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حــــــــــــوار

حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز

اجلامعة تنظم امل�ؤمتر العاملي( :نحو �إ�سرتاتيجية فعالة للتوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها)
�أخبار اجلامعة:
حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س
اللجنة الوطنية ملكافحة امل��خ��درات ،تنظم اجلامعة
امل ��ؤمت��ر العاملي حت��ت ع��ن��وان( :ن��ح��و �إ�سرتاتيجية
فعالة للتوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها) ،وذلك
خالل املدة 1432/5/ 28-26ه��ـ املوافق -4/30
2011/5/2م.
ويف ه��ذا الإط���ار �أو�ضح
����س���ع���ادة ع��م��ي��د كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية
الدكتور حممد بن �سعيد
الغامدي �أن امل�ؤمتر يهدف
�إىل الك�شف ع��ن �أ�ساليب
التوعية الوقائية يف جمال
امل��خ��درات ،والتوعية ب�أف�ضل
الأ�ساليب العالجية والت�أهيلية
احلديثة للمدمنني واملتعاطني ،كما
يهدف امل��ؤمت��ر �إىل تطوير الربامج
التدريبية املنا�سبة للعاملني يف جمال
التوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.

و�أو���ض��ح �سعادته �أن حم���اور امل ��ؤمت��ر تتلخ�ص يف دور
م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية (الأ�سرة – املدر�سة
– امل�سجد – و�سائل الإعالم) يف التوعية الوقائية
ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها  ،و التوعية بالأ�ساليب
التغريرية امل�ستحدثة من قبل مروجي املخدرات،
ومدى �إ�سهام امل�ؤ�س�سات غري احلكومية يف التوعية
ب��أخ��ط��ار امل��خ��درات و�أ���ض��راره��ا ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
الوقوف على �أ�ساليب تفعيل امل�س�ؤولية االجتماعية
للقطاع اخل��ا���ص جت��اه م�شكلة امل��خ��درات ،و دور
اجلهات الأمنية يف الوقاية من �أخطار
امل���خ���درات و�أ����ض���راره���ا ،وال��ط��رق
العالجية للمتعاطني واملدمنني،
و ت ��أه��ي��ل امل��ت��ع��اف�ين م��ن تعاطي
املخدرات وتطوير قدراتهم الذاتية
والإنتاجية لإع���ادة �إدماجهم يف
املجتمع ،و الربامج التدريبية لرفع
ك��ف��اءة ال��ع��ام��ل�ين يف جم���ال التوعية
الوقائية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
و�أ���ض��اف �سعادته �أن م��ن ب�ين حم���اور امل�ؤمتر
ا�ستعرا�ض جتارب حملية و�إقليمية وعاملية يف جمال
التوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها .

�سمو النائب الثاين لدى ا�ستقباله وفد اجلامعة

الدرا�سات والبحوث يف اجلامعات هي ال�سبيل للق�ضاء على امل�شكالت االجتماعية

قال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن
عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س
ال ��وزراء وزي��ر الداخلية« :كلنا نعرف �أن
ال�ع���ص��ر ع�صر ال�ع�ل��م وامل �ع��رف��ة ،ونحن
وهلل احلمد ال يحول بيننا وبني الرقي �أي
حائل ،وقيادتنا ويف مقدمتهم �سيدي خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك ع �ب��داهلل بن
عبدالعزيز وويل عهده الأم�ين تعمل على
رفع م�ستوى املواطن ال�سعودي».
وق ��ال ��س�م��وه �أث� �ن ��اء ل �ق��اء جمعه مبدير
اجل��ام�ع��ة الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور �أ� �س��ام��ة بن
�صادق طيب وعدد من م�س�ؤويل اجلامعة:
«نحن نعرف �أن الدرا�سات والبحوث التي
تقوم بها اجلامعات هي التي تعمل على
الق�ضاء على امل�شكالت االجتماعية ،و�أنا
�أق��در لكم هذا العمل اجلليل ال��ذي �أرجو
�أن يوفق و�أن نرى �أثره على �أر�ض الواقع».
و�أ�ضاف �سموه بعد ا�ضطالعه على نبذة
عن مركز البحوث االجتماعية والإن�سانية
باجلامعة�« :أهنئكم على هذا العمل و�أرجو
�أن تتحقق جميع الأهداف التي ذكرمتوها
و�أرج��و لكم التوفيق ،و�سريوا �إىل الأمام
والتقدم والرقي ،و�أنتم �إن �شاء اهلل وجميع
جامعاتنا وم�ؤ�س�ساتنا احلكومية والأهلية
ت�سهم يف هذا العمل العلمي البحثي».
وثمن �سموه ملدير اجلامعة وم�س�ؤوليها
ال���ش��رح ال���وايف ع��ن امل��رك��ز ،ق��ائ�لا �إن
«اجل��ام �ع��ة حت�م��ل ا� �س��م م��وح��د اململكة

كلمة العدد
�إ�سرتاتيجية فعالة للتوعية
ب�أ�ضرار املخدرات
اتفقت كل الأديان ال�سماوية واملعتقدات
غري ال�سماوية على �أن الإرهاب ال دين له
وال وطن وال مبد�أ ،ف�إن كان الأمر كذلك
مع �إره��اب الب�شر لبني جلدتهم وترويع
�أمنهم ،ف��إن الأم��ر يبدو �أك�ثر عمق ًا مع
مع�ضلة املخدرات .فاملخدرات �أبلغ �ضرر ًا
و�أ�شد �شرا�سة ،و�أعمق �أث��ر ًا يف الب�شرية
جمعاء .وال خالف يف �أنها �أكرث فتك ًا بقيم
املجتمع ،و�أعراقه ومقومات تطوره.

�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب

فكان الب��د من وقفة عاملية حا�سمة يف
جمابهة هذا الغول الفاتك بكل �أعراف
و�أخالقيات الفرد والأ�سرة واملجتمع والوطن ،فكانت حكومتنا الر�شيدة بقيادة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز (حفظه اهلل) من �أوائل
البالد التي و�ضعت �أق�سى �أنواع العقوبات لدرء هذا اخلطر القادم �إىل �شبابنا
وفلذات �أكبادنا عرب احلدود ،وذلك حتت رعاية وعناية خا�صة من لدن رجل الأمن
الأول يف بالدنا �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،وع�ضده الأمين �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف بن عبد العزيز م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية ،وب�إ�سهام
فعال من رجال الأمن والإدارة العامة ملكافحة املخدرات ،وهلل احلمد واملنة ،ف�إن
اجلهود �آتت �أكلها ،و�أثبتت فعاليتها يف درء اخلطر العابر حلدودنا على عقول
و�أج�ساد �شبابنا الذين هم بناة امل�ستقبل وحماة الوطن.
ومع كل ذلك كانت النظرة الثاقبة لوالة الأم��ر يف بالدنا الآمنة �أن يكون ذلك
متزامن ًا مع تطهري البيئة الداخلية من خالل تكثيف التوعية ب�أخطار املخدرات يف
و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة.
وجامعة امللك عبد العزيز من واقع م�س�ؤولياتها الوطنية والرتبوية ،متثلت يف وكالة
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ويف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،ر�أت
�ضرورة وحتمية الإ�سهام يف هذا املنحى الرتبوي الأخالقي من خالل عقد م�ؤمتر
ي�ضع النقاط الأوىل يف �إ�سرتاتيجية فعالة يف هذا التوجه التوعوي ب�أخطار املخدرات
وبيان �أ�ضرارها االجتماعية واالقت�صادية وال�صحية والنف�سية والع�ضوية.

(رحمه اهلل) ،ولعلكم تعرفون �أن امللك
عبدالعزيز بعد �أن وحد اململكة كان �أول
ما اهتم به هو التعليم ..و�إن ما اطلعنا
عليه ه��ي �أم ��ور تهم امل�ج�ت�م��ع» ،منوها
�سموه بالتوجه نحو �إن�شاء املراكز العلمية
التي تهتم ب�ش�ؤون احلياة خلدمة الوطن
واملواطن.
م��ن جانبه �أو��ض��ح �سعادة مدير مركز
البحوث االجتماعية والإن�سانية الدكتور
�سعيد بن �أحمد الأف�ن��دي عند تقدميه
ن �ب��ذة ع��ن امل��رك��ز �أم� ��ام �سمو النائب
الثاين� ،أن ر�ؤية املركز تنطلق من التميز
يف التعامل م��ع الق�ضايا االجتماعية
والإن�سانية وف��ق �أ�س�س علمية حلماية
الفرد وتنميته و�سالمة املجتمع وتقدمه.

و�أكد الدكتور الأفندي �أن املركز يهدف
�إىل توظيف البحث العلمي يف معاجلة
امل�شكالت االجتماعية وخدمة الق�ضايا
الإن�سانية يف اململكة ،وتقدمي اخلدمات
العلمية من بحوث ودرا�سات وا�ست�شارات
يف امل �ج��االت االجتماعية والإن�سانية،
ور�صد الق�ضايا واملعوقات احليوية يف
جم��االت العلوم االجتماعية والإن�سانية
ودرا�ستها لو�ضع النتائج والتو�صيات حتت
ت�صرف الهيئات وامل�ؤ�س�سات واجلامعات
يف امل�م�ل�ك��ة .ك�م��ا ا��س�ت�ع��ر���ض �سعادته
�أه��داف املركز ،ودوره يف ن�شر التوعية
والثقافة الوطنية واالجتماعية ،وتقدمي
اال��س�ت���ش��ارات االج�ت�م��اع�ي��ة والنف�سية
للأ�سر وامل�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات

الرعاية االجتماعية وامل�ؤ�س�سات الأمنية.
وب�ين �سعادته �أن امل��رك��ز ي�سهم حالي ًا
يف �إن�شاء وتنفيذ العديد من الكرا�سي
العلمية ،ويف الإع��داد والتنظيم مل�ؤمتر
«نحو �إ�سرتاتيجية فعالة للتوعية ب�أخطار
املخدرات و�أ�ضرارها» .و�أ�شار الأفندي
�إىل �أن املركز ي�سعى لإب��رام بروتوكول
ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز ال �ق��وم��ي للبحوث
االجتماعية واجلنائية يف م�صر.
هذا وقد رافق معايل مدير اجلامعة يف
هذا اللقاء ،كل من �سعادة وكيل اجلامعة
ل�ل�أع �م��ال والإب� � ��داع امل �ع��ريف الدكتور
�أحمد بن حامد نقادي ،و�سعادة عميد
كلية الآداب الدكتور حممد بن �سعيد
الغامدي.

وال �أدل من اهتمام والة الأمر (حفظهم اهلل) بهذا التوجه من الرعاية الكرمية
التي يوليها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية لهذا امل�ؤمتر ،رعاية ومتابعة وتوجيه ًا وحر�ص ًا على
جناحه.
فال�شكر والتقدير ل�سموه الكرمي على هذه الرعاية الواعية امل�س�ؤولة ملثل هذا امل�ؤمتر
احليوي الذي ي�صب يف م�صلحة الوطن و�شبابه و�أمنه وا�ستقراره وعافيته.
وال�شكر لكل ال�شخ�صيات الفكرية واجلهات وامل�ؤ�س�سات الداعمة والراعية للم�ؤمتر،
وامل�شاركة يف فعالياته ويف املعر�ض امل�صاحب له.
كما �أ�شكر �إخوتي وزمالئي يف وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
وكي ًال ومن�سوبني ،ويف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية عميد ًا ووكالء ومن�سوبني على
جهودهم يف الإعداد لهذا امل�ؤمتر� ..آم ًال �أن يوفقنا اهلل يف اخلروج بتو�صيات ذات
قيمة عالية ،وذات مردود �إيجابي يف �سبيل التوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
وما التوفيق �إال من عند اهلل ،،،
مدير اجلامعة
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هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم
د .عاطف بن عبداهلل ن�صيف

نائب رئي�س التحرير
د�.سعود �صالح كاتب

املـــوافــق 2011/04/30م

املخـــدرات ..تــدميــــر حليــــاة الإن�ســــان واحلـــد مـــن
هـــذه الآفـــة م�ســـ�ؤوليــــة اجلميـــع

التوا�صل املختلفة للحد من هذه الظاهرة ،ويتطلب
ذل��ك ت�ضمني املناهج املدر�سية مفاهيم توعوية
بهذه الآفة اخلطرية وزيادة التعريف مبخاطرها،
وتفعيل دور الإر� �ش��اد ال�ترب��وي الطالبي ،وزيادة
التحذير من �أ�ضرار املخدرات يف املراكز الرتبوية
وال�صحية املختلفة.

�إعــــــــداد:
م�صعب احلربي – عادل املالكي – ق�سم الإعالم
قال اهلل عز وجل َ } :و َال ُت ْل ُقو ْا ِب�أَيْدِ ي ُك ْم �إِلىَ ال َّت ْه ُل َك ِة
َو�أَ ْح ِ�س ُن َو ْا ِ�إنَّ هّ َ
الل ُي ِح ُّب المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ{ (�آية  )195من
�سورة البقرة .فقد كرم اهلل �سبحانه وتعاىل الإن�سان
وميزه عن غريه من املخلوقات بنعمة العقل ،وبهذه
النعمة ميكن �أن مييز بني ما ي�ضره وما ينفعه وبني
اخلري وال�شر ،وحذره �سبحانه وتعاىل من الأخطار
املحدقة به ،مبين ًا �سبحانه وتعاىل احلالل واحلرام
بقوله يف كتابه ال �ك��رمي} :وي�ح��ل لكم الطيبات
ويحرم عليكم اخلبائث{.

كذلك يناط باجلامعات دور مهم يف احل��د من
ه��ذه الظاهرة ،وتكثيف اجلهود يف التعاون من
مراكز التوعية االجتماعية وم�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين املختلفة ،والقيام ب��دور حيوي يف التغيري
االج�ت�م��اع��ي ،وال�ت�ف��اع��ل ب�ين اجل��ام�ع��ة وخمتلف
القطاعات االجتماعية والبيئية وال�صحية ،والعناية
ببناء الإن�سان والفرد امل�س�ؤول اجتماعي ًا ،وتعزيز
بناء ال�شخ�صية والت�أهيل العلمي واملعريف ،وتفعيل
دور التوعية الوقائية و�إدراج برامج وم�ؤمترات
وفعاليات تذكي التوجه نحو جمتمع �سليم خال من
الظواهر االجتماعية ال�سلبية .و�إجراء الدرا�سات
امليدانية للوقوف على حجم امل�شكلة ومعاجلة
�أ�سبابها وحت�صني ال�شباب من الوقوع فيها ،وعقد
ور�ش العمل والندوات التوعوية والتعاون من �أولياء
الأم��ور للخروج بابنائهم �إىل بر الأم��ان ،وتهيئة
الأج ��واء لهم يف بيئة مالئمة لبناء �شخ�صيتهم
وحماية �أنف�سهم.

