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The phenomenon of drugs  

(Its causes, its consequances and ways to cure it) 

  فاطمة الزهراء رّباحأ.
rebah.fz@hotmail.com 

 10الجزائرجامعة 
 لملخص:ا

لقد أضحت آفة المخدرات في وقتنا الحالي بمثابة خطر حقيقي يهّدد األفراد والمجتمعات 
الفقيرة منها والغنّية على حّد اواء، نظرا النعكااات هذه الظاهرة على األخالق والصّحة 
العاّمة، وأيضا على االقتصاد القومي، مّما يؤدي بالنتيجة إلى ظهور األمراض الفّتاكة 

ذ ناّج  التطّور الرهي  الذي تعرف  هذه وانحال : القّي  و األخالق في المجتم  هذا وا 
الظاهرة اإلجتماعية الخطيرة بمختلف أنواعها ومظاهرها، حيث صرنا اليو  نتحدث عن 

وغيرها من األنواع األخرى التي أصبحت تشّك  خطرا أو الرقمية  المخدرات اإللكترونية
ّمة وعلى شبابنا بصفة خاّصة، مّما يتطّل  المزيد من حقيقيا على المجتم  بصفة عا

الحيطة والحذر وتكثيف جهود جمي  الدّو: للتصّدي للعصابات اإلجرامية التي ترّوج لهذه 
 الامو ، ومن  التقلي  أو القضاء على هذه اآلفة العابرة لألوطان والقارات.

 رق الوقاية والعالج منها.ط؛ أابا  تعاطيها؛ أنواعها؛ لمخدراتا الكلمات المفتاحية:
Abstract : 

     Nowadays, drugs threat  the life of the societies whether they are 

poor or rich. In fact, this hideous phenomenon effects the health , 

the spirits of the communities and even the economy of the nations. 

Eventually, it leads to the spread of many devastating illnesses and 

the decadence of the ethics and the morals. Morever, this 

devastating curse is developing more and more and it takes many 

shapes and features ; for instance, we hear a lot about drugs on the 

net and other types of this narcotic , this abominable and vile crime 

turns to be a real danger to our society in general and our young 
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people in particular. Finally, this situation consists a lot of efforts, 

vigilance and international cooperation to fight such an atrocity 

which might harm a lot of populations over the world. 

Keywords: What drugs; Types; Causes to take; Ways to protect 

from . 

 قدمة:م
يرج  ااتخدا  المخدرات  أنّ  اتخلصنالاابقة،  بدرااتنا لتاريخ الشعو  والحضارات

مخدّرة ألهداف  وأعشا  ك بزراعة نباتاتآنذا يقومون  الناس كانحيث  القديمة، عصورلل
بمختلف  عن طريق تعاطيهااتهالك الشخصي لالتنتق  بعدها ، لتةبحعالجية و طبّية 

 .أنواعهاو  لهاشكاأ
 األّو: ناانإلا: على معرفة ثار تدّ آعّدة  نتجنات "،ةقديماللتراث الحضارات  وبااتقرائنا

والرموز    المثا: ال الحصر تلك النقوشنذكر على ابيوالدلي  على ذلك  للمواد المخدرة،
في التي كانت تروى ااطير والخرافات ألالى إباإلضافة  والمعابد،المراومة على الجدران 

 ."جيا: فيما بعدألا هاتتناقلوالتي تلك الفترة 
ي عند المخدرات ااتخدمت أاااا في المجا: الطبّ  نّ أالى الفترة المعاصرة نجد  رجوعوبال

مراض دون ألفيون كعالج لبعض األان االطباء يصفون بعض مّركّبات االغر ، أين ك
 المرضى. صّحة علمه  بالمخاطر وعواق  ااتعما: هذه المواد الااّمة على

فراد ألالخطيرة التي تنخر ا  اآلفات بين أصبحت المخدرات من فقد أّما في وقتنا الحالي
ت جمي  شرائح ،كما أنها ماّ والمجتمعات المالمة منها وغير المالمة على حد اواء

ويظهر ذلك من خال:  الترويج الرهي  لهذه الامو   اناثا وذكورا ، اوكبار صغارا المجتم  
 الوحيد ربحهدفها و  إناانيتهادت من خطيرة تجرّ  إجراميةمن طرف عصابات وبارونات 

