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o في وجـودي، وقـد    –جلت قدرته  – إلى من لهما الفضل بعد اهللا

رب  .صـغر ، فأحسـنا تربيتـي وتعليمـي    تولياني بالرعاية منذ ال
  .ارحمهما كما ربياني صغيراً

  والدي الغاليني
  

o جزاء صبرهم وتحملهم  إلى أبنائي األعزاء...  ي الغاليةتإلى زوج
   .مشاق انشغالي بهذه الرسالة

o فـي المملكـة العربيـة    رجال األمن عامة...  إلى رفقاء المسيرة 
  .ودول الخليج  السعودية

o ممن نذروا أنفسـهم  ..  ين بآفة المخدرات والباحثينإلى كل المهتم
  .وأوقاتهم في مساعدة إخوانهم وتوعيتهم عن سموم المخدرات 
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  شكر وتقدير 
  . على أن تفضل علي بإمتام هذه الرسالة احلمد  أوالً وآخراً، والشكر له

�ـايف بـن عبـد العزيـز،     /تنا�ي لصاحب السمو امللكي وزير الداخلية األمريثم أتشرف بتقديم شكري وام
ن األمنيــة لعزيــز، ومســاعد وزيــر الداخليــة للشــؤو أمحــد بــن عبــد ا/ و�ائبــه صــاحب الســمو امللكــي األمــري 

  . حممد بن �ايف بن عبد العزيز / صاحب السمو امللكي األمري

وطالهبـا يف سـبيل الرقـي     ، اعدة جلامعـة �ـايف  ومسـ  ، على مـا يقدمو�ـه مـن دعـم     حفظهم ا ورعاهم
  .مبستواهم

عثمـان بـن حممـد احملـرج، كمـا      / كما أقدم الشكر والتقدير لسعادة مـدير عـام مكافحـة املخـدرات اللـواء     
عبـد العزيـز بـن صـقر     /الـدكتور األسـتاذ  أتقدم بالشكر اجلزيل ملعايل رئيس جامعة �ايف العربية للعلوم األمنية 

  . على جهودهم ألساتذة ومنسوبي اجلامعةالغامدي وكافة ا

جـالل الـدين حممـد    / ة الـدكتور واالمتنان املشرف على هـذه الرسـال  ، وعظيم التقدير ، وأخص بالشكر 
  . الذي كان له الدور األكرب يف إرشادي وتوجيهي ومتابعيت صاحل ؛

ملكافحـة املخـدرات، وضـباط    وال يفوتين أن أقدم الشكر والتقدير جلميع زمالئي منسوبي املديرية العامـة  
  . يف مساعدتي وإعا�يت على إمتام هذه الرسالةدور وكل من كان هلم  ،االتصال بدول اخلليج

  وآخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني،،،
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  املقدمة 
  

الحمد هللا رب العالمين الرحمن الرحيم ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
β¨{: التنزيلله ، خلق وقدر وحكم فعدل ، وقال في محكم  Î) ©!$# ããΒ ù' tƒ ÉΑô‰ yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ôm M} $#uρ 

Ç› !$ tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 4† n1ö à)ø9$# 4‘ sS÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ï™ !$ t±ós x ø9$# Ìx6Ψ ßϑ ø9$# uρ Ä© øö t7ø9$# uρ 4 öΝä3Ýà Ïè tƒ öΝà6 ¯= yè s9 šχρ ã©. x‹s? 

  . 90:النحل  }∪⊂®∩

${:وقال سبحانه pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ $ yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒ ø: $# ç Å£øŠyϑ ø9$# uρ Ü>$|ÁΡF{$# uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ô⎯ÏiΒ È≅ yϑ tã 

Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθ ßs Î=ø è? ∩®⊃∪ $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# β r& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3 uΖ÷ t/ nο uρ≡y‰yè ø9$# u™!$ ŸÒ øó t7ø9$# uρ ’ Îû 

Ì÷Κ sƒ ø: $# ÎÅ£÷ yϑ ø9 $#uρ öΝä.£‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯tã Ìø.ÏŒ «!$# Ç⎯ tã uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅ yγ sù Λä⎢Ρ r& tβθ åκ tJΖ•Β ∩®⊇∪ (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ 

tΑθ ß™ §9$# (#ρ â‘ x‹÷n $#uρ 4 β Î* sù öΝçG øŠ©9 uθ s? (#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρr& 4’ n? tã $ uΖ Ï9θ ß™ u‘ à≈ n= t7ø9 $# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩®⊄∪{92-90: المائدة  

الهدى والرحمة  ء على األرض، رسولىوأصلي وأسلم وأبارك على خير من وط
البشير النذير، وعلى آله أفضل الصالة وأتم التسليم ، فقد روي  محمد بن عبد اهللا

  .)1( )كل شراب أسكر فهو حرام: (عنه أنه قال
   :أما بعد  

والمصائب المختلفة التي ، ث فإن العالم بأسره يتعرض ألنواع وأشكال من الكوار
تهدد أمنه واستقراره ورخاءه، وهي تأتي بدرجات متفاوتة من حيث درجة الخطورة، 

  . وما يمكن أن تحدثه تلك المصائب في الجزء المتعرض للنكبات 
وتعاطياً تعد ، وترويجاً  ، وتهريباً ، وتصنيعاً ، زراعة إال أن قضية المخدرات 
واجه المجتمع الدولي بشكل عام والدول اإلسالمية بشكل من أكبر النكبات التي ت

  . خاص
وبناء على هذا اجتمعت دول العالم لمواجهة مشكلة تفشي المخدرات، فعقدت 

ووقعت االتفاقيات، لوقف الزحف المخيف المدمر لتعاطي ، المؤتمرات والندوات 

                                                 
، 11، كتاب األشربة، باب اخلمر من العسل وهو البتع، حديث رقـم  7/192: أخرجه البخاري يف الصحيح)  1(

 . ، كتاب األشربة، بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام6/99: وأخرجه مسلم يف الصحيح
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  . وإدمان المخدرات 
التي لم تسلم  العالمية ومة الدوليةوتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المنظ

بسبب الديانة اإلسالمية التي يعتنقها  المخدرات، واستهدافها بهذا الخطرمن غزو 
ا، وكذلك مواطنو هذه الدول ، وأهداف أعدائهم نحو تقويض هذه الديانة وإضعافه

، رات جعلتها محط أنظار تجار المخد الحالة المادية الجيدة  التي تنعم بها تلك البالد
   .للحصول على الكسب المالي الفاحش والسريع ل إغراء لهم ولضعاف النفوس؛ومح

وقد علمت دول مجلس التعاون الخليجي وأحاطت باآلثار القادمة نتيجة تفشي 
صحياً واقتصادياً واجتماعياً  ، واآلثار السلبية المدمرة للفردالمخدرات في بالدها 

تي وقعت االتفاقيات الدولية لمكافحة سوء استعمال وأمنياً، فكانت مع أوائل الدول ال
والمؤثرات العقلية، وكذلك االتفاقيات اإلقليمية والتعاون المتبادل في ، المخدرات 

  . تمرير المعلومات وتعقب تجار المخدرات 
وحماية  ، والقوانين للتصدي لقضية المخدرات، كما سنت كل دولة منها األنظمة 

  .خطرها، حيث عملت على تقنين العقوبات الصارمةشعوبها ومقدراتها من 
وحيث أنني تشرفت باالنتماء لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ودراسة 

متخصصاً في السياسة الجنائية ، ويطلب  –بقسم العدالة الجنائية  –الماجستير فيها 
من الدارس بحث علمي يتناسب مع التخصص األكاديمي، وكوني أحد رجال 

العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية  المديريةافحة المنتسبين لجهاز المك
  : السعودية، فقد جعلت عنوان بحثي هو 

FאאאאאאE 
والعقوبات المترتبة عليها، ، بهدف جمع أنظمة وقوانين ترويج المخدرات 

  . لفروق في كل دولة من دول المجلس الخليجيوإيضاح ا
  سائالً اهللا سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد ،،،

  الباحث 
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  المدخل للدراسة 
  

  : وفيه ثالثة مباحث 
  . اإلطار المنهجي للدراسة : المبحث األول   
  . الدراسات السابقة : المبحث الثاني   
 . اسة تنظيم فصول الدر: المبحث الثالث   
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א א

  : على النحو التالي : وفيه ثالثة مباحث 

  اإلطار المنهجي للدراسة : المبحث األول 

  : ويشمل العناصر التالية 

א: :א

تسيطر على كل من تعامـل   تكمن مشكلة الدراسة  في أن المخدرات خطر داهم 
عل من الرجل السـوي الصـحيح  إنسـاناً    فهي تجوتأسر كل من يتعاطاها ، ، بها 

بسبب تأثيرها وسيطرتها على أفضل ما يملكه اإلنسان، أال وهـو   منحرفاً مريضاً ؛
  . العقل

: كما أنها تبلغ في خطورتها انتهاك جميع الضرورات الخمس المعلومـة، وهـي  
التي دعت الشـريعة اإلسـالمية إلـى    . الدين، والنفس، والنسل ، والعقل ، والمال 

مـن شـر تعـاطي وإدمـان       تكاد تنجوا دولة من دول العالمالمحافظة عليها، وال
  . نهاخدرات، واآلثار السلبية الناتجة عالم

وعمـل علـى التصـدي    ، هذه المشكلة  كافة الجهود لحلالمجتمع الدولي  فبذل
  . بالمالحقة والعقوبات الصارمة  ين، والمروجين ، وتجار المخدرات للمهرب

على مواجهة جريمة المخدرات بكل حـزم،   جلس التعاون الخليجيوعملت دول م
وترويجهـا  ، فسنت األنظمة والقوانين، فهي لم تسلم من شر وباء انتشار المخدرات 

على أراضيها ، ونظراً للدين اإلسالمي الواحد الذي تدين به شـعوب دول الخلـيج،   
بيـر فـي أنظمـة الحكـم     والمنطقة اإلقليمية الجغرافية التي تجمعها، والتشـابه الك 
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والمصالح المشتركة في تلك الدول ، وكذلك االختالط في القربـى والنسـب بـين    
 شعوبها ، فإن األمر يتطلب جمع األنظمة والعقوبات لكـل دولـة حيـال تـرويج    

الكتشاف أوجه االختالف والشـبه، والقصـور    المخدرات، والبحث فيها ودراستها ؛
  . واإليجابيات في كل نظام 

محاولة اإلجابة على  وف يتم في هذه الدارسة المتواضعةهذا الجانب فإنه سومن 
  : السؤال الرئيس وهو 

 ترويج المخدرات لمكافحةالخليجي  ما السياسة الجنائية في دول مجلس التعاون

  وما أوجه التشابه بينها ؟؟ ؟ 

א: :א
إن الباحث يسعى لإلجابة العلمية من أجل الوصول لألهداف المرسومة للدراسة، ف

  : عن تساؤالت الدراسة اآلتية وهي 

 ما اآلثار السلبية لجرائم المخدرات ؟  - 1

وترويجها في دول مجلس التعـاون  ، ما حجم مشكلة االتجار في المخدرات  - 2
 الخليجي؟ 

وقوانين دول مجلس التعـاون  ، وأوجه االفتراق بين أنظمة ، ما أوجه الشبه  - 3
 . لقة بجريمة ترويج المخدراتالخليجي المتع

 . ما مدى مطابقة األحكام في هذه النظم مع أحكام الشريعة اإلسالمية  - 4

א: א :א

لكي يصبح ألي عمل فائدة ، فإنه ال بد له من تحقيق هدف أو أكثر، وإن الباحث 
هـي  األسلوب العلمي الصحيح في هذه الدراسة لتحقيق عدد من األهـداف و عمل ب

  : كالتالي 

 . معرفة اآلثار السلبية لجرائم المخدرات - 1
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وترويجها في دول مجلس ، التعرف على حجم مشكلة االتجار في المخدرات  - 2
 . التعاون الخليجي 

وقوانين دول الخليج العربـي  ، واالفتراق بين أنظمة ، توضيح  أوجه الشبه   - 3
 . لجريمة ترويج المخدرات

وقوانين دول الخليج العربي مع ، اردة في نظم بيان مدى مطابقة األحكام الو - 4
 . أحكام الشريعة اإلسالمية 

א:א :א

  : تياحث أهمية نظرية وأخرى عملية كاآلللدراسة الحالية التي يقوم بها الب
  : األهمية النظرية  -1

ترويج تتمثل أهمية هذه الدراسة بمدى أهمية الموضوع الذي تناولته، وهو جريمة 
المخدرات في نظم دول مجلس التعاون الخليجي، فعظيم خطر المخدرات وترويجها 

يجعل من األهمية بمكان دراسة هذا  دمرة على الفرد والمجتمع والدولةوآثارها الم، 
وجمع األنظمة والقوانين الصادرة تجاهه، وبيان مواقف أنظمة الـدول  ، الموضوع 
الجريمة، وأي خلل بهذه األنظمة فمقتضاه إفـالت  وإجراءاتها حيال تلك ، الخليجية 

التي يعود تطبيقها بفوائد إيجابية  ت من العقوبات الصارمة والمناسبةمروجي المخدرا
  . على الدولة والمجتمع 

  : األهمية العملية  -2

يقوم الباحث بجمع األنظمة والقوانين المتعلقة بمواجهة ترويج المخدرات في دول 
ول الخليج العربية، وهو ما لم يسبق أن تم جمعه والبحث فيه، ثـم  مجلس التعاون لد

إن فيه إثراء للمكتبة األمنية وتسهيل للباحثين في المجاالت األمنية المتعلقـة بـدول   
وسيقوم الباحث بتحليل مضمون عشر قضايا تتعلق بموضوع الدراسة على  .الخليج 

  . ضوء الدراسة النظرية

لين والمهتمين بمكافحة المخدرات ؤوتوصيات تفيد المسوسيتم التوصل إلى نتائج و
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والتقليل من انتشارها بـإذن اهللا، والمسـاهمة فـي    ، في الحد من ترويج المخدرات 
 . تطوير هذه األنظمة 

א: :א
الذي  االستقرائي التحليلي سوف يكون منهج الباحث في هذه الدراسة هو المنهج 

  . لخليجية تجاه جريمة ترويج المخدرات يتناول األنظمة ا

א: :א

  : يمكن توضيح حدود الدراسة الموضوعية والمكانية والزمانية وفق ما يلي 

  : الحدود الموضوعية  -1

مقتصرةً علـى األنظمـة والقـوانين الخاصـة      ةالدراسة من الناحية الموضوعي
  . يمة ترويج المخدرات بمواجهة دول مجلس التعاون الخليجي لجر

  : الحدود المكانية  -2

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربـي   صر الدراسة من الناحية المكانية تنح
العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية،  تاإلماراالست وهي 

  .وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت

  : الحدود الزمانية  -3

 ، تصر الدراسة على أحدث األنظمة الصادرة لمواجهـة تـرويج المخـدرات   تق
  . والمعمول بها حالياً ، على القضايا المتعلقة بالترويج للمخدرات 
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א: :א

فيما يلي تحديد للمصطلحات الواردة في هذه الدراسة ، وإيضاح معناه في اللغـة  
نى اإلجرائي الذي سيستخدمه الباحث في الدراسة واالصطالح الشرعي، ومن ثم المع

  : وذلك على النحو التالي 

א−1 :א

  : السياسة الجنائية في اللغة  -أ

صلحه، والسياسة يالقيام على الشيء بما : السياسة ،السياسة، جاء في لسان العرب 
ضـها، والـوالي يسـوس    روأهو يسوس الدواب إذا قام عليها : فعل السائس، يقال 

وقـال  . سوس فالن فالن أمراً مركبه كما يقول سول له وزين له: أبو زيد . رعيتَه
  . )1(سوس له أمراً أي روضه: غيره

الذنب والجـرم، ومـا يفعلـه    : الجِنَايةُ. ..ره ج: جنى الذنب عليه جِنَايةً:  الجنائية 
   .)2(القصاص في الدنيا واآلخرة اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو

  : في االصطالح -ب

الفرد والمجتمع بإقامـة أحكـام    عنأو المتوقعة ، العمل على درء المفاسد الواقعة 
 والطرق الممكنة، الحدود والقصاص، وغيرها والتذرع لتحقيق األمن بكافة الوسائل 

إلسـالمية  فكرية كانت أم مادية، حسية أو معنوية في ضـوء مبـادئ الشـريعة ا   
  . )3(ومقاصدها وروحها

                                                 
حرف السني فصل (، 6/108هـ، 1413، 3ريوت، طصادر، ب ابن منظور، مجال الدين ، لسان العرب ، دار)  1(

  ).السني
 ).باب الواو والياء من املعتل، فصل اجليم( .14/154املرجع السابق ، )  2(
بوساق ، حممد املدين، اجتاهات السياسة اجلنائية املعاصرة والشريعة اإلسالمية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، )  3(

 .  16هـ، 1423،  1الرياض، ط
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مجموعة الوسائل المستخدمة لمنع الجريمة والمعاقبـة  (كما عرفها محمد الزيد بأنها 
  . )1( )عليها

  

  : في القانون  -ج

هي التي تبين المبادئ الالزم السير عليها في تحديد " : عرفت السياسة الجنائية بأنها 
  .)2(" نعة والعقوبات المقررة لها ما يعتبر جريمة وفي اتخاذ التدابير الما

  : ويعرفها األستاذ الدكتور رمسيس بهنام

فرع من المعرفة يحدد األصول الواجب إتباعها للوقاية من  اإلجرام بتـدابير  "بأنها 
تتخذ سواء على المستوى الفردي أم على المستوى الجماعي، والمبـادئ الالزمـة   

  . )3("إلجرامهم من جديد للسير عليها في معاملة المجرمين تفادياً

  : التعريف اإلجرائي  -د

  : يعرف الباحث السياسة الجنائية 

، التـي تضـعها الدولـة لمواجهـة الجـرائم      اإلجراءات األنظمة وبأنها مجموعة 
  . والوقاية منها ، ومعالجة ما وقع، وفرض األمن العام ،ومكافحتها

א−2 :א

  : المخدرات في اللغة  -أ

                                                 
ط، .زيد، حممد إبراهيم ، السياسة اجلنائية املعاصرة ، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة، الريـاض،د      )  1(

 . 3هـ،1415
 .17، 1972ط، .سرور، أمحد فتحي، أصول السياسة اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، د)  2(
 .265ت، .ط، د.املعارف، االسكندرية ، د، ارم تكويناً وتقومياً، منشأة  سنام، رمسي)  3(
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در الخمن بيت ونحـوه   وراكمد للجارية في ناحية البيت، ثم صار كل ما ستر ي
  :، وأنشدوأخادير جمع الجمع ،خدر، والجمع خدور وأخدار

حتى تغامز راألخَ اتُبير اد  

الرجَِل واليد والجسد ، وقَد خَدرتْ الرجـُل  : والخدر امذالل يغشى األعضاء... 
  . )1(لشراب والدواء فُتُور يعتري الشارب وضعفتَخْدر ، والخَدر من ا

  : في االصطالح -ب

  . )2(هو الذي يغيب العقل من غير نشوة وطرب: المخدر

  : في القانون  -ج

  : عرفت المخدرات في القانون بأنها 

أو ، أو الكوكا ، أو الحشيش ، العنصر المركب أو المحلول المحتوي على األفيون "
أو تغيـب أو تهـيج   ، أن تفتـر الجسـم    يكون من شـأنها الهروين بنسبة خاصة 

  . )3("الشعور

ويحظر ، وتسمم الجهاز العصبي  ، والمخدرات مجموعة من المواد تسبب اإلدمان(
وال تسـتعمل إال  ، أو صناعتها إال ألغراض يحددها القانون ، أو زراعتها ، تداولها 

  . )4( )بواسطة من يرخص له بذلك

  : ي التعريف اإلجرائ -د 

  : يعرف الباحث المخدرات إجرائياً 
                                                 

 ).حرف الراء فصل اخلاء( .232-4/230ابن منظور ، مجال الدين ، لسان العرب، مرجع سابق، )  1(
 . 6/75هـ، 1423عابدين، حممد أمني ، حاشية ابن عابدين، دار عامل الكتب ، الرياض ، طبعة خاصة، )  2(
 .41ت، .ط ، د.ن، دمشق، د.ملخدرات يف الوطن العريب، دمشس، حممود زكي ، أساليب مكافحة ا)  3(
  .404م، 2004، 1شالل ، نزيه نعيم ، القاموس اجلزائي التحليلي، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ط)  4(
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ومدرجة على جداول الصـحة العالميـة ويـؤدي    ، كل مادة محظورة التعاطي 
تعاطيها دون وصفة طبية إلى التأثير على الجهاز العصبي، وتحـدث نوعـاً مـن    

  . اإلدمان النفسي أوالجسمي أو االثنين معاً 

  

:א−3

  : القبض في اللغة  -أ

األخيرة عن ابن اإلعرابي (البسط ، قَبضه يقْبِضه قَبضاً وقَبضةً ،  القبض خالف
  : وأنشد 

  تَركْتُ ابن ذي الجدينِ فيه مرِشَّةٌ 

   )انِ شَهِيقُهايقَبض َأحشاء الجب          

    صـار  : واالنقباض خالف االنبساط ، وقد انقبض وتقـبض وانقـبض الشـيء
  .)1(النار أي انزوتْ  وتقبضت الجلدة في. مقبوضاً

  : في االصطالح -ب

مجموعة احتياطات وقتية للهيمنة على حركة المتهم بغية التحقق من شخصـيته  " 
  . )2(" واتخاذ اإلجراءات حياله 

  : في القانون  -ج

وتقييد حريته فـي التجـول   ، القبض اعتداء على الحرية الشخصية بحجز المتهم 

                                                 
 ).حرف الضاد فصل القاف(، 7/213ابن منظور،مجال الدين ، لسان العرب، مرجع سابق ، )  1(
 .هـ2/11/1422وتاريخ  8مية لنظام هيئة التحقيق واالدعاء العام رقم مشروع الالئحة التنظي)  2(
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  .)1(والحركة

  : ائي التعريف اإلجر -د

 ؛بأنه قيام السلطة العامة بإيقاف شـخص مـا  : ويعرف الباحث القبض إجرائياً  
التصرف، وحرمانه مـن   يتم بموجبها منعه من أو النظام،  الرتكابه مخالفة للقانون

  . لفترة معينة حرية التجول

:א−4

  : الترويج في اللغة  -أ

الشيء وروج به، عجـل، وراج  روج ، راج األمر روجاً ورواجاً أسرع، وروج 
الشيء يروج رواجاً نفق، وروجت السلعة والدراهم، وفالن مروج وأمـر مـروج   

  . مختلط، وروج الغبار على رأس البعير دام

الروجة العجلة، وروجت لهم الدراهم واألوارجه مـن كتـب    :ابن اإلعرابيقال 
  .ويقال هذا كتاب التاريخ، أصحاب الدواوين في الخراج ونحوه 

  . )2(وروجت األمر فراج يروج رواجاً إذا أرجته 

اختلط فال يدرى من أيـن  : والريح . نفقته: وروجتُه ترويجاً. نَفَقَ : راج رواجاً 
  . )3(والرواج الذي يتَروج ويلُوب حول الحوض. تجيء

  : في القانون  -ج

                                                 
، 1الدهيب أدوارد غايل، اإلجـراءات اجلنائيـة يف التشـريع املصـري، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ط       )  1(

 . 290م،1980
 ).حرف اجليم ، فصل الراء(. 2/285لسان العرب ، مرجع سابق ،  ابن منظور ، مجال الدين ،)  2(
. 1/399، 1412،  1بادي، جمد الدين حممد ، القاموس احمليط، دار إحيار التراث العريب، بريوت، طآالفريوز)  3(
 )باب اجليم، فصل الراء(
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  : بالمخدرات بأنه تقدم االتفاقيات الدولية تعريفاً لالتجار غير المشروع 

والتي تحرمها الدول، وتسـتخدم  ، واالتجار فيها ، وإنتاجها  ، زراعة المخدرات
 هذا التعريف بصفة عامة في وصف العالقة بين العرض والطلب بالنسبة للمخدرات

  .)1(وآلية التوزيع بين اإلنتاج والتسويق ،

  

  : التعريف اإلجرائي  -د

بأنه حيازة المـواد أو المـؤثرات العقليـة دون     :يعرف الباحث الترويج إجرائياً 
أو التبادل فيها أو الوسـاطة فـي   ، والعمل على بيعها أو إهدائها ، تصريح رسمي 

  .  منفعةالتعامل فيها مقابل 

מ−5 :א

  : النظام في اللغة  -أ

، والجماعة من الجـراد،   نظومالتأليف، وضم شيء إلى شيء آخر، والم: النظم 
ألفـه  : ونظمه ، ونظم اللؤلؤ ينظمه نظماً ، ونظاماً ... واكب من الجوزاء وثالثة ك

كـل خـيط   : اختله ، والنظام : وانتظمه بالرمح، وجمعه في سلك، فانتظم ، وتنظم 
  . )2(ينظم به لؤلؤ ونحوه

وال ، وال متعلق ، الهدية والسيرة، وليس ألمرهم نظام أي ليس له هدى : والنظام 
  . )3(على نظام واحد أي عادة  استقامة، وما زال

  : في االصطالح -ب

                                                 
 .1/405مشس ، حممود زكي ، أساليب مكافحة املخدرات ، مرجع سابق ، )  1(
 ).باب امليم ، فصل النون( .4/255، جمد الدين، القاموس احمليط، مرجع سابق الفريوزآبادي  ) 2(
 ).حرف امليم ، فصل النون( .12/578ابن منظور ، مجال الدين، لسان العرب ، مرجع سابق ،)  3(
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األساس السياسي واالجتماعي واالقتصادي والخلقي الذي يقـوم عليـه   : النظام هو 
وكل اتفاق يخالف النظام . كيان المجتمع في الدولة كما ترسمه القوانين المطبقة فيها

  . )1(العام يكون باطالً بطالناً مطلقاً

  

  

  : في القانون –ج 

مؤسسات أو تشكيالت ذات هـدف  يقة، منهج، نسق، مجموعة منظمة، مجموعة طر
  ).2( واحد

  : التعريف اإلجرائي  -د 

مجموعة القواعد التي ترسمها سياسة الدولـة،  (بأنه : يعرف الباحث النظام إجرائياً 
 لتلكومالحقة المجرمين المخالفين  ، وتتبنى متابعة عدم مخالفتها، و بها تنظم متابعة

  ). قواعد، الموضوعة لتنظيم سير الحياة، وتضع العقوبات على كل مخالف لهاال

:א−6

  . )3(القوانين األصول ، الواحد قانون، وليس بعربي : القانون في اللغة -أ

  : في القانون   -ب

القواعد التي تحكم سلوك األفراد في الجماعـة والتـي يتعـين علـيهم      مجموعة

                                                 
 .1836م، 1972،  2دار الشعب ومؤسسة فرانكلني، القاهرة ، ط. املوسوعة العربية امليسرة)  1(
راسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة،  الكيالين، إبراهيم وآخرون، القاموس األمين ، مركز الد)  2(

 .  226هـ ، 1418،  1الرياض، ط
 ).حرف النون ، فصل القاف(،  350-13/348ان العرب، مرجع سابق، ابن منظور، مجال الدين ، لس)  3(
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  . )1(قوة إذا لزم األمرالخضوع لها ولو بال

  : التعريف اإلجرائي  -ج

التـي تضـعها    بأنه مجموعة القواعد واألسـس :  يعرف الباحث القانون إجرائياً
تعالج فيه قضية ترويج المخدرات، وتوضح بـه العقوبـات    الدولة على شكل مواد

  . الالزمة على المتورطين في الترويج  لها

  

:א−7

  : غة العقوبة في الل -أ

 قْبقَب : العكالع لَدالو وولَُد لَديِ والوربعد الج ىرخْلُـفُ   .. الجالـذي ي بوالعاق
  وخَلَفَـه هقبب عرَض قَّبهقُوبِ ، وعر كالعفي الخَي لَهخْلُفُ من كان قَبد، والذي ييالس

  .  )2(كَأعقَبه وبغاه بشرٍ

  : في االصطالح -ب

الجزاء المقرر لمصـلحة الجماعـة علـى عصـيان أمـر      "لعقوبة بأنها عرفت ا
  . )3()الشرع

  :وهي 

مفروض سلفاً لمصلحة الجماعة علـى عصـيان أمـر     جزاء مادي أو معنوي(
الشارع بين مقداره في الحدود والقصاص، ومتروك تقديره في التعزيـر، وضـعه   

وردعهم عن العودة إليها،  ،الشارع لعقاب مرتكبي الجرائم، إليالمهم على ارتكابهم 
                                                 

 .14م، 1989ط، .فرج، توفيق حسن ، مطر، حممد حيىي، األصول العامة للقانون ، الدار اجلامعية، د)  1(
   ).باب الباء ، فصل العني(، 258،  1/257الفريوزآبادي ، جمد الدين ، القاموس احمليط ، مرجع سابق ، )  2(
 .  609هـ ، 1415،  13عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي،مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط)  3(
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  . )1(وردع غيرهم عن اإلقدام إليها

  . )2( )العقوبة في ذاتها أذى ينزل بالجاني زجراً له(كما قال أبو زهرة رحمه اهللا، 

  : في القانون  -ج

ضـد   الجزاء الذي يقرره القانون باسم الجماعة ولصالحها: ( عرفت العقوبة بأنها
  .)3( )عقاب عن جريمة من الجرائم التي نص عليهامن تثبت مسؤوليته واستحقاقه لل

  : التعريف اإلجرائي  -د

أو  ، يعرف الباحث العقوبة إجرائياً بأنها، اإلجراء الذي يتضمن إلحاق ألم بـدني 
توقعه جهة لها الحق في إيقاعه على شخص اقتـرف   أو مادي، أو أخالقي ، نفسي 

  . فعالً مجرماً

:א−8

  : اللغة التهريب في  -أ

هرباً بالتحريك ومهرباً، وهرباناً فَر وهربتُه من الوتد نصفُه غاب، وأهرب : هرب
  . )4(أغْرقَ في األمرِ ، وجد في الذَهابِ مذعوراً 

  : في اإلصالح -ب

أو إخراجها منـه بطريقـة غيـر    ، عبارة عن إدخال البضائع في حدود الدولة 
يان فعل غير مشروع يتنافى مع القانون، ويقصد به التخلص من دفع مشروعة، أو إت

يقصد به مخالفة  وأالضريبة الجمركية المفروضة على البضائع الواردة أو الصادرة، 
                                                 

 .  197ت، .ط ، د.ر ، مصر، دار األنصإمساعيل، حممد، اجلنايات يف الشريعة اإلسالمية ، دا)  1(
 . 8ت ، .ط، د.أبو زهرة، حممد ، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر، القاهرة، د)  2(
 . 8م،2003ط، .الشواريب ، عبد احلميد ، التنفيذ اجلنائي يف ضوء القضاء والفقه، دار الناشر ، اإلسكندرية،د)  3(
   ).باب الباء ، فصل اهلاء(، 1/307د الدين ، القاموس احمليط ، مرجع سابق، الفريوزآبادي ، جم)  4(
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  . )1(بعض قوانين جمركية خاصة

  : في القانون  -ج

م مادة 1952لتنفيذة النظام الجمركي والالئحة ا(: عرف نظام الجمارك السعودي 
أو أشياء من أي نوع إلى أراضي ، أو بضائع  ، إدخال مواد :أنه يعد تهريباً ب ،)28

أو إخراجها منها بطرية غير مشروعة دون أداء الرسوم ، المملكة العربية السعودية 
  . الجمركية المقررة عليها

أو تصـديره مـن   ، يحاول إدخاله ما يعد تهريباً كل  : جاء في النظام أيضاًكما 
أو غيـره مـن اللـوائح    ، وما هو في معناه مخالفاً ألحكام هذا النظام ،  الممنوعات

واألنظمة المعمول بها في تلك األصناف الخاضعة لترتيبات خاصة مـن االسـتيراد   
  . والتصدير

  : التعريف اإلجرائي  –د 

إدخال المواد المخدرة لحـدود الدولـة أو   : يعرف الباحث التهريب إجرائياً بأنه 
وبطريقة غير مشـروعة  ، ا  من قبل أشخاص غير مرخص لهم بذلك إخراجها منه

  . وقوانين البلد المعمول بها ويعد مخالفة لبعض القوانين الجمركية، تتنافى مع أنظمة 

  : التعاطي  -9

  : التعاطي في اللغة  -أ

 طْوالرأسِ واليدين : الع فْعُل ورعا... التَّنَاولَةُ كالمنَاوالم طاءواإلع  طـاءوالع طاة
واالنْقياد ، والتَّعاطي التَّنَاوُل ، وتناوُل ما ال يحقُ ، والتَّنازع في األخْذ والقيام علـى  

ن إلى الشَّيءيدفْع الينِ مع رلَي2(أطراف اصابع الرِج( .  
                                                 

الزبيدي ، زهري ، جرائم التهريب يف الوطن العريب ، دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنيـة والتـدريب،   )  1(
 .   17هـ، 1408الرياض ، 

    ).باب الواو والياء ، فصل العني(، 4/526سابق، ، جمد الدين ، القاموس احمليط ، مرجع الفريوزآبادي  ) 2(
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  : في االصطالح -ب

  . )1(اإلنسان يقصد بالتعاطي، االستهالك الشخصي للشيء أو للمادة، أي خوله جسم

  : في القانون  -ج

اسـتخدام  : يعرف المركز القومي للبحوث الجنائية بمصر تعاطي المخدرات بأنه
صورة من الصور المعروفة في مجتمع ما للحصول على تأثير  بأيةأي عقار مخدر 

  . )2(أو عقلي معين، نفسي 

اولها وإدخالها والتعاطي هو التناول، وتعاطي المادة المخدرة، المقصود منه هو تن
  . )3(لتؤثر على األجهزة الموجودة بالجسم ؛ الجسم بأي وسيلة كانت

  : التعريف اإلجرائي  -د

  : يعرف الباحث التعاطي إجرائياً بأنه

العمل الذي يقوم به الشخص لتناول أي نوع من العقاقير المخدرة مثل الحبـوب،  
سواء كـان  . يد الجسم بهاالحشيش ، الهيروين ، وغيرها بأي وسيلة من وسائل تزو

  . أو شماً ، أو حقناً ، أو شرباً ، أكالً 

  

  : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

يقصد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدول السـت األعضـاء فـي    
مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وافقت على النظام األساسي للمجلس فـي  

                                                 
 .  404شالل، نزيه ، القاموس اجلزائي التحليلي ، مرجع سابق ، )  1(
ط، .عبد اللطيف ، رشاد أمحد ، اآلثار االجتماعية لتعاطي املخدرات ، املكتب اجلامعي احلديث، إسكندرية، د)  2(

 .    36م، 1999
 .    85م، 2003ط، .لة املخدرات واإلدمان، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، دأبو الروس، أمحد، مشك)  3(
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  : م ، في مدينة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة وهي 1981/مايو/25
  
   .دولة اإلمارات المتحدةـ 1
  .مملكة البحرين ـ 2
  .المملكة العربية السعودية ـ 3
  .سلطنة عمان ـ 4
  .دولة قطر ـ 5
  . دولة الكويت ـ 6
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  : الدراسات السابقة : المبحث الثاني 

أو  ،اً التي ما زالـت جـزء   بقةسات الساقبل التطرق للدرا إن مما يجب تأكيده 
من موضوع هذه الدراسة ، هو أن الباحث رغم البحث الطويل وفي عدد من  اًبعض

يسـتطع   المكتبات العلمية المتخصصة، وبالكثير من وسائل البحث المتـوفرة، لـم  
جريمة ترويج المخدرات في نظم دول مجلس التعاون  التوصل لبحث علمي يتناول 

  . ج العربي لدول الخلي

 بجانب من موضوع الدراسة الحاليـة  وعثر على بعض الدراسات التي لها عالقة
  : على النحو التالي  الباحث مرتبةً حسب البعد الزمني يوردها 

  : الدراسة األولى 

قـام  " تعاطي المخدرات في بعض دول مجلس التعاون الخليجـي " دراسة بعنوان
دراسـة مقدمـة    بد العزيز آل سعود وهـي بإعدادها سيف اإلسالم بن سعود بن ع

ـ  طلبات الحصـول علـى درجـة    استكماالً لمت ـ  كلية اآلداب لجامعة الملك سعود 
 ، معرفة حجم ظاهرة تعاطي: هـ حيث هدفت الدراسة إلى 1406عام   الماجستير

المملكـة  "هي  : وتهريب المخدرات في ثالث دول من دول مجلس التعاون الخليجي
 ، ومعرفة مدى انتشار وتأثير هذه الظاهرة" ية، والكويت ، والبحرينالعربية السعود

وأسباب تزايدها على أفراد مجتمعات هذه الدول ، والتعرف على أنجح الوسـائل   ،
ومجتمعـات  ، واألساليب لمكافحة ومقاومة ظاهرة انتشار المخدرات بين شـعوب  

لتحليـل االجتمـاعي   وقد  اعتمد الباحث في هذه الدارسـة علـى ا   ، الدول الثالث
واشتملت الدراسة على ثالثة أبواب  تشمل أربعـة عشـر فصـالً    ) السوسيولوجي(

تتطرق فيها لعدة مواضيع منها الوضع الراهن لمشكلة تعـاطي المخـدرات علـى    
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وعـرض وتحليـل   ، المستوى العالمي والعربي 

ألشخاص المشاركين في عمليات تهريـب  وبيانات ا، بيانات المخدرات المضبوطة 
ودور إدارة ، المخدرات إلى الدول الثالث، واآلثار المترتبة على تعاطي المخدرات 
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 . السجون في معالجة مشاكل الموقوفين 

  : وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

كشفت الدراسة أن معظم المتعاطين للمخدرات يقعون في الفئـات العمريـة    - 1
  . ، وأن معظمهم من غير المتعلمين الشابة

، على المخدرات من األماكن العامة أن نسبة كبيرة من المتعاطين يحصلون - 2
 . واألسواق وأماكن التجمعات العامة في المناسبات الرياضية والدينية

من مجموع أفراد العينة في الدول الثالث قد تم % 55أوضحت الدراسة أن  - 3
 . إيقافهم من قبل 

  : واالختالف بينها وبين الدارسة الحالية فتبدو على النحو اآلتي  ، هأوجه الشب

  : أوجه الشبه 

أن الدراسة تتوافق مع الدراسة الحالية من حيث أنها تتطـرق لموضـوع تعـاطي    
  . المخدرات

  : أوجه االختالف 

المملكـة  (: أن الدراسة اختصت بثالث دول من دول مجلس التعاون الخليجي وهي 
بينما الدراسة الحالية عامـة لجميـع دول   ) والكويت، والبحرين  ، سعوديةالعربية ال

مجلس التعاون الخليجي ، كما أن الدراسة استطالعية للعوامل المؤثرة فـي ازديـاد   
تعاطي المخدرات وأساليب الوقاية والعالج، بينما الدراسة الحالية تبحث في أنظمـة  

  . ترويج المخدرات وقوانين دول مجلس التعاون في مواجهة جريمة

  : مدى االستفادة من الدراسة 

استفدت من الدراسة في إيضاح حجم المشكلة في الزمن الذي تناولته فيه، وتحديـد  
  . ونسبة وأماكن الحصول على المخدر، الفئات العمرية المتورطة 
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  :الدراسة الثانية

بإعدادها قام "  ةمشكلة تعاطي المخدرات في دولة اإلمارات العربية المتحد"بعنوان  
 معة نايف العربية للعلوم األمنيةدراسة مقدمة لجا: وهي  .سالم راشد على المفتول 

  هـ1409استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القيادة األمنية ،عام 
حيث هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على أبعاد مشكلة تعاطي المخدرات بمجتمـع  

لة التعرف على حجمها ومالمحها، كما تهدف أيضاً إلـى بلـورة   اإلمارات، ومحاو
والمقترحات ، الخصائص االجتماعية بالمتعاطين و التوصل إلى مجموعة من النتائج 

  . التي يمكن استخدامها في رسم السياسة العامة للدولة 

والتطبيـق فـي   وقد اعتمد الباحث منهجاً علمياً يؤكد على وحدة الهدف بين النظرية 
جمع لها الباحث معلومـات ميدانيـة باسـتخدام االسـتبيان      دراسة وصفية تحليلية

الذي تربط أجزاءه بالقضايا الرئيسية بمشكلة التعـاطي مـن الجوانـب    ) االستمارة(
  . االجتماعية المختلفة

األول يتضمن مدخالً منهجياً يتناول عـرض   :ملت الدراسة على أربعة فصول واشت
 ، والثاني يتضمن عرضاً مفصالً لتعاطي المخدرات، ة البحث المعالم الرئيسية لخط