واملخدرات من اخلبائث واالبتالء بها م�شكلة تعاين
منها كل املجتمعات يف العامل ،ف�إدمان املخدرات
يهدد كل املجتمعات ب��دون ا�ستثناء ،خا�صة فئة
ال�شباب التي متر مبرحلة املراهقة ،وهم عر�ضة
للوقوع يف هذه الظاهرة اخلطرية على املجتمع،
لعدة �أ�سباب �أب��رزه��ا �سرعة التغرير بهم ب�سبب
عدم اكتمال ن�ضجهم.
ما هي املخدرات ؟

نائبة رئي�س التحرير
م�شرفة ق�سم الإعالم
د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
الرمز الربيدي 21589
هاتف 6952350
فاك�س 6952907

ُي � َع � ّرف امل�خ��در م��ن الناحية العلمية ب��أن��ه مادة
كيميائية ت�سبب النعا�س �أوالنوم �أو غياب الوعي،
حيث ه�ن��اك ع��دة �أن ��واع م��ن امل �خ��درات منها ما
ي�ستخدم طبي ًا ،ومنها ما هو طبيعي مثل النباتات
املخدرة الطبيعية التي حتتوي �أوراقها �أو زهورها �أو
ثمارها على املادة املخدرة مثل احل�شي�شة ،والقات،
واملراجونا ،والأفيون اخل��ام ،والكوكا ،وال�صبار،
وفطر ع�ش الغراب ،ومنها ما هو ن�صف م�صنع،
ويت�شكل من تفاعالت كيميائية مع مواد م�ستخل�صة
من نباتات خمدرة ،ويكون الناجت �أقوى من املادة
الأ�صلية الطبيعية ،وهناك املخدرات اال�صطناعية
وه��ي ع�ب��ارة ع��ن جمموعة م��ن امل��واد الكيميائية
التي لي�ست من �أ�صل نباتي ،يتم احل�صول عليها
بتفاعالت كيميائية معقدة بني مركبات كيميائية
خمتلفة.
ما هو الإدمان ؟

مرا�سالت التحرير
akhbarkau@yahoo.com

الإعــالنــــات:
هاتف6952350 :
حتويلة 64600

الطالب امل�شاركون :
حم������م������د خ����ي����اط
ع��������ادل امل���ال���ك���ي
م�����ص��ع��ب احل���رب���ي
ع���و����ض ال����زه����راين
ع��ب��د
�أروى

اهلل

البقمي

ال����زه����راين

م�������ي ال�������ش�ري����ف
رمي

الأح������م������دي
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هو حالة ناجتة عن ا�ستعمال مواد ب�صفة م�ستمرة
(غالبا مواد خمدرة) بحيث ي�صبح املرء معتمد ًا
عليها نف�سي ًا وج�سمي ًا ،ث��م ي�ضطر �إىل زي��ادة
اجلرعة من وقت لآخر ليح�صل على نف�س الت�أثري
دائم ًا ،وهكذا يتناول املدمن جرعات تت�ضاعف يف
زمن وجيز حتى ت�صل لدرجة يح�صل معها خطر
�شديد علىاجل�سم والعقل فيفقد املدمن القدرة
على القيام ب�أعماله وواجباته اليومية يف غياب هذه
املادة ،ويف حالة التوقف عن ا�ستعمالها تظهر عليه
�أعرا�ض نف�سية وج�سدية خطرية ت�سمى �أعرا�ض
االن�سحاب وقد ت��ؤدي �إىل امل��وت .والإدم��ان ميكن
�أن يكون �إدم��ان امل�شروبات الروحية �أو املخدرات
�أو الأدوي��ة النف�سية املهدئة �أو املنومة �أو املن�شطة
وغريها.
تعاطي امل��خ��درات  ..ط��ري��ق �إىل العنف
الأ�سري
مما ال �شك فيه �أن تعاطي �أو �إدمان املخدرات يهدد
الأ�سرة ويهدم البيوت ،وي�ؤد يف �أغلب الأحيان �إىل
الطالق �أو التفريق بني ال��زوج وزوج�ت��ه ،ف�إدمان
املخدرات بالإ�ضافة �إىل �أن��ه ي�صيب الإن�سان يف
علقه ودينه ودنياه ،ف�إنه ي�ؤثر على الأ�سرة بكاملها
من زوج��ة و�أبناء و�أق��ارب ،ويجعل حياتهم مليئة
بامل�شكالت التي غالب ًا ما ي�صعب حلها ،فمو�ضوع
املخدرات ينبغي �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار ويعطى
اهتمام كبري ًا من قبل جميع فئات املجتمع مفكرين
وعلماء وتربويني وطالب وطالبات وغريهم خا�صة

م�ؤ�شرات تدل على مدمن املخدرات؟
يف هذا الع�صر الذي ت�سارعت فيه و�سائل الإعالم
والإن�ت�رن��ت ،حيث ي�سقط كثري م��ن ال�شباب يف
م�ستنقع الل�صو�ص والفا�سدين الذين يتاجرون يف
عقول ال�شباب وال�شابات.
�أ�ضرار امل��خ��درات ..ان��زالق نحو الإ�صابة
ب�أمرا�ض خطرية
زيادة على �أن املخدرات تفقد الإن�سان عقله وتدمر
حياته ،ف�إنها طريق لالنزالق نحو الإ�صابة ب�أمرا�ض
م�ستع�صية العالج ،مثل الإي��دز �أو ال�سرطان ،قد
ت�أكد من خالل العديد من الدرا�سات �أن معظم
متعاطي املخدرات ي�صابون ب��داء فقدان املناعة
املكت�سبة الإيدز ب�سبب ا�ستخدامهم احلقن الناقلة
للأمرا�ض� ،أو ي�صابون ب�أمرا�ض ال�سرطان.
وم��ن �أ� �ض��رار امل �خ��درات ف�ق��دان ال�شهية للطعام
والإ�صابة بالهزال وال�ضعف اجل�سدي والنحافة،
بالإ�ضافة �إىل تهيج مو�ضعي للأغ�شية املخاطية يف
اجليوب الأنفية وال�شعب الهوائية ،مما ينتج عنه
التهابات ،قد ت�صل �إىل الإ�صابة بالدرن الرئوي
�أو ال�سرطان والتوقف الفجائي للتنف�س .بالإ�ضافة
�إىل �أن تعاطي املخدرات ي�صيب اجلهاز اله�ضمي
با�ضطرابات التي تنتهي يف �أغلب الأحيان بالإ�سهال
الزمن �أو الإم�ساك املزمن ،كما قد تت�سبب احلبوب
املخدرة يف الإ�صابة بالتهاب املعدة الزمن ،وعجز
اجلهاز اله�ضمي عن �أداء وظيفته ب�شكل طبيعي،
بالإ�ضافة �إىل ت�سبب امل�خ��درات يف التهاب غدة
البنكريا�س وتليف الكبد.
وم��ن �أخ�ط��ر �أ� �ض��رار امل �خ��درات التهاب امل��خ مما
ي ��ؤدي �إىل فقدان ال��ذاك��رة ،و�إ�صابة املتعاطي �أو
امل��دم��ن للهلو�سة ال�سمعية والب�صرية وال�شمية
والذوقية ،كما ي�سبب �إدمان املخدرات ا�ضطرابات
يف عمل القلب ،والأوعية الدموية ،ومر�ض القلب
احلويل ،والذبحة ال�صدرية ،وارتفاع �ضغط الدم
وفقر ال��دم املزمن وال�شديد وتك�سر كريات الدم
احلمراء و�ضعف املناعة ،وقد ي�صل �إىل الأمر �إىل
انفجار ال�شرايني ،والتجلط الدموي ،بالإ�ضافة �إىل
الت�سبب يف نوبات الهلع وال�صرع املتكرر ،بالإ�ضافة
�إىل اال�ضطرابات النف�سية التي يكون لها انعكا�سات
اجتماعية خطرية.

كيف نقي �أنف�سنا وغرينا من املخدرات ؟
يقال �أن الوقاية خري من العالج ،ولذلك فوقاية
�أنف�سنا و�أبنائنا وتوجيه الن�صيحة لغرينا والتوعية
ب�أخطار و�أ�ضرار املخدرات له �أهمية كبرية للحد
من انت�شار هذه الظاهرة يف جمتمعنا ،ولن يتحقق
ذلك �إال بغر�س القيم الدينية والتقاليد والعادات
احلميدة يف نفو�س ال�شباب ،فالتم�سك بالقيم
الدينية وب�ي��ان م��وق��ف ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة من
تعاطي املخدرات ،والتوعية مبوقف الإ�سالم من
�إلقاء الإن�سان بنف�سه �إىل التهلكة ،وهو ما ي�سهم يف
تقلي�ص حجم امل�شكلة ،حيث �أن الرتبية والرعاية
الدينية لها دور يف تربية الن�شء على ال�سلوك
ال�سليم.
دور الإعالم احليوي يف احلد من الظاهرة؟
�أ�صبح لو�سائل الإع�لام املختلفة �أهمية بالغة يف
التوعية ب�شكل عام ،ويف التوعية بظاهرة تعاطي
امل �خ��درات ب�شكل خ��ا���ص ،وال ��ش��ك �أن لو�سائل
الإعالم دور مهم يف الوقوف يف وجه انت�شار هذه
الظاهرة عرب التوعية مبخاطرها على الإن�سانية
ويتوجب على العاملني يف الإع�لام القيام ب�إعداد
برامج خا�صة لتوعية النا�س بطرق الوقاية ،و�إتاحة
الفر�صة للمتخ�ص�صني والأط�ب��اء وعلماء النف�س
وامل�صلحني االجتماعيني لت�سليط ال�ضوء على
�أخطار املخدرات.
دور ال��ت��ع��ل��ي��م وال���درا����س���ات ال�ترب��وي��ة
واالجتماعية يف مكافحة املخدرات؟
التعليم و�سيلة م��ن و�سائل بناء ال�ف��رد وحمايته
م��ن الظواهر وامل�شكالت املختلفة التي تواجهه
يف حياته ،ويقع على عاتقه حمل كبري يف حماربة
ال�ظ��واه��ر ال�سلبية يف املجتمع ،وم��ن �أب ��رز تلك
الأدوار مكافحة �آف��ة امل �خ��درات ،ويتطلب ذلك
�إج��راء الأب�ح��اث والدرا�سات الرتبوية ،والتوعية
وج�م��ع املعلومات وتبادلها ح��ول الأ��س�ب��اب التي
ت�ؤدي بال�شباب �إىل الوقوف يف فخ ظاهرة تعاطي
املخدرات ،كما �أن للم�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة
دور يف مواكبة الع�صر احلديثة وا�ستخدام و�سائل

تقع على الوالدين واملعلمني م�س�ؤولية كبرية يف
متابعة �أبنائهم و�أقاربهم ،حيث تظهر م�ؤ�شرات
وا�ضحة تدل على تعاطي الفرد للمخدرات ومن
�أمثلة ذلك:
•التغري املفاجئ بنمط احلياة كالغياب املتكرر
واالنقطاع عن العمل �أو الدرا�سة.
•تدين قدرته على العمل والدرا�سة.
•الرغبة امل�ستمرة يف اخلروج من البيت لفرتات
طويلة والت�أخر خارج البيت لي ًال.
•�إخ�ف��اء امل�خ��درات يف �أم��اك��ن �سرية يف البيت
وعدم �إطالعها على �أي �شخ�ص.
•ال�ت�غ�ير امل�ستمر يف امل���زاج وع ��دم االهتمام
باملظهر.
•الغ�ضب والع�صبية الزائدة لأتفه الأ�سباب.
•الالمباالة والتهرب من حتمل امل�س�ؤولية.
•طلب امل��ال م��ن وال��دي��ه ورغبته ال�شديدة يف
احل�صول على املال ب�أي طريقة.
•ال�صحبة ال�سيئة وال�سهر مع الأ�صدقاء وعدم
�إطالع الأ�سرة عليهم.
•الرغبة يف العزلة واالنطواء.
•الهزال ال�شديد وفقدان ال�شهية.
متى يتعر�ض الفرد خلطر الإدمان ؟
•غياب التوعية واملراقبة الأ�سرية.
•البعد عن الدين وغياب الوازع الدينية.
•التن�شئة االجتماعية ال�سلبية غري ال�سليمة.
•ال�ت�ف�ك��ك الأ�� �س ��ري وال �ع�لاق��ة الأ� �س��ري��ة غري
الوطيدة.
•الفقر واجلهل والأمية.
•ال�ثراء الفاح�ش وع��دم املباالة والتبذير بغري
ح�ساب.
•ع�م��ل ال��وال��دي��ن امل���س�ت�م��ر وع���دم متابعتهم
لأبنائهم.
•غياب التوجيه الرتبوي يف م�ؤ�س�سات التعليم.
•جمال�سة رفقاء ال�سوء.
•ابتعاد الوالدين عن م�صاحبة �أبنائهم ملعرفة
�أ�سرارهم.
•البطالة والفراغ.
•الدخول �إىل مواقع الإنرتنت امل�شبوهة.
•الإعجاب بالأفالم التي تروج للمخدرات.
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نحــو ا�ستــراتيجيــة فعــالــة للتــوعيــة ب�أخطــار املخــدرات و�أ�ضــرارهــا

•ا�ستعرا�ض جتارب حملية و�إقليمية وعاملية يف جمال التوعية ب�أخطار املخدرات
و�أ�ضرارها .

مقدمة:
تعد املخدرات و�أ�ضرارها املتعددة من �أهم امل�شكالت التي تهدد املجتمعات الإن�سانية
كافة ،وت�ساهم م�ؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي يف �أنحاء العامل يف مواجهة
م�شكالت املخدرات والقيام بالدور امل�أمول منها يف م�ساعدة احلكومات وامل�ؤ�س�سات
املختلفة ،للتوعية بهذه امل�شكلة الدينية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�صحية
وو�ضع �أ�ساليب فعالة للتوعية ب�أخطارها.
وملا جلامعة امللك عبد العزيز ،ممثلة يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،من جهود
رائ��دة يف كل جماالت خدمة املجتمع وتقدمي ما ميكن �أن يكون عام ًال م�ساعد ًا يف
حماية املجتمع وحفظ �أمنه و�سالمة �أبنائه ،وجاء تنظيم هذا امل�ؤمتر يف مو�ضوعه
احليوي املهم( :نحو ا�سرتاتيجية فعالة للتوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها).
�أهداف امل�ؤمتر
•الك�شف عن �أ�ساليب التوعية الوقائية يف جمال املخدرات.
•التوعية ب�أف�ضل الأ�ساليب العالجية والت�أهيلية احلديثة للمدمنني واملتعاطني.
•تطوير الربامج التدريبية املنا�سبة للعاملني يف جمال التوعية ب�أخطار املخدرات
و�أ�ضرارها.
حماور امل�ؤمتر:
•دور م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية (الأ�سرة – املدر�سة – امل�سجد – و�سائل
الإعالم) يف التوعية الوقائية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها .
•التوعية بالأ�ساليب التغريرية امل�ستحدثة من قبل مروجي املخدرات .

املفهوم اخلاطئ عن
املخدر

عندما نبحث عن الأ�سباب والعوامل الدافعة
لالجتاه نحو تعاطي املخدرات  ,ف�إنها دائم ًا
ما تتمحور حول الأ�سباب الرئي�سة املعروفة
والوا�ضحة ومنها � :ضعف ال��وازع الديني ,
وحب التجربة واال�ستطالع  ,ورفقاء ال�سوء ,
والتفكك الأ�سري وامل�شاكل الأ�سرية  ,والفراغ
 ،وامل�شاكل النف�سية وال�صدمات العاطفية
 ,و �أحيان ًا الأم��را���ض الع�ضوية واجل�سدية ,
و�أحيان ًا اخرى العوامل االقت�صادية واملادية
 ,وقد تكون هذه الأ�سباب متداخلة وجمتمعة
ح�سب ظروف كل �شخ�ص والعوامل املحيطة
فيه  ،ولكننا دائم ًا ما نغفل عن �سبب يف غاية
الأهمية  ،اال وهو املفهوم اخلاطئ عن املادة
املخدرة فهو قد يكون ج��زء ًا يف كل الأ�سباب
ال�سابقة ف�أ�صدقاء ال�سوء مث ًال ينقلون مفهوم
خاطئ عن امل��ادة الإدمانية �أو املخدرة ف�إذا
كان �صديق ال�سوء على �سبيل املثال ي�ستخدم
احل�ب��وب املن�شطة ف��إن��ه عندما يريد �إغ��راء
�صديق با�ستخدام امل��ادة ف�إنه ينقل مفهوم
�إيجابي عن امل��ادة بحيث يظهرها على �أنها
ت�ساعد على الن�شاط والتنبيه و املذاكرة
وال�سهر �أو ال�سفر وغريه ح�سب حاجة املتلقي
ب�ي�ن�م��ا ي�غ�ف��ل ع��ن ذك ��ر اجل ��وان ��ب ال�سلبية
والأ�ضرار الناجتة عن ا�ستخدامها �سواء كان
�إغفالها بق�صد �أو بجهل منه  ,وب�إمكاننا
القيا�س على ذلك بجميع املواد املخدرة  ,ولو
افرت�ضنا �أن الفراغ هو ال�سبب وراء االجتاه
للتعاطي فهناك �س�ؤال هل جميع ال�شباب يوجد
لديهم �أوقات فراغ وعاطلني عن العمل اجتهوا
نحو التعاطي؟ والإج��اب��ة طبع ًا هناك كثري
من ال�شباب ميرون ب�أوقات فراغ طويلة ولكن
مل يتجهوا للتعاطي لأن لديهم دراي��ة ووعي ًا
ب�أ�ضرار املخدرات  ،فدائم ًا املفهوم الإيجابي
اخلاطئ عن امل��ادة املخدرة وجهل اجلوانب
ال�سلبية والأ�ضرار الناجتة عن املواد املخدرة
يلعب دور ًا رئي�سي ًا بانت�شار تعاطي املخدرات
بني فئة ال�شباب ,فالر�سائل الإيجابية اخلاطئة
عن املخدر ال تقابلها ر�سائل �سلبية حتذيرية �أو
توعوية ،وعليه ف�إننا دائم ًا ما نكرر �أن للتثقيف
والتوعية ب��أ��ض��رار امل �خ��درات دور ًا �إيجابي ًا
وا�ضح ًا يف احلد من انت�شارها  ،فدرهم وقاية
خري من قنطار عالج

�أ � .سعد العلوين

�أخ�صائي نف�سي -م�ست�شفى الأمل بجده

•�إ�سهام امل�ؤ�س�سات غري احلكومية يف التوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها .
•�أ�ساليب تفعيل امل�س�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص جتاه م�شكلة املخدرات.
•دور اجلهات الأمنية يف الوقاية من �أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
الطرق العالجية للمتعاطني واملدمنني .
•ت�أهيل املتعافني من تعاطي املخدرات وتطوير قدراتهم الذاتية والإنتاجية لإعادة
�إدماجهم يف املجتمع .
•الربامج التدريبية لرفع كفاءة العاملني يف جم��ال التوعية الوقائية ب�أخطار
املخدرات و�أ�ضرارها .