 قاعلإليهؤالء المروجين بيدف   مّما على حاا  الضعفاء واألبرياء، ولوالما:  وجني
 بما في ذلك والمؤثرات العقليةعلى المخدرات  واإلدمانبضحاياه  في فخ التعاطي 

 .وغيرهما الرقمية االلكترونية أو المخدراتكللتخدير  ةالجديد األنماط واألاالي 
اس الموضوع الحاّ  أه  ما يثيره هذانحاو: تاليط الضوء على ا وبناء على ما تقّد 

 عتبار أن المخدرات وما ينجر عنها من مشاك  تمّس على ا ، في نفس الوقت والخطير
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 اتفاضةالا  مّما يتطلّ  ،وتمااكها :مباشرة االمة الفرد والمجتم  ب  وحتى ااتقرار الدوّ 
 .أكثر في هذا الموضوع ماتقبال

 .ج  مكافحة هذه الظاهرة الفّتاكةأ من تاحةالمك  الواائ   توظيف الذي ياتوج  مراأل
تنفها من مشاك  وتعقيدات أصبحت اليو  بحق تمّث  ظاهرة اجتماعية المخدرات وما يك إنّ 

كما أصبحت  الغنّية منها والفقيرة، بأاره العال في دّو: الشعو  و العالمية تعاني منها ك  
في انتهاج الاب  والطرق الناجعة  الدولية المختلفة والمنظماتتثق  كاه  الحكومات 

 أصبحت التيو  ،ة العابرة للحدودمه الجريمة المنظّ من هذعلى األق   قلي تللقضاء أو لل
الواائ  واآلليات مّما يتطّل  التجنيد وا عداد  خضر واليابس،ألتأتي على اتكاد  اليو 

 .دحرهامن أج   الالزمة
طرح التااؤالت التالية  ما المقصود بالمخدرات؟ وماهي  ننايمك لى ك  ماابق ذكره بناءو 

على  ؟خاّصة ؟ ما الهدف من ترويجها لدى فئة الشبا تعاطيهالالدواف  المؤدية و األابا  
 مؤااات التنشئة االجتماعية من ك  هذا؟و  األارة دورفيما يكمن  الماؤولية؟ من تق 

 ؟الخطيرةالظاهرة لهذه  بالتصديكفيلة  ّوفرة اليو المته  اآلليات والواائ  
 .هذا ما انحاو: االجابة عن  من خال: هذه الدرااة   
 عريف المخدرات:ال: تأو 
بذلك يغطي الجهاز العصبي من القيا  بعمل  و لمة، ظ  هو الاترة والغةلالمخّدر -0

 .(0)يترت  على تناول  الفتور والكا  وااترخاء األعضاء ونشاط ،
  (2)على العق . اللجا  وتأثير  ايترت  على تناول  انهاك   هو ك  ماالحاطالمخّدر اص-8 
ى ك  ماكر غطّ  أيضا أو هو ما غّي  العق  من دون الحواس،المخّدر شرعا  هو -0

 .(3)العق 
  ك  مجموعة من المواد تابّ " المخّدر بأن   فقهاء القانون عّرف  المخّدر قانونا:-3
غراض إاّل أل ناعتهادمان وتاّم  الجهاز العصبي يحظر تداولها أو تناولها أو صاال

 .(4)."من يّرخص ل  بذلك بوااطة إالّ وال تاتعم   يحّددها القانون،
  هو مادة تؤثر بحك  طبيعتها الكيماوية في نفاية الكائن الحي أو علميا مخّدرال-0

 .(5)وظيفت 
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 ثانيا: أنواع المخدرات.
عشا  والنباتات التي ااتعملت ألنجد الكثير من ا حيث فت المخدرات منذ زمن بعيد،عرّ 

ولكن بتطّور العل   ،نها والخطيرةم الماتعصيةخاّصة مراض ألقديما في عالج بعض ا
من خال: ااتعما: الطرق العلمية م  ت  تحلي  تلك النباتات وااتخالص عناصرها دوتقّ 

 وأيضا في وج  ترخيص طبعا،مالتداوي ب فيالحديثة، حيث أصبحت تاتعم  هذه المواد 
  .الارطانية خاّصة منها مراض الخطيرةألال  بعض اآتخفيف  من أج  التخدير

 وهي انتاجها  وفقا لطريقةرات دي  يمكن أن ناتخلص ثالثة أصناف من المخوعل
األفيون، الكوكا  ة من النباتات مث   الحشيش،تاتخرج عادّ المخدرات الطبيعية: /0