وأسباب ، وأضرارها، والثالث عوامل انتشار المخدرات ، وطرق ووسائل التعاطي 
انتشارها في دول الخليج العربي، ودولة اإلمارات خاصة، و الرابع كيفية مواجهـة  

  . اإلمارات المشكلة بالنسبة لألجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في دولة

  : وأهم النتائج  التي توصلت إليها الدراسة 

أن أكبر نسبة من متعاطي المخدرات في الدراسة كـان سـن البدايـة فـي      - 1
  . من إجمالي العينة % 50وبلغت نسبتهم ) 23-18(التعاطي 

أن أكبر نسبة من متعاطي المخدرات في هذه الدراسة تقع في فئة الـذين ال   - 2
 % . 64.44سالمية تحرم المخدرات، وبلغت نسبتهم يعلمون، أن الشريعة اإل

أن أكبر نسبة من متعاطي المخدرات في هذه الدراسة تقع في فئة الـذين ال   - 3
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 % . 68.89يعلمون أن القانون يعاقب المتعاطي وبلغت نسبتهم 

وبلغـت  ) التعاطي للمخدرات(أن أكبر نسبة سبب لدخول السجن تقع في فئة  - 4
 %. 12.22وبلغت نسبتهم ) شم الغراء(فئة  ثم تليها% 65.56نسبتهم 

  :  ومن وجه الشبه واالختالف بينها وبين الدارسة الحالية ، فتبدو على النحو اآلتي 

  : أوجه الشبه 

أن الدراسة تتوافق مع الدراسة الحالية بأنها تعالج مشكلة المخدرات وبجانـب مـن   
  . ل مجلس التعاون الدراسة الحالية وهي اإلمارات العربية كأحد دو بجوان

  : أوجه االختالف 

أن الدراسة اختصت في مشكلة التعاطي فقط دون التـرويج ، حيـث أن الدراسـة    
الحالية بصدد الترويج ، ثم إن الدراسة، اقتصرت على دولة اإلمارات العربية، بينما 

  . الدارسة الحالية شاملة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي

  : اسة مدى االستفادة من الدر

عربية المتحدة وحجـم  استفدت من الدراسة في عرض التعاطي في دولة اإلمارات ال
طالع على عوامل انتشار المخدرات في دول الخليج العربية واإلمارات المشكلة، واال

  . خاصة وسبل مواجهة المشكلة

  : الدراسة الثالثة

مية واألنظمـة  دراسة في ضوء الشريعة اإلسـال "  جريمة جلب المخدرات"  بعنوان
 فهد إبراهيم السيف، وهـي،  قام بإعدادها ها في المملكة العربية السعودية المعمول ب

دراسة مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم  األمنية، استكماالً لمتطلبات الحصول على 
هـ ، حيث هدفت هذه الدراسة إلـى  1415درجة الماجستير في العلوم اإلدارية ،عام

قة لجريمة جلب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية مـن واقـع   الدراسة المتعم
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اإلحصاءات الخاصة بهذه الجريمة، وذلك بالتثبت من إيجابيات النظم المعمول بهـا  
  . في المكافحة والحد من عمليات جلب المخدرات

كما يهدف إلى التعرف على أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة السارية في المملكة 
  . ي تعالج مشكلة جلب المخدرات، وخاصة مدى إسهام قرار إعدام المهربينالت

ويهدف البحث أيضاً إلى محاولة الخروج بتصـور لمـا يجـب أن تكـون عليـه      
  . وخطط الحد من الجلب غير المشروع للمخدرات إلى المملكة ، استراتيجيات 

 ، تهـتم بوصـف   وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة منهج الدراسات الوصفية التي
  . وتحليل الظواهر االجتماعية بغرض الوصول إلى الفوائد العلمية من وراء الدراسة 

واشتملت الدراسة على بابين يشتمالن على سبعة فصول وخاتمة تتطرق فيها لعـدة  
وتطرق لإلجراءات  ، مواضيع منها، جريمة جلب المخدرات من المنظور اإلسالمي 

الشريعة اإلسالمية من التعامل مع المخدرات ومكافحتها  المنهجية للدراسة ، وموقف
والعقوبات التي تفرضها، ومفاهيم المخدرات وأوصافها الجرميـة ، كمـا تطـرق    
لجريمة جلب المخدرات في ضوء األنظمة المعمول بهـا فـي المملكـة العربيـة     

  . السعودية

  : وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

صادرة عن اإلدارة العامة لمكافحـة المخـدرات لعـام    أكدت اإلحصائيات ال - 1
هـ تناقص ملموس في أعداد القضايا والمتهمين والكميات المضبوطة 1408

هـ ويرجع إلى صدور قرار هيئة كبـار  1407عما كان عليه الحال في عام 
  . هـ 5/6/1407في  138العلماء رقم 

حيث ازدحام  )هـ1411(كشفت الدراسة عن أنه إبان حرب تحرير الكويت  - 2
الناس على حدود المملكة فإن ضعاف النفوس اسـتغلوا تسـهيالت المملكـة    

 . للعبور بجلب المخدرات 

ثبت إيجابية النظام المعمول به في سيارات نقل الخضار والفاكهة التي كانت  - 3
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تمر من المنافذ البرية، والجهات الحكومية تسعى لكي يشـمل هـذا النظـام    
 . سيارات نقل المواشي

من حيث أوجه الشبه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية، فتبدو على النحـو  و

  : اآلتي 

  : أوجه الشبه 

أن الدراسة تتوافق مع الدراسة الحالية من حيث أنها في مجال معالجة جريمة جلب 
  . المخدرات وترويجها

  : أوجه االختالف 

لدراسة الحالية عامـة لـدول   أن الدراسة اختصت بالمملكة العربية السعودية بينما ا
  . مجلس التعاون لدول الخليج العربي 

  : مدى االستفادة من الدراسة 

استفدت من الدراسة في إيضاح موقف الشريعة من المخدرات، ودور عقوبة اإلعدام 
ومروجيهـا للمـرة   ، المطبقة على مهربي المخدرات في المملكة العربية السعودية 

عض اإلجراءات المتبعة في المملكة لمكافحـة المهـربين   الثانية، ووضوح إيجابية ب
  . وإبطال خططهم

ـ  " .وعقوبتها في الشريعة والقانون جرائم المخدرات"بعنوان :  الدراسة الرابعة  ام ق
معة نـايف العربيـة   دراسة مقدمة لجا: وهي  . بإعدادها راشد بن عمر العارضي

درجـة الماجسـتير فـي العدالـة     استكماالً لمتطلبات الحصول على  للعلوم األمنية
هـ  حيث هدفت الدراسـة إلـى   1423عام ) تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي(

معرفة أحكام الشريعة اإلسالمية الخاصة بالمخدرات من خالل إيضاح آراء الفقهـاء  
والترجيح بينها، و معرفة العالقة بين المخدرات والمسـكرات ، و التعـرف علـى    

المخدرات، ومعرفة العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في  الطبيعة الخاصة لجرائم
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المملكة العربية السعودية ومدى اتصالها بأحكام الشريعة ، وبيان موقـف القـانون   
 . المصري وشراحه من المخدرات من حيث التجريم والعقاب 

تتطرق فيها . ـ على أربعة فصول فيما عدا الفصل التمهيدي  ـ واشتملت الدراسة  
المخدرات في الشريعة اإلسالمية ، وأركان جرائم المخدرات،  : مواضيع منها  لعدة

و عقوبة جرائم المخدرات في الشريعة والقانون، وتطبيقات الدراسة من واقع بعض 
ملفات القضايا في إدارة مكافحة المخدرات في الرياض، وقد شمل ثالثين قضية من 

  .  القضايا التي تم صدور أحكام شرعية بشأنها

  : وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

أنه ال يمكن إعطاء تعريف محدد للمواد المخدرة، وإنما ينظر إلى أثر المادة  - 1
ما إذا أدى إلى التخـدير  أ… غيب العقل وتغطيته فيعتبر مسكرفما أدى إلى ت

  . والفتور فقط، فال يقع تحت مسمى المسكرات 
درة بهذا الخصوص في المملكـة العربيـة   مطابقة األنظمة والتعليمات الصا - 2

 . السعودية ألحكام الشريعة اإلسالمية 

أغفل النظام عدة أمور يجب مالحظتها عند إقرار النظام الجديـد لمكافحـة    - 3
 : المخدرات ومنها 

عدم تحديد عقوبة معينة لجريمة الشروع في ارتكـاب فعـل مـن األفعـال      -أ 
  . المجرمة نظاماً 

تراك في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب عدم تحديد عقوبة االش  -ب 
 . أو تقديمها للتعاطي، أو االتجار فيها ، المخدرات إلى المملكة 

 . أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل ، عدم تحديد عقوبة إدارة  -ج 

أو المقاومـة  ، أو تشديدها نظاماً لمن يستخدم السـالح  ، عدم تحديد عقوبة  -د 
 . لرجال األمن 
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حيث أوجه الشبه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية، فتبدو على النحـو  ومن 

  :  التالي

  : أوجه الشبه 

أن الدراسة تتوافق مع الدراسة الحالية من حيث أنها في مجـال مكافحـة جـرائم    
  . المخدرات، وذلك في الشريعة والقانون

  : أوجه االختالف 

، لمملكة العربيـة السـعودية فقـط    أن الدراسة اختصت في جرائم المخدرات في ا
بينما الدارسة الحالية أعـم حيـث    .رائم المخدرات في القانون المصري وعقوبة ج

  . ستشمل مواجهة المخدرات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست

  : مدى االستفادة من الدراسة 

ـ   وال استفدت من الدراسة بأنها وضحت األحكام الخاصة بالمخدرات من خـالل أق
  . وأراء الفقهاء، ومطابقة األنظمة المعمولة بها في المملكة ألحكام الشريعة اإلسالمية
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  : التصور المقترح لفصول الدراسة : المبحث الثالث 

ـ  إلى أربعـة فصـول،    ـ  عدا المقدمة والفصل التمهيدي قسم الباحث الدراسة 
  : وخاتمة وفهارس وهي على النحو التالي 

  : الفصل األول 

  .مفهوم ترويج المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي

  : وفيه ثالثة مباحث 

  . المقصود بالمخدرات وأنواعها: المبحث األول 
  وحجمه في دول مجلس ، وأساليبه ، المقصود بترويج المخدرات : المبحث الثاني 

  . التعاون الخليجي                   

  . مترتبة على ترويج المخدراتاآلثار السلبية ال: المبحث الثالث 

  : الفصل الثاني 

  .الوقاية والمنع لترويج المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي

  : وفيه أربعة مباحث 

  . من ترويج المخدراتاإلسالمية موقف الشريعة : المبحث األول 

  . موقف القوانين من ترويج المخدرات: المبحث الثاني 

  . في الشريعة اإلسالميةالوقاية : المبحث الثالث 

  . الوقاية في القوانين : المبحث الرابع 
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  : الفصل الثالث 

دول مجلس التعـاون   أنظمة وقوانينتجريم ترويج المخدرات والعقاب عليه في 

  . الخليجي 

  : وفيه ثالثة مباحث 

  . التجريم: المبحث األول 

  . العقاب : المبحث الثاني 

  .ول مجلس التعاون الخليجيمقارنة بين د: المبحث الثالث

  : الفصل الرابع 

  . الدراسة التطبيقية 

  : وتتضمن :  الخاتمة

  . النتائج : أوالً 

  . التوصيات : ثانياً 
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אא 
  مفهوم ترويج المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي

  : وفيه المباحث التالية  

  . المقصود بالمخدرات وأنواعها : المبحث األول 

  . المقصود بترويج المخدرات وأساليبه ، وحجمه في دول الخليج : المبحث الثاني 

  . اآلثار السلبية المترتبة على ترويج المخدرات: المبحث الثالث 
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אא 
  المقصود بالمخدرات وأنواعها 

  : وفيه المطالب التالية 

  .تعريف المخدرات : المطلب األول  

  .ة تاريخية موجزة عن نشأة المخدرات لمح: المطلب الثاني 

  .أنواع المخدرات وتقسيماتها : المطلب الثالث 

  

  

  

  



א        א מ א א א א א

 

  تعريف المخدرات: المطلب األول 

في هذا المطلب سوف يتم التعرف على مدلول كلمة المخدرات في اللغـة العربيـة   
هذه الكلمة ، ومن ثم نـذكر تعريـف المخـدرات فـي      اوالمعاني التي تفضي إليه

  . طالح وعند القانونيين االص

  : تعريف المخدرات في اللغة 

وهي عجيبة في قدرتها على تحديد المـدلوالت مـن    –لغة القرآن  –اللغة العربية 
   .ء المعاني الدقيقة على اختالفهاالكلمات، وإبداعها في إعطا

  . بادي آفي القاموس المحيط للفيروز جاء

من بيت  وراكحية البيت كاألخدور، وكل ما ستر يمد للجارية في نا: در بالكسر الخ
بِ البعير، مستورة بثـوب،  أخادير وخشبات تنصب فوق قَتَوونحوه، خدور وأخدار، 

  . األسد ومنه أسد خادر  وأجمةٌ

إلزام البنت الخدر، كاإلخْدارِ والتَّخْدير، وهي مخْدورةٌ ومخْدرةٌ ومخَـدرةٌ،  : وبالفتح 
  . كاإلخْدارِ، وتخلف الظبية عن القطيع والتَّحيرواإلقامة بالمكان، 

خَدر ، كفرح ، فهو خَدر، وأخـدره، وفتـور   . إمذالٌل يغشى األعضاء: وبالتحريك
  .  )1(العين، أو ثقٌل فيها من قذى، والكسل، والمطر وظلمة الليل

 رخْدراً ، أنشد ثعلب : والمدالذي اتخذ األجمة خ :  

مال كَحونَاء القَثْعافضارباً  ذ  

  كالمخدرِ المتأجم  ،به كنفاً      

                                                 
 .) باب الراء ، فصل اخلاء(،  2/27، جمد الدين ، القاموس احمليط ، مرجع سابق ، الفريوزآبادي  ) 1(
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مقيم في عرينه داخل في الخـدر ومخْـدر   : فيها، وأسد خادر  الذي خدر :والخادر
  .... أيضاً، وخدر األسد في عرينه ، ويقصد بالخدر األجممةَ 

 رألنه يخدر الناس في بيوتهم ، قال الراج: والخَد ،طَرز الم .  

رويسترون النار من غير خَد  

  . )1(المطْرةُ : والخَدرةُ 

" درهو الستر والجمع : والخ)ورر على البيت إن كان فيـه امـرأة   ) خُددويطلق الخ
الجارية لزمت الخدر، وأخْدرها أهلهـا يتعـدى وال يتعـدى،     )أخْدرت(وإال فال، و

ى ستروها وصانوها عن االمتهان والخروج لقضاء بالتثقيل أيضاً ، بمعن) خَدروها(و
  . خُدرةُ وزان غُرفَة قبيلة (حوائجها، و

   ")2(وخَدر العضو خَدراَ ، من باب تَعب ، استرخى فال يطيق الحركة

، وغيرها وهو  ةتفيد الستر والفتور والكسل والموارا" مخدرات"وعلى هذا فإن كلمة 
في عقل متناولها في تغييبه وتغطيته وكسـله،   المخدرات يتوافق مع ما تؤدي إليهما 

  . وإخراجه عما جبله اهللا عليه ، وأوجده ألجله 

  : المخدرات في االصطالح 

وتفقده وعيـه،  ، بأنها المواد التي تخدر اإلنسان : عرفت المخدرات في االصطالح 
  . وتغيبه عن إدراكه

ته المميـزة المدركـة الحاكمـة    أو هي كل ما يؤثر على العقل ، فيخرجه عن طبيع
  . فيصبح الشخص أسيراً لها، العاقلة، ويترتب على االستمرار في تعاطيها اإلدمان 

                                                 
 ).حرف الراء ، فصل اخلاء(،  231-4/230ن العرب ، مرجع سابق ، ابن منظور ، لسا)  1(
 ).كتاب اخلاء( 1/165ت، .ط، د.ري، دار الفكر، دلفيومي، أمحد حممد ، املصباح املنا)  2(
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فمدمن مادة ما يتولد عنده نتيجة االمتناع عن تعاطيها إحساس بالصـراع والتهـيج،   
مصحوباً بتهدم جميع أجهزة الجسم والعقل ، فيصرف كـل مـا يملـك، ويرتكـب     

  . )1(يل الحصول عليهاالموبقات في سب

  : وعرفها ابن حجر الهيتمي فقال هي 

  . )2(تغطية العقل  ال مع الشدة المطربة ألنها من خصوصيات السكر المائع

، والمخدر هو ما يورث قليله نشوة واسترخاء، وشعوراً بالعيش في عـالم خـاص   
وفقـدان  ، ل وتسبب الجرعات الكبيرة فيه الخب، وتزيل الجرعة المتوسطة فيه األلم 

أو الغيبوبة، وقد تؤدي إلى الموت، وتكرار تناوله يسبب اإلدمـان، ومنـه   ، الوعي 
، والبابـاقرين  ، والكوكـائين  ، والكـودائين  ، والهـروين  ، والمورفين ، األفيون 

، والماريغونا، وهي غير المسكنات التي تزيل األلـم  ، والبنج ، والقات ، والحشيشة 
تؤثر على العقل، وهي أيضاً غير المنومات التي تنـوم وال   وال تورث النشوة ، وال

  .  )3(تحدث نشوة كالبربتورات، والتي يكثر استعمالها في عمليات االنتحار

هي ما غيـب العقـل والحـواس دون أن    : وعرفها القرافي رحمه اهللا تعالى فقال 
  . )4(اًيصحب ذلك نشوة أو سرور

  : المخدرات في القانون 

ف قانوني واضح للمخدرات، فلم تكن القوانين متحدة في تعريف واحد ال يوجد تعري
  . متفق عليه لما يقصد بالمخدرات، ويحددها بالضبط

وهيئة الصحة العالمية قد اتفقتـا  ، فبالرغم من أن اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات 

                                                 
 .342هـ ، 1406،  1طويلة ، عبد الوهاب عبد السالم ، فقه األشربة وحدها ، دار السالم ، القاهرة ، ط)  1(
 .1/212ت ، .د ط،.اهليتمي ، أمحد حممد ، الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار املعرفة ، لبنان، د)   2(
 .1752 -2/1751،  1421،  1دار النفائس ، طقلعة جي ، حممد ، املوسوعة الفقهية امليسرة، )  3(
 .1/217ت ، .ط، د. القرايف ، أمحد بن إدريس ، الفروق ، عامل الكتب ، بريوت، د)  4(
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يـة  خاصـة اتفاق (على قوائم محددة للمخدرات، إال أنها حسب االتفاقيـات الدوليـة   
تركتا المجال لكل دولة في التعديل والنقل والحذف من القوائم المتفق عليها ) م1971

  . )1(حسبما يقتضيه األمر

وعلى هذا فجداول المخدرات بينها اختالف بعض الشيء من بلد آلخر فمـا يكـون   
، في دولة قد يكون مسموحاً به في أخرى، ومثال ذلك مـادة القـات   اًمحرم اًممنوع
وعة في المملكة العربية السعودية ، ونظام مكافحة المخـدرات السـعودي   ممن فإنها

  . يعاقب عليها، بينما هي غير ممنوعة أو معاقب عليها في اليمن

لم  العقلية والمؤثرات، فاالتفاقيات الدولية وقوانين الدول المعنية بمكافحة المخدرات 
الث تعاريف، معنونـة  تطلق أي منها تعريف صريح للمخدرات، وإنما أشارت إلى ث

السالئف الكيميائية، وأوعـزت  بالمؤثرات العقلية ، والثالث ببالمواد المخدرة والثاني 
  . في تلك التعاريف للمواد المدرجة في جداول مرقمة تابعة لكل تعريف 

كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة : والمواد المخدرة 
  .)2(افق لهذا النظامالمر) 1(في الجدول رقم 

والتعريف القانوني للمخدرات يشر إلى أن هناك مجموعة من المواد تسبب اإلدمان، 
و تسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو زراعتهـا أو تصـنيفها إال ألغـراض    
يحددها القانون، وال تستعمل إال بواسطة من يرخص له بذلك وتشتمل هـذه المـواد   

والمنشـطات  ، والكوكائين ، وعقاقير الهلوسة ، شتقاته، والحشيش على األفيون وم
والمنومات ضمن المخدرات على الرغم مـن  ، والمهدئات ، ولكن ال تصنف الخمر 

  . )3(أضرارها، وقابليتها إلحداث اإلدمان

                                                 
 .32-31، 2003ط، .بابكر ، كمال عمر ، معاً لكشف خماطر املخدرات، دار عزة ، اخلرطوم ، د)  1(
 .هـ 7/8/1426وتاريخ  39/نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية السعودي رقم م)  2(
م، 1985، املخدرات والعقاقري املخدرة، الكتاب الرابع ، الريـاض،  كتب مركز  أحباث مكافحة اجلرمية سلسلة)  3(

20 . 
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وعرف القانونيون المخدرات بتعاريف مختلفة ، وإن كانت متقاربـة فـي معانيهـا    
  . ومدلوالتها 

ويحظـر  ، درات مجموعة من المواد تسبب اإلدمان وتسمم الجهاز العصـبي  فالمخ
أو صناعتها إال ألغراض يحـددها القـانون وال تسـتعمل إال    ، تداولها أو زراعتها 

  . )1(بواسطة من يرخص له بذلك

  : كما عرف الدكتور سعد المغربي المخدرات بأنها 

أو مسكنة من شـأنها إذا  ، أو مستحضر تحتوي على جواهر منبهة ، كل مادة خام 
استخدمت في غير األغراض الطبية والصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالـة مـن   

  . )2(أو اإلدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسمياً ونفسياً واجتماعياً، التعود 

ومما سبق يتضح عدم وجود تعريف موحد ومتفق عليه من قبل الهيئـات الدوليـة،   
انون نظراً الختالف المجتمع الدولي وتباينه في التحديد الدقيق لمـا  وكذلك رجال الق

يعد مخدراً وما ال يعتبر كذلك ، وأيضاً تعدد وتنوع المواد المخدرة، واخـتالف مـا   
تحدثه من تأثير ، فمن التعاريف عام ينقصه التحديد ، فقد يدخل فيه مواد ال يمكـن  

رى فتخرج من المواد ، ما هـو  إدخالها ضمن المخدرات، وقد تخصص تعاريف أخ
  . اإلدمان عليها  وإمكانيةثابت بال ريب خطرها 

                                                 
 .  404،  شالل ، نزيه ، القاموس اجلزائي التحليلي، مرجع سابق)   1(
  .39-38م ، 1984،  2املغريب ، سعد ، ظاهر ة تعاطي احلشيش ، دار الراتب اجلامعية ، بريوت ، ط)   2(
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  المطلب الثاني

  لمحة تاريخية موجزة عن نشأة المخدرات 

عند الحديث عن تاريخ المخدرات وظهورها ، ومعرفة اإلنسان لها ، فإنـه يمكـن   
منـذ آالف   ظاهرة قديمة عرفها اإلنسـان  بأن استعمال المخدرات وتعاطيها  القول

السنين، وذلك بعد أن عرف بعض النباتات واألعشاب التي كان لهـا أثرهـا علـى    
الحيوان، فبدأ اإلنسان باستعمالها للعالج أحياناً ويذكر بأنها استخدمت فـي بعـض   

انتبه لذلك  ن لهذه النباتات من تأثير تخديريولما كا. الطقوس السحرية أحياناً أخرى
اتات وقاموا بتحليلها، واستفادوا منها فـي أغـراض طبيـة    العلماء وحددوا تلك النب

وعالجية، مثل تخفيف اآلالم المرضية ، أو إجراء العمليات الجراحيـة ومـن ثـم    
الستخالص المواد الفعالة منها، واستخدامها فيمـا   ؛ازدهرت زراعة بعض النباتات 

  . يخدم األغراض الطبية

المخدرات الطبية مثل الحشـيش   باستخدام ن البداية كانت قبل آالف السنين ونجد بأ
  . فيون واأل

، وتتبـع الفصـيلة    Paparer somniferumوتعرف شجرة الخشخاش علمياً باسـم  
أبو (الخشخاش في كثير من المناطق  ويسمى Famm .paperveraceeaالخشخاشية 

  .  )1(نتيجة لما يحدث من خدر ونوم) النوم

الخشخاش ، وتظهر على شـكل عصـارة    أما األفيون فيستخرج من كبسولة شجرة
ومن ثم تتجمد فتتكون على شكل عجينة وتعتبر مادة المورفين هي المادة الفعالة في 

  . عجينة األفيون 

ومن ثم طور الطب هذه المواد، وعمل على إخضاعها للتجارب والتحاليل المخبرية 
  . لرفع مستوى االستفادة منها 

                                                 
 .79، 1408،  1البار ، حممد علي ، املخدرات اخلطر الداهم ، دار العلوم ، بريوت، ط)   1(
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بروز عملية إساءة استعمال العقار  يون والمورفين ستخدام الطبي لألفوكان نتيجة اال
مما سبب معه اإلدمان بين أفراد الشعوب وخاصة في  -االستعمال غير المشروع  -

  . الواليات المتحدة ودول أوروبا

هيروين في الواليـات  انتشر إدمان ال لثاني من القرن العشرين الميالديوفي العقد ا
أقل منه في الواليات المتحدة وأصـبح هـاجس   وروبا ولكن بصورة المتحدة وفي أ

  . مزعج للمسؤولين 

فبالرغم من عدم زراعته في الواليات المتحدة وأوربا إال أنه ينقل ويصنع فيها، فبدأ 
يقافاً للكمية الهائلـة  نع ومالحقتها تحجيماً لنشاطها، وإالمسؤولون في محاربة المصا

، وقد كان لهذا العمل دور في خفض من المخدرات التي تسببت في إدمان الماليين 
  . نسبة التعاطي واإلدمان

وقد كان اكتشاف الكوكا والقات متأخراً مقارنة بالتعرف على الحشـيش واألفيـون،   
ومـن ثـم تـم إجـراء     ، وكانت شجرة  الكوكا تستخدم عن طريق مضغ األوراق 

تـاج مـادة   تحليالت مخبرية على أوراق الشجرة وإضافة بعض المواد الكيماوية وإن
وضع األوراق فـي  (الكوكائين، وأما شجرة القات فيتم تعاطيها عن طريق التخزين 

  ) . فك الفم واستحالب العصارة

وظهر استغالل المخدرات كتجارة منظمة ، حيث عمل البريطانيون علـى إغـراق   
ـ   لألمبراطـور   اًكبيـر  اًالصين باألفيون، ونشر تدخينه فيها، وأحدث ذلـك انزعاج

وحاول صد الهجمة البريطانية الشرسة على بالده بإصـدار قـرار منـع    الصيني، 
استيراد األفيون، ولكن لم تفلح محاوالتـه وقراراتـه ، بسـبب المبـالغ الطائلـة      

  . للبريطانيين جراء تجارة تصدير األفيون من الهند إلى الصين 

وسعوا فالبريطانيون وبواسطة شركة الهند الشرقية سيطروا على زراعة الخشخاش و
واصـلوا  من زراعتها، وإنتاج األفيون، واستطاعوا بالمال والرشوة والخـداع أن ي 

رافضين كل الوسائل للتفاهم مع الجانب الصيني في منع  تجارتهم الوقحة والمدمرة 
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دخول األفيون للصين ألنها كانت تجارة رابحة  يجني منها البريطـانيون ماليـين   
  . الجنيهات الذهبية 

مـن   بين الصين التـي تعـاني   م 1839ك قامت حروب األفيون عام لوعلى إثر ذ
 واللتـان وبريطانيا وبمشاركة من فرنسا،  ، من جهة ويالت انتشار تدخين األفيون 

كانتا تشكالن أعظم قوة في العالم في ذلك الوقت، ولم تفلح المقاومة الصينية للقـوة  
ومعهـا   ؛ ألراضي الصـينية المواجهة بسبب عدم التكافؤ ، واستمر تدفق األفيون ل

  . حمالت التبشير 

م بدأت تجارة األفيون بالتضائل ، وكان لالتفاقيـة المبرمـة بـين    1906وفي عام 
الجانبين الدور الرئيس في هذا، والتي بموجبها تم االتفاق على أن تخفض بريطانيـا  

يين من تصدير األفيون على أن تتوقف خالل عشر سنوات كما كان النشغال البريطان
في الحرب العالمية األولى ، وانتشار استخدام األفيون من قبل األوربيين أنفسهم وهو 
الذي أشعرهم بوجوب التوقف، وشاركت األسباب الثالثة في توقف التجارة األوربية 

  . لألفيون في الصين تماماً 

 التـي  ؛ لوقف تجارة األفيونم وقعت أول اتفاقية لتسع دول أوربية 1909وفي عام 
ب تهدد الشعوب اآلسيوية، بل أصبحت تهدد الشعوب األوربية وكان خالل تلك الحر

بعد تعديل مادة األفيون، بإدخال محاليـل كيماويـة    التدميرية ، قد اكتشف المورفين
  . عليها

م األفيون والمورفين على نطاق واسع في المجال الطبي إلى انتشار اوقد أدى استخد
وتلـى ذلـك اكتشـاف    ، في الواليات األمريكية وأوروبا اإلدمان بين أفراد الشعب 

الهروين، الذي له قوة عالية جداً ، تعادل جرعة واحدة منه  ثـالث جرعـات مـن    
  . المورفين

لهـا نفـس    لى استخدام مركبات كيميائية بحتةثم تطورت أساليب التخدير بعد ذلك إ
نسـبة إلـى   ) ات البيضاءالمخدر(فاعلية هذه المواد، وعرفت باسم المواد التخليقية 
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) الببتـدين (عندما أمكن تركيـب مـادة   ) م1936(لونها، حيث تم اكتشافها في عام 
المخدرة، وكانت آثارها شبيهة بآثار المورفين، ثم أعقب ذلك سيل ال حصر له مـن  
هذه المواد، ولم يكن الغرض من تصنيعها التعاطي ، بل كان علمياً بحتاً ، وبالتطور 

ظهر العديد من أنواع العقاقير المهدئة، والعقـاقير   الكيميائية والطبية لحتمي للعلوما
المنومة والعقاقير المنشطة، ولها خاصية اإلدمان، ما يمكن أن يجعلها مجاالً فسـيحاً  

  . )1(للتجارة غير المشروعة

وتهريبهـا  ، وصناعة المخـدرات  ، وتفشت زراعة ، وعلى مرور السنين ظهرت 
القضايا الالمعة التي يحسب لها دوليـاً ، فعقـدت المـؤتمرات     وإدمانها، فكانت من

  . ووقعت العديد من المعاهدات واالتفاقيات الدولية

  

                                                 
، 2000،  1، القـاهرة ، ط للنشرالكتاب  حممد، وآخر، املخدرات بني الدين والطب، مركز حسين الرودي،)  1(

11. 
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  المطلب الثالث 

  أنواع المخدرات وتقسيماتها

  

، وذلك وفق المعيار الذي يعتمد عليه الكتابات عن أنواع المخدرات وكثرت تعددت 
  . الكاتب في تصنيفها 

أو اثنين أو أكثر في ذكر أنواع المخدرات وتقسـيماتها،  ، على معيار  فيعتمد الكتاب
كبـرى وأخـرى    مخدراتفهناك التقسيم حسب درجة خطورة المادة المخدرة فهي 

  . صغرى
وتقسيم يعتمد على لون مادة المخدر، فيقسمها إلى مخـدرات بيضـاء ومخـدرات    

  . سوداء
نسان المتعاطي لهـا إلـى أربعـة    كما أنها تنقسم من حيث الجانب التأثيري على اإل

  : أقسام
  .المهبطات  -ب      .القنب ومشتقاته  -أ
  .مواد الهلوسة  -د      .المنشطات  -ج

 ، إلى مخـدرات طبيعيـة   :ت حسب معيار مصدر المادة المخدرة وتنقسم المخدرا
  . ومخدرات صناعية ، ومخدرات نصف طبيعية 

  . ومواد نفسية، مخدرات  :ة إلى وتنقسم أيضاً حسب معيار نظام الرقابة الدولي

وبالنظر إلى هذه التقسيمات السالف ذكرها، فإننا سوف نعتمد ونشـير بشـيء مـن    
التوضيح في هذه الدراسة إلى التقسيمات األكثر شيوعاً في الكتـب التـي تناولـت    

  . موضوع أنواع المخدرات، وهو ما يعول عليه كثيراً في الدراسات األكاديمية

بحسب مصدر المادة ومعيار نظام الرقابة الدولية، وذلـك   ان األخيران وهما التقسيم
  : على النحو التالي 
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  : المخدرات من حيث مصدرها : أوالً 

تنقسم المخدرات من حيث مصدرها، واألساس المعتمد عليه في الحصـول عليهـا   
  : وإيجادها إلى ثالثة أقسام كاآلتي 

  . المخدرات الطبيعية  -1

  ) . نصف تصنيعية(النصف طبيعية ، أو  المخدرات -2

  . المخدرات الصناعية  -3

  : المخدرات الطبيعية  -1

ونقصد بها النباتات التي تحتوي أوراقها على المادة الفعالة المؤثرة علـى اإلنسـان   
  . فيقدم على تعاطيها مباشرةً ، وتحدث له فقدان جزئي أو كلي للوعي بصفة مؤقتة

  : لتالية ويندرج فيها األصناف ا

  ) . الحشيش(نبات القنب الهندي  -أ

  ) . األفيون(نبات الخشخاش  -ب

  . نبات الكوكا -ج

  . نبات القات  -د

  : وسوف نعرض لكل صنف من األصناف  سالفة الذكر بشي من التوضيح 

  ) : الحشيش(نبات القنب الهندي  -أ

لقنـب الهنـدي   تطلق كلمة الحشيش في اللغة العربية على العشب، ويسمى نبـات ا 
برياً، ويرى بعض  لقوا عليه هذا االسم لكونه نباتاًبالحشيش، وعندما عرفه العرب أط

العبرية ، ومعناها فرح، ويسـمى  ) شيش(الباحثين أن كلمة حشيش مشتقة من كلمة 
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ومعناها الـدواء، ويطلـق عليهـا األمريكيـون     )  Ma-yo(في اللغة الصينية مايو 
أو النبـات  ) المستعبد(وقد قصد بها معنى ، ) Marihuara(والكنديون اسم مارهوانا 

  . )1(الذي يعبد 

ولهـا  ، والقنب الهندي عبارة عن شجيرات يتراوح طولها بين متر وخمسة أمتـار  
زهور خضراء مستديمة طوال السنة ، لزجة الملمس ، يميل لونها لألبيض، ولهـا  

نوياً، له سوق خشـنة  وهو نبات حولي ، فهو يزرع وينبت ويموت س. رائحة خاصة
  . تؤخذ منها اآللياف لصناعة الحبال 

 19وقد عرفته االتفاقية الدولية التي انتهى إليها مؤتمر األفيون المنعقد في جنيف في 
  : م  بأنه 1925فبراير سنة 

أو المثمرة من السيقان اإلناث لنبات الكنـابيس سـاتيفا   ، الرؤوس المجففة المزهرة 
  .  )2( )ه الصمغية الذي لم يستخرج مادت

كما أنه يزرع في أماكن كثيرة في العالم ، مثل باكستان وافغانستان والهند وإيـران  
  . وتركيا ولبنان وشرق آسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك ، وفي أماكن أخرى 

وينتشر استعمال الحشيش اليوم في مناطق شاسعة ، في العالم ، ويعـرف بأسـماء   
  : بعض األسماء في الوطن العربي بشكل خاصكثيرة جداً ، نذكر منها 

  . في مصر والمغرب والجزائر : الكيف  -1

  . في سورية ومصر ولبنان : الحشيش  -2

  . في السعودية : الجنزفوري  -3

                                                 
 .37هـ ، 1409، 1سليم ، سلوى علي ، اإلسالم واملخدرات، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط)   1(
هــ ،  1404، 1ني ، عزت ، املسكرات واملخدرات بني الشريعة والقانون ، دار الناصر، الرياض ، طنحس)   2(

190. 
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وقد (يطلق هذا االسم على األوراق واألزهار والسيقان المستعملة معاً ، : البنج  -4
  ) . ران أيضاً أطلق العرب اسم البنج على نبات الشيك

ويطلق هذا االسم على المادة الراتنجيـة المسـتخرجة مـن    ) : الغانجا(الجانجا  -5
  . األزهار واألوراق الصغيرة فقط 

  . في السودان : البانجو  -6

  . في تركيا : الحقبك  -7

  ) . ربما ألنه يأتي من تكرور(في تونس : التكروري  -8

واألغصـان  ، واألوراق ، مجموعة األزهـار  يطلق هذا االسم على : الماريوانا -9
عندما تستعمل كلها مع بعضها، ويسرى استعمال هذه التسمية ، في الواليات المتحدة 

  . األمريكية وأوربا خاصة 

  .)1(في المكسيك ) : Grifa(الجريفا  -10

، لم يكن يعرف في المملكـة  بأن الحشيش  - *وذلك خالل عمله -ويرى الباحث  
عودية باسم الجنزفوري ، وإنما كان االسم السائد والمتعارف عليـه فـي   العربية الس

  . هو الحشيش  عاطين والمروجينوبين المت، الكتابات الرسمية 

ـ   غ ويستعمل الحشيش بعدة طرق ، وأشهرها طريقة التدخين ، وذلك بخلطه مـع تب
نقـع  حيان أخرى بخلطه مع األفيون، وعن طريق وفي أ -السجائر العادية-الدخان 

نباتات القمم المزهرة في الماء ، فيكون شراب يمزج مع المشروبات كالبرتقـال أو  
مع الكحوليات، وفي مناطق من العالم يتم تعاطيه باألكل مع الطعـام وخلطـه مـع    

                                                 
 . 93-91هـ ، 1413،  1الشيطان ، دار النفائس ، بريوت ، ط عرموش ، هاين ، املخدرات امرباطورية)   1(
هـ ، وعمل يف املكافحة 1408الباحث من ضباط جهاز مكافحة املخدرات باململكة العربية السعودية من عام  *

 .امليدانية، والتحقيق يف قضايا املخدرات، قبل تويل هيئة التحقيق واالدعاء العام ، التحقيق فيها 
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  . الحلويات

ويرجع تحديد طريقة التعاطي إلى المكان المستخدم فيه الحشيش، فمـا يكـون مـن    
، قد يختلف في األماكن البعيدة جـداً عـن مـواطن    تعاطي في أماكن زراعة القنب

يئاتهم والوضـع  الزراعة المهرب إليها ، كما يرجع إلى األفراد أنفسهم ورغباتهم وب
  . في مكان التعاطي  االجتماعي السائد 

باختالف قوتة وطبيعة جسـمه وصـحة    لف أثر الحشيش على جسم المتعاطي ويخت
لتي يتعاطاها ، كما أن لنوع الحشيش المسـتخدم  المتعاطي العامة ، وتحمله للكمية ا

  . الدور األبرز فيما يخلفه من تأثيرات على جسم المتعاطي 

وتكون بداية التأثير شعور بالنشوة والتحليق مع أحالمه ويشعر بالتميز ، ثم يتحـول  
للشعور بالنعاس ، وقد يستسلم للنوم ، وقد يصاب بجفاف في الحلق وعطش وتعرق، 

وأحمـرار فـي العيـون ، وغثيـان     ، والتنفس ، وسرعة في النبض ، في الرأس 
وإحساس بالقيء، وانعدام التركيز في تحديد الزمان والمكان، ويزداد تأثير الحشيش 

  . كلما زيد من كمية التعاطي، فيصاب المتعاطي بهالوس سمعية وبصرية

  ) : األفيون(نبات الخشخاش  -ب

وتتبـع الفصـيلة   ) Papaver sominifirum(تعرف شجرة الخشخاش علميـاً بــ   
نتيجة لما يحدثـه  ) أبو النوم(الخشخاشية ، ويسمى الخشخاش في كثير من المناطق 

  .  )1(من خدر ونوم

) الكبسـولة (ويستخرج األفيون من شجرة الخشخاش ، وذلك بتشريط ثمرة الشجرة 
وفـي   بنـي للويميل لونها  فتتجمدبالمساء فتخرج مادة صمغية بيضاء تترك للصباح 

الصباح وقبل اشتداد حرارة الشمس والتصاق المادة في الكبسولة يتم جمعها ، وهـو  
وال يستفاد من الشجرة على اإلطالق عدا استخالص هذه . ما يسمى بعجينة األفيون 
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  . العصارة من الكبسولة 

