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كبعد: فهذه هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل  مقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: الحمد
فقو ؿ .ـ . د , مطبوعة لمقياس المخدرات كالمجتمع موجهة لطلبة السنة الثالثة 

جامعة قسم الفقو كاألصوؿ بكلية الشريعة كاالقتصاد ، ,   سادسالسداسي الكأصولو ،
كىو مقياس جديد يدرس في القسم ألكؿ مرة بداية من األمير عبد القادر بقسنطينة , 

, كلقد رمت من خالؿ  إعدادم ـ  2017-2016الجامعية : لسنةالسداسي الثاني ل
ن الطالب من اإلحاطة بأغلب الجوانب المتعلقة بالمخدرات يتمكلهذه المطبوعة 

مفهوما كنشأة كأسبابان كأنواعان كأخطاران كمضاران كذكر آثارىا السلبية على المجتمع كبياف 
النفسية , حد كالقضاء عليها طرؽ الالتعرؼ على , ك األحكاـ الشرعية المتعلقة بها 

, ككذا كيفية الوقاية من اإلدماف عليها كسبل منيةاالقتصادية كاالجتماعية كاألكالقانونية ك 
 .عالجو 

 :كرمحاثمانية  كلقد قسمت المادة العلمية للمطبوعة على

 تعريف المخدرات كأنواعها كأماكن كأسباب انتشارىا  :األكؿ ورالمح

  عالقة المخدرات باآلفات االجتماعية :الثاني ورالمح

 األحكاـ الشرعية للمخدرات : الثالث ورالمح

 الوقاية منو كعالجو مفهومو كأسبابو كآثاره كطرؽ  اإلدماف، :الرابع ورالمح

 أضرار )مضار( المخدرات  :الخامس ورالمح

 الجريمة المنظمة كتبييض األمواؿعالقة المخدرات ب : السادس ورالمح

 طرؽ الحد كالقضاء على المخدرات:  السابع ورالمح

 األمنية.المعالجة: النفسية، القانونية , االقتصادية .طرؽ  :الثامن ورالمح
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كقد اعتمدت في جمع ك صياغة ىذه المادة العلمية على مراجع في مختلف العلـو 
 كالصحية .الشرعية كالقانونية كالنفسية كاالجتماعية 
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  : تعريف المخدرات كأنواعها كأماكن كأسباب انتشارىااألكؿ ورالمح

إف المخدرات آفة العصر كىي من بين اآلفات الخطيرة كالتي تشهد  ة :ػػػػػػػػػػػمقدم
ارتفاعان مذىالن كبشكل رىيب في مجتمعنا الجزائرم , كىي دخيلة على المجتمع 
الجزائرم كلم نكن نسمع بها بالشكل الموجود عليو حاليان , كما أف ظاىرة تعاطيها 

ات كالثانويات استفحلت كسط الشباب كاكتسحت جدراف المدارس كالمتوسط
مما ال كالجامعات , فما المقصود بالمخدرات ك ما أنواعها كأماكن كأسباب انتشارىا ؟

شك فيو أف مشكلة انتشار المخدرات كتعاطيها خاصة بين الشباب بما فيهم تالميذ 
المدارس كطالب الجامعات ، كظهور أنواع جديدة من المخدرات غير التقليدية تتمثل 

 باإلضافة إلى المخدرات الرقمية المنشطات قراص المهلوسة كمختلفكاأل في الهيركين
التي أضحت تهدد المجتمع الجزائرم كاستقراره كتلحق ضرران كبيران بدين الناس 

 كأموالهم كأنفسهم كعقولهم كأعراضهم .

 :المبحث األكؿ : تعريف المخدرات  

 التعريف اللغوم : أكالن: 

أم  ؛_ بالكسر _كيقاؿ جارية مخدرة إذا لزمت الخدر الخدرالمخدرات جمع خدر ك 
إذا استترت , كخدر الجارية أىلها إذا ستركىا كخدر العضو إذا استرخى فال يطيق 

كيجمع ىذه المعاني اللغوية كلها أف المخدر يطلق  ,1الحركة، كالخدر الكسل كالفتور

                                                           
 ق.1415 صادر، دار :بيركت ,ط232ص, 4ج الدين، جماؿ الفضل أبو منظور، العرب، ابن لساف 1
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يو أيضا الستر على كل ما يورث الكسل كالضعف أك الفتور كاالسترخاء كمن معان
 .2كالتغطية 

 :3الشريعة المخدرات بتعريفات عدة أىمها  فقهاء لقد عرؼ :الفقهيالتعريف ثانيان : 

عرفها القرافي رحمو اهلل تعالى فقاؿ: "ىي ما غيب العقل كالحواس دكف أف يصحب 
 .4ذلك نشوة أك سركر"

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

كل مادة خاـ أك مستحضر يحتوم على : "ىي  التعريف الطبي للمخدرات :ثالثان : 
األغراض الطبية أف تؤدم غير عناصر مسكنة أك منبهة , من شأنها إذا استخدمت في 

الوعي إلى حالة التعود كاإلدماف عليها أك ىي كل مادة تسبب النعاس أك النـو كغياب 
 .6 "المصحوب بتسكين األلم

مجموعة من بأنها : " القانونيوف المخدرات لقد عرفها  رابعان : التعريف القانوني :
تسبب اإلدماف كتسمم الجهاز الهضمي كيحضر تناكلها أك زيادة تصنيعها إال المواد 

