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وبعد: فهذه هللا والصالة والسالم على رسول اهللا  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: الحمد
فقه ل .م . د , مطبوعة لمقياس المخدرات والمجتمع موجهة لطلبة السنة الثالثة 

جامعة قسم الفقه واألصول بكلية الشريعة واالقتصاد ، ,   سادسالسداسي الوأصوله ،
وهو مقياس جديد يدرس في القسم ألول مرة بداية من األمير عبد القادر بقسنطينة , 

, ولقد رمت من خالل  إعدادي م  2017-2016لسنة الجامعية :السداسي الثاني ل
ن الطالب من اإلحاطة بأغلب الجوانب المتعلقة بالمخدرات يتمكلهذه المطبوعة 

مفهوما ونشأة وأسبابًا وأنواعًا وأخطارًا ومضارًا وذكر آثارها السلبية على المجتمع وبيان 
النفسية , ق الحد والقضاء عليها طر التعرف على , و األحكام الشرعية المتعلقة بها 

, وكذا كيفية الوقاية من اإلدمان عليها وسبل منيةاالقتصادية واالجتماعية واألوالقانونية و 
  .عالجه 

  :ورمحاثمانية  ولقد قسمت المادة العلمية للمطبوعة على

  تعريف المخدرات وأنواعها وأماكن وأسباب انتشارها  :األول ورالمح

   عالقة المخدرات باآلفات االجتماعية :الثاني ورالمح

  األحكام الشرعية للمخدرات : الثالث ورالمح

  الوقاية منه وعالجه مفهومه وأسبابه وآثاره وطرق  اإلدمان، :الرابع ورالمح

  أضرار (مضار) المخدرات  :الخامس ورالمح

  الجريمة المنظمة وتبييض األموالعالقة المخدرات ب : السادس ورالمح

  طرق الحد والقضاء على المخدرات:  السابع ورالمح

  األمنية.المعالجة: النفسية، القانونية , االقتصادية .طرق  :الثامن ورالمح
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وقد اعتمدت في جمع و صياغة هذه المادة العلمية على مراجع في مختلف العلوم 
  والصحية .الشرعية والقانونية والنفسية واالجتماعية 
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   : تعريف المخدرات وأنواعها وأماكن وأسباب انتشارهااألول ورالمح

إن المخدرات آفة العصر وهي من بين اآلفات الخطيرة والتي تشهد  ة :ـــــــــــمقدم
ارتفاعًا مذهًال وبشكل رهيب في مجتمعنا الجزائري , وهي دخيلة على المجتمع 

, كما أن ظاهرة تعاطيها  الجزائري ولم نكن نسمع بها بالشكل الموجود عليه حالياً 
استفحلت وسط الشباب واكتسحت جدران المدارس والمتوسطات والثانويات 

مما ال والجامعات , فما المقصود بالمخدرات و ما أنواعها وأماكن وأسباب انتشارها ؟
شك فيه أن مشكلة انتشار المخدرات وتعاطيها خاصة بين الشباب بما فيهم تالميذ 

امعات ، وظهور أنواع جديدة من المخدرات غير التقليدية تتمثل المدارس وطالب الج
 باإلضافة إلى المخدرات الرقمية المنشطات واألقراص المهلوسة ومختلف في الهيروين

التي أضحت تهدد المجتمع الجزائري واستقراره وتلحق ضررًا كبيرًا بدين الناس 
  وأموالهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم .

  :المبحث األول : تعريف المخدرات  

  التعريف اللغوي : أوًال: 

أي  ؛_ بالكسر _ويقال جارية مخدرة إذا لزمت الخدر الخدرالمخدرات جمع خدر و 
إذا استترت , وخدر الجارية أهلها إذا ستروها وخدر العضو إذا استرخى فال يطيق 

ويجمع هذه المعاني اللغوية كلها أن المخدر يطلق  ,1الحركة، والخدر الكسل والفتور

                                                           

 ه.1415 صادر، دار :بيروت ,ط232ص, 4ج الدين، جمال الفضل أبو منظور، العرب، ابن لسان1 
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على كل ما يورث الكسل والضعف أو الفتور واالسترخاء ومن معانيه أيضا الستر 
  .2والتغطية 

  :3الشريعة المخدرات بتعريفات عدة أهمها  فقهاء لقد عرف :الفقهيالتعريف ثانياً : 

العقل والحواس دون أن يصحب عرفها القرافي رحمه اهللا تعالى فقال: "هي ما غيب 
  .4ذلك نشوة أو سرور"

" تغشية العقل من غير شدة مطربة ه : "في الموسوعة الفقهية بأن تخديروورد تعريف ال
5.  

كل مادة خام أو مستحضر يحتوي على : "هي  التعريف الطبي للمخدرات :ثالثاً : 
األغراض الطبية أن تؤدي غير عناصر مسكنة أو منبهة , من شأنها إذا استخدمت في 

إلى حالة التعود واإلدمان عليها أو هي كل مادة تسبب النعاس أو النوم وغياب الوعي 
  .6 "المصحوب بتسكين األلم

مجموعة من بأنها : " القانونيون المخدرات لقد عرفها  رابعاً : التعريف القانوني :
ا أو زيادة تصنيعها إال تسبب اإلدمان وتسمم الجهاز الهضمي ويحضر تناولهالمواد 

                                                           

,الجامعة  38ص 1سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من المسكرات والمخدرات , جمعة علي الخولي , ج 2
جمادى  - العدد الرابع والخمسون) ربيع الثاني  - اإلسالمية بالمدينة المنورة الطبعة: (السنة السابعة عشر 

 هـ.1402جمادى اآلخرة  - األولى 
المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح  3

 .4ص1بن فوزان الفوزان, ج
  .217ص 1القرافي ج 4
 .258ص 4الموسوعة الفقهية تصدرها وزارة األوقاف والشؤون الدينية بدولة الكويت ج 5
األمراض االجتماعية رهان الوساطة االجتماعية , المخدرات ,  مداخالت الملتقى الوطني حول الوقاية من 6

, المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين , 44رئيس أمن والية قسنطينة  , ص
 م .2005ديسمبر 09-08- 07قسنطينة , 
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هي : "آخرون بتعريفات متقاربة كقولهمعرفها كما  .7 " لألغراض التي يحددها القانون
مجموعة المواد التي تؤثر على الجهاز العصبي أو العقل ويحظر تناولها أو زراعتها أو 

صنعها إال ألغراض يحددها القانون، وتكون مشروعة بواسطة أشخاص مرخص لهم 
وتضيف القوانين والنظم غالباً بعد التعريف العام للمخدرات قوائم تفصيلية . 8بذلك"

  قد تطول وقد تقصر باألصناف الممنوعة، وقد يزاد عليها إذا جد جديد.

 تقسيمات الباحثين، والعلماءلقد تعددت  المبحث الثاني: أنواع المخدرات :
وطبيعتها  وأصنافهانوعية المخدرات للمخدرات حسب اعتبارات عدة كالمتخصصين 

  .وزمان وجودها ومصدرها ودرجة خطورتها ....إلخ

  :9حسب نوعية المخدر ولونه إلى -أ 

  مخدرات بيضاء مثل: الهيروين.-

  مخدرات سوداء مثل: الحشيش.-

  :10حسب طريقة إنتاجها، والحصول عليها إلى -ب 

                                                           

 المرجع نفسه 7

-4, مؤتمر مكة المكرمة العاشر بتاريخ  7مواجهة خطر المخدرات , محمد المدني بوساق , ص انظر:8

الوسيط في قانون العقوبات ألحمد فتحي سرور، وكتاب اإلدمان ظاهرة وعالجه  نقًال عن ه. 6/12/1430

  ..  للدمرداش
, دار المآثر،  11األضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات , عبد الكريم بن صنيتان العمري , ص 9

م , المخدرات في الفقه اإلسالمي 2001هـ/1421المدينة المنورة، المملكة العربية السعوديةالطبعة: األولى، 
- 18ص1صالح بن فوزان الفوزان, ج , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ

 , مرجع سابق. 19
 المراجع نفسها . 10
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واألفيون ونبات وهي مواد تستخرج من النباتات مثل الحشيش مخدرات طبيعية: -
  شجرة الكوكاء ونبات القات.

وهي تستخلص من المخدرات الطبيعية ثم يجري عليها بعض مخدرات مصنعة: -
البسيطة التي تجعلها في صورة أخرى مختلفة وذلك مثل المورفين  الكيميائيةالعمليات 

  والهيروين والكودايين والكوكائين.

أي من النوعين السابقين، وإنما يتم : وهي مواد ال ترجع إلى تخليقيهمخدرات -
تركيبها من عناصر كيميائية وتحدث نفس التأثيرات للمخدرات الطبيعية والمصنعة، 

  مثل: المنومات والمسهرات، والمهدئات والمهلوسات.

هي نوع من الموسيقى الصاخبة تحدث تأثيراً على الحالة مخدرات رقمية :  -
وكايين , ويتم االستماع إليها من خالل سماعة الميزاجية يحاكي تأثير الحشيش والك

, ويقوم الدماغ بدمج اإلشارتين , مما ينتج عنه اإلحساس األذن أو مكبر الصوت 
بصوت ثالث يدع : " نورالبيد " يؤدي إلى خلق أوهام لدى الشخص المستمع إلى هذه 

  11والجسدي .الموسيقى , وتنقل المتلقي إلى الالوعي وتهدده بفقدان التوازن النفسي 

                                                           

الواقع الموسيقي األليم , تامر المالح , مقال منشور على النت ” ومن الموسيقى ما قتل“المخدرات الرقمية  11
-https://www.ruoaa.com/health/digital , مجلة رؤى  ,  29/01/2017بتاريخ : 

drugs/457/  
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  :12تنقسم إلى  تصنيف المخدرات حسب تأثيرها:  -ج 
مسببات النشوة ومهدئات الحياة العاطفية: مثل: األفيون ومشتقاته (المورفين،  -

  والهيروين، والكوكايين).

المهلوسات: وهي مثل الميسكالين، وفطر البيتول، والقنب الهندي، وفطر األمانيت، -
  والبالذون، والبنج.

المسكرات: وهي مثل الكلورال، والباريتورات، والبار الدهيسد والسلفونال بروميد -
  البوتاسيوم، والكاوكاو.

  :13 تصنيف المخدرات حسب خصائص اإلدمان -د 
  مجموعة الحشيش: وتشتمل على مستحضرات نبات كنابيس ساتيفا.-
شابهة التي تؤثر مجموعة مركبات األفيون والمورفين والهيروين، وكذلك العقاقير الم-

  نفس تأثير هذه المجموعة.
  مجموعة الكوكايين. -
  مجموعة القات.-
  مجموعة األمفيتامينات.-
  مجموعة الهلوسة.-

  :14تصنيف المخدرات على أساس المخدرات الكبرى والمخدرات الصغرى -ه
المخدرات الكبرى: التي لها خطورة كبيرة عند استخدامها واإلدمان على تعاطيها مثل -

                                                           

, مرجع  11األضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات , عبد الكريم بن صنيتان العمري , ص 12
,  19- 18ص1سابق , المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, , ج

  مرجع سابق.
 نفسهاالمراجع  13
  المراجع نفسها 14
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  األفيون، والمورفين، الكوكايين، الهيروين، الحشيش، المارجوانا، الهنذباء البري.
المخدرات الصغرى: والتي خطورتها أقل. وتمثل جانباً كبيراً من العقاقير المستخدمة  -

كعالج طبي وإن كانت تسبب التعود، واإلدمان واألضرار الجسمية والصحية لمتعاطيها 
المسكنات، المنومات، القات، الكوكا، جوزة الطيب، مثل المنبهات، المهدئات، 

  النباتات المكسيكية، المذيبات الطيارة البرثيورات.
  .15وهناك تقسيمات وتصنيفات أخرى متعددة، ذكرها المتخصصون في هذا المجال 

  : 16 كاآلتيوأشكالها  وفيما يلي تفصيل أنواع المخدرات 
 :  الخشخاش  -  1

                                                           

 6انظر: األضرار الصحية للمخدرات للدكتور البار:ص  15
في : ملف شامل عن المخدرات  المتعلقة بأنواع المخدرات وأشكالها المصورة انظر هذه التفصيالت16

 PM , ,2012-09-21,   2- 1وانواعها واشكالها ومخطرها وطرق الوقاية , منتدى عالم المرأة , ص
22:29 , http://almraah.net/ 
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في جميع  ( Papaver Somniferum ) الخشخاشيمكن أن تزرع شجرة 
درجة شماالً  و يمكن أن تزرع  56يقع من خط االستواء إلى  امتدادأنحاء العالم على 

 , شأنها شأن زراعة المحاصيل الزراعية العادية ارتفاعفي أي نوع من التربة , على أي 
.  

هار كبيرة. تتراوح في و يصل طول شجرة الخشخاش إلى ثالثة أو أربعة أقدام , ذات أز 
و يمكن زراعة من أربعين ألف إلى ستين ألف .لونها من أبيض صاف إلى أحمر غامق 
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الواحد عندما تكون الظروف مالئمة , تعطي كمية من األفيون حوالي الهكتار شجرة في 
 .رام واحد من الهيروينغرامات , وهي كمية من األفيون تكفي لتصنيع كيلو غعشرة كيلو 

الخشخاش يستخلص منه األفيون , و من األفيون يشتق المورفين , ومن نبات و 
 .17المورفين يشتق الكودائيين و الهيروين

يذهب بعض الباحثين إلى أن كلمة ( األفيون ) مشتقة أساساً من   :18 فيوناأل -  2
 . اليونانية و معناها العصارة( Opium )  أوبيوم  كلمة

و يمكن  , ( Alkaloids ) من القلويداتيحتوي األفيون على مجموعة كبيرة 
  : تقسيم المواد المهمة الموجودة في األفيون الخام إلى مجموعتين

وتحتوي على المواد التالية :  : (Phenanthrene) مجموعة الفينانثرين -أ
  (Thebaine) الثيبايين –الكودائين  –المورفين 

وتشمـل :  one) :(Benzyl Isoquinol مجموعة إيزوبنزيل كوينولين -ب
 (Nuscapine) النوسكابين, – (Papaverine) البابافرين

و يتم جمع األفيون من خالل إحداث شقوق غير عميقة في أكياس بذور النبات 
بسكين خاص بذلك لعمق بضعة ملليمترات. و يتم ذلك عادة في وقت متأخر من بعد 

من هذه الشقوق خالل الليل  و تخرج عصارة لبنية بيضاء .الظهر أو عند بداية المساء
, تتحول بعد ذلك إلى لون بني من مادة لزجة. و تمثل هذه الكتلة اللزجة األفيون 

و يعود المزارعون صباح اليوم التالي و يجمعون هذه المادة بواسطة سكين غير .الخام
 . 19حاد

                                                           

,   2-1ملف شامل عن المخدرات وانواعها واشكالها ومخطرها وطرق الوقاية , منتدى عالم المرأة , ص 17
 مرجع سابق .

  المرجع نفسه 18
  المرجع نفسه 19
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للسان أثناء شرب و تتعدد و سائل تعاطي األفيون , فأكثرها شيوعاً : استحالبه تحت ا
القهوة , إبتالعه مباشرة مع الماء , يوضع في القهوة أو الشاي أثناء إعدادهما على 

  .النار و يستعمل تدخيناً عن طريق السجاير أو الشيشة

كثيراً ما يباع األفيون على شكل قطع مستديرة ملفوفة بورق  :20 طريقة التعاطي
القطع، أو إذابتها في قليل من القهوة أو السيلوفان ويتم التعاطي عن طريق بلع هذه 

الشاي. ويعتبر تدخين األفيون عن طريق السجائر أو الجوزة أو الشيشة من أكثر 
  الطرق شيوعاً.

إذا تعود اإلنسان على األفيون أصبح جزءاً من حياته ال يستطيع  :21آثار األفيون
حصل على هذه الجرعة جسمه أداء وظائفه إال بعد تناول الجرعة المعتادة. وحين ال ي

يعاني من آالم حادة، وتبدأ صحته في التدهور تدريجياً ويظهر ذلك في ضمور عضالته 
وضعف ذاكرته وقلة شهيته للطعام وحدوث اضطراب في كبده وزرقة في عينيه وبطء 

في التنفس والنبض، وانخفاض عام في درجة الحرارة إلى غير ذلك من اآلثار الخطيرة 
 قاتل.لهذا الوباء ال

 : عبارة عن عنصر نشط يشتق من األفيون بواسطة عملية كيماوية المورفين - 3
المواد شبه القلوية النقية الموضحة في الصور تظهر في هيئة مواد دامعة منشورية ف

الشكل أو في شكل إبر دقيقة أو في شكل مسحوق بلوري و تشبه الطباشير من حيث 
  .اللون األبيض , اللون األسمر المصفر أو اللون البنيالملمس. و يتراوح لونها ما بين 

و يتواجد اليوم المورفين الذي تقل درجة قلويته بالمقارنة مع ما كان متواجداً في 
و يستخدم المورفين بطريقة نظامية في  .السابق وذلك ألن معظمه يتم تحويله للهيروين

                                                           

المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح  20
 .21ص1ان الفوزان, جبن فوز 
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في صورة وصفات طبية أو مجال الصيدلة , و من الممكن أن يجده موظفو الجمارك 
 .22 مواد ممنوعة مهربة

 

 
 

  هناك ثالث طرق رئيسية لتعاطي المورفين: :23طريقة التعاطي
  أ ـ أن يتناول عن طريق البلع في الفم ويشرب معه الشاي أو القهوة.

  ب ـ التدخين.
  ج ـ الحقن تحت الجلد.

اآلثار الناجمة عن األفيون اآلثار الناجمة عن المورفين تشبه تماماً  :24 آثار المورفين
فمتعاطي المورفين يعتاد عليه ويصبح مدمناً لو فقده أصابته أعراض كثيرة كاألرق وزرقة 

العينين واألوجاع العامة في الجسم والصداع في الرأس والقيء وغير ذلك من اآلثار 
 النفسية الخطيرة.

                                                           

  المرجع نفسه 22
المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح  23

 .21ص1بن فوزان الفوزان, ج
 .21ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 24
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يستعمل كمادة فعالة في يشتق الكودائين عموماً من المورفين و  :25  الكودائين -  3
و من الممكن أن يوجد الكودائين في شكل  .أدوية الكحة و في بعض المسكنات

بلورات بيضاء ال رائحة لها , مسحوق بلوري , أقراص , كبسوالت أو في شكل 
 .محلول كاألدوية المستعملة في عالج الكحة

 

 
 - ثنائي خالت المورفين –الهيروين   يشتق: الهيرويين -  4

(Diacetylmorphine) المورفين , و ذلك بإضافة مقدارين   بصورة عامة من
 (Acetic anhydride) – الخليك –متساوين من المورفين و حامض األستيك 

حيث يتم تسخينهما معاً. و يؤدي ذلك إلى الحصول على صورة غير نقية من  ,
                                                           

,   2-1وطرق الوقاية , منتدى عالم المرأة , صملف شامل عن المخدرات وانواعها واشكالها ومخطرها  25
 مرجع سابق .
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الشوائب. ثم تضاف كربونات و يتم غسل الناتج بالماء و الكلوروفورم إلزالة .الهيروين
  .الصوديوم الستخراج جزيئات الهيروين من المحلول , ثم يرشح المحلول

 .و تتم تنقيته بعد ذلك بمزيج من الكحول و األثير و حامض الهيدروكلوريك
 .و يرشح المحلول للمرة األخيرة للحصول على هيروين نقي

 

 
 

لسكر المسحوق , الدقيق الناعم , أو و يوجد الهيروين عادة في صورة بلورية تشبه ا
و يتراوح لون الهيروين ما بين اللون األبيض , اللون األبيض العاجي  .مساحيق التنظيف

, اللون الرمادي الغامق , اللون الرمادي المائل للون البني , اللون األسمر المصفر 
  .خفيفاً  أواللون البني , و إن تعريضه للهواء بصورة مستمرة يجعل لونه غامقاً 

و إن ألوان الهيروين األوروبي و الشرقي ألوان فاتحة مما يدل على درجة جودته العالية 
  .26 و مفعول الهيروين أقوى من مفعول األفيون ثالثون مرة. و تنقيته

  هناك طرق كثيرة الستعمال الهيروين منها: :27طريقة التعاطي
  عن طريق االستنشاق في األنف. -أ

                                                           

,   2-1ملف شامل عن المخدرات وانواعها واشكالها ومخطرها وطرق الوقاية , منتدى عالم المرأة , ص 26
  مرجع سابق .

المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح  27
 .22ص1بن فوزان الفوزان, ج
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  الجلد.الحقن تحت -ب 
  التدخين. -ج 

الذي يعتاد تعاطي الهيروين ويصاب بالضعف الجسماني الشديد  :28 آثار الهيروين
  وفقدان الشهية للطعام والمعاناة من األرق والخوف الدائم الذي يطارده.

ومتى فقد الجرعة المعتادة منه أصيب باإلعياء الجسماني الشديد والتشنج واإلسهال 
 مى والغثيان وتصلب العضالت.واآلالم في الظهر والح

 الكوكايين منبه طبيعي قوي يستخرج من أوراق أشجار الكوكا:   الكوكايين -  5
(Erythroxylon coca) . و اشجار الكوكا عبارة عن شجيرات مزدهرة ذات

حجم متوسط تزرع اساساً على سفوح جبال األنديز و في حوض األمازون و باألخص 
كولومبيا , و أيضاً في تايوان و جاوه و بعض مناطق الهند في بيرو و بوليفيا و  

من مادة  % 56يحتوي الكوكايين الخام أو عجينة الكوكا على حوالي  .وأفريقيا
 والكوكايين. و يتم تحضير الكوكايين بإذابة أوراق الكوكا الجافة في حامض الكبريتيك 

ينة الكوكا بمحلول من ثم تعالج بكربونات الصوديوم. و بعد ذلك تتم معالجة عج
حامض الهيدروكلوريك , و تتم له معالجة أخرى للحصول على مادة كلوريد الكوكايين 

الذي يباع في األسواق للمتعاطين. إال أن الكوكايين الذي يستخدم ألغراض طبية 
 .29يعالج بطرق أخرى

                                                           

 .22ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي  , ج 28
,   2-1ملف شامل عن المخدرات وانواعها واشكالها ومخطرها وطرق الوقاية , منتدى عالم المرأة , ص 29

مرجع سابق , المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة 
 .22ص1الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, ج
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الكوكايين من أوراق شجرة الكوكا , إذ يتم حصاد  الستخراجو هناك أسلوب أخر 
محصول أوراق الكوكا و هي في حجم اإلبهام كل ثالث أو أربع شهور , ثم تجفف و 

ترسل إلى المصانع البدائية المجاورة , حيث تغسل األوراق في مزيج من الماء و 
  .محلولالكيروسين و كربونات الكالسيوم , إلى أن يخرج معجون الكوكايين من ال

ثم يجفف المعجون في الشمس أو على نار هادئة , و يتم تصديره بعد ذلك إلى أحد 
 .المصانع األكثر تنقية و ذلك لتنقية الكوكايين
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  تعاطي الكوكايين يتم عن طريق: :30طريقة التعاطي 

  أ ـ أخد شيء يسير من مسحوقة وشمه.
  ب ـ أخده عن طريق الحقن في الجلد.

  الكوكا. ج ـ تدخين عجينة
  له آثار خطيرة على متعاطيه من أهمها: :31 آثار الكوكايين

  أ ـ اإلدمان.
  ب ـ الهلوسة السمعية والجنون واالضطرابات العقلية.

  ج ـ اضطرابات وظيفة القلب والجهاز التنفسي.
 د ـ الوفاة المفاجأة.

نبات   (Cannabis Sativa)المسمى (Hemp)نبات القنب:  القنب -  6
بري ينمو تلقائياً أو يزرع , ويتراوح طول شجيرته بين متر واحد و مترين و نصف , تبعاً 
لجودة األرض , و هطول األمطار, و أوراقه طويلة و خفيفة تتجمع على شكل مروحة 

                                                           

و محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح المخدرات في الفقه اإلسالمي , أب 30
 .23ص1بن فوزان الفوزان, ج

 .23ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , مرجع سابق, ج 31
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بمعنى أن هناك شجيرات ذكرية و  , و متبادلة على الساق , أما أزهاره فهي وحيدة
وزهر النبات  .الحجم منتظمة , ذات غالف زهري أخضر اللونصغيرة  –أخرى أنثوية 

المؤنث هو الذي يحتوي على البذور و ينتج في الوقت نفسه مادة راتنجية تمتاز عن 
 , Cannabinol) سائر النبات باحتوائها على اكبر نسبة من المخدر

Tetrahydrocannabinol-THC-) ,  أما الشجيرات الذكرية فتزهر
على بذور و ال تنتج المادة الراتنجية كاألنثى وتحتوي أجزاؤها على  ولكنها تحتوي

 .32 نسبة ضئيلة من المادة المخدرة
 

 
 
 
 

                                                           

,   2-1ملف شامل عن المخدرات وانواعها واشكالها ومخطرها وطرق الوقاية , منتدى عالم المرأة , ص 32
 مرجع سابق ,
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و يتم إستخراج الحشيش بضغط المادة الراتنجية في نبات القنب , و هناك طرق عدة 
ة لحصاد هذه المادة الراتنجية منها : ضرب النبات الجاف على الحائط في غرفة مغلق
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 ., ثم جمع المسحوق من على الحائط و األرض و السقف و من أجسام العاملين
و عادة ما يكون الحشيش النقي بني قاتم , و يليه في النقاء الحشيش ذو اللون البني 

  .المائل إلى اإلخضرار , أو المائل إلى اللون الرمادي
قاتم , و ال تذوب  أما الحشيش السائل أو زيت الحشيش فهو مادة لزجة لونها أخضر

 .في الماء
و يتم إنتاجها عن طريق إذابة الحشيش في محلول كحول , ثم يسخن المحلول إلى 

 .33درجة التبخر , ثم يكثف بعد ذلك للحصول على السائل
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يتعاطى الحشيش أو الماريجوانا إما بالتدخين لوحدهما أو بمزجهما  :34طريق التعاطي
ألحيان (الشيشة) في التدخين وفي بعض المجتمعات بالتبغ كما تستعمل في بعض ا

يتناول الحشيش بعد خلطة مع الشاي أو قد يضاف إلى الحلوى أو أنواع أخرى من 
  الطعام.