إن الموطن األصلي لبنات الخشخاش هو آسيا الصغرى، وانتشر منها شرقاً وغرباً، 
انتشر في مرحلـة  قل إلى الهند وإيران وأفغانستان وتركيا والعراق وغيرها، ثم فانت

لذهبي، وهي الوس لعالم كله ، وتعتبر البالد التي تسمى المثلث االحقة، في أرجاء ا
بشكل خاص، والبالد التي تسمى الهالل الـذهبي وهـي باكسـتان     وتايالند وبورما

في ) المهرب(بر مصدر لألفيون المحظور أك غانستان وإيران وتركيا بشكل عام وأف
لكن بعـض   .سيك العالم اليوم ، كما توجد زراعة واسعة للخشخاش في لبنان والمك

  . )1()بعد الثورة اإلسالمية(الدول تمنع زراعته أحياناً، كما حدث في تركيا وإيران 

أكبـر  وتعتبر الهند اليوم أكبر زارع للخشخاش المرخص في العالم ، وبالتالي فهي 
مصدر لألفيون المخصص لصناعة األدوية النظامية، فقد منحت الحكومة إجـازات  

قرية، وبـذلك تنـتج   ) 6.900(عائلة في ) 170.000(زراعة الخشخاش ألكثر من 
الهند آالف األطنان من األفيون الخام ، وتتم عملية الزراعة وجني المحصول كلهـا  

ومة، ورغم ذلك فـإن قسـماً مـن    تحت إشراف ومراقبة صارمة جداً من قبل الحك
  . )2(األفيون يتسرب إلى األسواق المحلية المحظورة

أو مـع  ، ويتم تعاطيه بعدة طرق مثل البلع أو الحقن في الوريد بعد إذابته في الماء 
حتاج لطريقة يأو بطريق التدخين وهي طريقة قليلة حيث أنه ، المشروبات الساخنة 

عن طريق وضـع قطعـة مـن     هضهم يستخدمومهارة معينة ، وبع ةتحضير خاص
  . فيون تحت اللسان لمدة طويلة، وخاصة في مناطق الزراعة واإلنتاج األ

 ، وعرق ولعاب غزيرين، وبطء في النبض ، ويؤدي تعاطيه إلى ضيق حدقة العين 
مما قد يؤدي  ؛ والتأثير على مراكز التنفس في المخ، ونوبات من الصرع والتشنج 

  . إلى الوفاة 
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وهنا آثار عامة مشتركة لوحظت على أغلب المتعاطين، ومتفق عليهـا فـي كافـة    
الدراسات العلمية الخاصة بهذا المخدر، وهذه اآلثار يتركها إدمـان األفيـون علـى    

  : شخصية المدمن وهي 

  . والتوتر واالنفعال ، العصبية والحساسية الشديدة  •
 . توى اإلنتاج واإلهمال وانخفاض مس، سوء الخلق وعدم االكتراث  •

 . ضعف القدرة على التكيف والتوافق االجتماعي  •

التدهور االجتماعي واالقتصادي الذي يؤدي بالكثير من المدمنين إلى التعطل  •
 . )1(والبطالة والطفيلية

ولم يعرف في عالم المخدرات أكثر من األفيون ومشتقاته سيطرة واستعباد لإلنسـان  
وإمكانيـة  ، وقـوة تأثيرهـا   ، نظراً لسرعتها  شك تأثير تكون خاتمته الهالك والو

  . اإلدمان عليها من الجرعة الثانية أو الثالثة تقريباُ 

فيون المورفين والهروين والكودايين ، وسوف يتم الحديث عنها في ومن مشتقات األ
  . قسم المخدرات النصف طبيعية 

  : نبات الكوكا -ج

عشر قرناً من الزمان، وذلـك فـي    ةسعرف اإلنسان نبات الكوكا منذ أكثر من خم
رة الكوكا شجرة مقدسة في حضـارة  وكانت شج .يفيا وبيرو في أمريكا الالتينية بول
القديمة المعروفة في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، كما توجـد أنـواع   ) النكاأ(

أخرى من األشجار ذات اللون األحمر في الساق تنمو في مناطق جبلية أكثر جفافـاً  
ونسـبة لخصائصـها   ) Tenes Exthyloxylon Novograna(أهمها النوع المسمى 

المنشطة والتخديرية كانت تستعمل في العالج الطبي لكثير من األمراض كما كانـت  
) أنتـي (تقول أن اإلله ) أالنكا(الدينية، وقد كانت أساطير هنود تستعمل في الطقوس 

اومة متاعب الحياة من جوع وعطش أوجد شجرة الكوكا ليساعد شعب أالنكا على مق
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  . )1(وتعب

سم ، وأوراقها طويلة، وتحتوي األوراق فقط دون  150يصل طول نبتة الكوكا إلى 
غيرها من أجزاء النبتة على مادة الكوكايين، والطريقة الشائعة لتعاطي أوراق شجرة 

ـ  ايين، الكوكا، مضغها بالفم واستحالب عصارة األوراق، المحتوية على مادة الكوك
  ) . التخزين(وهي شبيهة بطريقة تعاطي القات تقريباً 

  : نبات القات  -د

القات نبات ال يزيد ارتفاع شجرته عن المتر الواحد، كثير األغصـان، وهـو مـن    
النباتات المصنفة ضمن النباتات المنبهة ، وكان يزرع في الحبشة ثم انتقلت زراعته 

  . إلى اليمن وزاد انتشارها في اليمن 

ويتم تعاطيه عن طريق التخزين، فيوضع القات في أحد فكي الفم ومن ثـم يعمـل   
متعاطية على استحالب عصارة األوراق الناتجة من امتزاجها باللعاب، وال يلفظون 

  . التخزينة إال عندما تذوب 

أم ال، فقد تباينـت  من حيث اعتباره من المخدرات  ونبات القات ال يزال يثير جدالً 
مع العلم بأن كثيراً من الدول العربية وبعض الدول األفريقية تتعامل  ذلك ؛الدول في 

  . معه باعتباره من المخدرات

  ) : نصف تصنيعية(المخدرات النصف طبيعية أو  -2

ويقصد بها مجموعة من المخدرات  التي استخلصت من النباتات الطبيعية صناعياً ، 
النباتات  مواد صناعية كيميائيـة زادت   ة الفعالة الموجودة فيحيث أدخل على الماد

  : ألهم تلك العقاقير  اًنورد فيما يلي ذكر .من تأثيرها 
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  : المورفين  -أ

وإذابته فـي   ،يستخلص المورفين من األفيون، وتم اكتشافه عن طريق حل األفيون 
وإخراجه  جارب من قبل مكتشف مادة المورفين ؛سائل حمضي، والقيام بعدد من الت

  . كل بلورات بيضاء على ش

وللمورفين عدة طرق لتعاطيه ، ومنها أنه يتم تعاطيه بالبلع عن طريق الفم أو شربه 
مع السوائل، وكذلك بالتدخين ، أو يؤخذ عن طريق الحقن تحت الجلد، وتعتبر هـذه  
الطريقة أكثر شيوعاً في العالم لسرعة الحصول على اإلثارة المنشودة، إال أن هـذه  

بسبب استعمال أدوات غير صحية  تسبب دائماً حدوث خراريج ؛ –لحقن ا –الطريقة 
خاص، وقـد  وكثرة عدد مرات التناول، واستعمال الحقنة في برواز لعدة أش) معقمة(

  . انتقال األمراض بين مدمني المخدرات يكون وراء تلك الطريقة 

  : الهيروين  -ب

من مستشفى سـانت   wrightيت اكان أول من حضر مادة الهيروين هو الدكتور ر
يت من استخالص مـادة  ا، وقد تمكن الكيميائي ر1874ماري في لندن ، وذلك عام 

  . )1(بخلطة بحامض الخليك) . وأي استيل مورفين(ثنائي خلين المورفين 

وهناك أنواع عديدة من الهيروين، فهو ال يقتصر على المسحوق األبيض فقط، بـل  
هذه الكبسوالت على مادة الهيروين ممزوجة بماد هناك منه كبسوالت للبلع، وتحتوي 

وهـذه النوعيـات   ) نوع من السكر(أخرى كالكافيين، وأحياناً يمزج بمادة الالكتوز 
  . )2(تعتبر أقل جودة من المسحوق األبيض ولذلك تكثر الوفيات بين مدمنيها

كثـر  ويتم تعاطيه عن طريق الحقن أو الشم، وغالباً ما تكون طريقة الحقن هـي األ 
شيوعاً بين مدمني المخدرات، وهي طريقة تختلف في أعدادها من شـخص آلخـر   
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حسب ظروف المدمن النفسية والجسمية التي تتحكم فيه نتيجة تعرضـه لألعـراض   
االنسحابية، فيلجأ إلى استخدام مواد وأدوات ملوثة بعيداً عن تطبيق قواعد التطهيـر  

حوق على زجاج أو طاولة مصـقولة،  والتعقيم، أما طريقة الشم فتكون بوضع المس
أو وضـع مـادة   . نف بواسـطة أنبـوب   ل خط ومن ثم يقوم بشمه وسحبه باألبشك

الهروين على قصديرة ويسخنها من األسفل بنار هادئة، وعنـدما يتطـاير هبـاب    
  . الهروين يتبعه المدمن بأنفه ويستنشقه 

  : الكودائين  -ج

فيون بتركيز ضعيف وله خواص تشبه يوجد الكودائين في نبات الخشخاش، وفي األ
خواص المورفين، ويؤخذ بالحقن تحت الجلد أو االستنشاق وله تأثيره التخديري على 

عكـس  (العصبي  زوينشط الجها. الفرد ، مع التنبيه والشعور بحسن الحال والنشوة
سرعة ضـربات القلـب،   وشحوب اللون و، فيسبب اتساع حدقة العين ، )المورفين

يط في درجة الحرارة، ويشعر متعاطيه بنشوة مباشرة ومناعة ضد التعب ارتفاع بسو
  . )1(واإلرهاق مع قوة عقلية واضحة والدقة والبراعة في األفكار واتخاذ القرارات

  : الكوكائين  -د

الكوكائين يستخرج من أوراق شجرة الكوكا بطريقة كيمائية، ويعد مفعوله أقوى من 
  . مفعول األوراق بأضعاف كثيرة 

وعرفت أوربا الكوكائين في منتصف القرن التاسع عشـر، حـين أقـدم الصـيدلي     
الفرنسي، أنجلو مارياني  على زراعة نبات الكوكا، واستخرج منه عصارته لصـنع  
مستحضرات مختلفة، وساد االعتقاد في ذلك الوقت أنها تشـفي مـن كـل شـيء،     

م، 1884رة في عام م واستخدم الكوكايين كمخدر موضعي في عمليات العيون ألول
  . )2(بعد أن تبين أن له أثار جانبية ضارة  وتم اكتشاف خطره
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ويذكر بأنه يتم تعاطيه بالحقن لوحده ، أو خلطه مع الهيروين للبحث عـن سـرعة   
وزيادة قوة في التأثير، وكذلك يتم تعاطيه عن طريق التدخين وخلطه مع الماريوانـا  

  . االستنشاق ومن الطرق أيضاً . أو التبغ العادي

رها من المخدرات النصف تصـنيعية،  وهناك أنواع عديدة ومختلفة في أسمائها وتأثي
بمثـل   سائدة في التعاطي واإلدمان عليها ؛كتشفها العلماء ، ولكن لم تكن مشهورة وا

  . ما هو عليه الحال بالنسبة لألنواع السالف ذكرها 

  : المخدرات التخليقية أو الصناعية  -3

واد المخدرة التي لم يدخل في تركيبها من المواد الفعالة المستخلصـة مـن   وهي الم
  . النباتات

مشـكلة المخـدرات   (وقد أشار إلى تعريفها وتقسيماتها أحمد أبو الروس في كتابـه  
  : فقال  )واإلدمان

عنـدما اكتشـف    1936هي مواد ليست من أصل نباتي ولم تكن معروفة حتى عام 
وليس لـه  ، انيا لتسكين اآلالم بديالً لمستخلصات األفيون عقار صناعي جديد في ألم

عالقة كيميائية بالمورفين ورغم أن هذه المواد الصـناعية ليسـت مـن مشـتقات     
ا حالة هالمخدرات الطبيعية إال أنها تحدث آثاراً مشابهة تماماً للمخدرات الطبيعية أهم

  : أو االعتماد وهي على ثالثة أنوع هي " اإلدمان"

  . ئات المهد •
 . المنشطات •

 . المنومات  •

  : المهدئات  -

وهي تستعمل في األغراض الطبية مثل الفـاليوم ولهـا    –وتوجد منها أنواع كثيرة 
  . تأثير مهبط على الجهاز العصبي 
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  : المنشطات  -

وأمفيتـامين   –وتستعمل كمنشط لألعصاب مثل الماكستون فوردت وميثامفينـامين  
والديفيتامن وتدخل بعض هذه المخدرات ضمن بعـض   والنزورين والدكسامفينامين

األدوية الطبية المشروعة مثل األبفيدرين وتؤثر على الجهاز العصـبي المركـزي   
  . وتسبب حالة التهيج 

  : المنومات  -

ألغراض الطبية المشروعة ومنها أنواع عديـدة  وهي العقاقير المستعملة في بعض ا
  . مثل السيكونال

المخدرة الصناعية من المواد المؤثرة على الحالة النفسية وبسببها وتعتبر هذه المواد 
 1971أبرمت اتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية التي عقدت في فينـا سـنة   

وأدخلت ضمن جداول المخدرات وهي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويؤدي 
  . )1(أثرها إلى إبطاء النشاط الذهني

  : وفق معيار نظام الرقابة الدولية  المخدرات: ثانياً 

  : وفق هذا المعيار فإن المخدرات تنقسم إلى 

  :  مخدرة عقاقير -1

الوحيـدة   ول والثـاني الملحقـين باالتفاقيـة   األ ينوهي المواد المدرجة على الجدول
ـ  م 1972م ، المعدلة ببروتوكول 1961للمخدرات لعام  ام الرقابـة  ، وتخضـع لنظ

في هذه االتفاقية وما سبقها من اتفاقيات لم تلـغ أحكامهـا    يهالدولية المنصوص عل
  . مثل القنب والكوكايين وورقة الكوكا واألفيون  االتفاقية الوحيدة للمخدرات
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  : المواد النفسية  -2

م ،  1971وهي المواد المدرجة على الجداول الملحقة باتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 
وهو نظام أخف من ،  في هذه االتفاقية المنصوص عليه والتي تخضع لنظام الرقابة

ومن هـذه المـواد األمفيتامينـات    ، نظام الرقابة الذي تخضع له العقاقير المخدرة 
 . )1(والباربيتيورات
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  املبحث الثاني 
  المقصود بترويج المخدرات وأساليبه 

  وحجمه في دول مجلس التعاون الخليجي
  

  :  وفيه المطالب التالية
  . تعريف االتجار بالمخدرات: المطلب األول 
  . واالتجار بالمخدرات، صور وأساليب الترويج : المطلب الثاني 
حجم تجارة المخدرات في دول مجلس التعاون : المطلب الثالث 

  . الخليجي 



א        א מ א א א א א

 

  المطلب األول

  تعريف االتجار بالمخدرات 

  : تعريف االتجار في اللغة 

  : ف الراء فصل التاء جاء في لسان العرب، حر

تَجر تَجراً وتجارةً، باع وشرى، وكذلك اتَّجر وهو افْتعل، وقـد غلـب علـى    : تجر
  : الخَمار، قال األعشى 

  ُأمان، موروداً شَرابه  ولَقَد شَهِدت التَّاجِر الْـ    

  : والعرب تسمي بائع الخمر تاجراً، قال األسود بن يعفر... 

  .مذالً بمالي، لينا َأجيادي  على التَّجارِ مرجالًولقد أروح     

ورجل تاجر، والجمع تجار، بالكسر والتخفيف، وتُجـار  . أي مائالً عنقي من السكر
وقيل أصل التاجر عندهم الخمار يخصونه به مـن  ... وتَجر، مثل صاحب وصحب 

  .  )1(بين التجار

  : في االصطالح  بالمخدرات االتجار

ر بالمخدرات أو المفترات، أن يقوم شخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليـات  االتجا
تجارية معتادة قاصداً أن يتخذ منها حرفة معتادةً له، ويلزم فضالً عن تعدد العمليات 
أن ينتظمها غرض محدد، وأن يكون الجاني كرس نشاطه بصفة معتادة للقيام بهـذا  

  .)2(لمفتراتالعمل، والتعيش عن طريق جلب المخدرات أو ا

                                                 
 ).حرف الراء، فصل التاء املثناة(، 4/89ين، لسان العرب، مرجع سابق، ظور، مجال الدابن من) 1(
 .85الرودي ، حسين، وآخر، املخدرات بني الدين والطب ، مرجع سابق، ) 2(
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هو مزاولة أعمال التجارة بتقديم السلع إلى الغير بمقابل بطريـق البيـع   : واالتجار
  . )1(والشراء

استخدمت كلمة الترويج بشكل واسع من قبل كثير من فئات المجتمع، وذلك في وقد 
تخاطبهم، كوصفهم السلعة التي يكثر تداولها واستخدامها بأنها رائجة، أو في وصف 

نها رائجة ومنتشرة، وتكون الكلمة في ترويج المخـدرات بمعنـى نشـرها    أخبار بأ
  . وتوزيعها وبيعها

ويقصد بها المتاجرة والبيع والشـراء فـي المـواد    ) ترويج(كما كثر استخدام كلمة 
  . المخدرة

  :  بهاوتطلق كلمة الترويج في أعمال التجارة والتسويق فيقصد 

 ، ه ووظائفه، ومزاياه وكيفية اسـتخدامه عملية تعريف المستهلك بالمنتج وخصائص
وأماكن وجوده بالسوق وأسعاره باإلضافة إلى محاولة التأثير على المستهلك وإقناعه 

  . )2(بشراء المنتج

  : ويمكن تعريف نشاط الترويج بأنه 

، أو تذكير األفراد بقبول ، نشاط االتصال التسويقي الذي يهدف إلى إخبار أو إقناع 
  . )3(أو بالتوجه أو باستخدام منتج أو فكرة أو مؤسسة، راء أو بإعادة الش

  : في القانون  بالمخدرات االتجار

يقصد باالتجار بالجوهر المخدر، أن يقوم الشخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليات 
فال تكفي لثبـوت االتجـار   . تجارية متعددة ، قاصداً أن يتخذ منها حرفة معتادة له 

                                                 
ولد حممدن ، حممد عبد اهللا ، جترمي االجتار بالنساء واستغالهلن يف الشريعة اإلسالمية، الرياض ، جامعة نايف ) 1(

 .171هـ ، 26/1/1425-24، ندوة يف  بيةالعر
 .35ت، .ط ، د.أبو عفلة ، عصام الدين أمني ، الترويج، مؤسسة حورس الدولية ، القاهرة ، د) 2(
 .35املرجع السابق نفسه ، ) 3(
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تصال بينهـا، وإنمـا   ليات متفرقة في أوقات متقطعة ال اة عموال عد ، عملية واحدة
يلزم فضالً عن تعدد العمليات أن ينتظمها غرض محدد، هو أن يكون الجـاني قـد   

واالرتزاق منه والتعيش عن طريقـه،  ، كرس نشاطه بصفة معتادة للقيام بهذا العمل 
فقـد يحتـرف    وال يشترط بعد ذلك أن يكون هذا النشاط هو حرفة الشخص الوحيد،

الشخص عدة حرف من بينها التجارة دون أن يمنع ذلك من اعتباره تاجراً، سواء في 
  . )1(ذلك كانت الحرفة التجارية هي حرفته الرئيسية أو كانت حرفة ثانوية

واالتجار مصدر يقصد به البيع والشراء بقصد الحصول على ربح، وهـو التجـارة   
تجـارة مشـروعة، كاالتجـار فـي السـلع      وإذا كان محل التجارة مشروعاً كانت 

والبضائع، أما إذا كان محل التجارة غير مشروع فهـي تجـارة غيـر مشـروعة     
كاالتجار في المخدرات واالتجار في بني البشـر، ومنـه االتجـار فـي النسـاء      

  .  )2(واألطفال

تصال المتهم بالمخدر كان بقصد تقديمـه للغيـر   اويتحقق قصد االتجار إذا ثبت أن 
  . )3(بل، سواء حصل فعالً على هذا المقابل أم البمقا

هو التعامل في المخدرات سواء بالبيع، أو الشراء، أو : في المخدرات ومعنى االتجار
أو النقل، وقد يكون االتجار مشروعاًً أي يـتم  ، أو التصدير  ، أو االستيرد، التنازل 

وع، وهو ما يكون مخالفـاً  بة الحكومية المحلية والدولية أو غير مشرافي نطاق الرق
  . )4(للقوانين المحلية وخارجاً على نظام الرقابة الدولي

                                                 
، ط.د، اإلسكندرية ، املكتب املصري احلديث ، جرائم املخدرات والتهريب اجلمركي والنقدي ، عوض ،حممد ) 1(

  ).مبادىء القانون التجاري، مصطفى طه / نقال عن . (   49،م 1966
عرفة ، حممد السيد، جترمي االجتار باألطفال يف القوانني واالتفاقيات الدولية، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم ) 2(

 . 91هـ ، 26/1/1425-24االمنية، ندوة يف 
 .95، 1973، 1التشريع اللييب ، املكتبة الوطنية، ليبيا ، طالدهيب ، إدوارد غايل ، جرائم املخدرات يف ) 3(
ت، .ط، د.فتح الباب ، حسن ، وآخر ، املخدرات سالح االستعمار والرجعية ، دار الكتاب العريب، مصر، د) 4(

135. 
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كل صور التعامل بالمواد المخدرة التي يكون فـي  : ويقصد باالتجار غير المشروع 
  . )1(إجرائها مخالفةًً للقوانين المحلية، أو خروج على نظام الرقابة الدولي

                                                 
 . 99 ت،.ن، د.، داخلطيب، إمساعيل، املسكرات بني الشرائع السماوية والقوانني اجلنائية) 1(
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  المطلب الثاني 

  تجار بالمخدرات يج واالصور وأساليب الترو

  

إلى طرق عديـدة   واالتجار غير المشروع بالمخدرات تتعدد صور وأساليب الترويج
مروجو المخدرات في وسائل إيصال المـادة المخـدرة    ويتحايلال يمكن حصرها، 

تضليل رجال المكافحة من الوصول إليهم  بذلكيهدفون  . للمتعاطي، وتغيير الطرق
الوصول إليهم وضبطهم، يكونـون قـد تحوطـوا ألنفسـهم      وضبطهم، ثم إذا ما تم

  . لإلفالت من العقاب القانوني، كاستخدام األطفال والنساء في الترويج 

  : وهنا نشير لبعض األساليب الشائعة في ترويج المخدرات وهي 

  : البيع والشراء  -1

جين بـين المـرو   ي جرائم ترويج المخدرات وتـداولها وهذا األسلوب هو األكثر ف
  . والمتعاطين للمادة المخدرة

وال يشترط أن يحصـل   ،فالصورة المألوفة للتعامل في المخدرات هي البيع والشراء
 تسليم فعلي وال رمزي للمخدر، والتسليم األخير كتسليم مفتاح دوالب أو صندوق به

لمتهم لذا كان تسليم ا.... نعقاد البيع حصول تسليم ماالمخدر المبيع، ألنه ال يشترط ال
ن ريمتين تامتين ال جريمـة واحـدة، أل  للمخدر بعد تمام االتفاق على شرائه يكون ج

تفاقه جدياً على شرائه هـو  تامة، واوصول المخدر إلى يده بالفعل بتسلمه إياه حيازة 
  . )1(شراء تام

والشـراء   إلى البيـع  خدرات والمؤثرات العقلية السعوديوقد أشار نظام مكافحة الم
  . )2( فعال المجرمةعندما عدد األ.خدرة والمؤثرات العقلية الم للمواد

                                                 
 . 37، 1979،  5ؤوف، شرح قانون العقوبات التكميلي ، دار الفكر العريب ، االسكندرية ، طعبيد، ر) 1(
 .3هـ ، 8/7/1426يف  39/نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية السعودي رقم م) 2(
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والبيع عقد يلتزم به البائع، أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل 
يطلق عليه عقد البيع، أمـا بالنسـبة    عقد منظوراً إليه من جانب البائعثمن، وهذا ال

  . )1(للمشتري فهو عقد شراء

  : لبيع الوساطة في ا -2

الوساطة معناها التوسط بين طرفي التعامل لتعريـف بعضـها بـالبعض اآلخـر،     
وللتقريب بينهما في السعر، أو في شروط الصفقة بوجه عام ، ويسـتوي أن تكـون   

ر أجر ولمجرد إسداء خدمة يالوساطة بأجر، وأن يكون األجر محدداً أم نسبياً ، أم بغ
لوساطة االتصـال بالمخـدر أم ال تتطلـب    ألحد الطرفين، كما يستوي أن تتطلب ا

  . )2(االتصال به

  : بأنها  معرفةوقد جاء ذكر الوساطة في نظام مكافحة المخدرات 

التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية بمقابل أو بـدون  
  . )3(مقابل، للتعريف بين األطراف، والتقريب بينهم إلتمام الصفقة

في حظر بعض األعمال ، وعد منها التوسط ) 2مادة (في القانون الكويتي  كما جاء
  . )4(في المواد أو النباتات أو المستحضرات المخدرة

  : التنازل  -3

تصرف يتخلى به مالك الجوهر المخدر عـن ملكيتـه إلـى    ( المقصود بالتنازل أنه
  . )5()شخص آخر

                                                 
     -292، ت .د، ط .د، االسكندرية،منشأة املعارف مراد، عبد الفتاح ، التجرمي والعقاب يف قوانني املخدرات، ) 1(

 .) 2/1051جمموعة القواعد القانونية ج، م 10/11/1941نقض ، نقالعن (  293
 .39عبيد ، روؤف، شرح قانون العقوبات التكميلي، مرجع سابق ، ) 2(
 .3هـ، 8/7/1426يف  39/نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية السعودي رقم م) 3(
 ) .3مادة(مكافحة املخدرات ، وتنظيم استعماهلا ، واالجتار ا ،  ، يف شأن1987لسنة  84قانون رقم ) 4(
 .293مراد ، عبد الفتاح ، التجرمي والعقاب يف قوانني املخدرات، مرجع سابق ، ) 5(
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  .  داءأو إه ،ويأخذ التنازل صفتين، إما يكون تبادالً

  . فإذا كان التنازل عن المخدر بمقابل مخدر فهو تبادل 

أما إذا كان التنازل عن المخدر دون مقابل فهو إهداء، وهو ما يعد من أخطر وسائل 
  . ترويج ونشر المخدرات

 ، بهـدف ضـبط العالقـة    المخدرات إلى إهداء المخـدر للغيـر  حيث يعمد تجار 
مشروع اإلجرامي، أو يكون بهدف إيقاع الغير واستمرارها مع الغير للتواصل في ال

، تمهيداً إلعداده اًدائم اًجديد وعميالً في التعاطي وإدمان المخدر، وجعله صيداً سهالً
  . للمخدر لتغطية مصاريف تعاطيه اًوناشر اًمروج

  : النقل  -4

 مـن  ات العقلية في داخل إقليم الدولـة أو المؤثر، نقل المواد المخدرة : ويقصد به 
  . )1(مكان إلى آخر أو بطريق الترانزيت

: وعرف النقل في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان بأنه
  .  )2(نقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل إقليم السلطنة

مخدرات بأنـه  في تعريفها لنقل ال وتكاد تكون قد اتفقت القوانين واألنظمة الخليجية 
التجريم والعقـاب  بونقله من مكان إلى مكان آخر، وقرنته بعضها ، الحيازة للمخدر 

  . إلخ ... مع البيع والشراء والتنازل 

وهو أسلوب ماكر يتبعه تجار المخدرات، فيسخرون أشخاصاً بمقابل مبالغ ضـخمة  
و إليصـال  لنقل المخدرات داخل إقليم الدولة من الحدود إلـى أمـاكن التخـزين، أ   

  . الكميات للمشترين لها

                                                 
 . 2م ، يف شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية، 1995لسنة ) 14(القانون االحتادي رقم ) 1(
 . 3بسلطنة عمان ، ) 17/99(درات واملؤثرات العقلية رقم قانون مكافحة املخ) 2(
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وقد يكون في بعض األحيان ال علم للناقل بالمخدرات المدسوسة داخل السـيارة أو  
  . البضاعة المنقولة 
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  المطلب الثالث

  حجم تجارة المخدرات في دول مجلس التعاون

االتجار غير المشروع بالمخدرات يكتنفه الكثيـر مـن الغمـوض، حيـث يعمـد      
فهـم   .ار هروباً من المالحقة القانونية ه التجارة للتواري عن األنظالمتورطون بهذ

يسلكون طرقاً شتى في نقل وتمرير بضائعهم، وهذا بال شك يلقي بظالله على العجز 
  . مشكلة تجارة المخدرات في جميع دول العالم حجم في تقدير 

وتنـوع   ويساعد في ذلك الغموض تعدد طرق المواصالت والنقل، وكثرة الخيارات
المخدرات وتعدد أجناسها وألوانها، مما يصعب معـه الرصـد الحقيقـي لتجـارة     

  . المخدرات، أو يجعله شيئاً مستحيالً 
يعمدون  م تجارة المخدرات جعلت الباحثينجهذه الصعوبات التي حالت دون تقدير ح

إلى تقدير حجم المشكلة بطرق غير مباشرة، كمعرفـة الكميـات المضـبوطة مـن     
  . ات في الدول المراد تقدير حجم الظاهرة فيهاالمخدر

ضعف أجهزة الدول المعنية  هذا االتجاه، في البحث والتقدير ولكن يحول دون جدوى
بمكافحة االتجار بالمخدرات، فما تم ضبطه من قضايا ومتهمين ومخدرات ضـعيف  

تقارير مقارنة بما هو عليه الحالة في الدولة من انتشار للمخدرات، وبما يصدر من 
  . دولية تؤكد استهدافها بالمخدرات

ثم يأتي من الصعوبات في عدم جدوى هذا االتجـاه، أن بعـض الـدول ال تـوفر     
حجب بعض تالمعلومات اإلحصائية المطلوبة وال ترسلها للجهات الدولية المعنية، أو 

سياسة تنتهجها الدولـة، أو بسـبب ظـروف    فق كنوع من التحفظ، و اإلحصائيات
  . كومات بعض الدول ومواردهاوقدرات ح

صعوبة تقـدير مشـكلة    تعاني منوحال دول الخليج العربي كغيرها من دول العالم 
  . حجم االتجار غير المشروع بالمخدرات

التقارير اإلقليميـة والدوليـة و اإلحصـائيات     سأشير إلى بعضوفي هذا المطلب 
ة في بعض دول الخلـيج  عن عدد القضايا والكميات المضبوط -مع قلتها –المتوفرة 

  . للتعرف على حجم تجارة المخدرات بالخليج
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وتشير وثائق اجتماعات لجنة المخدرات العادية والخاصة إلى التصـاعد المسـتمر   
والخطر في حجم مضبوطات العالم من جميع أنواع المخدرات، وبالرغم من الحجم 

ح منها للمتعـاطين لـم   حجم المتاالالكبير للمضبوطات في السنوات األخيرة، إال أن 
األمر الذي يشير إلى الحجم الرهيب لإلنتاج غير المشروع منها، وهذا الحجم  ؛ يتأثر

  . )1(أمثال المضبوطات من المخدرات 10طبقاً لمعيار االنتربول يعادل 
ـ    البيانـات والتقـارير    اأجرى المكتب العربي لشؤون المخـدرات دراسـة عماده

وقد خرجـت الدراسـة    1986 – 1980الل االعوام اإلحصائية السنوية العربية خ
  : بعض منهاإلى شير أبنتائج 
، يليهـا دولـة   )غمك441(أكبر كمية ضبطت من األفيون في سلطنة عمان  - 1

ثـم  ) كغم 106(، ثم المملكة العريبة السعودية )كغم 286(اإلمارات العربية 
  . سوريا فلبنان

 211(العربية المتحـدة   أكبر كمية ضبطت من الهيروين في دولة اإلمارات - 2
 ) . كغم 40(ثم لبنان وتليها سوريا ، وأخيراً السعودية ) كغم

تشير الدراسة إلى أن معظم الدول المبلغـة عـن    وخالل األعوام المذكورة - 3
 –مـا نـدركس    –كبتـاجون  (ضبطيات المواد المؤثرة على الحالة النفسية 

رة وربي والدول المجا، هي دول الخليج الع) سيكونال، وغيرها -ميثاكوالون
مليون حبة ، ) 31.5(لها، فأكبر كمية ضبطت في المملكة العربية السعودية 

 . )2(مليون حبة) 6(ثم تأتي دولة الكويت رابعاً ، بكمية تقدر بـ 

ورد في بيانات رسمية لإلمارات العربية المتحدة بأن عدد القضايا على مستوى و
بكميات تقدر بـ  قضية اتجار) 75(منها  ،) 411(لغ م ب 1991الدولة خالل عام 

هـروين، و  ) كغـم  20.495(حشيش ، خالل العام نفسه، و ) كغم 310.83: (

                                                 
ز أحباث اجلرمية ، الكتاب السابع ، كعيد ، حممد فتحي ، السنوات احلرجة يف تاريخ املخدرات، سلسلة كتب مر) 1(
 . 16هـ ، 1410،  1ط
 ) . بتصرف( 28-26املرجع السابق ، ) 2(
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حبة مخدرة ، وأنـواع  ) 3411(كوكايين، و ) كغم 12(قات، و ) كغم 13.300(
 .)1(أخرى

مـن  ) كغـم  778.32(م تم ضبط 1989م إلى 1981وفي الكويت في الفترة من 
مـن األفيـون، و   ) كغم 28.121(من الهيروين، و ) كغم 46.976(الحشيش، و 

، ست وتسعون مليون وثمانمائة ) 96.867.905(الكوكايين، و  من) كغم 445(
وستون ألف وتسعمائة وخمس حبات، ويالحظ كبر حجم حبوب الكبتاجون  وسبع

في الكويت ، والتي لم تكن في السابق مدرجة ضمن العقاقير الممنوع التعامـل  
مما شجع تجار المخدرات التخاذ الكويت، منطقة عبـور لتوزيـع هـذه    فيها ، 
  . )2(المادة

م ، تم ضبط أكبر كمية حشيش على مستوى ممملكـة البحـرين   1981وفي عام 
) كغم 19.67(، ثم 1972في عام ) كغم 22.92(يليها ) كغم 45.08(حيث بلغت 

فيـون  أمـا األ  ،)كغم 4.49(م 1974م ، أما أقل كمية فكانت عام 1976في عام 
أفيـون ، و  ) كغـم  13.975(م 1983والهروين ، فكانت أعلى كمية تضبط عام 

  . )3(هروين) كغم 6.938(
) كغم 460.39(م تم ضبط 1979أما في المملكة العربية السعودية، فإنه في عام 

، وتعـاني  %) 20(م أي بزيـادة  1980عـام  ) كغم 554(من الحشيش، مقابل 
نبات القات إليها مقارنة بباقي الدول الخليجية وذلـك   السعودية من كثرة تهريب

لقرب حدودها من اليمن ، وكثرة عدد المهاجرين اليمنيـين، وقـد تـم ضـبط     
  . )4(م1979من القات عام ) كغم 5490.300(

م تـم ضـبط   1979ونشير إلى بعض الضبطيات في دولة قطـر، ففـي عـام    
العـام الـذي يليـه، و     في) كغم 40.950(من الحشيش، مقابل ) كغم 33.415(

                                                 
اإلمارات ، نقال عن بابكر ، كمال،  –م أبو ظيب 1992أكتوبر  8-3املؤمتر العاملي خلرباء مكافحة املخدرات ) 1(

 ).بتصرف(، 387معاً لكشف خماطر املخدرات، مرجع سابق، 
 ).بتصرف( 388املرجع السابق نفسه ، ) 2(
 ). بتصرف(، 291، 2004،  2ن ، الكويت، ط.احلميدان، عايد علي ، أهوال املخدرات، د) 3(
 . 289املرجع السابق ، ) 4(
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في العام الـذي  ) كغم 2.697(، مقابل 1979من األفيون في عام ) كغم 7.796(
  .  )1(م1980يليه ، 

م تقدر بحوالي 1980ويالحظ النقص في كمية األفيون المضبوطة في قطر عام 
عن العام السابق، وهو ما لم يعهد في ضبطيات المخدرات، ويعد قليل أن ) ك5(

  . ع الكميات المضبوطة إال نادراً تنحسر وتتراج
والهجـرة،   ومع تقدم السنين والتطور والتنمية والحركـة التجاريـة الضـخمة   

يد مشكلة المخدرات في جميع دول العالم، وفي منطقـة  بأغراضها المختلفة، تز
، ارتفع معه هائلةً وتنميةً اًوتوسع اًدول الخليج العربي خاصة، والتي تشهد تطور

ن بالمخدرات وكثرة الوسائل والطرق والمنافذ للتهريب واالتجـار  عدد المتاجري
غير المشروع، واستخدام التقنية الحديثـة وتسـخيرها فـي تحقيـق األهـداف      

  . اإلجرامية، حيث نجد أرقام فلكية للضبطيات والقضايا في السنوات األخيرة
م ففي المملكة العربية السعودية بلغت كمية الحشـيش المخـدر المضـبوط عـا    

 13575(أربعة عشر ألف وثمانمائة وستة كيلو، مقابل ) كغم 14806(هـ 1427
  .)2(1426ثالثة عشر ألف وخمسائة وخمسة وسبعون كيلو في عام ) كغم

ألف ومائتان وثالثون كيلو من الحشيش، ونسـبة  ) كغم 1231(أي بزيادة قدرها 
  %) . 9.6(زيادة بلغت 

في المملكة العربية السـعودية مـن   هـ تقدر الكمية المضبوطة 1426وفي عام 
خمست وثالثون مليون وتسعمائة وست ) 35.956.496: (الكبتاجون بـ حبوب 

عـام   وستون حبة، زاد هذا العدد ليصـل فـي   وخمسون ألف وأربعمائة وتسع
وثمانون ألف  ست وأربعون مليون ومائة وأربع) 46.184.030(هـ إلى 1427

  .  )3( وثالثون حبة
عشر ماليين ومائتان وسبع وعشـرون ألـف   ) 10.227.561(ها أي بزيادة قدر

  %) . 28.44(وستون حبة، ونسبة زيادة بلغت  ىواحدوخمسمائة 
                                                 

 ). بتصرف( 290املرجع السابق ، ) 1(
 . 113هـ ، 1427وزارة الداخلية ، اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، الكتاب اإلحصائي لعام ) 2(
 . املرجع نفسه ) 3(
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شارة ألبرز قضـايا  إوفي موقع وزارة الداخلية في دولة قطر، على اإلنترنت ، 
  : المخدرات المضبوطة ومنها 

  . م 8/2006حشيش في ) كغم 66( -
 . م 1/2007فيون في أ) كغم 0.5(حشيش ) كغم 23( -

 . م 2/2007حشيش في ) كغم 16( -

 . م 4/2007حشيش في ) كغم 38( -

 . م 5/2007حشيش في ) كغم 48( -

 . )1(م7/2007حشيش في ) كغم 9( -

من ) كغم 200(ومن القضايا السابقة نستدل على ضبط ما مجموعه ، مائتا كليوجرام 
من سنة ، خالف بـاقي  ونصف كيلو من مادة األفيون خالل أقل ) 0.5(الحشيش و 

الضبطيات في دولة قطر، وهذا مؤشر خطير على استهداف دول الخليج وتـدميرها  
  . بالمخدرات

والضبطيات التي تبين مقدار حجم ما يضـخ فـي دول الخلـيج     اإلحصائياتومن 
العربي من المخدرات، وما هو متعارف عليه عالمياً من حيث أن ما يضبط يساوي 

بة والمتاجر بها ، وكل ذلك يؤكد كبـر حجـم المخـدرات    من المواد المهر% 10
الموجهة لدول الخليج العربي، وأن الحاجة ماسة للوقوف بحزم أمام هـذا التحـدي   

  .الخطير 

                                                 
)1 (www.moi.gov.qa/arabic/dep/drugsdept/index.html 
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אא 
  اآلثار السلبية المترتبة على ترويج المخدرات

  
  : وفيه المطالب التالية 

  . اآلثار الصحية : المطلب االول 
  . اآلثار االجتماعية : الثاني المطلب 

  .اآلثار االقتصادية: المطلب الثالث 
  . اآلثار األمنية: المطلب الرابع 
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  : تمهيد 