امل�شاركون يف امل�ؤمتر
وجهت الدعوة للم�شاركة يف امل�ؤمتر لبع�ض اجلهات املعنية داخل اململكة وخارجها من
بع�ض الدول العربية والإ�سالمية والعاملية على النحو التايل:
•وزارة الداخلية.
•وزارة العدل.
•وزارة التعليم العايل ( اجلامعات والكليات واملعاهد)
•جامعة الأمري نايف للعلوم الأمنية.
•وزارة الرتبية والتعليم.
•اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
•الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب.
•وزارة ال�صحة وامل�ؤ�س�سات العالجية اخلا�صة.
•وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية واجلمعيات واملراكز التي تتبع لها.
•اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املعنية مبكافحة املخدرات.
•و�سائل الإعالم وم�ؤ�س�ساته املختلفة.
•العلماء والدعاة.
•املخت�صون والأكادمييون املعنيون بهذا املو�ضوع.
•جميع اجلهات ذات العالقة مبو�ضوع امل�ؤمتر

م�شكلة املخدرات ظاهرة عاملية
هذه الكارثة العاملية التي �أ�صبح احلديث عنها �سهل لعامة النا�س وعالجها
والت�صدي لها �صعب لذي الب والعقل والعلم والتخ�ص�ص .
مل يعد هناك من يجهل خطر �أو يعرف م�شكلة املخدرات والإدم ��ان ..ال
من حيث خطرها ال�صحي على كافة امل�ستويات النف�سية �أو االجتماعية وال
حكمها ال�شرعي.
لقد ا�ستطاعت برامج التوعية املحلية والعاملية �أن تو�ضح للنا�س كافة من
حيث املعلومة واملعرفة خطر املخدرات والإدم��ان حتى �أ�صبح اجلميع بال
ا�ستثناء يعرف ويالت هذا اخلطر.
�أن املع�ضلة التي تواجه املخت�صني واملهتمني �سواء حملي ًا �أو عاملي ًا.
ملـــاذا ؟ بعد هذه املعرفة العلمية والدينية ال يزال النا�س يندفعون �أفراد ًا
وجماعات لتعاطي امل�خ��درات والإدم ��ان عليها  .ملـــاذا ؟ ال زال��ت جتارة
املخدرات رائجة رغم علم النا�س بهذا اخلطر.
�إن طرح هذه الأ�سئلة قائم ووارد ولكن الت�صدي له الزال مل يرقي خلطورة
ال�س�ؤال وال خلطورة ما يرتتب عليه� .إن الأرقام يف جتارة املخدرات ال زالت
خطرية وت�شري �إىل خطر قائم ولعل ما مت �ضبطه م�ؤخر ًا من قبل رجال وزارة
الداخلية ومت الإعالن عنه يف و�سائل الإعالم ي�ؤكد هذا امل�ؤ�شر ويدل عليه ،
و�إن هذه الكميات التي يتم الإعالن عنها من قبل وزارة الداخلية ال�سعودية
لتعطي ملتخ�ص�صني قراءة مرعية مفادها �أن العر�ض ال بد حتم ًا �أن ي�ساوي
الطلب �أو على الأقل التنب�ؤ بالطلب يف حال جناح العمليات التهريبية .
ويف حال ما تكون هذه القراءة �صحيحة �ش�أن م�ؤ�شر اخلطر يجب �أن يرتفع
لدينا للإجابة على امل�س�ؤلني ال�سابقني ولي�ؤكد �صحة النظرية التي تفيد �أن
املعرفة يف ذاتها ال تكفي �إال �إذا حتوله �إىل �سلوك .
ف�أكرث الأ�شخا�ص معرفة يخطر التدخني مث ًال هم الأطباء  ..فلو كانت

هذه املعرفة كافيه لوجدنا هذه الفئة هم �أقل فئة املجتمعات تدخين ًا ولكن
الإح�صائيات مل تفرق بينهم وبني غريهم من حيث تعاطي التدخني .
وعلينا �أن ن�ضع �سيا�سة جديدة يف براجمنا التوعوية ت�ستند على عدة حماور
�أ�سا�سية وهي .
�أوال  -:مراكز �أبحاث متخ�ص�صة لدرا�سة هذه الظاهرة .بحيث تكون
متعلقة بجهات ر�سمية م�سئولة مثل م�ست�شفيات الأمل �أو اللجنة الوطنية
ملكافحة امل�خ��درات وربطها علمي ًا مبراكز الأب�ح��اث باجلامعات املحلية
والعاملية وتكون هذا املراكز مهمتها الأ�سا�سية درا�سة حجم الظاهرة من ثم
مراجعة ال�سيا�سات واخلطط التي تو�ضع للت�صدي لهذه الظاهرة .
ثاني ًا  -:و�ضع �آلية جلمع اجلهود املبعرثة يف برامج التوعية .
ثالث ًا  -:مراجعة برامج التوعية مع كل اجلهات ور�سم خطط توعوية ال تركز
على التعريف بامل�شكلة فقط .بل تتناول الأ�سباب الفعلية للم�شكلة .
رابع ًا  -:حتديد م�سئولية الر�سائل التوعوية يف جهة واحدة وهي امل�سئولة عن
جميع الر�سائل التوعوية وت�ستطيع �أن تعطى وت�صرح ملن ت�شاء وفق �ضوابط
و�آليات حمددة ومراجعة دورية لكل الر�سائل التي تبث يف و�سائل الإعالم
املختلفة �أو من خالل ر�سائل التوعية .
خام�س ًا  -:الرتكيز على الدرا�سات البحثية املتعلقة بكل برنامج توعوي.
�إتتى ومن خالل هذه الكلمة على بقني �أن امل�سئولني عن برامج مكافحة
املخدرات وعلى ر�أ�سهم �سيدي �صاحب ال�سمو امللكي النائب الثاين ووزير
الداخلية يبذلون ال�غ��ايل والنفي�س ملواجهة ه��ذا اخلطر امل�ستمر على
املجتمعات وال�شباب على وجهه اخل�صو�ص .
�سليمان بن حميدي الزايدي
نائب امل�شرف العام على م�ست�شفى الأمل بجدة

برنامج وحدة الرعاية املمتدة

ت�شري معظم الأبحاث العلمية يف جمال عالج الإدمان �أنه ال توجدفروق
�إح�صائية دالة بني تلقي املري�ض للعالج بالأق�سام الداخلية �أو على م�ستوى
املتابعة اخلارجية � ..إمنا العن�صر الفاعل يف م�سرية التعايف يعتمد على
طول فرتة ارتباط املري�ض بالربنامج العالجي  .مت�شيا مع هذا املفهوم مت
ت�أ�سي�س برنامج الرعاية املمتدة منذ � 6سنوات مب�ست�شفى الأمل بجدة .

ويهدف الربنامج �إىل م�ساعدة املتعايف على  :جتنب االنتكا�سة يف املجتمع
املفتوح �إعادة التوا�صل الآمن مع الأ�سرة و املجتمع ا�ستعادة �إيقاع النمو
النف�سي الذي �أعاقته �أزمة الإدمان * و ي�ستوعب الربنامج املر�ضى ذوي
الدافعية للعالج ممن �أمتوا مرحلة عالج تعديل ال�سلوك �أو �إعادة الت�أهيل
بالأق�سام الداخلية و كذلك احل��االت امل�ستقرة املحولة من العيادات
اخلارجية. .
و ميتد الربنامج العالجي من �سنة �إىل �سنتني حيث ميكن للمراجع
احل�ضور يوميا من التا�سعة �صباحا و حتى الرابعة ع�صرا  .و يركز
الربنامج يف مراحله الأوىل على �ضمان عدم االنتكا�سة و ا�ستعادة التوازن
النف�سي حيث يكون احل�ضور يوما يف حني تركز املعاجلة يف املراحل التالية
على ق�ضايا العمل و اال�ستقرار الأ�سري ثم يتباعد معدل احل�ضور تدريجيا
وفقا ملرحلة تطور املتعايف حتى ي�صبح ح�ضورا ظرفيا مرتبط ًا بحاجة
بذاتها �أو بنقلة دالة يف م�سار تطوره .
و يعتمد الربنامج �أ�ساليب العالج الفردي و الأ�سري �إىل جانب العالج

اجلماعي بالأ�سا�س حيث تنتظم يف الربنامج العديد من املجموعات
العالجية التي يديرها املعاجلون النف�سيون من الأطباء و الأخ�صائيني
النف�سيني بالإ�ضافة �إىل املجموعات الإر�شادية بوا�سطة مر�شدي التعايف
و املر�شدين الدينيني  ( .جمموعة جتنب االنتكا�سة – جمموعة مهارات
التكيف – جمموعة التنمية النف�سية – جمموعة املهارات االجتماعية
– �ضغوط العمل – مفاهيم املر�ض – مفاهيم التعايف – الدعم الذاتي
– التائبني – تعال ن�ؤمن �ساعة ) كما يحتوى الربنامج خدمة متميزة
للإر�شاد والتوجيه املهني .كما ينظم الربنامج زي��ارات دوري��ة للعمرة
واملدينة و�سنوية للحج و�شهرية ترفيهية وبرامج مكثفة خالل عيد الفطر
(خيمة العيد) .كما ت�شارك الوحدة يف ت�أهيل بع�ض املتعافني للوظائف �أو
للت�سجيل بدورات تخريج مر�شدي التعايف .
ونظرا لل�ضغط املتزايد على �أ�سرة التنومي حيث ارتفع معدل الوعي
ب�ضرورة العالج يتم حاليا الإعداد لإ�ضافة برنامج متكامل لتعديل ال�سلوك
كمرحلة �أولية ال�ستيعاب املر�ضى بعد مرحلة �إزالة ال�سمية مبا�شرة  .كما
يجري حاليا ت�أثيث منزل منت�صف الطريق ال�ستيعاب العديد من املتعافني
الذين يعانون يف ظروف بيئية راف�ضة �أو غري �آمنة و�سيتم عالجهم من
خالل برنامج الرعاية املمتدة .

د� .أ�سامة عرفة

ا�ست�شاري وحدة الرعاية املمتدة  -م�ست�شفى الأمل بجدة

مـــ�ؤ�س�ســات املجتمـــع والــدولـــة
وم�شـــروع احلــي يحمي �شبــابــه

يف البداية الب��د من حتية جامعة امللك
عبد العزيز على جهودها الرائعة يف
خدمة املجتمع م��ن خ�لال ه��ذا امل�ؤمتر
العلمي النوعي الذي اهتمت به اللجنة
الوطنية و��ش��ارك��ت يف فعالياته �ضمن
ر�سالتها يف تدعيم ال�شراكة امل�ؤ�س�سية
مع اجلامعات واملراكز العلمية .ويف هذا
املجال ف�إننا ن��درك �أن جن��اح �أو ف�شل
التنمية امل�ستدامة يف �أي جمتمع ال ميكن
�أن يتحقق دون تكامل اجلهود والأدوار.
ويف جمالنا ه��ذا ف���إن حتقيق �أه��داف الدكتور فايز بن عبداهلل ال�شهري
التوعية املوجهة �ضدظاهرة املخدرات ال
ميكن �أن يتحقق �إال وفق ر�ؤى �إ�سرتاتيجية
تعتمد على التكامل وقبله التخطيط ومن ثم التقييم امل�ستمر للجهود والأن�شطة
ور�صد مدى فاعليتها وتكاملها و�شمولها.
�إن الأمانة العا ّمة للجنة الوطن ّية ملكافحة املخدرات وهي متار�س �أدواره��ا ت�سعى
بناء على توجيهات كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ورئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة
امل�خ��درات �إىل �إ��ش��راك فعاليات املجتمع يف كل مراحل تخطيط وتنفيذ برامج
مواجهة الظاهرة .ويف هذا اخل�صو�ص فقد مت طرح م�شروعني رائدين الأول م�شروع
“املدر�سة حتمي املجتمع” والثاين م�شروع “احلي يحمي �شبابه” والذي ي�ستهدف
تن�شيط الدور املجتمعي للحي من خالل تعزيز دور عمد ور�ؤ�ساء مراكز الأحياء
والفعاليات االجتماعية للم�ساعدة يف تنظيم برامج ريا�ضية وثقافية وجمتمعية
ال�ستثمار وقت الفراغ ال�شباب وحت�صينهم من االنحراف .لقد �أثبتت الدرا�سات
والبحوث �أهمية �إ�شغال �أوقات الفراغ لدى ال�شباب كخط دفاع �أول من خالل تعزيز
القيم و�إ�شراكهم يف برامج تطوير وتنمية الذات والقدرات وكذلك م�ساعدتهم على
تنمية احل�س االجتماعي من خالل امل�شاركة يف منا�شط احلي وتعزيز دور وم�شاركة
�أفراد الأ�سرة من خالل الرتبية الوقائية لأبنائها.
�إن م�شروع احلي يحمي �شبابه يعتمد يف �أ�سا�سه على ال�شراكة املجتمعية �ضمن ر�ؤية
ت�سعى اىل تكوين بيئة جمتمعية ايجابية ت�سهم يف تعزيز القيم ووقاية ال�شباب من
املخدرات  .ويرى امل�شروع يف ر�سالته ان هذا الطموح ال ميكن �أن يتحقق �إال من خالل
تعزيز وتعزيز دور الأحياء يف الوقاية املجتمعية من املخدرات وال�سلوك املنحرف
ويف �أدبيات العمل املواجهي للظاهرة نحاول �أن نر�سخ املفهوم الأ�سا�سي يف حماربة
امل�خ��درات ،هو حماية املجتمع من تقبل ثقافة تعاطي امل��واد اخل��درة وامل�ؤثرات
العقلية عموما التي ت�ؤثر على �صحتهم وعقولهم وت�ؤثر بالتايل على �سلوكهم وتعطل
م�سرية التنمية .ولعل هذه املنا�سبة فر�صة للتذكري ب�أهداف اللجنة الوطنية التي
ت�سعى اىل الإ�سهام يف احلد من انت�شار املخدرات بني �أفراد املجتمع ،و تكوين وعي
�صحي واجتماعي وثقايف لدى �أف��راد املجتمع ب�أ�ضرار املخدرات و�سوء ا�ستعمال
امل�ؤثرات العقلية ،ومن ثم حتقيق التناغم واالن�سجام وتن�سيق اجلهود بني اجلهات
احلكومية والأهلية ذات العالقة مبكافحة املخدرات .كما ت�سعى اللجنة �إىل تعزيز
امل�شاركة التطوعية لأفراد املجتمع املدين وم�ؤ�س�ساته يف جمال مكافحة املخدرات.
كما ا�ستهدفت اللجنة ب�شكل �أ�سا�س دعم الدرا�سات والبحوث ذات العالقة مبجال
مكافحة املخدرات و اال�ستفادة من التجارب الإقليمية والدولية يف جمال مكافحة
املخدرات.
�أمني عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
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برنامج امل�ؤمتر