من آثارهما الخطيرة ارتفاع في دقات القلب واحتقان العينين  :35اآلثار الناجمة عنهما
  في الشعب الهوائية. وجفاف بالفم ورعشة في اليدين وهبوط في ضغط الدم والتهاب

القات نبات ذو أوراق وشجيرات صغيرة دائمة الخضرة، ويتراوح طول  : القات – 7
الشجرة ما بين المتر إلى المترين، إال أنها عادة تُقلم إذا زادت عن المترين ليسهل 

جنيها، وتزرع شجيرات القات متباعدة عن بعضها، واألوراق هي الجزء الهام في 
ة تلك التي على قمته، وهي ناعمة الملمس مصقولة من الجهة العليا، النبات، وخاص

  . ولونها أخضر غامق، وليس لها رائعة مميزة

                                                           

المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح  34
 .19ص1بن فوزان الفوزان, ج

 .20ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , مرجع سابق, ج 35
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تمضغ أوراق القات الطرية وأطراف النبات مضغاً بطيئاً في الفم  :36طريقة التعاطي
بغرض استخالص العصارة من النبات وبلعها وتستمر فترة المضغ لمدة طويلة حيث 

في كل مرة كميات أخرى من القات الطري لحدوث التأثير المنشود ويشرب تضاف 
معه عادة ماء أو كوال أو أي مشروب غازي لتحلية مذاقه، وإذا عدم القات الطري 

  استعمل مسحوق القات المجفف.
تعاطي القات يؤدي إلى الشعور بالخفة والنشاط والثرثرة وتحسين  :37آثار القات

والتهيج واألرق وباستمرار تعاطي القات يدخل الشخص في  االندماج مع األصدقاء
دائرة االعتماد النفسي الذي يتميز بالحاجة الملحة في الحصول على القات ويصاب 

المدمن بعدة أعراض صحية منها تمدد حدقة العين، اإلسراع في ضربات القلب، 
الضعف الجنسي ارتفاع ضغط الدم، احتقان الملتحمة، الصداع وفقد الشهية للطعام، 

                                                           

 .22ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 36
 .22ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 37
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  الذي ينتهي بالعجز الكلي في مراحله المتأخرة.
جوزة الطيب : هناك نباتات مخدرة طبيعية عديدة منها جوزة الطيب وتزرع في  -  8

  .38بعض البلدان مثل الهند. وأشجارها كبيرة والمادة المستخدمة منها هي ثمارها

  
داخل الفم، أو تذاب في يتم استخدامها عن طريق االستحالب : 39طريقة التعاطي

  الشاي، أوتستنشق باألنف.

                                                           

 .23نفسه , صالمرجع  38
 .24المرجع نفسه , ص 39
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لجوزة الطيب أضرار صحية خطيرة فهي تثير المعدة وتنشف الفم  :40آثار جوزة الطيب
  وتجلب العطش، ولها تأثير هلوسي.

فكثير  ,:كل عقار طبي يساء استخدامه يؤدي إلى التسمم41المذيبات الطيارة  -  9
ما اكتشفت ألغراض طبية بحتة لكنها خرجت إلى من المخدرات المستعملة حالياً أول 

الشارع وأسيء استخدامها وأصبحت وباء يهدد الصغار قبل الكبار، هناك مواد كثيرة 
اآلن تعتبر من لوازم الحياة ومع ذلك استخدمت على شكل مخدرات للتلذذ والشهوة 

  من ذلك: الغراء, مواد الطالء, مزيل طالء األظافر, المنظفات,البنزين.
يتم تعاطيها عن طريق االستنشاق لألبخرة المتصاعدة منها، وكل نوع :42عاطيتطريقة ال

  منها يتم استنشاقه حسب نوعيته.
متعاطي المذيبات الطيارة يشعر بالدوار واالسترخاء  :43 آثار المذيبات الطيارة

والهلوسة البصرية والغثيان والقيء وقد تحدث الوفاة فجأة وقد عرفنا شباباً توفوا فجأة 
  بسبب الغراء .

  

  

                                                           

 .24المرجع نفسه , ص 40
 وما بعدها. 26وما بعدها. المخدرات بداية النهاية ص 117المخدرات والعقاقير المخدرة ص 41
 .24المرجع نفسه , ص 42
 .24المرجع نفسه , ص 43
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يتم الترويج للمخدرات الرقمية من خالل المخدرات الرقمية أو اإللكترونية :  – 10

ملفات صوتية يتم تحميلها من مواقع إلكترونية بمقابل مادي من أجل اإلدمان النفسي 
, وتلحق المخدرات الرقمية لمتعاطيها نفس الضرر الذي تلحقه المخدرات التقليدية 
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نسان بعدما التي تؤثر على ردة فعل الدماغ بخلق حالة من االسترخاء أو القوة عند اإل
تتسبب في إفراز غير طبيعي للمادة المنشطة للمزاج والتي تؤدي إلى تحطم الخاليا 

العصبية واإلصابة بالتشنجات أو اإلعاقة العقلية وتؤدي إلى االنعزال عن الواقع 
  .  44والسعي إلى النشوة الزائفة وحدوث عطب للجهاز السمعي

لرقمية هي مخدرات ال تتعاطى بالحقن من خالل ما سبق يمكن القول بأن المخدرات ا
أو االستنشاق أو التدخين وإنما باالستماع ألصوات عبر األنترنت تؤثر على الدماغ 

والمخ فتتسبب في تغير مزاج الشخص المستمع وتجعله فاقداً للوعي , مما يؤثر ذلك 
بشكل سلبي على الجهاز السمعي وتحدث نفس األضرار التي تلحقها المخدرات 

رى , وبلغة أحد المختصين في الفيزياء : فهي عبارة عن ملفات صوتية مخزنة األخ
بصيغة تشغيل خاصة , طورتها أحد المواقع التجارية باستخدام تقنية مفتوحة المصدر 
وتسوقها تحت اسم المخدرات الرقمية , وتتراوح المدة الزمنية لكل ملف صوتي بين 

لفات وتشغيلها من خالل تطبيق خاص دقيقة , ويمكن تحميل هذه الم 40إلى  30
ألنظمة التشغيل لالستماع لهذه الملفات عن طريق الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية ,  

توصيفا لحقيقة والشكل الموالي يمثل   45كما يتم استعمالها في الحواسيب العادية 
  .46المخدرات الرقمية 

                                                           

  المرجع نفسه . 44
, بحث منشور على النت المخدرات الرقمية وغياب التشريع والبحث العلمي , صالح الناجم  45

2014-11-news/516267/26-http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait  ,  
جامعة الشريعة واالقتصاد , كلية الشريعة واالقتصاد . وانظر أيضاً : المخدرات الرقمية , ياسين جبيري , مجلة 

  ., العدد الثامن 578- 577األمير عبد القادر بقسنطسنة , ص
46 drugs.weebly.com/-http://digital 
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 47وأماكن انتشارها   مناطق إنتاج المخدراتالمبحث الثالث : 
 .أوال : األفيون والهيروين

 -:أمكن تقسيم مناطق إنتاج األفيون والهيروين إلى ثالثة مناطق رئيسية هي
 :إقليم الهالل الذهبي

من إنتاج  %60يقدر اإلنتاج السنوي  –تركيا  –باكستان  –إيران  –ويشمل دول 
 "م1982لعام العالم " حسب تقدير إدارة مكافحة المخدرات األمريكية 

 : إقليم المثلث الذهبي

                                                           

,أخمد عزة ,منتديات الساحر   اسبابه -أماكن استخرجها  -انواعها  -المخدرات (اضرارها  47
mandoo.yoo7.com/t16-http://elsa7er-,  4:33 -  2008يونيو  28السبت  ماندوو,
topic 1, المخدرات عوامل انتشارها وآثارها , كاميران حامد كيران , ص -é  مجلة الحوار سياسية ثقافية

  م .2012أوت 11عامة , أربيل , العراق , عدد إلكتروني , نشر بتاريخ 
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من إنتاج العالم  %15بورما ، ويقدر اإلنتاج بنحو  –الوس  –تايالند  –ويشمل دول 
  . باكستان –تركيا  –الهند  –إيران  –. باإلضافة إلى أفغانستان 

تعتبر من الدول الحديثة العهد بإنتاج وزراعة المخدرات ووصل معدل  : المكسيك
 .من إنتاج العالم تقريبا %25 األنتاج بنحو

يكاد ينحصر اإلنتاج في جنوب ووسط أمريكا الوسطى وتضم كل من  :ثانيا : الكوكايين
بيرو ، ويهرب اإلنتاج إلى الواليات المتحدة األمريكية ، وتنتج   –بوليفيا  –كولومبيا 

 . كولومبيا وحدها نصف إنتاج العالم من الكوكايين
 :"شيش " القنب الهنديثالثا: الميراجوانا والح

 –باكستان  –يزرع القنب الهندي في كولومبيا وجاميكا والمكسيك كما يزرع في لبنان 
المغرب ، وتأتي باكستان في مقدمة دول العالم إنتاجا للحشيش ويصل إنتاجها إلى 

 .من إنتاج العالم 41%
كينيا، والصومال، يُزرع القات بكثرة في اليمن الشمالي والجنوبي، و  رابعاً : القات :

  . وأثيوييا، ويقال إنه ورد إلى اليمن منها

 48البحث الرابع : أسباب انتشار المخدرات
وانتشارها كضعف الترابط هناك عدة أسباب تؤدي باإلنسان الى التعاطي للمخدرات 

األسري بسبب التوتر في العالقات األسرية كالمشاكل العائلية بسبب محدودية الدخل 
البطالة ذا كالتفاهم بين األزواج أو فقدان منصب العمل و التسرب المدرسي و أو عدم 

الفشل و الفراغ القاتل ، و اإلصابة ببعض األمراض النفسية و الهروب من الواقع ، و 
                                                           

 التعاطي للمخدرات أسبابه وآثاره وعالجه , عبد الملك مروان ,مجلة دريوش سيتي ,  48
12/09/2011 14:58 http://www.driouchcity.netl  انظر أيضاً : الوقاية من األمراض ,

, مرجع سابق . وانظر أيضاً : المخدرات والمؤثرات العقلية  45االجتماعية , رهان الوساطة االجتماعية , ص
 95-83 المشرف و رياض بن علي الجوادي , ص أسباب التعاطي وأساليب المواجهة , عبد اإلله بن عبد اهللا

 م , الرياض, السعودية .2011-هـ1432, الطبعة األولى ,
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عدم القدرة على في مواجهة أعباء الحياة المتعلقة أساساً بالدراسة والعمل والزواج و 
، و كثرة الهموم و المشاكل و كالغزو الثقافي رجية  التحمل و التصدي للمؤثرات الخا

مية ، وغياب اإلنحراف عن تعاليم الشريعة اإلسال غياب الوازع الديني وسوء التربية ، و 
عدم مراقبة القاصرين في الشوارع و السلطة األبوية الفعلية من حيث مراقبة األبناء و 

البيار و األنترنيت ...الخ ) و   المؤسسات التعليمية و بعض أماكن اللعب و التسلية (
كثرة المروجين لها ، ووفرتها في السوق بأثمان مناسبة بسبب سهولة التنقل بين الدول 
، ووجود شبكات دولية متخصصة في تهريبها ، هناك أيضا أسباب وراثية التي تتجلى 
 ، في تعاطي أحد أقارب المدمن للمخدرات ، أو كان قد سبق له أن كان من المدمنين

ستعداد شخص ما للتعاطي للمخدرات أكثر من و أسباب بيولوجية التي تتضح في ا
   .غيره ... الخ

  : عالقة المخدرات باآلفات االجتماعية حور الثانيالم

ال يخفى على أحد ما تواجهه المجتمعات في : عامة عن اآلفات االجتماعية  مقدمة
هذا العصر من آفات اجتماعية ,زعرعت كيان األسر , وتوشك أن تقضي على األمم ؛ 
ألنها تقضي على الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية تأثيراً سلبياً , وظهرت في 

عية متعددة المجتمع الجزائري عالمات مرض بدأ يسري في كيانه في شكل أزمة اجتما
القبيحة اشكال , حيث شهد تراجع تدريجي في القيم األخالقية وانتشار األعمال 

يومياً المحيط االجتماعي ومن بين هذه األمراض نذكر العنف التي تقتحم والضارة 
بمختلف أشكاله والسرقة والتسول وجرائم االختطاف واإلدمان على المخدرات , لذا 
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معالجة األسباب والحد من هده اآلفات االجتماعية  وجب دق ناقوس الخطر من أجل
49.  

  المبحث األول : بعض العوامل المؤدية إلى ظهور اآلفات االجتماعية

 التفكك األسريظهور اآلفات االجتماعية في أي مجتمع مرده إلى عدة عوامل منها : 
, البطالة , العنف , االضطرابات النفسية , انتشار اإلعالم السلبي , الفقر ,غياب 

  الوازع الديني وضعف اإليمان .....إلخ . 

  جتماعيةالاالعصر آفة المخدرات  المبحث الثاني :

تعتبر من أخطر األزمات إن انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الوقت المعاصر 
التي تعاني منها الدول المتحضرة والنامية فهي فضال عن آثارها االجتماعية واألمنية 

بالنسبة للفرد فإن لها آثاراً على المجتمع ككل , لما تحمله من أخطار على الصحة 
وعلى حياة الفرد الذي من المفترض أن يكون له دور إيجابي داخل المجتمع إذ 

حالة النفسية والعقلية يؤدي إلى انهيار ال يتحول إلى دور سلبي وعدواني , مما
والجسدية له ,وما دام األمر كذلك فإن جميع الدول متفقة على مدى خطورة ظاهرة 

, وأصبح تعاطي هذه اآلفة مشكلة تشغل بال المخدرات وتعاطيها في مجتمعاتنا 
الحكومات والدول وكذا المنظمات الوطنية والدولية , وصارت تخصص لمكافحتها 

ت بشرية ومادية معتبرة , ونتيجة لخطورتها أيضاً أخذت تعقد والوقاية منها إمكانيا
لبحثها ومناقشة مظاهرها وأضرارها المؤتمرات والندوات كما تسن القوانين لها مع 

  .50كما هو الحال في بالدنا الجزائرإجراء التعديالت المتالحقة  

                                                           

 , مرجع سابق . 42الوقاية من األمراض االجتماعية رهان الوساطة االجتماعية , ص 49
 .المرجع نفسه50
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  51 ثالث :الوقاية من هذه اآلفات عموماً والمخدرات خصوصاالالمبحث 

يمكن عالج هذه اآلفات انطالقاً من األسرة ثم المجتمع , وذلك بتحسين معاملة 
الفرد طفال ومراهقا وشابا , وإشباع حاجاته إلى الدفئ والجنان والشعور باالنتماء 
هاباً األسري والوطني , وبأنه مقبول ال منبوذ من قبل المحيطين به وبأن له قيمة ودوراً 

مجتمع , وأن أمامهم الكثير من الفرص المشروعة للتعبير عن يلعبه في حياة األسرة وال
ذواتهم وتوكيده وإثبات وجودهم وتحقيق شعورهم بالثقة في أنفسهم وفي المجتمع 

  الذي يعيشون فيه وملء أنفسهم باألمل والتفاؤل واالنشراح.

ذه وال شك أن لديننا الحنيف وتعاليمه السمحاء الدور األعظم في تربية القرد على ه
القيم العليا والمثل األخالقية واإليمان الروحي والقلبي والخلقي الخالي من الدنس 
والشوائب , ذلك اإليمان الذي يقود إلى التمتع بالحياة السوية وبالصحة النفسية 

  والعقلية .

كما أن للوقاية من هذه اآلفات , يتعين االعتناء بالمدرسة وجعلها تلعب دورها الهام 
حياة الفرد وليس فقط بوصفها قوة وقائية يمكن أن تحول بين الفرد وبتميز في 

واإلجرام أو كقوة عالجية من الممكن أن تلعب دوراً ناجحاً في تقويم الفرد مع إعطاء 
, وإعطاء أهمية  التربية المكانة التي تستحقها في المدارس وتطوير المناهج العلمية 

  كبرى للتربية اإلسالمية .

آلفات االجتماعية التي عششت في مجتمعنا , توفير العمل والشغل وللوقاية من ا
والقضاء على البطالة وذلك بخلق مناصب شغل لخريجي الجامعات وحاملي 

الشهادات باعتبار ذلك حق كفله الدستور وكذا توفير الظروف المعيشية لمن بلغوا سن 

                                                           

 79المرجع نفسه , ص 51
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عنه نهائياً , كما يتطلب العمل وحتى الذين ال يستطيعون القيام به وكذلك الذين عجزوا 
األمر أيضاً توفير المسكن والذي عن طريقه يمكن القضاء والتقليل من العزوبية ومن 

  التشرد للبعض.

في التوعية باألخطار واألضرار التي تصيب والمسجد كما ال ينبغي إهمال دور اإلعالم 
لخطب والدروس واالفرد والمجتمع على السواء مع كثرة الندوات والموائد المستديرة 

  الدينية .

كما أنه بالنسبة آلفة المخدرات والمؤثرات العقلية على الدولة القيام بإنشاء 
المصحات الخاصة بالمستهلكين قصد إزالة هذه السموم والتوعية الدائمة والمستمرة 

  باألخطاء واألضرار التي تصيب الفرد والمجتمع .

إعادة النظر في الجزاءات الجنائية  كما ال ننسى للوقاية من هذه اآلفات ,ضرورة
التقليدية وتستهدف إعادة التأهيل االجتماعي وال يمكن أن يتحقق هذا إال إذا قامت 

  .52 الدولة بواجبها في إزالة أسباب هذه اآلفات

تحديد العوامل واألسباب التي خاتمة : للوقاية من هذه اآلفات فإن األمر يستدعي 
امل اقتصادية واجتماعية وتربوية وثقافية وإعالمية تسببت في انتشارها فهناك عو 

والعالج يقتضي العمل على استثمار جميع الفضاءات األسرية والتربوية والدينية 
  واإلعالمية والثقافية والصحية والقضائية .

  

  

                                                           

 80المرجع نفسه ص 52
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  : األحكام الشرعية للمخدراتور الثالثالمح

اختلـــف أهـــل العلـــم رحمهـــم اهللا فـــي  التكييـــف الفقهـــي للمخـــدرات :المبحـــث األول: 
تكييف هذه المخدرات هل هـي مـواد مسـكرة تلحـق بالمسـكرات؟ أم هـي مـواد مخـدرة 
ـــــــــوالن مشـــــــــهوران همـــــــــا: ـــــــــك ق ـــــــــي ذل   فقـــــــــط وال تلحـــــــــق بالمســـــــــكرات؟ ولهـــــــــم ف

ولـذا تعتبـر أنواعـاً مـن  القول األول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه المـواد مسـكرة،
متناولهـــا كـــل األحكـــام التـــي تطبـــق علـــى شـــارب الخمـــر الخمـــر ويجـــب أن يطبـــق علـــى 

الشــتراكهما فــي علــة الحرمــة وهــي ـ اإلســكار ـ ومــن هــؤالء مــن يــرى أن التخــدير الــذي 
يلحــق بــاألطراف والحــواس لمتنــاول هــذه المــواد هــو أثــر آخــر مــن جملــة آثارهــا الكثيــرة 

-ذا الــرأي . وممــن يــرى هــ53الســيئة التــي تجعلهــا أكثــر شــراً وأعظــم ضــرراً مــن الخمــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــا بالمســــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :54-إلحاقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ الحــافظ ابــن حجــر العســقالني الــذي يقــول فــي كتابــه فــتح البــاري :"وأســتدل بمطلــق 1
قوله (صل اهللا عليه وسلم): (كل مسكر حرام) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً 
فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقـد جـزم النـووي وغيـره بأنهـا مسـكرة وجـزم آخـرون 

مخدرة وهو مكابرة ألنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة  بأنها
  55.56والمداومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واإلنهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا "

ـــ شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يقــول فــي فتاويــه عــن الحشيشــة: "وأمــا الحشيشــة الملعونــة 2
ل المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات والمسكر منها حرام باتفاق العلماء. بل كـ

                                                           

 .40ص1. المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج59، 58المخدرات بين الطب والفقه ص 53
 .41ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 54
 .38ص 10فتح الباري ج 55
 30ص 9المجموع ج 56
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ـــــــــم يكـــــــــن مســـــــــكراً كـــــــــالبنج" ـــــــــو ل ـــــــــه يحـــــــــرم أكلـــــــــه ول ـــــــــل العقـــــــــل فإن   .57مـــــــــا يزي
ويقــــول عنهــــا فــــي موضــــع آخــــر: ". . . وكانــــت هــــذه الحشيشــــة الملعونــــة مــــن أعظــــم 
المنكرات وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه والمسكر شـر منهـا مـن وجـه 

ديوثــة وتفســد آخـر فإنهــا مــع أنهــا تســكر آكلهــا حتــى يبقــى مصــطوال تــورث التخنيــث وال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاج. . ." ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .58المـــــــــــ

ـ الزركشي رحمه اهللا يقول في زهر العريش فـي تحـريم الحشـيش: "والـذي أجمـع عليـه 3
  .59األطبــــــــــــــــــــاء والعلمــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــأحوال النبــــــــــــــــــــات أنهــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــكرة. . . "

وقال في موضـع آخـر: " . . وأمـا الفقهـاء فقـد صـرحوا بأنهـا مسـكرة. . . إلـى أن قـال: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف عنـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف فيـــــــــــ   .60وال يعــــــــــــــــ

ـ المنوفي من المالكية :قـال صـاحب تهـذيب الفـروق: (. . . اتفـق فقهـاء أهـل العصـر 4
علــى المنــع مــن النبــات المعــروف بالحشيشــة التــي يتعاطاهــا أهــل الفســوق أعنــي كثيرهــا 
المغيــب للعقــل.....واختلفوا بعــد ذلــك فــي كونهــا مفســدة للعقــل مــن غيــر ســكر فتكــون 

ون نجسـة ويجـب فيهـا الحـد قـوالن. . . إلـى طاهرة ويجب فيها التعزير أو مسـكرة فتكـ
أن قال: والثاني للمنوفي قال: يبيعون لها بيوتهم فدل على أن الهم بها طرباً وفرحاً. . . 

  .61وهذا يقتضي أنها مسكرة فإنهم يصفونها بذلك في كتبهم. . . )

                                                           

 .204ص 34مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج 57
 .205ص 34مجموع فتاوى شيخ اإلسالم من ج 58
 .101زهر العريش ص 59
 .103ـ 102ر العريش صزه 60
 .214ص 1تهذيب الفروق بهامش الفروق ج 61
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ـ ابن حـزم رحمـه اهللا حيـث قـال فـي المحلـى: ". . . كـل شـيء أسـكر كثيـره أحـداً مـن 5
ـــه وشـــربه  ـــادير خمـــره حـــرام ملكـــه وبيع ـــى أكثـــر المق ـــه فمـــا فوقهـــا إل ـــاس فالنقطـــة في الن

  .62يكران. . . )سعنب ونبيذ التين وشراب القمح والواستعماله على أحد وعصير ال

زهـر القطـن فإنـه قـوي  63ـ ابـن عابـدين رحمـه اهللا قـال فـي حاشـيته: ". . . أقـول ومثلـه6
رة فهـذا كلـه ونظـائره يحـرم اسـتعمال القـدر المسـكر التفريج يبلغ اإلسكار كما في التذك

منــه دون القليــل كمــا قــدمناه فــافهم ومثلــه بــل أولــى البــرش وهــو شــيء مركــب مــن البــنج 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. . " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وغيرهمــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   .64واألفي

ويتضــح مــن هــذه النقــول عــن هــذه الطائفــة الجليلــة مــن أهــل العلــم وهــم الــذين عاصــروا 
وأن متناولهـا ينبغـي أن يتناولـه وعيـد الخمـر  ظهور هذه المواد أنهم يقولون بأنها مسـكرة

ـــــــــــي القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم. ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــوص علي   المنصــــــــــ
  وقــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتدل بعــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــؤالء بأدلــــــــــــــــــة عامــــــــــــــــــة وخاصــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــا:

ـــ قولـــه تعـــالى: 1 ـــِر "ـ ـــَداَوَة َواْلبَـْغَضـــاَء ِفـــي اْلَخْم ـــَنُكْم اْلَع ـــَع بـَيـْ ـــْيطَاُن َأْن يُوِق ـــُد الش ِإنَمـــا يُرِي
ــــــــُتْم ُمنتَـُهــــــــونَ َواْلَمْيِســــــــِر َوَيُصــــــــدُكْم  َهــــــــْل أَنـْ ــــــــالِة فـَ ــــــــِه َوَعــــــــْن الص65"َعــــــــْن ِذْكــــــــِر الل.  

  .66"ِإنَمـــــــــــــــــــــــــــــا ُســـــــــــــــــــــــــــــكَرْت أَْبَصـــــــــــــــــــــــــــــارُنَا"ـــــــــــــــــــــــــــــ قولـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى: 2
وهذه دليل على أن الحشيشة مسكرة إذ معنى اإلسكار تغطية العقل ومعنى سكرت هنا 

إذا سـكر) غطيت. قال ابن منظـور: (. . . كـأن العـين لحقهـا مـا يلحـق شـارب المسـكر 

                                                           

 .1098مسألة  562ص 7المحلى ج 62
الضمير يعود على بعض المحرمات التي ذكرها المؤلف مثل الحشيش والبنج واألفيون وجوزة الطيب.  63

 .43ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج
 .458ص 6حاشية ابن عابدين ج 64
 .91آلية سورة المائدة: ا 65
 .15سورة الحجر: اآلية  66
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نفســـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــهد باآليــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــد استشـــــــــــــــــــ   .67وقـــــــــــــــــــــــــــ
كــل مســكر خمــر وكــل خمــر "ـــ عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا عــن النبــي (ص) قــال: 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .68"حـــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــى. ــــــــــى هــــــــــذا المعن ــــــــــؤدي إل ــــــــــات متعــــــــــددة كلهــــــــــا ت   وقــــــــــد روى الحــــــــــديث برواي

ـ وأيضاً فإنها تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة وما كان هذا وصـفه كـان حرامـاً كـالخمر، 4
  .69"َوُيَحرُم َعَلْيِهْم اْلَخَباِئثَ " تعالى: وقد قال اهللا

ـ وقد دل العقل على أنه يحـدث عنـد تناولهـا حالـة لـم تكـن قبـل تناولهـا فتلـك الحالـة 5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العقـــــ ــــــــــــــــــي مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ تغييــــــــــــــــ   .70هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـد  القول الثاني: وذهب بعض أهل العلم إلـى أن هـذه المـواد مخـدرة وليسـت مسـكرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــذا ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   انتصــــــ
  القرافــــي مــــن المالكيــــة. فقــــال: إنهــــا مخــــدرة وليســــت مســــكرة لــــوجهين:ـــــ اإلمــــام 1

أ ـ  نجدها تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كان فصاحب الصفراء تحدث له حـدة 
وصـــاحب الـــبلغم تحـــدث ســـباتاً وصـــمتاً وصـــاحب الســـوداء تحـــدث لـــه بكـــاء وجزعـــاً 

ه ومنهم مـن يشـتد وصاحب الدم تحدث له سروراً بقدر حاله فتجد منهم من اشتد بكاؤ 
صــمته. وأمــا الخمــر والمســكرات فــال تكــاد تجــد أحــداً ممــن يشــربها إال وهــو نشــوان 
ـــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــدور البكــــــــــــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــــــــــــمت. ـــــــــ   مســــــــــــــــــــــــــــرور بعي

ب ـ  نجد شراب الخمر تكثر عربدتهم ووثوب بعضـهم علـى بعـض بالسـالح ويهجمـون 
ــى قــول ال ــة الصــحو وهــو معن   شــاعر:علــى األمــور العظيمــة التــي ال يهجمــون عليهــا حال

                                                           

 .2048ص 3لسان العرب البن منظور ج 67
 .101ص 6، وصحيح مسلم ج205ص 5رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج 68
 .157سورة األعراف: اآلية  69
 .44ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 70



39 

 

. 