م، وتتسـابق إليـه مـع    تتبوأ قضية المخدرات مكان الصدارة في سلم ترتيب الجرائ

حسب رأي علماء الجريمة والمسؤولين والمهتمين بها، فمنهم مـن   قضية اإلرهاب ؛

يجـب أن تكـون لقضـية    ) حسـب األهميـة  (أن السبق واألولية في الجرائم يرى 

ا ومن المهتمين بهـذ . المخدرات، ثم يأتي اإلرهاب ثانياً ، ومنهم من قال بعكس ذلك

  .ن في رأس واحداألمر من جعل كال القضيتين عيني

وسواء كان ذلك، أو ذاك، فإن قضية المخدرات ال شك في عظيم خطرها ودورهـا  

ي في المجتمع ، ويرى الباحث بأن المخدرات كسبت هذه المكانة واألهمية من السلب

  : أمرين

سرعة انتشار المخدرات في العالم وتأثيرها فيه ، وتواجدها بعنف في أمـاكن  : أوالً 

  . لم يكن لها أثر فيه يذكر ويشكل خطر قبل ثالثة عقود تقريباً 

فـال تقتصـر   ، وتعدد تلك اآلثار  لمخدراتسلبية التي تحدثها قضية ااآلثار ال:  ثانياً

حيث يقدم المتعاطي على إدخالها في جسمه، بل تتعدد إلى  على األثر الصحي فقط ؛

  . إلخ .. آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية 

وحسبنا أن اآلثار المشار إليها ينغمس فيها المتورط الذي أدمن المخدرات لوحـده،  

ولن تجد من بين جميـع  . ى األسرة والمجتمع والدولةوإنما آثارها المدمرة تتعدى إل
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القضايا الجنائية التي تحيط بالعالم اليوم من يكون لها نفس آثار المخدرات المتعـددة  

  . والمتعدية

شير إلى اآلثار الصحية واالجتماعية و االقتصادية واألمنية، أوفي هذا البحث سوف 

  : وذلك في المطالب اآلتية 
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  المطلب األول 

  اآلثار الصحية 

من كونها تتصـل مباشـرة    ة للمتعاطي والمدمن على المخدراتتنشأ اآلثار الصحي

فهناك آثار سريعة . بجسم اإلنسان، النحاللها في أنسجة الجسم المختلفة وتغلغلها فيها

  . وعاجلة، وأخرى تأتي متأخرة من التعود واإلدمان على المادة المخدرة 

ب نوع المادة المستخدمة وكميتها، وجسم المدمن علـى  وتختلف اآلثار الصحية بحس

  . المخدر من حيث قوته وتحمله 

وال يتأثر جزء من جسم متعاطي المخدرات دون جزء ، أو يخـتص بـأجزاء دون   

أحدها ، بل جميع أجزاء اإلنسان دون استثناء يغير من طبيعتهـا وعملهـا دخـول    

  . المخدرات بأي طريقة كانت من طرق التعاطي

لمنبهات تزيد من واقع عمل أجزاء الجسم ، وعلى العكس بالنسبة للمهدئات حيـث  فا

  . تعمل على إصابة األجزاء بالخمول والكسل والتقوقع

فتؤدي المخدرات على كافة أشكالها إلى سرعة في نظام التنفس وضـربات القلـب،   

ـ  دام فـي  واحمرار في العينين واتساع في الحدقة، وارتفاع في ضغط الدم، وإلى انع

 –أي المخدرات  –تقدير الوقت والمسافات، وجفاف بالفم ورعشة في اليدين، ومنها 

ما يؤدي إلى عكس ما ذكر، وذلك خالف الطبيعة التي أودعها اهللا في جسم اإلنسان 

 .  
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يكون قد تعـود علـى المـادة    أن يصبح قد ألف أثر المخدر ولديه رغبة إليه وبعد 

  . اد النفسي المخدرة وهو ما يسمى باالعتم

رغبة نفسية قوية ، قد تكون قاهرة لالستمرار فـي  :  ويعرف االعتماد النفسي بأنه

  .  )1(تعاطي عقار معين

وبعد االعتماد النفسي، واالستمرار على تعاطي المخدر، ينشأ لدى المتعاطي االعتماد 

  . وهو أشد خطورة من االعتماد النفسي  –أو اإلدمان  -الجسمي

  : بأنه ) اإلدمان(اد الجسمي ويعرف االعتم

ظاهرة انحرفت فيها األعمال الوظيفية لجسم المدمن بسبب استمراره في أخذ عقـار  

مخدر، بحيث أصبح تناول هذا العقار، بشكل دائم ضرورة ملحة السـتمرار حيـاة   

  . )2(اإلنسان المدمن وتوازنه بشكل طبيعي

إدمان المخدرات أن المخـدر  ودلت الدراسات التي أجريت على اآلثار الناجمة عن 

يؤثر على الشحنات الكهربائية وإفراز المواد الكيميائية بالمخ، كما يؤثر على إفـراز  

وقد يؤدي تعاطي ... هرمونات الغدة النخامية التي تسيطر على إفرازات سائر الغدد 

المخدرات إلى حدوث اضطرابات سلوكية وعقلية ونفسية مثـل تـدني االنضـباط    

وقد تنشأ االضطرابات النفسية والعقلية عن حرمان ... نحالل الشخصية السلوكي وا

                                                 
 .183البار، حممد ، املخدرات اخلطر الداهم ، مرجع سابق ، ) 1(
 .31عرموش، هاين ، املخدرات إمرباطورية الشيطان، مرجع سابق، ) 2(
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خدر وتشمل هذه االضطرابات القلـق واألرق والهـذيان واالكتئـاب    مالمدمن من ال

  . )1(النفسي الشديد الذي يؤدي إلى االنتحار

وتحدث بعض المخدرات تخثر في األوعية الدموية السطحية، ويؤدي قفـل األوردة  

ل المخدر وخاصة المخـدرات  ، إلى أن يبحث المدمن عن وسيلة إليصابعد تخثرها

لمزمن، إلى جسمه، فيحقن نفسه في العضل، وينتج عنه اعتالل العضالت ا البيضاء

إلـى   م شديدة في العضالت وضعف شديد، وينزل خضاب العضالتوتؤدي إلى آال

، قد تنتهي بالفشل  ويحدث معه إصابة شديدة في الكلى ،الدم ومنه إلى الكلى والبول 

  . )2(الكلوي

 مان عليها، وتعاطيها بصفة متكـررة ويشتد أثر المخدرات صحياً بسبب سرعة اإلد

بطريقة غير صحية، وكون المواد المتاجر بها دون رقابة صحية، وتعرضها للغـش  

من قبل مروجيها بقصد رفع األرباح الناتج من زيـادة   ؛ بمواد سامة وضارة للجسم

  . وزن المادة 

الضعف الجنسي، واضطراب الدورة  :ويصاب المدمن بأمراض صحية كثيرة ومنها 

الشهرية عند المرأة، واإلصابة بالفشل الكلوي وتليف الكبد وتخثر الدم، والغرغرينة 

سـبب رئـيس    –المخـدرات   –والسل، وال ريب ووفق ما ينشر من تقارير بأنها 

  . لإلصابة بالسرطان

                                                 
 .64ت، .ط، د.العمروسي ، أنور ، املخدرات، دار الفكر اجلامعي، االسكندية ، د) 1(
 ).بتصرف(، 193 – 192البار ، حممد، املخدرات اخلطر الداهم، مرجع سابق ، ) 2(
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ن على من يتصلون بهـم جنسـياً   المدمنا –على السواء  –ويؤثر الرجل أو المرأة 

فينقلون تلك األمراض المعدية إلى غيرهم ، سواء كانت العالقة مشروعة ، أو غير 

  . مشروعة ، كما يتأثر نسلهم بإدمانهم فيولد لهم مدمنون ومشوهون 

صال تإلى اإلكثار من اال –المصابات بتلك األمراض  –وتعمد الكثير من الداعرات 

  . الجنسي لنقل المرض، انتقاماً من المجتمع 

وهناك الجنين المدمن من قبل أن يولد، فقد بلغ الهرويين من الخطورة درجة هائلة، 

فالسم الذي يحتويه هو من الفاعلية والسمية بحيث جعل طفلة تتخدر من قبل أن تولد، 

ي رحم األم، حيـث  فقد حدث في دار للتوليد في نيويورك حادثة التسمم بالهروين ف

م بعد الـوالدة مباشـرةً تـرتعش وتتـنفس     وجدت الطفلة التي خرجت من رحم األ

بصعوبة وتبكي بكاء مريراً، وكان مشهد الطفلة مريعاً ومحزناً ، وعندما فحصـت  

الحالة المرضية لألم قبل الوالدة، اكتشف أنها مدمنة على الهروين، وبذلك تبـين أن  

ألم ، وحدث التسمم في الرحم، وما كان من الطبيب الـذي  الطفلة متسممة، سممتها ا

باشرها إال أن أعطاها دواء مهدئاً ، ولكنها هدأت مؤقتاً ، واستمر حالها كما بدأ، إذا 

  . )1(أنها كانت قد تسمم دمها إلى األبد بسبب إدمان األم

عن من  صارخاً يبحث غاية أن يخرج المولود إلى الدنياوكم هواألمر مؤلم وخطير لل

  . ينقذه مما يشعر به ويؤلمه، فيسعفه بحقنة من الهروين أو الكوكائين

                                                 
 .  115، الكتاب الرابع، مرجع سابق ،  ت والعقاقري املخدرة، املخدراسلسلة كتب مركز أحباث مكافحة اجلرمية) 1(



א        א מ א א א א א

 

  المطلب الثاني

  اآلثار االجتماعية

لم تكن اآلثار االجتماعية للمخدرات يوماً ما، بأقل وطأة من اآلثار األخـرى، بـل   

 فمن اآلثار ما يقع على الفرد. تعمل المخدرات عمالً وحشياً في المدمن وفي مجتمعه

  . المدمن نفسه ،ومنها ما يقع على أسرته ومجتمعه

  : اآلثار االجتماعية للمخدرات على الفرد  -أ

ينظر إليـه   المدمن، أنه يكون غير موثوق به من اآلثار االجتماعية المتعلقة بشخص

سـرة  عجزه عن القيام بواجباته تجاه األبنظرات تنقص وازدراء، ثم إن المخدرات ت

عن إقرار في نفسه بعدم وجوبها وبأنها غير هامـة ،أو لمـا    ومجتمعه، وذلك ناتج

فال يستطيع القيام بما هو واجـب   درات في وقته وجسمه وعجزه، فتنهكهتشغله المخ

  . عليه

تفكيرهم سطحي، ال يوثق فيهم، يهملـون أداء   وتعاطي المخدرات يجعل المتعاطين

في أمزجتهم ، وفي تعاملهم  مسؤولياتهم، انفعاالتهم سريعة ألتفه األسباب، منحرفين

  . )1(مع الناس

ويؤدي اإلدمان إلى هبوط مستوى أخالق متعاطيها، فيؤدي إلى حب الذات، واألثرة 

لية واالستهتار بالواجب وضعف اإلرادة وإهمـال الواجبـات   ور بالمسؤووعدم الشع

                                                 
 .  194-193سابق ، الرجع امل )1(



א        א מ א א א א א

 

لمدمن إن اإلدمان على المخدرات يسبب ل. ..العائلية والتنكر لمبادئ األمانة والشرف

نقائص وعاهات جسمية وعقلية وخلقية، تنتقل غالباً إلى ذريته، فاإلدمان أثـر فـي   

سعادة الفرد واألسرة وشقائها، ولإلدمان أثر وثيق باإلجرام ، فجريمة ما قد تكـون  

نتيجة لتهيج حادث من تعاطي المخدرات أو اضطراب عقلي متسبب عـن اإلدمـان   

سببها اإلدمان، أو للرغبة في الحصول علـى   المزمن أو حادث من حالة الفقر التي

  . )1(المخدر بطريق غير مشروع

سـاق  إن متعاطي المخدرات يعطى المثل السيء ألفراد أسرته فالمتعاطي كثيراً ما ين

التي تحكمها اإلرادة أو الظروف العادية، وذلك نظراً  وراء نزواته وغرائزه األولية

ليها، وبالتالي على الدوافع الكامنة في نفسه، النعدام قدرته أو ضعفها في السيطرة ع

كما أن متعاطي المخدرات ال تكون لديه عادة القدرة على رعاية أبنائه وتنشئتهم على 

  . )2(األخالق القويمة وتقدير المسؤولية واإليمان بالواجب ففاقد الشيء ال يعطيه

  : آثار المخدرات على األسرة والمجتمع -ب

تيجة إدمانها تعتبر من أخطر وأسوأ األعمـال التـي يقـدم    إن أضرار المخدرات ن

ا بمحض اختياره، والتي تكون أضرارها ومخاطرها شاملة كـل فـرد   هاإلنسان علي

يعيش على هذه األرض، حتى وإن لم يكن من التجار والمـروجين والمهـربين أو   

                                                 
 . 38 - 37ط ، د، ت، .الشواريب ، عبد احلميد ، جرائم املخدرات، مؤسسة الثقافة اجلامعية ، اإلسكندرية ، د) 1(
 . 106م ، 1990،  1اهرة ، طأرناؤوط ، حممد السيد، املخدرات واملسكرات، املكتب الثقايف، الق) 2(



א        א מ א א א א א

 

المـواد  المتعاطين، ألن البالء يعم، والمخاطر قد تصيب الفرد العادي بتـأثير هـذه   

  . )1(المحرمة والممنوعة، سواء كان التأثير بحكم الجيرة أو الرفقة، أو مكان العمل

  : ومن آثارها 

 والخصومات بين الناس، والمشاجرات ، يتجلى تأثيرها في هتك األعراض  - 1

  . وخيانة األمانة  ،وإفشاء األسرار ،

 . وتدمير األسرة ، تمزيق الروابط العائلية  - 2

 . وبث الفساد في المجتمع، لرذيلة تساعد في نشر ا - 3

 . والمبادئ الشريفة والنبيلة في اإلنسان والمجتمع، تحطم المخدرات القيم  - 4

وترويج المخدرات وما ، الفتيات المتعاطيات يتحولن إلى مهنة البغاء والعهر  - 5

 . )2(يرتبط بذلك من أمراض جنسية 

ألضـرار المخـدرات    ةشاروفي كتاب المخدرات، آثارها السلبية وسبل مواجهتها، أ

  :  ومنها

وبث الفساد في المجتمع  الذي تسود فيه ، وذلـك ألن  ، أنها تساعد في نشر الرذائل 

المتعاطين لها، والمتاجرين فيها هم قلة من الناس، وهذه القلة تعرف تماماً الخطـر  

المفروض على هذه المخدرات، إال أنها تطمع في الثراء العاجل، والبعض منها فـي  

إشباع رغبته الشخصية، وثالث وهو المروج لها يسعى إلفساد أخالق الناس، وبـث  

                                                 
 . 45هـ ، 1412،  1غنيم ، خالد إمساعيل، أضرار تعاطي املخدرات، مكتبة التوبة ، الرياض، ط) 1(
 ). بتصرف( 28،  27هـ ، 1414،  1ن ، ط.الدوسري، عبد الرمحن علي ، املخدرات واملسكرات، د) 2(



א        א מ א א א א א

 

الرذيلة في نفوس مجتمعاتهم، فتعمد هذه الفئة وتلك إلى التهرب بشكل أو بآخر مـن  

  . قوانين بالدهم الصارمة، فيصبح ذلك عامل فساد في المجتمع

ف وغير مشـروع  إن تعاطي المخدرات واالتجار فيها عمل غير شري: كما أضاف 

تترتب عليه جملة من العقوبات، إذ المتاجرين فيها يحرصون على أن يستخدمون فئة 

معينة من المعاونين وكذا العمالء، وال شك أن هذه الفئة سواء كانوا المعـاونين، أو  

العمالء خارجة على القانون والمجتمع والقيم والمعايير السائدة، وعليـه فاالتجـار   

  . )1(ه المادة الخبيثة ينشر القيم المعادية للمجتمع ولتطور هذا المجتمعوالتعاطي في هذ

ويعرض التعامل بالمخدرات األسرة لفقد ربها، إذ أن استغالل الشخص وتوظيفه في 

ترويج المخدرات واالتجار فيها، يجعله عرضة للقبض والمعاقبة، وقد يكون فقـدان  

لحبس أو قد يكون الفقد ال رجعة فيـه ،  األسرة لراعيها مؤقت كما لو كانت العقوبة ا

  . إذا ما تم تنفيذ حكم األعدام به

وعلـى  ، وتشكل عصابات تهريب المخدرات خطراً بالغاً على سالمة أفراد المجتمع 

أمن الدولة، حيث تقترف هذه العصابات أبشع الجرائم ضد كل من يتصدون لهم من 

لمخدرات، ففي كولومبيا اغتـال  ومكافحة ا، ورجال سالح الحدود ، رجال القانون 

                                                 
-44، 1407،  1ن ، الرياض ، ط.مواجهتها ، دحممد ، حممد شوكت، املخدرات ، آثارها السلبية وسبل ) 1(

45. 



א        א מ א א א א א

 

تجار المخدرات مرشح الرئاسة، كما تسببوا في استقالة وزير العدل هناك، باإلضافة 

  . )1(إلى الجرائم الكثيرة التي ارتكبوها في حق الشعب والحكومة

                                                 
 . 71العمروسي ، أنور ، املخدرات ، مرجع سابق ، ) 1(



א        א מ א א א א א

 

  المطلب الثالث 

  اآلثار االقتصادية 

 رفع أرصـدتهم، و، الحصول على المال الوفير  يقصد التجار من ترويج المخدرات

وبسبب السقوط في التعاطي وحصول اإلدمـان   .وليس من المهم من أين جاء المال 

، يلجأ المتورط لالستمرار في الحصول علـى المـادة المخـدرة،     الذي ال مفر منه

فيكون صيداً ثميناً لتجار المخدرات، ومن هنا تنشـأ مشـكلة اآلثـار االقتصـادية     

  .للمخدرات

مثالً إلى مبالغ خيالية، ويتحكم الموزع في السعر حسـب   يصل سعر كيلو الحشيش

حكام التي تصدر بحق من ضبط النوعية، وشدة رقابة السلطات واألالصنف والنقاء و

بحوزته مخدرات ومتلبساً في جرم التهريب ، وقد يصل خمس غرامات من الحشيش 

وتحـت   دوالرات وفي هذه الحالة يضطر المـدمن  6مثالً بحجم حبة الحمص، إلى 

والرغبة في التعاطي إلـى شـراء قطعـة مـن     ، إلحاح الضغط النفسي والعصبي 

أو المخدر بالسعر الذي يطلبه الموزع أو المتالعب، وفي هذه الحالة أيضاً  ،الحشيش

يحتاج مدمن الحشيش أو المخدر إلى كمية من هذه المادة فيضطر لدفع ما يتقاضـاه  

يحرم نفسه وأبناءه وأسـرته مـن شـراء    من أجور لهذه األغراض، ويفقد راتبه و



א        א מ א א א א א

 

الحاجات الضرورية للطعام والمالبس والتعليم ومتطلبات المعيشة األخرى ، منفقـاً  

  . )1(المبالغ الطائلة على شراء المخدرات دون فائدة

أو ترويجاً تضعف النفس البشرية، وبما تصيبه ، كما أن التعامل بالمخدرات تعاطياً 

ير منتج ومتأخر دائماً عن عمله الذي هو وسيلة كسب من أمراض ووهن، تجعله غ

  . العيش، وقد يتعرض للضبط بجرم ترويج المخدرات، فتذهب وظيفته ومصدر دخله

  : وقد أشار الدوسري لألضرار المالية للمخدرات فذكر 

وا أحوج ما يكـون  التي ربما كان للمخدرات ينفقون األموال الطائلةالمدمنون  -

م وأبنائهم ثم يسخون أكثر مـا يكـون السـخاء حـال     نهإليها إلصالح شؤو

  . الغيبوبة

سرها يضطره إلى التقتير على نفسـه،  اإلنسان بهذه العادة ووقوعه في أ ولع -

التي تتعبه، بـل ربمـا    الكافي لجسمه ليوفر ثمن المخدراتوعدم أخذ الغذاء 

 . قضت على حياته

ا فـي أونـة فسـتكون    االتجار في هذه البضاعة الكاسدة، وإن زاد المال ونم -

عاقبته اإلفالس الشديد والفقر المدقع في آخر األمر إلى جانب محسابة اهللا له 

 . )2(عن ذلك يوم القيامة

                                                 
 .57غنيم ، خالد ، أضرار تعاطي املخدرات، مرجع سابق ، ) 1(
 ).بتصرف( 30الدوسري، عبد الرمحن ، املخدرات واملسكرات، مرجع سابق ، ) 2(



א        א מ א א א א א

 

وبما تحدثه المخدرات من آثار اقتصادية على مستوى الفرد المتعاطي والمدمن لها، 

 –ها السـلبية  وتهريباً تلقي بظاللها وآثار، وترويجاً ، فإن جريمة المخدرات تعاطياً 

سرة في إدمان على األسرة والمجتمع واقتصاديات الدول ، فتورط رب األ –المدمرة 

يشل األسرة ويصيبها بأضرار بالغة، فتتأثر اقتصادياً بسـبب   المخدرات وتجارتها 

صرف األب على المخدرات وترك أسرته دون رعاية صحية وتعليمية وغذائية، مما 

  . العمل لسد الحاجة بأعمال مشروعة وغير مشروعةقد يؤدي باألسرة للبحث عن 

، إن االتجار بالمخدرات يفضي بالضرورة إلى تدعيم أجهزة الرقابـة فـي الدولـة    

على القيام بهذا العمل، وهذا بالتالي يـؤدي   ، وغير مالية وتشجيعهم بمكافآت مالية

لمخدرات، وهذا إلى مضاعفة اإلنفاق المالي للدولة على هؤالء العاملين في مكافحة ا

  . )1(بال شك يشكل عبئاً اقتصادياً على الدولة

وتشكل تجارة المخدرات واإلدمان واألمراض والمشكالت الناجمة عنه خطراً جسيماً 

يهدد الكيان االقتصادي على مستوى األفراد والمجتمعات والدول، فلقد أعلنت األمـم  

مليار  300رات تقدر باكثر من المتحدة أن االموال التي تنفق في مجال تجارة المخد

  . )2(دوالر سنوياً

                                                 
 .41سابق، حممد، حممد شوكت، املخدرات، مرجع ) 1(
 .71العمروسي، أنور، املخدرات، مرجع سابق، ) 2(



א        א מ א א א א א

 

ومن الخسائر المقدرة بسبب مشكلة اإلدمان تلك الخسائر الناجمة عن إنفاق األمـوال  

من أجل القبض على تجار المخدرات والمدمنين ومحـاكمتهم، ولقـد قـدرت هـذه     

  . )1(سنوياًمليون دوالر  620التكاليف في الواليات المتحدة األمريكية وحدها بحوالي 

وكم هي األرقام كبيرة تلك التي تصرف على متابعة االتجار في دول العالم مجتمعة، 

وإنفاقها في المؤتمرات والمعاهدات والدراسات وتبـادل المعلومـات والمتابعـات،    

وكذلك ما ينفق عالمياً على المالحقة والقبض واإليداع في السـجون والمحاكمـات   

ألمـت بأسـر المتـورطين    بع ذلك من خسائر اقتصـادية  والتنفيذ والعالج، وما يت

  . يتحمل عبئها دولهم  ومجتمعاتهم 

                                                 
 .72املرجع السابق ، ) 1(



א        א מ א א א א א

 

  المطلب الرابع
  اآلثار األمنية 

تعد تجارة المخدرات وإدمانها من أهم عوامل قيام الجريمة، فتاجر المخدرات إذا ما 

أحس بالخطر من أي شخص فإنه ال يتوانى عن اإلجهـاز عليـه ، حمايـة لنفسـه     

رته، وقيامه بمثل هذه العمل في حالة تطويقه ومحاصرته من قبل رجال مكافحة وتجا

ـ  لم االمخدرات أمر غير مشكوك فيه، حيث أثبتت األجهزة األمنية في أغلب دول الع

  . تعرض بعض رجالها للقتل من قبل عصابات االتجار بالمخدرات

ندما ينقطع من المادة والمتعاملون بهذه السموم نذير خطر دائم في جميع أحوالهم، فع

  . هم عامل هدم لألمن العام محققفهو خطر وعندما يتعاطاها ويفقد عقله فهو خطر، ف

يقصد باألمن العام تأمين األفراد في مالهم وأنفسهم وهو بهذا المعنى شرط جوهري 

لى أن تعاطي المخدرات كثيراً ما المجتمع ووجوده ، ويتفق الجميع إ من شروط كيان

عاطي الذي ال يكفي دخله إلشباع حاجته من المخـدر الرتكـاب الجـرائم    يدفع المت

مثال ذلك ما حدث في ألمانيا .... لالستيالء على المال الالزم للحصول على المخدر 

شاباً ارتكب وحده  1984الغربية حيث ضبطت إدارة المباحث الجنائية االتحادية عام 

على الهروين وحاجته إلى مـا قيمتـه   حادث سرقة باإلكراه، وتبين بأن إدمانه  600

  . )1(دوالراً يومياً لشراء المخدر وراء ارتكابه هذه الحوادث 400

                                                 
 .107أرناؤوط ، حممد ، املخدرات واملسكرات، مرجع سابق ) 1(



א        א מ א א א א א

 

كما وجد أن األقراص المنبهة للجهاز العصبي مثل االمفيتامين التي تستخدم في فقـد  

الشهية، وجد أن هذه األقراص تؤدي إلى العنف والعدوان، وسابقاً كان الظـن بـأن   

لى الهدوء والسكينة واالنعزال، إال أنه أحياناً ما يوجد تـرابط بـين   الحشيش يؤدي إ

  . )1(تدخين الحشيش والقتل وخاصة االغتيال

يسـتخدمها   –تسميتها بحبوب الكبتـاجون   والدارج –وأقراص اإلمفيتامين المنبهة 

طالب المدارس، وخاصة المراحل الثانوية والجامعيـة، بقصـد مسـاعدتهم علـى     

هر، وهو ما يفسر وجود كثرة الخالفات والعداء بينهم والمشاجرات، االستذكار والس

  . تنتهي بعضها بالقتل 

حاجة المدمن إلى تعاطي المخدر وعدم ) تجار المخدرات(تستغل عصابات التهريب 

قدرته على شراء المخدر ، حيث تجبره على االشتراك معهم في أعمـال إجراميـة   

عصابات االتجار ..... وترويج وبيع المخدرات وتدربه عليها، مثل البغاء والسرقة 

والتهريب للمخدرات ال تسمح ألحد من أفرادها باالنفصال عنها، وإن حدث ذلك فإن 

يكونون عرضة للتنكيل بهم من قبل هذه العصـابة، كمـا أن   ) هو وأسرته(الشخص 

العصبات تفرض سيطرتها على عمالها، وعلى المناطق التي تعمل بها، وفي معظـم  

دالء بالغ عن أفراد هذه العصابة أو اإلألحيان يكون الموت جزاء من يتجرأ على اإلا

  . )2(بمعلومات عنهم

                                                 
 .110الكتاب الرابع، مرجع سابق ،  املخدرات والعقاقري املخدرة،  سلسلة كتب مركز أحباث مكافحة اجلرمية،) 1(
 .129/ 127،  هـ1411، 1ن، ط.داملخدرات ،  ، كالقرين ، بري) 2(
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   األول المطلب

   اإلسالم في المخدرات حكم
  
 حكـم  علـى  يـدل  يفةالشـر  النبوية السنة في وال ، الكريم القرآن في نص يرد لم

 أبـي "  األربعة الفقهية المذاهب أصحاب  المجتهدين األئمة عن ينقل ولم المخدرات،
  .جميعاً تعالى اهللا رحمهم ،" حنبل بن وأحمد ، يوالشافع ، ومالك ، حنيفة
 تكن لم المخدرات أن ذلك وسبب للمخدرات، الشرعي الحكم عن قول عنهم ينقل فلم

 القـرن  أواخـر  في إال وتعرف المخدرات تظهر لم أنها حيث زمانهم، في معروفة
  . الهجري السادس
 اجتهد فقد ومكان، زمان للك والصالحة الكاملة الشريعة هي اإلسالمية الشريعة وألن
  . الخمر على القياس طريق عن للمخدرات، الشرعي الحكم استنباط في الفقهاء
 مصادر من والقياس اإلجماع أن  اإلسالمية األمة علماء غالبية عند عليه المتفق فمن

 يوجـد  لم فإن والسنة، الكتاب بعد الشرعية األحكام من فاإلجماع الشرعية، األحكام
  .  القياس في التماسه جرى ،الحكم فيه
 لم بالحشيشة المعروف النبات أن اعلم:  السنية والقواعد الفروق تهذيب صاحب قال
 زمـنهم،  في يكن لم ألنه السلف، علماء من غيرهم وال المجتهدون األئمة عليه يتكلم
  . )1(التتار دولة في وانتشر السادسة المائة أواخر في ظهر وإنما
 على دليالً وطلب القاهرة قدم العجم من رجالً أن حكي الجامع حشر في العلقمي قال

 الدين زين الحافظ فاستدل العصر، علماء حضره مجلساً لذلك وعقد الحشيشة تحريم
 فأعجـب  )2( )ومفتـر  مسـكر  كل عن  اهللا رسول نهى( سلمه أم بحديث العراقي

                                                 
 .1/216 ، سابق مرجع ، الفروق ، إدريس بن أمحد ، القرايف)  1(
 ، 3/327 سننه يف داوود وأيب ، 26513 رقم ، سلمة أم حديث ، 18/283 مسنده، يف أمحد أخرجه)  2(

 .3686 رقم حديث ، املسكر عن النهي باب األشربة، كتاب
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 حرمـة  لـى ع حجـر  ابن به واحتج صحته على السيوطي ونبه:  قال . الحاضرين
  . )1( سكراً وال شراباً يكن لم ولو المفتر
 على العصر أهل فقهاء اتفق الفسوق أهل يتعاطاها التي بالحشيشة المعروف النبات
 فيها الواجب هل ذلك، بعد واختلفوا للعقل ـ المغيب كثيرها أعنيـ  منها المنع

 صوصون سكر، غير من للعقل مفسدة أو مسكرة أنها على الحد أو التعزير
 والذي كتبهم، في بذلك يصفونها فإنهم مسكرة، أنها تقتضي النبات على المتحدثين

  . )2( مفسدة اهأن لي يظهر
 والمورفين واألفيون الحشيشة من المخدرات هذه تعاطي حكم في الفقهاء آراء أما

 فقهاء فإن ، والزعفران والعنبر والبنج الطيب وجوزة ، والهروين والكوكايين
 أشببها وما المواد هذه من للعقل المغيب القدر تحريم على متفقون ألربعةا المذاهب

 وابن القرافي ذلك على اإلجماع حكى وممن ، بالبدن ويضر العقل يغطي ما كل من
 قبل وذلك إباحته، إلى الجمهور فذهب: منها القليل تعاطي حكم في تيمية،واختلفوا

  . )3(حرمته إلى الحنابلة بعض ذهبو تحريمها، على العصر هذا أهل إجماع انعقاد
  :  اهللا رحمه تيمية ابن أحمد اإلسالم شيخ قال

 شارب يجلد كما صاحبها يجلد أيضاً، حرام القنب ورق من المصنوعة والحشيشة
 في يصير حتى والمزاج العقل تفسد أنها جهة من الخمر من أخبث وهي الخمر
 إلى تفضي أنها جهة من أخبث مروالخ الفساد، من ذلك وغير ،*ودياثة تخنث الرجل

  .  الصالة وعن تعالى اهللا ذكر عن يصد وكالهما ، والمقاتلة المخاصمة
  " : اهللا رحمه" أيضاً وقال
 منها والمسكر المسكرات، من غيرها بمنزلة فهي: المسكرة الملعونة الحشيشة وأما
 مسكراً، يكن مل ولو أكله يحرم فإنه العقل يزيل ما كل بل ، العلماء باتفاق حرام

                                                 
 .1/216 ، سابق مرجع الفروق، ، إدريس بن دأمح ، القرايف)  1(
 .1/216 ، نفسه السابق املرجع)  2(
 .6/76 سابق، مرجع عابدين، ابن حاشية ، أمني حممد ، عابدين)  3(
 .واخلجل الغرية فقدان ، والدياثة ، النساء بأوصاف الرجل اتصاف:  اخلنث *



א        א מ א א א א א

 

 قليل وأما التعزير، فيه يجب المسكر وغير الحد، فيه يجب المسكر فإن ، كالبنج
  . )1(المسكرات من القليل كسائر العلماء جماهير عند فحرام) المسكرة الحشيشة(

 مشروباً يكن لم وإن شيء أي من أسكر ما ويحرم:  السالم سبل في الصنعاني وقال
  . )2( )كالحشيشة

 وأن - العقل يغطي أنه بمعنى – مسكر األفيون بأن القول إلى الهيتمي ذهب وقد
 كما الخلقة يمسخ فهو الحشيشة شر من أعظم شره وأن الكبائر من كبيرة يعد تعاطيه
 أحوال من يشاهد ممن عجيب ثم وعجيب( يقول هذا وفي آكليه، أحوال في يشاهد
 وأرث حالة أخس إلى ورتهموصير والعقل، البدن مسخ هي التي القبائح تلك آكليه
 صواب إلى قط يميلون وال لخطاب يتأهلون ال مصاب، وأفظع وصف وأقذر هيئة
 مع ثم الضالالت، وفواحش الكماالت أذم وهو المروءات خوارم إلى إال يهتدون وال
 الخاسرة، زمرتهم في يندرج أن الجاهل يحب منهم نشاهدها التي العظائم هذه

 من يعتريها وما،  الغبرة من وجوههم على عما متعامياً الحائرة الضالة وفرقتهم
 مبيتاً لنفسه رضيه ما فبئس...  الفجرة الكفرة من يكون أن عليه يخشى ذلك القترة
 لطاعته اهللا وفقنا الخاسرة، الصفقة بتلك واآلخرة الدنيا نعيم باع لمن وأف ومقيالً
  . )3()آمين مخالفته من وحمانا

 البخاري روى ما منها الخمر بيع تحريم في كثيرة أحاديث  اهللا رسول عن ورد لقد
 الخمر بيع حرم ورسوله اهللا إن: ( قال  النبي أن عنه اهللا رضي جابر عن ومسلم
  : مؤداها كثيرة أحاديث أيضاً عنه وورد )4( )واألصنام والخنزير والميتة

 المخدرات يتناول الخمر واسم ثمنه، وأكل بيعه يحرم به االنتفاع اهللا حرم ما إن
 ما أن كما المخدرات، هذه بيع لتحريم متناوالً الخمر بيع عن النهي فيكون ، شرعاً

                                                 
 20 ت،.د ، 1ط البشري، دار ، حرك أمحد اد أبو/ وتعليق دإعدا واملخدرات، اخلمر فتاوى ، أمحد ، تيمية ابن)  1(
، 29 ، 30  . 
 .4/44 ، هـ1409 ، ط.د بريوت، ، احلياة مكتبة ، السالم سبل ، إمساعيل حممد الصنعاين،)  2(
 .1/215 سابق مرجع الكبائر، اقتراف عن الزواجر ، حممد أمحد ، اهليتمي)  3(
 ومسلم 1/178 رقم حديث واألصنام، امليتة بيع باب البيوع، كتاب ، 3/173: الصحيح يف البخاري أخرجه)  4(
 . واألصنام واخلرتير وامليتة اخلمر بيع حترمي باب املساقات، كتاب ، 5/41 الصحيح يف



א        א מ א א א א א

 

 المخدرات، هذه بيع تحريم على أيضاً يدل اهللا حرمه ما كل بيع تحريم من ورد
 فضالً الربح، تدر حرفة واتخاذها المخدرات هذه في االتجار حرمة يتبين وحينئذ
 القرآن لداللة حرمتها في شبهة ال التي المعصية على نةاإلعا من ذلك في عما

θ#){: تعالى بقوله تحريمها على الكريم çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n?tã Îh É9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# 

Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$# uρ 4 (#θ à)¨?$# uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$# ∩⊄∪{ذهب ما الحق كان كذل وألجل .2: المائدة 
 هذا وبطالن ، خمراً يتخذه لمن العنب عصير بيع تحريم في الفقهاء جمهور إليه
  . )1(المعصية على إعانة ألنه البيع
 حكم عن – اهللا رحمه – سليم المجيد عبد الشيخ المصرية الديار مفتي سئل وقد

  . التجاري للربح وسيلة واتخاذها المخدرة بالمواد االتجار
 في كثيرة أحاديث -  – اهللا رسول عن ورد قد أنه:  المجيد عبد الشيخ فأجاب
 المخدرات، هذه يتناول الخمر اسم أن األول، الجواب من علم وقد الخمر، بيع تحريم
 من ورد ما أن كما المخدرات، هذه بيع لتحريم متناوالً الخمر بيع عن النهي فيكون
  . المخدرات هذه بيع تحريم على أيضاً يدل اهللا حرمه ما كل بيع تحريم
 فضالً الربح تدر حرفة واتخاذها المخدرات هذه في االتجار حرمة جلياً يتبين وحينئذ
 القرآن لداللة حرمتها ؛ في شبهة ال التي المعصية على اإلعانة من ذلك في عما
θ#){: تعالى بقوله تحريمها، على çΡuρ$ yè s?uρ ’ n? tã Îh É9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M} $# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 

(#θ à)¨?$# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s)Ïè ø9$# ∩⊄∪{2( 2: المائدة( .  
 خمراً يعصره لمن العنب بيع إذا إنه: ( الفقهاء جمهور قال.. المعاد زاد في وجاء
 به يقاتل نلم بيع إذا السالح وكذلك يأكله، لمن بيع إذا ما بخالف ثمنه أكل حرم
 وكذلك الطيبات، من فثمنه اهللا سبيل في به يغزو لمن بيع وإذا ثمنه، أكل حرم مسلماً
 بيعها بخالف ثمنها أكل حرم  عليه يحرم ممن يلبسها لمن بيعت إذا الحرير ثياب
  .)3(لبسها له يحل لمن

                                                 
 .119 سابق مرجع ، اجلنائية والقوانني السماوية الشرائع بني املسكرات ، إمساعيل اخلطيب،)  1(
 .143- 142 ، هـ 1398 ، 5ط ، قطر الثقافة، مكتبة املسكرات، وسائر اخلمر حجر، بن أمحد ،النب علي)  2(
 .5/763 ، هـ1412 ، 5ط ، بريوت ، الرسالة مؤسسة ، املعاد زاد ، اجلوزية القيم ابن)  3(



א        א מ א א א א א

 

 الياً،ح الموجودة المخدرات حكم عن" اهللا رحمه"  باز ابن العالمة، للشيخ إجابة وفي
 بعض ألن وغيرها؛ الحبوب أمثال -  – الرسول أيام في موجودة تكن لم والتي

 كل أفسدت هذه المخدرات بأن يعترفون وال بذنب، يقرون ال المخدرات أصحاب
 على والدمار الويل وجرت ، العائالت معظم وأفسدت والنسل، الزرع من شيء

   .جميعاً  والمسلمين العائالت أصحاب
 أو الحبوب طريق من أو مشروباً أو مأكوالً يسكر شيء كل: الفضيلة صاحب قال
 بنص محرم، فإنه بالعباد أضر أو أسكر ما كل محرم، كله التدخين طريق من

 -  لقوله محرمة، كلها والمشروبة المأكولة المسكرات أنواع فجميع -  – الرسول
 ) :ما: ( وقال ، )2( )حرام فهو أسكر شراب كل: ( وقال ،)1( )حرام مسكر كل 

 أو المخدرة أو الضارة فالحبوب شيء كل يعم هذا ،)3( )حرام فقليله كثيره أسكر
 اإلسكار من المعنى هذا به يحصل شيء كل . كالحشيشة المأكول أو الشراب
 ويسبب صاحبه يضر كان إذا يسكر لم ولو حتى محرم فإنه متعاطيه على ومضرة
  . )4( محرم فإنه بينة أضراراً عليه
 عن سأله لمن إجابة ؛ في عثيمين بن صالح بن محمد الشيخ فضيلة قاله مما وكان
  : مشروعة غير بطريقة ماله يجمع الذي التاجر في الشرع حكم

 يجوز ال ما وشراء بيع بممارسة المال اإلنسان يكتسب أن المحرمة المكاسب ومن"
 اتجر فإذا والمالي البدني الضرر من فيه لما محرم الدخان فإن بالدخان يتجر أن مثل
 يجوز ال ما يبيع أن ذلك ومن،  أيضاً حرام وكسبه محرم به االتجار فإن اإلنسان به