 والقات.
 وهي تلك الماتخلصة من المخدرات الطبيعية، )نصف مصّنعة(: المخدرات التصنيعية/2

 والكوكايين. والهروين، ،وتكون أكثر تركيزا مث   المورفين
  وهذا النوع من المخدرات يصن  من مواد كيميائية المخدرات التخليقية أو الصناعية/3

نواع على ألكما تحتوي هذه ا على شك  كباوالت أو مااحيق وحتى في شك  حقن،
الصناعية أو ااتعملت في غير األغراض الطبّية  إذا عناصر منّبهة أو ماّكنة من شأنها

 اإلدمانلى مالزمتها و إيدف  بصاحبها ا ممّ التعّود  حالة من لىإ لها أن تؤدي صةخصالم
الحديثة خطورة ااتعما: هذه   الدرااات جّ  ثبتت أ فقد آثارها الوخيمة أّما عنو ،  عليها
 لوفاة،الى إحتى  وتؤدي ب الجنون بحالة من  صابة الفردإلى ا مّما يؤدي في النهاية المّواد

 ،والمهلواات والمنّومات، نات،المهدئات والماكّ   نذكر المّواد المخّدرة ة هذهومن أمثل
 من أه  أنواع المخدرات انتشارا في وقتنا الحالي نذكر غير أّن ، (6)...وغيرها من األنواع

ا في يعتبر الحشيش بمثابة نبات موامي ينمو طبيعيّ حيث  جوانا( أ/الحشيش أو )المار
ة ااتعم  في بدايات  في الصين كمادّ  أين القن  الهندي،يحص  علي  من نبات و  الّبر

الهند وبعده انتشر  إلى ث  انتق  ،بهدف تخدير المرضى تاتخد  في العمليات الجراحية
 آنذاكالتي كانت تنشط في التجارة االمي من خال: قواف  التّجار اإل في بلدان العال 

 .(7)ااتعمال  للعالج بهدف
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 عن طريق التعاطي في شك  اجائر، ياتعم  كمخّدر الحشيش اتغ لي تطّور األمرث  
أو بلع  مباشرة في شك   غلي  في الماء مث  القهوة والشاي،ياتهلك عن طريق أو 

خرى من الحلوى والمربى أشك  خلطة تضاف م  أصناف أيضا وقد يأخذ  حبو ،
 ...وغيرها

على وج   لدّو: العربيةالمتعاطين في ا لدىويعتبر الحشيش بمثابة الماّدة المفّضلة 
من  على الصّحة خطرا وأق  وأاه  تناوال اعرا أق ة دّ ما، نتيجة لكون هذه ال(8)الخصوص

 .حا  هؤالء خرى األنواع ألا
يحم  أزهارا  وهو نبات عشبي موامي ياتخرج من نبات الخشخاش، فيون:األب/

رة الشك  تاتخرج منها تكون في شك  كباولة ماتديف، أّما الثمرة عاّدة بنفاجية أو بيضاء
يخرج منها اائ  أبيض لزج ارعان ما  أين ،كشطها أو حّكهافيون عن طريق األماّدة 

فيون أل. ويصّنف ا(8)يصبح صلباحتى يتحّو: الى اللون البّني عند تعرض  للهواء ويترك 
اتهالك في الدّو: الحيث يأتي في الدرجة الثانية من حيث ا كأخطر أنواع المخدرات،

 .(9)بيةالعر 
اااية في أليّعد بمثابة الماّدة ا إذ ،عتبر المورفين من أه  مشتقات األفيون ي ج/ المورفين:

 .(01)ياتخرج من الثمرة غير الناضجة لشجرة الخشخاش هذا األخيرو  األفيون 
 حتى فيو اتنشاق الا عن طريق أو ،الحقنأو  التدخينوياتهلك المورفين عن طريق 

 شك  أقراص تبل .
وهي عبارة  ، حدى مشتقاتإ تبرتع التي ة المورفيناتخرج الهيروين من مادّ ي روين:د/الهي
من خصائص و  ،أو الملح لى حد كبير ماحوق الاكرإون تشب  ورات بيضاء اللّ عن بلّ 

 .(00)واع المخدرات وأكثرها خطرا. أنأغلى  كما يعدّ  ،ن  اري  الذوبانأالمورفين 
وكذا الحقن في  الش  أو االاتنشاق، ن خال: التدخين،م أيضا يت  تعاطي ماّدة الهيروينو 