  ونشــــــــــــــــربها فتتركنــــــــــــــــا ملوكــــــــــــــــاً ... *** ... وأســــــــــــــــداً مــــــــــــــــا ينهنهنــــــــــــــــا اللقــــــــــــــــاء
وال نجد أكلة الحشيش إذا اجتمعوا يجري بيـنهم شـيء مـن ذلـك ولـم يسـمع عـنهم مـن 
العوائد ما يسـمع عـن شـراب الخمـر بـل هـم همـدة سـكوت. . . إلـى أن قـال: (فلهـذين 

ت وال أوجــب فيهــا الحــد وال الــوجهين أنــا أعتقــد أنهــا مــن المفســدات ال مــن المســكرا
ـــــــــــــز الزاجـــــــــــــر عـــــــــــــن مالمســـــــــــــتها. . . ) ـــــــــــــل التعزي   .71أبطـــــــــــــل بهـــــــــــــا الصـــــــــــــالة ب

ـ الشيخ محمد بـن حسـين. قـال: فـي تهـذيب الفـروق: (. . . واختلفـوا بعـد ذلـك فـي  2
كونها مفسدة للعقل من غير سكر فتكون طاهرة ويجب فيها التعزير أو مسـكرة فتكـون 

  .72نجسة ويجب فيها الحد قوالن)

ـ جاء في حاشية الدسوقي علي خليل بعد أن قرر نجاسة المسكر ووجوب الحد فيـه: 3
". . . بخــالف المفســد ويقــال لــه المخــدر وهــو مــا غيــب العقــل دون الحــواس ال مــع 

ـــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــــــاهر" ـــ   .73نشــــــــــــــــــــــــوة وطــــــــــــــــــــــــرب ومنــــــــــــــــــــــــه الحشيشــــــــــــــــــــــــة . .. فإن
ـ جاء في مواهـب الجليـل: (للمتـأخرين فـي الحشيشـة قـوالن هـل هـي مـن المسـكرات 4

مــن المفســدات مــع اتفــاقهم علــى المنــع مــن أكلهــا. . . إلــى أن قــال: (. . . وبهــذا أو 
يندفع ما أورده بعضهم على قوله إال المسكر من شـموله للنبـات المغيـب للعقـل كـالبنج 

 .74والسيكران فإنها مفسدات أو مرقدات ال مسكرات)

الـرأي هـو  –وهو أحد المتخصصين في فقه المخـدرات  -رجحه الدكتور الطياروالذي 
األول القائــل بأنهــا مســكرة وتعطــى حكــم المســكر مــن كــل وجــه ذلــك أن المخــدرات 
تــــدخل فــــي عمــــوم المســــكرات التــــي تغيــــب العقــــل وتحجبــــه إذ لكــــل مــــن المخــــدرات 

                                                           

 .218، 217ص 1الفروق للقرافي ج 71
 .214ص 1تهذيب الفروق بهامش الفروق ج 72
 .46ص 1حاشية الدسوقي علي خليل ج 73
 .90ص 1مواهب الجليل ج 74
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ــه. ثــم إن فــي المخــدرات مــن المفاســد  والمســكرات تــأثير واحــد حجــب العقــل وإذهاب
وإثـارة العـداوة والبغضـاء بـين النـاس واألضرار مثل ما في الخمر من حيث إضاعة المال 

والصــد عــن ذكــر اهللا تعــالى وعــن الصــالة فمتعــاطي الخمــر أو المخــدرات كالهمــا يفقــد 
وعيه ويتصرف تصرفات طائشة تثير الشقاق والخـالف والعـدواة والبغضـاء ثـم إن العقـل 
مناط التكليـف وكيـف لعقـل أن يسـتجيب للتكـاليف الشـرعية وقـد زال بالمخـدر أو كـاد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزولأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .75ن يـــــــــــــــــــــ
  : أدلة تحريم المخدراتالمبحث الثاني 

إن المخــدرات أعظــم ضــرراً مــن الخمــر ؛ وهــي محرمــة أشــد التحــريم بجميــع أنواعهــا , 
حرمها اهللا ورسوله سواء كانت نباتاً أو حبوباً , أو مطعوماً, أو مشـروباً , أو استنشـاقاً أو 

ولقـد شـددت الشـريعة أو استماعاً لموسيقى صاخبة كما في المخدرات الرقميـة , إبرًا , 
اإلسالمية في الزجر عنها وتحريمها ؛ لما فيها من األضرار والتدمير ولما فيها مـن الشـر 
ولمــا تســببه لمتعاطيهــا مــن تحولــه إلــى إنســان شــرير يتوقــع منــه اإلفســاد والجريمــة , وال 

  .76رمــــــة بالكتــــــاب والســــــنة واإلجمــــــاع والقيــــــاسيرجــــــى منــــــه خيــــــر. والمخــــــدرات مح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــن الكت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فمـــــــــــــــــــ

ــي الــِذي َيِجُدونَــُه َمْكُتوبــاً ِعْنــَدُهْم ِفــي "ـــ قولــه تعــالى: 1 األُم ِبــيُســوَل النِبُعــوَن الرــِذيَن يـَتال
ــاُهْم َعــْن اْلُمنَكــِر َويُ  َه ــاْلَمْعُروِف َويـَنـْ ــْأُمُرُهْم ِب ــْورَاِة َواِإلنِجيــِل َي ُم التـــاِت َوُيَحــر ــْم الطيَب ِحــل َلُه

ــــــــْيِهمْ  ُهْم ِإْصــــــــَرُهْم َواَألْغــــــــالَل الِتــــــــي َكانَــــــــْت َعَل   .77"َعَلــــــــْيِهْم اْلَخَبائِــــــــَث َوَيَضــــــــُع َعــــــــنـْ
وهذه اآلية أخذ منها أهل العلم قاعدة كلية وهي ـ أن كل طيب مباح وكـل خبيـث محـرم 

هل من عاقـل يقـول أنهـا مـن الطيـب ـ وإذا أردنا إدخال المخدرات تحت هذه القاعدة ف
                                                           

 .46- 45ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 75
 , مرجع سابق .54- 24ص1يراجع تفصيل هذه األدلة في : المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 76
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المباح ال أظن ذلك إطالقاً" بل عامة العقالء مطبقون على اعتبارها من الخبيث المحـرم 
  .78لما لها من األضرار الخطيرة التي أصبحت ال تخفى على العامة فضالً عن الخاصة

َواْلَمْيِسـُر َواألَنَصـاُب َواَألْزالُم رِْجـٌس ِمـْن يَا أَيـَها الِذيَن آَمنُـوا ِإنَمـا اْلَخْمـُر "ـ قوله تعالى: 2
ـَنُكْم اْلَعــَداوَ  ــْيطَاُن َأْن يُوِقـَع بـَيـْ َمـا يُرِيـُد الشُكــْم تـُْفِلُحـوَن * ِإنـْيطَاِن فَـاْجَتِنُبوُه َلَعلَة َعَمـِل الش

ــــْن ِذْكــــِر اللــــهِ  ــــِر َواْلَمْيِســــِر َوَيُصــــدُكْم َع ــــي اْلَخْم ــــُتْم  َواْلبَـْغَضــــاَء ِف ــــْل أَنـْ َه ــــالِة فـَ ــــْن الص َوَع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   .79"ُمنتَـُه

َيْسأَُلوَنَك َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلناِس َوِإْثُمُهَما "ـ قوله تعالى: 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن نـَْفِعِهَمـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر ِم ـــــــــــــــــــــــــــــ   .80"َأْكبَـ

ـــــُتْم ُســـــكَ "ــــــ قولـــــه تعـــــالى: 4   .81"اَرى َحتـــــى تـَْعَلُمـــــوا َمـــــا تـَُقولُـــــونَ ال تـَْقَربُـــــوا الصـــــالَة َوأَنـْ
فهذه اآليات نصت في تحريم الخمـر علـى تفـاوت فـي داللتهـا والخمـر مـا خـامر العقـل 

  .82أي ســــــــــتره وغطــــــــــاه وهــــــــــذا المعنــــــــــى موجــــــــــود فــــــــــي المخــــــــــدرات بــــــــــل أشــــــــــد 
ـــــــــــــــــــالى: 5 ـــــــــــــــــــه تع ـــــــــــــــــــ قول ـــــــــــــــــــةِ "ـ ـــــــــــــــــــى التـْهُلَك ـــــــــــــــــــِديُكْم ِإَل ـــــــــــــــــــوا بِأَْي   .83"َوال تـُْلُق
ــــــــــه تعــــــــــالى: 6 ــــــــــ قول ــــــــــْم رَِحيمــــــــــاً َوال "ـ ــــــــــاَن ِبُك ــــــــــوا أَنُفَســــــــــُكْم ِإن اللــــــــــَه َك ُل   .84"تـَْقتـُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   وم
ـ ما رواه عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا: (كل مسـكر خمـر وكـل 1

                                                           

 .52ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 78
 .219سورة البقرة: اآلية  79
 .219سورة البقرة: اآلية  80
 .43سورة النساء: اآلية  81
 .53ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 82
 .195سورة البقرة: اآلية  83
 .29سورة النساء: اآلية  84
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .85خمـــــــــــــ
مـا أسـكر كثيـره "ـ ما رواه جابر بـن عبـداهللا رضـي اهللا عنـه قـال: قـال رسـول اهللا (ص): 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .86"فقليلــــــــ
ـــ مـــا روتـــه أم ســـلمة رضـــي اهللا عنهـــا قالـــت: 3 نهـــى رســـول اهللا (ص) عـــن كـــل مســـكر "ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .87"ومفتــــــــــــــــــــــــ
هذه األحاديث صـريحة فـي تحـريم الخمـر بـل وتحـريم كـل مسـكر والمخـدرات علـى مـا 

  .88رجحناه داخلة في المسكر بل هي أشد فتكاً منه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس والمعقـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القي   :89ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ أن فــي تعــاطي المخــدرات اعتــداء علــى 1 الضــرورات الخمــس التــي حرصــت الشــريعة ـ

اإلسالمية على حمايتها والمحافظة عليها بمختلف السـبل والوسـائل واعتبـرت االعتـداء 
ــة للفــرد  علــى أي منهــا جريمــة مــن أشــد الجــرائم يســتحق مرتكبهــا أشــد العقوبــات حماي
 وصــيانة للمجتمــع ممــا يضــعفه ويجعلــه مهــزوزاً غيــر متماســك البنــاء فيطمــع بــه األعــداء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون حرماتــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وينتهكــــ

ـ المخدرات لها آثار خطيرة على الفرد والمجتمع دينيـاً وصـحياً واجتماعيـاً واقتصـادياً 2
  وأمنيــــــــــــــاً ونفســــــــــــــياً وهــــــــــــــذه وحــــــــــــــدها كافيــــــــــــــة لمنعهــــــــــــــا ومعاقبــــــــــــــة متعاطيهــــــــــــــا.

ـ المخدرات تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة كالخمر تماماً بل هي أولى ألنها مـع سـتر 3
ـــــــــــــــــــــــورث ال ـــــــــــــــــــــــه ت   خـــــــــــــــــــــــدر والضـــــــــــــــــــــــعف واالســـــــــــــــــــــــتكانة.العقـــــــــــــــــــــــل وتغطيت

                                                           

 .205ص 6م ج، وصحيح مسل205ص 5رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج 85
، والترمذي سنن الترمذي 300ص 8، والنسائي سنن النسائي ج87ص 4رواه أبوداود، سنن أبي داود ج 86
 292ص 4ج
 90ص 4، وأبو داود، سنن أبي داود ج273ص 4رواه اإلمام أحمد. المسند ج 87
 .54ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 88
 .56ص1مي , ج. المخدرات في الفقه اإلسال51ص 4سبل السالم ج 89
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ـــ أن تعــاطي المخــدرات طريــق للجريمــة فهــي تــدفع متعاطيهــا للجريمــة، ألن المــدمن 4
عليها يستميت في الحصول عليها مهما كلفه ذلك، ولو اضطر للنهب والسلب والقتل 

  وقد أثبتت الدراسات الكثيرة التي أجريت على بعض السجناء صدق ما نقول.

من القواعد المقررة في اإلسالم أن كل مـا أضـر الجسـم  الشريعة:من القواعد العامة في 
ــة  أو العقــل فهــو حــرام. وقــد ثبــت أن المخــدرات تحمــل مــن األخطــار والمفاســد الديني

  والدنيوية الكثير ..

يتحدث اإلمام ابن تيمية عن بعضـها فيقـول:"كفى بالرجـل شـرا أنهـا تصـده عـن ذكـر اهللا 
هــا وإن لــم يســكر فهــو بمنزلــة قليــل الخمــر، ثــم أنهــا وعــن الصــالة إذا ســكر منهــا، وقليل

تورث من مهانة آكلها ودناءة نفسـه وانفتـاح شـهوته مـا ال يورثـه الخمـر.. فهـي بـالتحريم 
أولــى مــن الخمــر ألن ضــرر آكــل الحشيشــة علــى نفســه أشــد مــن ضــرر الخمــر، وضــرر 

ة حتى يصـير شارب الخمر على الناس أشد"كما ذكر أنها تورث قلة الغيرة وزوال الحمي
ــا، وإمــا كالهمــا، وتفســد األمزجــة حتــى جعلــت خلقــا كثيــراً  ــا، وإمــا مأبون آكلهــا إمــا ديوث
مجانين، ومن لم يجن منها فقد أعطته نقص العقل، ولو صـحا منهـا فإنـه البـد أن يكـون 

  .90في عقله خبل"

ة وإذا كان هذا ما ذكره بعض علماء المسـلمين منـذ سـنوات طويلـة، فـإن التقـارير العلميـ
الحديثة واألبحاث الطبية تؤكد هذه األضرار للمخدرات وتزيد عليها. يذكر تقرير صادر 
عن لجنة المخدرات بالواليات المتحدة األمريكية أن اآلثـار المباشـرة للتخـدير تـتخلص 

  في اآلتي:

                                                           

 .224، 223/ 34مجموع الفتاوى   90
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. 

ارتعاشات عضلية _ زيادة في ضربات القلب _ سرعة في النبض _ شعور بسـخونة فـي 
رودة في األطراف _ شعور بضغط وانقباض في الصدر _ اتسـاع فـي الرأس _ دوار _ ب

  العيون _ تقلص عضلي _ قيء في بعض الحاالت _.

هــذه بعــض األضــرار المترتبــة علــى تعــاطي المخــدرات، ولمــا كانــت قواعــد التشــريع فــي 
اإلســالم تؤكــد علــى حرمــة كــل ذي ضــرر كمــا جــاء فــي الحــديث"ال ضــرر وال ضــرار"فقد 

المســكرات لمــا فيهــا مــن ضــرر مؤكــد.. ولمــا حرمــت الشــريعة الخمــر لــم حــرم اإلســالم 
تحرمهـــا لـــذاتها، بحيـــث ال يقـــاس عليهـــا، ولـــم تحرمهـــا ألنهـــا عصـــير لنـــوع معـــين مـــن 
المشــروبات أو المــأكوالت، وإنمــا لألضــرار الكثيــرة المترتبــة علــى تناولهــا وخاصــة فيمــا 

لـذلك حرمـت كـل مـا فـي حكمهـا يتعلق بضررها على العقل _ آلة التمييز اإلنساني _ و 
  .91فحرمت المخدرات لضررها الذريع بجسم اإلنسان وعقله وماله وبيئته كلها

ــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــــــــــــداوي بالمخــــــــــــــــــــــــــــــــدرات :المبحــــــــــــــــــــــــــــــــث الثالــــــــــــــــــــــــــــــــث   حكــــــــــــ
أفـــاد الفقهـــاء بأنـــه ال يجـــوز التـــداوي بالمســـكرات اســـتنادا إلـــى مـــا ورد فـــي الســـنة مـــن 

هــا داء ال دواء كمــا نصــوص صــحيحة تحــرم التــداوي بــالخمر والمســكرات وتصــفها بأن
  سيأتي بيانه في طرق الوقاية من أضرار المسكرات والمخدرات.

وأمــا التــداوي بالمخــدرات فهــذا مــا نعــرض آلراء الفقهــاء فيــه، ثــم نســوق نتيجتهــا فـــي 
  .92النهاية.

  قال المالكية واألحناف والشافعية بجواز التداوي بالمخدرات وهذه مواطن أقوالهم:

                                                           

, الناشر:  89سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من المسكرات والمخدرات , جمعة علي الخولي , ص 91
 - العدد الرابع والخمسون) ربيع الثاني  -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة,الطبعة: (السنة السابعة عشر 

 هـ1402خرة جمادى اآل -جمادى األولى 
 , مرجع سابق . 91سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من المسكرات والمخدرات , جمعة علي الخولي , ص 92
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الصــغير:"يجوز التــداوي بالحشــيش واألفيــون والســيكرن فــي ظــاهر فــي الشــرح جــاء -
وفــي حاشــية الدســوقي"قال ابــن فرحــون:" والظــاهر جــواز أكــل المرقــد ألجــل  93الجســد"

ـــأمون" ـــر م ـــد مـــأمون، وضـــرر العضـــو غي ـــي  94قطـــع عضـــو أو نحـــوه، ألن ضـــرر المرق وف
ة ابـــن . وفـــي حاشـــي95المبســـوط للسرخســـي :"البـــنج ال بـــأس بـــأن يتـــداوى بـــه اإلنســـان"

وفي المجموع :"استعمال النبـات  96عابدين :"أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي
الذي يسكر وليس فيـه شـدة مطربـة يحـرم أكلـه ويجـوز اسـتعماله فـي الـدواء وإن أفضـى 

  .97إلى السكر ما لم يكن منه بد"

ـــ ـــالمحرم بمنزل ـــداوي ب ـــداوي بالمخـــدرات أيضـــا ألن الت ـــن حـــزم جـــواز الت ـــرى اب ة كمـــا ي
ـــْيُكْم ِإال َمـــا اْضـــطُِرْرُتْم  ـــَل َلُكـــْم َمـــا َحـــرَم َعَل ـــْد َفص الضـــرورة عنـــده وقـــد قـــال تعـــالى: {َوَق

  .98ِإلَْيه}

أما الحنابلة فقد سئل اإلمـام ابـن تيميـة عـن التـداوي بـالخمر ولحـم الخنزيـر وغيـر ذلـك 
َمـا َحـرَم َعلَـْيُكْم ِإال من المحرمات هل يباح للضرورة أم ال؟ وهل اآلية {َوَقْد َفصـَل َلُكـْم 

  َما اْضطُِرْرُتْم ِإلَْيه} في إباحة ما ذكر أم ال..

فأجــاب: ال يجــوز التــداوي بــذلك بــل قــد ثبــت فــي الصــحيح عــن النبــي صــلى اهللا عليــه 
وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوى بها فقال أنها داء وليست بدواء، وفي السنن أنه نهى 

اهللا لـم يجعـل شـفاء أمتـي فيمـا حـرم عليهـا.." ثـم قـال:  عن الدواء بالخبيث، وقال: "إن

                                                           

 .9/ 1الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ج 93
 .50/ 1حاشية الدسوقي ج 94
 .9/ 24المبسوط ج 95
 .5/402حاشية ابن عابدين ج 96
 .9/35المجموع  97
 .24/271الفتاوى ج مجموع 98
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ولــيس ذلــك بضــرورة فإنــه ال يتــيقن الشــفاء بهــا كمــا يتقــين الشــبع بــاللحم المحــرم، وألن 
الشفاء ال يتعين له طريق مـن األدويـة وبغيـر ذلـك، بخـالف المخمصـة فإنهـا ال تـزول إال 

  .99باألكل"

ــه ال يجــ ــي يمكــن التوصــل إليهــا أن ــالمحرم وكــل خبيــث إال أن والنتيجــة الت ــداوي ب وز الت
التخدير اآلن بات أمرا أساسيا في إجراء العمليات الجراحية، وعليه فال مانع من القـول 
بإباحة استعمال البنج المخدر المعـروف اآلن فـي المستشـفيات والمسـتخدم فـي شـئون 

ــــب، وال يســــوغ أن نقــــول بمنعــــه اآلن  دامه ألن فــــي اســــتعماله واســــتخ؛ العــــالج والتطي
مــن هــو ثابــت مصــلحة محققــة وغرضــا شــرعيا صــحيحا، ثــم إن كثيــرا مــن الفقهــاء كمــا 

ــــــــــــــــــــداوي بالمخــــــــــــــــــــدرات عمومــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــن الت ــــــــــــــــــــون م ــــــــــــــــــــوالهم ال يمنع   .100أق
ورجح الدكتور محمـد عبـداهللا بـن محمـد بـن أحمـد الطيـار حرمـة تعـاطي المخـدرات مـن  

ت فلهـا أحكامهـا كل وجه بيعها وشراؤها وملكها واسـتعمالها والتـداوي بهـا أمـا الضـرورا
  .101الخاصـــــــة التـــــــي تنـــــــزل علـــــــى قـــــــدر ال يتيســـــــر إجراؤهـــــــا إال بالتخـــــــدير الكامـــــــل
ـــــــــــــــــــــــأتي ـــــــــــــــــــــــرأي مـــــــــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــــــــرجيح هـــــــــــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــــــــــذي دعـــــــــــــــــــــــاه لت   :102وال

أـــ أن العلمــاء الــذين أجــازوا التــداوي بالمخــدرات لــم يقفــوا علــى أضــرارها المــدمرة التــي 
الوبـاء وترصـد فـي ظهرت لنا في هذه األوقات مما حـدا بالـدول جميعـاً أن تحـارب هـذا 

ــــــــــــــه. ــــــــــــــه ومروجي ــــــــــــــه ومطــــــــــــــاردة مهربي ــــــــــــــين لمكافحت ــــــــــــــات المالي   ميزانياتهــــــــــــــا مئ
ب ـ النهــي الصــحيح الصــريح الــوارد فــي منــع التــداوي بــالخمر لــيس قاصــراً عليهــا بــل 

  يشمل المخدرات بطريق األولى ألنه نهى عن التداوي بكل محرم.

                                                           

 .24/271الفتاوى ج مجموع  99
 , مرجع سابق . 91سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من المسكرات والمخدرات , جمعة علي الخولي , ص 100
 .49ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 101
 49المرجع نفسه ,ص 102
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رة فكيـف يـتم التـداوي ج ـ أن الطب الحديث أثبت أن المخدرات تسـبب أمراضـاً خطيـ
ــــــــــــــــــــــه . ــــــــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــــــــالج عن   بمــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــبب أضــــــــــــــــــــــعاف المــــــــــــــــــــــرض ال

د ـ القيــاس علــى حــل أكــل الميتــة للمضــطر غيــر متجــه لوجــود الفــارق وهــو أن دواعــي 
الطبع ينفر من الميتـة فـإذا دعتـه الضـرورة لألكـل فلـن يأكـل إال بالقـدر الـذي يقـيم أوده 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورته. ـــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــدفع بـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وتنـــــــ

ميالـة إليهـا فـإذا دعتـه ضـرورة لتناولهـا وأبحنـا لـه ذلـك أما المخدرات فإن دواعي الطبـع 
  فإنـــه قـــد يتعـــدى قـــدر الضـــرورة ويبـــالغ نظـــراً للرغبـــة الملحـــة ودواعـــي الشـــهوة واللـــذة.

  تجـــــــــــــــــــار بهـــــــــــــــــــاالحكـــــــــــــــــــم زراعـــــــــــــــــــة المخـــــــــــــــــــدرات وا:المبحـــــــــــــــــــث الرابـــــــــــــــــــع
تحرم زراعة المخدرات واإلتجار بها مهما كانت الـدوافع إلـى ذلـك ألن فـي ذلـك ضـرراً 

لى الفرد والمجتمع وفيه تعاون على اإلثم والعـدوان ونشـر الرذيلـة فـي المجتمـع كبيرًا ع
َوتـََعــاَونُوا َعَلــى اْلِبــر ". واهللا جــل وعــال يقــول: 103وإشــاعة للجريمــة وتعــاون مــع المجــرمين

  .104"َوالتـْقــــــــــــــــــــــــــــــَوى َوال تـََعــــــــــــــــــــــــــــــاَونُوا َعلَـــــــــــــــــــــــــــــــى اِإلثْــــــــــــــــــــــــــــــِم َواْلُعـــــــــــــــــــــــــــــــْدَوانِ 
مر من ذلك ما رواه جـابر رضـي اهللا عنـه أن وقد وردت نصوص في السنة تحرم بيع الخ

  .105رســـول اهللا (ص) قـــال: (إن اهللا حـــرم بيـــع الخمـــر والميتـــة والخنزيـــر واألصـــنام. . )
  وردت نصوص في السنة مؤداها أن ما حرم اهللا االنتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه ومنهـا:

اهللا اليهــود حــرم اهللا مــا رواه أبــو هريــرة رضــي اهللا عنــه عــن رســول اهللا (ص) قــال: (قاتــل 
ــــــــــــــــــــــــا وأكلـــــــــــــــــــــــــــــوا أثمانهـــــــــــــــــــــــــــــا. . )   .106علـــــــــــــــــــــــــــــيهم الشـــــــــــــــــــــــــــــحوم فباعوهـــــ

وقــد تبــين لنــا ممــا ســبق أن اســم الخمــر يتنــاول هــذه المخــدرات فيكــون النهــي عــن بيــع 
                                                           

ربولوجيا . , انظر المرأة وتجارة المخدرات , دراسة في انت57ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 103
 76الجريمة , عبد اللة عبد الغني غانم , ص

 .2سورة المائدة: اآلية  104
 .41ص 1، صحيح مسلم ج110ص 3رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج 105
 .41ص 5، وصحيح مسلم ج110ص 3رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ج 106
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ـــــــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــــــذه المخـــــــــــــــــــــــــــدرات. ـــــــــــــــــــــــــــاوالً لتحـــــــــــــــــــــــــــريم بي   الخمـــــــــــــــــــــــــــر متن
ـــع هـــذه  ـــدل أيضـــاً علـــى تحـــريم بي كمـــا أن مـــا ورد مـــن تحـــريم بيـــع كـــل مـــا حرمـــه اهللا ي

، وبهذا يتبين حرمـة اإلتجـار فـي هـذه المخـدرات واتخاذهـا حرفـة تـدر الـربح المخدرات
ـــــَنُكْم "ثـــــم إن الكســـــب الحاصـــــل منهـــــا محـــــرم لقولـــــه تعـــــالى:  َوال تَـــــْأُكُلوا َأْمـــــَواَلُكْم بـَيـْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .107"بِاْلَباِطــــــــــــــ
  وأكـــــــــــــل المـــــــــــــال بالباطـــــــــــــل علـــــــــــــى وجهـــــــــــــين كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــر أهـــــــــــــل التفســـــــــــــير:

  والغصب وما جرى مجرى ذلك.ـ أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة 1

ـ أخذه من جهة محظورة كأخذه بالقمار أو بطريـق العقـود المحرمـة كمـا فـي الربـا وبيـع 2
ما حرم اهللا اإلنتفاع به كالخمر المتناولة للمخدرات. فإن هذا كلـه حـرام وإن كـان بطيبـة 
 نفس من مالكه، ومما يدل على حرمة كسب المخدرات ما ثبت في السنة المطهرة مـن