                                                 
 عايتطاو أن موضع إىل أمريين وجه إذا الوايل أمر باب األحكام، كتاب ، 9/127 صحيحه يف البخاري أخرجه)  1(
 كل وأن مخر مسكر كل أن بيان باب ، األشربة كتاب ،6/99 صحيحه يف ومسلم ، 34 رقم حديث يتعاصيا وال
 .  حرام مخر

 .1 ص انظر ، خترجيه سبق)  2(
 يف والترمذي ،6674 و 6558 رقم حديث ، العاص بن عمر بن اهللا عبد مسند ، 6ج مسنده يف أمحد أخرجه)  3(
 سـننه  يف داود وأبـو  ،1865 رقـم  حديث حرام، فقليله كثريه أسكر ما جاء ما ببا ، األشربة كتاب ،4/292
 .3680 رقم حديث ، املسكر عن النهي باب األشربة، كتاب ،3/326

(4 )www.binbaz.org.sa.mat )   بتصرف(  



א        א מ א א א א א

 

 بالخمور يتجر أن أيضاً هذا ومن ذلك نحو أو خنزيراً أو كلباً يبيع أن مثل بيعه
  . )1(اهللا حرمها التي األشياء من هذا وغير والمخدرات

                                                 
(1) www.ibnothaimeen.com (بتصرف) 
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   الثاني المطلب

   العقوبة
  
 وعندما واتجاراً وبيعاً تناوالً المخدرات حرمة تبين : األول المطلب في سبق مام

 ما ويتجاوز المحرمات، ينتهك من على العقوبات بعض تفرض شيئاً الشريعة تحرم
 لمنفعة، وجلب لمفسدة درء العقوبات وفرض المنع ففي إتيانه، ممنوعاً الشريعة تعده
 المال العرض، ، النفس ، الدين : ( وهي الخمس الضرورات على تحافظ بذلك وهي
  . وصالحه واستمراره المجتمع بقاء يضمن وما. )  العقل ،

 العقوبات وهي مقدرة، غير أو الحدود، جرائم في كما مقدرة العقوبات تكون وقد
 والظروف المرتكب الجرم بحسب وذلك القضاء، وأ األمر ولي يقدرها التعزيرية،
  .  عام بشكل ة،والجناي للجاني المحيطة

   عليه؟ يجب ما الحشيشة، يأكل عمن ، اهللا رحمه تيمية، ابن اإلسالم شيخ سئل
 يسكر، لم أو منها سكر سواء .حرام  الصلبة الحشيشة هذه . هللا الحمد:  فأجاب
 يستتاب، فإنه حالل أنه وزعم ذلك استحل ومن المسلمين، باتفاق حرام منها والسكر

 اعتقد إن وأما المسلمين، مقابر في يدفن وال عليه، يصلى ال مرتداً قتل وإال تاب فإن
 األماكن، أشرف إلى الساكن العزم وتحرك والفكر، الذكر لقمة هي: وقال قربة، ذلك
 يتقربون الذين النصارى دين جنس من هذا فإن وأكبر، أعظم فهو: الطريق في وتنفع
(sŒÎ#{:تعالى اهللا الق .وطاعة قربة الفواحش يعتقد من جنس ومن الخمر، بشرب uρ (#θ è= yè sù 

Zπ t±Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰y` uρ !$ pκ ö n= tæ $ tΡ u™!$ t/# u™ ª!$# uρ $ tΡ zs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅è% χ Î) ©!$# Ÿω âß∆ ù'tƒ Ï™!$ t± ós xø9 $$ Î/ ( tβθ ä9θ à) s?r& ’ n?tã 

«!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄∇∪{ 22: األعراف  

 الفقهاء بعض سمع وقد) تيمية البن قولال يزال وال( جاهالً ذلك يستعمل كان ومن
  :  يقول

  الحرام غير تحريم وحرام     ونقل عقل غير من حرموها
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 عرف وإذا. باإلجماع حرام منها والسكر ، محرمة وأنها ورسوله، اهللا يعرف ما فإنه
 القليل تناول وعلى...  تقدم كما مرتداً كافراً يكون فإنه ، ذلك بتحريم يقر ولم ذلك،
 تحريم يعتقد مسلماً كان إذا أربعون، أو ، سوطاً ثمانون الشراب، حد لكثيروا منها

  . )1(العقل ويغيب ، المسكر
 فإن ثم ومن الخمر في تدخل المخدرات أن الفقهاء من معه ومن تيمية ابن وحجة 

 من بالخمر يلحقها لم ومن الدين، من معلوماً ينكر ألنه ؛ كافر فهو حرمتها أنكر من
  .  بكافر وليس زنديق فاسق عندهم مستحلها نفإ الفقهاء

 تيمية، ابن اإلمام عن نقل ما هو  طويلة فترة من الموضوع هذا في رأينا وكان"
  .  يحد متناولها أن وهو
 الخمر شرب حد تطبيق وهو الرأي هذا عن عدلنا والنظر الرأي إمعان بعد أننا إال
 للقاضي يسمح التعزير ألن ؛التعزير  بعقوبة القول إلى المخدرات متناول على

  .  األحوال حسب تخفيفها أو العقوبة بتشديد
 تقتضي كبيرة جناية البالد داخل وتهريبها الخارج من المخدرات جلب حالة ففي

  . والتخريب الفساد من منعاً للقتل القاضي يوصلها قد غليظة عقوبة
 التجزئية وتجار الجملة تجار بين العقوبات في يتدرج أن القاضي يستطيع كذلك

  .  )2(" ً شيئا يتناولوا أن بدون التناول مجالس الجالسين أو فقط والمتناولين
 كالحشيشة المطربة المخدرات في الحد وجوب في اختالفهم الفقهاء عن ثبت ومما

  .  قولين على واألفيون
  : فقال ذلك في الفقهاء اختالف وحدها  األشربة فقه صاحب ذكر وقد
 الحد يجب أنه إلى – الهيثمي حجر وابن حزم وابن تيمية ابن همومن جماعة ذهب - أ

 وهو كل، في والطرب اللذة مع العقل تغطية لوجود المسكرات على قياساً فيها
 .  اإلسكار

                                                 
 .108 ، 107 سابق، مرجع اد، أبو/ وتعليق إعداد واملخدرات، اخلمر فتاوى ، امحد ، تيمية إبن)  1(
 ، هـ1412 ط،.د بريوت، ، العربية النهضة دار اإلسالمي، الفقه يف اجلنائية املوسوعة فتحي، أمحد نسي،)  2(
2/407 
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 أكثر، أو الخمر كشرب ويشتهونها تناولها، ويكثرون ، بها ينتشون وآكلوها:  قالوا
 تحدثه ما تحدث فهي أكلوها، لما اللذة من فيها ما ولوال عنها، يصبرون ال إنهم حتى
  .  فيها واالنهماك عليها والمداومة والنشوة الطرب من الخمر

 من النفوس تشتهيه فما ، تشتهيه ال وما ، النفوس تشتهيه ما بين فرق قد والشارع
 كالميتة تشتهيه ال وما ، حداً الشرعي الزاجر فيه جعل والخمر كالزنى المحرمات

 هذه. المسلم الحاكم إلى أمره المفوض والتعزير الشرعي بالزاجر يهف اكتفى والدم
 مما ونحوه البنج بخالف ، كلوهاآ يشتهيها ونحوها الحشيشة و ، الشريعة قاعدة هي
  .  فيه لذة ال
 والحشيشة جامد، فتصبح ، تكثف قد الخمر فإن ، مشروباً أو مأكوالً لكونه تأثير وال
 من كثيرة أنواعاً العصر هذا في الخمور تجار ابتكر وقد وتشرب، الماء في تذاب قد

  .  شراب شكل على ال وحقن، أقراص شكل على الخمور
 تفيد ألنها والوعيد، التجريم من األحاديث في جاء ما يشمله وكل ، خمر فكل: قالوا
 في موجوداً كان وسواء غيره من أو العنب من كان سواء ، مطلقاً المسكر تحريم
  . بالعكس أو مأكوالً فصار مشروباً كان وسواء ، بعده حدث أو النبوة عصر
 التعزير، فيها إنما بل مطلقاً، المخدرات في حد ال أنه إلى العلماء أكثر وذهب -ب
 فلم المخدرات، من المأكول أما يشرب، الذي المطرب المائع في ورد إنما الحد ألن
  . التعزير يهف فإنما كذلك، كان وما ، مقرر حد تناوله في يرد
 ومقاتلة ومخاصمة نشوة تصحبه بالخمر فالسكر المخدرات، تخالف والخمر: قالوا

 الذلة عليه بل والنصرة، القتال إلى يميل ال يتعاطاها من فإن المخدرات، فعل بخالف
  .  والمسكنة

 ألن مطربة، شدة غير من العقل تغطية باإلسكار أراد مسكرة إنها منهم قال ومن
 عن يختلف إسكارها أن أراد أو األصل، المائعة المسكرات صياتخصو من ذلك

  .  )1(الخمر إسكار

                                                 
 .428 – 427 ، سابق مرجع ، وحدها األشربة فقه الوهاب، عبد ، طويلة)  1(
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  المبتلين سواد وكثرة أحجامها، وازدياد ترويجها وانتشار المخدرات تفشي ومع
 المدمن تؤرق واقتصادية، واجتماعية صحية مشاكل من تحدثه وما إدمانها، أو بدائها

  . مدمرة سلبية وآثار تبعات في والدولة والمجتمع واالسرة
وقفوا وعلمائها بقيادتها ممثلةً  السعودية العربية المملكة بأن نجد هذا على وبناء 
 بالعقوبات العلماء وأفتى المخدرات ترويج مخاطر وجه في مبكر، وقت ومنذ

 قراره باإلجماع العلماء كبار هيئة مجلس أصدر وقد المخدرات، لجريمة المناسبة
  :   يلي ما متضمناً ، هـ20/6/1407 وتاريخ 138 رقم
 المخدرات تهريب يسببه لما القتل عقوبته فإن المخدرات لمهرب:  بالنسبة ـ أوالً

 جسيمة وأضرار نفسه المهرب على يقتصر ال عظيم فساد من البالد وإدخالها
 أو يستورد الذي الشخص بالمهرب ويلحق بمجموعها، األمة على بليغة وأخطار
  . المروجين بها يمون الخارج من تالمخدرا يتلقى
 وتاريخ 85 رقم قراره المجلس أكد فقد المخدرات لمروجي بالنسبة أما ـ ثانياً
 األولى للمرة كان فإن المخدرات يروج من أن على نص الذي هـ11/11/1401

 ما حسب جميعاً بها أو،  المالية الغرامة أو،  الجلد أو،  بالحبس بليغاً تعزيراً فيعزر
 ولو المجتمع عن شره يقطع بما فيعزر ذلك منه تكرر وإن القضائي، النظر ضيهيقت
 في اإلجرام تأصل وممن األرض في المفسدين من يعتبر بفعله ألنه بالقتل كان

  .  نفوسهم
 العدل وزارة من لكل المبلغ الشريفين الحرمين خادم أمر صدر فقد عليه وبناء

 وتعميمه بموجبه بالعمل هـ10/7/1407 خوتاري 9666/ب/4 برقم الداخلية ووزارة
  .  المحاكم على

 مجموعة تضعه متميز خيار االنحراف ظواهر لكل التصدي في دائماً لها والمملكة"
 أهم ولعل والمتميزة، الفريدة المملكة تجربة النهائي بالتحليل تشكل متفاعلة عوامل
 اإلسالم شمولية لىإ يستند ثابت عقائدي موقف من المملكة انطالق العوامل هذه
 ظواهر كل لعالج شامل منهج وله ضيق ومكاني زماني إطار في ينحصر ال كدين

 بالمجتمع اإلنسان عالقة تحدد وأخالق وقواعد قيم منطوقة وله االنحراف،
 ومقاصد الدين إطار في الجميع مع يتفاعل صالح كمواطن وخياره دوره وبمحدودات
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 شاملة المخدرات مكافحة استراتيجية ءتجا ذلك ضوء في اإلسالمية الشريعة
  .  )1(" ومتكاملة

وأؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية ومن معه بوجوب حد متعاطي المخدرات، قياساً على 
  . متعاطي المسكرات، لكونها فيها تغطية للعقل ، واهللا أعلم

                                                 
ضمن سلسلة مركز أحباث مكافحة اجلرمية ) والبشر.. الصكوك .. األسباب (عيد، حممد فتحي، املخدرات )  1(
  . 190، ) هـ1412السعودية، وزارة الداخلية، (
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   الثاني المبحث

  المخدرات ترويج من القوانين موقف
  

  
  :  مطلبان وفيه

  

  .  العربية الدول بعض في المخدرات مكافحة قوانين أحكام:  األول لمطلبا
  .  العربية الدول قوانين بعض في العقوبة:  الثاني المطلب
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  األول المطلب
  المخدرات مكافحة قوانين أحكام

  العربية الدول بعض في

  

   

 عاطيها،ت في وبدأ المخدرات، اإلنسان فيها عرف وعندما خلت، بعيدة أزمان منذ
 من وعمل األمراض، لبعض كعالج استخدمت حيث ذلك، من الغرض وتفاوت
 اآلثار ظهرت بها التعامل وازدياد الزمان تقدم ومع األحيان، بعض في العبادة أعمال
 إلى أشير – الصين في كما دارها، عقر في دول وغزيت فيه حوربت وقد السلبية،

 قانونية قواعد مرة ألول وضعت ، المشكلة تفاقم وبعد - األول الفصل في بإيجاز ذلك
 والمعاهدات االتفاقيات من العديد بعدها وجاء المخدرة، المواد استعمال على للرقابة

 وإقليمية دولية جهود وبذلت المخدرات، إدمان سلبيات لمواجهة والمؤتمرات،
  . والسيطرة الرقابة تحت المخدرات أنشطة كافة لوضع ووطنية

 القوانين فسنت رعاياها، وحماية دولها عن الذب في دور لعربيةا للدول كان وقد
 ووضعت مشروعاً، يكن لم ما وتجريم بالمخدرات المشروع لالتجار المنظمة
  . العقوبات

 المعدل ،1960 لسنة 182 رقم صدر، قانون آخر كان العربية مصر جمهورية ففي
  .  م1989 لسنة 122 رقم بالقانون
 أو يملك أو،  ينتج أو،  يصدر أو يجلب أن شخص أي على يحظر) 2( المادة وفيه
 صفة بأي عنها ينزل أو عليها يتبادل أو،  مخدرة جواهر يبيع أو يشتري أو يحرز
 المنصوص األحوال في إال ذلك من شيء في وسيطاً بصفته يتدخل أن أو،  كانت
  .  به المبينة وبالشروط القانون هذا في عليها
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 على الحصول بعد إال المخدرة الجواهر في االتجار يجوز ال) 7( المادة في وجاء
  .  )1(اإلقليمين من كل في اإلدارية الجهة من بذلك ترخيص

 مستودعات أو،  مخازن في إال المخدرة الجواهر في االتجار في يرخص ال كما
 عدا فيها، والمراكز المناطق وقواعد،  المديريات وعواصم،  المحافظات بمدن

  . المصري القانون من) 8( المادة هذا، على نصت وقد الحدود، راكزوم محافظات
 القنب وبذور للقنب والحيازة للزارعة المنع عن يتحدث السوداني التشريع أن كما
 والتعامل،  واالستيراد والتصدير الزراعة منع فيها يرد والتي،  ج) 15( المادة بنص

 من أي في وذلك،  للزراعة والتسليم والتسلم والبيع والشراء،  واإلحراز، والحيازة
  .عليها تكون التي الحاالت من أي أو نموها، أطوار
 وكلمة، المخدرات في التعامل السوداني التشريع من ج) 1) (15( المادة حظرت كما

 وغيرها، التصدير أو،  البيع نهاية إلى الزراعة بداية من يتم فعل أي تشمل التعامل
 ، والتخزين والتنازل،  والتبادل والنقل،  والشراء البيعو والتسلم،  التسليم حتى

  .  )2( األفعال من وغيرها واإلحراز
 أو يصدر أو يجلب أن شخص أي على يحظر) 29( المادة المصري، القانون وفي
 النباتات عن ينزل أو يتسلم أو يتبادل أو يشتري أو،  يحرز أو يملك أو،  ينقل

 استثناء مع بذورها وكذلك نموها أطوار جميع في) 5( رقم بالجدول المذكورة
  ) . 6( رقم بالجدول المبينة النباتات إجراءات

 نصت منه) 13( المادة في ، م26/3/1998 وتاريخ 673 رقم اللبناني القانون وفي
  :  يلي ما على

 الجدول في المدرجة والمستحضرات والمواد،  النباتات وبذور النباتات تحظر"
 ،وشراؤها وتمويلها وتحضيرها،  واستخراجها وصنعها،  تاجهاإن ويحظر، األول

 ، وعرضها وصرفها واستخدامها،  وتملكها واقتناؤها،  وتسلمها وإحرازها وحيازتها
 وتبادلها،  بالتجزئة أو بالجملة وتوزيعها،  وبيعها،  للبيع وطرحها وتسليمها ونقلها

                                                 
 املصري القطرين يشمل القانون كان لذلك ، الوحدة أيام والسوري املصري اإلقليم ا يقصد:  اإلقليمني)  1(

 .والسوري
 .416 سابق، مرجع املخدرات، خماطر لكشف معاً ، كمال ، بابكر)  2(
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 ، وشحنها وإرسالها بشأنها،  رةوالسماس والتوسط،  بعوض أو مجاناً عنها والتنازل
 أو عمل كل عامة وبصورة ، نوعه كان مهما بها واالتجار،  وتصديرها واستيرادها

  . بها يتعلق نوعه كان مهما إجراء
 سائر أو األدوات أو بالمعدات تعلقت إذا أعاله المذكورة األفعال جميع أيضاً وتحظر
 أو صنع أو إنتاج في بها االستعانة وستجري ستستخدم بأنها الفاعل علم مع ، المواد

  " . األول الجدول ومستحضرات مواد تمويل أو وتحضير استخراج
  : فيها جاء وقد) 14( المادة في المستحضرات لحظر القانون وأشار

 ومستحضراتها، والثالث الثاني الجدولين في المدرجة والمستحضرات المواد تخضع(
 الطب في تستخدم التي والمستحضرات المواد جميع على التبطيق الواجبة لألحكام
 المواد إنتاج يحظر( القانون هذا أحكام مع متوافقة كانت إذا البيطري، أو البشري

 صنعها يحظر كما والثالث، الثاني الجدولين في المدرجة والمستحضرات
 أو بالتجزئة أو بالجملة وتوزيعها،  بها واالتجار وتحويلها وتحضيرها واستخراجها

 تمت إذا إال الصناعي، واستخدامها،  واستيرادها وتصديرها،  بها الدولي التجاربا
 هذا في عليها المنصوص الشروط وضمن األحوال في ترخيص بموجب األفعال هذه

  ). والعلمية الطبية األغراض في استخدامها على يقتصر ذلك من الهدف وأن القانون
 الدول بعض في العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة قوانين استعراض تم وحيث
 والمؤثرات المخدرات أنواع لجميع والشامل الشديد الحظر وضح وقد العربية،
 وألهداف مشروعة غير طرق في بها االتجار يتم أن يمكن والتي المنتشرة العقلية
 لجميع والمنع الحظر جاء كما ، مدمرة سلبية آثار إلى تؤدي مرغوبة، غير ونتائج
 من جانب في قصور، أي استغالل من النفوس ضعاف لمنع ، النشاط واعوأن أشكال
 مواد في عليه النص عدم بحجة المرتكب الفعل تجريم من واإلفالت القانون جوانب
  .  ذاك أو القانون هذا
 المؤثرات أو المخدرة المواد من مادة أي مع تساهله أو مشروع أي تراخي يتبين ولم

 والتأكيد المنع وصرامة قوة في العكس كان بل يائية،الكيم السالئف أو العقلية
 والمجموعات الجداول في المدرجة للمواد وتفنيدها حظرها في المواد وتكرار
  .  المختلفة
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   الثاني المطلب

   العربية الدول قوانين بعض في العقوبة

  
 ديرلتق بناء آلخر، تشريع ومن آلخر، فعل من ومقدارها نوعها في العقوبات تختلف
  . وخطورته اإلجرامي الفعل ألثر فيها، والمشرع الدولة
 مع المؤبد السجن أو اإلعدام حد إلى المخدرات عقوبة في الدول بعض شددت لذا

 االتجاه أن مع الحد، لهذا العقوبة في تصل لم الدول بعض ونرى ، الشاقة األشغال
 أشد وإيقاع قاب،والع بالتجريم الحزم وضرورة الموقف خطورة إلى يشير الدولي

  . العقوبات
 المخدرات تجار بحق العربية الدول قوانين بعض في المقررة العقوبات ألبرز وأشير

  .  بها والمتعاملين
 تقل ال وبغرامة المؤبدة الشاقة باألشغال أو باإلعدام يعاقب : المصري القانون ففي
 حاز  من كل : )34( المادة في ، جنيه ألف خمسمائة تجاوز وال جنيه ألف مائة عن
 ذلك وكان مخدراً جوهراً للتعاطي قدم أو نقل أو مسلّ أو باع أو اشترى أو أحرز أو

  .  قانوناً بها المصرح األحوال غير في وذلك صورة، بأية فيه اتجر أو االتجار بقصد
 نفسها هي الذكر، سالفة األفعال على المقررة المصري القانون في العقوبة أن كما
  .  السوداني القانون في

 إلى ألف مائة من والغرامة اإلعدام عقوبة إيقاع إلى ، المصري المشرع وأشار
 أي أو الهيروين أو الكوكائين من الجريمة محل الجوهر كان إذا ،جنيه ألف خمسمائة

 الليبي التشريع وفي المرفق،) 1( رقم الجدول من األول القسم في الواردة المواد من
 مواد قدم لمن العود، حالة في وبالغرامة اختيارياً وليس وجوباً، المؤبد نبالسج يعاقب
 من أو  بمقابل ذلك وكان تعاطيها، سهل أو للتعاطي عقلية مؤثرات أو مخدرة
  . بمقابل فيها وتصرف معين غرض في بحيازتها له رخص
 العقلية المؤثرات أو المخدرات بتقديم الجناية على يعاقب السوداني التشريع أن كما
  . المؤبد السجن أو اإلعدام بعقوبة المدارس لطالب توزيعها أو المدارس في
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 األولى المادة في ، م21/5/1974 في المؤرخ )1(المغربي الشريف الظهير وفي
 مالية وغرامة سنوات وخمس سنتين بين ما مدته تتراوح التي بالحبس المشرع عاقب
 الظهير مقتضيات خالف من كل درهم 50.000 و 5.000 بين ما مبلغها يتراوح
 ،فيها واالتجار السامة المواد باستيراد المتعلق 1922 ديسمبر 2 في المؤرخ الشريف
 النصوص مقتضيات خالف أو ، وتتميمه تغييره وقع حسبما واستعمالها ومسكها
 مخدرات المعتبرة بالمواد والمتعلقة المذكور الظهير بتطبيق الصادرة التنظيمية
  ). ب( الجدول في جةوالمدر
  :الشريف الظهير نفس من الثانية المادة في المغربي المشروع عاقب كما

 مشروعة غير بصفة مسك أو صدر أو نقل أو صنع أو أنتج أو استورد من كل(
 سنوات عشر إلى سنوات خمس من بالحبس مخدرات المعتبرة النباتات أو المواد

  . درهم 500.000 و 5.000 بين ما قدرها يتراوح وبغرامة
 وردت) 125( مادته وفي اللبناني، القانون من" الجزائية األحكام"  الثاني الجزء وفي

 مليون وعشرين خمس من وبغرامة المؤبدة الشاقة باألشغال يعاقب: اآلتية العقوبة
 على قصد عن أقدم من كل) منها وذكره الجرمية األعمال فحدد( ليرة مليون مئة إلى

  . القانون من) 15( و) 13( المادة في عليه لمنصوصا الحظر مخالفة
 لما المرتكب األجنبي إبعاد العربية القوانين بعض توجب وقائي، وتدبير وكإجراء
 القانون من) 22( المادة في كمان اإلقامة، من ومنعه المخدرات، قانون يخالف

  .  السوداني
 كما للمحكمة وتتركه ،بعاداإل عقوبة اتخاذ القوانين بعض تجيز ذلك، خالف وعلى
 تورد المصري القانون في مكرر) 48( والمادة ،)10( المادة المغربي التشريع في
 أو مرة من أكثر عليه الحكم سبق يكون أن بشرط ، الوقائية التدابير ضمن بعاداإل
 هذا في عليها المنصوص الجنايات إحدى في مرة من أكثر جدية ألسباب اتهم

 لفترة المحل كإغالق التكميلية العقوبات من) الطرد( اإلبعاد بةعقو وتعتبر،  القانون

                                                 
 املخدرات، خماطر لكشف معاً ، انظر ،)باملغرب القانون على يطلق الذي االسم هو( املغريب الشريف الظهري)  1(

 .405 ، سابق مرجع بابكر، كمال
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 وإتالف والمزارع، النقل ووسائل واألثاث األدوات ومصادرة نهائياً، أو محدودة
  .  الخ..  المزروعات

 الترويج تجريم في صارماً كان كما القانون، في المشرع بأن فيه شك ال ومما
 مقابل المقررة العقوبات الكريم، القارئ رىي بالمخدرات، المشروع غير واالتجار
 واالتجار العقلية والمؤثرات المخدرات مجال في القانون حظره ما وتجاوز تعدي
 بالسجن المخالفين األشخاص على يقع ما منها سواء ، شديدة عقوبات كانت فقد بها،

 نصت قدف األموال، على يقع ما ومنها اإلعدام، حتى أو الشاقة، واألشغال المؤبد
 المشرع إدراك تؤكد المخالفين، على كبيرة مالية غرامات على القوانين عقوبات
  . محاربتها ووجوب المستويات جميع على المخدرات خطر بعظيم
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  المبحث الثالث

  الوقاية في الشريعة اإلسالمية
  

محمد بن  ـأرسل اهللا الرسل ، وشرع الشرائع ، وختم األديان بإرسال أفضل خلقه  
بشيراً ونذيراً ، بكتاب من عند ربه ، كفل حفظه واستمراره إلـى أن    ـاهللا  عبد 

${ تقوم الساعة ، وفيه قال جل في عاله pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ è% ö/ ä3 |¡ àΡ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ 
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  .6:التحريم

وأن نقي أهلينا منها ، فتمتثل األوامر الربانيـة  ، ففي القرآن الكريم أمر بتوقي النار 
ن نبينا محمد وتؤدى وتجتنب المعاصي والمخالفات ، وبي   المسؤولية الملقاة علـى

وفـي  . )1( )ل عـن رعيتـه   كلكم راع فمسؤو: ( ته فقال اه أسرعاتق كل مسلم تج
الحديث تحميل المسؤولية الكاملة على اإلنسان ، لما تحته من رعيـة، وهـو بيـان    
ووقاية له من العذاب نتيجة التفريط في المسؤولية واألهمال ، فالوقايـة خيـر مـن    

  .العالج كما قيل 
لرجوع واالستغفار لما يرتكبه المسلم وقد قررت الشريعة اإلسالمية التوبة واإلنابة وا

  .عند ما يخطي ويرتكب المعاصي 
ت الشـريعة بالعقوبـات الدنيويـة الزاجـرة     أما من يتعدى ويتمادي في غيه فجاء

وجلـد  ، وقطع يد السارق ، والرادعة والوقاية الالحقة ، فأقرت قتل القاتل والمرتد 
  .ورجم الزناة، وجلد شارب الخمر 

ة والمنع من الجريمة في التشريع اإلسالمي ، تعد مجاالًُ وسطاً فـي  إن سياسة الوقاي
السياسة الشرعية ، أي بين شطريها ، اإليجابي والسلبي ، أو مـا يسـميه علمـاء    

العدم ، بـل هـو مجـال    والحماية من جانب  ، األصول الحماية من جانب الوجود

                                                 
،  37على الرقيق، احلديث رقم كتاب العتق ، باب كراهية التطاول  3/298أخرجه البخاري يف صحيحه  )1(

  . ، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر  6/8ومسلم يف صحيحه 
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من جهة والحماية والردع من زر والتعاضد والتعاون بين البناء والتنمية التكامل والتآ
جهة أخرى ، لتحقيق األمن الشامل واالستقرار الكامل والحياة الطيبة التي ينشـدها  

  .)1(اإلسالم
وفي إيقاع العقوبات زجر للمخالفات وإيالم تهدف الشريعة منه ، تجنيب العاصي من 

نـب  المعاصي والذنوب ، وهو ما يقصد منه الحماية مـن جا  ارتكاباالستمرار في 
الوجود وتتمثل الحماية من جانب العدم ، معرفة الناس بمنع هذا السـلوك المحـرم   

  .وإيقاع العقوبة بحق من يرتكبه 
إن الشريعة اإلسالمية لم تقف في محاربة الجريمة عنـد العقوبـة وحـدها ، بـل     
حاصرت الجريمة بجبهة عريضة ، وظفت فيها كل العوامـل النفسـية والروحيـة    

فاعلة في حياة اإلنسان ، بحيث كانت العقوبة عامالً من عدة عوامـل  واالجتماعية ال
  .)2(وظفتها الشريعة إلبادة الجريمة

فر وتتعاون تتضاوميزة اإلسالم أن أنظمته التربوية واألخالقية والتشريعية والسياسية 
، وبناء مجتمع األمـن   واآلخرةفي بناء الحضارة اإلنسانية إلسعاد اإلنسان في الدنيا 

والطهر الذي يحفظ علـى النـاس أسـباب أمـنهم     ، والخلق والفضيلة ، اإليمان و
وعرضه أن ، وحريته أن تصادر ، وسعادتهم ، ويحفظ على اإلنسان حياته أن تهدر 

  .)3(وماله أن يسلب ، وبيته أن يقتحم، وعقله أن يغيب ، ينتهك 
مـن التـورط   وللشريعة اإلسالمية دور بارز في الوقاية مـن الجـرائم عامـة ، و   

بالمخدرات خاصة ، يكمن في إحاطتها للبشرية بتنظيم عجيب وفريد ،بين الحقـوق  
  .والواجبات ، ورتب نمط الحياة 

ويمكن إظهار الدور الوقائي للشريعة اإلسالمية من المخدرات من خـالل التـدابير   
  :التالية 

  .إحياء الوازع الديني -1

                                                 
  . 113 – 112بو ساق ، حممد ، اجتاهات السياسة اجلنائية املعاصرة والشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق  )1(
  ).بتصرف(،  30هـ ، 1407،  1إلعالم، القاهرة ، طاملهدي ، السيد الصادق، العقوبات الشرعية ، الزهراء ل )2(
كيالين ، إبراهيم زيد ، مكافحة املخدرات، أحباث الندوة العاملية العربية األوربية األوىل للمخدرات، واليت عقدت  )3(

  . 195هـ ، 12/5/1406 – 10مبقر املركز العريب للدراسات األمنية 
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  .تحريم المخدرات تحريماً قطعياً -2
  .ور العبادات في الحصانة من الجرائم والمخالفات د -3
  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -4
  .الحث على العمل والكسب الحالل ومحاربة البطالة  -5
  . تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الجرائم وتشجع عليها  -6

  :توضيحالوهذه النقاط على سبيل التمثيل ال الحصر ، ونقف أمام كل تدبير بشي من 
  :إحياء الوازع الديني  -1

ـ  قامت الشريعة اإلسالم وأنه اإلله الواحد الفرد  ية على توحيد اهللا ـ سبحانه وتعالى 
، الكاف والنون وهو المتصرف في الكون ، أمره  بعد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ،

، يقول للشي كن فيكون خالق الخلق ومدبر األكوان ، هو الرافع الخافض ، المحيـي 
${ :المميت ، أمر الناس بعبادته ، فقال تعالى tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪{ 

  56:الذاريات

وال يستغني عن ربه طرفة عـين ،  ، مقهور بين يديه ، وأن اإلنسان محتاج إليه 
 كل ذلك يورث يقظة في الضمير والتهيؤ الستجابة األمر، والوقوف عند المنهي،

مر وسطوة وقهر الناهي، وهنا يجتمع فـي نفـس   وذلك لما يعلمه من عظمة اآل
فيحدث ذلك أثراً فعاالً ونتائج باهرة تعصم مـن  ، الفرد الخشية والرغبة والحياء 

  .)1(الوقوع في المعاصي وارتكاب الجرائم
والضمير الحي الواعي ، المرتبط باهللا وبالخوف مـن مغبـة مخالفـة أوامـره     

مناهيه ، يمنعه من اإلقدام على فعل الحرام، وقد نهى الوازع الديني  والوقوع في
والضمير المدرك لقرب اهللا وعلمه ، امرأة في عهد الخليفة الراشد، عمـر بـن   

  :الخطاب رضي اهللا عنه ، حيث قالت 
  وأرقني أال خليـــل أالعبه  تطاول هذا الليل واسود جانبه  
  رك من هذا السرير جوانبهلح  فواهللا لوال اهللا أني أراقبــه 

فالشخص المؤمن يعلم أن الخيرات طاعات هللا سبحانه وتعالى وأن المعاصي تجلـب  
غضبه ، وهو بأقواله وأفعاله يسعى لنيل مرضاة اهللا ، ويعلم أنه حتى إذا أفلت مـن  

                                                 
  .  116نائية املعاصرة والشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق،بوساق، حممد ، اجتاهات السياسية اجل )1(
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عقاب القانون فلن يفلت ممن يعلم خائنة األعين وما تخفى الصدور ، وحسابه ال يقف 
⎯{: دنيا ، بل يشمل اآلخرة ، حيث يقول سبحانه وتعـالى عند حد ال yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ 
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  . )1(بل يوجب العمل الصالح ويقترن به ، حالة نفسيه

اهللا والصلة به ، وبالقيم اإلسالمية الحميـدة، تنمـي لـدى    ولهذا فتقوية اإليمان ب
المسلم حب الرب ، فينتج عنه امتثال أوامره واجتناب النواهي الشـرعية التـي   
يحرمها اهللا ، وفيها أضرار  بالفرد والجماعة ، فيشـعر بالسـعادة والطمأنينـة    

  .اآلخرين والراحة واالستقامة التي تبعده عن اإلجرام وإيقاع األذى بنفسه وب
  
  :تحريم المخدرات تحريماً قطعياً -2

عرفنا في المبحث األول من هذا الفصل ، حكم اإلسالم في المخـدرات وأنهـا   
محرمة ، على الرغم من أن المخدرات لم تعرف في اإلسالم إال فـي القـرون   

حيث أفتى بحكمها فقهاء ذلك العصر ومن تـبعهم    -القرن السادس  –الوسطي 
  .تحريم الخمر الذي وردت النصوص من القرآن والسنة بتحريمه قياساً على 

وقد اتفقت أراء العلماء في الماضي والحاضـر علـى أن الشـريعة وضـعت     
  .للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال

وتعد المخدرات من أهم أسباب النيل من تلك الضرورات التي تهدف الشـريعة  
  .حمايتها ، وبناء على ذلك كان تحريم المخدرات إلى 

وبالحكم البين الواضح لتحريم المخدرات ، يجعل منه عالجاً واقياً مـن اإلقـدام   
عليه ، وال يدع مجاالً للشك والشبهة واالضطراب حول المخـدرات ، فتنجلـي   
الوقاية من المخدرات بوضوح األحكام وانقياد الناس لما صدر مـن توجيهـات   

  .واهللا أعلم  .ق ما لديهم من أدلة ونصوص ية ، أفتى بها العلماء وفربان
  
  

                                                 
  .  34املهدي ، السيد الصادق، العقوبات الشريعة، مرجع سابق ،  )1(
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  :انة من الجرائم والمخالفات صالعبادات في الح دور -3

حد الركائز المهمة في التشريع اإلسالمي للحصانة من الجرائم، تعتبر العبادات أ
وفـي   العبادات وهي طاعات تقرب إلى اهللا ، -سبحانه وتعالى -فقد أوجب اهللا 

  .أدائها فوائد كثيرة ومنها الوقاية من الجرائم والمناهي 
ÉΟ {:ومن العبادات التي لها دور في الوقاية من الجرائم الصالة ، قال تعـالى   Ï% r& uρ 
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الصالة بما فيها من تكبير وتسبيح واستغفار وتالوة قرآن وقيام بـين يـدي اهللا   
وركوع وسجود ، فكل ما فيها من أقوال وأفعال تفيـد استحضـار عظمـة اهللا    
وقدرته ، واستشعار وجوده وقربه من العبد ونظره إليه وسماعه منه ، وفي ذلك 

تجعل العبد حريصا على االستجابة إلى ربه ، ويقظة مستمرة للضمير  حياة للقلب
وموافقته فيما يحب ، والبعد والنفور عما يبغض ويسخط ، وكلما بقي الضـمير  
حياً يقظاً مراقباً متفحصاً للواردات على القلب من بواعث ودوافع ، فيرد القبـيح  

  .)1(منها ويرفضه ويجيز الحسن منها وينفذه
›õ{: ، بقوله تعالىاهللا في مال األغنياء للفقراء أوجبهازكاة التي كما أن ال è{ ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡ uθ øΒ r& 

Zπ s% y‰ |¹ öΝ èδ ã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è? uρ $ pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n= tæ ( ¨β Î) y7 s? 4θ n= |¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ °; 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ 

  .103:التوبة}∪⊃⊂⊆∩

ألغنياء للفقراء ، إغناء لهم عـن محاولـة   لها دور في الوقاية فبإيصال زكاة ا 
الحصول على المال بالسرقة أو الدعارة أو ترويج المخدرات ، كما أن الزكـاة  

  .تشعرهم بالتآلف وحب اآلخرين ، وتجنبهم الحقد والعنف والكراهية 
ولعبادة الصيام أيضا شأن عظيم في تربية المسلم على طاعة اهللا واإلنابـة إليـه   

حساس بقربه ، فالصائم يدع شرابه وطعامه اسـتجابة ألمـر اهللا ،   ومراقبته واإل
 ارتكابويعود ذلك إيضا على مراقبته هللا في جميع تصرفاته ، فتدفعه للبعد عن 

  .كل ما نهي عنه الشارع ومنها المخدرات 
                                                 

  .  119 – 118ساق ، حممد ، اجتاهات السياسة اجلنائية املعاصرة والشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق، بو )1(
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فجميع العبادات اإلسالمية تؤدي دوراً  تربوياً واضحاً في نبذ الرذيلـة وتنقيـة   
  .المجتمع منها 

  
  :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -4

، بشعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ص اهللا سبحانه وتعالى هذه األمة اخت
öΝçGΖä. uöyz >π{ووصفهم بالخيرية في كتابـه الكـريم ، فقـال     ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ âß∆ ù's? 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã Ìx6Ζßϑ ø9$#  ∩⊇⊇⊃∪{ ــران ــالى110:آل عم ــال تع tβθ{: ، وق ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 

àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ â ß∆ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# šχθ ßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# šχθ ãèŠ ÏÜ ãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4∩∠⊇∪{71:لتوبة  

⎯{ووصف من هذا شأنهم بأنهم المفلحون ، في قوله تعالى  ä3 tF ø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰ tƒ 

’ n< Î) Î ö sƒ ø: $# tβρ ã ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑ ø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊆∪ {Ÿآل عمران :

، منكم منكراً فليغيره بيـده   من رأى: ( صلوات ربي وسالمه عليه وقال ، 104
  .)1( )فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان 

وفي اآليات واألحاديث، أمر صريح لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  علـى  
ثالث مستويات له ، وهي اإلنكار باليـد واللسـان    ورتب الرسول ، كل مسلم 

  .قلب ومن ثم اإلنكار بال
لة أمـام اهللا عـن   ، أنه يعتبر الجماعة المسلمة مسؤوومن مزايا النظام اإلسالمي

ويعتبر كل مواطن خفيرا وحارسا لمصـالح  ، مقاومة أسباب الفساد في المجتمع 
جهزة األمن للقضاء علـى الجريمـة ، ومنـع    أميناً عليها متعاوناً مع أ، األمة 

  .)2(حصولها ومحاربة أسبابها

                                                 
ميان ، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ، وأن اإلميان ، كتاب اإل 1/50أخرجه مسلم ، يف الصحيح  )1(

  . يزيد وينقص وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان
  .  227كيالين ، إبراهيم، مكافحة املخدرات، مرجع سابق ،  )2(
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خطر أعظم من قضية المخدرات التي تحيط بخطرها جميع طبقـات  وأي منكر و
المجتمع ، رجاالً ونساء ، شباباً وشيباً ، فقراء وأغنياء ، مثقفون وجهال ، كمـا  

  .تلقى بدمارها وويالتها على جميع نواحي الحياة 
ويبرز الدور الوقائي في الشريعة اإلسالمية في هذا الجانب ، بوجـوب النصـح   

