي  ــــس الق األول ، القــــاهرة ، المركــــز القــــومي للبحــــوث االجتماعیــــة والجنائیــــة والمجل

  . ٢٠٠٦لمكافحة وعالج اإلدمان وصندوق مكافحة وعالج األدمان والتعاطي ، ینایر 

 تاجر المخدرات والمجتمعات المستهدفة للتعاطي ، المجلـة الجنائیـة القومیـة ، المجلـد عال مصطفي ، )٢٠

الثالــــــث واألربعــــــون ، العــــــددان األول والثــــــاني ، القــــــاهرة ، المركــــــز القــــــومي للبحــــــوث 

  . ٢٠٠٠ یولیو –االجتماعیة والجنائیة ، مارس 

 مكافحة الجریمـة -لدولي في مجال  اإلستراتیجیة الوطنیة للتعاون ا: عالء الدین محمد أحمد شحاتة  )٢١

، دراسة مقارنة لمكافحة الجریمة في كل من جمهوریة مصر العربیة والوالیات المتحـدة 

  . ١٩٩٩األمریكیة ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، وزارة الداخلیة ، أكادیمیة الشرطة ، 

رتها ، المؤتمر الـسنوي الـسادس ــــــــ ، أبعاد ظاهرة المخدرات في صعید مصر والجهود األمنیة لمحاص )٢٢

، األبعــاد االجتماعیــة والجنائیــة للتنمیــة فــي صــعید مــصر ، القــاهرة ، المركــز القـــومي 

 .٢٠٠٤ إبریل ٢١ – ١٨للبحوث االجتماعیة والجنائیة ، 

 .٢٠٠٤على لیلة ، الشباب والمجتمع ، أبعاد االتصال واالنفصال ، اإلسكندریة ، المكتبة المصریة ،  )٢٣

ــــ  )٢٤ ، األبعـــاد االجتماعیـــة والثقافیـــة لظـــاهرة تعـــاطي المخـــدرات ، القـــاهرة ، المجلـــس القـــومي لمكافحـــة ــــــ

  . ٢٠٠٧وعالج األدمان ، 

  . ٢٠٠٩ـــــ ، الجریمة والمجتمع ، مجلة الهالل ، القاهرة ، المؤسسة العربیة للطبع والنشر  )٢٥

ف ، اإلســكندریة  دار المعرفــة غریــب ســید احمــد وســامیة محمــد جــابر ، علــم اجتمــاع الــسلوك المنحــر )٢٦

 .  ٢٠٠٥الجامعیة ، 

فــاتن أحمــد علــي ، فــصل بعنــوان عــرض تحلیلــي لالتجاهــات الحدیثــة فــي دراســة المــرأة صــورة المــرأة  )٢٧

المصریة بـین الدراسـات النـسویة والواقـع االجتمـاعي ، فـي كتـاب بعنـوان المـرأة وقـضایا 



  

 ١١٩ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ات االجتماعیـة ، كلیـة اآلداب ، المجتمع ، القـاهرة ، مطبوعـات مركـز البحـوث والدراسـ

  .   ٢٠٠٢جامعة القاهرة ، 

فادیه یحیي أبو شهبة ، ظاهرة إدمان المخدرات ، مجلة العلوم القانونیـة واالقتـصادیة ، العـدد األول ،  )٢٨

 . ١٩٩٩القاهرة ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 

  . ٢٠٠٥ء ،  ، الریاض ، دار الزهرا٧فرج طه ، أصول علم النفس الحدیث ، ط  )٢٩

فهـد الثاقــب ، المــرأة والجریمــة ، اتجاهــات حدیثــة فــي علــم اإلجــرام ، مجلــة العلــوم االجتماعیــة ، مجلــد  )٣٠

  .١٩٨٦ ، العدد األول ، الكویت ، ١٤

، المرأة وجرائم المخدرات ) مشرفا ومحررا ( ماجدة فؤاد ، عوامل إجرام المرأة ، في فوزیة عبد الستار  )٣١

لمركــز والقــاهرة ، المجلــس القــومي لمكافحــة وعــالج اإلدمــان فــي المجتمــع المــصري ، ا

   .٢٠٠٩القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة وصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي  ، 

  . ١٩٩٥محمد الجوهري وأخرون ، المشكالت االجتماعیة ، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة  )٣٢

شباب المتعلم ، رسالة دكتوراه ، كلیة اآلداب ، جامعة عین محمد رمضان ، تعاطي المخدرات لدي ال )٣٣

   .١٩٨٢شمس ، 

  . ١٩٨٦محمد شفیق ، المخدرات والمجتمع ، القاهرة ، مركز بحوث الشرق األوسط ،  )٣٤

محمد عبد العزیز الجندي ، هل أفلح القانون في مواجهة اإلدمان ، المجلة القومیة للتعاطي واإلدمان  )٣٥

 األول ، القــاهرة ، المركــز القــومي للبحــوث االجتماعیــة الجنائیــة، ، المجلــد األول العــدد

  .  ٢٠٠٤المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان  ، ینایر 

   . ١٩٨١محمد فتحي عید ، جریمة تعاطي المخدرات في القانون المصري والقانون المقارن ، القاهرة ،  )٣٦

  . ١٩٦٣ القاهرة ، الشركة العربیة للطباعة والنشر ، محمود السباعي ، إدارة الشرطة في الدولة الحدیثة ، )٣٧

محمود صادق ، الشباب ضحایا أم جناة ، دراسة علي عینة من الشباب في سجون مـصر ، الـشباب  )٣٨

ومـــستقبل مـــصر ، تحریـــر محمـــود الكـــردي ، أعمـــال النـــدوة الـــسابعة بقـــسم االجتمـــاع ، 

  . ٢٠٠٠االجتماعیة والجنائة القاهرة ، مطبوعات مركز البحوث و
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