ــــــــــــــــــــرم شـــــــــــــــــــــــــيئاً حـــــــــــــــــــــــــرم ثمنـــــــــــــــــــــــــه. . ) ـــــــــــــــــــــــــه (ص): (إن اهللا إذا حـــــ   .108قول
كمـــا أن زراعـــة المخـــدرات محرمـــة ألن فـــي ذلـــك إعانـــة علـــى المعصـــية وذلـــك بتـــرويج 
المخــدرات ونشــرها فــي صــفوف المجتمــع، ثــم إن فــي زراعتهــا رضــاً مــن الــزارع بتعــاطي 

ممــن يتخــذه النــاس لهــا بالمعصــية معصــية كمــا هــو معلــوم, وقــد حــرم الفقهــاء بيــع العنــب 
  .109خمراً حرموا بيع السالح في الفتنة وزراعة المخدرات وبيعها أولى وأحق بالمنع

 : 110: حكم مجالسة من يتعاطوا المخدرات المبحث الخامس

                                                           

 .188سورة البقرة: اآلية  107
 .57ص1، المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج7ص 3رواه الدار قطني ج 108
. , انظر المرأة وتجارة المخدرات , دراسة في انتربولوجيا 57ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 109

 79الجريمة , عبد اللة عبد الغني غانم , ص
  . 2014فبراير,   7خدراتموقف اإلسالم من الم  في  مكافحة المخدرات موقع:نشرت بواسطة110  
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مجالســة مــن يتعــاطون المخــدرات، لمــا فــي ذلــك مــن ضــرر بــالجليس، فــي الــدين يحــرم 
ــدنيا. ففــي الصــحيحين، عــن أبــي موســى األشــعري، أن النبــي   َمثَــُل اْلَجِلــيسِ “ :قــال وال

ــْوِء، َكَحاِمــِل اْلِمْســِك، َونَــاِفِخ اْلِكيــِر؛ َفَحاِمــُل اْلِمْســِك، ِإمــا َأْن  ــاِلِح، َواْلَجِلــيِس السالص
ْبتَـاَع ِمْنـُه، َوِإمـا َأْن َتِجـَد ِمْنـُه رِيًحـا طَيبَـًة. َونَـاِفُخ اْلِكيـِر، ِإمـا َأنْ  ُيْحـِرَق  ُيْحِذَيَك، َوِإمـا َأْن تـَ

 111 )ثَِيابَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك، َوِإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َأْن َتِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد رِيًحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َخِبيثَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 
وروى أبـــو داود والترمـــذي، عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري ـ رضـــي اهللا عنـــه ـ أن رســـول اهللا 

واسـتطرادًا، فـإن مجالسـة , 112 .َال ُتَصاِحْب ِإال ُمْؤِمًنا. َوَال يَْأُكْل طََعاَمَك ِإال َتِقـي : “قال
 .113 عامل بالمخدرات، محرمة، شرعاً؛ لما تقدم من أدلة شرعيةمن يتعاطى أو يت

 : 114: حكم من يستحل المخدرات المبحث السادس

ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى تكفيــر مــن اســتحل المخــدرات، وأنــه يبــاح قتلــه، إن لــم يتــب،  
الخمــر. فقــد ســئل شــيخ اإلســالم، ابــن تيميــة ـ رحمــه اهللا ـ عمــن يأكــل كالــذي يســتحل 

الحمد هللا. هذه الحشيشـة حـرام، سـواء سـكر منهـا أو لـم يسـكر. “الحشيشة، فأجاب: 
والســـكر منهـــا حـــرام، باتفـــاق المســـلمين. ومـــن اســـتحل ذلـــك، وزعـــم أنـــه حـــالل، فإنـــه 

 .”115فن في مقابر المسلمينيستتاب فإن تاب، وإال قتل مرتدًا، ال يصلى عليه، وال يد

وقــال بعــض فقهــاء الحنفيــة بتكفيــر مــن اســتحل الحشــيش، كــالخمر والبــنج؛ وإنــه يبــاح 
قتله، إن لم يتب. ومرجع هذا الـرأي عنـد القـائلين بـه، إلـى أن الحشـيش، كـالخمر، فـي 
اإلســـكار؛ وقـــد أجمـــع المســـلمون علـــى تحـــريم الخمـــر؛ والمســـتحل قـــد أنكـــر حكمـــاً 

                                                           

 4762أخرجه مسلم في صحيحه برقم   111
 23188أخرجه الترمذي في سننه برقم:  112

 , مرجع سابق . 2014فبراير,   7موقف اإلسالم من المخدرات في  مكافحة المخدرات موقع 113

  م . 2014يناير,   10خدراتموقف اإلسالم من الم في  مكافحة المخدرات  موقع: : نشرت بواسطة114 
  المرجع نفسه 115
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جمهور الفقهاء إلى أن مستحل المخدرات، ال يحكم بكفـره؛ وإنمـا وذهب , مقطوعاً به
ــه بالفســق، وتلزمــه أحكــام الفســقة، فــي رد شــهادته، وعــدم صــالحيته لتــولي  يحكــم علي

  .116 الوظائف العامة في الدولة

  عقوبات جرائم المخدرات في الفقه اإلسالمي : المبحث السابع 

إلى جرائم التعاطي والمتاجرة والترويج تتعدد جرائم المخدرات في واقعنا المعاصر 
والتهريب والزارعة ....إلخ فما هي العقوبات المتبعة في الفقه اإلسالمي لردع هذه 

   الجرائم ؟

إن دراسة السبل العقابية في جرائم المخدرات في الفقه اإلسالمي  تتطلب التفرقة بين 
  . جريمة التعاطي الحدية، وباقي الجرائم التعزيرية األخرى

  :117أوًال: عقوبة المتعاطي
في الحكم بتحريم المخدرات ووجوب تشديد العقوبة على الفقهاء ال خالف بين 

متعاطيها ؛ ألنها تلحق األضرار بالضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة 
َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى "عليها وللمحافظة على النفس جاء التحذير في قوله: 

. كما أن مرتكب جرائم المخدرات بطيشه وسفهه يعتدي على نعمة من 118"التـْهُلَكةِ 
أجل النعم وأشرفها، بل هي مناط التكليف وهي نعمة العقل لكن أهل العلم رحمهم اهللا 

اختلفوا في العقوبة التي يستحقها متعاطي المخدرات هل هي عقوبة الخمر أم أنها 

                                                           

 المرجع نفسه 116

المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ 117 
- 16قارة ايمان , صجريمة تعاطي المخدرات في الشريعة اإلسالمية ,  .83ص1صالح بن فوزان الفوزان, ج

ه, ندوة علمية تحسيسية بعنوان :"مخاطر تعاطي 1438- 1437-م 2017- 2016, السنة الدراسية:  17
  التدخين والمخدرات بين الشريعة والقانون".                                                          

  .195سورة البقرة: اآلية 118 
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ن مشهوران مبنيان على قوليهما في إسكار المخدرات عقوبة تعزيرية ولهم في ذلك قوال
  وعدم إسكارها.

 121والشافعية  120والمالكية  119ذهب بعض أهل العلم من الحنفية القول األول:
إلى أن عقوبة متعاطي المخدرات عقوبة تعزيرية متروكة الجتهاد الحاكم  122والحنابلة 

كون هذه العقوبة ضرباً، وقد حسب حال المتعاطي واآلثار المترتبة على تعاطيه فقد ت
تكون حبساً، وقد تكون غير ذلك لكن ال يثبت على المتعاطي حد السكر ألن 

  .123المخدرات غير مسكرة وال يتناولها اسم الخمر
ذهب بعض أهل العلم إلى أن عقوبة متعاطي المخدرات هي حد السكر  القول الثاني:

وغيرهم قالوا:  125، وابن القيم 124ثمانون جلدة  ومن هؤالء شيخ اإلسالم ابن تيمية 
إن األدلة الواردة في الخمر تشمل سائر المسكرات مائعها وجامدها مأكولها ومشروبها 

   .126والمخدرات داخلة في هذا العموم

أنني أميل إلى ما رجحه الدكتور الطيار في الراجح في نظري واهللا أعلم هو  الترجيح:
القول الثاني القائل بأن المخدرات تعطى حكم المسكرات ويجب رسالته حيث رجح 

على متعاطيها الحد الشرعي للخمر, بل إنني أميل إلى أنه إن لم يرتدع بإقامة الحد 
عليه يتم تعزيره من قبل الحاكم حسب اجتهاده بإيقاع العقوبة الكافية في ردعه ولو  

                                                           

 .458ص 6حاشية ابن عابدين ج 119 
 .218ص 1الفروق للقرافي ج 120 
 .171ص 10روضة الطالبين للنووي ج121 
 .398جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي ص122 
المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ 123 

 .83ص1صالح بن فوزان الفوزان, ج
 .204ص 34ع الفتاوى ج، ومجمو 128السياسة الشرعية ص124 
 .463ص 4زاد المعاد ج125 
 .84ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, مرجع سابق, ج126 
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المخدرات والمسكرات تأثير . باعتبار أن لكل من 127كان ذلك بقتله واهللا أعلم 
واحد هو حجب العقل وإذهابه. ثم إن في المخدرات من المفاسد واألضرار مثل ما 
في الخمر من حيث إضاعة المال وإثارة العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر 

اهللا تعالى وعن الصالة فمتعاطي الخمر أو المخدرات كالهما يفقد وعيه ويتصرف 
تثير الشقاق والخالف والعدواة والبغضاء ثم إن العقل مناط التكليف  تصرفات طائشة

  .128وكيف لعقل أن يستجيب للتكاليف الشرعية وقد زال بالمخدر أو كاد أن يزول
وقد انتهت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إلى هذه النتيجة وذلك 

في القرر: (من يتعاطاها هـ حيث جاء 11/11/1401) وتاريخ 85بقرارها رقم (
لالستعمال فقط فهذا يجري في حقه الحكم الشرعي للسكر فإن أدمن على تعاطيها 

ولم يجد في حقه إقامة الحد كان للحاكم الشرعي االجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية 
متعاطيها المدمن على . وبنا ء عليه فإن عقوبة 129الموجبة للزجر والردع ولو بقتله)

تعزيرية فقط، يترك تحديد نوعها ومقدارها لولي األمر حسبما يرى أن المصلحة عقوبة 
تقتضيه مراعيا في ذلك مدى انتشار الجريمة وحال المجرم، وما إلى ذلك من 

االعتبارات على أن تكون العقوبة التي يقدرها ولي األمر عقوبة رادعة حتى قال بعض 
   .130القتل سياسة حد العلماء بأن التعزير من الممكن أن يصل إلى

  ثانياً: عقوبة المروج:

                                                           

  .85ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار, مرجع سابق, ج127 
 .مرجع سابق ,46- 45ص1المخدرات في الفقه اإلسالمي , ج 128

  .78هـ، ص1405مجلة البحوث اإلسالمية، العدد الثاني عشر عام 129 

- 2016, السنة الدراسية:  17- 16قارة ايمان , صجريمة تعاطي المخدرات في الشريعة اإلسالمية , 130
ه, ندوة علمية تحسيسية بعنوان :"مخاطر تعاطي التدخين والمخدرات بين 1438-1437- م 2017

 الشريعة والقانون".                                                          
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ترويج المخدرات هدم لألخالق والقيم في المجتمع المسلم وهو من باب إشاعة 
َوال تـََعاَونُوا َعَلى "المنكرات والتعاون على اإلثم والعدوان الذي حذر اهللا منه في كتابه: 

  .131"اِإلْثِم َواْلُعْدَوانِ 
رادعة زاجرة ولو بلغ بها الحاكم إلى القتل عقوبة ولذا ينبغي أن تكون العقوبة له 

تعزيرية، وقد نص على ذلك قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 
هـ حيث جاء في القرار: (من يروجها سواء كان ذلك 11/11/1401) وتاريخ 58(

ضروب إشاعتها بطريق التصنيع أو االستيراد بيعاً وشراًء أو إهداًء ونحو ذلك من 
ونشرها فإن كان ذلك للمرة األولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة 
المالية أو بهما جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما 

يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل ألنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في 
تأصل اإلجرام في نفوسهم وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل األرض وممن 

وال شك أن كثيرا من أنواع المخدرات أعظم ضررا وفتكا  .132ضرب من التعزير. . )
وخطرا من الخمر ، ولهذا لزم التشديد في شأن مروجيها ومهربيها ؛ لما ينبني على 

ر العلماء بشأن ترويج وقد صدر قرار من هيئة كبا .عملهم من الشر والفساد
أنه البد قبل إيقاع أي من تلك الهيئة على مجلس وقد نص  133المخدرات ، 

العقوبات المشار إليها في فقرتي (أوًال) و (ثانياً) من هذا القرار استكمال اإلجراءات 
الثبوتية الالزمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء األعلى ، 

                                                           

 .2سورة المائدة: اآلية 131 
 .78هـ، ص1405العدد الثاني عشر عام مجلة البحوث اإلسالمية، 132 

هـ وحتى 1407 6 9مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 133 
ذات  - حفظه اهللا  - هـ وقد اطلع على برقية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 1407 6 20

 هـ1407 6 11وتاريخ  8033الرقم س 
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البد من إعالن هذه العقوبات عن طريق وسائل ,وأنه للذمة ، واحتياطاً لألنفسبراءًة 
 . 134اإلعالن قبل تنفيذها إعذاراً وإنذاراً 

تهريب المخدرات له من اآلثار السيئة على الفرد والمجتمع مثل  ثالثاً: عقوبة المهرب:
لمروج أو تزيد ما لترويجها أو أكثر، ولذا ينبغي أن تكون عقوبة المهرب مثل عقوبة ا

وهذا ما انتهت إليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وذلك بقرارها 
هـ حيث جاء في القرار: (. . بالنسبة للمهرب فإن 20/6/1407) وتاريخ 138(

عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البالد من فساد عظيم ال يقتصر 
ار جسيمة وأخطار بليغة على األمة بمجموعها ويلحق على المهرب نفسه وأضر 

بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيمون بها المروجين. 
( .135. 

   بها زراعة المخدرات واإلتجارعقوبة رابعاً: 
من يقوم بزراعة المخدرات أو تصنيعها فهو داخل ضمناً في دائرة المروجين ولهذا إن 

عقوبة المروجين متروكة الجتهاد الحاكم فإن رأى أن إحراق المزارع وإتالف فعقوبته 
المخدرات والتعزير بالجلد أو الحبس أو الغرامة المالية كاٍف في قطع شر المزارع فله 

ذلك وإن تمادى بالمزارع األمر وعاد لما كان عليه فله أن يبلغ بالعقوبة القتل تعزيراً 
أنواع الفساد في األرض ونشر الرذيلة وإعالن المنكرات  ألن زراعة المخدرات من أشد

   .136وقد ذكرنا عقوبة المروج سابقاً وهي تنطبق على المزارع تماماً. واهللا أعلم

 شملت بل فقط، المخدرات متعاطي على العقوبة بتوقيع اإلسالمية الشريعة تكتفي ولم
 الجرائم هذه تميزت لقد و بها االتجار أو تهريبها أو نقلها في يساهم من كل سياستها

                                                           

 المرجع نفسه 134
 في العلماء كبار هيئة قرار .356هـ ، ص1408مجلة البحوث اإلسالمية العدد الحادي والعشرون عام  135 

 ه . 1401- 11-11 : بتاريخ ، 85 رقم المخدرات، تهريب بشأن السعودية العربية المملكة
  .85ص1الطيار, مرجع سابق, ج المخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد136 
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 إلى تصل الحالة هذه في فالعقوبة وذلك الفقهاء بعض عند لها، المقررة العقوبة بتشديد
وهذا يصلح دليالً أو  , خالف من واألرجل األيدي تقطيع أو التصليب أو القتل

مستنداً لما أفتى به بعض المفتين المعاصرين من اقتراح مشروع قانون يقضي بعقوبة 
متعاطي المخدرات باإلعدام شنقاً. وفي ذلك توفير مؤيد أو رادع من قبل السلطة 

  الحاكمة لكل من يتاجر بالمخدرات أو يتعاطاها، أو يقوم بتهريبها.
وتجار المخدرات خطراً على الدول المختلفة، فال  وقد أصبحت عصابات التهريب

يجوز التهاون بشأن إنزال أقسى العقوبات في حقهم، لحماية المجتمع من أضرار 
وال شك بأن إتالف المخدرات التي ُتمِسُك بها  المخدرات ومفاسدها الجسيمة.

الدولة أمر واجب شرعاً؛ ألن الضار بذاته يجب التخلص منه بمختلف وسائل 
  تالف. والمصادرة، وعقاب المتعاملين فيها.اإل

وفي هذا اإلطار يرى الدكتور وهبة الزحيلي رحمه اهللا ضرورة وجود معاهدات دولية 
لمنع االتجار بالمخدرات وتهريبها وعقاب تجارها وسماسرتها ووسطائها، كما يرى 

شديدة لتجار ضرورة وجود قانون موحد في البالد العربية واإلسالمية ينص على عقوبة 
المخدرات وكل من يتعاطاها أو يتناولها أو يقوم بنقلها بوسائط مختلفة في الحقائب 

  .137والطائرات والسيارات ووسائل النقل القديمة وغيرها

  
  

  

  

  

                                                           

 دمشق  –سورية  - ,دار الفكر 552ص 2الفقه اإلسالمي وأدلّته, وهبة بن مصطفى الزحيِلي، ج137



56 

 

. 

  وآثاره وعالجه, : اإلدمان على المخدرات ,مفهومه , أسبابه ور الرابعالمح

مقدمة : تعتبر ظاهرة اإلدمان على المخدرات مشكلة خطيرة تواجه كثيراً من 
المجتمعات في العالم , ومما يزيد في خطورتها أن أغلبية من يتورط فيها من الشباب 

الذين يعتبرون الثروة الحقيقية للمجتمع , لذلك فإننا سنتناول بصورة خاصة هذه 
جزائري بشكل تفصيلي من وجهة نظر المشكلة التي برزت وعمت في مجتمعنا ال

  .-علمي النفس واالجتماع  - ةبسيكولوجية وسيسيولوجي

  المبحث األول : تعريف اإلدمان :

واعتياد اإلنسان على  لغة : هي مصدر من فعل أدمن والمقصود اعتياد وتعود -
  .138شيء معين بغض النظر عن نفع أو ضرر ذلك الشيء 

اصطالحاً :هو تكرار المادة المخدرة الطبيعية التي أصلها نباتي , أو المصنعة  -
أو أدوية ذات تأثير نفسي وتعود الشخص عليها لدرجة االعتماد, وبمعنى آخر 
صعوبة اإلقالع عنها مع حاجة الجسم بين فترة وأخرى إلى زيادة الجرعة تحت 

ختلفة كعجز في الحركة مع سيطرة المادة , وفي حالة االمتناع تظهر أعراض م
. ويشير مصطلح اإلدمان إلى  139عدم القدرة على التركيز وتشنجات عضلية 

الم اعتماد الجسم على العقاقير أو المخدرات والكحول ومن ثم المعاناة واآل
 .140عند التوقف عن تناول هذه العقاقير 

  المبحث الثاني : أسباب اإلدمان على المخدرات

                                                           

مداخالت الملتقى الوطني حول الوقاية من المراض االجتماعية رهان الوساطة االجتماعية , الوقاية من   138
 , مرجع سابق . 102اإلدمان على المخدرات لدى المراهقة , صاولي إلهام , ص

 68المخدرات والمؤثرات العقلية , كمال عمر بالبكر , ص  . 102المرجع نفسه , ص 139
 68المخدرات والمؤثرات العقلية , كمال عمر بالبكر , ص  . 103المرجع نفسه , ص 140
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  :141لمخدرات إلى أسباب ودوافع تتلخص فيما يلي يرجع اإلدمان على ا

مجاراة رفقاء السوء في المناسبات االجتماعية وإظهار الرجولة أو النضج بمعنى  -
 التقليد والمحاكاة .

الرغبة في خوض غمار هذه التجربة وتذوق مذاق المخدر أو الخمر لدى  -
 عليه في السابق .المريض فيجرفه التيار وعليه ال يستطيع العودة إلى ما كان 

االعتقاد الزائف بان المخدرات تساعد على نسيان الهموم والمشاكل ,  -
 فالتعاطي هنا يكون هروباً من مشكلة أو أزمة أو كارثة .

الرغبة في النشوة الزائفة أو الفرحة واالبتهاج أو االعتقاد بأنها تزيد المتعاطي  -
 قوة ونشاطاً جنسياً .

واالضطرابات الخلقية قد تؤدي أصحابها إلى  الصدمات النفسية كفقد عزيز -
 اإلدمان .

 المشاكل األسرية كالطالق والصراع والتشرد . -
المعاناة مع األمراض المؤلمة تدفع بصاحبها الستعمالها قصد تسكين اآلالم  -

 فيصبح مدمناً عليها .
 قلة الوعي والجهل بما سينجم عنه . -
 المخدرات.نشأة الفرد في جو يتعاطى  -
 وقوانينه.وازع الديني وعدم احترام المجتمع وتقاليده ضعف ال -
حرمان الطفل أو المراهق من المتابعة الوالدية أو اإلشراف األبوي الدقيق  -

 وغيابهما.بسبب انشغال الوالدين 

                                                           

 68المخدرات والمؤثرات العقلية , كمال عمر بالبكر , ص  . 106المرجع نفسه , ص 141
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اإلسراف في تذليل الطفل وتلبية كل مطالبه أينما وكيفما ومتى شاء ويدخل في  -
 ا يمكنه من العبث بها .هذا النطاق إعطاء النقود للمراهق مم

ظلم لتعرض الفرد لكثير من مواقف الفشل واإلحباط واإلعاقة واإلحساس با -
 االجتماعي ,

وجود أماكن لالنحراف تعد مدارس لتعليم الفساد والألمن والفقر و تفشي  -
 اإلدمان وتخريج ضحاياه .

 بالملل .عدم توفر فرص النشاط اإليجابي لقتل الفراغ مما يؤدي إلى الشعور  -
التأثر بمشاهد وصور وقصص وأفالم مرتبطة باإلدمان تبثها وسائل اإلعالم تغري  -

 ضعاف النفوس .
 إساءة استعمال الحرية المعطاة للشخص . -
 بحكم انتشاره الواسع وكثرة المتاجرة بها .سهولة الحصول على المخدر  -

  أعراض اإلدمان وآثاره المبحث الثالث : 

المطلب األول : أعراض اإلدمان : يمكن معرفة المدمن من خالل ظهور العالمات 
  :142اآلتية 

 عدم القدرة على النوم . -
 الصداع . -
 نبضات القلب . -
 التبول . -
 التقيئ -

                                                           

انظر أيضاً معاً لكشف مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية , كمال عمر بابكر ,  . 64المرجع نفسه , ص 142
 43ص 
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 زيادة إفراز الدموع واحمرار العينين . -
 ضعف الشهية . -
 اإلسهال . -
 الغثيان . -
 سرعة االنفعال . -
 ضعف البنية الجسدية. -
 الوجه واصفرار شديد له .شحوب  -
 عالمات على أطراف الجسم ناتجة عن االستعمال المتعدد لإلبر . -
 التلعثم في اللسان عند الكالم . -
 ية مصنفة كمخدر....و البحث الدائم عن األدوية التي يمكن استعمالها كأد -
علب التغليف الخاصة باألدوية ملعقة سوداء , قطن , تجد بحوزته إبرة ,  -

خصوصاً إذا كان الشخص  -ماصة–, أوراق السجائر والتبغ المستعملة 
, بقايا السجائر  -التبغ الذي يوضع في الفم  –المضبوط يتناول مادة الشمة 

 الفارغة .....

لإلدمان آثار سلبية على صحة المدمن وماله وأسرته  المطلب الثاني : آثار اإلدمان :
  143ومجتمعه وهي كاآلتي :

  واألخالقية:اآلثار االجتماعية  –أ 

 العقل.يفعل لفتور ما المدمن ال يعي  -
 االجتماعية.تدمير األسرة وتمزق الروابط  -

                                                           

نظر أيضاً معاً لكشف مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية , كمال عمر بابكر , ا . 46المرجع نفسه , ص 143
  43ص 
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 السلوك.عدم المقدرة في السيطرة على  -
الحاجة إلى المخدرات في حالة فقدانها تجعل المدمن يلجأ للعنف بغرض  -

 الحصول عليها .
 المركبات.أثناء قيادة ارتكاب حوادث السير  -
 والجنوح.االنحراف  -
 المجتمع.نشر الرذيلة والفساد في  -

  النفسية:اآلثار  –ب 

 واألوهام.الهلوسة الحسية كاالعتقاد الخاطئ  -
 والعته.الجنون  -
 القلق. -
 الشخصية.انحطاط  -
 الكآبة. -
 العصبي.العزلة والتوتر  -
 التركيز.ضعف الذاكرة وعدم القدرة على  -

   الصحية:اآلثار  –ج 

 والكسل.انتشار األمراض كالسل وعدم القدرة على العمل والميل إلى البطالة  -
 المعدة.آالم في  -
 الشهية.فقد  -
 العينين.جحوظ  -
 الدموية.تفعيل الدورة  -
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 القفصي.الضعف  -
 الدماغ.التهاب خاليا  -
 الكبد.التهاب  -
 األجنة.تشوه  -
 الرئة.سرطان  -
 المناعة.مرض نقص  -
 والصرع.االرتعاش  -
 الشرايين.تصلب  -
 واإلسهال.ارتفاع درجة حرارة الجسم مع الغثيان  -

  اآلثار المادية : –د 

 العقل.إنفاق المال في غير مقتضى  -
  عليه.عدم أخذ الغذاء الكافي بسبب تفضيل المخدرات  -

  طرق الوقاية من اإلدمان والعالج منه الرابع:المبحث 

في نظر أحد يقصد باألسلوب الوقائي  :144 اإلدمانطرق الوقاية من المطلب األول : 
متمثلة في   ,مجموعة اإلجراءات التي تستهدف منع تعاطي المخدرات أصالً الباحثين 

كل أنواع التوعية وإجراءات مكافحة العرض , فهي يقصد بها اإلسهام في حماية 
اإلنسان من الوقوع في آفة المخدرات , ويمثل هذا المفهوم مرحلة التأسيس للمتعلم 

. فالوقاية هي أال ننتظر حتى يقع الشباب 145للوعي بمفهوم المخدرات واالبتعاد عنها 
                                                           

, مرجع 110المخدرات والمؤثرات العقلية , عبد اإلله بن عبد اهللا المشرف , رياض بن علي الجوادي ,ص 144
 سابق .

 .110المرجع نفسه , ص 145



62 

 

. 