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ورئي�س اللجنة املنظمة

ً
ً
ع���ل���م���ي���ا ت���غ���ط���ي ج���م���ي���ع حم��������اور امل�����ؤمت����ر
ب���ح���ث���ا
امل������ؤمت�����ر ت���ل���ق���ى �أك����ث���ر م�����ن ()35
�صرح �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة حممد زاهد ،وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي رئي�س اللجنة املنظمة
للم�ؤمتر� .أنه برعايـــة كرميـــة مـــن �صاحب ال�سمـــو امللكـــي الأمــري
نايـــف بن عبد العزيز �آل �سعود النائب الثاين لرئي�س جمل�س الـــوزراء
وزيـــر الداخليـــة رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ،حتت�ضن
جامعة امللك عبد العزيز ممثلة يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
م��ؤمت��ر ًا حتت م�سمى }:نحو �إ�سرتاتيجية فعالة للتوعية ب�أخطار
املخدرات و�أ�ضرارها{ خالل الفرتة من 1432/5/28 – 26هـ.
وقال �سعادته �أنه ومنذ �صدور املوافقة ال�سامية الكرمية على �إقامة
فعاليات هذا امل�ؤمتر ،وجه معايل مدير اجلامعة بت�شكيل عدد من
اللجان وو�ضع جميع �إمكانيات اجلامعة لإجناح هذا امل�ؤمتر� ،سعي ًا
لتحقيق الأه��داف والآم��ال املرجوة منه ،وق��د متت دع��وة اجلهات
ذات العالقة مبكافحة املخدرات واملتخ�ص�صني لتقدمي ما لديهم
من �أبحاث و�أوراق علمية ذات �صلة مبحاور امل�ؤمتر .وتلقت اللجنة
العلمية للم�ؤمتر �أكرث من ( )35بحث ًا علمي ًا تناولت جميع حماور
امل�ؤمتر التي متثلت يف التايل:

 -1دور م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية (الأ�سرة ــ املدر�سة ــ
امل�سجد ــ و�سائل الإع�لام) يف التوعية الوقائية ب�أخطار
املخدرات و�أ�ضرارها.
 -2التوعية بالأ�ساليب التغريرية امل�ستحدثة من مروجي املخدرات.
�	-3إ��س�ه��ام امل�ؤ�س�سات غ�ير احلكومية يف التوعية ب�أخطار

املخدرات و�أ�ضرارها.
�	-4أ�ساليب تفعيل امل�س�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص جتاه
م�شكلة املخدرات.
 -5دور اجل�ه��ات الأمنية يف الوقاية م��ن �أخ�ط��ار املخدرات
و�أ�ضرارها.
 -6الطرق العالجية للمتعاطني واملدمنني.
 -7ت�أهيل املتعافني من تعاطي امل�خ��درات وتطوير قدراتهم
الذاتية والإنتاجية لإعادة �إدماجهم يف املجتمع.
 -8الربامج التدريبية لرفع كفاءة العاملني يف جمال التوعية
الوقائية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
 -9ا�ستعرا�ض جتارب حملية و�إقليمية وعاملية يف جمال التوعية
ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
مت حتكيمها وفق الإجراءات العلمية ،وقد تناولت تلك الأبحاث
والأوراق العلمية اجل��وان��ب الأ��س��ري��ة وال�ترب��وي��ة واالجتماعية
املتعلقة مبو�ضوع امل�ؤمتر ،و�ستتم مناق�شتها �أثناء جل�سات امل�ؤمتر
التي بلغت �أحدى ع�شر جل�سة علمية على النحو التايل:

•اجلل�سة الأوىل  :دور الأ�سرة يف التوعية الوقائية ب�أخطار
املخدرات و�أ�ضرارها.
•اجلل�سة الثانية  :دور الأج�ه��زة احلكومية والأمنية يف
الوقاية من �أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
•اجلل�سة الثالثة  :دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية التعليمية يف
التوعية الوقائية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
•اجلل�سة الرابعة  :دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية التعليمية يف
التوعية الوقائية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
•اجلل�سة اخلام�سة :دور الو�سائل الإعالمية والتثقيفية
ودورها يف التوعية الوقائية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
•اجلل�سة ال�ساد�سة � :إ�سهام امل�ؤ�س�سات غري احلكومية يف
التوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
•اجلل�سة ال�سابعة والثامنة :العالج والت�أهيل ملدمني املخدرات.
•اجلل�سة التا�سعة والعا�شرة  :مناق�شة جت��ارب حملية
و�إقليمية يف التوعية ب�أخطار املخدرات.
•اجلل�سة احلادية ع�شر  :التو�صيات .

برنامج امل�ؤمتر العاملي «نحـــــو �إ�ستـــراتيجيـــة فعـــالـــة للتـــــوعيـــــة ب�أخــطـــــار املخـــــدرات و�أ�ضــــرارهــــا»
الأحد 1432/ 5 / 27هـ املوافق 2011 / 5/ 1م
اجلل�سة الأوىل � 10.30 – 9:ص

املحــــور  :دور الأ�سرة يف التوعية الوقائية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها
رئي�س اجلل�سة  :د.حممد �سعيد الغامدي – عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
1

د�.سعيد بن احمد الأفندي

القيم الأخالقية ودورها يف احلد من خطر املخدرات

2

�أ.د عبدالرزاق بن حمود الزهراين

الأ�سرة ودورها يف الوقاية من تعاطي املخدرات

3

�صاحبة ال�سمو الأمرية /مو�ضي بنت ظاهرة املخدرات � :أ�ساليب التوعية الوقائية يف املجتمعات الن�سائية
عبداهلل �آل �سعود

4

ت�صور مقرتح لدور اخلدمة االجتماعية لبيوت منت�صف الطريق

د,عائ�ض بن �سعد ال�شهراين

الأحد 1432/ 5 / 27هـ املوافق 2011 / 5/ 1
اجلل�سة الثانية � 10.30 – 9 :ص

املحــــور :دور الأجهزة احلكومية والأمنية يف الوقاية من �أخطار املخدرات و�أ�ضرارها
رئي�س اجلل�سة � :أ.د.مفرج بن �سعد احلقباين – �أمني اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
� 1أ.د.عبداهلل ح�سني اخلليفة
 2املقدم.خبري�.إبراهيم جا�سم الدبل

حجم وتطور جرائم املخدرات يف املجتمع ال�سعودي وبع�ض العوامل املرتبطة بها
نحو �إ�سرتاتيجية فعالة للتوعية من املخدرات :برنامج الرتبية الأمنية منوذج ًا

 3د.هنيدي الب�شري

جهود هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الوقاية من املخدرات وامل�سكرات و�آثارها االجتماعية –
حمافظة جدة �أمنوذجا.

 4د.حممد بن عبداهلل �شاوو�ش

املخدرات وحوادث ال�سيارات ور�ؤية جديد للوقاية من الإدمان

الأحد 1432/ 5 / 27هـ املوافق 2011 / 5/ 1
اجلل�سة الثالثة �12.30 – 11 :ص

املحــــور :دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية التعليمية يف التوعية الوقائية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها
رئي�س اجلل�سة �:أ.د .عادل حممد نور غبا�شي –وكيل جامعة �أُم القرى للدرا�سات العليا والبحث العلمي
1
2

د.حممد بن ح�سن ال�صائغ
د.احمد حممد حجازي

3

�أ.د.حممد ح�سن غامن

مالمح خطة وزارة التعليم العايل
ال�شباب اجلامعي وامل�خ��درات حماولة �سو�سيولوجية لدرا�سة الأط��ر املنهجية التوعوية للحد من خماطر
املخدرات
اجتاهات عينة من طالب اجلامعة يف كل من ال�سعودية وم�صر نحو طرق الوقاية من تعاطي املخدرات

الأحد 1432/ 5 / 27هـ املوافق 2011 / 5/ 1
اجلل�سة الرابعة �12.30 – 11 :ص

املحــــور :دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية التعليمية يف التوعية الوقائية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها
رئي�س اجلل�سة :الأ�ستاذ .عبداهلل بن احمد الثقفي -مدير عام �إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة جدة
1

د.فايز بن عبداهلل ال�شهري

الإ�سرتاتيجية الوطنية مدار�س حتمي املجتمع من تعاطي امل�ؤثرات العقلية عرب التثقيف والتعليم الر�سمي
وبرامج احلماية

2

د�.صالح بن علي ابو عراد

دور املدر�سة يف التوعية ب�إخطار املخدرات و�أ�ضرارها من منظور الرتبية الإ�سالمية

3

د.حممد توفيق اجلندي

الوقاية من املخدرات  :نحو برامج وقائية فعالة

  

الأحد 1432/ 5 / 27هـ املوافق 2011 / 5/ 1
اجلل�سة اخلام�سة  3 – 1 :ظهر ًا

املحــــور :الو�سائل الإعالمية والتثقيفية ودورها يف التوعية الوقائية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها
رئي�س اجلل�سة :اللواء عثمان بن نا�صر املحرج – مدير عام �إدارة مكافحة املخدرات
1
2
3
4
5

د.عبدالرحمن حممد القحطاين
�أ.د.حمزة احمد �أمني بيت املال
د�.سعيد فالح ال�سريحة
د.حممد �أحمد اجلوير
د.ح�سن حممد من�صور

�أ�س�س التخطيط للحملة الإعالمية التوعوية ب�أ�ضرار املخدرات
�أهمية التخطيط االت�صايل والإعالمي لتوظيف و�سائل الإعالم يف التوعية ب�أ�ضرار املخدرات
منذجة �سيا�سات التثقيف والتوعية بخطر تعاطي امل�ؤثرات العقلية  :الواقع املحلي ومعايري العمل
دور الإعالم يف احلد من �أخطار املخدرات
الإعالم العربي ومكافحة املخدرات  :درا�سة م�سحية نقدية لأبرز خمرجات البحوث الإعالمية العربية

الأحد 1432/ 5 / 27هـ املوافق 2011 / 5/ 1
اجلل�سة ال�ساد�سة  3 – 1 :ظهر ًا

املحــــور� :إ�سهام امل�ؤ�س�سات غري احلكومية يف التوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها
رئي�س اجلل�سة �:أ.د .ا�سماعيل بن خليل كتخانة � -أ�ستاذ بق�سم علم االجتماع – رئي�س اللجنة العلمية
1
2
3
4
5

دور امل�ؤ�س�سات غري احلكومية يف خف�ض الطلب على املخدرات
دور امل�ؤ�س�سات الأهلية يف مواجهة م�شكلة تعاطي املخدرات
دور امل�ؤ�س�سات غري احلكومية ومواقع االنرتنت يف التوعية الوقائية ب�أخطار املخدرات
امل�س�ؤولية االجتماعية مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف احلد من انت�شار م�شكلة املخدرات
التخطيط التكاملي للم�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية للوقاية من م�شكلة تعاطي املخدرات يف املجتمع ال�سعودي

د.حممد فتحي عيد
د.حممد �سعيد عبداملجيد
د�.سماح حممد لطفي
د.خالد �سليم احلربي
�أ.د.عبداهلل بن �سعيد الر�شود

االثنني 1432/ 5 / 28هـ املوافق 2011 / 5/ 2
اجلل�سة ال�سابعة � 10.30 – 9 :ص

املحــــور :العالج والت�أهيل ملدمني املخدرات
رئي�س اجلل�سة :ال�شيخ الدكتور  .عبد اهلل بن عبد العزيز امل�صلح � -أمني عام الهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القران وال�سنة
1
2

د.حممد بن علي الزهراين
عبد الإله بن حممد ال�شريف

3
4

�أ.د�.شعبان جاب اهلل ر�ضوان
العقيد.نايف خربو�ش الذويبي

فل�سفلة الربامج العالجية والت�أهيلية مبجمع الأمل لل�صحة النف�سية
العوامل امل�ؤدية �إىل تعاطي املخدرات – درا�سة ميدانية على متعاطي املخدرات يف م�ست�شفيات الأمل واملراكز
الت�أهيلية باململكة العربية ال�سعودية
الت�أهيل النف�سي واالجتماعي للمتعافني من �إدمان املخدرات وتعاطيها
ت�أهيل املفرج عنهم من �سجناء املخدرات

االثنني 1432/ 5 / 28هـ املوافق 2011 / 5/ 2
اجلل�سة الثامنة � 10.30 – 9 :ص

املحــــور :العالج والت�أهيل ملدمني املخدرات
رئي�س اجلل�سة �:أ.د .ح�سام بن عبداملح�سن العنقري – عميد كلية االقت�صاد والإدارة  -جامعة امللك عبدالعزيز
1
2
3
4

ال�شيخ عبداحلميد جا�سم الباليل
�أ.د.عبداهلل عبدالعزيز اليو�سف
د�.سهام احمد العزب
د.منى حمزة ال�صواف

العالج الإمياين مل�شكلة الإدمان على املخدرات وامل�سكرات
الطرق العالجية للمتعاطني واملدمنني
كفاءة كوادر العمل االجتماعي يف القيام بدور عالجي و توعوي فعال �ضد �أخطار املخدرات
الدور العالجي الوقائي يف مكافحة املخدرات وعالج الإدمان .ملاذا نف�شل يف عالج مر�ض الإدمان؟

االثنني 1432/ 5 / 28هـ املوافق 2011 / 5/ 2
اجلل�سة التا�سعة �12.30 – 11 :ص

املحــــور :جتارب حملية و�إقليمية يف التوعية ب�أخطار املخدرات
رئي�س اجلل�سة �:أ.د.عبدامللك بن علي اجلنيد – عميد كلية الهند�سة  -جامعة امللك عبدالعزيز
1
2
3

حممد �صالح الزبيدي
�سليمان بن حميدي الزايدي
د.عبداهلل حممد ال�شرقي

جتربة جمعية كفى لرعاية املتعافني من تعاطي املخدرات
جتربة م�ست�شفى الأمل يف جمال التوعية ب�أ�ضرار املخدرات
فعالية التحليل عن املخدرات يف احلد من انت�شارها -جتارب عاملية وحملية

االثنني 1432/ 5 / 28هـ املوافق 2011 / 5/ 2
اجلل�سة العا�شرة �12.30 – 11 :ص

املحــــور :جتارب حملية و�إقليمية يف التوعية ب�أخطار املخدرات
رئي�س اجلل�سة �:أ.د,عبدالرزاق بن حمود الزهراين – رئي�س اجلمعية لعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية
1
2

د.احمد بن علي الب�شري
�أ.د.احل�سني حممد عبداملنعم

3

م.ح�سن حممد الزهراين

دور ال�شرطة املجتمعية يف احلد من املخدرات و�أ�ضرارها – جتارب عاملية
التوعية ب�أ�ضرار املخدرات من واقع التجربة امل�صرية
الربامج والأن�شطة الناجحة و�أهميتها يف التوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها بني ال�شباب .جتربة مراكز
الأحياء مبحافظة جدة كنموذج ناجح

االثنني 1432/ 5 / 28هـ املوافق 2011 / 5/ 2
اجلل�سة احلادية ع�شرة و اخلتامية  :من  2- 1ظهراً

تقدمي التو�صيات وتكرمي امل�شاركني يف امل�ؤمتر

ح�������������وار

ال�سبـــت 1432/05/26هـ

5

املـــوافــق 2011/04/30م

نائب رئي�س اللجنة املنظمة مل�ؤمتر (نحو ا�سرتاتيجية فعالة للتوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها ) لـ«�أخبار اجلامعة»

امل�ؤمتر ي�ستمد �أهميته من الرعاية الكرمية ل�سمو النائب الثاين

ن�����س��ع��ى ل��و���ض��ع �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ف��ع��ال��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ب����أ����ض���رار امل���خ���درات
�أجرى احلوار :م�صعب احلربي – ق�سم الإعالم
ت�صوير :بدر اخل�ضريي – ق�سم الإعالم
بمناسبة تنظيم الجامعة للمؤتمر العالمي (نحو استراتيجية فعالة للتوعية
بأخطار المخدرات وأضرارها) ،ووقوفًا على أهداف المؤتمر ومحاوره ،وأهمية
الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز آل
سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية
لقاء صحفيًا مع سعادة
لمكافحة المخدرات ،كان لصحيفة أخبار الجامعة
ً
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر
الدكتور محمد بن سعيد الغامدي ،الذي تحدث عن المؤتمر وأهمية وضع
إستراتيجية فعالة للتوعية بأخطار المخدرات وأضرارها ،والدور الذي يمكن أن
تلعبه الجامعة باعتبارها مؤسسة علمية رائدة ،وقد جرى الحوار مع سعادته
على النحو التالي:

ب��داي��ة ن��ود م��ن �سعادتكم �إع�ط��ائ�ن��ا نبذة
ع ��ن م ��ؤمت ��ر ن �ح��و �إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة فعالة
ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها والهدف من
تنظيمه؟
نظر ًا لكون امل�خ��درات من �أه��م امل�شكالت التي
تهدد البيئة الإن�سانية وتبدد طاقات املجتمع وت�شل
جميع �إمكانياته وقوته ،ولأهمية م�ؤ�س�سات التعليم
ال�ع��ايل والبحث العلمي على وج��ه اخل�صو�ص
ودورها يف مواجهة م�شكلة املخدرات جاء تنظيم
هذا امل�ؤمتر حتت عنوان  :نحو �إ�سرتاتيجية فعالة
للتوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
وذل��ك برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير نايف بن عبد العزيز �آل �سعود النائب
ال�ث��اين لرئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية
رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة امل�خ��درات ،وقد
ك��ان جلامعة امللك عبد العزيز ممثلة يف كلية
الآداب وال�ع�ل��وم الإن�سانية �شرف تنظيم هذا
امل�ؤمتر وامل�ساهمة يف �إعداده و�إخراجه بال�صورة
امل�أمولة و�أما عن �أهداف امل�ؤمتر فهي تتمثل يف :
•الك�شف عن �أ�ساليب التوعية الوقائية يف
جمال املخدرات.
•ال�ت��وع�ي��ة ب��أف���ض��ل الأ� �س��ال �ي��ب العالجية
والت�أهيلية احلديثة للمدمنني واملتعاطني.
•تطوير الربامج التدريبية املنا�سبة للعاملني
يف جم ��ال ال�ت��وع�ي��ة ب ��أخ �ط��ار امل �خ��درات
و�أ�ضرارها.
�أما حماور امل�ؤمتر فتتمثل يف:
•دور م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية (الأ�سرة
– املدر�سة – امل�سجد – و�سائل الإعالم)
يف التوعية الوقائية ب��أخ�ط��ار املخدرات
و�أ�ضرارها.
•التوعية بالأ�ساليب التغريرية امل�ستحدثة
من قبل مروجي املخدرات.
•�إ�سهام امل�ؤ�س�سات غري احلكومية يف التوعية
ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها.
•�أ�ساليب تفعيل امل�س�ؤولية االجتماعية للقطاع
اخلا�ص جتاه م�شكلة املخدرات.
•دور اجلهات الأمنية يف الوقاية من �أخطار
املخدرات و�أ�ضرارها.
•الطرق العالجية للمتعاطني واملدمنني .
•ت��أه�ي��ل امل�ت�ع��اف�ين م��ن ت�ع��اط��ي املخدرات
وتطوير قدراتهم الذاتية والإنتاجية لإعادة

�إدماجهم يف املجتمع.
•الربامج التدريبية لرفع كفاءة العاملني يف
جمال التوعية الوقائية ب�أخطار املخدرات
و�أ�ضرارها.
•ا�ستعرا�ض جتارب حملية و�إقليمية وعاملية
يف جم ��ال ال�ت��وع�ي��ة ب ��أخ �ط��ار امل �خ��درات
و�أ�ضرارها .
يحظى امل�ؤمتر برعاية كرمية من �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز
النائب الثاين وزير الداخلية  ،كيف ينظر
�سعادتكم لهذه الرعاية؟
رعاية �سيدي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف
ب��ن عبد ال�ع��زي��ز حفظه اهلل ت�ع��اىل لها �أهمية
كبرية يف جناح امل�ؤمتر والدفع بتو�صياته �إىل حيز
التنفيذ ،وهذه الرعاية الكرمية ت�أتي انطالقا من
ا�ست�شعار �سموه الكرمي بدوره الريادي يف النهو�ض
مب�ستقبل هذا الوطن واملحافظة على �أبنائه من
�أ�ضرار هذه ال�سموم الفتاكة ،وال �شك �أن هذه
الرعاية كانت دافع ًا كبري ًا لنا يف اجلامعة للعمل
املتوا�صل يف �سبيل �إجناح هذا امل�ؤمتر و�إخراجه
بال�صورة التنظيمية التي تليق ب�أهمية املو�ضوع

التوعيــة ب�أ�ضـــرار املخدرات
يتطلب تنميـــة �أ�ســـالـــيب
احلـــوار والإقنـــاع
ومكانته.

ال�شكــــــر والتقـــديـــر
ل�سمـــو النـــائب الثــانـــي
علـــى رعـــايتـــه للم�ؤمتــر
املهتمني واملن�شغلني يف جم��ال التوعية ب�أ�ضرار
امل �خ��درات ��ض��رورة تنمية �أ�ساليبهم االقناعية
واحلوارية ملواجهة هذا اخلطر الداهم واملرتب�ص
ب�أبناء الوطن الكرمي ون��أم��ل �أن يخرج امل�ؤمتر
مب�شيئة اهلل تعاىل ب��أف�ك��ار تدريبية وتطويرية
ت�ساهم يف النهو�ض بالعاملني يف ه��ذا املجال
وتدعيم قدراتهم وتعزيزها نحو الأف�ضل.
كيف ميكن للجامعة باعتبارها م�ؤ�س�سة
تعليمية الإ� �س �ه��ام يف ال�ت��وع�ي��ة ب�أخطار
املخدرات؟
اجلامعة م�ؤ�س�سة تعليمية وتربوية و�ضعت من
�ضمن �أهدافها خدمة املجتمع وال�سعي �إىل تقدمي
ماميكن �أن ينه�ض باملجتمع �أخالقي ًا و�سلوكي ًا
وعلمي ًا هذا على اجلانب الفكري بالإ�ضافة �إىل
جوانب �أخرى تتعلق بالنه�ضة املادية وربط البحث
العلمي باحتياجات قطاعات الإنتاج واخلدمات
بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف ت�صميم الن�شاطات
وال�برام��ج التي تلبي احتياجات املجتمع وهذا
الهدف الذي ت�سعى له اجلامعة من �ش�أنه �أن يعمل
على ا�ستقرار املجتمع وازدهاره ومنوه ويتخطى به
مايواجهه من م�شكالت و�آفات تهدد كيانه ووجوده
وي��أت��ي على ر�أ�سها �سموم امل �خ��درات ب�أنواعها
و�أ�شكالها املختلفة.

من بني �أه��داف امل�ؤمتر تطوير الربامج
ال�ت��دري�ب�ي��ة للعاملني يف جم��ال التوعية
ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها ،ما �أبرز هذه
الربامج التدريبية؟

�أ�صبحت و�سائل الإعالم ركيزة �أ�سا�سية يف
�أي م�شروع توعوي ،ما الدور الذي ميكن
�أن يلعبه الإعالم لتحقيق نتائج فعالة يف
احلد من هذه الظاهرة؟

تطوير ال�برام��ج التدريبية للعاملني يف جمال
التوعية ب�أخطار املخدرات من �أه��داف امل�ؤمتر
املهمة  ،وال يخفى عليكم ما يعي�شه العامل اليوم
من تطورات تقنية مت�سارعة يف الأفكار والأ�ساليب
والو�سائل واخلطاب املبا�شر املت�ضمن التوعية
ب�أ�ضرار املخدرات بات اليوم بحاجة ما�سة �إىل
و�سائل جذب �أكرث من ذي قبل وهذا يحتم على

ال �شك �أن الإع �ل�ام يحمل ر��س��ال��ة ك�ب�يرة فهو
الناقل لر�سالة اجلامعة واملجتمع وه��و املحرك
للنقد االجتماعي البناء لتوجيه حركة املجتمع،
والإع �ل�ام ال �ي��وم بو�سائله امل�ت�ط��ورة م��ن �أق��وى
�أدوات االت�صال الع�صرية التي تنه�ض باملجتمع
وقطاعاته نحو الرقي والتقدم ،والب��د للإعالم
من زي��ادة جهوده التوعوية يف التعريف ب�أخطار

املخدرات و�أنواعها ،وال �شك �أن الوعي بعواقب
املخدرات و�أثاراها االجتماعية ي�ؤدي �إىل ح�صانة
فكرية وعلمية وت��رب��وي��ة ل��دى �أبنائنا وبناتنا،
بالإ�ضافة �إىل احلمالت الإعالمية امل�صاحبة
للفعاليات التوعوية التي تنه�ض بها م�ؤ�س�سات
املجتمع ،و�أح ��ب �أن �أ� �ش�ير �إىل �أن الإع�ل�ام ال
يقت�صر دوره فقط على بيان خطورة املخدرات
واجلوانب القانونية للمتعاطني واملدمنني لها ،بل
يجب �أن يتناول العالقة بني املخدرات وامل�شكالت
االجتماعية ال�ن��اجت��ة ع��ن تعاطيها بالإ�ضافة
�إىل امل�شكالت النف�سية والدينية واالقت�صادية
بالإ�ضافة �إىل طرق التما�س امل�ساعدة للإقالع
عن تعاطي هذه ال�سموم.
ل�ل�أ� �س��رة دور م�ه��م يف احل��د م��ن ظاهرة
تعاطي املخدرات ما الدور املنوط بالأ�سرة
يف هذا اجلانب؟
ل�ل�أ� �س��رة دور ك�ب�ير يف ع�ل�اج ظ��اه��رة تعاطي
امل �خ��درات وال��وق��اي��ة منها� ،أو ًال يتمثل دوره��ا
التوعوي والإر� �ش��اد النف�سي يف التثقيف العام
جلميع الأفراد فالتن�شئة ال�صاحلة وح�سن اخللق
والرتبية الإمي��ان�ي��ة كلها رك��ائ��ز ح�صينة حتمي
الأبناء من االنزالق نحو هاوية املخدرات  ،كذلك

الإعـــــالم ناقـــــل لر�سالـــــة
اجلـــامــعــــة واملجتمــــع..
وحمــــرك للــــنـــقــــــد
االجتمــاعــي البنــــــاء
من املهم الرتكيز على وظيفة الأ�سرة الرقابية
وال�ضبط االجتماعي واحلر�ص على �إيجاد بيئة
�سليمة خالية م��ن الأوب �ئ��ة والأمرا�ض،وهناك
درا� �س��ات و�أب �ح��اث ت�شري فيها لغة الأرق ��ام �إىل
�أن الأ� �س��ر التي تعي�ش حياة التفكك وال�ضياع
الأخالقي وتكرث فيها االختالفات العائلية ويحدث
فيها ال�شقاق بني الأبوين ينحرف �أفرادها �إىل
املخدرات التي جترهم بعد ذلك �إىل �سل�سلة من
الآفات واالنحرافات املدمرة.
ك� �ي ��ف مي� �ك ��ن ل� �ل� �ج ��ام� �ع ��ات ال�سعودية
وامل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية الإ�سهام
يف �إع� � ��ادة ت ��أه �ي��ل امل �ت �ع��اط�ين واملدمنني

للمخدرات؟
ميكن للجامعات ال�سعودية وامل�ؤ�س�سات التعليمية
والرتبوية �أن تنه�ض بدور كبري يف �إع��داد ت�أهيل
املتعاطني واملدمنني للمخدرات من خالل تقدمي
الأب� �ح ��اث اجل��دي��دة يف ه ��ذا امل��و� �ض��وع ،ودع��م
امل�شروعات ال�صحية داخ��ل اجلامعات وتقدمي
اال�ست�شارات الرتبوية والنف�سية من خالل مراكز
متخ�ص�صة ت�ضم نخبة من الكفاءات املتخ�ص�صة
كما �أنه من املهم العمل على زيادة الوعي املجتمعي
بكافة فئاته وخا�صة قطاع ال�شباب بالإ�ضافة
لآليات التخل�ص والتعايف من هذه الآفات املدمرة،
كما ميكن للجامعات تقدمي خدمات الت�شخي�ص
والعالج املبكر وت�أهيل املدمنني ومتابعة حاالتهم،
وميكن للجامعات �أي�ض ًا �أن تنه�ض بدور التدريب
الأكادميي والرتبوي لطلبة اجلامعات وتخ�صي�ص
حمالت توعوية متباينة بني كل فرتة و�أخرى.
م��اذا ع��ن ا��س�ت�ف��ادة امل ��ؤمت��ر م��ن التجارب
امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ال �� �س��اب �ق��ة يف جمال
التوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها؟
ال�شك �أن اال�ستفادة من اخل�برات ال�سابقة يعد
من �أه��م املقومات الناه�ضة بالعمل فهي توفر
كثري ًا من اجلهد والوقت وجتعلنا ننطلق من حيث
و�صل الآخرون بالإ�ضافة �إىل �أننا نريد �أن ن�صنع
�شيئ ًا جديد ًا �أو ًال وال نريد �أن نكرر ما�سبق �إجنازه
 ،واململكة العربية ال�سعودية تويل هذا املو�ضوع
عناية كبرية و�أهمية بالغة وهناك مديرية عامة
ل�ل�م�خ��درات وه ��ي تنه�ض ب �ه��ذا امل �ل��ف وهناك
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى وجميعها
لديها جهود جبارة يف هذا ال�صدد ،ون�أمل �أن يكون
هناك تن�سيق بني جميع هذه القطاعات للخروج
بتو�صيات حيوية وم�شاريع جديدة ور�ؤى ع�صرية
تواكب ع�صر ال�سرعة والتكنولوجيا املذهلة.
كلمة �أخرية.
�أحب �أن �أتوجه بال�شكر اجلزيل ل�سيدي �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز النائب
الثاين ووزي��ر الداخلية ورئي�س اللجنة الوطنية
ملكافحة املخدرات على تكرمه برعاية هذا امل�ؤمتر
ودعمه جلهود اجلامعة  ،كما �أوجه �شكري ملعايل
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب ول�سعادة وكالء اجلامعة وجلميع العاملني
على تنظيم هذا امل�ؤمتر فقد كانوا بحق فريق ًا
واح��د ًا يعملون بجد و�إخال�ص فللجميع خال�ص
�شكري وتقديري.
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طالب اجلامعة يتفاعلون مع امل�ؤمتر العاملي للتوعية ب�أ�ضرار املخدرات
�أجرى اللقاءات :الطالب عادل املالكي – ق�سم الإعالم
ت�صوير :بدر اخل�ضريي – ق�سم الإعالم
مبنا�سبة تنظيم اجلامعة للم�ؤمتر العاملي (نحو
ا�سرتاتيجية فعالة للتوعية ب�أخطار املخدرات
و�أ�ضرارها)� ،أج��رت �صحيفة �أخبار اجلامعة
عدد ًا من اللقاءات مع طالب وطالبات اجلامعة
الذين �أب��دوا اهتمامهم بهذا امل�ؤمتر و�شددوا
على الواجب الكبري على كل فرد يف التعريف
مب�شكالت هذه الآفة اخلطرية ،واقرتح عدد من
الطالب والطالبات بع�ض ًا من الأفكار ،متحدّ ثني
عن تقديرهم لدور اجلامعة القيادي يف خدمة
وتنمية املجتمع.