 .هذا الطريقة األخيرة من أخطر أنواع التعاطي وتعتبرالوريد 
و عبارة عن نبات أو فرع من شجرة صغيرة خضراء تتمّيز برائحة عطرية ه: القاتو/

 ، وال تحتاج الى عناية خاّصة. وفي ك  المناطق خاّصة تنمو باهولة في التربة
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مضغها  بوااطة أو ك  والشر  مث  الشاي،ألمّيزات ماّدة القات أنها تاتعم  في اومن م
ّن تجدر اإلشارة هنا إلى أهذا و  قد تاتعم  في التدخين مث  التبغ.أّنها  ماك لعّدة ااعات،

ارعان ما ينقل  ذلك  الشعور باليقظة والنشوة، إلى ثار تعاطي القات تؤدي بصاحبهاآ
 االضطراباتجملة من مّما ينتج عن   .(02)التركيز واإلدراكعلى  عد  القدرةإلى الحقا 

 ...وغيرها الشعور بالخوفأيضا و  قلبية،النفاية و الو  هضمية،ال
قائمة  فيالمصّنفة اد و القات ل  يكن في وقت اابق ضمن الم بأنّ  هنا، شيريج  أن نو 

 مّما دف  ،الفرداّدة على ثبتت اآلثار الوخيمة لهذه المّ أالدرااات الحديثة  ولكن ،اتالمخدر 
، بما فيها ماّدة القات ضمن قائمة المخدرات والمنظمات اليو  إلى تصنيف ك  التشريعاتب

 .تفاقية الدولية المتعّلقة بالمخدراتاال
 سالم.إلا ثالثا: حكم المخدرات في

 ب  ولى لإلاال ،ألّن المخدرات ل  تظهر في القرون اأإلى  بد أن نشير في البداية ال
أي  "وعلي  يمكن ااتنباط حكمها الشرعي عن طريق القياس، كانت في مرحلة الحقة لها،

، كما أّن من مقاصد الشريعة "في عّلة الحك  شتراكاللأن نقيس المخدرات على الخمر 
 الدين، العرض االمية الحفاظ على الكليات الخمس المعروفة  حفظ العق ، النفس،اإل
على أااس أّن الشريعة  اال  على وجو  المحافظة عليهااإل الما:. وهي ضروريات أّكدو 

، واألّدلة في ذلك كثيرة اواء من القرآن الكري ، اإلاالمية جاءت صالحة لك  زمان ومكان
بأس  ولكن ال ،واالاتفاضة فيها من الاّنة النبوّية الشريفة ال يامح المقا  لذكرها كلها  أ

  .كما ايأتي بيان ،من الوقوف على بعضها
أّدلة القرآن الكري  كثيرة نذكر منها على ابي  المثا: ال  :لدليل من القرآن الكريمأ/ ا

 يلي  الحصر ما
رجس من عم  الشيطان فاجتنبوه  واألزال  واألنصا الخمر والميار  نماإ قول  تعالى 

 (.04) وقول  تعالى أيضا  "ويح  له  الطيّبات ويحّر  عليه  الخبائث"، (03)ك  تفلحون"لعلّ 
عن أ   منها  ضاحاديث النبوية الشريفة نذكر بعمن األ الدليل من السّنة النبوية:ب/

نهى راو: هللا صلى هللا علي  واّل  عن ك  ماكر  " عنها قالت المة رضي هللا
 .(05)"ومفتر
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أاكر  "ما قا: راو: هللا صلى هللا علي  واّل   وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عن  قا:،
: راو: هللا صلى وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قا:، قا، (06)قليل  حرا  "كثيره 

 .(07)  " ك  ماكر خمر وك  خمر حرا "هللا علي  واّل 
جم  فقهاء الشريعة االاالمية قديما وحديثا على تحري  ألقد  جماع:إلالدليل من اج/

، ...االتجار فيها  ها، أصناعت  أ اواء في زراعتها، في مختلف أشكالها، المخدرات،
وبذلك تعتبر العائدات المالية المتحص  عليها من هذه الامو  بمثابة كا  غير مشروع 

 .(08)ال يجوز االنتفاع أو التصدق ب  فهو عبارة عن ما: حرا ،
 منظور القانون الجزائري. منالمخدرات والمؤثرات العقلية  رابعا:

المشّرع الجزائري خّص موضوع المخدرات بمجموعة  نّ أبتفحصنا للتشري  الجزائري، نجد ب
فة آ التقليص منو د اهمت كلها بنا  متفاوتة في الحّ أمختلفة  عبر مراح  من النصوص

 المخدرات.
إلى أشار الذي  المتعلق بحماية الصّحة وترقيتها، 15-85فكانت البداية بالقانون رق  

 0960متعّلقة بالمخدرات المبرمة انة الوحيدة ال االتفاقية وتماشيا م ، ألة المخدراتما
، كان البد على الدولة والتي صادقت عليها 0972ها المعّد: وفقا لبرتوكو: انة بنّص 

وأن تتدارك النقص الذي ، االتفاقية م  محتوى هذه تشريعات  الوطنيةالجزائرية أن تكّيف 
 25/02/2114المؤرخ في  08-14ت  صدور القانون رق  حيث  ،كان موجودا من قب 

غير  واالتجاراتعما: اال المتعّلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقم 
ااتدراك النقص الذي كان المشّرع الجزائري  من خالل  المشروعين بها، الذي حاو:

تشتم  علي   ظاهرة المخدرات  واإلحاطة بك  ما من قب  من جهة، واإللما  اموجود
 .من جهة أخرى  ئ  الخطيرة التي يعاق  عليها القانون باعتبارها جريمة من الجرا

ناتخلص بأّن المشّرع الجزائري عّرف المخدرات والمؤثرات العقلية وفقا للقانون  علي و 
 من . 12من خال: الماّدة  المذكور اابقا،

من المواد الواردة في  ك  ماّدة طبيعية كانت أ  اصطناعية، بالمخّدرحيث يقصد  
بصيغتها المعّدلة  0960تفاقية الوحيدة للمخدرات لانة اال: والثاني من الجدولين االوّ 

 .0972بموج  برتوكو: انة 
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ك  ماّدة  بأنها ونفس القانون فتعني حا  نفس الماّدة ، للمؤثرات العقلية أّما بالنابة
و: والثاني أو ألأو ك  منتوج طبيعي مدرج في الجدو: ا طبيعية كانت أ  اصطناعية،

 .(09) 0970تفاقية المؤثرات العقلية لانة او الراب  من الثالث أ
المذكور آنفا تنظي   08-14من القانون رق   (73المادة الثالثة )هذا ولقد أحالت 

شارة هنا بأنّ  اإلوتجدر ، قرار من وزير الصّحة إلى وتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية
شّدد العقوبة على ك  من تاّو: ل   خرى األع الجزائري على غرار ك  التشريعات المشرّ 

المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية حتى أو  ،يجرو التأو  ااتهالك إلى نفا  الولوج
بمختلف أنواعها وأشكالها من خال: قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقم  

 عطىأ كما  عدا .اإلحد  إلى تص ، بعقوبات اتعما: واالتجار غير المشروعين بهااإل
متابعته  قضائيا في مااعدته  بعد  نفس القانون الحماية الالزمة للمدمنين من خال: 

 إدماجه  إعادةبهدف لذلك حالة قبوله  الخضوع للعالج في المراكز المخصّصة 
 جتماعيا.ا

 أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. خامسا:
أّن تعاطي المخدرات  اليو  إلىث االكاديمية الحديثة بحاألتكاد تجم  الدرااات الميدانية وا

 نّلخصها فيما يلي يمكن أن ابا  ألجملة من ا إلى واإلدمان عليها يرج  أاااا
حيان ألا يدف  في الكثير من ا، ممّ مااري باب  انفصا: الزوجين أو وفاتهاألالتفّكك  -

 . عال  المخدرات إلى نحراف والولوجالا إلى باألطفا:
هماله ،والكحو: حدهما للمخدراتأطي الوالدين أو تعا-  .مالماؤولياته ماوا 
الصحيحة لألبناء و  المتوازنة ارة للتربية الدينيةألهما: اإ ضعف الوازع الديني من خال: -

 حتى ال يغّرر به . 
 الفقر والبطالة.-
 مجالاة ومصاحبة رفاق الاوء. -
شياء ألاتغل  الشبا  عاّدة في اي علي  من فراغ ال ّجروما ين الراو  المدراي،-
 واالنخراط في الجمعيات الخيرية.... يجابية كمماراة الرياضة،اإل
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تشاف كاال إلى ّح  الذي يؤدي في الكثير من األحيان ببعض الشبا المراهقة ان  -
  وتجري  األشياء الجديدة.