, واإلجراءات الممكنة لحماية لبدء في اتخاذ التدابير الالزمة في المخدرات , وإنما ا
الشباب من الوقوع فريسة تحت طائلة المخدرات , وذلك بتحسين قدرة الفرد على 

مواجهة مشاكله بصورة بناءة ومواجهة العوامل االجتماعية غير المواتية والتي يمكن أن 
  .146تؤدي إلى إساءة استعمال المخدرات 

  :147تتضمناإلدمان مسؤولية المجتمع ككل وهي  فالوقاية من

التنشئة االجتماعية الصحيحة واستخدام أسلوب االعتدال في المعاملة وإعطاء  -
 الذات.الثقة في النفس واالعتماد على 

التوعية بأضرار المخدرات وخاصة مع الفئات المستهدفة التي ينتشر فيها  -
تعاطي المخدرات ويأتي في مقدمة هذا العمل التوعوي دور المؤسسة التربوية 

 اإلعالمية.والمؤسسة 
التدخل العالجي المبكر بحيث يمكن الوقاية من التمادي في تعاطي  -

 اإلدمان.المخدرات والوصول إلى 
 التخرج.البطالة وإتاحة فرص عمل للشباب حديثي القضاء على  -
تصحيح بعض األخطاء الشائعة عن دور المخدرات في تخلص الفرد من  -

وحيث أن  المشكلة،مشاكله واستخدامها كوسيلة لتطبيب ذاته والهروب من 
بل يقع الفرد فريسة  للمشكلة،ال يمكن أن تؤدي إلى حلول المخدرات 

 اإلدمان.ساسية وهي لمشكلة أكبر فوق المشكلة األ
ضبط المجتمع وتحصينه من دخول هذه المواد إليه عن طريق التهريب أو  -

 إنتاجها داخله.
                                                           

 .112المرجع نفسه , ص 146
فما بعدها . مداخالت الملتقى الوطني حول الوقاية من المراض االجتماعية رهان 112المرجع نفسه , ص 147

 . 108, ص55-54الوساطة االجتماعية , ص
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وضع خطة إعالمية لتوعية المجتمع بفئاته المختلفة وتعريف األبناء بأضرار  -
 المخدرات ومضاعفاتها.

وضع خطة تربوية لتثقيف المجتمع ثقافة معمقة من خالل النشاطات المنهجية  -
عبر المؤسسات التربوية الرسمية والنشاطات الالمنهجية بالطرق غير المباشرة 

 وغيرها.عن طريق المحاضرات والندوات والتمثيليات 
تشريعات العقوبات المشددة المناسبة التي تضمن فعالية المكافحة حتى تكون  -

 باإلضافة إلى توسيع نطاق تجريم حيازة واستهالك واالتجار عبرة لمن اعتبر،
السارية المفعول   القوانين،بالمخدرات وأال يقتصر األمر على حالة التلبس وفق 

 والعقوبات.كقانوني الصحة 
تحديد المواد الصيدالنية المصنفة كمخدر عن طريق التنظيم وإضفاء رقابة على  -

 كمخدر.الصيدليات التي تقوم ببيع المواد المصنفة  
مراكز متخصصة للرعاية االجتماعية  الزيادة في مراكز العالج للمدمنين وإنشاء -

 عالجهم.الالحقة للمدمنين بعد 
متخصصة في كل دولة للمساهمة في تشجيع إنشاء جمعيات خيرية تطوعية  -

 تأهيل مدمني المخدرات بعد عالجهم وتدريبهم مهنياً.
 المخدرات.من أخطار  بالوقايةتضمين المناهج الدراسية التربوية مواضيع تتعلق  -
تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الدينية وخصوصاً األئمة والمرشدات الدينيات  -

 العالج.في رعاية المدمنين ومتابعتهم وإرشادهم بعد 
 عالجهم.مراعاة سرية البيانات الخاصة بالمدمنين أثناء مدة  -
تشجيع األندية الشبابية والرياضية على اإلسهام في برامج رعاية وتأهيل  -

 الجهم.عالمدمنين بعد 
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تشجيع المشاركة في الحلقات العلمية والدورات التدريبية التي تعقد في مجال  -
  عالجهم.رعاية وتأهيل المدمنين بعد 

  المطلب الثاني : طرق عالج اإلدمان على المخدرات

هناك ست خطوات للعالج من اإلدمان يمكن من خاللها أن يعود المدمن لطبيعته 
   :148ائًياويتوقف عن تعاطي المخدرات نه

 مرحلة نزع السموم من الجسم : -  1

وهي أولى الخطوات التي تستخدم في عالج المخدرات. في هذه المرحلة يتم تخليص 
من السموم التي أصبحت جزًءا منه وإزالتها بشكل كامل من الدم. برغم أهمية  الجسم 

عالًجا متكامًال هذه المرحلة حيث ال يمكن استكمال العالج بدونها، إال أنها ال تعد 
 .وال يجب التوقف عند هذه المرحلة كما يظن البعض

 عالج األعراض االنسحابية : -  2

األعراض االنسحابية هي مجموهة من األعراض النفسية والجسدية التي تصاحب 
عملية نزع السموم من الجسم، مثل اضطرابات النوم واألرق ويصاحب ذلك آالم في 

والتعرق وارتفاع درجة حرارة الجسم. كما يقترن بذلك البطن وارتفاع ضغط الدم 
حدوث هلوسات عقلية ورغبة في االنتحار مع بعض االضطرابات النفسية الشديدة  

 .كاالكتئاب الحاد

                                                           

148 https://www.thecabinarabic.com/المدونة المخدرات-على-اإلدمان- عالج , 
كل شيء عن اإلدمان, انظر أيضاً معاً لكشف مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية , كمال عمر بابكر , ص 
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في تلك المرحلة يتم حجز المدمن في مستشفى أو في أحد مراكز عالج اإلدمان 
مدة هذه المرحلة ما بين ليسهل السيطرة عليه وإبعاده عن أماكن المخدرات. تبلغ 

 .األسبوعين إلى الشهر

مرحلة التأهيل : هي المرحلة المركزية في عالج إدمان المخدرات، وقد تستمر  -  3
مدتها ما بين شهور إلى عدة سنوات حسب حالة المريض وقدرته على تحمل العالج. 

نتكاسة مرة يتم من خاللها تعليم المريض عدد من المهارات التي تساعده على عدم اال
النفسي والسلوكي. كما يمكن إعطاء المريض بعض  جلسات العالج  أخرى من خالل

للمخدر مرة   ج النفسي واجتياز الرغبة في العودةاألدوية التي تساعده على العال
 .أخرى

مرحلة االستشارات النفسية : تعتمد هذه المرحلة على جلسات العالج النفسية  -  4
التي تتم بشكل جماعي أو فردي، حيث يتم منح المريض فرصة للتعبير عن ما عانى 

غوط نفسية كانت منه خالل محاولته التوقف عن اإلدمان، واكتشاف أي مؤثرات أو ض
دافًعا له إلدمان المخدرات منذ البداية، مما يساعد الطبيب المعالج على حل هذه 

 .المشكالت ببشكل جذري

على العالج من اإلدمان عن طريق  يساعد المجتمع المدمنالعالج المجتمعي :  -  5
ربما أدت لوقوعه    إيجاد حلول مناسبة للمشاكل األسرية واالجتماعية المحيطة به التي

 .خالل هذه المرحلة الشد من أزر المريض ودعمه نفسًيا في فخ اإلدمان، كما يجب

منع االنتكاس : يمكن للمتعافي تناول بعض األدوية بإشراف من الطبيب  -  6
للمساعدة فى إعادة تنشيط وظائف المخ الطبيعية وتقليل الرغبة في التعاطي. كما 
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د من عدم يجب متابعة المتعافي بشكل مستمر عبر إجراء التحاليل الدورية للتأك
 .تعاطيه للمخدرات مرة أخرى حتى يعود إلى ممارسة حياته بصورة طبيبعة تماًما

 : 149 طريقة جديدة لعالج االدمان

الجسم كيماويا على طرد المخدر من الخاليا واستخالصه منه تتلخص في اجبار   
خالل ساعات تحت تأثير مهدئ عام حتى ال يشعر المريض باآلالم االنسحابية التي 

يعاني منها أثناء العالج بالطريقة التقليدية، وفي خالل ذلك يتم تكسير المخدر 
 .والتخلص منه

تبدأ بدراسة حالة المريض الطبية والتأكد من  السابقة الطريقة الجديدة لعالج االدمان 
صالحيته لهذه العملية (ويقصد بذلك عدم وجود امراض بالقلب أو غيره) وهذا ال 
عالقة له اطالقا بنوعية المخدر أو فترة التعاطي، فهو يدخل ذلك ضمن محظورات 

أن وال يتم أخذ أو اعطاء المريض أي دم حيث هناك اعتقاد خاطئ ب.اجراء العملية
 .التخلص من المخدر يكون من خالل تغيير دم المريض وهذا ال أساس له من الصحة

  :150 طرق العالجيةدمان المخدرات عبر هذه الإتخلص من نكيف 
غالبا ما يشعر المدمن باليأس، سواء كان مادة مخدرة او مادة دوائية عقاقيرية او حتى 

 سلوكا مسيطرا عليه فما الحل؟
تم  القنوات السليمة في العالج و تدمان ممكن ان اتّبعاإل الشفاء والتخلص من 

بالتعليمات التي يصدرها له األطباء المتخصصون. وأول خطوة هي المبادرة  االلتزام
 ,كما  عادة تأهيل االدمانإمركزعالج و  المدمن طوعا الىبدخول 

                                                           

, مستشفى عالج اإلدمان من المخدرات ,  4, أبورجيلة , ص طرق عالج االدمان من المخدراتأحدث  149
POSTED ON 2:23   ,Copyright © 2017  
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لتنفيذ خطوات العالج بحزم وجدية.  دمانمركز عالج متخصص لإل  يجب قصد 
على العديد من العوامل، من أهمها نوعية المواد المخدرة   عالج المدمن ويعتمد نجاح

شخصية المدمن وقدرته على   وطبيعة عالج االدمان ومدة تعاطيها ومدى الرغبة في
  .151الضبط الذاتي والصبر

  : أضرار (مضار) المخدرات  الخامس ورالمح

  :152 أضرار المخدرات الدينيةأوالً : 
المخدرات مضيعة  أن للمخدرات أضرار بالغة على الدين من عدة جوانب ذلك

لألوقات مذهبة للعقول ومتى ضيع اإلنسان أوقاته وذهب عقله فسيجره ذلك لتضييع 
  وهذا ما يوضحه قوله تعالى : " أعظم ركن من أركان اإلسالم أال وهو الصالة.

َنُكْم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِفي اْلَخمْ  ِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدُكْم َعْن ِإنَما يُرِيُد الشْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ
ُتْم ُمنتَـُهونَ    .153"ِذْكِر اللِه َوَعْن الصالِة فـََهْل أَنـْ

إن الغيبوبة الحاصلة من السكر والتخدير تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها اإلسالم 
لحظة من على قلب المسلم ليكون موصوالً باهللا في كل لحظة مراقباً هللا في كل 

ثم ليكون بهذه اليقظة عامالً إيجابياً في نماء الحياة وتجددها وفي لحظات حياته 
صيانتها من الضعف والفساد وفي حماية نفسه وماله وعرضه وحماية أمن الجماعة 

وشريعتها ونظامها من كل اعتداء ظاهر أو خفي في أية لحظة من اللحظات، والفرد 
 فعليه في كل لحظة تكاليف للجماعة التي يعيش فيها، اته المسلم ليس متروكاً لذاته ولذ

وأنى لمن تعاطى المخدرات أن يقوم , وهو مطالب باليقظة لينهض بهذه التكاليف 
بهذا الواجب فهو زائل العقل فاسد القلب مغلوب على أمره يعيش في غيبوبة بعيداً عن 

                                                           

 ا�
ر�� ���� 151

 . 91سورة المائدة، اآلية  152
 سابق , مرجع 27ص1جالمخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار,  153
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هي إال هروب من واقع الحياة واقعه الذي يعيشه. نعم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن 
  في فترة من الفترات وجنوح إلى التصورات التي تثيرها المخدرات بعد تعاطيها.

إن آثار المخدرات على الدين خطيرة فهل هناك أعظم من ضياع العقل والشرف 
واألخالق، وهل هناك أشد فتكاً بالمجتمع من تفرقته وإثارة النزاع والخالف فيه وهذا 

  .154 لمخدرات عافانا اهللا منهاما تحدثه ا
  155أضرار المخدرات الصحية:  المبحث الثاني

المخدرات تلك التي اكتشف وبجسم اإلنسان رراً بالنفس البشرية من أشد األشياء ض
األطباء أنها تسبب أمراضاَ خطيرة عجز الطب عن عالج بعضها ويكفي أنها تجعل 

ما اليمكن أن يتحقق على يديه صاحبها يعيش في عالم األوهام والخياالت يتصور 
ويفكر بكل محبوب لنفسه وهو بعيد كل البعد عن ذلك ومن أخطر أضرار المخدرات 

  الصحية التي توصل إليها األطباء ما يأتي:
يحدث التسمم في دم الشارب عندما ترتفع نسبة الكحول  ـ التسمم الكحولي:1

عة النبض والغيبوبة أحياناً فيصاب بعوارض حادة منها القيء، وبرودة األطراف، وسر 
ومتى استمرت هذه العوارض مدة من الزمن ارتفعت نسبة الوفاة بين المتعاطين وذلك 

  بالسكتة القلبية وغيرها.
هذه هي التي تتحكم في التفكير واإلدارة، ولقد أكدت  ـ ضمور خاليا قشرة المخ:2

ان يؤدي إلى نقص بعض األبحاث الطبية أن تناول الخمر والمخدرات ولو بدون إدم
  في القدرات العقلية.

ـ ضمور خاليا المخيخ:من المعلوم أن المخيخ هو الذي يتحكم في العصب 3
الدهليزي وفي قدرة الشخص على الوقوف دون تأرجح وفي قدرته على الثبات 

                                                           

 , مرجع سابق28ص 1جالمخدرات في الفقه اإلسالمي , أبو محمد عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار,  154
 32"-31ص 1المرجع نفسه , ج 155
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والحركة. ونتيجة لتناول المسكر أو المخدر تصاب خاليا المخيخ بالضمور والتآكل 
  ذا لبعض األشخاص الذين ال يستطيعون الحركة كاألصحاء.والواقع يشهد به

ـ انحالل نخاع القنطرة الوسطى:هذا المرض يكثر وجوده في المدمنين وعندما ينحل 4
نخاع القنطرة ـ وهو مادة دهنية ـ يصاب اإلنسان بشلل خطير بالنصف األسفل من 

  الجسم فال يستطيع الحركة إطالقاً.
يصاب متعاطي المخدرات بنوبات هذيان وارتعاش  ية:ـ النوبات الدماغية الكبد5

وفقدان للوعي وتليف كبدي ـ فشل الكبد في وظيفته ـ وهذا ما أخبرني به بعض 
الموقوفين حيث أفادوا أن أول آثار المخدرات عليهم إصابتهم باالرتعاش حيث ترتعش 

  أيديهم عند األخذ والعطاء وهم في ريعان الشباب.
تقوم مجموعة من األعصاب بتسيير جسم اإلنسان  المتعددة: ـ التهاب األعصاب 6

ونقل أحاسيسه من الجلد والجسم إلى خاليا الجهاز العصبي، والمخدرات تؤدي إلى 
تحلل هذه األعصاب وذوبانها ثم موتها وحينئذ يفقد المدمن اإلحساس ويكون هيكالً 

  ال يحس وال يشعر.
ثبت طبياً أن تناول المخدرات يؤدي إلى  ـ التهاب عصب العين المؤدي إلى العمى:7

التهاب عصب العينين وقد يؤل األمر إلى العمى ومدمن الخمر والمخدرات يعرف 
  بشحوب عينيه ورطوبتهما وهذا أمر مشاهد في واقع الناس.

ذلك أن بعض الميكروبات تكون موجودة في الفم فتستغل ضعف  ـ التعاب البلعوم:8
ه وتؤدي إلى إلتهاب بلعومه وقد يتسبب من جراء ذلك مقاومة المتعاطي فتهجم علي

  وفاة الشخص.
تناول المخدرات يؤدي إلى التهاب المريء المزمن وهذا االلتهاب  ـ سرطان المرئ:9

  هو السبب الرئيس المؤدي إلى سرطان المريء.
كثيراً ما يصاب متعاطو المخدرات بالقيء المتكرر وذلك الختالل دورة  ـ القيء:10
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  م العادية لديهم.الطعا
تناول المخدرات طريق لفقدان الشهية وكم من شخص عدمت  ـ فقدان الشهية:11

  لديه الشهية بسبب المخدرات.
تسبب المخدرات تهيجاً في األغشية المخاطية  ـ التهاب األمعاء الغليظة والدقيقة:12

ذلك إلى احتقان  للجهاز الهظمي ابتداء بالفم وانتهاء باألمعاء الدقيقة والغليظة ويؤدي
األمعاء وتقرحها وينتج عن ذلك نوبات إسهال وإمساك وسوء هضم وسوء امتصاص 

  للغذاء.
الطحال فيصبح أضعاف تناول المخدرات يؤدي إلى تضخم  ـ تضخم الطحال:13

  ف الكبد ويتسبب عن ذلك النزيف الشديد للبواسير.حجمه بسبب تل
  أضرار المخدرات االجتماعية: لمبحث الثالثا

تعتبر األضرار االجتماعية للمخدرات من أخطر األضرار وأكثرها وأوضحها ألنها تمس 
  :156الفرد واألسرة والمجتمع ويتضح ذلك من خالل ما يأتي

ـ المدمنون تسهل عليهم الجريمة وتمتد يدهم لكل شيء بل وتحطم كل شيء في 1
جتمع ويعيش سبيل الحصول على مآربهم وبهذا يدب الفزع والرعب والخوف في الم

  حياته في قلق واضطراب.
ـ تعاطي المخدرات يؤثر تأثيراً بالغاً وخطيراً على الحالة المعيشية والسكنية والتعليمية 2

واألخالقية لألسرة. ذلك أن المتعاطي يفضل أن تبيت أسرته في العراء تفترش األرض 
داءه الذي يهرب به وتلتحف السماء وال تجد ما تأكل وهو يعانق لذته الوهمية ويتناول 

الرمضاء للنار وكم أسرة باتت جائعة طاوية وعائلها ينفق المئات بل اآلالف على  من
  المخدرات غير عابئ بالمصير المؤلم لنفسه وأسرته.

ـ تناول المخدرات يؤدي إلى والدة أطفال ضعاف البنية وأحياناً مشوهي الخلقة. ال 3
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عدم تحمل أجسادهم ألن اآلباء واألمهات يستطيعون مقاومة األمراض لضعف بنيتهم و 
الذي يتناولون المخدرات يصابون بالضعف الجنسي وضعف الحيوانات المنوية مما 

  ينعكس على األجنة في بطون الحوامل.
ـ كثرة حدوث الطالق في األسر التي يتناول األبوان فيها المخدرات ذلك أن األسرة 4

لة ستكتوي بنار الحرمان والتشرد وكثيراً ما التي يعيش عائلها بالسجن السنوات الطوي
تطلب المرأة فراق زوجها إذ ال مصلحة من االرتباط معه وهو يقضي عمره كله أو 

  معظمه داخل غياهب السجون.

ـ ضعف بناء األسرة التي تنتشر فيها هذه السموم ذلك أن األسرة ستكون مفككة 5
الفات، وهي اللبنة األولى ضعيفة البناء، غير متماسكة، تسودها الفوضى والخ

للمجتمع، ومثل هذه األسرة ستكون ثلمة في بناء المجتمع الكبير. ثم إن مكانة هذه 
  ها مقيسة بتمسكهم باإلسالم منهاج حياة.داألسرة ومكانة أفرا

وإذا فشت المخدرات في هذه األسرة بعدت عن منهج اهللا وأصبحت ثغرة كبيرة 
  د المجتمع اآلمن.يتسلل منها الشر واإلجرام ألفرا

ـ تعاطي المخدرات من قبل أحد أفراد األسرة يجر بقية أفرادها إلى هذا الوباء 6
  خصوصاً إذا كان المتعاطي األب ألن األبناء سيقتدون به وينشأون على أخالقه.

المدمن عن توفير المخدر بالطرق المتاحة له يلجأ إلى بيع عرضه  .ـ عندما يعجز7
حول هذا الموضوع كثيرة فهناك من يجبر ابنته أو أخته على للحصول عليه والقصص 

البغاء أو يغض النظر عن سلوك زوجته للحصول على المخدر فانتشار المخدرات في 
  المجتمع عالمة على انتشار العهر والرذيلة بكل صورها.

ـ إن استعمال المخدرات يؤدي إلى زيادة حوادث المرور ألن سائق السيارة عندما 8
ى المخدر يظن أن تركيزه يزداد ويقل خوفه ويشعر باألمان والواقع عكس ذلك يتعاط
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فيحصل بسبب ذلك حوادث مرورية مروعة وكم من أبرياء ذهبوا ضحية سائق مدمن 
  متهور.

ـ متعاطي المخدرات وبال على المجتمع ألنه سيحتاج إلى العالج سواء من اإلدمان 9
  .أو من مرض يصيبه أو نتيجة حادث يقع له

  ـ تنتشر العداوة والنزاع والخصام بين متعاطي المخدرات.10
ـ الذين يتناولون المخدرات يتصفون بصفات ذميمة ويعتادون عادات قبيحة 11

ينشرونها بين أفراد المجتمع كالكذب والجبن واالستهانة بالقيم األخالقية والمثل 
  العليا.

  أضرار المخدرات االقتصادية:  المبحث الرابع
هو عصب الحياة وأي دولة تقاس قوتها ومكانتها بوضعها االقتصادي  المال

والمخدرات مدخل خطير لهز اقتصاد أي دولة مهما كانت قوتها االقتصادية وتتضح 
  :157أضرار المخدرات االقتصادية فيما يأتي

ـ إن إسهام الفرد في اإلنتاج مرهون بقدرته من الناحية البدنية فإذا كان صحيح 1
يم الفكر، فإنه يكون لبنة صالحة في المسيرة االقتصادية لألمة وعلى الجسم مستق

العكس من ذلك إذا كان ضعيف الجسم مهزوز التفكير كثير الشرود، فإنه يكون لبنة 
  .تحقيق التنمية نابية، وبالتالي ال يستطيع اإلسهام في

ر ـ كثير من متعاطي المخدرات ومدمنيها يصل بهم اإلحباط النفسي من تأثي2
المخدرات إلى حد تخليهم نهائياً عن أعمالهم ودخولهم في متاهات ال نهاية لها 

بسبب االنهيار النفسي والخلقي واالجتماعي الذي كان نتيجة حتمية لعبادة الشهوات 
  د عن الدين والصلة باهللا جل وعال .والبع

                                                           

 . 35ص 1لمرجع نفسه , ج 157 157



73 

 

. 

صحية  ـإن عالج الذين يدمنون المخدرات يحتاج إلى عيادات ومستشفيات نفسية و 3
كثيرة وهذا يتطلب وجود أطباء ومتخصصين في هذا المجال وهذا يؤدي إلى زيادة 

  اإلنفاق للدولة.
ـ إن عملية تهريب المخدرات وترويجها تحتاج إلى زيادة العاملين في أجهزة الرقابة 4

  وهذا سبب في ضعف اقتصاد الدولة.
ت وذلك ألن الكل ـ تنتشر البطالة في المجتمع الذي يكثر فيه تعاطي المخدرا5

  مشغول بالمخدر دون سواه مما يؤدي إلى قلة إنتاج هذا المجتمع.
ـ كذلك الزراعة فإن العمل فيها بسبب كثرة البطالة فيها، لذا يضطر كثير الناس إلى 6

  جلب أيدي عاملة من غير وطنهم وهذا مله له تأثير سلبي على اقتصاد الدولة.
ها وترويجها يعد كسباً غير شرعي ومحرم ـ إن اإلتجار في المخدرات وتعاطي7

  وأصحابها يطلبون الثراء بكل وسيلة ولو كان ذلك على حساب المجتمع الكبير.
ـ أسعار المخدرات باهظة جداً ولهذا فالمتعاطون يبذلون أمواالً طائلة تجتمع في يد 8

في حفنة من الناس قد تكون تعمل لحساب العدو خارج البالد وهذا ما حدث بالفعل 
  بعض البالد اإلسالمية.

ـ المخدرات سبب مباشر لحوادث المرور الكثيرة التي يتلف بسببها سيارات كثيرة، 9
  وهذا يؤثر في اقتصاد الدولة.

ـ المهربون للمخدرات والمروجون لها يحتاجون عند القبض عليهم إلى سجون  10
يشة السجناء كثيرة وما تتطلبه هذه السجون من أجهزة أمن وخدمات وفوق ذلك مع

  واإلنفاق عليهم.
ـ تصرف أموال طائلة على مكافحة المخدرات ومتابعتها وكان يمكن صرف هذه 11

األموال في مشاريع عامة نافعة للمجتمع لو سلم الناس من هذا الوباء وزال عن 
  الوجود.
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ـ المخدرات سالح خطير روج له األعداء ال ستنزاف خيرات شعوب العالم 12
الثروات المادية وكل ذلك على حساب أفراد المجتمع المسلم،  اإلسالمي ونهب

استنزاف الثروات،  : فجمع األعداء في استخدام هذا السالح بين هدفين رئيسين
وإضعاف لبنات المجتمع المسلم وقد نجحوا أيما نجاح فهل يعي شباب اإلسالم ذلك 

  اطها هذا ما نتمناه.ويفيقوا من غفلتهم ويدركوا مخططات أعدائهم ويعملوا على إحب
  158أضرار المخدرات السياسية:  المبحث الخامس

هناك جهات كثيرة تدعم تهريب المخدرات وترويجها في العالم ينتمي إلى هذه 
الجهات أصحاب الضمائر الميتة الذين ال يهتمون إال بمصالحهم فقط ولو كانت على 

  حساب اآلخرين.
ترويج المخدرات في البالد اإلسالمية إن هذه الجهات المشبوهة هي التي تحاول 

  إلضعاف الشباب المسلم ونهب ثروته وجعله مرتبطاً ارتباطاً كلياً بهذه الجهات.
  إن األضرار السياسية للمخدرات كثيرة جداً ومنها على سبيل المثال:

ـ تقوم إسرائيل بترويج المخدرات في بعض البالد العربية ليتسنى لها الضغط عليها 1
  وبالتالي تحقيق أهدافها وأطماعها التوسعية في المنطقة. سياسياً 

ـ يسبب اتشار المخدرات في بعض البالد نزاعات سياسية بين بعض الدول 2
  ول األخرى كالمكسيك مثًال.دالمتجاورة كما حدث ويحدث بين أمريكا وبعض ال

ول ـ كثيراً ما يستغل بعض الدول انتشار المخدرات في دولة أخرى وذلك بالحص3
  على األسرار الخطيرة التي ال يمكن أن تفشى لوال تعاطي المخدرات.

ـ المخدرات هي البوابة السليمة لالستعمار، فكثيراً ما تبدأ الدول الكبرى بترويج 4
المخدرات في بعض البالد ليسهل عليها بعد ذلك استغاللها وتحطيمها وجعلها تسير 
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  خدام سالح يذكر.في ذيل القافلة دون عناء أو جهد ودون است
  159أضرار المخدرات األمنية:  المبحث السادس

المخدرات من األسباب الرئيسية في تفشي الجريمة في المجتمعات التي ابتليت بها 
ألن المدمن في األعم األغلب يكون فاشالً غير قادر على عمل ما ينفعه وينفع 

جاالت التنموية سواء  اآلخرين وال يستطيع المساهمة في نهضة البالد في أي من الم
كانت اقتصادية أو زراعية أو اجتماعية أو عمرانية أو صناعية كما أنه يصبح خالياً من 
الشعور بالمسؤلية ألنه ال يحمل أي مؤهل من مؤهالت تحمل المسؤلية فهو ضعيف 

  التدين معتوه العقل ومن كانت هذه حاله فدوافع الجريمة عنده كثيرة.
  160المخدرات النفسية أضرار:  المبحث السابع

للمخدرات أضرار نفسية كبيرة على المتعاطي من أبرزها الشعور الزائف باالضطهاد 
حسية مثل البصرية و السمعية و ال الهلوسةوالكآبة والعزلة والتوتر العصبي والنفسي و 

 سماع أصوات ورؤية أشباه ال وجود لها وتخيالت مما يؤدي إلى الخوف وقد يصل
كما يحدث المخدر اضطراباً في تقدير المكان األمر إلى الجنون وفقدان العقل.