وك��ان اللقاء الأول مع الطالب عبدالرحمن املعايف
خريج لغة عربية حيث بارك هذه اخلطوة الرائدة التي
تعطي اجلامعة الأ�سبقية والتميز وم��دى حر�صها على
الإنتاج والعمل ال�صادق ،و�أ�شار �إىل �أن التوعية العملية
والتطبيقية ب��أ��ض��رار ه��ذه الآف ��ة ه��ي احل��ل للت�صدي
للمخدرات.
وك��ان اللقاء الثاين مع الطالب حممد املطريي من
كلية الرتبية الذي �أ ّيد زميله عبدالرحمن م�ؤكد ًا �أن و�سائل
الإع�ل�ام يجب �أن تقوم ب��دور �أك�بر عن طريق حمالت
توعوية وبرامج خا�صة موجهة �إىل كافة الأعمار،وي�شري
قائ ًال « :نحن ندرك �أن الإدمان ال عمر له� ،إمنا هو مرتبط
بالبيئة املحيطة بالإن�سان».
كما التقت ال�صحيفة بوائل املالكي وهو طالب منتظم
بق�سم اللغة االجنليزية بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية،
حيث �شدد ب�أنّ املدر�سة هي بيت الق�صيد لعمل التوازن
والتحذير من الإدم��ان ،واق�ترح �إقامة معر�ض مدر�سي
يو�ضّ ح خطورة ه��ذه امل�شكلة ب��دء ًا بالتدخني ،وحماولة
�شرح �أخطاره بطريقة عملية ،وذلك با�ست�ضافة �أخ�صائي
نف�سي �أو �أحد �أع�ضاء م�ست�شفى الأمل اخلا�ص مبعاجلة
الإدمان لي�شاهد الطفل واملراهق على حد �سواء ال�ضرر
ب�شكل عملي.
جمدد ًا يعود احلديث عن الإعالم مع طالب االنت�ساب
فهد حمود ،ال��ذي قال � « :إن �أردن��ا حماربة مثل هذه
الظاهرة فيجب �أن يكون �صوت الإعالم عالي ًا وخ�صو�ص ًا
الإعالم اجلديد ،وي�ضيف»:نحن ن�ستطيع ت�سخري التقنية
(كالفي�س بوك  ،والبالك بريي) يف الإ�سهام بالتعريف
بحجم و�أ� �ض��رار امل�شكلة ،ون�ستطيع مث ًال دع��وة �آالف
الأ�شخا�ص بر�سائل تخربهم فيها مبعار�ض �أو حما�ضرات
تثقيفية وتوجيهية عن املخدرات ،فيما الإعالم الر�سمي
قد يبدو له الأمر �أكرث �صعوبة فيكتفي ب�إعالنات وبرامج
غري مكثفة.
وق��دّم الطالب بكلية الرتبية عدنان عبدالرحمن
اقرتاح ًا ب�أن يتحول دور املر�شد االجتماعي يف املدر�سة
�إىل �أخ�صائي نف�سي عن طريق تدريبه وت�أهيله لي�صبح
�أك�ثر تخ�ص�ص ًا يف امل�شكالت التي ت��واج��ه ال�ط�لاب يف
املدار�س ،وعلى ر�أ�سها التدخني واملخدرات وغريهما.
فيما بينّ حماد حامد الطالب بكلية االقت�صاد والإدارة،
ب ��أن هناك خط�أ يف التوعية بحد ذاتها ،لأنها تبد�أ يف
كثري من الأوق��ات باملرحلة الثانوية ،وال يجب �أن نغفل
املرحلة الأهم ،االبتدائية واملتو�سطة التي حتظى بتوعية
�أقل ،واقرتح �أن تف ّعل �أدوار املراكز ال�صيفية بالتن�سيق مع
�إدارات التعليم واملدار�س يف �إقامة برنامج توعوي �ضخم
بعد نهاية كل مرحلة درا�سية حتى يرتبى الطالب والطفل
واملراهق على تفادي اجلرم وال�سلوك امل�شني الذي ت�س ّببه
املخدرات.
كما التقت ال�صحيفة بطالب ال�سنة الت�أهيلية نايف عمر
الذي �أو�ضح ب�أنه يجب �أن تف ّعل �أدوار م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،وطالب ب�أن يكون هناك تن�سيق �أكرب بني الرئا�سة

حماد حامد

نايف عمر

عبدالرحمن املعايف

حماد حامد:
التوعية ب�أ�ضرار املخدرات يجب �أن تكون يف
جميع املراحل الدرا�سية
رهام عبيد اهلل:
رحلة املخدرات مميتة ،ويجب التوعية
ب�أخطارها عن طريق الدورات التدريبية
العامة لرعاية ال�شباب ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �إ�ضافة
�إىل وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل ويكون
التن�سيق ب�شكل م�ستمر .وت�ساءل  :ملاذا ال يذهب ه�ؤالء
�إىل جمتمع ال�شباب و�أماكن جتمعاتهم حتى يكون احلوار
ذا فائدة �أكرب؟ م�ضيفا ب�أننا يف ع�صر التقنية التي متزج
االيجابي بال�سلبي  ،يجب �أن تكون التوعية �شاملة ومر ّكزة
حتى ت�صل الر�سالة ب�شكل �صحيح .
على اجلانب الآخر طالب عالء املالكي وهو من طالب
االنت�ساب املجتمع ب�أن يعطي العائدين من الإدمان فر�صة
االندماج فيه ب�سرعة �أكرب ،و�أ�ضاف ب�أنه يتفهم نظرات
النا�س له�ؤالء لكن يجب �أن ال تكون عائق ًا �أمامهم  ،فهم
مق ّرين �أنهم وقعوا يف اخلط�أ ثم تداركوه وانتهت امل�شكلة.
فيما طرح الطالب فواز عي�سى من كلية املعلمني ت�سا�ؤ ًال
 :ملاذا ال يخرج عدد من الطالب عن طريق مدر�ستهم
�إىل امل�ست�شفى؟ كي ي�شاهدوا ب�أم �أعينهم ال�ضرر الكبري
لهذه الآف��ة ،ال �شك �أن هذا كفيل بزرع الوعي يف نفو�س
التالميذ ،م�ست�شهد ًا ب�أنّ بع�ض ال�شباب يعترب ال�سيجارة
متعة ومظهر رجويل  ..مع �إدراكه �أن املرحلة التي تليها
�ستكون الإدمان ،هناك م�شكلة يف الفهم احلقيقي ملخاطر

فهد حمود

عدنان عبدالرحمن

فواز عي�سى

�شروق املنت�شري:
ينبغـــــي احتـــــواء املــــدمـــــن وعــــدم نبــــــذه
�أحالم عبد الرحمن:
يجب تكثيف تنظيم الدورات التثقيفية للمتزوجني
لتنمية مهارات التعامل مع املدمنني

ال��دخ��ان وبالتايل امل�خ��درات وعلينا �أن نتكاتف �سوي ًا،
للتعامل الأمثل يف هذا االجتاه .
�أخ�يرا تناول الطالب بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية
حممد حامد الق�ضية من اجتاه �آخر حيث �شرح �أهمية
ا�ستثمار �أوقات فراغ ال�شباب ب�شكل ايجابي  ،وتابع ب�أن
وقت الفراغ هو النافذة الأوىل يف معاجلة امل�شكلة.
كما التقت �صحيفة �أخبار اجلامعة بعدد من الطالبات
باجلامعة الالتي تفاعلن مع تنظيم اجلامعة للم�ؤمتر
ال�ع��امل��ي (ن�ح��و �إ�سرتاتيجية ف�ع��ال��ة للتوعية ب�أخطار
املخدرات و�أ�ضرارها) ،وحتدّثت عدد من الطالبات عن
�ضرورة اال�ستفادة الكبرية من هذا امل�ؤمتر ،و�أ�شرن �إىل
امل�س�ؤولية االجتماعية التي تقع على الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات
للق�ضاء على هذه امل�شكلة.
وكان اللقاء الأول مع طالبة االنت�ساب حنان ال�صاعدي
التي �أ��ش��ارت �إىل �أن ور���ش العمل وااللتقاء باخلربات
�إ�ضافة �إىل احلوار ال�شفاف وال�صريح يكون ت�أثريه �إيجابيا
ما ينعك�س على ال�سلوك املبا�شر للفرد .

وائل املالكي

عالء عبدالرحمن

حممد حامد

حممد املطريي

فهد حمود
يجب ت�سخري التقنية احلديثة
للتوعية ب�أ�ضرار املخدرات

وائل املالكي:
التوعية ب�أ�ضرار املخدرات تتطلب
�شرح �أخطاره بطريقة عملية

عدنان عبد الرحمن:
ينبغي �أن يتحول دور املر�شد
االجتماعي يف املدار�س �إىل
�أخ�صائي نف�سي

حممد املطريي:
�إدمان املخدرات ال عمر له
وهو مرتبط بالبيئة املحيطة
بالإن�سان

وواف� �ق ��ت ره���ام عبيد اهلل وه ��ي ط��ال �ب��ة باملرحلة
التح�ضريية انتظام  ،زميلتها م�ضيفة �أنّ رحلة املخدرات
مميتة مت��ام� ًا ،و�أو�ضحت �أن��ه يجب �إق��ام��ة دورات �أكرث
�شمولية خ�صو�ص ًا حني يتع ّلق الأمر بتكوين الفرد لأ�سرة
جديدة باعتبارها اللبنة الأوىل يف املجتمع.
فيما ق ّللت طالبة ال�سنة التح�ضريية -ت�أهيلي �شروق
املنت�شري من تفاقم امل�شكلة مبينة �أن املراكز االجتماعية
على م�ستوى الت�أهيل �أو التدريب تقوم بدور فاعل ،لكنها
يف الوقت ذاته ترى وجوب تقبل املدمن وعدم نبذه م�شرية
�إىل دور القطاعات الأخرى يف تعليمهم وت�أمني الوظائف
املنا�سبة لهم بعد خروجهم حتى ال يعودوا �إىل ما كانوا
عليه ،و�شدّدت على دور مراكز الت�أهيل يف التوا�صل مع
�أ�سر العائدين من الإدمان وت�أكيد �أهمية �أن يكونوا فاعلني
يف جمتمعهم بتعاون من حولهم .
فيما حتدّثت طالبة ال�سنة التح�ضريية انتظام �أحالم
عبد الرحمن عن �ضرورة �شمول الأطفال لهذه التوعية
فهم اليوم �أ�صبحوا �أك�ثر �سرعة يف اال�ستيعاب ب�سبب
التقدم املعلوماتي والتقني ال�ه��ائ��ل ،فعندما ن��زرع يف
�أطفالنا احلذر من املخدرات وكيفية التعامل مع �آفات
جمتمعهم ب�شكل �سليم و�صحيح� ،سيتيح لنا ذلك جيل
واع ،و�سيرتتّب عليها �آثار عظيمة تخدم الأ�سرة واملجتمع،
و�أ�شارت �إىل �ضرورة تكثيف تنظيم ال��دورات التدريبية
والتثقيفية للمتزوجني حديث ًا لتنمية مهارات التعامل مع
املدمنني.
بينما اق�ترح��ت ط��ال�ب��ة ال�سنة التح�ضريية فاطمة
الأ�سمري �ضرورة وجود مراقبة مدر�سية كبرية وعمل
حتاليل �سنوية للطالب ت�ساهم يف اال�ستعجال بحل امل�شكلة
يف حالة وقوعها ،وتابعت ب�أنّ دور القطاع اخلا�ص يجب �أن
يكون �أكرث ت�أثري ًا .لي�ساهم مع املجهودات ال�ضخمة التي
تقوم بها م�ؤ�س�سات الدولة.
وكان لل�صحيفة لقاء �آخر مع الطالبة مرمي ال�صاعدي
التي �أثنت على تنظيم اجلامعة لهذا امل�ؤمتر واعتربته
فر�صة لتبادل الأفكار الإيجابية للخروج بحلول �أف�ضل
لهذه امل�شكلة ،وب��ارك��ت دور وزارة الداخلية ممثلة يف
اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات برئا�سة مبا�شرة من
�سمو النائب الثاين -حفظه اهلل ،-واعتربت �أن الدور
الأكرب يقع على الأ�سرة ،لأنه دور مه ّم�ش ،فهي يف كثري من
الأوقات ال تعرف اجتاهات �أبنائها وال �أفكارهم وتتجاهل
اهتماماتهم ،ف�ض ًال عن مراقبتهم ،و�أ�شارت ب�أن دور كثري
من الأ�سر اليوم �أ�صبح للأ�سف اقت�صادي فقط.

ب������ح������وث
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نبـــذة عــــن بع�ض الأوراق العلميـــة امل�شاركــــة فـــي املـــ�ؤمتـــر
زمنية ،وب�إمكان هذه الدرا�سة ا�ستثمار بع�ض البيانات املتوفرة
يف الن�شرات الإح�صائية الدولية التي حتتوي على معلومات عن
جرائم املخدرات كبيانات منظمة ال�شرطة الدولية (الإنرتبول)
لت�شخي�ص حجم جرائم املخدرات يف اململكة .وي�سعى البحث
لتقدمي ت�صور دقيق وقريب من الواقع املدرو�س ،لفهم التغريات
التي مر بها حجم ومعدالت جرائم املخدرات خالل الفرتة قيد
الدرا�سة ،كما يحاول البحث ا�ستثمار قواعد املعلومات الدولية
كبيانات البنك الدويل .لفهم وحتليل العوامل التي تقف وراء
الكثري من الظواهر.

يف �إط���ار تنظيم اجلامعة للم�ؤمتر ال��ع��امل��ي« :نحو
�إ�سرتاتيجية فعالة ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها» مت
تقدمي �أكرث من  35بحث ًا علمي ًا للم�ؤمتر ،ون�شري فيما
يلي �إىل م�ستخل�صات بع�ض منها:
منذجة �سيا�سات التثقيف والتوعية بخطر
تعاطي امل�ؤثرات العقلية :الواقع املحلي
ومعايري العمل للدكتور �سعيد بن فالح ال�سريحة
قدم الدكتور �سعيد بن فالح ال�سريحة مدير �إدارة الدرا�سات
واملعلومات ب�أمانية اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وامل�شرف
العام على مركز ا�ست�شارات الإدم��ان وامل�شروعات البحثية
ورق��ة بعنوان “ :منذجة �سيا�سات التثقيف والتوعية بخطر
تعاطي امل�ؤثرات العقلية :الواقع املحلي ومعايري العمل” ،وهي
درا�سة تهدف �إىل �ألقاء ال�ضوء على واقع �سيا�سات التثقيف
والتوعية املحلية املبذولة من قبل امل�ؤ�س�سات املحلية يف جمال
خطر و�آثار تعاطي املخدرات ،وت�سعى �إىل التعرف على معايري
العمل اال�سرتاتيجي للرقي بجهود امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال
التثقيف والتوعية بخطر تعاطي امل��ؤث��رات العقلية .وكذلك
التعرف على املعايري العملية لت�صميم برامج احلماية والتثقيف
املوج ملنع وقوع ال�صغار وال�شباب يف تعاطي امل�ؤثرات العقلية.
وجاء يف ملخ�ص الورقة العلمية ما يلي ( :بناء على ما قامت به
�أمانة اللجنة الوطنية من تقييم لواقع الأداء املحلي للم�ؤ�س�سات
العاملة يف جم��ال التثقيف والتوعية بخطر التعاطي ،وبناء
على ما ات�ضح من وج��ود ق�صور يف جانب التكامل والت�ساند
والتحديث والتطوير والتدريب لدى هذه امل�ؤ�س�سات ،ويف �ضوء
ما ينبغي اتباعه من منهجية معيارية يف جمال التثقيف بخطر
التعاطي ويف جمال ت�صميم برامج احلماية على م�ستوى تكوين
االجت��اه��ات والقناعات وتعليم امل�ه��ارات ،ال ت��زال م�ؤ�س�سات
العمل املحلية تعمل بطريقة جمز�أة وغري فاعلة للرقي مب�ستوى
العمل الوطني يف جمال التثقيف والتوعية بخطر التعاطي).

الإ�سرتاتيجية الوطنية مدار�س حتمي املجتمع
من تعاطي امل�ؤثرات العقلية :عرب التثقيف
والتعليم الر�سمي وبرامج احلماية للدكتور
فايز بن عبد الـله ال�شهري
قدم الدكتور فايز بن عبد اهلل ال�شهري ورقة علمية بعنوان:
“ الإ�سرتاتيجية الوطنية مدار�س حتمي املجتمع من تعاطي
امل�ؤثرات العقلية :عرب التثقيف والتعليم الر�سمي وبرامج”
وتركز ه��ذه الورقة على لفت االنتباه �إىل �أهمية التخطيط
اال�سرتاتيجي وفق ًا ملا متليه معايري العمل ال��دويل يف جمال
ت�صميم �سيا�سات التثقيف والتوعية عرب التعليم الر�سمي ،ومع
تعريف �شامل بامل�شروع ور�ؤية الإ�سرتاتيجية ذات التداخالت
املتعددة وال�سيا�سات طويلة وق�صري الأجل لكيفية تفعيل دور
املدار�س حلماية الطالب وفق ًا ملا تفرت�ضه �إ�سرتاتيجية مدار�س
حتمي املجتمع ،فنظر ًا ملا تقوم به الكثري من م�ؤ�س�سات التوعية
املحلية من زيارات للمدار�س معتقدة �أنه ال يوجد جهل علمي
خمطط له ،يجعل الكثري من الأعمال مزدوجة وغري خمطط
لها ،وهو �أمر �أملى �ضرورة العمل على ت�صميم م�شروع وطني
يتمثل يف ر�سم مالمح الإ�سرتاتيجية املاثلة يف ت�صميم مناهج
تعليم ر�سمية وفق ًا مل�صفوفة التعليم الوقائي ،وت�صميم برامج
ون�شاطات ال �صفية للطالب ،وقيام م�شروع تدريبي للمر�شد
وللمدير وللمعلم وللأ�سرة مع ت�صميم �أدلة عمل ،عملت اللجنة
الوطنية على حتقيقها.