لنهي لكل مخالف لتعاليم الشريعة وفي عمله ارتكاب للجريمـة ، أو  والتوضيح وا
نكـر والتعـاون مـع األجهـزة     للمخدرات والمسكرات، والتبليغ عن الم اقتراف
، حتى يتمكن المجتمع من المشاركة في مكافحة المخـدرات ، واجتنـاب   األمنية

  .حل  أينماالجريمة وأسباب الشر 
  

  :ل ومحاربة البطالة الحث على العمل والكسب الحال -5

أمرت الشريعة اإلسالمية وحثت على وجوب العمل والبحث عن الرزق الحالل، قال 
#{ :تعالى sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9 $# (#ρ ã Ï± tFΡ $$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ äó tG ö/ $# uρ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# (#ρ ã ä. øŒ $# uρ ©! $# # Z ÏW x. ö/ ä3 ¯= yè ©9 

tβθ ßs Î= ø è?{ ∩⊇⊃∪  10:الجمعة  

الـذي  و: ( على العمل وحث عليه فقـال   ا رغب  رسول الهدى والرحمة كم
لة فيحتطب على ظهره خيرا له من أن يأتي رجالً نفسي بيده ألن يأخذ أحدهم حب

  .)1( )فيسأله أعطاه أو منعه
كالسرقة وترويج ، للجريمة  ارتكابفقد يكون بعدم العمل وإعطاء الناس للسائل 

ا كان لزاماً على كل مسلم أن يبحث عن عمل يسـد  ولذ، المخدرات والمسكرات 
  .به حاجاته وحاجة من يعول 

وال ينبغي بحال ترك العمل أو التشجيع على البطالة ولو كـان ذلـك ألسـباب    
عمر بـن  محمودة في الجملة ، كاالنقطاع للعبادة ونحو ذلك ألن أمير المؤمنين 

د للصالة ومنقطعاً عـن  رجالً متفرغاً في المسج الخطاب رضي اهللا عنه ، رأى

                                                 
  .72رقم  ، كتاب الزكاة ، باب االستعفاف عن املسألة ، حديث 2/246أخرجه البخاري يف صحيحه،  )1(
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: العمل وطلب الرزق ، فضربه بالدرة وأمره بالخروج والكسب والعمل وقال له
  . )1( )أما علمت أن السماء ال تمطر ذهباً وال فضة( 

ومهما يكن على الدولة من التزام توفير العمل لمواطنيها إال أن اإلسـالم يكـره   
ذرع بعدم وجود عمل، ويشجع على التواكل والعجز وإلقاء اللوم على الغير، والت

اتخاذ األسباب والمبادرة إلى الممكن من األعمال وإن كانت زهيدة ، فهي علـى  
  .)2(كل حال خير وأفضل من ذل الحاجة ومهانة المسألة

  
  :)3(تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الجرائم وتشجع عليها -6

ام فهو حرام وما أفضى قاعدة من قواعد الشريعة اإلسالمية أن ما أدى إلى الحر
في الشريعة  )سد الذرائع( إلي الفساد وشجع عليه أخذ حكمه ، ولهذا كانت قاعدة 

اإلسالمية من القواعد التي تحكي حكمة التشريع في القضاء على الفساد والشـر  
في المجتمع من منابعه األولى ، ولهذا فإن اإلسـالم كمـا يحـرم المخـدرات     

التي تؤدي إلي شـرها وفسـادها وانتشـارها فـي      وتعاطيها يحرم كل الوسائل
  :المجتمع ومنها 

  .تحريم صنعها أو المشاركة فيه  - أ
  .تحريم زراعتها  - ب
  .تحريم المتاجرة وتسهيل نقلها وتهريبها  -ج
  .الحكم بتحريم مكاسبها  -د

 .الحكم بتحريم اإلعالن عنها والترويج لها -هـ 

                                                 
  .129بوساق ، حممد ، اجتاهات السياسة اجلنائية املعاصرة والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق،  )1(
  .130 – 129املرجع نفسه ،  )2(
  .217كيالين، إبراهيم ، مكافحة املخدرات، مرجع سابق  )3(
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  المبحث الرابع 

 الوقاية في القوانين 
  

، ولذلك يعنـى القـانون   )1(منع الجريمة من الوقوع أصالً المقصود بالوقاية هو  إن
  . بمواجهة الظاهرة اإلجرامية عموماً، ومنها ظاهرة التعامل بالمخدرات

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، حفلت أنظمة وقوانين الدول في موادها بالعديـد  
المنع من وقـوع جريمـة المخـدرات    الوقاية و الهادفة إلىمن اإلجراءات والتدابير 

والتقليل منها، وكان لها األثر البالغ في الوقاية من تعاطي المخدرات واالتجار بها ، 
ويمكن إبراز دور القانون في الوقاية من المخدرات، من خالل ذكر بعض التـدابير  

  : المنصوص عليها، وإيراد أمثلة من قوانين بعض الدول ، وذلك في النقاط التالية 
  
  : العقوبات والتشديد فيها ضحظر وتجريم المخدرات وفر -1

لقد جاءت أنظمة وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي واضحةً في تجـريم المـواد   
والسالئف الكيميائية، حسب الجداول المرفقة في كل ، والمؤثرات العقلية ، المخدرة 

موض أو إبهام في أي نوع قانون، وحظر جميع األنشطة المتصلة بها، فلم يكن بها غ
  . أو نشاط تجاه المخدرات

يحظر جلـب واسـتيراد   ) : 6(ففي القانون اإلماراتي على سبيل المثال، في المادة 
وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة المبينـة  ، وصنع وفصل وإنتاج ، وتصدير 

خـرى  وسائر أوجه النشـاط والتصـرفات األ  ) 4(، ) 2(، ) 1(في الجداول أرقام 
  . المتعلقة بها

كما شددت الدول في العقوبات، على كل من يرتكب األفعال المجرمة، حيث أقـرت  
مدد طويلة للسجن والسجن المؤبد، إلى أن وصلت العقوبة في بعـض الـدول إلـى    

  . إذا كان بقصد االتجار جة تجاوز بعض مواد القانوننتي ؛ اإلعدام

                                                 
  .  25م ،  1986، ط .نام ، رمسيس ، علم الوقاية والتقومي ، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، د )1(
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، بالقتل تعزيراً لمن يثبت شرعاً بحقـه،  ) 37(فقد عاقب النظام السعودي في المادة 
  . بعض األوصاف الجرمية، ومنها ترويج المخدرات

وفي توضيح المواد المخدرة الممنوعة، والتشديد بالعقوبات الزاجرة والرادعة، وقاية 
  . ارتكاب المحظور والتعامل بالمخدرات تسول له نفسهتمنع كل من 

  
  : ا اإلبالغ عن الجرائم قبل ارتكابه -2

رغبت دول الخليج في مواد القانون باإلبالغ عن جرائم المخدرات قبـل وقوعهـا،   
  . وبعد ارتكابها أيضاً 

  : من قانون سلطنة عمان ، ما نصه ) 69(ففي المادة 
كل من بادر مـن الجنـاة   ) 45،  44،  43(يعفى من العقوبات المقررة في المواد 

ويجوز للمحكمة اإلعفـاء  . بدء في ارتكابهابإبالغ السلطة العامة عن الجريمة قبل ال
التحقيق فيها، كمـا   مباشرةمن العقوبة إذا حصل البالغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل 

يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصـة أثنـاء التحقيـق أو    
  . المحاكمة القبض على الجناة اآلخرين 

على اإلعفاء من العقوبة المقررة، كل من  نصا قدالقانون الكويتي والقطري،  كما أن
  . بادر من الجناة بإبالغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها

  : من النظام السعودي على اآلتي ) 61(كما نصت المادة 
من هذا ) الثالثة(يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 

بإبالغ السلطات  –ما لم يكن محرضاً على الجريمة  –ن بادر من الجناة النظام كل م
العامة عن الجريمة قبل علمها بها ، فإذا حصل البالغ عن الجريمة بعد وصولها إلى 
علم السلطات تعين إلعفاء المبلغ أن يؤدي بالغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلـك  

  . ممكناً 
  
  : بة إحالل العالج بديالً للعقو -3

وإعادة المدمن إلى عافيته وتخليصه من ، إيماناً من المشرع الخليجي بأهمية العالج 
إدمان المخدرات، الذي قد يدفعه إلى التدرج في أنشطة التعامل بها، حتى يصل إلى 
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حد الترويج والتهريب، ووقوعه ضحية لعصابات ترويج ونشـر المخـدرات، فقـد    
الذي  ؛ عالج مدمن المخدرات بدالً من عقابه نصت القوانين الخليجية على ضرورة

  . قد يأتي بآثار وعوائد سلبية على المدمن والمجتمع
  : على اآلتي ) 38(فقد نص قانون مملكة البحرين في مادته 

فقرة ) 32(يجوز للمحكمة بدالً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في أي من المواد 
أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المـواد   )أ(بند ) 37(، ) أ(بنداً ) 35(أولى، 

أو معالجتـه  ، المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض 
أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية و التردد عليها ، في إحدى المستشفيات 

  . وفقاً للبرنامج المعمول به في المصحة
بير وطلب العمل به في جميع أنظمة وقوانين المخدرات فـي  وقد أشير لمثل هذا التد

  . دول المجلس
  
  : سقوط الدعوى الجنائية عن طالب العالج  -4

مع عدم اإلخالل بحكم المـادة  : من قانون سلطنة عمان اآلتي ) 51(تضمنت المادة 
من هذا القانون ، ال تقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المـواد  ) 46(

المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعالج في المصحة من تلقاء نفسه، 
أو بطلب من زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، وال يشتمل ذلك من ضـبط  

  . يتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى بهذه الجريمة 
ت القوانين فيها ، بما يشابه ما نصت عليـه المـادة   وفي جميع الدول الخليجية جاء

  . من القانون العماني ) 51(
إال أن بعض الدول وضعت في ذلك شرط التسليم للمخدر، كما فـي قـانون دولـة    

ال يسري حكم هذه المادة : حيث تضمنت أنه) 43(اإلمارات العربية المتحدة ، المادة 
لوحدة أو النيابة العامة عند تقدمه لطلـب  على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى ا

  . العالج 
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من نظام مكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية جـاء فيهـا   ) 42(وفي المادة 
تسليم ما بحـوزة   –سقوط الدعوى  –ويشترط في ذلك : النص على الشرط بما يلي 

  .مكانهاإلى  المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجد أو اإلشارة
علـى متعـاطي ومـدمن     ز المشروع في القوانين الخليجية وفي هذا يتبين ، تركي

المخدرات، الباحث عن العالج ، واشتراط الحصول على كـل مـا بحوزتـه مـن     
  . محظورات لمساعدته واألخذ بيده لبر األمان

  
  : حث أقارب المدمن المتورط ، على السعي لعالجه  -5

ا بأن القانون أعطى الفرصة للمدمن أن يتقدم بنفسه لطلب العالج في تدبير سابق رأين
  . ، ويضمن له سقوط الدعوى الجنائية والمحاكمة والعقاب

وهنا يقرر القانون تدبير وإجراء وقائي آخر، وهو تشجيع أقارب المدمن وحثهم على 
  . إحضاره لتلقي العالج، وإجازة هذا العمل 

  : ونصها) 41(ذا اإلجراء في المادة ففي القانون الكويتي إشارة له
يجوز ألحد الزوجين أو أي من األقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلـى النيابـة   
العامة إيداع زوجة أو قريبه الـذي يشـكو اعتمـاده علـى مـواد المـؤثرات أو       
المستحضرات العقلية، أحد المصحات للعالج، كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التـي  

ثم يسهب المشرع في ذكـر   –المعتمد على هذه المواد أو المستحضرات يعمل بها 
إلى أن يقول، وإذا ثبت كيدية الطلب عوقـب   –الجهات المختصة في ذلك ومهامها 

مقدمه بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز ألف دينار أو بإحـدى  
  . هاتين العقوبتين 

  

  : خالصة القول 

م ذكره من تدابير وقائية في أنظمة وقوانين دول مجلـس التعـاون   بأن جماع ما تقد
نته القـوانين مـن تـدابير    الخليجي، وما لم يتسع المجال لإلشارة إليه ، مما تضـم 

تُبِين وبجالء الدور الوقائي الجيد لقضية المخدرات، وأهمية هذا الدور في  وإجراءات
عـاطي المخـدرات وإدمانهـا،    إيجاد اإلحساس لدى المواطن والمقيم ووقايته من ت
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وإعطاء الفرصة كاملة أمام المتورطين بأنشطة ممنوعة تعاقـب عليهـا القـوانين،    
إلدراك المشرعين بضرورة حمل المتورطين على الخالص من مخالفة القانون دون 
عقاب، وإيقاع العقوبة بحق المصرين على ارتكاب المحظورات، لوقايـة المجتمـع   

 . وتخليصه من شرورهم 
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  الفصل الثالث
  أنظمة تجريم ترويج المخدرات والعقاب عليها في 

  دول مجلس التعاون الخليجي وقوانين
  

  : وفيه المباحث التالية 

  . التجريم : المبحث األول 
  . العقاب : المبحث الثاني 
  . مقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي : المبحث الثالث 
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  : تمهيد 

ريع الموحد لدول مجلس التعاون لمكافحة جرائم المـواد المخـدرة   إن مشروع التش
والمؤثرات العقلية وتنظيم تداولها واستعمالها، هو أول مشـروع موحـد بـين دول    
 ؛ المجلس ، وقد تقرر اعتماد هذا المشروع لتستهدي به الدول األعضاء في المجلس

المخـدرات والمـؤثرات    لمكافحة إساءة استعمال وتداول اًجديد اًعند وضعها قانون
  . العقلية، أو عند إجراء أي تعديل لألنظمة والقوانين المعنية بالمكافحة 

وقد عملت بالفعل دول المجلس على تعديل قوانينها وأنظمتها علـى ضـوء مـواد    
، تتناسب مـع الـدول   ة المشروع، نظير ما يمتاز به من إيجابيات، وحسنات متعدد

يفي بالغرض الذي وجد من أجله، وهـو المكافحـة   األعضاء وظروفها المتشابهة و
الفعالة للمخدرات في الدول وفق أفضل الطرق والوسائل وضمان أحسن النتـائج ،  

  : مادة ، والفصول كما يلي  77فصول، ويضم  يةويتألف هذا المشروع من ثمان

  . مواد ) 4(في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، : الفصل األول  -
 . مواد ) 4(في الزراعة واإلنتاج والتصنيع ، : يالفصل الثان -

 . مواد ) 8(في الترخيص باالستيراد والتصدير والنقل، : الفصل الثالث  -

في الترخيص باالتجار في المـواد المخـدرة والمـؤثرات    : الفصل الرابع  -
 . مواد) 9(العقلية، 

) 13( في التعامل الطبي في المخدرات والمؤثرات العقليـة، : الفصل الخامس -
 . مادة 

 . مواد ) 4(في التسجيل والرقابة والتفتيش : الفصل السادس  -

 . مادة ) 24(في العقوبات والتدابير ، : الفصل السابع  -

 . مادة ) 11(األحكام الختامية ، : الفصل الثامن  -
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لتجـريم تـرويج    –الفصـل الثالـث     -وسوف أشير في هذا الفصل من الدراسة 
هـا،  نوالعقوبات المقررة على الترويج في أنظمتها وقواني المخدرات في دول الخليج

  : ومن ثم أقارن فيما بينها وذلك في المباحث التالية 

  . التجريم : األول 

  . العقاب : الثاني 

  . مقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي : الثالث 
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  المبحث األول 
  التجريم 

  

  : دولة اإلمارات العربية المتحدة : أوالً 

  : م على أنه 1995لسنة ) 14(من القانون االتحادي رقم ) 6(نصت المادة 
يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيـازة وإحـراز   

وسائر أوجـه  ) 4(و ) 2(و ) 1(وتعاطي المواد المخدرة المبينة في الجداول أرقام 
  . النشاط والتصرفات األخرى المتعلقة بها 

  : بأنه  القانون نفسهمن ) 7(ام المادة كما نصت أحك
يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيـازة وإحـراز   

و ) 5(و ) 3(وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقـام  
وسائر أوجه النشاط والتصرفات األخرى المتعلقة بهـا، إال فـي   ) 8(و ) 7(و ) 6(

  . وال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا الباب األح
ال يجوز االتجار في المـواد  ) 6(مع مراعاة حكم المادة ) : 17(كما جاء في المادة 

المخدرة أو المؤثرات العقلية إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة اإلدارية 
) 15(، ) 14(، ) 13، ) 12(، ) 11(المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد 

  . من هذا القانون
  : من القانون االتحادي ما نصه ) 20(وفي المادة 

ال يجوز للجهات المرخص لها باالتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقليـة أن  
تبيع أو تسلم هذه المواد أو تتنازل عنها بأية صفة كانت إال لألشخاص المـذكورين  

  : بعد 
األدوية والصيدليات ومصـانع المستحضـرات الطبيـة    مديري مخازن  )1(

  . المرخص لها في هذا االتجار 
مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصـحات   )2(

 . المرخص بها إذا كانوا من الصيادلة 
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أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم  )3(
 . يادلة هذه الجهات إذا لم يكن بها ص

أو األبحاث الطبية والعلمية والصـناعية   الكيميائيةمديري معامل التحاليل  )4(
 . المرخص بها

  . ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها  )5(
  

ويبين وزير الصحة بقرار منه إجراءات وكيفية بيع المواد المخـدرة أو المـؤثرات   
لبيانات الواجب إثباتها في السـجل والكشـف   العقلية وتسليمها والتنازل عنها وكذا ا

  . من النظام ) 23(المشار إليهما في المادتين السابقتين، وقد نصت على ذلك المادة 
  

  : مملكة البحرين : ثانياً 

لسـنة   15ينظم شؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في البحرين ، القانون رقم 
  . م 2007
  ) : 2: (المادة 

، أو نقل أو تملك أو حيازة ، أو جلب أو استيراد أو تصدير ، أو صنع يحظر إنتاج 
أو االتجـار أو تمويـل أو   ، أو تسليم أو تسلم أو تبادل ، أو إحراز أو شراء أو بيع 

، المدرجة في الجداول أرقـام  )1(تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسالئف
داول المجموعة الثانيـة والمجموعـة   من المجموعة األولى، وج) 4،  3،  2،  1(

أو التنازل عنهـا بـأي   ، أو وصفها طبياً ، الثالثة المرفقة بهذا القانون، أو صرفها 
أو التعامل فيها بأي صورة، إال في ، أو التوسط في أي عملية بشأنها ، صفة كانت 

  . األحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون
 ،أو جلب أو استيراد أو تصدير، نون، زراعة أو إنتاج من القا) 3(وحظرت المادة 

أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو ، أو إحراز أو شراء أو بيع ، أو نقل أو تملك أو حيازة 
                                                 

مادة تشكل منها مادة أخرى ، وأصلها سلفية وهو أول الشيء  ابتداًء ، أو (مجع سلف ومعناها : السالئف ) 1(
، انظر ، معاً لكشف خماطر ) الشيء الذي يستخلص منه شيء آخر خالص من علم الكيمياء ، واملراد منها املواد األولية

 . 500 املخدرات، كمال بابكر ، مرجع سابق،
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مـن  ) 5(االتجار أو تمويل أو تعاطي نبات من النباتات المدرجة في الجدول رقـم  
بياً أو التنازل عنه بأية المجموعة األولى المرفق بهذا القانون أو صرفه أو وصفه ط

صفة كانت، أو التوسط في أي عملية بشأنه أو التعامل في بذوره أو في أي جزء من 
أجزائه، في أي طور من أطوار نموه أو التوسط في شيء من ذلك، إال في األحوال 
وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، ويستثنى من ذلـك أجـزاء النبـات    

  . من المجموعة األولى المرفق بهذا القانون ) 6(ي الجدول رقم والبذور المدرجة ف
  

  : المملكة العربية السعودية : ثالثاً 

يحكم في المملكة العربية السعودية نشاط المخـدرات، نظـام مكافحـة المخـدرات     
  . هـ 8/7/1426وتاريخ  39/والمؤثرات العقلية رقم م

جرمية، ووضحها في سبع فقرات، وجـاء  وقد حدد النظام في مادته الثالثة األفعال ال
  : تجريم الترويج واالتجار بالمخدرات في ثالث فقرات منها كما يلي 

جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها : من المادة الثالثة) 2(الفقرة 
أو ، أو استخالصها أو تحويلها أو استخراجها ، أو إنتاجها أو صنعها ، أو تصديرها 

أو  ، أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها، أو بيعها أو شراؤها ، يازتها أو إحرازها ح
 ،أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها، أو تعاطيها أو الوساطة فيها ، نقلها أو المقايضة بها 

أو تمويلها أو التموين بها، إال في األحوال المنصوص عليها فـي النظـام وطبقـاً    
  . رة فيهللشروط واإلجراءات المقر

المشاركة باالتفاق أو التحريض، أو المساعدة فـي ارتكـاب أي مـن    ) : 6(الفقرة 
  . من هذه المادة  5،  4،  3،  2،  1األفعال المنصوص عليها في الفقرات 

الشروع في ارتكاب أي فعل من األفعال المنصوص عليها في الفقرات ) : 7(الفقرة 
  .  من هذه المادة 6،  5،  4،  3،  2،  1

حظرت جلب السالئف الكيميائيـة المدرجـة فـي    : كما أن المادة السادسة والثالثين
المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صـنعها أو االتجـار بهـا أو    ) 3(الجدول رقم 

تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إال وفقاً للشروط واإلجراءات التـي تحـددها   
  . الالئحة 
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  : سلطنة عمان : رابعاً 

ينظم مواجهة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، بسلطنة عمان القانون الصادر 
  . م 1999لسنة  17بالمرسوم السلطاني رقم 

أو تملك أو حيـازة  ، أو استيراد أو تصدير أو نقل ، يحظر صنع أو إنتاج ) 2(مادة 
أو تمويـل أو  ، ار أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو االتج، أو شراء أو بيع ، أو إحراز 

،  3،  2،  1(تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام 
أو صرفها ، من المجموعة األولى وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون ) 4

، أو وصفها طبياً أو تسهيل ذلك أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانـت  
إال في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا ، توسط في شيء من ذلك أو ال

  . القانون 
أو تملـك أو حيـازة أو   ، أو استيراد أو تصدير أو نقـل  ، يحظر زراعة ) 3(مادة 

أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تعاطي نبات من النباتـات  ، أو شراء أو بيع ، إحراز 
أو االتجار  ، مجموعة األولى الملحقة بهذا القانونمن ال) 5(المبينة في الجدول رقم 

، فيه أو التنازل عنه أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه وبـذوره  
إال في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا ، أو التوسط في شيء من ذلك 

  . القانون 
  

  : دولة قطر : خامساً 

م هو القانون المعني بشأن مكافحة المخـدرات  1998لسنة ) 7(القانون القطري رقم 
  .والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها واالتجار فيها

  : فيجرم القانون وفق ما يلي 
أو إحراز أو ، أو زراعة أو تملك ، أو إنتاج أو صنع ، ال يجوز استيراد أو تصدير 

تسـلم مـواد أو نباتـات     أو نقل أو تسليم أو، أو االتجار أو شراء أو بيع ، حيازة 
أو مؤثرات عقلية خطيرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليهـا أو  ، مخدرة 

إال فـي األحـوال    ، النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء مـن ذلـك  
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مـن  ) 2(وبالشروط المنصوص عليها في القانون ، وذلك حسب ما جاء في المـادة  
  . القانون 

أو تملـك أو  ، ال يجوز استيراد أو تصـدير  : بأنه ) 29(ن في المادة كما أكد القانو
أو النزول عن ، أو تسليم أو تبادل ، أو شراء أو بيع ، أو حيازة أو االتجار ، إحراز 

في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها ، كما ) 4(النباتات المذكورة في الجدول رقم 
  ء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقـم ال يجوز التوسط في شيء من ذلك مع استثنا

  . الملحق بالقانون ) 5(
  

  : دولة الكويت : سادساً 

م ينظم شـؤون مكافحـة المخـدرات    1987لسنة  84في دولة الكويت القانون رقم 
  : والمؤثرات العقلية واستعمالها واالتجار فيها، وكان التجريم فيه وفق ما يلي 

أو  ،إحراز أو تملك أو ، أو إنتاج أو صنع ، تصدير استيراد أو ) : 3(جرمت المادة 
أو ، أو تسـلم أو وصـف   ، أو نقل أو تسليم ، أو شراء أو بيع ، حيازة أو االتجار 

أيا كان شكلها أو المقايضة عليهـا  ، صرف مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها 
حـوال  أو النزول عنه بأي صفة كانت أو التوسط في شيء مـن ذلـك إال فـي األ   

  . وبالشروط المنصوص عليها في القانون 
ال يجوز استيراد مواد المـؤثرات العقليـة أو مستحضـراتها أو    ) : 4(وفي المادة 

  . إال بمقتضى ترخيص كتابي من الوزير  ، تصديرها أو نقلها
ال يجوز االتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إال بعد ) 17(وفي المادة 
ى ترخيص في ذلك من الوزير وفقاً للشروط واإلجراءات التي يصـدر  الحصول عل
  . بها قرار منه
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  المبحث الثاني 

  العقاب 
  

  : دولة اإلمارات العربية المتحدة : أوالً 

  
يعاقب على مخالفة أحكام المـواد  ) 39(مع عدم اإلخالل بحكم المادة ) : 48(المادة 

ة ال تقل عن عشر سـنوات وال تزيـد   بالسجن مد) 36(و ) 35(و ) فقرة أولى) (6(
على خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم وال تزيد على 
مائتي ألف درهم، وإذا ارتكبت الجريمة بقصد االتجار أو الترويج كانـت العقوبـة   

  . اإلعدام 
ص إذا وقعت أي من الجرائم المنصـو : ما نصه ) 49(وفي البند الثالث من المادة 

كانت العقوبة السجن المؤبـد  ، عليها في البندين السابقين بقصد االتجار أو الترويج 
والغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم وال تزيد على مائتي ألف درهم، وفـي  

  . اإلعدامحالة العودة تكون العقوبة 
بي الذي بعاد األجنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإوباإلضافة إلى العقوبات المن

  ). 63(حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، المادة 
  

  : مملكة البحرين : ثانياً 

) 30(من القانون البحريني جاءت المـادة   –العقوبات والتدابير  –في الفصل الثامن 
الف أو بالسجن المؤبد وبغرامة ال تقل عن خمسـة آ  باإلعدامبأنه يعاقب ) أ(الفقرة 

دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار، كل من ارتكب بقصد االتجار أي من األفعـال  
  : اآلتية 

من الفقرة ذاتها ذكر، من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سـلم أو  ) 4(وفي البند 
مـن  ) 4،  3،  2،  1(تسلم مواد مخدرة من تلك المدرجة فـي الجـداول أرقـام    

مـن  ) 1(قلية من تلك المدرجة في الجـدول رقـم   المجموعة األولى أو مؤثرات ع
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من المجموعـة  ) 5(المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم 
أو صرفها بأية صفة ، أو تبادل عليها ، األولى المرفقة بهذا القانون، أو تنازل عنها 

أو اتجر ، ذلك  أو بذورها أو توسط في شيء من، أو أي جزء من أجزائها ، كانت 
  . فيها بأية صورة، وذلك في غير األحوال المرخص بها قانوناً 

نفسها، أكد على أن عقوبة الجـرائم المنصـوص   ) 30(من المادة ) ب(وفي الفقرة 
اإلعدام والغرامة التي ال تقل عن خمسـة آالف دينـار، وال    ؛ عليها في هذه المادة

  ). وقد ذكر منها ، العود: (اآلتية  تجاوز خمسين ألف دينار في أي من األحوال
حدد عقوبة نقل مواد مخدرة من تلك ) 31(من المادة ) أ(وفي البند األول من الفقرة 
من المجموعة األولى أو مؤثرات عقلية ) 4،  3،  2، 1(المدرجة في الجداول أرقام 

جن مدة من المجموعة الثانية، جعل العقوبة الس) 1(من تلك المدرجة في الجدول رقم 
ال تقل عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار، وال تجاوز ثالثـين  
ألف دينار، وإيقاع نفس العقوبة على من نقل نباتاً من النباتات المدرجة في الجـدول  

من المجموعة األولى المرفقة بهذا القانون ، وذلـك فـي غيـر األحـوال     ) 5(رقم 
  . المرخص بها قانوناً 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامـة ال تجـاوز   ) : 34( المادة
أو أحـرز  ، أو أنتج أو صنع ، ثالثة آالف دينار، كل من جلب أو استورد أو صدر 

أو نقل مؤثرات عقليـه مـن تلـك    ، أو سلم أو تسلم ، أو باع أو اشترى ، أو حاز 
الثانية المرفقة بهذا القانون، من المجموعة ) 4،  3،  2(المدرجة في الجداول أرقام 

أو توسط في شيء من ، أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت ، أو تنازل عنها 
أو اتجر فيها بأية صفة وذلك في غير األحوال المرخص بهـا  ، ذلك بقصد االتجار 

  . قانوناً 
تورد يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز ألف دينار كل من جلب أو اس) : 36(المادة 

أو سـلم أو  ، أو باع أو اشـترى  ، أو أحرز أو حاز ، أو أنتج أو صنع ، أو صدر 
مـن  ) 2(أو ) 1(أو نقل أية مادة من السالئف المدرجة في الجدولين رقمـي  ، تسلم 

أو تبادل عليها أو توسط فـي  ، المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون أو تنازل عنها 
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 األحـوال و اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غيـر  أ، شيء من ذلك بقصد االتجار 
  . المرخص بها قانوناً 

  
  : المملكة العربية السعودية : ثالثاً 

في نظام مكافحة المخدرات والمـؤثرات   –العقوبات األصلية  –في فصل العقوبات 
  : جاء ما نصه ) السابعة والثالثين(العقلية السعودي ، وبالمادة 

من هذه المادة يعاب بالقتل تعزيراً من ثبت ) ثانياً(ورد في البند مع مراعاة ما : أوالً 
  : شرعاً بحقه شيء من األفعال اآلتية 

  . تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية  - 1
 . تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب  - 2

أو زراعة أو ، أو تحويل أو استخراج ، أو صنع أو إنتاج ، جلب أو استيراد  - 3
أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج فـي غيـر األحـوال    ، مخدرة  تلقي مواد

 . المرخص بها في هذا النظام

المشاركة باالتفاق في ارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها في الفقرات  - 4
 . السابقة

أو اإلهـداء أو  ، أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع ، ترويج مواد مخدرة  - 5
أو النقل بشرط صدور حكم سـابق مثبـت   ، سلم أو التسليم أو الت، التوزيع 

 . إلدانته بالترويج في المرة األولى 

بارتكاب أحـد   بإدانتهالترويج للمرة األولى على أن يكون قد سبق أن حكم  - 6
 . في المادة  3،  2،  1األفعال المنصوص عليها في الفقرات 

تل إلـى عقوبـة   النزول عن عقوبة الق –ألسباب تقدرها –يجوز للمحكمة : ثانياً 
السجن التي ال تقل عن خمسة عشر سنة، وبالجلد الذي ال يزيد علـى خمسـين   

  .  100.000جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف ريال 
إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحاالت اآلتية، ولم يحكم عليه بعقوبـة  : ثالثاً 

من هذه المادة، يعاقب بالسجن لمدة ال تقل ) أوالً(القتل المنصوص عليها في البند 
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عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما ال يزيد على خمسين جلدة في كـل دفعـة،   
  . 150.000وبغرامة ال تقل عن مائة وخمسين ألف ريال 

ومن ضمن الحاالت المحددة بهذه المادة ، إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه 
تكاب إحداها وكانت العقوبة استناداً إلى نـص هـذه   الجرائم بعد الحكم عليه الر

  . المادة 
  ) : الثامنة والثالثون(كما جاء بالمادة 

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على خمس عشـرة سـنة   
 1000وبالجلد بما ال يزيد على خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة من ألف ريال 

أو بذوراً أو نباتـاً  ، كل من حاز مادة مخدرة ،  50.000إلى خمسين ألف ريال 
أو مؤثرات عقلية ، أو باع شيئاً من ذلك أو ، من النباتات التي تنتج مواد مخدرة 

أو نقله أو بـادل  ، أو سلمه أو تسلمه ، أو موله أو مون به أو أحرزه ، ، اشتراه 
وكان أو توسط في شيء من ذلك، ، أو صرفه بأي صفة كانت ، به أو قايض به 

، وذلك فـي غيـر األحـوال     أو بغير مقابل، بقصد االتجار أو الترويج بمقابل 
  . المرخص بها في هذا النظام 

د أفـرد بنـداً   كما أن نظام مكافحة المخدرات السعودي، في فصل العقوبات ، ق
  . خالف العقوبات األصلية وهي القتل والسجن والجلد والغرامةللعقوبات التكميلية 

ما يجب مصادرته و إتالفـه وتسـليمه ألي   ) الثانية والخمسون(لمادة فحدد في ا
  .  جهة حكومية لالنتفاع به من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أشارت المادة إلى األشياء التي يجب مصـادرتها  ) الثالثة والخمسون(وفي المادة 
، لمسـتمدة  واألمـوال ا ، ووسائط النقل ، واألدوات ، بحكم قضائي مثل اآلالت 

والمحصلة من طرق غير مشروعة وكذلك األرض التـي زرعـت بالنباتـات    
  ) . 4(المدرجة في الجدول رقم 

وقد منع النظام السعوديين المحكومين بأحد األفعال الجرمية المنصوص عليها في 
من السفر خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، واألمر بإبعـاد  ) الثالثة(المادة 
سعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح بـه  غير ال

  . من النظام ) السادسة والخمسون(تعليمات الحج والعمرة، وذلك حسب المادة 
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  : سلطنة عمان : رابعاً 

اشتمل الفصل التاسع من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العماني ذي 
  . على العقوبات والتدابيرم ، 1999لسنة  17الرقم 

من القانون، يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن عشر سنوات ) 44(ففي المادة
ريال عماني وال تزيد على خمسة عشـر   3000وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف 

أو سـلم  ، أو اشترى أو باع ، عماني، كل من حاز أو أحرز  15000ألف ريال 
 1(ثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام أو مؤ، أو تسلم مواد مخدرة 

من المجموعة الثانية، أو ) 1(من المجموعة األولى والجدول رقم ) 4،  3،  2، 
من المجموعة األولى الملحقة بهـذا  ) 5(نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقم 

أو أي ، نـت  أو صرفها بأية صفة كا، تبادل عليها  أو تنازل عنها أو، القانون 
أو ، أو توسط في شيء من ذلك بقصـد االتجـار   ، جزء من أجزائها أو بذوره 

  . اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير األحوال المرخص بها قانوناً
ويعاقب كذلك بالعقوبة سالفة الذكر من نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مـن  

المجموعة األولى والجدول  من) 4،  3،  2،  1(تلك المدرجة في الجداول أرقام 
) 5(من المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقـم  ) 1(رقم 

من المجموعة األولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائـه أو بـذوره   
  . بقصد االتجار وذلك في غير األحوال المرخص بها قانوناً 

لمؤقت مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة يعاقب بالسجن ا) 46(وفي المادة 
أو ، أحرز أو حاز  وأ، ، كل من استورد ريال  3000ال تزيد على ثالثة آالف 

أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك المدرجة فـي الجـداول   ، باع أو اشترى 
من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، وكان ذلك بقصـد  ) 4،  3،  2(أرقام 
  . تجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير األحوال المرحص بها قانوناً اال
  

  : دولة قطر : خامساً 

أو المؤثرات العقلية ، حدد القانون القطري عقوبات مخالفي االتجار بالمخدرات 
  : الخطرة وذلك وفق ما يلي 
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إيقاع عقوبة الحبس مدة ال تزيد على عشـرين   من القانون) 35(في المادة جاء 
سنة وال تقل عن عشرة سنوات وبغرامة مالية ال تزيد على أربعمائة ألف ريـال  

وحـددت المـادة أربعـة     200.000وال تقل عن مائتي ألف ريـال   400.000
  : أوصاف جرمية ، ومنها 

أو مؤثرات عقلية خطرة أو ، أو اشترى أو باع مواد مخدرة ، من حاز أو أحرز 
أو نقلها أو نـزل  ، أو سلمها أو تسلمها ) 4(م من النباتات الواردة في الجدول رق

أو توسط في شـيء ممـا   ، أو صرفها ألية صفة كانت  ،أو تبادل عليها ، عنها 
  . تقدم، وكان ذلك بقصد االتجار في غير األموال المرخص بها في القانون 

تضمنت اإلشارة بإيقاع عقوبة الحبس مدة ال تزيد على خمس عشرة ) 51(المادة 
أو مـؤثرات عقليـة   ، تقل عن سبع سنوات كل من سلب مواد مخدرة  سنة وال

أو نباتاً من النباتات الـواردة فـي   ، خطرة أو مستحضرات تدخل في تصنيفها 
أو ، أو أثناء نقلها من صيدلية ، في أي طور من أطوار نموها ) 4(الجدول رقم  

مـي، أو  أو معهـد عل ، أو مصنع أدوية، أو جهة حكومية ، مخزن أو مستودع 
أو المؤثرات ، مركز أبحاث، مرخص له في االتجار أو التعامل بالمواد المخدرة 

  . العقلية الخطرة أو زراعتها، وكان السلب بقصد االتجار 
  

  : دولة الكويت : سادساً 

  : نص القانون الكويتي على المخالفين ألحكام القانون بالعقوبات التالية 
ال تزيد على عشر سنوات وبغرامـة ال تجـاوز   يعاقب بالحبس مدة ) 38(المادة 

أو اشترى أو باع مواد المـؤثرات العقليـة    ،عشرة آالف دينار، وذلك من حاز
أو صرفها ، أو نزل عنها أو تبادل عليها ، أو تسلمها أو نقلها ، ومستحضراتها 
أو ، أو توسط في شيء منها، وكان ذلك بقصد االتجار فيهـا  ، بأية صفة كانت 

  . ها بأية صورة في غير األحوال المرخص بها في هذا القانوناتجر في
  . سواء كان ارتكاب الجرم بمقابل أو بغير مقابل 

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على خمس عشر سـنة وغرامـة ال تجـاوز    
  . في حالة العود  15.000خمسة عشر ألف دينار 
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אא 
  الخليجي مقارنة بين دول مجلس التعاون

  
  

  :  مطلبانوفيه 
  

  .نقاط االتفاق وااللتقاء : المطلب األول 
  .نقاط االختالف واالفتراق : المطلب الثاني 
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  المطلب األول 

  نقاط االتفاق وااللتقاء 

  

والمؤثرات ،ن أنظمة وقوانين مكافحة المخدرات أعرض لما وجد من اتفاق والتقاء بي
  : ليجي وذلك في البنود التالية العقلية في دول مجلس التعاون الخ

  : أوالً 
واضحاً أثر مشروع التشريع الموحد لدول مجلس التعاون، على تشريع أنظمـة   ابد

وقوانين مكافحة المخدرات بالدول األعضاء، وكان هو السمة البارزة علـى معظـم   
  . مواد أنظمة وقوانين الدول 

  :ثانياً 
فـي جميـع    ى تجريم قضية المخدراتريعاتها علأجمعت جميع دول الخليج في تش

أوجه نشاطاتها غير المشروعة، بما في ذلك بالتأكيد، قضية الترويج واالتجار بكافة 
  . أو التبادل أو النقل، أو اإلهداء أو التنازل ، طرقها سواء منها، البيع أو الشراء 

  :  ثالثاً
أنظمـة وقـوانين    جميـع  من العقوبات التي تضمنتها السجن والغرامة اتعتبر عقوبت

الدول الخليجية في معاقبة مرتكبي جرائم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، فلـم  
  . من تلك العقوبتين أي تشريع خليجي  يخُل
  :  رابعاً

الرتكاب جريمة تـرويج   ةاتفقت جميع الدول الخليجية في تشريعاتها، على أن العود
  . سبب لتشديد العقوبة  رات مرة أخرىالمخد
  :  امساًخ

لم تختلف أو تتأخر بعض األنظمة والقوانين الخليجية في موضع اإلعفاء من العقوبة 
ومرتكبيها قبل علمها  ، لكل من يبادر من الجناة بإبالغ السلطات العامة عن الجريمة