والزمان وحكماً خاطئاً على األشياء وضعفاً في التركيز والذاكرة وكثرة النسيان كما يقل 
تأثير المدمن بالمؤثرات الخارجية بحيث ال شيء يسعده أو يبهجه مهما حقق من نجاح 

  .161ال غيربل سعادته وأنسه بالمخدر و 
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  : عالقة المخدرات بالجريمة المنظمة وتبييض األموالالسادس ورالمح

  عالقة المخدرات بالجريمة المنظمةالمبحث األول : 

يقصد بالجريمة المنظمة تلك الجريمة التي  المطلب األول : تعريف الجريمة المنظمة :
تأخذ طابع التعقيد واالحتراف القائم على التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق , 

والمدعم بإمكانات تمكنها من تحقيق أهدافها مستخدمة في ذلك كل الوسائل والسبل 
  .162ومستندة على قاعدة من المجرمين والمنحرفين 

تعتبر تجارة  المخدرات كصورة من صور الجريمة المنظمة :المطلب الثاني : تجارة 
 المخدرات من أهم وأقدم أنواع صور الجريمة المنظمة في المجتمعات الحديثة ,

دول مليون شخص في شتى أنواع 320ويقدر الخبراء عدد مدمني المخدرات بحوالي 
مليون دوالر  500العالم , معظمهم من فئة الشباب , ويكلف اإلدمان ما يزيد عن 

طن 417, و طن من األفيون 3000سنوياً , ويستهلك المدمنين سنوياً ما يزيد عن 
   . 163طن من الحشيش  1900ألف طن من الماريخوانا و 38من الكوكايين و

السيما تجارة األفيون  –مشروعة إن جزًء كبيراً من التجارة الدولية يتم بصورة غير 
وبواسطة مؤسسات تجارية تعمل سراً عن  –والهيروين والكوكايين والقنب الهندي 

  طريق عصابات من التجار الدوليين في هذا النشاط .

                                                           

, الجريمة المنظمة بين النظرية  -الصراط –مجلة كلية أصول الدين للبحوث والدراسات اإلسالمية المقارنة  162
هـ , سبتمبر 1421, السنة الثانية , العدد الثالث , جمادى اآلخرة  133والتطبيق , د. مروك نصر الدين , ص

 م .2000
ريمة المخدرات في القانون الجزائري , مروك نصر الدين , بحث , وانظر أيضاً ج 53المرجع نفسه , ص 163

 , الجزائر . 55منشور : نشرة القضاة , مجلة وزارة العدل , العدد 
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كما أن مختلف المراحل يجري تخطيطها وإنجازها بدقة متناهية حتى تضمن أكبر 
لة ومجزية , وبطبيعة الحال يحتفظ فرص النجاح وتحقق لهم مكاسب خيالية هائ

القائمون على تنظيم وتمويل هذه التجارة ألنفسهم بأكبر قسط من األرباح , بينما قد 
  .164ال يحصل األشخاص المكلفون بعملية نقل المخدرات إال على مبالغ ضئيلة 

  المطلب الثالث : خصائص جريمة المخدرات كجريمة منظمة 

  : 165ما يليخصائص أهمها جريمة المخدرات كجريمة منظمة ل

أن حدوثها يرتبط بعدة أفعال ال بد من توافرها , فهناك الزراعة والعبور والتوزيع  – 1
واالستهالك , كلها أمور البد من توافرها لتمام الجريمة , وأن قطع أي حلقة من 

  حلقاتها يكفل القضاء عليها .

جريمة منظمة يظهر من األدوار التي تلعب بمناسبتها فهي إن جريمة المخدرات ك – 2
تبدأ من المزارع أو المنتج ثم الممول , ثم المهرب , والناقل ثم الموزع ثم التاجر 
والمروج وتنتهي بالمستهلك , ويحكم كل هؤالء في تعاملهم عرف التضامن والثقة 

  والكتمان عند القبض عليهم أو على أحدهم .

لهائل والثروة السريعة التي يوفرها هذا النشاط المنظم يغري من يقوم به إن الربح ا – 3
  على المجازفة وتكراره .

                                                           

, مرجع سابق , , وانظر  156- 155الجريمة المنظمة بين النظرية والتطبيق , د. مروك نصر الدين , ص 164
 أيضاً جريمة المخدرات في القانون الجزائري , مروك نصر الدين , مرجع سابق .

 , مرجع سابق .156- 154الجريمة المنظمة بين النظرية والتطبيق , د. مروك نصر الدين , ص 165
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المخدرات , بما يتوفر لهم من مال , ال يتوارون في شراء ذمم  إن مهربي وتجار – 4
بعض ذوي الجاه والعاملين معهم والمحيطين بهم , حتى يأمنوا المطاردة والمتابعة , 

  عملياتهم اإلجرامية . ويضمنوا نجاح

إن أهم خاصية تمتاز بها جريمة المخدرات عن بقية الجرائم األخرى أنها ال  – 5
يتوافر فيها عنصر الشكوى ؛ألن البائع مستفيد والمشتري أو المستهلك المريض 

مستفيد , فهذا األخير يلهث دائماً بحثاً عن البائع للحصول منه على جرعته ومن هنا 
  ل األمن مكافحة هذه الجريمة وتحقيق نتائج ملموسة وسريعة .يصعب على رجا

إن أهم أمر ترتكز عليه جريمة المخدرات واالتجار بها في معظم األحيان  -6
استخدامها للعنف كعصابات كولومبيا مثالً  , ويتخذ العنف في جرائم المخدرات 

نادق اآللية وأجهزة أشكاالً عدة كاستخدام األسلحة والذخيرة الحية والمتفجرات والب
التنصت وسالحهم اليوم يتكون أيضاً من المدفعية والمدفعية المضادة للطائرات 

والمدافع متوسطة المدى وعربات مصفحة , وتشير تقارير المخابرات الكولومبية أن 
تجار المخدرات في كولومبيا يحصلون على السالح من جنوب إفريقيا وإسرائيل 

وقد قتلت "فرق الموت " التابعة لعصابات ين الدوالرات , ويدفعون مقابل ذلك مالي
مافيا المخدرات خالل السنوات األخيرة من عقد الثمانينات تسعة آالف شخص في 

شخص كل عام , وكان من بين ضحاياهم خيرة  1500كولومبيا وحدها ؛ أي بمعدل 
تالوا أيضاً المثقفين الذين سخروا أقالمهم للتصدي لتجار المخدرات وكشفهم , واغ

شرطياً ,  1944قاضياً من الذين أشرفوا على محاكمة تجار المخدرات , و 157
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من ميليشيات حراسة األحزاب السياسية  118من أفراد الجيش و 3491و
  .166مدني 3100و

  المطلب الرابع : طرق تهريب المخدرات 

يلجأ محترفو هذا النوع من النشاط اإلجرامي إلى ابتكار وسائل كثيرة ومتنوعة لعمليات 
تهريب المخدرات , تتميز بالدقة والمهارة للتغلب على الرقابة التقليدية التي تتبعها 

إلى ابتكار غيرها وهذا هو فشل كل محاوالت  طريقة لجؤوالدول , وكلما تم كشف 
  عذر حصر تلك األساليب لكثرتها ومن أهمها :القضاء عليها  . وبذلك يت

تهريب كميات من المخدرات إما مباشرة بواسطة السيارات , وفي أماكن خفية  – 1
داخل أجزائها أو بين حمولتها من البضائع المختلفة , وأحياناً تتسلل السيارات عبر 

  الشريط الحدودي هرباً من المراكز الرسمية .

بحراً عن طريق البواخر والسفن في الموانئ , ضمن يتم تهريب المخدرات  – 2
  البضائع والمعدات والطرود الواردة من الخارج , أو بواسطة القوارب الصغيرة .

تهرب المخدرات أيضاً عن طريق الجو بواسطة الطرود الواردة عن طريق الشحن  – 3
بية الجوي بأسماء شخصيات أو هيئات أو مؤسسات وهمية , أو للسفارات األجن

المعتمدة في البالد , وأحيانا تستخدم مستندات شحن مزورة أو يتم تهريبها باالتفاق 
  مع بعض المنحرفين العاملين بالخطوط الجوية أو الجمارك أو البريد .

                                                           

ستجدات الدولية في جرائم العنف واالعتداء والسبل الكفيلة لمواجهتها , العميد صبحي سلوم , انظر الم 166
م, دمشق , سورية . وانظر أيضاً : الجريمة المنظمة بين النظرية والتطبيق , د. مروك نصر 1999, ط 31ص

 , مرجع سابق .162 - 157الدين , ص
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كما تهرب المخدرات عن طريق األشخاص الذين يجندهم المهربون , حيث  – 4
يجندون أشخاصاً ال يرقى إليهم الشك , يخفونها في أجسامهم أو حقائبهم وكثيراً ما 

  مثل الدبلوماسيين , أو ذوي المناصب والجاه من العاملين في المطارات والموانئ .

يلجأ المهربون إلى إخفاء المخدرات بطرق عديدة فمثالً داخل أماكن سرية  – 5
ب بالسيارات والشاحنات وفي األجهزة والمعدات وقطع الغيار , وداخل المعلبات ولع

وتزود تلك السيارات التي تنقل األطفال والكتب وفي جيوب سرية بالحقائب ....
المواد المخدرة بكاميرات تصوير في خلفها شاشة مثبتة على مقودها , وذلك للقيام 

  .برصد السيارات التي تالحقها على بعد كيلومترين ومعرفة أرقامها وراكبيها 

ملية خطف األطفال المشردين وتهريبهم إلى يتولى بعض أفراد الجريمة المنظمة ع – 6
أماكن مجهولة وهم مغمضوا العيون، وهناك يتم تدريبهم حول كيفية إخفاء المخدرات 

  وترويجها ,  واألطفال الذين يخونون الجماعة يكون مصيرهم الموت .

ولديهم خبراء في شتى تدار عملية تهريب المخدرات بواسطة تكنولوجيا متطورة  – 7
ت ,خبراء طيران وزراعة وصيدلة وإرصاد جوية واتصاالت وهندسة وخبراء المجاال

عسكريين وحتى علماء النفس وجيشاً من المرتزقة يضاهي جيشاً نظامياً في دولة كاملة 
  عدداً وعتاداً مسلحاً بأسلحة حديثة ومتنوعة .

  : عالقة المخدرات بتبييض األموال ثانيالمبحث ال

  تبييض األموالالمطلب األول : تعريف 

إن مصطلح تبييض األموال أو  غسيل األموال أو الجريمة البيضاء يعتبر من التعبيرات 
التي تداولت مؤخراً في كافة المحافل المحلية والدولية المهتمة بالجرائم االقتصادية 

واألمن االجتماعي واألمن االقتصادي باعتبار أن عمليات غسيل األموال ترتبط إلى حد  
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أنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة كبير ب
للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس 
  .167القوانين التي كانت ُتجرمها داخل الحدود اإلقليمية التي تسري عليها هذه القوانين

واالقتصاديات  ما يسمى باالقتصاد الخفي"غسل األموال" يطلق اآلن على  مصطلحو 
في جزء كبير منها على كسب األموال من  داء او اقتصاديات الظل التي تنطويالسو 

ونية وخشيتهم من الناس مصادر غير مشروعة، ولخوف أصحابها من المساءلة القان
لد ون بعد كسبها في غفلة من القانون او تواطؤ من القائمين عليه او في بفانهم يلجؤ 

اخر الى تحويل هذه الثروة غير المشروعة الى ثروة تبدو في ظاهرها مشروعة كشراء 
أراض زراعية او بناء عقارات او إنشاء مصانع او ايداعات في البنوك او مشاركة 

ذلك قال الدكتور محمد عبد الحليم عمر " ارتبط بظاهرة االقتصاد غير  اآلخرين، وفى
لتي يعنى بها اجماال العمل على محاولة إخفاء والتعتيم المشروع عملية غسل األموال وا

على المصادر غير المشروعة لألموال بأساليب عديدة ومتنوعة لتضليل الجهات األمنية 
  168والرقابية ' وإدخال هذه األموال في دورة عمليات مشروعة ويظل يستفيد بها " 

                                                           

  والنظم المعاصرة  , الدكتور عبد اهللا محمد عبد اهللاغسيل األموال وبيان حكمه في الفقه اإلسالمي  167
مستشار سابق بمحكمتي التمييز والدستورية بدولة الكويت ,بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد 

مكة  - م بجامعة أم القرى2003مارس -هـ1424, الذي عقد خالل شهر محرم 15- 14-13اإلسالمي, ص
  المكرمة.

 5،7مصر والعالم ص  كتاب غسيل األموال في
, بحث مقدم للمؤتمر العالمى الثالث لالقتصاد  9-8غسل األموال , الدكتور / محمد نبيل غنايم , ص 168

اإلسالمي الذى نظمته كلية الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة خالل شهر المحرم 
 هـ .1424
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من  األموال وغسيلها :المطلب الثاني : تجارة المخدرات كصورة من صور تبييض 
  :169األنشطة االقتصادية والمالية التي تخضع لصور تبييض األموال وغسيلها ما يلي 

أنشطة االتجار في السلع أو عادة ما يتم تبييض أو غسل األموال الناتجة عن -  1
الخدمات غير المشروعة وفقاً لقوانين أو تشريعات الدولة، مثل المتاجرة في 

  والدعارة أو شبكات الرقيق األبيض .المختلفة وأنشطة البغاء  المخدرات بأنواعها

أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم أو  -2
الضرائب الجمركية المقررة، مثل تهريب السلع من المناطق الحرة وتهريب السجائر 

  . والسلع المعمرة والسالح وغيرها

السوداء والتي يتحقق منها دخوالً طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفة أنشطة السوق -3
لقوانين الدولة، مثل االتجار في العمالت األجنبية في الدول التي تفرض رقابة صارمة 

  على التعامل في النقد األجنبي.

االتجار في السلع التي تعاني البالد من نقص المعروض منها، حيث يتجه التجار  -  4
أسعار بيعها بشكل كبير وبالمخالفة لضوابط التسعير التي تحددها السلطات  إلى رفع

   المحلية.

                                                           

سالمي والنظم المعاصرة  , الدكتور عبد اهللا محمد عبد اهللا غسيل األموال وبيان حكمه في الفقه اإل 169
,مستشار سابق بمحكمتي التمييز والدستورية بدولة الكويت ,بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد 

, مرجع سابق , وانظر أيضاً : التوبة من المال الحرام، ورقة عمل مقدمة الى  15- 14-13اإلسالمي, ص
ة الثانية عشرة بمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر د. محمد عبد الحليم عمر الحلقة النقاشي

 .1ص
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أنشطة الرشوة والفساد اإلداري والتربح من الوظائف العامة، وذلك من خالل و -5
الحصول على دخول غير مشروعة مقابل التراخيص أو الموافقات الحكومية أو ترسي 

   لخارجية بالمخالفة ألهم نصوص اللوائح والقوانين.العطاءات في المعامالت المحلية وا

الناتجة عن التهرب الضريبي من خالل التالعب في الحسابات أو إخفاء  األموال-6
مصدر الدخل وعدم سداد الضرائب المستحقة على النشاط إلى خزانة الدولة أو 

   تحويل األموال إلى خارج البالد بإيداعها هناك في البنوك األجنبية.

العموالت التي يحصل عليها بعض األفراد مقابل عقد صفقات كما ال ننسى -7
األسلحة والسلع الرأسمالية أو االستثمارية أو الحصول على التكنولوجيا المتقدمة أو 

  .قات تجارية كبيرة القيمة أية صف

  الجوسسة الدولية الناتجة عن األنشطة السياسية غير المشروعة مثل أنشطة  األموال-8

االقتراض من و الناتجة عن السرقات أو االختالسات من األموال العامة.األموال  -9
البنوك المحلية بدون ضمانات كافية وتحويلها إلى الخارج وعدم سداد المستحقات 

للبنوك المحلية، وهروب األشخاص المقترضين مع أموالهم خارج البالد لفترات إلى أن 
  ادم.تسقط عنهم الجرائم واألحكام بالتق

جمع أموال المودعين وتهريبها إلى الخارج وإيداعها في البنوك األجنبية دون -10
وجود ضمانات كافية ألصحاب األموال، مع قيام األشخاص الذين يجمعون هذه 

إلى عقارات أو محالت تجارية أو غيرها ثم بيعها إلى ذويهم تمهيداً بتحويلها األموال 
  صورة غير مشروعة. لعودتها إلى البالد مرة أخرى في
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الناتجة عن النصب واالحتيال المهربة إلى الخارج مثل االحتيال على األموال  -11
الراغبين في العمل في الخارج لقاء مبالغ مقابل الحصول على شهادات أو جوازات 

  مزورة.

الناتجة عن الغش التجاري أو االتجار في السلع الفاسدة أو تقليد األموال  -12
لعالمية أو المحلية ذات الجودة والشهرة الفائقة، أو تزوير الكتب الماركات ا

  والمصنفات الفنية الخ.... الدخول الناتجة عن تزييف النقد.

الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك األموال  – 13
المستندية المحلية بشيكات أو حواالت مزورة، أو من خالل تزوير االعتمادات 

  المعززة بموافقة البنوك.

الناتجة عن المضاربة غير المشروعة في األوراق المالية والتي تعتمد األموال  -14
  على خداع المتعاملين في البورصات العالمية.

في الوقاية من جريمة والنظم الوضعية : منهج الشريعة اإلسالمية  ثالثالمبحث ال
  تبييض األموال

عّدة مظاهر الشريعة اإلسالمية موال في األتبييض اتخذ أسلوب مواجهة طرق أوالً : 
  :170أساسية كفيلة للقضاء عليها، وهي

المظهر األول: المظهر التربوي واألخالقي، فاإلسالم رّبى في نفوس معتنقيه أدب 
عليه  االلتزام بتعاليمه والرقابة التي يشعر المسلم من خاللها أن اهللا ُمطّلع عليه ال تخفى
خافية وال يغفل عنه طرفة عين مما يستلزم الخشية منه تعالى والخوف من عقابه، 

                                                           

غسيل األموال وبيان حكمه في الفقه اإلسالمي والنظم المعاصرة  , الدكتور عبد اهللا محمد عبد اهللا ,  170
 , مرجع سابق22- 21ص
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فيعصمه ذلك عن مخالفة شرعه والتزام أوامره، ولكن ليس كل المكلفين على حال 
واحدة من فعل الطاعة وترك لمعصية بل الناس في ذلك أصناف، فمنهم من يستجيب 

صي وهذا أكمل أحوال الدين وأفضل صفات إلى فعل الطاعة ويكف عن ارتكاب المعا
المتدينين، ومنهم من يمتنع عن فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي 

  والمخالفات، و منهم من يمتنع عن فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي.

المظهر الثاني : شرع اإلسالم الرقابة الثانية وهي الرقابة الخارجية وهي من مظاهر 
وتشمل جميع المخالفات سواء ما كان منها متعلقاً بالكسب أو غيره ولكن  المواجهة،

مواجهة الكسب غير المشروع اتخذ في اإلسالم مظهراً أكثر وضوحاً وهو األمر 
سبة في هذا الجانب، والحسبة حبالمعروف والنهي عن المنكر، وقد شاع استعمال ال

المنكر إذا ظهر فعله، قال اإلمام هي األمر بالمعروف إذا طهر تركه والنهي عن 
الماوردي "ثم أكد اهللا زواجره بإنكار المنكرين بها فأوجب األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر ليكون األمر بالمعروف تأكيداً ألوامره والنهي عن المنكر تأييداً لزواجره، ألن 
تذكار الزواجر فكان  النفوس األشرة قد ألهتها عن إتباع األوامر وأذهلتها الشهوات عن

  .171" إنكار المجالس أزجر لها وتوبيخ المخالطين أبلغ فيها

المظهر الثالث: مقاطعة من يكون كسبه ماالً حراماً وعدم التعامل معه، ولهذا يتفق 
الفقهاء على أن مستغرق الذمة الذي كل ماله حرام فهذا ُتمنع معاملته ومداينته بل 

  يُمنع من التصرف المالي.

الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: إن من أكثر ماله حالل وأقله حرام  يقول
المعتمد جواز معاملته واألكل من ماله كما قال ابن القاسم خالفاً ألصبغ القائل بحرمة 

                                                           

 .12 - 11كتاب الحسبة، ابن تيمية , ص 171
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ذلك، وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حالل فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته 
  .172فاألصبغ المحرم لذلك  ومداينته واألكل من ماله خالفاً 

وقال العز بن عبد السالم معاملة من أقّر بأن أكثر ما في يده حرام، قلنا: إن غلب عليه 
بحيث يقدر الخالص منه لم تجز معاملته مثل أن يقّر إنسان أن في يده ألف دينار  

ن غلب كلها حرام إال ديناراً واحداً فهذا ال يجوز معاملته لندرة الوقوع في الحالل، وإ
الحالل بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حالل جازت المعاملة لندرة الوقوع في 
الحرام، وبين هاتين الرتبتين من قلة الحرام وكثرته مراتب محرمة ومكروهة ومباحة، 

  .173وضابطها أن الكراهة تشتهر بكثرة الحرام وتخف بكثرة الحالل 

لتخلص من التبعات سيما عن المال المظهر الرابع: التوبة، وهي مظهر من مظاهر ا
الحرام، قال القرطبي في قوله تعال "إنما التوبة على اهللا للذين يعملون السوء 

، السوء في هذه اآلية يعم الكفر والمعاصي، فكل من عصى ربه فهو جاهل 174بجهالة"
  .175حتى ينزع عن معصيته

إلجراءات الكفيلة بالوقوف ثانياً : لقد خلص الباحثون إلى ضرورة اتخاذ الدول العربية ا
من جانب المنظمات الغربية من خالل العمل على سّد جريمة تبييض األموال في وجه 

الثغرات الموجودة في التشريعات القائمة والمنظمة لحركة االستثمار، باإلضافة إلى 
أخذ تقارير المنظمات الدولية مأخذ الجد واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالرد عليها 

                                                           

 . 277/ 3على الشرح الكبير ج حاشية الدسوقي 172
 .85، 84/ 1قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم , ج 173
 ).54سورة األنعام آية ( 174
 .5/92تفسير القرطبي ج 175



87 

 

. 

ومحاولة الوجود الفعلي في هذا المنظمات لعرض وجهات النظر العربية وإظهار 
  . 176 خصوصية االقتصاديات العربية وطبيعة الحوافز االستثمارية الممنوحة وحدودها

   عن طريق الوقاية : طرق الحد والقضاء على المخدراتالسابع ورالمح
  :177مشكلة تعاطي المخدرات الوقاية من أوالً : دور األسرة في 

 أن يكون اآلباء قدوة لألبناء من حيث السلوك واستقامته . -
 التربية السليمة والتوعية المتواصلة بغرض توجيه األبناء لمعرفة الضار والنافع . -
 الرقابة المستمرة داخل البيت وفي الشارع وفي المدرسة . -
 عدم استعمال العنف كوسيلة للتربية والتوجيه . -
االتصال الدائم باألبناء وإفهامهم بأن المخدرات ليست هي الحل الوحيد لحل  -

 المشاكل وبأنه ال توجد فائدة ترجى منها وبأن لها مضار على الجسم والعقل .
التي يتردد عليها أبناؤهم خاصة مقاهي األنترنت , ومراقبة معرفة األماكن  -

نهم واالتصال الدائم مختلف أنشطتهم وكذا مراقبة األشخاص الذين يصاحبو 
والمستمر بالمدرسة التي يدرس بها أبناؤهم لمعرفة هل هم مهتمين بدراستهم 
وهل يقضون أوقاتهم الدراسية بالمدرسة وكذا معرفة برنامجهم الدراسي حتى 

يجد الطفل نفسه مراقب بطريقة تلقائية من طرف الوالد باالتصال والتنسيق مع 
 فة تطور سلوكات أبنائهم .المعلمين ومديري المدارس لمعر 

  :178مشكلة تعاطي المخدرات  الوقاية من ثانياً : دور  المدرسة في

                                                           

غسيل األموال وبيان حكمه في الفقه اإلسالمي والنظم المعاصرة  , الدكتور عبد اهللا محمد عبد اهللا ,  176
 , مرجع سابق .22ص

المخدرات والمؤثرات العقلية ,   . 53-52الوقاية من األمراض االجتماعية رهان الوساطة االجتماعية , ص 177
 108- 103كمال عمر بالبكر , ص 



88 

 

. 

 توعية التالميذ بمدى خطورة تعاطي المخدرات واألضرار التي تسببها . -
 ال تتشرد األسرة . ىاء على تجنب المشاكل العائلية حتحث األولي -

  :179ثالثاً : دور الجامعة في الوقاية من تعاطي المخدرات 

تدريس مقررات ومناهج تعالج ظاهرة تعاطي المخدرات وتبيان مضارها على  -
 الفرد و المجتمع.

 القيام بأبحاث علمية متخصصة حول كيفية الحد والقضاء على المخدرات . -
االجتماعية القيام بندوات وورشات وأيام دراسية حول مختلف األمراض  -

ودراستها بمختلف المقاربات االجتماعية واالقتصادية والقانونية والصحية 
 والدينية والسياسية ...إلخ .

  :180رابعاً : دور المسجد في الوقاية من تعاطي المخدرات 

تتم الوقاية من المخدرات عن طريق المسجد من خالل إلقاء الخطب والدروس  -
ساجد بخطورة الظاهرة وبيان آثارها على والمحاضرت التي توعي مرتادي الم

 الفرد والمجتمع .
 بيان الفتاوى واألحكام الشرعية المرتبطة بتعاطي المخدرات وترويجها وزراعتها. -
 غرس األخالق الحسنة والقيم اإلسالمية الصحيحة في نفوس الناس . -

                                                                                                                                                                      

 . 54المرجع نفسه , ص 178
المؤسسات االجتماعية والتربوية ودورها في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات, أ.د. طعبلي محمد الطاهر  179

م ,جامعة 2011, العدد الثاني  200-199واألستاذ قوراح محمد ,  مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية, ص
 ورقلة .

 . 201المرجع نفسه ص 180
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العمل على ملء أوقات الشباب بتحفيظهم القرآن والسنة والسيرة وتدريسهم  -
لفقه اإلسالمي وتحبيب العبادة إلى قلوبهم وحثهم على المحافظة على صالة ا

 الجماعة بالمسجد .
تقرب اإلمام والمرشدة الدينية من الناس خاصة الشباب ومحاولة اإلسهام في  -

 مساعدتهم على حل مشاكلهم .