التوعية ب�أ�ضرار املخدرات من واقع التجربة
امل�صرية للأ�ستاذ الدكتور احل�سني عبد املنعم
قدم الأ�ستاذ الدكتور احل�سني عبد املنعم �أ�ستاذ علم النف�س
بكلية الآداب بجامعة ال �ق��اه��رة وع����ض ال�برن��ام��ج الدائم
لبحوث تعاطي امل�خ��درات يف جمهورية م�صر العربية ورقة
علمية ب�ع�ن��وان  “ :التوعية ب ��أ� �ض��رار امل �خ��درات م��ن واقع

دور و�سائل الإعالم يف التوعية ب�أخطار
املخدرات للدكتور حمزة بيت املال

التجربة امل�صرية” حيث �أ�شار فيها �إىل �أن م�شكلة �إدم��ان �أو
االعتماد على املخدرات واحدة من �أخطر امل�شكالت النف�سية
االجتماعي التي تواجه جمتمعات عديدة يف العامل منذ زمن
بعيد ،بيد �أنها برزت كم�شكلة حتتل مكان ال�صدارة يف بداية
الثمانينيات من القرن املا�ضي حتى اليوم .وي�ضيف �أن بروز
امل�شكلة على ال�صعيد العاملي تواكبت مع جهود كبرية توزعت
على حمورين �أ�سا�سيني هما  :مكافحة العر�ض وهي اجلهود
التي ترمي �إىل مكافحة التهريب والزراعة والت�صنيع واالجتار
والتوزيع واحليازة غري امل�شروعة للمواد املخدرة ،ومتثلت هذه
اجلهود يف املكافحة الأمنية ،والإجراءات القانونية ،واالتفاقات
الدولية� .أما املحور الثاين فهو خف�ض الطلب على املخدرات،
وخل�صت الورقة �إىل �أن ال�سمة امل�شرتكة بني جهود التوعية التي
تتم يف م�صر بجميع �أ�شكالها تهدف يف املقام الأول �إىل ما
ي�سمى بالوقاية من الدرجة الأوىل ،والتي تعتمد يف الأ�صل على
حتديد اجلماعات امل�ستهدفة ،وا�ستخدام الأ�ساليب الرتبوية
يف توعيتها ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلهود امل�صرية املوجهة
�إىل التوعية من �أخطار املخدرات حتتاج �إىل قدر من التعديل
والت�صحيح حتى ت�صبح �أكرث فاعلية.
الت�أهيل النف�سي واالجتماعي للمتعافني من
�إدمان املخدرات وتعاطيها للدكتور �شعبان
جاب الـله ر�ضوان
قدم الدكتور �شعبان جاب اهلل ر�ضوان �أ�ستاذ علم النف�سي
الإكلينيكي بق�سم علم النفا�س بجامعة القاهرة ورقة علمية
بعنوان “ :الت�أهيل النف�سي واالجتماعي للمتعافني من �إدمان
املخدرات”  ،وتهدف الورقة �إىل �ألقاء ال�ضوء على مفهوم
الت�أهيل النف�سي واالجتماعي واملهني للمتعافني من �إدمان
املخدرات وتعاطيها ،وتهدف عملية الت�أهيل �إىل �إعداد املدمن
�أو املتعاطي املتعايف لالنخراط يف الأدوار االجتماعية الطبيعة
املنوطة بالفرد يف املجتمع وتنمية قدراته ومهاراته و�إمكاناته
ال�شخ�صي.

الطرق العالجية للمتعاطني واملدمنني للأ�ستاذ
الدكتور عبد اللـه اليو�سف
قدم الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل اليو�سف ورقة علمية بعنوان“ :
الطرق العالجية للمتعاطني واملدمنني” ،ي�ستعر�ض من خاللها
الطرق العالجية للمتعاطني واملدمنني من خالل ا�ستعرا�ض
�أنواع املخدرات والنظريات املف�سرة للإدمان وكذلك التطور

احلا�صل يف جمال معاجلة املدمنني على املخدرات من خالل
الرتكيز على دور الأ�سرة يف م�ساعدة املدمن على التخل�ص
من املخدرات وتكوين عادات الكف بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض
واقع امل�صحات العالجية للإدمان وما تعاين منه من �سلبيات
ونواق�ص.

العوامل امل�ؤدية �إىل حدوث تعاطي املخدرات
للأ�ستاذ عبد الإله ال�شريف
قدم الأ�ستاذ عبد الإله ال�شريف بحث ًا بعنوان“ :العوامل امل�ؤدية
�إىل حدوث تعاطي املخدرات ،وهي درا�سة تعد من املو�ضوعات
املهمة خ�صو�ص ًا يف املجتمع ال�سعودي لعد وج��ود درا�سات
مماثلة وبالذات الدرا�سات امليدانية ،و�شملت الدرا�سة عينة
من  221فرد ًا ذكر ًا من متعاطي املخدرات يف جممعات الأمل
والربامج الت�أهيلية ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن الأ�سرة هي خط
الدفاع الأول ملواجهة ظاهرة تعاطي املخدرات ،و�أن و�سائل
الإعالم تلعب دور ًا مهم ًا يف توعية الأف��راد والأ�سرة واملجتمع
بخطورة تعاطي امل �خ��درات ،كما خل�صت ال��درا��س��ة �إىل �أن
للمدر�سة واجلامعة دور مهم يف التوعية ال�شاملة للطالب من
خالل املعلمني وت�ضمني املناهج يف مراحل التعليم توعية �شاملة
ب�أ�ضرار املخدرات و�آثارها على الفرد واملجتمع ،كما وجدت
الدرا�سة �أن للمجتمع دور يف احلد من م�شكلة املخدرات من
خالل ت�شجيع اجلهود الأهلية لن�شر التوعية ب�أ�ضرار املخدرات
وكيفية العالج واملواجهة والتعاون للت�صدي للظاهرة.

حجم وتطور جرائم املخدرات يف املجتمع
ال�سعودي وبع�ض العوامل املرتبطة بها
للأ�ستاذ الدكتور عبد اللـه بن ح�سني اخلليفة
قدم الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن ح�سني اخلليفة من جامعة
الإم��ام حممد بن �سعود الإ�سالمي ورق��ة علمية بعنوان “ :
حجم وتطور جرائم املخدرات يف املجتمع ال�سعودي وبع�ض
العوامل املرتبطة بها” والهدف من الورقة هو التوعية بخطورة
امل �خ��درات م��ن خ�لال ت�سليط ال�ضوء على حجم الظاهرة
وتطورها يف املجتمع ال�سعودي خالل العقول الثالثة املا�ضية
(1430-1405ه� �ـ) ،فبا�ستخدام معلومات �إح�صائية ر�سمية
ومن م�صادر متعددة ،يقدم البحث و�صف ًا حي ًا ور�صد ًا مبا�شر ًا
حلجم الظاهرة والتغريات التي طرات عليها عرب ثالثة عقود

يقرتح الدكتور حمزة بيت املال درا�سة لتقدمي تو�صيف لطبيعة
و�سائل االت�صال والإع�ل�ام اجل��دي��دة ،و�إمكانية توظيفها يف
عمليات التوعية بخطورة امل�خ��درات على املجتمع ،وتهدف
الدرا�سة �إىل التعريف بتقنيات االت�صال احلديثة وطبيعتها،
و�سماتها ،و�إبراز �أوجه االختالف بينها وبني تقنيات الإعالم
التقليدية .وكذلك حتديد طبيعة و�أوج��ه ا�ستخدام تقنيات
االت�صال احلديثة يف التوعية بخطورة املخدرات و�أ�ضرارها
ال�صحية واملجتمعية.

الوقاية من املخدرات  :نحو برامج وقائية فعالة
للدكتور حممد توفيق اجلندي
تناق�ش ورق��ة الدكتور حممد توفيق اجل�ن��دي (ال��وق��اي��ة من
املخدرات :نحو برامج وقائية فعالة) م�ستويات الوقاية من
م�شكلة امل�خ��درات مب�ستوياتها الثالث وامل�ب��ادئ التي ينبغي
اال�ستناد عليها عند التخطيط والتنفيذ للربامج الوقائية لتكون
الوقاية فعالة وم�ستندة على �أ�س�س وبراهني علمية �صحيحة،
وت�سلط الورقة ال�ضوء على ما ثبت بالرباهني العلمية من عوامل
اخلطورة التي حتتاج �إىل التنبه لها والتل ميكن �أن ت�ساهم يف
وقوع الن�شء يف م�شكلة املخدرات و�أي�ض ًا عوامل حماية اجليل
من الوقوع يف هذه الآفة اخلطرية.

الأ�سرة وتعاطي املخدرات للأ�ستاذ الدكتور
عبد الرزاق بن حمود الزهراين
تركز هذه الورقة على �إبراز دور الأ�سرة يف ق�ضية املخدرات
�سلب ًا و�إيجاب ًا ،باعتبار الأ�سرة �أهم م�ؤ�س�سة اجتماعية ،وخط
الدفاع الأول �ضد اجلرمية واالنحراف ،فمن اجلوانب الإيجابية
�أن الأ�سرة ال�سليمة غالب ًا ما تقوم بدورها يف �إعداد �أفرادها
�إعداد �سليم ًا ،وجتعهم حم�صنني �ضد اجلرمية واالجنراف،
واملخدرات يف مقدمتها ،وتعدهم ليكونوا قدوة و�أع�ضاء فاعلني
لأنف�سهم و�أ�سرهم وجمتمعهم.

ر�صد التوجهات الإعالمية العربية حول مو�ضوع
مكافحة املخدرات للدكتور ح�سن حممد من�صور
تهدف ه��ذه الدرا�سة �إىل ر�صد التوجهات العامة للبحوث
الإعالمية العربية حول مو�ضوع مكافحة املخدرات ،والك�شف
عن املنهجيات التي اعتمدتها والأدوات البحثية والنظريات
والنماذج العلمية التي ا�ستفادت منها ،مع الرتكيز على حتديد
املالمح الرئي�سية ملخرجات تلك الدرا�سات وت�صنيف �أبرز
النتائج التي تو�صلت �إليها ،ومعرفة الق�ضايا واملو�ضوعات
املرتبطة مبو�ضوع دور الإعالم يف مكافحة املخدرات.
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املخدّ رات  ..داء وخطر داهم  ..فلنتكاتف ملواجهته
تعد م�شكلة امل �خ��درات م��ن �أخ�ط��ر الظواهر
الإج �ت �م��اع �ي��ة امل���س�ب�ب��ة ل�ل�م���ش��اك��ل ال�صحية
والإجتماعية والنف�سية التي تواجه العامل �أجمع،
وطبق ًا لتقديرات امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملية
يوجد ح��وايل  800مليون من الب�شر يتعاطون
امل� �خ ��درات �أو ي��دم�ن��ون�ه��ا  ،ح�ي��ث ت�ضافرت
العديد من العوامل ال�سيا�سية والإقت�صادية
والإجتماعية لتجعل من املخدرات خطر ًا يهدد
العامل  ،كما جاء يف بيان جلنة اخلرباء بالأمم
املتحدة�« ،إن و�ضع املخدرات ب�أنواعها يف العامل
قد تفاقم ب�شكل مزعج و�أن املروجني قد حتالفوا
مع جماعات �إرهابية دولية لرتويج املخدرات
�سواء الطبيعية منها �أو التخليقية».
لقد �أ�صبحت املخدرات خطر ًا فتاك ًا و�آفه من
�آف ��ات ه��ذا الع�صر ،وتفاقمت تلك الآف ��ة يف
خطورتها  ،و�إزدادت يف �إنت�شارها يف العامل
�أجمع ومنها العامل الإ�سالمي  ،و�أ�صبحت كافة
املجتمعات املعا�صرة تعمل على مواجهتها بكل
الطرق والأ�ساليب  ،وذلك لكي تتجنب م�ضارها
و�أخطارها.
فهذا الداء واخلطر الداهم ي�ستهدف ب�صورة
و�صحته
�أ�سا�سية ال�شباب ل�ت��د ّم��ره يف عقله
ّ
وج�سده  ،ويقوده �إىل الإن�ح��راف عن الطريق
ال�سوي وليوجهه �إىل �سوء ال�سلوك  ،وي�ؤدي هذا
الداء الفتاك �إىل �ضياع حيوية وطاقات ال�شباب
التي وهبها اهلل �سبحانه وتعاىل لهم ليوظفوها
 ،ل�صالح دينهم ودنياهم وبناء جمتمعاتهم .بل
�إن �آف��ة املخدرات تد ّمر املجتمعات �إجتماعي ًا
و�إق�ت���ص��ادي� ًا  ،ف�إنت�شارها ي� ��ؤدي �إىل تخلف
ال�شعوب و�ضياع ثرواتها فيما ي�ض ُّر وال ينفع،
وم��ع ذه ��اب ال�ع�ق��ول نتيجة لتعاطي و�إدم ��ان
املخدرات وامل�سكرات ــ وهو ما ح ّذرتنا ال�شريعة

امل�ؤمتر ت�أكيد لدور
اجلامعة يف حماية �شبابنا

�أ.د .ح�سام بن عبداملح�سن العنقري

�أ�ضحت امل �خ��درات تهدد العديد م��ن املجتمعات
وت�ستهدف �شريحة �أ�سا�سية من �أي جمتمع وهي
فئة ال�شباب ،الذي يعترب اللبنة الأ�سا�سية وعماد
املجتمع نحو التنمية االقت�صادية.
وامل �خ��درات لها خماطر عديدة و�أ� �ض��رار متنوعة
و�آث ��ار �سلبية على �سلوك ال�ف��رد ودوره يف خدمة
الوطن و�إنتاجيته يف املجتمع� .إ�ضافة �إىل ذلك فهي
تعك�س �أي�ضا �آثار ًا �سلبية على اجلانب الأمني و�أخرى
اقت�صادية تتمثل يف ا�ستنزاف �أم��وال طائلة من
دخول الأفراد ،كذلك �أ�ضرارها املتمثلة يف انحراف
الأفراد عن امل�سار ال�صحيح والبعد عن تعاليم ديننا
احلنيف و�شريعتنا ال�سمحاء حيث ق��ال تعاىل يف
كتابه العزيز “ وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة”.
وجامعة امللك عبد العزيز ا�ست�شعرت هذا اخلطر
وحر�صت بدورها على حماربة هذه الآفة التي ت�ضر
ب�شباب املجتمع وحمايته من �أ�ضرارها والتوعية
مبخاطرها حيث تبذل ج�ه��ود َا حثيثة يف تنظيم
الندوات وعقد امل�ؤمترات يف هذا اجلانب انطالق ًا
من دورها ور�سالتها يف خدمة املجتمع .
وي��أت��ي تنظيم جامعة امللك عبد العزيز للم�ؤمتر
العاملي “نحو ا�سرتاتيجية فعالة للتوعية ب�أخطار
املخدرات و�أ�ضرارها” ،برعاية كرمية من �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر ن��اي��ف ب��ن عبد ال�ع��زي��ز �آل
�سعود النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير
الداخلية رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
ت�أكيد ًا لدورها يف حماية �شبابنا ودرء هذه املفا�سد
عن جمتمعنا.

عميد كلية االقت�صاد والإدارة

د .زهري بن عبد اهلل دمنهوري

الإ�سالمية منه ــ حتدث العديد من احلوادث
وامل�شكالت الإجتماعية  ،بل ت�ضر الإقت�صاد
وجهود التنمية  ،فالطاقات الإنتاجية ت�ضيع
وت�ضعف مما ينعك�س �سلب ًا على الأداء الإنتاجي
والإقت�صادي على امل�ستوى الوطني.
ويف هذا الإطار د�أبت اململكة على مدار ال�سنني
على احلد من تهريب املخدرات من منافذها
وح��دوده��ا املمتدّه بريه وبحريه وج��وي��ه ،كما
ك ّثفت اجلهود ملقاومة الإجت��ار فيها وتعاطيها
بني ال�شباب  ،و�شددت العقوبة على جالبيها
واملتاجرين فيها لدرجة قد ت�صل �إىل الإعدام
 ،وقد كان جلهود اململكة الأثر الأكرب يف احلد
منها ل��درج��ة ك�ب�يرة  ،مم��ا و��ض��ع اململكة يف
�صدارة �أقوى الدول جناح ًا يف مقاومتها.
وتتطلب مكافحة املخدرات تعاون ًا وثيق ًا وبناء ًا
على كافة امل�ستويات ،على م�ستوى الأف��راد
والأ�سر واملدار�س واجلامعات والأجهزة الأمن ّية
وال�صح ّية وامل�ؤ�س�سات الإجتماعية حكومية
وخا�صة .بل تتط ّلب مكافحة املخدرات يف هذا
الزمن تعاون ًا دولي ًا لدرء خطرها ومكافحتها.
و�إنطالق ًا من دورها الريادي و�إمتداد ًا ل�سعيها
احلثيث نحو التميز وحتقيق ًا لر�سالتها يف

تقدمي اجلهد املخل�ص خلدمة وحماية املجتمع
وحفظ �أمنه و�سالمة �أبنائه ت�ست�ضيف جامعة
امل�ؤ�س�س هذا امل�ؤمتر العاملي حتت عنوان “ نحو
�إ�سرتاتيجية فعالة للتوعية ب�أخطار املخدرات
و�أ�ضرارها” حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر ن��اي��ف ب��ن عبدالعزيز ال�ن��ائ��ب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ــ حفظه
اهلل ـ��ـ لي�شتمل ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن الأه���داف
منها:الك�شف عن �أ�ساليب التوعية الوقائية يف
جمال املخدرات  ،والتوعية ب�أف�ضل الأ�ساليب
ال�ع�لاج�ي��ة وال�ت��أه�ي�ل�ي��ة احل��دي �ث��ة للمدمنني
واملتعاطني ،وتطوير الربامج التدريبية املنا�سبة
للعاملني يف جمال التوعية ب�أخطار املخدرات
و�أ��ض��راره��ا .ونتطلع جميع ًا �أن يحقق امل�ؤمتر
�أهدافه وتفرز حماوره ومناق�شاته العديد من
الأفكار البناءة والتو�صيات واملبادرات الفعالة
لتعزيز جهود حماربة هذه الآفة والق�ضاء على
�أ�ضرارها.
نرفع �آي��ات ال�شكر والعرفان لإهتمام قيادتنا
الر�شيدة ممثلة يف خادم احلرمني ال�شريفني،
وويل عهده الأم�ي�ن ،و�صاحب ال�سمو النائب
ال��ث��اين ـ��ـ ح�ف�ظ�ه��م اهلل و�أدام� �ه���م ـ��ـ وذل��ك
لرعايتهم ودع�م�ه��م لكافة اجل �ه��ود البناءة
حلماية �شباب الأم��ة وتوعيتهم نحو الطريق
ال�صـواب وال�صـراط امل�ستقيم � ،أدامهم اهلل
ذخ��ر ًا للمواطنني والوطن و�سدد خطاهم لكل
ما فيه اخلري والرخاء والأمان� .أ�س�أل املوىل جل
وعال �أن يوفقنا ويهدينا جميع ًا �إىل طريق اخلري
واحلق والفالح.