وعد  ااتغاللها  ،المختلفة اتعما: الايئ والمبالغ في  للواائ  التكنولوجية الحديثةاال-
متابعة  إلى باإلضافة ،ااتعمالهاعلى  ناحتى يصبح الفرد مدمفيما هو ناف  ومفيد، 

 العنف وغيرها.اوء األخالق و التي تحث على  برامجوالفال  األ
 د من المخدرات.حّ ووسائل الطرق  سادسا:

 ر ما يلي  تصدي لظاهرة المخدرات نذكفي ال المجديةمن بين الطرق واألاالي  الممكنة و 
 اختيار الزوجة الصالحة من خال:ناان، اإلفي العام  البشري المتمث  في  االاتثمار-

 .كك  المجتم  وبالتالي صالح التي تعتبر مدراة لتربية األجيا: تربية صحيحة
منذ الصغر على الطاعة الجي  الصاعد وتربية  جتماعية الصحيحة للفرد،الاالتنشئة -

والمشاركة في أعما:  وغرس قّي  التاامح، واالحترا  الة والزكاةواألخالق الحانة كالص
 ...وغيرهاالخير المختلفة 

 اتعما: العقالني للواائ االمن خال:  األبناءمتابعة ورقابة على ارة ألا حرص-
حتى يصبحوا  له  لكترونية الحديثة فيما هو مفيد وناف  م  عد  ترك الحرية المطلقةاإل

 مدمنين عليها.
اتباقية لفائدة الشبا  حو: مخاطر المخدرات باعتباره الفئة اا  بحمالت تحاياية يّ الق-
الذي  فة على الفرد والمجتم  برّمت ،آلبراز خطورة هذه اا  م   كثر عرضة لالنحراف،ألا

المؤااات التربوية،  من الدولة، يج  أن يكون بإشراك ك  الفاعلين في هذه العملية،
 ات الخيرية، دور الحضانة وغيرها...الجمعي المجتم  المدني،

خاّصة في  المناا  للزمان والمكانالخطا  الديني  اختيار في الفّعا: الماجد ودوره-
نواز: و قضايا  وما يظهر من ّظ  الصراعات والمشاك  التي تعيشها المجتمعات اليو ،

 واإلرشاد ظّ دروس الوعتقدي  و التوعية والنصح  إلىما  باإل مّما يدف معاصرة مختلفة، 
على الفرد  ذلك ، وانعكاااتومن الفتن بهدف تحصين المجتم  وحمايت  من هذه الامو 

 والمجتم .
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المختلفة ودورها الرئياي في المااهمة اإليجابية في توعية وتنوير الرأي عال  اإلواائ   -
ظاهرة  وبرامج هادفة تاّلط الضوء على خطورة حصص ما تبث  من من خال: العا 
 درات وآثارها الالبية على الفرد والمجتم .المخ
البيئة كما يقا: ال  ألنّ  محاولة القضاء على البطالة،و  ،توفير فرص العم  للشبا -

 تحتم  الفراغ.
بناء األبة محّ  وذلك بالحفاظ علىارة وترابطها األالحرص ك  الحرص على تمااك -

 .(21)هتما  بشؤونه . االوكذا والعطف عليه  
بهدف متخّصصة  وطنية فّعالة من أج  معالجة المدمنين في مراكز ةاتيجيااتر وض  -

 .أحضان المجتم  من جديد إلى وا عادته  تعافيه ،
من تاّو: ل  على ك   العقوبات وتشديدالمزيد من التشريعات والقوانين الّرادعة  انّ -

م  ضرورة  ،الوطني وتخري  العقو: واالقتصاد الترويج والمتاجرة بهذه المّواد الااّمةنفا  
بالتنايق  جرامية الخطيرة التي تتاجر في هذه الامو اإلتحصين الحدود من العصابات 

 على اعتبار أّن آفة المخدرات أصبحت ظاهرة عالمية. طبعا م  باقي الدّو:
 : الخاتمة
ابق ذكره في هذه العجالة من معطيات ومعلومات حو: ظاهرة المخدرات  ما لىبناء ع

 ناتخلص ما يلي  يمكننا أن
 ،إّن ظاهرة المخدرات من أعقد الظواهر االجتماعية ذات األبعاد النفاية االقتصادية