  :181خامساً : دور وسائل اإلعالم  في الوقاية من تعاطي المخدرات 

توعوية تحسيسية بمخاطر المخدرات وكتابة مقاالت تقديم حصص وأشرطة  -
 .وأضرارها 

برمجة ندوات يدعى إليها المتخصصون غي علم االجتماع والنفس والطب  -
 الذين لهم دور مباشر في الوقاية من المخدرات.واألئمة واألمن ورجال القضاء 

  .لمشكلة المخدرات: طرق المعالجة: النفسية، القانونية , االقتصادية الثامن ورالمح

  المبحث األول : التدابير القانونية لعالج مشكلة تعاطي المخدرات :

  المطلب األول : اآلليات القانونية الدولية لعالج مشكلة المخدرات :

لكبرى التي أصبح تعاطي المخدرات وتهريبها واإلتجار بها وزراعتها من المشكالت ا
تجتاح العالم ومنذ أن أحس العالم بخطورة هذه المشكلة وهو يبذل جهوداً متواصلة 

لوضع نظام شديد إلحكام الرقابة عليها وقصر استخدامها على األغراض الطبية 
والقوانين الهادفة إلى تقليص  واالتفاقياتوالعلمية، ولذا تم عقد العديد من المؤتمرات 

                                                           

 . 202المرجع نفسه ص 181
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إنشاء العديد من المراكز الدولية وتتلخص الجهود العالمية حجم هذه المشكالت و 
  :182فيما يأتي

م) الذي دعت 1909سنة  ـ عقد المؤتمر الدولي األول للمخدرات في (شنغهاي1
يات المتحدة األمركية ليتولى المجتمعون فيه دراسة مشكلة المخدرات واآلثار إليه الوال

أربعة عشرة دولة، وقد صدرت عن هذا الناجمة عنها، وقد لبت الدعوة للمؤتمر 
المؤتمر عدة قرارات تهدف إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف انتشار هذا العدو 

  الخطير.
م، وتم االتفاق فيه على (اتفاقية 1912ـ تم عقد المؤتمر الثاني في (الهاي) عام 2

وتقييد  األفيون الدولية) حيث تعهدت الدول المشاركة بمراقبة إنتاج األفيون الخام
  الخام وتقييد تصديره واستعماله وقصر المواد المخدرة على األغراض الطبية.

م وركز المجتمعون فيه على منع االتجار 1925ـ تم عقد مؤتمر (جنيف) عام 3
  باألفيون ومعاقبة من يقوم بتهريبه.

م وكان أهم قرارته تسليم المجرمين 1936ـ تم عقد مؤتمر (جنيف) الثاني عام 4
  وسهولة االتصال بالسلطات المختصة بمتابعة المخدرات. وسرعة

م والتي جمعت معظم االتفاقيات 1961ـ ثم تمت االتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 5
  م لتكون الرقابة الدولية أشد إحكاماً.1972التي سبقتها ثم عدلت هذه االتفاقية عام 

م)التي وضعت نظاماً 1971م (ـ االتفاقية الثانية وهي اتفاقية العقاقير النفسية عا6
  للرقابة على المواد ذات التأثير النفسي والعقلي.

                                                           

المخدرات والمؤثرات العقلية , كمال عمر بالبكر , ص  . 87ص 1اإلسالمي , جالمخدرات في الفقه  182
143. 
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لقد سار المشرع الجزائري في نفس اإلطار اآلليات القانونية الوطنية :: المطلب الثاني 
القانوني الذي رسمه المجتمع الدولي في إقراره لفرض اإلجراءات العالجية لمستعملي 

إجراءات المتابعة , وانطالقاً من ذلك عرفت المنظومة التشريعية المخدرات تماشياً مع 
والتنظيمية في الجزائر تطوراً متماشياً مع تطور المجتمع الدولي , ومن اآلليات القانونية 

  : 183الوطنية ما يلي

م , المتعلق بحماية الصحة 1985فيفري  16, المؤرخ في  05/85القانون  –أ 
  القانون جملة من المبادئ منها :حيث أقر هذا وترقيتها 

مبدأ رفع الدعوى العمومية على األشخاص الذين امتثلوا للعالج وتابعوه للنهاية  -
 منه . 249, وذلك طبقاً للمادة 

مبدأ إخضاع األشخاص المتهمين بعد المتابعة إلى العالج المزيل للتسمم  -
 منه . 250وتقرير اإلعفاء منها طبقاً للمادة 

ألشخاص للعالج من الجهات القضائية للمحاكمة طبقاً للمادة مبدأ إخضاع ا -
 منه . 251

م , المتعلق بالوقاية من 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/04القانون  –ب 
بها , ويتكون المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين 

 4إلى  2رات العقلية من المادة تعريفات وتصنيفات المخدرات والمؤثهذا القانون من 
والتي تكمن في  , 11إلى  06التدابير الوقائية والعالجية من المادة ,ثم عرج على 

عدم ممارسة الدعوى العمومية ضد األشخاص الذين امتثلوا إلى العالج الطبي الذي 

                                                           

, مرجع سابق , انظر أيضاً محاضرة  55الوقاية من األمراض االجتماعية رهان الوساطة االجتماعية , ص 183
, من  04/18 حول آليات التنسيق بين مختلف الهيئات في اتخاذ التدابير الوقائية والعالجية على ضوء القانون

 إعداد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة , محاضرة منشورة على اإلنترنت .
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وا وتابعوه حتى نهايته , كما ال يتابع األشخاص الذين استعمل وصف لهم إلزالة السموم
المخدرات أو المؤثرات العقلية استعماالً غير مشروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعالج 

مزيل السموم , أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم , كما 
نصت هذه المواد على وجوب مصادرة المواد والنباتات المحجوزة , إن اقتضى األمر 

لمختصة بناء على طلب النيابة العامة , ثم تأتي المواد من من رئيس الجهة القضائية ا
لمختلف الجرائم ليختم القانون في  لتتحدث عن اإلجراءات الجزائية 31إلى  12

  . 37إلى  32من المادة بالقواعد اإلجرائية  األخير

المطلب الثالث : اآلليات التطبيقية الوطنية في الجزائر للتنسيق بين مختلف الهيئات 
  التخاذ التدابير الوقائية والعالجية :

  :184الهيئات الوطنية المعنية باتخاذ التدابير الوقائية والعالجية  –أ 

 الضبطية القضائية : درك ,شرطة , جمارك ...إلخ -
 النيابة العامة : وكالء الجمهورية . -
 التحقيق القضائي : قضاة التحقيق  -
 المحكمة : قضاة الموضوع . -
 لمختصون في معالجة اإلدمان ومتابعته .األطباء الخبراء ا -
 مراكز العالج الطبي. -
 مراكز الرعاية التربوية االجتماعية وإعادة التأهيل االجتماعي . -

: وذلك من خالل التنسيق بين مخلف الهيئات عبر مراحل الدعوى العمومية  –ب 
  : 185ثالثة مراحل

                                                           

انظر أيضاً محاضرة حول آليات التنسيق بين مختلف الهيئات في اتخاذ التدابير الوقائية والعالجية على  184
 إلنترنت ., من إعداد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة , محاضرة منشورة على ا 04/18ضوء القانون 
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التحقيق االبتدائي :  –لية المرحلة األولى : كيفية التنسيق في مرحلة التحريات األو 
وهذا يقع على عاتق الضبطية القضائية التي يجب عليها أن تنظر إلى مكافحة 

المخدرات بالنسبة لمستهلكيها والمدمنين عليها من منظور البحث والتحري وليس 
على الفعل المجرم في حد ذاته وإنما على ضبط وكشف مستهلكي المخدرات 

  جهم وخضوعهم للتدابير المعمول بها قانوناً .ومدمنيها الذين يستوجب عال

لكشف حالة تنسق الضبطية القضائية عملها في هذه المرحلة مع المصالح المحلية 
المشتبه , وإعداد ملف طبي عن النتعاطي يقدم للنيابة , كما  تنسق أيضاً مع 

الحماية المدنية والمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات ومصالح الحماية 
مباشرة خالل هذه  النيابة العامةالتنسيق مع و  لمتابعة هذه الحاالت  االجتماعية

المرحلة للقيام بكل اإلجراءات التي من شأنها أن تثبت وأن المشتبه فيه مدمن على 
المخدرات ويستوجب العالج المزيل للتسمم والقيام بدور وقائي بالتنسيق مع 

  . مختلف هذه الهيئات 

: كيفية التنسيق في مرحلة اإلجراءات على مستوى النيابة العامة :  المرحلة الثانية
إن التنسيق بين النيابة العامة والطبيب المعالج والمؤسسة العالجية من شأنه أن 

امتثلوا من ل -عدم المتابعة الجزائية –يكرس مبدأ عدم ممارسة الدعوى العمومية 
وعهم لعالج مزيل السموم أو أن للعالج الطبي وتابعوه حتى نهايته أو أثبتوا خض

األشخاص المشتبه فيهم  كانوا محل متابعة طبية منذ ارتكاب الوقائع , هذا من 
  .جهة , والتكفل الصحي واالجتماعي للمدمن من جهة أخرى 

                                                                                                                                                                      

 .المرجع نفسه185
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المرحلة الثالثة : كيفية التنسيق على مستوى التحقيق القضائي : وهو تكريس لمبدإ 
نون السابق الذكر , ومن اإلجراءات التي يستفيد اإلعفاء من العقوبة حسب القا

منها مستهلك المخدرات أو الحائز عليها لالستعمال الشخصي للحادث أو البالغ 
  في هذه المرحلة مايلي :

 صدور أمر قضائي باإلخضاع للعالج المزيل للتسمم لألشخاص المدمنين . -
 مسايرة المراقبة الطبية مع حاالت المعنيين . -
الحالة الصحية التي تستوجب العالج الطبي بواسطة خبرة متخصصة يتم إثبات  -

. 
 متابعة تنفيذ األمر وإمكانية مراجعته عند الضرورة . -

إن التطبيق الصحيح لهذه اإلجراءات يستوجب التنسيق بين الضبطية القضائية التي 
 تحضر الملف القضائي و الجهاز القضائي والطاقم الطبي لتحقيق نتائج طبية أكثر

  فعالية .

المرحلة الرابعة : كيفية التنسيق على مستوى المحاكمة : يجوز للجهة القضائية 
المختصة حسب المادة الثامنة من القانون السابق إلزام األشخاص المدمنين بالخضوع 

لعالج إزالة التسمم , وذلك بتأكيد األوامر الصادرة عن قاضي التحقيق أو تمديد 
اإلعفاء من العقوبة , وهذا كله يتم بالتنسيق مع الهيئات آثارها كما لها الحق في 

  األخرى .

  
 في التشريع الجزائري المخدرات جرائمعلى  المقررة المطلب الرابع : العقوبات

لقد نظم المشرع الجزائـري السياسـة العقابيـة لجـرائم المخـدرات بشـكل شـامل و دقيـق 
ديسـمبر  25المـؤرخ فـي  18 -04من القانون  31إلى  12ومفصل من خالل المواد 
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م المتعلـــق بالوقايـــة مـــن المخـــدرات و المـــؤثرات العقليـــة و قمـــع  االســـتعمال و 2004
االتجار غير المشروعين بها و تنوعت العقوبات الواجب تطبيقهـا علـى مـن تثبـت إدانتـه 
فـــي أي جريمـــة مـــن جـــرائم المخـــدرات إلـــى عقوبـــات أصـــلية و عقوبـــات تبعيـــة وأخـــرى 

 الفعـل تقـديرها بـاختالف ء مـن الزراعـة وصـوال إلـى االسـتهالك ويختلـفتكميلية , ابتدا
 :186التالية النقاط ضمن العقوبات هذه سنتناول فإننا ذلك توضيح أجل ومن المجرم،

وتعرف بأنها الجزاء األساسي الذي نص عليه المشـرع وقـدره  األصلية : العقوبات :أوال
ــه عنــد  ــة المــتهم , والضــابط فــي للجريمــة ويجــب علــى القاضــي أن يحكــم ب ثبــوت إدان

اعتبارالعقوبة أصلية هو أن تكون مقررة كجزاء أصيل للجريمة من دون أن يكون توقيعها 
هــي عقوبــة أو  187معلقــا علــى الحكــم بعقوبــة أخــرى مثــل الســجن المؤبــد والمؤقــت ...

الفاعل األصلي فـي حالـة مـا ارتكـب الجريمـة شـخص طبيعـي يتمتـع بالجنسـية الجزائريـة 
,وتتحــدث المـــادة  188وفــي حالــة مـــا إذا كــان المرتكـــب لهاتــه الجـــرائم شــخص معنـــوي

الخامسة المعدلة من قانون العقوبات الجزائري عن العقوبات األصـلية فتقسـمها حسـب 
إلى جنح وجنايات ومخالفات , ولقـد صـنف المشـرع الجزائـري  معيار وجسامة الجريمة

إلــى  م2004ديســمبر  25ؤرخ فــي المــ 18 -04جــرائم المخــدرات فــي القــانون رقــم 
ــــــوع الجــــــرم ــــــات حســــــب ن ــــــات : 189جــــــنح وجناي ــــــك العقوب ــــــي تفصــــــيل تل   وفيمــــــا يل

                                                           

 الجنـائي القـانون الماجسـتير فـرع شـهادة لنيـل الجزائـر مـذكرة فـي لمكافحـة المخـدرات الجنائيـة السياسـة 186 
,السـنة 20-19ص ,عمـر خـوري .د :فـوزي بإشـراف جيمـاوي :الطالـب الجنائيـة , إعـداد والعلـوم

   .م 2013-2012الجامعية 

, المكتبة 414, علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي , ص المبادئ العامة في قانون العقوبات187 
 القانونية , شارع المتنبي , بغداد .

, مذكرة 61مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري , مليكة شريط , ص188 
  م.2015-2014جامعية منشورة , شعبة العلوم اإلسالمية بجامعة الوادي , السنة الجامعية : 

 الجنائي القانون الماجستير فرع شهادة لنيل الجزائر مذكرة في لمكافحة المخدرات الجنائية السياسة189 
- 2012,السنة الجامعية 44ص ,عمر خوري .د :فوزي بإشراف جيماوي :الطالب الجنائية , إعداد والعلوم
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مـن القـانون المـذكور أعـاله علـى العقوبـة  17تـنص المـادة : عقوبة الفاعل األصلي - 1
ـــالحبس مـــن  ـــة مـــن  10ب ـــى عشـــرين ســـنة وبغرامـــة مالي ـــى 5000000ســـنوات إل دج إل

أو يحـوز مخـدرات أو يعرضـها بوضـعها للبيـع دج كل مـن ينـتج أو يصـنع 10000000
أو الحصول عليها وشرائها قصد البيـع أو التخـزين أو اسـتخراج أو تحضـير أو توزيـع أو 
تسليم بأيـة صـفة كانـت , أو سمسـرة أو شـحن أو نقـل عـن طريـق العبـور أو نقـل المـواد 

  .190 لمخدرة والمؤثرات العقلية
بالسجن المؤبد كل من سير أو نظم أو مول النشاطات السـابقة  18كما تعاقب المادة 

المنصوص عليها في المادة السابقة الذكر , كما يعاقب كذلك بالسـجن المؤبـد حسـب 
كل من يصدر أويستورد مخدرات أو مؤثرات عقلية بطريقـة غيـر شـرعية   19نص المادة 

كـل مـن زرع خشـخاش األفيـون   20المـادة  , ويعاقب بالسجن المؤبد أيضاً حسب نص
  .191أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب بطريقة غير شرعية 

  م2004ديسـمبر  25المـؤرخ فـي  18 -04القـانون رقـم مـن  13كما تعاقـب المـادة 
كل من سلم أو عرض بطريقة غير مشروعة المخـدرات أو المـؤثرات العقليـة علـى الغيـر 

مــن ســنتين إلــى عشــر ســنوات وبغرامــة ماليــة مــن بهــدف االســتعمال الشخصــي بــالحبس 
دج وتضاعف العقوبة إن سلمت لقاصر أو معـوق أو شـخص 500000إلى 100000

يعالج بسبب اإلدمان أو في مراكز تعليميـة أو تربويـة أو تكوينيـة أو صـحية أو اجتماعيـة 
  أو داخل هيئات عمومية .

                                                                                                                                                                      

 نشرة .اآلفة هذه محاربة في العدالة قطاع ودور الجزائري التشريع ظل في المخدرات نورة، حشاني,  م2013
 :الجزائر القضاة،

  .للقضاة الوطني المعهد ، 12/14/ 42 ص ،1998 .
مداخالت الملتقى الوطني حول الوقاية من األمراض االجتماعية رهان الوساطة االجتماعية , المخدرات , 190 

المختصين بمؤسسات المعوقين , , المركز الوطني لتكوين المستخدمين 59رئيس أمن والية قسنطينة  , ص
  م .2005ديسمبر 09-08- 07قسنطينة , 

, بحث منشور على النت بدون  3جريمة المخدرات حسب آخر تعديل في ظل التشريع الجزائري ,ص191 
م على الساعة الحادية عشر والسادسة عشر 2012فيفري  8ذكر صاحبه , منتدى الشؤون القانونية بتاريخ : 

  دقيقة .
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نوات وبغرامة ماليـة مـن من سنتين إلى خمسة س 14كما يعاقب بالحبس حسب المادة 
دج كل من يعرقل أو يمنع بـأي شـكل مـن األشـكال األعـوان 200000إلى 100000

المكلفــين بمعاينــة الجــرائم المتعلقــة بهــا أثنــاء ممارســة وظــائفهم أو المهــام المخولــة لهــم 
سـنة 15بـالحبس مـن خمسـة إلـى  15بموجب هذا القانون , كما يعاقب حسب المادة 

ــــى إ500000وبغرامــــة مــــن  دج كــــل مــــن ســــهل للغيــــر االســــتعمال غيــــر 1000000ل
ــاً ســواء بتــوفير المحــل  المشــروع للمــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقليــة بمقابــل أو مجان
لهــذا الغـــرض أو بـــأي وســـيلة أخـــرى وكـــذلك األمـــر بالنســـبة لكـــل المـــالك المســـيرين أو 

م  أو نـادي المستغلين بـأي صـفة كانـت لفنـدق أو منـزل مفـروش أو نـزل أ حانـة أو مطعـ
أو مكـــان عـــرض أو أي مكـــان مخصـــص للجمهــــور أو مســـتعمل مـــن الجمهـــور الــــذين 
يســمحون باســتعمال المخــدرات داخــل هاتــه المؤسســات أو فــي هــذه األمــاكن  أو فــي 

  .192ملحقاتها
لـم يغفـل تـورط الطبيـب والصـيدلي فـي المسـاهمة  16كما ال ننس أن القانون في مادتـه

 15على أنـه يعاقـب بـالحبس مـن خمسـة إلـى  16المادة في جرائم المخدرات فنصت 
ــة مــن  إلــى مليــون دج كــل مــن قــدم عــن قصــد وصــفة طبيــة 500000ســنة وبغرامــة مالي

صـورية أو علـى ســبيل المحابـاة تحتـوي علــى مـؤثرات عقليـة أو مــن سـلم مـؤثرات عقليــة 
ــاة للوصــفة الطبيــة ,وكــذ لك بــدون وصــفة أو كــان علــى علــم بالطــابع الصــوري أو المحاب

يعاقب بنفس العقوبة كل حاول الحصـول علـى المـؤثرات العقليـة قصـد البيـع أو تحصـل 
 عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه .

من القانون السابق الذكر على أن 12: نصت المادة  عقوبة االستهالك  - 2 
مؤثرات العقلية من أجل االستهالك الشخصي للمخدرات أو ال الك أو الحيازةاالسته

دج أو 50000دج إلى 5000يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 
 بإحدى هاتين العقوبتين .

                                                           

الملتقى الوطني حول الوقاية من األمراض االجتماعية رهان الوساطة االجتماعية , المخدرات ,  مداخالت192 
, المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين , 60رئيس أمن والية قسنطينة  , ص

 م .2005ديسمبر 09-08- 07قسنطينة , 
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على أن تضاعف  18 -04القانون رقم من  27: تنص المادة عقوبة العود   -3
المذكورة أعاله في حالة عود  17إلى  12العقوبات المنصوص عليها في المواد من 

إلى ارتكاب هذه الجرائم، بعد أن سبق الحكم عليه في أية جريمة فنصت المتهم 
العقوبة على السجن المؤبد إن كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس من عشر سنوات 
إلى عشرين سنة وبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنةإن كانت الجريمة 

ضعف العقوبة المقررة معاقب عليها بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وب
  . 193 لكل الجرائم األخرى

من القانون المذكور أعاله على العقوبة بـالحبس  17تنص المادة  : عقوبة الشروع - 4
ـــــــة مـــــــن  10مـــــــن  ـــــــى عشـــــــرين ســـــــنة وبغرامـــــــة مالي ـــــــى 5000000ســـــــنوات إل دج إل

اللــذين يحــاولون أو يشــرعون فــي صــناعة أو تحضــير، أو تحويــل أو دج 10000000
استيراد ، أو تولي العبور أو تصدير أو إيداع أو السمسرة أو البيع أو إرسال  أو نقل أو 

والشــروع فــي هــذه الجــرائم يعاقــب صــاحبها بــنفس عــرض المخــدرات بغــرض التجــارة , 
صـــــبح العقوبـــــة بالســـــجن العقوبــــة وإذا اقترفـــــت مـــــن طـــــرف جماعـــــة إجراميــــة منظمـــــة ت

  .194المؤبد
بـنفس العقوبـات  18  -04القـانون رقـم  من22ب المادة تعاق : عقوبة المحرض - 5

المقررة لجريمة المخدرات أو الجرائم المرتكبة كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأيـة 

                                                           

, بحث منشور على النت بدون ذكر  3لجزائري ,صجريمة المخدرات حسب آخر تعديل في ظل التشريع ا193
  م على الساعة الحادية عشر والسادسة عشر دقيقة 2012فيفري  8صاحبه , منتدى الشؤون القانونية بتاريخ : 

 الماجستير فرع شهادة لنيل الجزائر مذكرة في لمكافحة المخدرات الجنائية السياسة,  المرجع نفسه194 
,السنة 44ص ,عمر خوري .د :فوزي بإشراف جيماوي :الطالب الجنائية , إعداد والعلوم الجنائي القانون

م , المتعلق بالوقاية من 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/04القانون ,  م2013 - 2012الجامعية 
 .المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها
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 12يوسيلة كانت على ارتكاب الجنح المنصـوص عليهـا و علـى عقابهـا فـي المـواد مـن 
   .    195هذا القانون، و لو لم ينتج عن هذا التحريض أي أثرمن  17إلى 

هي التي تتبع العقوبة األصلية من تلقاء نفسـها دون الحاجـة إلـى : ثانياً :العقوبات التبعية
. أو هــي 196أن يــنص عليهــا القاضــي فــي حكمــه كالحرمــان مــن بعــض الحقــوق والمزايــا 

تما و بقوة كنتيجة للحكم بالعقوبة تلك الجزاءات التي قررها المشرع لتلحق بالمتهم ح
األصـــلية، حتـــى ولـــو لـــم يـــنص عليهـــا القاضـــي فـــي حكمـــة و المشـــرع الجزائـــري حصـــر 

مـن قـانون العقوبـات و التـي تـنص علـى أن " العقوبـات  06العقوبات التبعية فـي المـادة 
 هي الحجز القانوني و الحرمان من الحقـوق الوطنيـة، و هـي ال تتعلـق بالعقوبـة الجنائيـة"

197 .  
ــــة تتعلــــق بجــــرائم  ــــات تبعي ــــري علــــى الحكــــم بتســــليط عقوب ــــص المشــــرع الجزائ لقــــد ن

حيث نصت علـى أنـه فـي حالـة اإلدانـة  29في المادة  18 -04قانون  المخدرات في
للجهـــة القضــــائية  17إلـــى  12لمخالفـــة األحكـــام المنصـــوص عليهــــا فـــي المـــواد مــــن 

السياســـية والمدنيـــة والعائليـــة لمـــدة المختصـــة أن تقضـــي بعقوبـــة الحرمـــان مـــن الحقـــوق 
التـي يحـرم منهـا  تتراوح مابين خمس سـنوات إلـى عشـر سـنوات ومـن بـين تلـك الحقـوق

198:  

                                                           

الماجستير  شهادة لنيل الجزائر مذكرة في لمكافحة المخدرات الجنائية السياسة,  61المرجع نفسه ص 195 
,السنة 44ص ,عمر خوري .د :فوزي بإشراف جيماوي :الطالب الجنائية , إعداد والعلوم الجنائي القانون فرع

  م2013- 2012الجامعية 
, 415-414, ص المبادئ العامة في قانون العقوبات , علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي196 

 المكتبة القانونية , شارع المتنبي , بغداد , مرجع سابق .
, بحث منشور على النت بدون  3جريمة المخدرات حسب آخر تعديل في ظل التشريع الجزائري ,ص197 

م على الساعة الحادية عشر والسادسة عشر 2012فيفري  8ذكر صاحبه , منتدى الشؤون القانونية بتاريخ : 
م , المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/04قانون الدقيقة . 

 .وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها
م , المتعلق بالوقاية من المخدرات 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/04القانون المرجع نفسه , 198 

  .ار غير المشروعين بهاوالمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتج
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عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الحزب  -  1
 .أو الدولة، و كذا جميع الخدمات التي لها عالقة بالجريمة

االنتخابات و الترشيح، و على العموم، من الحقوق الوطنية و الحرمان من  -  2
 .السياسية و من حمل أي وسام

عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أمام  -  3
 .القضاء إال على سبيل االستدالل

 .عدم األهيلة ألن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أوالده -  4
الحرمان من الحق في حمل األسلحة، و في التدريس، و في إدارة مدرسة أو  -5

  .االستخدام في مؤسسة التعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا
و لكن المشرع الجزائري لما اعتبر جرائم المخدرات تأخذ طابع الجنح خرج عن 

العقوبات التبعيية لجرائم القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، و نص على 
 .29المخدرات بنص خاص هو المادة 

و تجدر اإلشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري جعل العقوبات التبعية جوازية، و من ثم 
ترك السلطة التقديرية للقاضي في تطبيقها من عدمها و ذالك بحسب نوع الجريمة و 

 .199 خطورة الواقعة المطروحة عليه
ويقصد بها العقوبة التي تلحق المحكوم عليه بشرط أن يأمر التكميلية :  العقوبات :ثالثا

القاضي بها كمصادرة األشياء التي استعملت فـي ارتكـاب الجريمـة والحرمـان مـن بعـض 
  .200الحقوق والمزايا ...

لقــــد نــــص المشــــرع الجزائــــري علــــى الحكــــم بتســــليط عقوبــــات تكميليــــة علــــى جــــرائم 
حيث نصت علـى أنـه فـي حالـة اإلدانـة  29في المادة  18 -04قانون  المخدرات في

                                                           

  المرجع نفسه199
, المكتبة 415المبادئ العامة في قانون العقوبات , علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي , 200 

 القانونية , شارع المتنبي , بغداد , مرجع سابق .
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يجـوز للجهـة القضـائية  17إلـى  12لمخالفة األحكام المنصوص عليهـا فـي المـواد مـن 
  :201المختصة أن تقضي عالوة على ما سبق من العقوبات التبعية بالحكم بما يلي 

ها لمـدة ال تقـل عـن خمـس المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبـت الجريمـة بمناسـبت –أ 
  سنوات .