وكيل اجلامعة للتطوير

جـــامعـــة املـــ�ؤ�س�س تت�صـــدى ملكـــافحـــة املخـــدرات
وتــوعـــيـــة املجتمــــع ب�أ�ضــــرارها
ت�ضافر ًا للجهود املبذولة وا�ستجابة لنداء اللجنة الوطنية
ملكافحة ظاهرة امل�خ��درات والأ� �ض��رار التي ت�سببها للفرد
واملجتمع نتيجة لآثارها املدمرة ،ب��ادرت اجلامعة بالدعوة
لعقد هذا امل�ؤمتر العاملي حتت عنوان ( نحوا�سرتاتيجية فعالة
للتوعية ب�أخطار املخدرات و�أ�ضرارها ) حتت رعاية �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة
املخدرات مما يحقق لهذا امل�ؤمتر النجاح املن�شود والدعم
املطلوب لتحقيق �أهدافه باال�ستفادة من الآراء واملقرتحات
التي �ستطرح وتتداول خالله.
و�إميانا من اجلامعة وهي �إحدى امل�ؤ�س�سات الوطنية املرتبطة
ارتباط ًا وثيقا باملجتمع �أن ت�سعى بر�سالتها العلمية والرتبوية
للت�صدى ملثل هذه الظواهر ال�سالبة ،فالكل ي��درك �أن �آفة
املخدرات �إذا انت�شرت وتف�شت بني ال�شباب �ست�شكل معوق ًا
كبري ًا يقعد بالأمة عن نه�ضتها ويهدم كيانها االجتماعي
واالقت�صادي والأخالقي ..واجلامعة من خالل هذا امل�ؤمتر
تدعم اجلهود احلثيثة من الدولة للت�صدي لهذه الظاهرة
للمحافظة على كيانها االقت�صادي ون�سيجها االجتماعي
وقيمها الفا�ضلة حتى تتوا�صل م�سرية النه�ضة والبناء بعقول
م�ستنرية و�سواعد فتية معافاة  ،فاملجتمع ال�سليم املعافى يبذل
جهد ًا عقلي ًا وع�ضلي ًا ليطلع بواجباته نحو وطنه ويحقق لنف�سه
الرفاهية وال�سعادة والأمن واال�ستقرار ،و�إن تعاطي املخدرات
ينق�ص من القدرة على بذل اجلهد وي�ستنفذ القدر الأكرب من
الطاقة وي�ضعف القدرة على الإبداع والبحث واالبتكار ويقتل
الطموح� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املخدرات تكبد الدول نفقات
باهظة يف تدارك ومعاجلة �آثارها ال�سلبية على املجتمع  ،ومما
ال �شك فيه �أن الأفراد هم عماد املجتمع ف�إذا تف�شت ظاهرة
املخدرات بني الأفراد �أ�صبح املجتمع مري�ض ًا ب�أخطر الآفات ،
ي�سوده الك�ساد والتخلف وتع ّمه الفو�ضى وي�صبح فري�سة �سهلة
للأعداء للنيل منه.

العمل التكاملي بني اجلامعة واملجتمع ي�سهم يف احلد من ظاهرة تعاطي املخدرات
عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
لقد �شاع ا�ستخدام املخدرات يف الآون��ة الأخ�يرة ب�شكل ملفت
رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
للنظر يف العديد من دول العامل ،و�صاحب هذا االنت�شار ظهور
�أن��واع جديدة من امل��واد املخدرة� ،أ�شد ت�أثري ًا و�أ�سرع �إدمان ًا
ولقد قامت اجلامعة بالإعداد لهذا امل�ؤمتر العام ا�ست�شعار ًا
وانت�شار ًا يف خمتلف فئات املجتمع ،و�أ�صبح تعاطي املخدرات
منها ب�أهمية العمل التكاملي بني اجلامعة واملجتمع وامل�ساهمة
ي�شكل مع�ضلة رئي�سية لكافة املجتمعات الإن�سانية.
الفاعلة يف تقدمي ما ميكن �أن يكون عام ًال م�ساعد ًا يف حماية
املجتمع وحفظ �أمنه و�سالمة �أبنائه من خطر املخدرات ،عن
ولعل مما �ساعد على منو الظاهرة ،التحوالت التي �شهدتها الكثري
طريق التوعية الهادفة بهذه امل�شكلة وو�ضع �أ�ساليب فعالة
من املجتمعات م�ؤخر ًا ومنها جمتمع اململكة العربية ال�سعودية
وعملية للتوعية ب�أخطارها و�أ�ضرارها.
ال��ذي م��ر بالعديد م��ن امل�ت�غ�يرات االقت�صادية وال�صناعية
�أ.د� .إ�سماعيل بن خليل كتبخانه
والثقافية ،الأمر الذي �أف�ضى �إىل ظهور بع�ض الظواهر ،كرتكز
وقد مت الرتكيز يف �أبحاث �أوراق العمل لهذا امل�ؤمتر على دور
القرى،
العديد من ال�سكان يف املدن بعد �أن كانوا موزعني يف
م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية وخا�صة الأ�سرة واملدر�سة وو�سائل
إىل
�
تنتمي
والتي
الوافدة
�إ�ضافة �إىل االحتكاك مبجموعة كبرية من العمالة
الإع�ل�ام  ،والتوعية الوقائية ب�أخطار امل�خ��درات و�أ��ض��راره��ا و�إب��راز �إ�سهام
ثقافات خمتلفة والتي �أثرت بال �شك على طبيعة احلياة االجتماعية و�أدت �إىل
امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية واجلهات الأمنية يف الوقاية من �أخطار
بروز بع�ض امل�شكالت ال�سلبية ومنها م�شكلة تعاطي املخدرات.
املخدرات ،مع ا�ستعرا�ض بع�ض التجارب العربية والعاملية يف جمال التوعية.
ولقد �أ�صبح من امل�ؤكد لدى الباحثني يف جمال التعاطي والإدم��ان �أنه مل يتم
وال يفوتني يف نهاية كلمتي هذه �أن �أقدم ال�شكر اخلال�ص لكافة �أع�ضاء اللجنة
اقرتاح عامل واحد ميكن �أن يعزى �إليه ال�سبب يف االجتاه �إىل املخدرات ولكن
املنظمة واللجنة العلمية على جهودهم الكبرية املوفقة وتفانيهم و�إجنازاتهم
ت�شرتك عدة عوامل خمتلفة يف �إحداث الظاهرة ،ومن تلك العوامل االجتماعية
ملا �أوكل �إليهم من مهام وم�س�ؤوليات ،و�أدعو اهلل عز وجل �أن تكلل كافة جهود
والثقافية والبيئية والنف�سية.
ون�شاطات امل��ؤمت��ر بالتوفيق والنجاح و�أن يخرج ه��ذا امل��ؤمت��ر بالعديد من
التو�صيات الهادفة التي ت�سعى �إىل و�ضع �أ�ساليب فعالة وعملية للتوعية ب�أخطار
هذا ولأهمية تناول هذه الظاهرة اخلطرية بالبحث والتق�صي العلمي فلقد
املخدرات و�أ�ضرارها ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
ب��ادرت جامعة امللك عبد العزيز ممثلة يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
بالقيام بتنظيم م�ؤمتر علمي بعنوان« :نحو �إ�سرتاتيجية فعالة للتوعية ب�أخطار
رئي�س اللجنة العلمية للم�ؤمتر
املخدرات و�أ�ضرارها» برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن

املـــــخــــدرات بيــــن (الأمــــل) والألـــــــم
تعترب امل��خ��درات �أك�ب�ر معطل ل �ق��درات ومفا�صل
املجتمعات العاملة من خالل تعطيلها لدور املواطن
وتفاعله مع وطنه ،وهذا ما تفهمته مبكرا حكومتنا
الر�شيدة حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود الب�سه اهلل لبا�س العافية
وال�صحة ،وال�ت��ي تقوم بعقد ال �ن��دوات وامل�ؤمترات
والفعاليات للتعريف ب�إ�ضرار هذا الوباء والق�ضاء
على ال��دور ال��ذي يلعبه م��روج��وه وم��ن يعملون على
�إف�ساد املجتمع بانت�شاره من خ�لال تركيزهم على
�شريحة ال�شباب التي متثل ما يقرب من ثلثي املجتمع
ال�سعودي .وال نغفل ال��دور التثقيفي ال��ذي تقوم به
حكومتنا الر�شيدة جلميع �شرائح املجتمع ب��د�أً من
املواطن العادي وانتهاء بدور رجل الأمن ،ومل يقت�صر
دور حكومتنا على ذلك فقط بل �صاحبه دور عالجي
وت�أهيلي ملمو�س من خالل �إن�شاءها م�ست�شفى الأمل
امل�ست�شفى املتخ�ص�ص يف ع�لاج مثل ه��ذه ال�سموم

االخ����ي����رة

توفري حياة كرمية جلميع �أبناءه.

د .خالد بن �سامي حممد ح�سني

والذي �أعاد (الأمل) لعدد كبري من الأ�سر من خالل
جناحه يف عودة عدد من املدمنني جلادة الطريق.
وي��أت��ي ذل��ك �إمي��ان��ا من احلكومة ب��دوره��ا يف �إعادة
ت�أهيل ه�ؤالء ال�شباب وبث روح الإميان والعمل داخلهم
ليقوموا بواجبهم جتاه وطنهم الذي ال يدخر جهدا يف

وي ��أت��ي تنظيم جامعة امل��ؤ��س����س للم�ؤمتر العاملي:
(نحو �إ�سرتاتيجية فعالة للتوعية ب�أخطار املخدرات
و�أ�ضرارها) ،حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نايف بن عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة
املخدرات ورجل الأم��ن الأول يف الوطن �إميانا منها
بدورها الرتبوي ال��ذي يتما�شى مع دوره��ا التعليمي
وال�ت�ن��وي��ري يف امل�ج�ت�م��ع .وذل ��ك م��ا ج�ع��ل جامعتنا
العريقة �سباقة لعقد مثل هذا امل�ؤمترات التي ال تكتفي
بالتعريف بامل�شكلة بل توجد احللول للق�ضاء على
مثل هذه الظواهر الظالمية ،فتحية �إجالل وتقدير
للقائمني على املنتدى و�أه�لا ب�ضيوفنا الكرام بني
�إخوانهم و�أبناءهم يف �أقدم اجلامعات ال�سعودية.

عميد تقنية املعلومات

�أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

وو� �ص��و ًال �إىل ال�غ��اي��ة املن�شودة حلماية املجتمع م��ن خطر
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية  ،الأخرى ت�سعى اجلامعة للقيام
بواجبها نحو املجتمع وهي جزء ال ينف�صل عنه ،وتبادر بعقد
هذا امل�ؤمتر العاملي الذي تهدف من خالله للتوعية ب�أ�ضرار
املخدرات داخل جمتمع اجلامعة ويف حميطها االجتماعي ،
وتفعيل دورها يف الإ�سهام امل�ؤثر يف تنمية الإن�سان واملجتمع
 ،وهي خطوة �صائبة يف االجت��اه ال�صحيح لتتكامل اجلهود
وتتفاعل يف حماربة هذه الآفة ال�ضارة.
وي�أتي انعقاد هذا امل�ؤمتر املهم حتت رعاية �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير نايف بن عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س اللجنة الوطنية حفظه
اهلل  ..لي�ؤكد اهتمام ال��دول��ة الر�شيدة برعاياها و�سعيها
ال��د�ؤوب للمحافظة عليهم وعلى مكت�سباتهم وب��ذل اجلهود
لتجنيبهم مثل ه��ذه الآف��ات املهلكة  ..وي�شرفني �أن �أتوجه
بال�شكر والتقدير ل�سموه الكرمي على رعايته لهذا امل�ؤمتر املهم
واال�ستنارة بتوجيهاته ال�سديدة � ..سائ ًال اهلل العلي القدير
�أن يكلل م�ساعيه وم�ساعي اجلميع بالتوفيق وال�سداد ملا فيه
م�صلحة مملكتنا احلبيبة ،واهلل املوفق،،،

وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

املخدرات �آفة �صحية
واجتماعية ونف�سية
م���ش�ك�ل��ة امل� �خ ��درات
من �أخطر امل�شكالت
ال�صحيةواالجتماعية
والنف�سية التي تواجه
العامل �أجمع وطبق ًا
لتقديرات امل�ؤ�س�سات
ال �� �ص �ح �ي��ة العاملية
ي��وج��د ح� ��وايل 800
م � �ل � �ي� ��ون � �ش �خ ����ص �أ.د .حممود بن �شاهني الأحول
يتعاطون املخدرات
�أو يدمنونها .
وقد ت�ضافرت عدد من العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية لتجعل من املخدرات خطر ًا يهدد العالـم،
وفـي بيان جلنة اخل�ب�راء يف الأمم املتحـدة �إن و�ضـع
املخدرات ب�أنـواعها فـي العالـم قـد تفاقم ،واملروجون قد
حتالفوا مع جماعات �إرهابية دولية لرتويج املخدرات ،وال
�شك �أن �شبابنا م�ستهدف من قوى ال�شر .غري �أن لدينا
ال�ق��درة ب ��إذن اهلل تعاىل واملرجـع فـي ديننا احلنيف،
ولنذكر جميع ًا قـوله تعـاىل} :وال تقتلوا �أنف�سكم �إن اهلل
كان بكم رحيما { وقـوله تعاىل } :وال تلقوا ب�أيدكم �إىل
التهلكة {.
ومت�سكنا بديننا احلنيف هو الوقاية من هذا الداء ولنذكر
قوله تعاىل} :ي�أمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم اخلبائث{ .ولنحر�ص
على اختيار �أ�صدقائنا ومعارفنا وال نقدم على جتربة ما
هو جمهول �أو به �شك  ،فالبداية قد تعنى الإدمان ،وقال
ر�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم( :امل��رء على دين
خليله فلينظر �أحدكم من يخالل)  ،ويجب طلب امل�شورة
من الأه��ل وذوي ال��ر�أي واحلكمة لقوله تعاىل }يا �أيها
الذين �أمنوا �أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول و�أويل الأمر
منكم{ .
كما يجب على �أولياء الأمور متابعة �أبنائهم  ،لأن فلذات
�أكبادنا ي�ستحقون منا ذلك ،حيث �أ�صبح من ال�سهولة -
يف ظل و�سائل االت�صال احلالية  -معرفة ت�أثري املخدرات
و�أعرا�ضها على املتعاطي ،وكذلك طرق عالجها والوقاية
منها ب�إذن اهلل تعاىل .

عميد كلية الطب