بها، بل ضمنت جميعها حق العفو لمن يتقدم بـاإلبالغ عـن الجـرائم  والجنـاة،     
  . العفو أن يؤدي البالغ لضبط الجناة  واشترطت بعضها للحصول على
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  المطلب الثاني 

  نقاط االختالف واالفتراق 

  
أشير في هذا المطلب ألوجه االختالف في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمـا  
برز من نقاط، في أنظمة وقوانين بعض الدول، وقد خلت منه مواد الدول األخرى، 

  : في البنود التالية
  :  أوالً
والمـؤثرات  ، لمخالفي نظم مكافحة المخدرات  د النظام السعودي بإيقاع عقوبةفران

العقلية، لم تقر في جميع قوانين باقي دول الخليج، أال وهي عقوبـة الجلـد، وذلـك    
لشريعة اإلسالمية، ويعتبـر الجلـد   إلى االستناد النظام في المملكة العربية السعودية 

  . رآن الكريم والسنة المطهرة أحد العقوبات المنصوص عليها في الق
  : ثانياً

أشار القانون القطري إلى تجريم سلب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك فـي  
انفرد بذكر ذلك النوع من النشـاط اإلجرامـي،    ويكون القانون القطري) 51(مادة ال

  . ه عقوبة عليعن بقية دول الخليج، وقد رتب 
  :ثالثاً 

عاقب عليه في نظـام مكافحـة   يجرم أو التحريض أو المساعدة، التفاق المشاركة با
أو يقدر له عقوبة في بقيـة دول  ، المخدرات السعودي ، ولم ينص على ذلك النشاط 

  . الخليج الخمس
  :رابعاً 

انفرد نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية بطلب ثبوت إدانة المتهم 
كن إيقاع العقوبة المناسبة بحقه وفق ما حددته مـواد  بما نسب إليه شرعاً ، حتى يم

  . النظام، ولم تشر بقية قوانين الدول إلى ما ذهب إليه المشرع السعودي
  :خامساً 

 مخلت قوانين كل من سلطنة عمان ودول قطر والكويت من تقرير عقوبـة اإلعـدا  
  . لمروج المخدرات، بينما قررت العقوبة ذاتها في بقية الدول 
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  :  سادساً
لم تنص قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة المنع من السفر من 

في جميع دول الخليج عـدا المملكـة العربيـة     ليم الدولة لمن يدان بقضية ترويجإق
  . السعودية، وسلطنة عمان 

  :  سابعاً
في كل من اإلمارات ، والبحرين ، والسعودية، وعمان، نصـت أنظمـة وقـوانين    

والمؤثرات العقلية على إبعاد األجنبي المدان بقضية الترويج بعد ، مكافحة المخدرات 
إنزال العقوبة الصادرة بحقه، وليس كذلك في قوانين قطر، والكويت، حيث لم تنص 

  . قوانين الدولتين على عقوبة اإلبعاد 
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  الفصل الرابع

  الدراسة التطبيقية
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  : تمهيد 

يتم عرض عشر قضايا محكومة ، من القضايا –الدراسة التطبيقية  –في هذا الفصل 

وهي القضايا المضبوطة فـي  (المعالجة في إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم 

  ). الحدود اإلدارية لمدينة بريدة

يقتصر العرض على ما يتعلق بقضايا الترويج، وما يدخل في حكمـه كالوسـاطة   و

من القضايا المعالجة وفقاً لنظام مكافحـة المخـدرات    واإلهداء والنقل، وتكون تلك

. هــ  18/6/1426فـي  ) 39/م(والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

  . وهو مدار موضوع الرسالة 

تكون القضايا مختلفة من حيث النشاط اإلجرامي ومقدار الكميات المضبوطة وعدد و

  : ر اآلتية يطرق الباحث في العرض المحاووالمتهمين ، 

  . معلومات القضية : األول 

  . االدعاء واإلجابة : الثاني 

  . الحكم : الثالث 

  . التحليل : الرابع 

  . يا اومن ثم يعد الباحث تحليل عام لجميع القض
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  ) القضية األولى(

  ترويج الحشيش والتوسط في ترويجه 

  : معلومات القضية : أوالً 

  هـ 24/1/1427: تاريخ القبض 

   2: المتهمين  عدد

خمسة وثمانون جرام وثالثمائة ملي جرام ) 85.300: ( نوع ومقدار المضبوطات
  . من الحشيش المخدر 

وتعـاطي الحشـيش   ، والتوسط فـي ترويجـه   ، ترويج الحشيش المخدر : النشاط 
  . والحبوب
  . بالبحث عن سوابقهما اتضح عدم وجود سوابق: السوابق 

  : االدعاء واإلجابة : ثانياً 

  : االدعاء  -أ

أقام المدعي العام في هيئة التحقيق واالدعاء العام بالقصيم، لدى المحكمة الجزئيـة  
بترويج قطعة حشيش  عليهما ، بطلب إثبات إدانة األولببريدة الدعوى ضد المدعى 

جم عن طريق البيع وحيازة ثالث قطع من الحشيش بلغ ) 4.700(مخدر بلغ وزنها 
، بقصد الترويج والتعاطي، وتعاطيه الحشيش المخدر، وإثبات جم ) 80.600(وزنها 

وتعاطيـه للحشـيش المخـدر    ، إدانة الثاني بترويج الحشيش عن طريق التوسـط  
  : والحبوب المنبهة المحظورة والحكم عليهما 

مـن نظـام مكافحـة    ) 38(بالسجن والجلد والغرامة المالية استناداً للمـادة   - 1
  . المخدرات

 . من النظام المشار إليه ) 56(استناداً للمادة  منعهما من السفر - 2
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  : اإلجابة  -ب

  : أجاب المدعى عليهما بما يلي  
قال إن ما ذكر المدعي العام من أنني روجـت الحشـيش المخـدر فغيـر     : األول 

جم فصحيح، ) 80.600(صحيح، وما ذكره من أنني أحوز ثالث قطع حشيش تزن 
  . وأدخن الحشيش المخدروقصدي من ذلك التعاطي فقط 

قال إن ما ذكره المدعي العام من أنني توسطت في ترويج الحشيش المخدر : الثاني 
  . فغير صحيح، وقد دخنت الحشيش المخدر واستعملت الحبوب المحظورة 

  : الحكم : ثالثاً
فـي   142/4صدر القـرار الشـرعي مـن قاضـي المحكمـة الجزئيـة بـرقم        

إدانة المدعى عليها بما نسب إليهما من تـرويج   هـ والمتضمن ثبوت24/3/1427
وتعاطيه وتعـاطي  ، وحيازة الحشيش المخدر  ،وتوسط في ترويج الحشيش المخدر

  : فقد حكم عليهما بما يلي ) 60(الثاني للحبوب المنبهة ، واستناداً للمادة 
  : األول 
  ) . سنتين(سجنه  - 1
 . جلده مائة وخمسين جلدة  - 2

 . ، اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته) سنتين(منعة من السفر  - 3

 . أخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه - 4

 .  1500تغريمه ألف وخمسمائة ريال  - 5

  : الثاني 
  ) . سنة ونصف(سجنه  - 1
 . جلدة مائتان جلدة  - 2

 . من تاريخ انتهاء محكوميته) سنتين(منعه من السفر لمدة  - 3

 . در منهأخذ التعهد الالزم عليه بعدم العودة لما ب - 4

 .  1000تغريمه ألف ريال  - 5
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  : التحليل : رابعاً 

ثبت ضد المدعى عليهما ترويج المخدرات والتوسط في ترويجه ، و حيازة الحشيش 
بالنسبة لألول وتعاطيهما للحشيش، وتعاطي الحبوب بالنسبة لألول، وطبق بحقهمـا  

الفقرة األولى مـن   من النظام، إال أن القاضي نزل عن الحد األدنى في) 38(المادة 
 21سنة والثاني  20االول : المادة وهو خمس سنوات، مراعاة لسن المدعى عليهما 

  . من النظام ) 60(استناداً للمادة  –سنة 
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  ) القضية الثانية(

  ترويج حبوب االمفيتامين المنبهة ، وحيازتها بقصد الترويج 

  

  : معلومات القضية : أوالً 

  هـ 7/2/1427:  تاريخ القبض
   1:  عدد المتهمين

ملـي جـرام لفتـات    ) 500(إثنان وستون حبة ، ) 62: ( نوع ومقدار المضبوطات
  . الحبوب المحظورة 

  . ترويج وحيازة بقصد الترويج : النشاط 
  . ال يوجد :  السوابق

  : االدعاء واإلجابة : ثانياً 

  : االدعاء  -أ

-لدى المحكمة الجزئية ببريدة  –ام أقام المدعي العام في هيئة التحقيق واالدعاء الع
أربعة عشر حبة من حبوب ) 14(الدعوى ضد المدعي عليه ، بإثبات إدانته بترويج 

ثمان وأربعين حبـة  ) 48(االمفيتامين المنبهة المحظورة عن طريق البيع، وحيازته 
خمسمائة ملي جرام من االمفيتـامين المحظـور بقصـد    ) 500(وفتات حبوب يزن 

  : ستخدام جواله في عملية الترويج والحكم عليه بما يلي الترويج، وا
من نظام مكافحـة المخـدرات   ) 38(بالسجن والجلد والغرامة استناداً للمادة  - 1

  . هـ 1426لعام ) 39/م(والمؤثرات العقلية رقم 
مصادرة الجوال المستخدم في عملية الترويج استناداً للفقرة األولى من المادة  - 2

 . شار إليه من النظام الم) 53(

 . من نفس النظام ) 56(إبعاده عن البالد استناداً للفقرة الثانية من المادة  - 3

 . من النظام ) 52(التصرف بالمضبوطات استناداً للمادة  - 4
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  : اإلجابة  -ب

بسؤال المدعى عليه عن الدعوى ضده، أجاب بأن ما جاء بدعى المدعي العام غيـر  
لم يقبض بحوزته شيء منها، ولم يوجد عنـده  صحيح، فلم يروج شيئاً من الحبوب و

  . مبلغاً مرقماً 
  : الحكم : ثالثاً 

هـ بإثبات إدانة المدعى عليـه  19/4/1427في  140/2صدر القرار الشرعي رقم 
) 500(حبوب يـزن   ين حبة من حبوب األمفيتامين وفتاتثمان وأربع) 48(بحيازة 

أربعة عشـر  ) 14(ده بترويج خمسمائة ملي جرام، حيازة مجردة وتوجه التهمة ض
  : والحكم عليه بما يلي . حبة من حبوب االمفيتامين

  ) . سنتين ونصف(سجنه  - 1
 . جلده ثالثمائة جلدة  - 2

 .  3000تغريمه ثالث آالف ريال  - 3

 . إبعاده عن البالد بعد انتهاء محكوميته - 4

  : التحليل : رابعاً 

ضية حسب النظام كونهـا  الجهة المختصة هي المحكمة الجزئية التي حكمت بهذه الق
من نظـام مكافحـة   ) 38(ترويج للمرة األولى، وحكم المدعى عليه بموجب المادة 

المخدرات، وقد نزل القاضي عن الحد األدنى، إلنكار المدعى عليه الـدعوى، وألن  
مـن ذات  ) 56(التهمة وجهت ضده بترويج الحبوب المنبهة ، كما طبق بحقه المادة 

إلبعاد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليـه لغيـر   النظام والتي تقضي با
التي تقضـي بمصـادرة مـا    ) 53(السعوديين، وقد عدل القاضي عن تطبيق المادة 

  . يستخدم في عملية الترويج نظراً لعدم إثبات اإلدانة بالترويج 
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  )القضية الثالثة (

  مخدر ترويج الحبوب المحظورة وحيازتها ، وحيازة الحشيش ال

  

  : معلومات القضية : أوالً 

  . هـ 11/1/1428: تاريخ القبض 
   1: عدد المتهمين 

  . تسع وعشرون حبة منبهة محظورة ) 29(: نوع ومقدار المضبوطات 
  .جرامين وتسعمائة ملي جرام ) 2.900(        
  . ترويج وحيازة الحبوب المنبهة المحظروة وحيازة الحشيش المخدر: النشاط 

  : التالي   النحووجد له خمس سوابق على  :السوابق 
 . سرقة  - 1

  .ترويج المخدرات - 2
التوسط في بيع الحشيش المخدر مع شرب المسكر، وحيازة واستعمال  - 3

 . المخدرات 

 . شرب المسكر  - 4

 .حيازة المخدرات ومقاومة رجال األمن  - 5

  : االدعاء واإلجابة : ثانياً 

  : االدعاء  - أ

عى عليه أمام المحكمة العامة ببريـدة، وطلـب   أقام المدعي العام الدعوى ضد المد
ثمانيـة وعشـرون   ) 28(إثبات  توجيه االتهام له بارتكاب جريمة ترويج ما عدده 

قرصاً من أقراص االمفيتامين المنبهة المحظورة عن طريق البيع، وإثبات حيازتـه  
) 2.900(من نوعها، وثالث قطع من الحشيش المخدر، بلغ وزنها ) 1(لقرص واحد 

رامين وتسعمائة ملي جرام بقصد التعاطي، وبتعاطيه لألقراص المنبهة المحظورة ج
وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه مـن تـرويج أقـراص االمفيتـامين المبنهـة      

 ، ومساعدة على تفشيها في المجتمعالمحظورة يعتبر ترويجاً للمخدرات للمرة الثالثة
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مادة الثالثة من نظام مكافحة المخـدرات  فعل محرم شرعاً ومجرماً نظاماً، بموجب ال
هــ  8/7/1426وتاريخ ) 39/م(والمؤثرات العقلية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 

  : والحكم عليه بالعقوبات التالية 
من النظـام  ) 37(القتل تعزيراً وفقاً للفقرة الخامسة من البند أوالً من المادة  1

  . المشار إليه 
دم في عملية بيع األقراص المحظـورة وفقـاً   مصادرة جهاز الجوال المستخ 2

  . من النظام نفسه) 53(للفقرة األولى من المادة 
  : اإلجابة  -ب

ما ذكره المـدعي  : جرى تالوة دعوى المدعي العام على المدعى عليه فأجاب قائالً 
العام في دعواه كله صحيح جملة وتفصيالً سوى أنني لم أبع األقـراص المـذكورة   

لسري، وإنما المصدر السري باع علي خمساً وثالثين حبـة منبهـة   على المصدر ا
وأرجعت عليه الباقي ثالثين قرصاً ألنها ، محظورة، واستعملت منها خمس أقراص 

  . لم تناسبني ، وأما حيازة الحشيش والحبوب فهو صحيح 
   :الحكم : ثالثاً 

عامة من قبـل  هـ من المحكمة ال20/5/1428في  8/م/7صدر القرار الشرعي رقم 
  :بحق المدعى عليه وقد تضمن –حسب التعليمات  –ثالثة قضاة 

بأنه نظراً لعدم ارتداع المدعى عليه من العقوبات السابقة ، مما يوجب تشديد العقوبة 
لعلها تكون سبب هدايته وصالحه بإذن اهللا وإنه بناء على الفقرة الثانية مـن المـادة   

  : حة المخدرات فقد تقرر ما يلي من نظام مكاف) 60(والمادة ) 37(
صرف النظر عن طلب المدعي العام ، قتل المدعى عليه تعزيراً للحيثيـات   - 1

  . المشار إليها
 . ثبت ترويج المدعى عليه للمخدرات المذكورة للمرة الثالثة  - 2

 . خمسة عشر عاماً) 15(الحكم بتعزير المدعى عليه بالسجن لمدة  - 3

 . جلده ألف وخمسمائة جلدة  - 4

 . درة جهاز الجوال الخاص به والمستخدم في واقعة بيع الحبوب مصا - 5
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خمسة عشر عاماً اعتباراً مـن انتهـاء   ) 15(منعه من السفر خارج المملكة  - 6
 . محكوميته

 .  100.000تغريمه مائة ألف ريال  - 7

أخذ التعهد القوي عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه، فإن عاد فسوف يعرض  - 8
 . نفسه لعقوبة أشد 

  : التحليل : ابعاً ر

في هذه القضية ثبت ضد المدعى عليه ترويج المخدرات، وهي المرة الثالثة، وقـد  
نظرت قضتيه من قبل ثالث قضاة، حيث أن من ضمن سـوابقه الخمـس اثنتـين    
مخدرات إحداها ترويج واألخرى توسط، وإلنكار المدعى عليه ما نسـب لـه مـن    

ية من وجوب تشـديد العقوبـة التعزيريـة    القض ناظروترويج المخدرات، ولما رآه 
للمساعدة في هدايته وإصالحه ، وبناء على البند ثانياً من المادة السابعة والثالثـين،  

بتعزيـر المـدعى   والمادة الستين من نظام المخدرات، صرف القضاة عن الوصول 
) 100.000(جلدة ، وتغريمـه  ) 1500(عاماً ، و) 15(بالسجن  عليه بالقتل، وحكم

  . يالر
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  )القضية الرابعة(

  الشروع في ترويج الحبوب المحظورة والتوسط في الترويج 

  

  . معلومات القضية : أوالً 

  . هـ 1/1427/ 6-5: تاريخ القبض 
  1: عدد المتهمين 

  . خمسمائة حبة ) 500(: نوع ومقدار المضبوطات 
  . الشروع في الترويج والتوسط فيه : النشاط 

   .ال يوجد : السوابق 
  

  : االدعاء واإلجابة : ثانياً 

  : االدعاء  -أ

أقام المدعي العام في هيئة التحقيق واالدعاء العام بالقصيم، الدعوى ضـد المـدعى   
خمسـمائة  ) 500(عليه، أمام المحكمة الجزئية ببريدة ، وطلب إثبات إدانته بحيازة 

سط بترويج حبة محظورة بقصد الترويج و الشروع في ترويجها، والشروع في التو
عشرون ألف حبة من الحبوب المحظورة والحكم عليه بالعوبات ) 20.000(مائة شد 

  : التالية 
من نظام مكافحة ) 38(ولى من المادة والجلد والغرامة وفقاً للفقرة األالسجن  - 1

من نفس ) 62(، على ضوء المادة )39/م(المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 
  . النظام

 . من النظام المشار إليه ) 56(ج المملكة وفقاً للمادة منعه من السفر خار - 2

 . من النظام نفسه ) 25(مصادرة الحبوب المضبوطة وإتالفها ، وفقاً للمادة  - 3

ي عملية الترويج وفقاً للفقـرة  مصادرة جهازي الهاتف الجوال المستعملين ف - 4
 . من النظام ) 53(ولى من المادة األ
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  : اإلجابة  -ب

ما ذكره المدعي العام : عليه ، عن دعوى المدعي العام أجاب قائالً وبسؤال المدعى 
، / ................كله غير صحيح، وأنني فوضت، ووكلت هذا الحاضر المـدعو 

وإحضار البينـات وقبـول   ، والمخاصمة والمرافعة ، يقوم بالدفاع عني بحضوري 
أخرى بعد إطالع وفي جلسات   -وطلب التمييز واالعتراض عليه ، الحكم ورفضه 

قرر المـدعى عليـه    –المدعى عليه بالوكالة على صورة من دعوى المدعي العام 
إني اطلعت على المعاملة وقابلت المدعى عليه، وأنني اعتـذر عـن   : بالوكالة بقوله

لـة،  الدفاع عن المدعى عليه ، أصالة بهذه الدعوى، وإنني أتنازل عـن هـذه الوكا  
صلي وإجابته عن الدعوى المقامة ضده فقـال بعـدم   ألوبالعودة إلى المدعى عليه ا

  . صحة قيامه ببيع الحبوب أو التوسط في بيعها 
  : الحكم : ثالثاً 

هـ بحق المـدعى عليـه   11/4/1427وتاريخ  102/3صدر القرار الشرعي رقم 
والمتضمن ثبوت إدانته بحيازة خمسمائة حبة محظورة لقصد الترويج والشروع في 

  . سط في ترويج مائة شد من الحبوب المحظورة ترويجها، والتو
  : والحكم عليه باآلتي 

  ) . خمس سنوات(سجنه لمدة  - 1
 . جلده خمسمائة جلدة  - 2

 ) . 10.000(تغريمه عشر آالف ريال  - 3

مـن تـاريخ انتهـاء    ) خمس سـنوات (منعه من السفر خارج المملكة لمدة  - 4
 . محكوميته

 . مصادرة الحبوب المحظورة وإتالفها  - 5

 . جهاز الجوال المستعمل في عملية الترويج مصادرة  - 6

  : التحليل : رابعاً 

من نظام ) 38(في هذه الدعوى على المتهم بهذه القضية طلب المدعي تطبيق المادة 
 –من نفـس النظـام   ) 62(مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على ضوء المادة 
رتكب الجاني عدة جـرائم  الة المتضمنة تطبيق العقوبة األشد والحكم بعقوبتها في حا
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من النظام المتضمن مـا  ) 59(ولى طلب تطبيق الفقرة األولى من المادة وكان األ –
يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقـرة  (نصه 

من هذا النظام ، بالسجن مدة ال تزيـد علـى عشـر سـنوات     ) 38(من المادة ) 1(
 وحيث ثبت لناظر القضية إدانـة  50.000خمسين ألف ريال وبغرامة ال تزيد عن 
حبة محظورة بقصد الترويج والشروع فـي ترويجهـا   ) 500(المدعى عليه بحيازة 

والتوسط في ترويج مائة شد، فحكمه بالسجن والجلد والغرامة والمنع مـن السـفر   
ر إليها وهي عقوبات متوافقة مع جميع المواد المشا –الموضحة سلفاً  –والمصادرة 

  . ، ومتناسبة مع الجرم المرتكب 
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  )القضية الخامسة(

  ترويج الحشيش المخدر وحيازته بقصد الترويج واالستعمال 

  

  . معلومات القضية : أوالً 

  هـ 18/2/1427: تاريخ القبض 
  3: تهمين عدد الم

مائتان وتسعة عشر جرام وخمسمائة ملي ) 219.500(: نوع ومقدار المضبوطات 
  . جرام من الحشيش المخدر

ترويج الحشيش وحيازته بقصد الترويج واالستعمال وشـرب المسـكر و   : النشاط 
  .  حيازة المسكر بقصد االستعمال 

  . عدم وجود سوابق للمتهمين: السوابق 
  

  : واإلجابة االدعاء : ثانياً 

  : االدعاء  -أ

أقام المدعي العام في هيئة التحقيق واالدعاء العام، لدى المحكمة الجزئيـة ببريـدة   
  : الدعوى ضد المتهمين الثالثة على النحو التالي 

جـم مـن   ) 6.600(طلب إثبات إدانته ببيع قطعة من الحشيش بلغ وزنهـا  : األول 
جم وحيازة فتات من ) 211.800(وزنها  الحشيش المخدر، وحيازة قطعة مماثلة بلغ

جم، وحيازة قارورتين سعة لتر ونصف مـن  ) 1.100(الحشيش المخدر بلغ وزنه 
العرق المسكر واحدة بها النصف واألخرى بها الربع بقصد التـرويج واالسـتعمال   

  . وشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر في السابق 
جم ) 6.600(ترويج قطعة حشيش بلغ وزنها طلب إثبات إدانته بالتوسط في : الثاني 

  . وشربه للمسكر 
  . طلب إثبات إدانته بشرب المسكر : الثالث 

  : والحكم عليهم بالعقوبات اآلتية 
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والثاني بالسجن والجلد والغرامة وفق الفقرة األولى مـن   الحكم على األول - 1
الحشيش من نظام مكافحة المخدرات، لقاء بيع األول لقطعة من ) 38(المادة 

المخدر، وتوسط الثاني في البيع ، ولقاء حيازة األول قطعة من الحشيش بلغ 
جم، ) 1.100(جم ، وحيازة فتات من الحشيش بلغ وزنه ) 211.800(وزنها 

  . والعرق المسكر بقصد الترويج والتعاطي 
الحكم على المتهمين الثالثة بحد شرب المسكر لقاء شربهم العرق المسـكر   - 2

 . ل للحشيش المخدر وتعاطي األو

لقاء اشتراكهما بحيـازة قـارورتين   ، ول والثالث الحكم بعقوبة تعزيرية لأل - 3
 . تحتويان على العرق المسكر 

 . من النظام ) 56(الحكم بمنع األول والثاني من السفر وفقاً للمادة  - 4

ول والثاني، المستخدمين جهازي الهاتف الجوال العائدين لألالحكم بمصادرة  - 5
 . من النظام ) 53(ة الترويج بناء على المادة في عملي

  : اإلجابة  -ب

  : بعرض الدعوى من المدعي العام على المدعى عليهم الثالثة 
ما جاء بدعوى المدعي العام كله صحيح إال البيع فلم أقم ببيـع  : أجاب األول قائالً 

ـ    يش الحشيش، أما حيازة قطعة الحشيش والفتات والعرق المسـكر وتعـاطي الحش
  . وتناول المسكر فهذا صحيح 

إن ما جاء بدعوى المدعي العام كله صحيح، إال أن قطعـة  : كما أجاب الثاني قائالً 
  . الحشيش التي بعتها عائدة لي شخصياً ، وليس لألول عالقة بها 

بصحة ما جاء في دعوى المدعي العام من قيامي بشـرب  : وقد أجاب الثالث قائالً 
  . الكولونيا المسكرة 

  : الحكم : ثالثاً 

هـ بحق المتهمـين الثالثـة   3/5/1427وتاريخ  153/2صدر القرار الشرعي رقم 
والمتضمن إدانتهم شرعاً بما نسب إليهم من تـرويج وحيـازة للحشـيش المخـدر     

  . وتعاطيه، وحيازة المسكر وشربه
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  : والحكم عليهم بالعقوبات التالية 
بجلد كل واحد مـنهم ثمـانين   ) ثالثةال(إقامة حد السكر على المدعى عليهم  - 1

  . جلدة 
الحكم على األول لقاء ترويجه للحشيش المخدر وحيازتـه لقطعـة وفتـات     - 2

 : الحشيش المخدر ، وحيازته للعرق المسكر لقصد الترويج بما يلي 

  ). خمس سنوات(السجن لمدة  -أ
  . جلده خمسمائة جلدة  -ب
   .ريال  1000تغريمه مبلغ وقدره ألف ريال  -ج
  . من تاريخ انتهاء محكوميته ) سنتين(منعه من السفر خارج المملكة لمدة  -د
  : الحكم على الثاني لقاء توسطه في ترويج الحشيش المخدر بما يلي  -3
  ) . أربع سنوات(السجن لمدة  -أ
  . جلده أربعمائة جلدة  -ب
  . ريال  1000تغريمه مبلغ وقدره ألف ريال  -ج
  . من تاريخ انتهاء محكوميته) سنتين(ج المملكة لمدة منعه من السفر خار -د
الحكم بمصادرة جهازي الهاتف الجوال العائدين لألول والثاني والمستخدمين  -4

  . في عملية الترويج 
  : التحليل : رابعاً 

قاضي المحكمة الجزئية، التهام األول بالترويج والثاني بالوساطة فـي  نظر القضية 
مـن  ) 38(سابقة ترويج لهم، وطبق على األول والثاني المادة الترويج ولعدم وجود 

نظام مكافحة المخدرات، لثبوت إدانتهما بترويج الحشيش، بحدها األدنى وهو خمس 
سنوات، بالنسبة لألول، والنزول عن الحد األدنى في حكم الثاني، كون إدانته توسط، 

  . م ولقلة الكمية المروجة ، وكونهما من غير معتادي اإلجرا
) سـنتين (من النظام وذلك بمنعهما من السفر ) 53(و ) 56(ما المادة هقحكما طبق ب

ومصادرة جواليهما المستخديمن في عملية التسنيق للبيع، وإيقـاع عقوبـة الشـرب    
  . جلدة لقاء تناولهما المسكر ) 80(عليهما وعلى الثالث بالجلد 
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  )القضية السادسة(

  تها بقصد الترويج ومقاومة رجال األمن ترويج الحبوب المحظورة وحياز

  

  : معلومات القضية : أوالً 

   هـ26/3/1427: تاريخ القبض 

   1 :عدد المتهمين 

   : نوع ومقدار المضبوطات
  ألف ومائة وثمانية عشر من حبوب األمفيتامين المحظورة) 1118(
  . لفتات حبوب متكسرة ) جم 4.200(

  . ومة رجال األمن ترويج وحيازة الحبوب ومقا: النشاط 
  : وجد له ثالث سوابق : السوابق 

  . حيازة واستعمال مخدرات  - 1
 . حيازة واستعمال مخدرات ومقاومة رجال األمن  - 2

 . لواط  - 3

  : االدعاء واإلجابة : ثانياً 

  : االدعاء  -أ

أقام المدعي العام في هيئة التحقيق واالدعاء العام بالقصيم الدعوى أمـام المحكمـة   
ست عشـرة حبـة   ) 16(ريدة ، بطلب إثبات إدانة المدعى عليه بترويج الجزئية بب

أربـع  ) 4.200(ألف ومائة وحبتين ، وفتات يزن ) 1102(منبهة محظورة، وحيازة 
جرامات ومائتي ملي جرام من نفس النوعية بقصد الترويج، ومقاومة رجال االمـن  

  : عليه  واستخدام السيارة والجوال في إتمام عملية الترويج، والحكم
بعقوبة السجن والجلد والغرامة لترويجه وحيازته الحبوب بقصـد التـرويج    - 1

من نظام مكافحة المخدرات ، وتشديد ) 38(استناداً للفقرة االولى من المادة 
في ) ش1/5/4/8346/2(العقوبة عليه استناداً إلى تعميم وزير الداخلية رقم 

  . هـ 8/2/1427
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 . من النظام المشار إليه) 56(ة األولى من المادة منعه من السفر استناداً للفقر - 2

 . بعقوبة تعزيرية لمقاومة رجال األمان  - 3

مصادرة السيارة وجهاز الجوال ، المستخدمين في عملية الترويج، اسـتناداً   - 4
 . من ذات النظام ) 53(للفقرة االولى من المادة 

 . النظام  من نفس) 52(مصادرة وإتالف المواد المخدرة استناداً للمادة  - 5

  : اإلجابة : رابعاً 

بـدعوى   مـا جـاء  : ض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقولـه  ربع
المقاومة لرجال األمن فهذا غير صحيح، وأنـا تائـب    المدعي العام كله صحيح إال

  . ونادم على ما بدر مني 
  : الحكم : ثالثاً 

هــ وقـد   23/5/1427 في 185/2م صدر بحق المدعى عليه القرار الشرعي رق
سـت عشـرة حبـة مـن حبـوب      ) 16(ثبوت إدانة المدعى عليه بترويج  تضمن

ألف ومائة وحبتـين، وفتـات   ) 1102(االمفيتامين المنبهة ، وحيازته لنوعها، بعدد 
أربع جرامات ومائتي ملي جرام بقصـد التـرويج ومقاومـة    ) 4.200(حبوب يزن 
  . رجال األمن 

  : لعقوبات التالية والحكم على المدعي عليه با
  ) . ست سنوات(سجنه لمدة  - 1
 . جلده سبعمائة جلدة  - 2

 . من تاريخ انتهاء محكوميته ) خمس سنوات(منه من السفر  - 3

 . ريال  3000تغريمه ثالث آالف  - 4

مصادرة السيارة وجهاز الجـوال ، المسـتخدمين فـي تـرويج الحبـوب       - 5
 . المحظورة

  : التحليل : رابعاً 

د العقوبة بحق المدعى عليه حيث ثبت بحقه ترويج الحبـوب  في هذه القضية تم تشدي
ألف حبة ومقاومته لرجال األمن، وكونـه  ) 1000(المنبهة وحيازة كمية تزيد على 

من أرباب السوابق، فله ثالث سوابق، ولم يكن منها ترويج المخدرات، وبناء عليـه  
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جلدة وتغريمـه  بست سنوات سجن، وجلده سبعمائة   حكم من قبل المحكمة الجزئية
ريال ومصادرة سيارته والجوال، وهي عقوبـات تتناسـب مـع     3000ثالثة آالف 

من النظام ، ولكن لم يكـن السـجن   ) 38(الجرم المرتكب ، حيث طبق بحقه المادة 
بالحد األدنى لالعتبارات السالف ذكرهـا وإنفـاذاً لتعمـيم وزيـر الداخليـة رقـم       

شديد العقوبـة علـى مروجـي    هـ بخصوص ت8/2/1427ش في 1/5/4/8346/2
المخدرات، لخطورة المادة حيث تعدت في آثارها مادة الحشيش والهروين، كما طبق 

خمـس  (من النظام وذلك بمنعه من السفر خارج المملكة ) 56(و ) 53(بحقه المادة 
ومصادرة السيارة وجهاز الجوال الستخدامهما في عملية ترويج الحبـوب  ) سنوات

  . المحظورة 
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  ) ضية السابعةالق(

  ترويج الحبوب المحظورة ، وحيازتها وحيازة الحشيش 

  

  : معلومات القضية : أوالً 

  . هـ 15/1/1428: تاريخ القبض 
   1: عدد المتهمين 

      : نوع ومقدار المضبوطات 

  . ثالث وسبعون حبة منبهة محظورة ) 73.5(
  ام من وخمسون جرام وستمائة وخمسون ملي جر ثالثةمائة و) 153.650(

  . الحشيش المخدر
  . خمسة جرامات ألعقاب سجائر وفتات تبغ مخلوط بالحشيش المخدر ) 5(
ترويج الحبوب المنبهة المحظورة عن طريق اإلهداء، وحيازة الحبوب : النشاط 

  . والحشيش المخدر ، وتعاطيه لنوعيهما 
  : ن ايوجد له سابقت: السوابق 

  . اشتباه مسكر  - 1
  .وحيازة سالح من دون ترخيص ترويج وحيازة مخدرات - 2

  : االدعاء واإلجابة : ثانياً 

  : االدعاء  -أ

أمام المحكمة العامة ببريدة أقام المدعي العام مع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة 
يم، الدعوى ضد المدعى عليه، وأنه تم التنسيق معه على شراء كمية من حبوب صالق

، وتوجيه االتهام له 25.000وعشرين ألف ريال الكبتاجون المحظورة بمبلغ خمسة 
عن طريق اإلهداء االمفتيتامين المنبهة المحظورة  تسع حبات من حبوب) 9(بترويج 

أربعة وستين حبة ونصف الحبة من نفس النوع السـابق،  ) 64.5(، وإدانته بحيازة 
مائة وثالثـة وخمسـين جرامـاً    ) 153.600(وقطعتي حشيش مخدر تزنان جميعاً 

) 5(تمائة ملي جرام ، وأعقاب سجائر مخلوطة بالحشيش، وفتات يـزن جميعـاً   وس
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خمسون ملـي جـرام بقصـد    ) 0.50(خمس جرامات، وقطعة حشيش مخدر تزن 
التعاطي والترويج، وتعاطيه السابق لنوعيهما، وطلب إثبات إدانته بما نسـب إليـه   

مؤثرات العقلية مـن  شرعاً، والحكم عليه بما ينص عليه نظام مكافحة المخدرات وال
  : عقوبات أصلية وتكميلية، بما يلي 

مـن  ) 37(بعقوبة القتل استناداً للفقرة الخامسة من البند األول مـن المـادة    - 1
وإجراء المقتضى الشـرعي  ) 62(ما نصت عليه المادة  مراعاةالنظام، مع 

  . لقاء تعاطيه الحبوب والحشيش المحظورين 
خدمة بترويج الحبوب المنبهة ، اسـتناداً  مصادرة سيارة المدعى عليه المست - 2

 . من النظام نفسه ) 53(للفقرة األولى من المادة 

  : اإلجابة  -ب

ما : بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه وطلب الجواب عليها أجاب بقوله
أمـا مـا   ، ذكره المدعي العام من حيازتي للحبوب والحشيش وتعاطيه فهو صحيح 

ـ  م من قيامي بترويج الحبذكره المدعي العا ع وب المذكورة في الدعوى وعـددها تس
  . حبات من حبوب االمفيتامين المنبهة عن طريق اإلهداء فغير صحيح 

  : الحكم : ثالثاً 

صدر بحق المدعى عليه القرار الشرعي من المحكمة العامة من قبل ثـالث قضـاة   
  : هـ وقد تضمن 2/6/1428في  3/ض/7برقم  –حسب التعليمات 

أنه لم تثبت إدانة المدعى عليه بالترويج ولقوة الشبهة توجه التهمة عليـه بـالترويج   
فإنه يستحق التعزير على ذلك، كما ثبت إدانته بحيازة الحشـيش بقصـد التعـاطي    

  . وتعاطي الحشيش والحبوب فإنه يستحق التعزير وحداً لتناول المسكر 
  : وتقرر الحكم عليه بما يلي 

  . ن جلدة علناً دفعة واحدة جلده الحد ثماني - 1
 . ثمان سنوات) 8(سجنه لمدة  - 2

 . جلده ألف جلدة  - 3

 . سنتين، بعد انتهاء محكوميته) 2(منعه من السفر خارج البالد  - 4
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  : التحليل : رابعاً 

طلب المدعي العام في هذه القضية إيداع عقوبة القتل استناداً للفقرة الخامسة من البند 
النظام ، حيث تكرر من المدعى عليه ترويج المخـدرات،   من) 37(أوالً من المادة 

صـرفوا   –القضاة الثالثة  –وهذه المرة عن طريق اإلهداء، ولكن ناظري القضية 
النظر عن طلب المدعي العام، بعدم ثبوت الترويج صراحةً ، وإنمـا ثبـت توجيـه    

وأجـرى   حسب طلب االدعاء،) 37(االتهام ، وهو ما دعاهم إلى عدم تطبيق المادة 
بحقه الحد الشرعي لقاء التعاطي، وشددت عقوبة السجن والجلد والغرامـة، وذلـك   

، وفيها يجوز للمحكمة وألسباب تقـدرها النـزول   ) 37(إعماالً للبند ثانياً من المادة 
عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي ال تقل عن خمسة عشر سنة، والجلد الذي ال 

وبالغرامة التي ال تقل عن مائـة ألـف ريـال     دفعةل يزيد على خمسين جلدة في ك
100.000  .  