  المنع من اإلقامة وفقاً لألحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات . –ب 
  سحب جواز السفر وكذا رخصة السياقة لمدة ال تقل عن خمس سنوات . –ج 
مصــادرة األشــياء التـــي اســتعملت أو كانــت موجهـــة الرتكــاب الجريمــة أو األشـــياء  –د 

  الناجمة عنها .
غلق لمدة ال تزيد عـن عشـر سـنوات بالنسـبة للفنـادق والمنـازل المفروشـة ومراكـز ال -ه

اإليــواء والحانــات والمطــاعم والنــوادي وأمــاكن العــروض وأي مكــان مفتــوح للجمهــور أو 
مســـتعمل مـــن قبـــل الجمهـــور حيـــث ارتكـــب المســـتغل أو شـــارك فـــي ارتكـــاب الجـــرائم 

  انون .  من هذا الق 16و  15المنصوص عليها في المادتين 
فـي  18 -04قـانون  : لقـد تضـمن رابعاً : حاالت اإلعفاء مـن العقوبـة والتخفـيض منهـا

على أنه يعفى مـن العقوبـة المقـررة كـل مـن يبلـغ السـلطات اإلداريـة أو  31و  30المادة
القضائية بكل جريمة منصوص عليها في هذا القانون قبل البـدء فـي تنفيـذها أو الشـروع 
فيها , كما تخفض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه المنصوص عليها 

من هذا القانون إلى النصف , وتخفض العقوبات المنصوص 17إلى  12من  في المواد
إلى السجن المؤقت من عشر سـنوات إلـى عشـرين سـنة 23إلى 18عليها في المواد من

إذا مكن بعد تحريك الدعوة العمومية مـن إيقـاف الفاعـل األصـلي أو الشـركاء فـي نفـس 
  . 202ية لها في الخطورة أو مساو الجريمة أو الجرائم األخرى من نفس الطبيعة 

                                                           

االجتماعية , المخدرات , مداخالت الملتقى الوطني حول الوقاية من األمراض االجتماعية رهان الوساطة 201 
, المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين , 63رئيس أمن والية قسنطينة  , ص

م , 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/04م مرجع سابق . القانون 2005ديسمبر 09-08- 07قسنطينة , 
 .تعمال واالتجار غير المشروعين بهاالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االس

 المرجع نفسه202 
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يالحــظ لــدارس السياســة العقابيــة التــي انتهجهــا المشــرع الجزائــري مــن خــالل القــانون و 
م , المتعلــــــق بالوقايــــــة مــــــن المخــــــدرات 2004ديســــــمبر  25المــــــؤرخ فــــــي  18/04

أنهــا  نظريــاً وعمليــاً  والمــؤثرات العقليــة وقمــع االســتعمال واالتجــار غيــر المشــروعين بهــا
المخدرات و اعتمـدت الجانـب الوقـائي والعالجـي  جرائم مختلف على العقاب شددت

لتعاطي المخدرات متماشيا مع االتفاقيات الدوليـة , كمـا أنهـا ركـزت علـى النقـاط اآلتيـة 
203:  
  انعدام المتابعة الجزائية . –مبدأ عدم ممارسة الدعوة العمومية  – 1

  مبدأ اإلعفاء من العقوبة . – 2

ــــري – 3 ــــات ســــعيهم فــــي  أعطــــى المشــــرع الجزائ فرصــــة لمســــتعملي المخــــدرات إلثب
  التخلص من تأثيرها .

  نص صراحة على اعتبار الخضوع للعالج من أسباب عدم المتابعة . – 4

مـــنح قضـــاة التحقيـــق والمحكمـــة ســـلطة إلـــزام األشـــخاص بالخضـــوع لعـــالج مزيـــل  – 5
  التسمم في حالة إثبات الخبرة الطبية أن الحالة تستوجب العالج .

 تابعة تنفيذ التدابير العالجية وحتى مراقبتها .م – 6

 بالغـا أثرا حققت ومن الناحية العملية نجد أن السياسة العقابية المشددة السالفة الذكر
والـدليل علـى .خاصة بصفة المشروع غير االتجار وجريمة عامة، بصفة الجريمة قمع في

م المتعلقة بالكميات المحجوزة 2016ذلك حصيلة اإلحدى عشرة أشهر األولى لسنة 
مـــن المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة علـــى الصـــعيد الـــوطني مـــن قبـــل مصـــالح المكافحـــة 

                                                           

, مرجع سابق , انظر أيضاً 58-57الوقاية من األمراض االجتماعية رهان الوساطة االجتماعية , ص 203
محاضرة حول آليات التنسيق بين مختلف الهيئات في اتخاذ التدابير الوقائية والعالجية على ضوء القانون 

 رنت ., من إعداد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة , محاضرة منشورة على اإلنت 04/18
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الثالث : الدرك الوطني واألمن الوطني والجمارك , وذلك حسب تقرير للديوان الوطني 
م فقــد عالجــت مصــالح المكافحــة 2016عليهــا لســنة  لمكافحــة المخــدرات واإلدمــان

  : 204قضية موزعة كما يلي 28090الثالث 
 قضية متصلة بالتهريب واالتجار غير المشروع بالمخدرات . 6359 -
 قضية متصلة بحيازة واستهالك المخدرات .  21720 -
 قضية متصلة بزراعة القنب . 11 -
 أجنبياً . 192شخصاً متورطاً , منهم  34976تم توقيف أزيد من  -
  .شخصاً منهم 14460عدد األشخاص المدمنين الذين تم انتدابهم وعالجهم  -

ومما ينبغي تسجيله هنا أنه ورغم هذه النتـائج المشـجعة للسياسـة العقابيـة المنتهجـة 
األمــر التركيــز علــى تحقيــق التأهيــل االجتمــاعي  ممــا يتطلــب هــا غيــر كافيــة أن إال

للمـدمنين وال يمكــن أن يتحقـق ذلــك إال بإزالــة أسـباب هــذه اآلفــة وبـذل المزيــد مــن 
  . المتجاورة الدول خاصة الدول كافة بين في مجال المكافحة التعاون

  :205المبحث الثاني  : التدابير النفسية لعالج مشكلة تعاطي المخدرات 

 العيادات والمراكز المتخصصة في عالج التسمم نتيجة اإلدمان .اإلكثار من  -
 إجراء المعالجة للمدمنين بعيداً عن مستشفيات المراض العقلية أو العصبية. -
 عدم النظر إلى المدمن على أنه مريض عقلي وغير مسؤول جزائياً فقط . -
 عالج األعراض االنسحابية :األعراض االنسحابية هي مجموهة من األعراض -

النفسية والجسدية التي تصاحب عملية نزع السموم من الجسم، مثل 
اضطرابات النوم واألرق ويصاحب ذلك آالم في البطن وارتفاع ضغط الدم 

                                                           

تقرير نشاطات مكافحة المخدرات واإلدمان عليها : الحصيلة اإلحصائية لإلحدى عشرة أشهر األولى من  204 
  م .2016. وزارة العدل ,  12- 1م , ص2016سنة 
205 https://www.thecabinarabic.com/المدونة المخدرات-على-دماناإل- عالج , 

 كل شيء عن اإلدمان.
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والتعرق وارتفاع درجة حرارة الجسم. كما يقترن بذلك حدوث هلوسات عقلية 
ورغبة في االنتحار مع بعض االضطرابات النفسية الشديدة كاالكتئاب 

اد.في تلك المرحلة يتم حجز المدمن في مستشفى أو في أحد مراكز الح
عالج اإلدمان ليسهل السيطرة عليه وإبعاده عن أماكن المخدرات. تبلغ مدة 

  هذه المرحلة ما بين األسبوعين إلى الشهر.
مرحلة التأهيل : هي المرحلة المركزية في عالج إدمان المخدرات، وقد تستمر  -

لى عدة سنوات حسب حالة المريض وقدرته على تحمل مدتها ما بين شهور إ
العالج. يتم من خاللها تعليم المريض عدد من المهارات التي تساعده على 
عدم االنتكاسة مرة أخرى من خالل جلسات العالج النفسي والسلوكي. كما 

يمكن إعطاء المريض بعض األدوية التي تساعده على العالج النفسي واجتياز 
  لعودة  للمخدر مرة أخرى.الرغبة في ا

مرحلة االستشارات النفسية : تعتمد هذه المرحلة على جلسات العالج النفسية  -
التي تتم بشكل جماعي أو فردي، حيث يتم منح المريض فرصة للتعبير عن ما 
عانى منه خالل محاولته التوقف عن اإلدمان، واكتشاف أي مؤثرات أو ضغوط 

المخدرات منذ البداية، مما يساعد الطبيب نفسية كانت دافًعا له إلدمان 
 المعالج على حل هذه المشكالت ببشكل جذري.

  :206الثالث : التدابير االقتصادية المبحث 

  تتمثل تلك التدابير فيما يلي : 

 العقوبة بالغرامات المالية . -

                                                           

 , مرجع سابق.52-51الوقاية من األمراض االجتماعية رهان الوساطة االجتماعية , ص 206
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المنع من ممارسة المهنة أو النشاط التجار ي إذا ثبت عنه المتاجرة  -
 .بالمخدرات كالصيدلي مثالً 

مصادرة األشياء التي استعملت أو كانت موجهة الرتكاب الجريمة أو األشياء  -
 الناجمة عنها .

العمل على متابعة مهربي المخدرات ومراقبة حساباتهم المالية بالتنسيق مع  -
 سات المالية . البنوك والمؤس

  المنع من المتاجرة بالمخدرات أو زرعها . -

: التدابير األمنية ودور المديرية العامة لألمن الوطني للوقاية والعالج من  رابعالمبحث ال
لقد وضعت المديرية العامة لألمن الوطني الجزائرية برنامجاً طويل المدى  المخدرات :

يهدف إلى وضع األدوات الكفيلة والمناسبة لدراسة أفة تعاطي المخدرات , وكذا طرق 
  :207معالجتها وأساليب مكافحتها , ويتمثل هذا البرنامج فيما يلي 

  لة .دراسة ظاهرة تعاطي المخدرات في الجزائر دراسة شام – 1

إقامة أيام إعالمية وبصفة دورية عبر كامل التراب الوطني حول آفة تعاطي  – 2
المخدرات يتخللها إعداد النماذج والمطبوعات وإلقاء المحاضرات عبر مختلف 
المعاهد والجامعات والمؤسسات التعليمية ودور الشباب بالتنسيق مع المنظمات 

  وبإشراك المثقفين واألساتذة الجامعيين . والهيئات الدولية وجمعيات المجتمع المدني

فرض الرقابة الدقيقة والمستمرة للحد من ترويج المخدرات وإحباط محاوالت  – 3
  التهريب .

                                                           

 , مرجع سابق.52-51الوقاية من األمراض االجتماعية رهان الوساطة االجتماعية , ص 207
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تشديد الرقابة على الوكاالت الصيدالنية ومنع صرف األدوية الممنوعة المخدرة  – 4
لمختصة في مصالح إال في الحاالت الضرورية تحت وصاية ورقابة اللجان اوالمهدئة 

  الصحة واألمن .

م فرق مختصة في مكافحة التجارة بالمخدرات والمؤثرات 1984تم إنشاء سنة  – 5
  العقلية على مستوى كل والية .

  م بتلمسان .1986إنشاء مصلحة جهوية لمكافحة التجارة في المخدرات سنة  – 6

  م .1982إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات واإلدمان سنة  – 7

  إنشاء مخبر مركزي بالجزائر العاصمة وخبرين جهويين بقسنطينة ووهران . – 8

إنشاء المصلحة المركزية لمكافحة المتاجرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية  – 9
  م .1992سنة 

  م .1996إنشاء مركز لمعالجة المدمنين سنة  – 10

  يدان مكافحة المخدرات .إنشاء ديوان وطني للتنسيق والمتابعة في م -11

إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها تحت رعاية رئيس  – 12
  الحكومة الوزبر األول.

  قائمة المصادر والمراجع : 

,  بحـث منشـور علـى النـت, أبورجيلـة , أحدث طرق عالج االدمان مـن المخـدرات1-
,   POSTED ON 2:23مستشـــفى عـــالج اإلدمـــان مـــن المخـــدرات , 

Copyright © 2017  
 الطبعة األولي , دار الرسالة .األضرار الصحية للمخدرات للدكتور البار , -2
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األضـــرار الناجمـــة عـــن تعـــاطي المســـكرات والمخـــدرات , عبـــد الكـــريم بـــن صـــنيتان -3
ــى، --العمــري , دار  ــة الســعوديةالطبعة: األول ــورة، المملكــة العربي ــة المن المــآثر، المدين

 م.2001هـ/1421
 التعاطي للمخدرات أسبابه وآثاره وعالجه , عبد الملك مروان ,مجلة دريوش سيتي -4

12/09/2011 14:58 http://www.driouchcity.netl   
التوبة من المال الحرام، د. محمد عبد الحليم عمر , ورقة عمل مقدمة الى الحلقـة -5

 ة عشرة بمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر.النقاشية الثاني
 الزواجر عن اقتراف الكبائر , ابن حجر الهيثمي , دار المعرفة , بيروت .-6

الماجسـتير  شـهادة لنيـل الجزائـر مـذكرة فـي لمكافحـة المخـدرات الجنائيـة السياسـة-7
 .د :فـوزي بإشـراف جيمـاوي :الطالـب الجنائيـة , إعـداد والعلـوم الجنـائي القـانون فـرع

  م , جامعة ورقلة.2013-2012,السنة الجامعية 20-19ص ,عمر خوري
 , وزارة )هـ728: المتوفى( الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن,  السياسة الشرعية-8

 المملكــة هـــ,1418 األولــى،: واإلرشـاد , الطبعــة والــدعوة واألوقــاف اإلســالمية الشـئون
  السعودية . العربية

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك مع حاشية الصاوي , -9
 دار المعارف للنشر والتوزيع , الرياض .

  .م1998أبو العباس القرافي , دار الكتب العلمية , بيروت .الفروق , -10
م , المتعلـــــق بالوقايـــــة مـــــن 2004ديســـــمبر  25المـــــؤرخ فـــــي  18/04القـــــانون -11

  .والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بهاالمخدرات 
المبــادئ العامــة فــي قــانون العقوبــات , علــي حســين الخلــف وســلطان عبــد القــادر -12

 , المكتبة القانونية , شارع المتنبي , بغداد .414الشاوي , ص
  , دار المعرفة , بيروت . السرخسي سهل أبي بن أحمد بن محمد, المبسوط-13
 دار الفكر . النووي , محي الدين يحيى بن شرفالمجموع ,-14
  بيروت . – الفكر دارالمحلى, ابن حزم , -15
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,أخمـــد عـــزة   اســـبابه -أمـــاكن اســـتخرجها  -انواعهـــا  -المخـــدرات :اضـــرارها -16
ــــــــــــــــدوو, ,  4:33 - 2008يونيــــــــــــــــو  28الســــــــــــــــبت  ,منتــــــــــــــــديات الســــــــــــــــاحر مان

topic-mandoo.yoo7.com/t16-http://elsa7er  ,  
ــة , ياســين جبيــري , مجلــة-17 ــة الشــريعة  المخــدرات الرقمي الشــريعة واالقتصــاد , كلي

 . نةيجامعة األمير عبد القادر بقسنط, , العدد الثامن واالقتصاد 
ـــة -18 ـــيم , ” ومـــن الموســـيقى مـــا قتـــل“المخـــدرات الرقمي ـــامر الواقـــع الموســـيقي األل ت

 , مجلــــة رؤى  ,  29/01/2017, مقــــال منشــــور علــــى النــــت بتــــاريخ :  المــــالح
drugs/457/-https://www.ruoaa.com/health/digital   

المخــدرات الرقميـــة وغيــاب التشـــريع والبحــث العلمـــي , صــالح النـــاجم , بحـــث -19
ــــــت  ــــــى الن http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-منشــــــور عل

2014-11-news/516267/26  .  
كاميران حامد كيران , مجلة الحـوار سياسـية المخدرات عوامل انتشارها وآثارها ,  -20

 م .2012أوت 11ثقافية عامة , أربيل , العراق , عدد إلكتروني , نشر بتاريخ 
المخدرات في الفقه اإلسـالمي , أبـو محمـد عبـداهللا بـن محمـد بـن أحمـد الطيـار, -21

 تقديم : فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان,المكتبة الشاملة موافق للمطبوع.
اآلفـة ,  هـذه محاربـة في العدالة قطاع ودور الجزائري التشريع ظل في المخدرات-22

  ., الجزائر1998 للقضاة, الوطني المعهد ا، القضاة، نورة، نشرة حشاني
المخدرات والمؤثرات العقلية أسباب التعاطي وأساليب المواجهـة , عبـد اإللـه بـن -23

م , 2011-هـــ1432الطبعــة األولــى ,عبــد اهللا المشــرف و ريــاض بــن علــي الجــوادي, 
 الرياض, السعودية .

ـــــــــــــــــــــة ,كـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــيء عـــــــــــــــــــــن اإلدمـــــــــــــــــــــان,-24  المدون
https://www.thecabinarabic.com/علـــــــــــى-اإلدمـــــــــــان-عـــــــــــالج-

  .  المخدرات
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انتربولوجيـا الجريمـة , عبـد اللـة عبـد الغنـي المرأة وتجارة المخدرات , دراسـة فـي -25
 7 موقف اإلسالم من المخدرات  في  مكافحة المخدرات موقع:غانم , نشرت بواسطة

  . 2014فبراير, 
المســتجدات الدوليــة فــي جــرائم العنــف واالعتــداء والســبل الكفيلــة لمواجهتهــا , -26

  م, دمشق , سورية . 1999العميد صبحي سلوم , ط
ــة ودورهــا فــي عــالج -27 ــة والتربوي ,  ظــاهرة تعــاطي المخــدراتالمؤسســات االجتماعي

أ.د. طعبلــــــي محمــــــد الطــــــاهر واألســــــتاذ قــــــوراح محمــــــد ,  مجلــــــة العلــــــوم اإلنســــــانية 
 م ,جامعة ورقلة .2011واالجتماعية, العدد الثاني 

 الموسوعة الفقهية تصدرها وزارة األوقاف والشؤون الدينية بدولة الكويت.-28
 اإلســـالمي، م ,المكتــب1991/  هــــ1412 الثالثــة،: الشـــاويش, الطبعــة زهيــر: تحقيــق
  عمان. -دمشق -بيروت

ــــر نشــــاطات مكافحــــة المخــــدرات واإلدمــــان عليهــــا : الحصــــيلة اإلحصــــائية -29 تقري
  م 2016. وزارة العدل ,  12-1م , ص2016لإلحدى عشرة أشهر األولى من سنة 

الفـروق لإلمـام العالمـة شـهاب الـدين أبـي العبـاس تهذيب الفروق بهـامش الفـروق, -30
الصــنهاجي المشـــهور بـــالقرافي فهـــرس تحليلــي لقواعـــد الفـــروق، الجـــزء األول (تهـــذيب 

  الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية. 
  هـ)795(المتوفى:  جامع العلوم والحكم , ابن رجب الحنبلي.-31
ــدين , بحــث منشــور : جريمــة المخــدرات فــي القــانون الجزائــري -32 , مــروك نصــر ال

 , الجزائر . 55نشرة القضاة , مجلة وزارة العدل , العدد 
قـارة ايمـان , السـنة الدراســية: جريمـة تعـاطي المخـدرات فـي الشـريعة اإلسـالمية , -33

ــــوان :"مخــــاطر 1438-1437-م 2017- 2016 ــــة تحسيســــية بعن ــــدوة علمي ه, ن
  والقانون".                                                          تعاطي التدخين والمخدرات بين الشريعة 

 أحمد بن عرفة الدسوقي , تحقيق محمد عليش ,حاشية الدسوقي علي خليل , -34
 الكليـات مكتبـة,م1991 - هـ 1414سعد , طبعة الرؤوف عبد طه: عليه وعلق راجعه

  . ,القاهرة األزهرية
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 بيـروت , الطبعـة الثانيـة،-الفكر دارابن عابدين , , المختار الدر على المحتار رد-35
 م.1992 - هـ1412

: المتـوفى( النـووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو روضة الطالبين , النووي-36
  )هـ676

,  والعشــرون الســابعة: , الطبعــة)هـــ751: المتــوفى( الجوزيــة قــيم ابــنزاد المعــاد , -37
  الكويت . اإلسالمية، المنار مكتبة - بيروت الرسالة، م , مؤسسة1994/ هـ1415

تحقيق الدكتور سيد احمد الزركشي , بدرالدين , في تحريم الحشيشزهر العريش -38
 م.1987ه/1407فرج , دار الوفاء , القاهرة , 

ــة األحكــام ســبل الســالم-39 ــن محمــد,  شــرح بلــوغ المــرام مــن جمــع أدل إســماعيل  ب
  للنشر والتوزيع , الرياض ., دار المعارف الصنعاني

سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من المسكرات والمخدرات , جمعة علـي الخـولي -40
العـــدد الرابـــع  -, الجامعـــة اإلســـالمية بالمدينـــة المنـــورة الطبعـــة: الســـنة الســـابعة عشـــر 

 هـ.1402جمادى اآلخرة  -جمادى األولى  -والخمسون, ربيع الثاني 
شديد وتخفيف العقوبة في الشـريعة اإلسـالمية , دراسـة مقارنـة سلطة القاضي في ت-41

بعـــض المحـــاكم فـــي الســـعودية , عبـــد الـــرحمن بـــن نـــافع المحمـــادي -تطبيقيـــة علـــى 
  ه .1426-ه1425السالمي , جامعة أم القرى , مكة المكرمة , 

  بيروت , لبنان . , صيدا العصرية، , المكتبة سنن أبي داوود-42
  , لبنان .بيروت ,دار الغرب اإلسالمي ,  سنن الترمذي-43
 الرســالة، م , مؤسســة 2004 - هـــ 1424 األولــى،: , الطبعــة ســنن الــدار قطنــي-44

  ,لبنان. بيروت
  حلب , سورية . , اإلسالمية المطبوعات , مكتب سنن النسائي-45
  م .1987دار القلم بيروت صحيح البخاري, -46
  دار اإلحياء، التراث العربي. ,الجزء الثالث الطبعة األولى  صحيح مسلم ,-47
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غســــل األمــــوال , محمــــد نبيــــل غنــــايم , بحــــث مقــــدم للمــــؤتمر العــــالمى الثالــــث -48
لالقتصاد اإلسـالمي الـذى نظمتـه كليـة الشـريعة والدراسـات االسـالمية بجامعـة أم القـرى 

 هـ .1424بمكة المكرمة خالل شهر المحرم 
وبيان حكمه في الفقه اإلسالمي والنظم المعاصـرة  , الـدكتور عبـد  غسيل األموال-49

ـــد اهللا ـــت ,  اهللا محمـــد عب ـــة الكوي ـــز والدســـتورية بدول ـــي التميي مستشـــار ســـابق بمحكمت
,بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي,الذي عقد خـالل شـهر محـرم 

  مكة المكرمة. -م بجامعة أم القرى2003مارس -هـ1424
 اإلنترنيــت، شــبكة علــى منشــور بحــث فتـاوى إســالمية , هيئــة كبـار العلمــاء,-50

(www.garadaui.net/new all. fatawa) العلمـاء كبـار هيئـة , قـرار 
-20 بتـاريخ ، 138 : رقـم المخـدرات، تهريـب بشـأن السـعودية العربيـة المملكـة فـي

  . ه06-1407
 - المعرفـة دارابـن حجـر , أحمـد بـن علـي ,  بشرح صـحيح البخـاري فتح الباري-51

 ه 1379 بيروت،
 دمشق  –سورية  -الفقه اإلسالمي وأدلّته, وهبة بن مصطفى الزحيِلي، دار الفكر -52

  )هـ660: المتوفى( السالم عبد بن العزيز عبد الدين , عزقواعد األحكام  -53
 .الطبعة األولى , دار الكتب العلمية  كتاب الحسبة، ابن تيمية ,-54
  صادر، دار ه.1415 ,4ط الدين، جمال الفضل أبو منظور، العرب، ابن لسان-55

  بيروت , لبنان 
 هيئـة هــ ، قـرار1408مجلـة البحـوث اإلسـالمية العـدد الحـادي والعشـرون عـام -56
 بتاريخ ، 85 رقم المخدرات، تهريب بشأن السعودية العربية المملكة في العلماء كبار

 ه . 1401- 11-11 :
ـــاني عشـــر عـــام مجلـــة -57  العامـــة , لرئاســـة هــــ1405البحـــوث اإلســـالمية، العـــدد الث

  السعودية. العربية المملكةواإلرشاد,  والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات
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,  -الصــراط –مجلــة كليــة أصــول الــدين للبحــوث والدراســات اإلســالمية المقارنــة -58
مــروك نصــر الــدين , الســنة الثانيــة , الجريمــة المنظمــة بــين النظريــة والتطبيــق , د. -58

 م .2000هـ , سبتمبر 1421العدد الثالث , جمادى اآلخرة 
مجموع فتاوى , أحمد بن تيمية، جمع وترتيـب عبـد الرحمـان بـن قاسـم النجـدي، -59

   .ه 1398د .ط؛ 

محاضــرة حــول آليــات التنســيق بــين مختلــف الهيئــات فــي اتخــاذ التــدابير الوقائيــة -60
, من إعداد وكيل الجمهوريـة لـدى محكمـة تبسـة  04/18ى ضوء القانون والعالجية عل

 , محاضرة منشورة على اإلنترنت .
 م2001 -هـ 1422إبراهيم باجس , الطبعة: السابعة،  -المحقق: شعيب األرناؤوط 

مــداخالت الملتقــى الــوطني حــول الوقايــة مــن األمــراض االجتماعيــة رهــان الوســاطة -61
درات , رئـــيس أمـــن واليـــة قســـنطينة  , المركـــز الـــوطني لتكـــوين المخـــ--االجتماعيـــة , 

ديســـمبر 09-08-07المســـتخدمين المختصـــين بمؤسســـات المعـــوقين , قســـنطينة , 
 م .2005

المســـند لإلمـــام أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل الجـــزء الثـــامن مســـند اإلام أحمـــد , -62
  م.1994هـ /1414،الطبعة 

, دار عــزة للنشــر المخــدرات والمـؤثرات العقليــة , كمــال عمـر بــابكر معـاً لكشــف -63
 م , الخرطوم , السودان .2003والتوزيع , طبعة 

مكافحــة جــرائم المخــدرات بــين الشــريعة اإلســالمية والقــانون الجزائــري , مليكــة -64
ة شريط, مذكرة جامعية منشورة , شعبة العلوم اإلسالمية بجامعة الوادي , السنة الجامعي

  م.2014-2015: 
ملف شامل عن المخدرات وانواعها واشـكالها ومخاطرهـا وطـرق الوقايـة , منتـدى -65

 /PM 22:29 , http://almraah.net , ,2012-09-21عالم المرأة , 

, مـؤتمر مكـة المكرمـة  7مواجهة خطر المخـدرات , محمـد المـدني بوسـاق , ص-66
  ه. 6/12/1430-4العاشر بتاريخ 
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 الثالثـة،: الطبعـةالحطـاب ,  اهللا عبـد أبـو, خليل مختصر شرح فيمواهب الجليل -67
  الفكر ,بيروت . م , دار1992 - هـ1412

  مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان .
  :  وضوعاتفهرس الم
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