والايااية ...التي باتت تؤرق المجتمعات والدّو: على الاواء حيث ل  يال  منها األفراد 
واالمته  واالمة وأمن أوطانه   والجماعات وأصبحت تشّك  ماااا خطيرا بأمنه 

ومنظمات  المهدئةبمنظمات المتاجرة بالمخدرات والمواد المهلواة والحبو   الرتباطها
 وعلي  فانّ  ،وغيرها.. ومنظمات المتاجرة بالبشر واألالحة واإلرها الهجرة الارّية 

لك  الجهود  اخطارها يتطّل  وعيا اجتماعيا وحكوميا وتظافر أمحاربتها أو التقلي  من 
ة معها والتطبيق الصار  للقانون حيا: تّجار ومروجي الوطنية والدولية والتعام  بجدي

  المخدرات وماتهلكيها وتجفيف ك  منابعها الداخلية والخارجية. 
 الهوامش والمراجع المعتمدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .01ص ،2ج القاموس المحيط، الفيروزادي، (0) 
 انة، ولى،الطبعة األ والقانون الماكرات والمخدرات بين الشريعة  ،عّزت حاين (2) 

 .087ص ،0986
 الصفحة نفاها. ،المرج  نفا  (3) 
 األّو: الجزء أاالي  مكافحة المخدرات في الوطن العربي، محمود زكي شمس، (4) 

 .42ص بدون دار نشر، 0995 انة طبعة
الجزء  لقوانين والمواثيق الدولية،جريمة المخدرات في ضوء ا نصر الدين مروك، (5) 

 .08ص  ،2106دار هومة، الطبعة الرابعة انة  األّو:
 .25ص الشبا  والمخدرات في دّو: الخليج العربي عبد الرحمن مصيغر، (6) 
 .05ص  هـ،0416الحشيش،  زين العابدين مبارك، (7) 
 الصفحة نفاها. ،المرج  نفا  (8) 
المركز العربي للدرااات  طي المخدرات في القانون،جريمة تعا محمد فتحي عيد، (9) 

 االمنية والتدري ، الرياض، المملكة العربية الاعودية.
 الصفحة نفاها. ،المرج  نفا  (01) 
دار ابن جوزي  اإلاالميالمخدرات في الفق   عبد هللا بن محمد بن أحمد الطيار، (00) 

 .51ص ،0996طبعة انة  المملكة العربية الاعودية، للنشر،
المملكة العربية  الرياض، مكافحة القات في الصوما:، أحمدغري  محمد ايد  (02) 

 .20ص  هــ،0415انة  الاعودية،
 .91اآلية  اورة المائدة، (03) 
 .057اآلية  اورة االعراف، (04) 
 وأبو داود في انن . (،6/319) رواه احمد في مانده  (05) 
 وقا: الترمذي هذا حديث حان. (،4/292الترمذي )رواه أبو داود والناائي و  (06) 
 (.5585رق  الحديث ) رواه البخاري في اآلشربة، (07) 
التحصين   "حو: منشور مقا: دهينة نصيرة، أ.د/انظر لمزيد من التفاصي   (08) 

، مقّد  في اطار الندوة العلمية "الديني في حماية الشبا  من تعاطي المخدرات
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  ،2101جوان   22 -20لمخدرات ، المنعقدة  بالجزائر يومي  لحماية الشبا  من ا
 منية.ألبالتنايق م  جامعة نايف العربية للعلو  ا

المعّدلة وفقا لبروتوكو: انة  ،0960راج  االتفاقية المتعلقة بالمخدرات لانة -
، الوجيز في القانون بواقيعة حانأد/.انظر كذلك لمزيد من التفاصي   0972

انة  الطبعة الاابعة عشر، الجزائر، دار هومة، األّو:الجزء  ص،الجزائي الخا
 يليها. وما 512ص  ،2104

والتي  اويارا، بجنيف، 20/16/0970اتفاقية المؤثرات العقلية المبرمة في  (09) 
  خ فيؤر الم 077-77رق الرئااي صادقت عليها الجزائر بموج  المراو  

17/02/0977. 
 الاابق. المرج  نصيرة دهينة، (21) 

االتجار غير المشروع بالمخدرات  ،الديربي عبد العا:د/  في هذا الخصوص كذلك انظر
 مصر، القاهرة، القانونية، لإلصداراتالمركز الدولي  والجهود الدولية للوقاية منها،

 .077ص ،2106طبعة انة 
 