وقد نزل القضاة عن الحد األدنى في العقوبات السالف ذكرها، وهو حق نظامي لهم، 
  . من ذات النظام ) 60(تمنحه المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  



א        א מ א א א א א

 

  ) القضية الثامنة(

  ترويج وحيازة الحبوب وحيازة الحشيش وتعاطيه 

  

  : ضية معلومات الق: أوالً 

  . هـ 6/8/1427/  تاريخ القبض
   1:  عدد المتهمين

  . سبع وأربعين حبة وربع الحبة ) 47.25: ( نوع ومقدار المضبوطات
  . ستمائة ملي جرام من الحشيش) 0.600(        
  خمسمائة ملي جرام من السجائر المدخنة ) 0.500(        

  . المخلوطة بالحشيش المخدر 
بهة وحيازتها بقصد الترويج والتعاطي وحيازة الحشيش ترويج الحبوب المن:  النشاط

  . وتعاطيه 
  . سكر  -1: وجد له خمس سوابق : السوابق 

  . سكر وقيادة سيارة  - 2          
  . مخدرات  - 3          
  . مخدرات  - 4          
  .سرقة منازل  - 5          

  

  : االدعاء واإلجابة : ثانياً 

  : االدعاء  -أ

تحقيق واالدعاء العام بالقصـيم علـى المـتهم أمـام     ادعى المدعي العام في هيئة ال
عشرين حبة محظـورة  ) 20(المحكمة الجزئية ببريدة ، بطلب إثبات إدانته بترويج 

سبع وعشرين حبة وربع الحبة بقصد التـرويج  ) 27.25(عن طريق البيع ، وحيازة 
ستمائة ملي جرام مـن الحشـيش   ) 0.600(والتعاطي ، وتعاطي الحبوب ، وحيازة 

لمخدر وتعاطيه للحشيش ، وقيادة سيارته تحت تأثير الحبوب المنبهة والحكم عليـه  ا
  : بما يلي 
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من نظام مكافحة المخدرات والتشديد ) 38(السجن والجلد والغرامة ، وفقاً للمادة  - 1
فـي  ) س1/5/4/8346/2(عليه وفقاً لتعميم صاحب السمو وزير الداخلية رقم 

  . هـ 8/2/1427
 . من النظام ) 41(رة األولى من المادة السجن وفقاً للفق - 2

مـن النظـام   ) 53(مصادرة جهاز الجوال المستخدم في الترويج ، وفقاً للمادة  - 3
 . نفسه

 . من النظام) 56(منعه من السفر خارج المملكة وفقاً للفقرة األولى من المادة  - 4

  : اإلجابة  -ب

ن جميـع مـا ذكـره    إ: وبطلب إجابة المدعى عليه على الدعوى المقامة ضده قال 
المدعي العام كله صحيح، ما عدا بيع الحبوب المحظورة واستعمال الحشيش المخدر 

  . فهو غير صحيح 
  : الحكم : ثالثاً 

هــ  27/11/1427، فـي   453/3صدر بحق المدعى عليه القرار الشرعي رقـم  
سبع وعشرين حبـة وربـع   ) 27.25(والمتضمن، ثبوت إدانة المدعى عليه بحيازة 

ستمائة ملي جرام بقصد التعـاطي،  ) 0.600(ة وحيازة قطعة من الحشيش تزن الحب
ولم يثبت ضده تعاطي الحشيش و ترويج الحبوب، وإنما توجه له التهمـة بتـرويج   

  . عشرين حبة ) 20(
  : والحكم عليه بما يلي 

  ) . ثالث سنوات(سجنه  - 1
 . جلده أربعمائة جلدة  - 2

 ) . 3000(ة آالف ريال إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ، ثالث - 3

  : التحليل : رابعاً 

على الرغم من أن القضية المتهم فيها المدعى عليه ترويج وحيازة الحبوب، وحيازة 
الحشيش وتعاطيه، ووجود خمس سوابق، إال أن الجهة التي حكمته في القضية هـي  

قـد  لكون جميع السوابق لم يكن من ضمنها ترويج المخدرات، و ؛ المحكمة الجزئية
على المدعى عليه، وهو نزول عن الحـد  ) ثالث سنوات(حكم القاضي بالسجن لمدة 
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وذلك لعدم ثبوت ترويج الحبوب وتعاطي الحشـيش،  ) 38(دنى مما هو في المادة األ
مـن  ) 41(حبة ، ولم يعمل القاضـي المـادة   ) 20(وإنما وجهت له التهمة بترويج 

لكون عقوبة الحيازة داخلة في العقوبـة   النظام فيما يتعلق بالحيازة للحشيش المخدر،
وصرف النظر عن تطبيق المادة (المقررة حيال تهمة الترويج، وهي العقوبة األشد، 

السفر لعـدم ثبـوت    المتعلقة بمنعه من) 56(حيال مصادرة الجوال ، والمادة ) 53(
  . بالعقوبات المقررة  الترويج، واكتفى
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  ) القضية التاسعة(

  نبهة المحظورة ترويج الحبوب الم

  : معلومات القضية : أوالً 

  هـ 22/9/1427: تاريخ القبض 
   1: عدد المتهمين 

أربعمائة حبة من حبوب االمفيتامين المنبهة ) 400( :نوع ومقدار المضبوطات
  . المحظورة 

  . ترويج حبوب االمفيتامين المنبهة المحظورة : النشاط 
تباه في ترويج، وثالث سـوابق حيـازة   وجد له سبع سوابق، إحداها اش: السوابق 

واستعمال مخدرات، مقترنة إحدها بحيازة سالح، والخامسة ترويج مخدرات مقترنة 
بحيازة واستعمال للمخدرات وحيازة سالح، والسادسة ترويج وحيـازة واسـتعمال،   

  . والسابعة حشيش
  : االدعاء واإلجابة : ثانياً 

  : االدعاء  -أ

حكمة العامة ببريدة، أقام المدعي العام فـي هيئـة التحقيـق    أمام ثالثة من قضاة الم
) 400(واالدعاء العام، بمنطقة القصيم الدعوى ضد المدعى عليـه باتهامـه ببيـع    

أربعمائة حبة من حبوب االمفيتامين المحظورة، وطلب إثبات إداتنه بما نسب إليـه  
  : والحكم عليه بما يلي 

ويج المخدرات منه للمرة الرابعة وفقاً للفقرة بعقوبة القتل تعزيراً لقاء تكرار تر - 1
الخامسة من البند األول من المادة السابعة والثالثين من نظام مكافحة المخدرات 

  . والمؤثرات العقلية 
مصادرة جهاز الهاتف الجوال المستعمل في العملية، وفقاً للفقرة األولـى مـن    - 2

 . من النظام أيضاً ) 53(المادة 
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  : اإلجابة  -ب

رد المدعى عليه، على دعوى المدعي العام قائالً، جميع ما ذكـره المـدعي العـام    
ونسبه إلي غير صحيح، ما عدا السوابق فصحيح ولكن أغلبها شبه ، وقـد أخـذت   

  . جزائها، وأنا لم أقم بترويج الحبوب
إنني راجعت نفسي بالسجن ، وتبت إلى اهللا عز وجل، وأن : وفي جلسة أخرى قال 

  . ي صحيح ، ولكني أعلن توبتي لكم ولن أعود  لما بدر مني ما حصل من
  : الحكم : ثالثاً 

 9/ض/1من المحكمة العامة، برقم  -من قبل ثالث قضاة  -صدر القرار الشرعي 
ثبوت إدانة المدعى عليـه بتـرويج الحبـوب    : هـ وقد تضمن4/1/1428وتاريخ 
  .المذكورة

  : والحكم عليه بما يلي  

  . عشر سنوات) 10(دة تعزيره بسجنه لم - 1
 . مصادرة الجوال المستخدم ، في بيع المخدرات - 2

 . ألفي جلدة مفرقة) 2000(جلده  - 3

 . 100.000تغريمه مائة ألف ريال  - 4

من بعد  –سنوات  10 –منعه من السفر خارج البالد مدة مماثلة لمدة سجنه  - 5
 . خروجه من السجن 

  

  : التحليل : رابعاً 

الدعاء العام، المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة، تهمت جهة التحقيق ومن ثم اا
المحكمة العامة ، وذلك لثبوت سابقة ترويج عليـه   موطلبت إثبات ما نسب إليه، أما

وهي إحدى سوابقه السبع، وطلب الحكم عليه بعقوبة القتل تعزيـراً ، وفقـاً للفقـرة    
ة الجوال وفقاً للفقـرة  من النظام ، ومصادر) 37(الخامسة من البند األول من المادة 

ولكن مع ثبوت الترويج من قبل المدعى عليه، فقد نـزل  ) . 53(األولى من المادة 
و نزول عـن تنفيـذ المـادة    سنوات ، وه) 10(القضاة بالحكم من القتل إلى السجن 

البند ثانياً من ذات المـادة   من البند األول، يخول للقضاة ذلكفقرة الخامسة ، ال)37(
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وفـي   -سـنة ) 15(نزول من عقوبة القتل إلى السجن الذي ال يقل عـن  ال –نفسها 
ن من النظـام، إذا  الستي) 60(السابق إعماالً للمادة نزولهم عن الحد األدنى من البند 

لهم التخفيف بعقوبـة الغرامـة    تجزظهر للقضاة أسباب معتبرة تدعو للتخفيف، ولم 
  . والنزول بها عن الحد األدنى 
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  )رةالقضية العاش(

  ترويج الحبوب المحظورة وحيازة الحشيش المخدر

  

  . معلومات القضية : أوالً 

  هـ 1/5/1428: تاريخ القبض 
  1: عدد التهم 

  . سبع وأربعون حبة محظورة ) 47(  : نوع ومقدار المضبوطات 
  سيجارة مخلوطة  ثالثمائة ملي جرام، لفتات) 0.300(        

  . بالحشيش المخدر 
  . حبوب المنبهة والحشيش المخدر، المحظورينترويج ال: النشاط 

  . االولى ، استعمال مخدرات: وجد له سابقتين : السوابق 
  . الثانية ، ترويج مخدرات         

  : االدعاء واإلجابة : ثانياً 

  : االدعاء  -أ

ضـد   حسب النظام –ثالثة قضاة  –أمام المحكمة العامة  أقام المدعي العام الدعوى
حبـة  ) 21(ود سابقة ترويج مخدرات، وطلب إثبات إدانته بترويج المدعى عليه لوج

سيجارة مخلوطة بالحشيش المخـدر   حبة من مثلها، وفتات) 26(وحيازة  محظورة،
  : جم ، والحكم عليه بالعقوبات التالية ) 0.300(تزن 
  . من النظام) 37(القتل تعزيراً وفقاً للفقرة الخامسة من البند ، أوالً من المادة  - 1
 . من نفس النظام) 53(صادرة جهاز الجوال، حسب المادة م - 2

  : اإلجابة  -ب

ما جاء في دعوى المـدعي العـام    :وى على المدعى عليه أجاب قائالً بتالوة الدع
ضدي بعضه صحيح وبعضه غير صحيح ، حيث أنني اشتريت الحبـوب المنبهـة   

ل الشخصي وال حبة قصدي من حيازتها االستعما) 26(وبقي معي ) 21(وبعت منها 
  . صحة لما ذكره المدعي من حيازتي للحشيش المخدر واستعماله
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  : الحكم : ثالثاً 

هـ من المحكمة العامة 9/10/1428وتاريخ  24/11/42صدر القرار الشرعي رقم 
بحق المدعى عليه وقد تضمن، درء حـد السـكر عـن المـذكور      –ثالثة قضاة  –

يج الحبوب المشار إليها وحيازته للحبـوب  لرجوعه عن اعترافه وثبوت إدانته بترو
  . المشار لعددها ، وفتات سيجارة مخلوطة بالحشيش، لقصد االستعمال 

  : والحكم عليه بالعقوبات التالية 
  . ثمان سنوات ) 8(سجنه  - 1
 . جلده ألف جلدة مفرقة  - 2

 ). 100.000(تغريمه مائة ألف ريال  - 3

 . منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه  - 4

 . ة جهاز الجوال مصادر - 5

  : التحليل : رابعاً 

في هذه القضية والحكم فيها علل القضاة نزولهم عن حكم القتل المنصوص عليه في 
، بسبب ما ظهر من حال المدعى عليه، حيث أعلن التوبة والندم على ما )37(المادة 

لثاني من بدر منه، وحكمه بالسجن الجلد والغرامة الموضحة آنفاً، وذلك عمالً بالبند ا
، ويالحظ عدم النزول عن الحد األدنى للغرامـة وهـو   ) 60(والمادة ) 37(المادة 

ل عن الحد األدنـى  وريال ، حيث لم تخول المادة األخيرة للقضاة النز) 100.000(
) 52(إال في عقوبة السجن، دون الغرامة ، كما عوقب بعقوبات تكميلية حسب المادة 

  ).56(و 
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  التحليل العام 

، وقد وضح التفريق في في هذا الفصل عشر قضايا ترويج للمخدرات تم استعراض
التعامل ما بين هذه القضايا، وذلك من حيث النشاط ووجود سوابق مماثلة، من عدمه 

  . -المدعى عليه  –للنشاط المقبوض بسببه المتهم 
بيق المادة ففي قضايا الترويج، وعدم وجود السوابق المماثلة يطلب المدعي العام تط

الفقرة األولى، والتي تنص على عقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سـنوات  ) 38(
وال تزيد على خمس عشرة سنة والجلد بما ال يزيد على خمسين جلدة في كل مـرة  

  .  50.000إلى خمسين ألف ريال  1000وبغرامة ألف ريال 
رة اآلالت واألدوات وبالعقوبات التكميلية الموضحة في مواد النظام ، مثـل مصـاد  

ظام، والمنـع  من الن) 53(والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، حسب المادة 
وإبعاد األجنبـي عـن   ) 56(، وفق الفقرة األولى من المادة من السفر خارج البالد 

  . المملكة بعد تنفيذ العقوبة تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة
 لمخدرات، ووجود سابقة ترويج، فإن المدعي العـام يطلـب  أما في قضايا ترويج ا

) 37(نفاذاً لما جاء في الفقرة الخامسة مـن المـادة   معاقبة المتهم بعقوبة اإلعدام ، إ
  . بشرط أن يكون قد ثبت في السابقة إدانته بالترويج

وينظر قضايا الترويج للمرة الثانية ثالث قضاة وقد ينزل القضاة عن الحكم بالقتـل  
عزيراً ، حيث أجاز لهم النظام، وذلك حسب البند ثانياً من المادة نفسها، فقد أجـاز  ت

سـنة و  ) 15(لهم ألسباب تقديرية النزول إلى الحكم بالسجن لمدة تتراوح ما بـين  
  . 100.000سنة وبغرامة ال تقل عن مائة ألف ريال ) 25(

ا ورد في ثانياً من المـادة  ينا بأن القضاة نزلوا في أحكامهم عن الحد األدنى لمأثم ر
الفقرة األولى النزول من الحد األدنى في عقوبة ) 60(، حيث خولت لهم المادة )37(

المتعلقـة بعقوبـة   ) 37(ومنها المادة ، السجن المنصوص عليها في عدد من المواد 
  . والخاصة بعقوبة الترويج ألولة مرة) 38(الترويج للمرة الثانية، وكذلك المادة 

  . بقت بعض العقوبات التكميلية السابق ذكرها على قضايا الترويج للمرة الثانيةكما ط
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ويالحظ الدقة في التزام االدعاء العام في طلب العقوبات علـى المـدعى علـيهم،    
وتقيدهم حرفياً بما ورد في المواد من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـة،  

حاكم على االفعال الجرمية ، حسـب مـا ورد   وإيقاع العقوبات المناسبة من قبل الم
  . وحدد في النظام 
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  ة ـــــامتــــاخل
  

  

  : وتشتمل على أمرين 

  . عرض ألبرز وأهم النتائج : أوالً 

  . عرض ألبرز وأهم التوصيات : ثانياً 
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  : الحمد هللا وحدة، والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد 
في هذا البحث عن السياسة الجنائيـة لمواجهـة    لنظريةفمن خالل عرض الدراسة ا

ترويج المخدرات في نظم وقوانين دول مجلس التعاون الخليجـي، وفـي فصـوله    
المختلفة، المحيطة بجوانب المشكلة المدروسة، وإجابة لألسئلة المطروحـة، يمكـن   

  : إيضاح النتائج والتوصيات التي توصلت إليها، وهي في هذا الشأن كما يلي 
  : أوالً أهم النتائج 

، فلم تغفل ما لم يرد بـه نـص   أن الشريعة اإلسالمية مهتمة بكل جوانب الحياة - 1
وقت نزول الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مما لم يوجـد   شرعي

في العصور الالحقة لعهد النبـوة،   ولم يظهر في زمن األئمة والفقهاءفي زمنه، 
هم، الفقهاء والعلماء من ظهـرت فـي عهـد   حيث تصدى لحكم المخدرات من 

على حكم ما ورد به نص شـرعي أو إجمـاع،    وأصدروا الحكم عليها بالقياس
بمواجهتها لكل شـاردة وواردة   ؛ ولهذا فهي الشرعة الصالحة لكل زمان ومكان

  . المتالحقة  مستجداتهمن متغيرات العصر و
ة، ففيها جلب المصـالح  كل ما فيه صالح وخير لألم  تقرر الشريعة اإلسالمية - 2

ودفع المفاسد، ولذا أجمع علماء األمة بتحريم التعامل بالمخدرات، فـي جميـع   
صورها، لما فيها من أخطار على العقول واألجسـام، تهـدد الحيـاة وتـؤذن     

 . بخرابها، وتؤدي إلى ضياع الحقوق والواجبات

وعظيم دورها  قدر شأن الشريعة اإلسالمية في الوقاية من المخدرات،علو تبين  - 3
في ما قررته من واجبات وحقوق وأنماط سلوك تؤدي إلى وقاية المسـلم مـن   

 وتعاطي وإدمان المخـدرات وترويجهـا  الوقوع ضحية ارتكاب الجرائم عامة، 
 . بخاصة

بمشـروع التشـريع الموحـد     مجلس التعاون الخليجي، والتزامهااعتماد دول  - 4
به ، واالسـتفادة ممـا تضـمنه     لمكافحة المخدرات بدول المجلس، واستهدائها

لمـا   ألنظمة والقوانين بالدول األعضـاء ؛ المشروع من مواد، فقد وضح تأثر ا
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ورد في المشروع من حظر ورقابة وعقوبات وتدابير، وكانـت نتيجـة لـذلك    
 . ، في تجريمها لقضية المخدرات والعقاب عليهابقوة ووضوح متقاربة 

دون استثناء، في أنظمتها وقوانينها  دول مجلس التعاون الخليجيحظرت جميع  - 5
الخاصة بمكافحة المخدرات، كل ما يحيط بالمواد المخدرة والمؤثرات والسالئف 
الكيميائية، من تعامل ونشاط كالجلب واالستيراد والتصدير، والزراعة والفصل 
واإلنتاج والحيازة واإلحراز والتعاطي، ونشاط الترويج واالتجـار، ممـا يعـد    

 . نشطة المشروعةمخالفاً لأل

عقوبـات علـى االتجـار غيـر      ل الخليجية في أنظمتها وقوانينهاقررت الدو - 6
ـ  ا، المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع وجود التفاوت البسيط بينه

تؤكد حرص المشرع الخليجي، ورغبته فـي   وفي مجملها كانت عقوبات قاسية
 . ريمة ترويج المخدراتإيجاد الردع والزجر عن اإلقدام بارتكاب ج

، سجن طويـل األمـد  تراوحت العقوبات على المتجرين بالمواد المخدرة، بين  - 7
وغرامات مالية كبيرة، ووصلت عقوبة االتجار غير المشروع بالمخدرات فـي  

 وجود اشتراطات مختلفـة بـين الـدول    بعض الدول الخليجية إلى اإلعدام، مع
 . إليقاع عقوبة اإلعدام

ن المنصوص عليهما فـي جميـع أنظمـة    والغرامة هما العقوبتاوبتا السجن عق - 8
وقوانين الدول الخليجية، وكانت عقوبة الجلد هي العقوبة الوحيدة التي لم يـنص  
عليها إال في دولة واحدة من بين دول الخليج، فقد نص عليها وعاقب بها نظـام  

تطبيق بـاقي  مكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، وتفاوتت الدول في 
العقوبات، مثل اإلعدام والمصادرة لآلالت والوسائل المستخدمة فـي ارتكـاب   

 . الجرائم، والمنع من السفر ، وإبعاد األجنبي

ظهر جلياً أهمية الوقاية من المخدرات في السياسة الجنائية لمواجهة المخدرات  - 9
 في التشريع الخليجي، حيث نصت قوانين الـدول علـى عـدد مـن التـدابير     

واإلجراءات الوقائية، ووضعت اإلغراءات والخيارات المختلفة أمام كـل مـن   
يتوقع سقوطه ضحية إلدمان المخدرات واالتجار فيها، أو يمكن انتشاله من داء 

 : المخدرات وإصالحه ، ومن التدابير على سبيل المثال
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 . اإلعفاء من العقوبة لكل مبلغ عن الجرائم قبل ارتكابها •

 . لجنائية عن طالب العالج سقوط الدعوى ا •

 . على السعي بعالجه  أقارب المتورط بإدمان المخدرات حث •

تجارة المخدرات في منطقة الخليج العربي كبير، وذلك مـن واقـع   حجم  إن – 10
من % 10الضبطيات واإلحصائيات السنوية المتزايدة، سنة بعد أخرى، وهو ما يمثل 

حسب التصنيف العالمي، فـإذا كـان    في الدوليقية المهربة والموجودة الكميات الحق
رهـا  اثيجية أمام مشكلة كبيـرة، سـتنعكس بآ  األمر كذلك فال شك بأن المنطقة الخل

  . ، التي ال حصر لها على مجتمع الدول الخليجية بصفة عامة السلبية العديدة
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  : أهم التوصيات :ثانياً 

نت قانونيـة أو اجتماعيـة،   تكثيف مثل هذه الدراسات، واالهتمام بها ، سواء كا - 1
ة، نظرية كانت أو ميدانية، حيث أنها تتعلق بأكبر القضايا خطراً على اإلنسـاني 

ما لها من آثار سلبية مدمرة وسريعة، توجـب االهتمـام،   ل بسوء العاقبةر وتنذ
وفتح المجال أمام الباحثين وتسهيل مهمتهم في الوصول لكـل المعلومـات ذات   

يهتدى في مواجهـة   ها وبللخروج بنتائج يستنار  اعدتهمومس،  العالقة بالقضية
  . ؛ ألن الحكم على الشيء فرع عن تصورهقضية المخدرات في جميع األصعدة 

مـا بـين دول   وجوب زيادة التنسيق والتقارب في التجريم والعقاب والوقاية، في - 2
وما يحدث من مستجدات حول ؛ تجاه قضية المخدرات  مجلس التعاون الخليجي

موحد تجـاه    ويات ، حيث أن في هذا وقوف صامد ضية، وعلى جميع المستالق
لون مـن الـدول   لهم يجنون منه المليارات، وينـا  من يتخذون المخدرات ربحاً

وشعوبها، ويريدون إضعافها ، ويعملون على تنفيذ مخططات أعـدائها، وذلـك   
 .  بتقويض نشاطهم وقتله في مهده

نيين منهم بمكافحة المخدرات عامة ، والمع ضرورة الرقي بمستوى رجال األمن - 3
في تثقيفهم علمياً، ورفع مستوياتهم وإمكانياتهم تـدريبياً، حتـى يكـون     خاصة

بوسعهم مواجهة عصابات االتجار بالمخدرات وكبح جماحها، وتزويد األجهـزة  
األمنية بأحدث التقنيات المتطورة وتدريبهم على استخدامها إلمكانية الحـد مـن   

 . المخدرات، والتغلب على من يقف وراء نشرها في الدول الخليجية انتشار 

ة فـي األنظمـة والقـوانين    يجب أن يواكب ما ورد من تدابير وإجراءات وقائي - 4
جديرة بأن تلقى متابعة المستهدفين من   الخليجية برامج ومعارض توعوية راقية

هتمام بتوعية الناشـئة  ، واالالتعقيدات اإلدارية بعيداً عن  ؛ المواطنين والمقيمين
المعرضون للمخدرات أكثر من غيرهم، كطلبـة المراحـل المتوسـطة،     منهم

والثانوية ، والجامعية ، وتنويع الوسائل واألدوات المستخدمة في إيصال رسالة 
 . التحذير والوقاية من المخدرات
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، العمل على تبادل المعلومات، وإيجاد نظام يتسم بالسـهولة، وإقصـاء التعقيـد    - 5
،  وسرعة تبادل المعلومات عن أسماء عصابات التهريب والترويج والتحركات

تكون فيه جميع الدول األعضاء على علم  وما يتم ضبطه من أشخاص وكميات
ينير لها الطريق فيما يجب أن تتخذه حيال هـذه القضـية،    ؛ بما يجري حولها

نافـذ الـدول   متابعة األطراف األخرى المتورطة في المخدرات عبـر م  ييسرو
الخليجية، وفرض المراقبة المستمرة حتى يتم الوصول لجميع المتورطين في كل 

 . قضية 

 ،يجب االهتمام باإلحصاءات السنوية وتحليل مؤشراتها، والدقـة فـي قراءتهـا    - 6
واستخالص النتائج منها، والعمل على نشر الوضـع الـراهن لحجـم مشـكلة     

ضع الحقيقي لقضية تعاطي المخـدرات  المخدرات في كل بلد، ليعلم الجميع بالو
واالتجار فيها، وأال يتم التعتيم على الوضع الراهن، وتنصرف المسؤولية عـن  

، فتنهض المجتمعات في يوم ما إلى وضع لـم يكـن     متابعة مشكلة المخدرات
 . باإلمكان التغيير فيه أو إصالحه 

لمخدرات، ومنعه من توجيه اإلعالم واستغالله في نشر الوعي الثقافي عن آثار ا - 7
عرض األفالم والمسلسالت الهابطة الرديئة التي تدعو لممارسة الجريمة عامة، 
كالسرقة والفجور والدعارة، أو تعاطي المخدرات وترويجها بصـفة خاصـة،   

ين والوطن، وإحياء الـوازع  لغيرة على الداواستثماره في رفع روح المواطنة و
أن ينذر نفسه للعمـل فـي مجـال     كل مواطنبتسخير ) بإذن اهللا(الكفيل  الديني

، وإبالغ السلطات والتعاون معهم عن جميع ما يقـع  احتسابا  مكافحة المخدرات
 . أو يصل إلى سمعه، تحت نظره 

هذا ما تيسر الوصول إليه من نتائج وتوصيات، وهو جهد وعمل بشري، معـرض  
الشيطان الرجيم، وإن  للخطأ ، فإن كان هذا ، فمن نفسي والشيطان، وأعوذ باهللا من

  . كان صواباً، فهو فضل من اهللا ومنةً منه سبحانه وتعالى 
 



א        א מ א א א א א

 

  

  
  
  
  
  
  
  

  املصادر واملراجع
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  القرآن الكريم : أوالً 

  الكتب : ثانياً
  
 حرك أحمد المجد أبو/ وتعليق إعدادوالمخدرات،الخمرفتاوى،أحمد ، تيمية ابن .1

  .  ت.د ، 1ط البشير، دار ،
، أحمد، مشكلة المخدرات واإلدمـان، المكتـب الجـامعي الحـديث،     أبو الروس .2

 .    م2003ط، .االسكندرية، د

ط، .أبو زهرة، محمد ، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، دار الفكر، القاهرة، د .3
  ت.د

ط .أبو عفلة ، عصام الدين أمين ، الترويج، مؤسسة حورس الدولية ، القاهرة ، د .4
  ت.، د

،  1الثقافي، القاهرة ، ط ط ، محمد السيد، المخدرات والمسكرات، المكتبأرناؤو .5
 م 1990

ط ، .ر ، مصر، داإسماعيل، محمد، الجنايات في الشريعة اإلسالمية ، دار األنص .6
 .   ت.د

ط، .، دار عزة ، الخرطوم ، دبابكر ، كمال عمر ، معاً لكشف مخاطر المخدرات .7
2003  

 1408،  1، دار العلوم ، بيروت، طدرات الخطر الداهمالبار ، محمد علي ، المخ .8
. 

 ، 5ط ، قطر الثقافة، مكتبة المسكرات،وسائرالخمرحجر،بن أحمد علي،نبلا .9
 .هـ 1398

ط ، .بهنام ، رمسيس ، علم الوقاية والتقويم ، منشأة المعارف، اإلسكندرية ، د .10
  م  1986

ط، .نشأة المعارف، االسكندرية ، د، المجرم تكويناً وتقويماً، مسبهنام، رمسي .11
 . ت.د
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 العربية النهضة داراإلسالمي، الفقهفيالجنائيةالموسوعةفتحي،أحمد بهنسي، .12
 . هـ1412 ، ط.د بيروت، ،

بوساق ، محمد المدني، اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة  .13
 .   هـ1423،  1طاإلسالمية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

ين ، عزت ، المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون ، دار الناصر، نحس .14
 . هـ1404، 1الرياض ، ط

، ن .د،  الجنائية والقوانين السماويةالشرائعبينالمسكرات،إسماعيل الخطيب، .15
 .ت .د

الوطنية، الدهبي ، إدوارد غالي ، جرائم المخدرات في التشريع الليبي ، المكتبة  .16
 .م 1973، 1ليبيا ، ط

الدهبي أدوارد غالي، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة  .17
 .  م1980، 1العربية، القاهرة، ط

، المخدرات بين الدين والطب، مركز وأحمد عوضمحمد ،يالرودي ، حسن .18
 .م 2000،  1الكتاب للنشر ، القاهرة ، ط

.ت .ط، د.درات بين الطب والفقه ، دار االعتصام ، دريان ، أحمد علي ، المخ .19
الزبيدي ، زهير ، جرائم التهريب في الوطن العربي ، دار النشر بالمركز  .20

 .  هـ 1408العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض ، 

زيد، محمد إبراهيم ، السياسة الجنائية المعاصرة ، جامعة نايف العربية للعلوم  .21
 .  هـ1415ط، .لرياض،داألمنية، ا

سلسلة كتب مركز  أبحاث مكافحة الجريمة ، المخدرات والعقاقير المخدرة،  .22
 .  م1985الكتاب الرابع ، الرياض، 

ضمن سلسلة ) والبشر –الصكوك –عيد، محمد فتحي، المخدرات، األسباب .23
 .هـ1412مركز أبحاث مكافحة الجريمة، السعودية، وزارة الداخلية، 

زيه نعيم ، القاموس الجزائي التحليلي، منشورات الحلبي الحقوقية، شالل ، ن .24
  . م2004، 1بيروت، ط

ن، .ن العربي، دشمس، محمود زكي ، أساليب مكافحة المخدرات في الوط .25
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 .ت.ط ، د. دمشق، د

لفقه، دار الناشر ، الشواربي ، عبد الحميد ، التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء وا .26
 . م 2003 ، ط. اإلسكندرية،د

الشواربي ، عبد الحميد ، جرائم المخدرات، مؤسسة الثقافة الجامعية ،  .27
 . ت . د  ط ،. اإلسكندرية ، د

 ، ط.د بيروت، ، الحياة مكتبة،السالمسبل،إسماعيلمحمد الصنعاني، .28
 . هـ1409

 طويلة ، عبد الوهاب عبد السالم ، فقه األشربة وحدها ، دار السالم ، القاهرة ، .29
 . هـ1406،  1ط

عابدين، محمد أمين ، حاشية ابن عابدين، دار عالم الكتب ، الرياض ، طبعة  .30
 .  هـ1423خاصة، 

عبد اللطيف ، رشاد أحمد ، اآلثار االجتماعية لتعاطي المخدرات ، المكتب  .31
 .   م 1999ط، .الجامعي الحديث، إسكندرية، د

ار الفكر العربي ، االسكندرية عبيد، رؤوف، شرح قانون العقوبات التكميلي ، د .32
 . م 1979،  5 ، ط

عرفة ، محمد السيد، تجريم االتجار باألطفال في القوانين واالتفاقيات الدولية،  .33
 .  هـ26/1/1425-24الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، ندوة في 

ت ، عرموش ، هاني ، المخدرات امبراطورية الشيطان ، دار النفائس ، بيرو .34
 . هـ1413،  1ط

. ط ، د .فكر الجامعي، االسكندرية ، د العمروسي ، أنور ، المخدرات، دار ال .35
 . ت

 13الرسالة ، بيروت ، طعودة، عبد القادر، التشريع الجنائي اإلسالمي،مؤسسة  .36
 .  هـ 1415، 

ز كعيد ، محمد فتحي ، السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات، سلسلة كتب مر .37
 .  هـ1410،  1ريمة ، الكتاب السابع ، طأبحاث الج

دار النشر ، في القانون المقارن عيد ، محمد فتحي ، جريمة تعاطي المخدرات .38
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 . هـ 1408، ط. د ، بالمركز العربي للدراسات االمنية والتدريب بالرياض 

 1ة التوبة ، الرياض، طغنيم ، خالد إسماعيل، أضرار تعاطي المخدرات، مكتب .39
 .  هـ1412، 

فتح الباب ، حسن ، وآخر ، المخدرات سالح االستعمار والرجعية ، دار الكتاب  .40
 . ت.ط، د.العربي، مصر، د

د الدين محمد ، القاموس المحيط، دار إحيار التراث العربي، الفيروزآبادي، مج .41
 .  هـ 1412،  1بيروت، ط

 . ت  .ط ، د . ح المنير، دار الفكر، د الفيومي، أحمد محمد ، المصبا .42

 . ت.ط، د. القرافي ، أحمد بن إدريس ، الفروق ، عالم الكتب ، بيروت، د .43

ط، .ن، د.قلعة جي، محمد رواس ،  موسوعة فقه عبد الرحمن األوزاعي ، د .44
 .م2003

فرج، توفيق حسن ، مطر ، محمد يحي، األصول العامة للقانون، الدار  .45
 .م1989ط ، .الجامعية، د

مكافحة المخدرات، أبحاث الندوة العالمية العربية كيالني، إبراهيم زيد ، .46
األوربية األولى للمخدرات، والتي عقدت بمقر المركز العربي للدراسات األمنية 

   .هـ 12/5/1406 – 10
الكيالني، إبراهيم وآخرون، القاموس األمني ، مركز الدراسات والبحوث،  .47

 .  هـ1418،  1األمنية، الرياض، ط جامعة نايف العربية للعلوم

محمد، عوض، جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي، المكتب المصري  .48
  .م1966ط، .الحديث، االسكندرية ، د

ن ، .محمد ، محمد شوكت، المخدرات ، آثارها السلبية وسبل مواجهتها ، د .49
 .هـ 1407،  1الرياض ، ط

منشأة المعارف، مراد، عبد الفتاح ، التجريم والعقاب في قوانين المخدرات ، .50
 . ت  .ط ، د.االسكندرية، د

الجامعية ، بيروت ،  المغربي ، سعد ، ظاهر ة تعاطي الحشيش ، دار الراتب .51
  .م 1984،  2ط
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،  1، القاهرة ، طالمهدي ، السيد الصادق، العقوبات الشرعية ، الزهراء لإلعالم .52
  .هـ1407

،  2ين، القاهرة ، طدار الشعب ومؤسسة فرانكل.الموسوعة العربية الميسرة .53
 . م1972

دار المعرفة ، لبنان،  الهيتمي ، أحمد محمد ، الزواجر عن اقتراف الكبائر، .54
 .ت.ط، د.د

وزارة الداخلية ، اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، الكتاب اإلحصائي لعام  .55
 . هـ1427

شريعة ولد محمدن ، محمد عبد اهللا ، تجريم االتجار بالنساء واستغاللهن في ال .56
 .هـ 26/1/1425-24اإلسالمية، الرياض ، جامعة نايف العربية ، ندوة في 

سرور ، أحمد فتحي ، أصول السياسية الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .57
  .م1972ط، .د
ط، .البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المكتبة الثقافية، بيروت، د .58
  .ت.د
  .ت.ط، د.حجاج، صحيح مسلم، دار اآلفاق الجديدة، دالنيسابوري، مسلم بن ال .59
، 1حمزة الزبن، دار الحديث، القاهرة، ط/ابن حنبل، أحمد، المسند، شرح .60

  .هـ1416
سورة، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، دار عمران،  .61

  .ت.ط ، د.بيروت، د
، 1لقاهرة ، طتبة وهبة ، اسليم ، سلوى علي ، اإلسالم والمخدرات، مك .62

 .هـ 1409

 . هـ1412 ، 5ط، بيروت ، الرسالةمؤسسة،المعادزاد،ابن قيم الجوزية .63

 .هـ 1411، 1ط ،ن.د، المخدرات ،ك عايضالقرني ، بري .64

  . هـ 1412ط، .األزدي، سليمان بن األشعث، دار الجيل، بيروت، د .65
 هـ1413، 3يروت، طابن منظور، جمال الدين ، لسان العرب ، دار صادر، ب .66

 . 
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. هـ1414،  1ن ، ط.الدوسري، عبد الرحمن علي ، المخدرات والمسكرات، د .67
 . م 2004،  2ن ، الكويت، ط.الحميدان، عايد علي ، أهوال المخدرات، د .68

  
  : األنظمة والقوانين :  ثالثاً

م في شأن مكافحة المواد المخدرة 1995لسنة ) 14(القانون االتحادي رقم  .1
  . ثرات العقليةوالمؤ

م بشـأن المـواد المخـدرة    2007لسنة ) 15(قانون دورة البحرين رقم  .2
 . والمؤثرات العقلية

م في شأن مكافحـة المـؤثرات   1987لسنة  84قانون دولة الكويت رقم  .3
 . العقلية وتنظيم استعمالها واالتجار فيها 

في شـأن مكافحـة المخـدرات    . م 1998لسنة  7قانون دولة قطر رقم  .4
 . ؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها واالتجار فيها والم

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـة بسـلطنة عمـان الصـادر      .5
 . م 17/99بالمرسوم السلطاني رقم 

،  8مشروع الالئحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق واالدعاء العـام رقـم    .6
  . هـ2/11/1422وتاريخ 

وتـاريخ   39/لمؤثرات العقلية السعودي رقم منظام مكافحة المخدرات وا .7
 هـ 7/8/1426

  

  المواقع اإللكترونية :  رابعاً 
www.binbaz.org.sa.mat  
 www.ibnothaimeen.com  
www.moi.gov.qa/arabic/dep/drugsdept/index.html
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  القرآنية فهرس اآليات
  

  ص  اآلية  السورة اآليــــــات م

1  
 

}⎯ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ 

Ç⎯tã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ {Ÿ  
  111  104  آل عمران

2  
}öΝçGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ âß∆ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ 

Ç⎯tã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9uρ š∅ tΒ#u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# tβ% s3s9 

#Zöyz Νßγ ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ãΝèδ çsYò2 r&uρ tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊇⊇⊃∪{   

  111  110  آل عمران

3  
 

}(#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É∩⊄∪>$ s)Ïè ø9$# {    
  91  2  المائدة

4  
}¢ (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$# ∩⊄∪{   
  91  2  المائدة

5  

}$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ $ yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒ ø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ 

Ó§ô_ Í‘ ô⎯ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθ ßs Î= øè? ∩®⊃∪ $ yϑ ¯ΡÎ) 

ß‰ƒ Ìãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# β r& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷ t/ nο uρ≡y‰yè ø9$# u™!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ ’ Îû Ì÷Κ sƒ ø: $# 

ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã Ìø.ÏŒ «!$# Ç⎯tã uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅ yγ sù Λä⎢Ρ r& tβθ åκtJΖ•Β 

∩®⊇∪ (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# (#ρ â‘ x‹÷n$#uρ 4 β Î* sù öΝçG øŠ©9uθ s? (#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù 

$ yϑ ¯Ρr& 4’ n?tã $ uΖÏ9θ ß™ u‘ à≈ n= t7ø9$# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩®⊄∪{  

  1  92-91- 90  المادة

6  
}#sŒÎ)uρ (#θ è= yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡô‰y ùρ !$ pκö n= tæ $ tΡu™!$ t/# u™ ª!$#uρ $ tΡzs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅ è% 

χ Î) ©!$# Ÿω âß∆ ù'tƒ Ï™!$ t±ós xø9$$ Î/ ( tβθ ä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? 

∩⊄∇∪{  

  94  28  األعراف

7  }tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ âß∆ ù'tƒ 111  71  التوبة  
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Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# šχθ è?÷σãƒ uρ 

nο 4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# 

î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪{   

8  
 

}õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅ |¹ uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) 

y7 s?4θ n= |¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊃⊂∪{  
  110  103  التوبة

9  
} ÉΟÏ% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# Ç’ nûtsÛ Í‘$ pκ̈]9$# $ Zs9ã— uρ z⎯ÏiΒ È≅ øŠ©9$# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ|¡pt ø: $# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ãƒ 

ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 4 y7 Ï9≡sŒ 3“ tø.ÏŒ š⎥⎪ ÌÏ.≡©%# Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ {    
 

  110  114  هود

10  
} ¨β Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ôm M}$#uρ Ç› !$ tGƒ Î)uρ “ ÏŒ 4† n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ζtƒ uρ 

Ç⎯tã Ï™!$ t±ós xø9$# Ìx6Ψ ßϑ ø9$#uρ Ä© øö t7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6¯= yè s9 šχρ ã©.x‹s? 

∩®⊃∪{   

  1  90  النحل

11  }$ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪{   108  56  الذاريات  

12  
}#sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ äó tG ö/$#uρ ⎯ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# 

(#ρ ãä.øŒ$#uρ ©!$# #ZÏWx. ö/ä3¯= yè ©9 tβθ ßs Î= øè? ∩⊇⊃∪{   
  112  10  الجمعة

13  
}$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# 

äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ $ pκö n= tæ îπ s3Í×¯≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰Ï© ω tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& 

tβθ è= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ âs∆ ÷σãƒ ∩∉∪{   

  106  6  التحريم

14  
}⎯yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹yz …çν ttƒ ∩∠∪ ⎯tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ 

#vx© ∩∇∪ çν ttƒ {   
  109  8-7  الزلزلة
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  فهرس األحاديث
  

رقم   الحديثتسلسل
 الصفحة

  90   )الخمر والميتة والخنزير واألصنامعإن اهللا ورسوله حرم بي(   .1
  92 )كل شراب أسكر فهو حرام(   .2

  1 )كل شراب أسكر فهو حرام(   .3
  92 )كل مسكر حرام(   .4
  106 )ل عن رعيتهكلكم راع فمسؤو(   .5
  92 )ما أسكر كثيره فقليله حرام(   .6
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لـم  (   .7

  )يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان
111  

  88  )عن كل مسكر ومفترنهى رسول اهللا(   .8
 ،ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهـره ،والذي نفسي بيده(   .9

  )فيسأله أعطاه أو منعهأتي رجالً خيراً له من أن ي
112  

  


	السياسة الجنائية لمكافحة ترويج المخدرات غي نظم دول مجلس التعاون الخليجي
	ملخصات
	فهرس الموضوعات
	المدخل للدراسة
	الفصل الاول
	مفهوم ترويج المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي
	الفصل الثاني
	الوقاية والمنع لترويج المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي
	الفصل الثالث
	تجريم ترويج المخدرات والعقاب عليها في أنظمة وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي
	الفصل الرابع
	الدراسة التطبيقية