                                                           
,الجامعة  38ص 1سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من المسكرات كالمخدرات , جمعة علي الخولي , ج 2

جمادل  -العدد الرابع كالخمسوف( ربيع الثاني  -اإلسالمية بالمدينة المنورة الطبعة: )السنة السابعة عشر 
 ىػ.1402جمادل اآلخرة  -األكلى 

د عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محم 3
 .4ص1بن فوزاف الفوزاف, ج

 .217ص 1القرافي ج 4
 .258ص 4الموسوعة الفقهية تصدرىا كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية بدكلة الكويت ج 5
مداخالت الملتقى الوطني حوؿ الوقاية من األمراض االجتماعية رىاف الوساطة االجتماعية , المخدرات ,  6

, المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين , 44رئيس أمن كالية قسنطينة  , ص
 ـ .2005ديسمبر 09-08-07قسنطينة , 
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ىي : "آخركف بتعريفات متقاربة كقولهمعرفها كما  .7 " لألغراض التي يحددىا القانوف
مجموعة المواد التي تؤثر على الجهاز العصبي أك العقل كيحظر تناكلها أك زراعتها أك 

صنعها إال ألغراض يحددىا القانوف، كتكوف مشركعة بواسطة أشخاص مرخص لهم 
. كتضيف القوانين كالنظم غالبان بعد التعريف العاـ للمخدرات قوائم تفصيلية 8بذلك"

 الممنوعة، كقد يزاد عليها إذا جد جديد. قد تطوؿ كقد تقصر باألصناؼ

 تقسيمات الباحثين، كالعلماءلقد تعددت  المبحث الثاني: أنواع المخدرات :
كطبيعتها  نوعية المخدرات كأصنافهاللمخدرات حسب اعتبارات عدة كالمتخصصين 

 .كزماف كجودىا كمصدرىا كدرجة خطورتها ....إلخ

 :9حسب نوعية المخدر كلونو إلى -أ 

 مخدرات بيضاء مثل: الهيركين.-

 مخدرات سوداء مثل: الحشيش.-

 :10حسب طريقة إنتاجها، كالحصوؿ عليها إلى -ب 

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

الوسيط في قانوف العقوبات ألحمد فتحي سركر، ككتاب اإلدماف ظاىرة كعالجو  نقالن عن ق. 6/12/1430

  ..  للدمرداش
, دار المآثر،  11األضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات كالمخدرات , عبد الكريم بن صنيتاف العمرم , ص 9

ـ , المخدرات في الفقو اإلسالمي 2001ىػ/1421المدينة المنورة، المملكة العربية السعوديةالطبعة: األكلى، 
-18ص1صالح بن فوزاف الفوزاف, ج , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ

 , مرجع سابق. 19
 المراجع نفسها . 10
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كىي مواد تستخرج من النباتات مثل الحشيش كاألفيوف كنبات مخدرات طبيعية: -
 شجرة الكوكاء كنبات القات.

كىي تستخلص من المخدرات الطبيعية ثم يجرم عليها بعض مخدرات مصنعة: -
البسيطة التي تجعلها في صورة أخرل مختلفة كذلك مثل المورفين  الكيميائيةالعمليات 

 كالهيركين كالكودايين كالكوكائين.

: كىي مواد ال ترجع إلى أم من النوعين السابقين، كإنما يتم تخليقيومخدرات -
ية كتحدث نفس التأثيرات للمخدرات الطبيعية كالمصنعة، تركيبها من عناصر كيميائ

 مثل: المنومات كالمسهرات، كالمهدئات كالمهلوسات.

ىي نوع من الموسيقى الصاخبة تحدث تأثيران على الحالة مخدرات رقمية :  -
الميزاجية يحاكي تأثير الحشيش كالكوكايين , كيتم االستماع إليها من خالؿ سماعة 

, كيقـو الدماغ بدمج اإلشارتين , مما ينتج عنو اإلحساس األذف أك مكبر الصوت 
ص المستمع إلى ىذه بصوت ثالث يدع : " نورالبيد " يؤدم إلى خلق أكىاـ لدل الشخ

 11الموسيقى , كتنقل المتلقي إلى الالكعي كتهدده بفقداف التوازف النفسي كالجسدم .

                                                           
الواقع الموسيقي األليم , تامر المالح , مقاؿ منشور على النت ” كمن الموسيقى ما قتل“المخدرات الرقمية  11

-https://www.ruoaa.com/health/digital , مجلة رؤل  ,  29/01/2017بتاريخ : 
drugs/457/  

https://www.ruoaa.com/health/digital-drugs/457/
https://www.ruoaa.com/health/digital-drugs/457/
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 :12تنقسم إلى  تصنيف المخدرات حسب تأثيرىا:  -ج 
مسببات النشوة كمهدئات الحياة العاطفية: مثل: األفيوف كمشتقاتو )المورفين،  -

 كالهيركين، كالكوكايين(.

مثل الميسكالين، كفطر البيتوؿ، كالقنب الهندم، كفطر األمانيت، المهلوسات: كىي -
 كالبالذكف، كالبنج.

المسكرات: كىي مثل الكلوراؿ، كالباريتورات، كالبار الدىيسد كالسلفوناؿ بركميد -
، كالكاككاك.  البوتاسيـو

 :13 تصنيف المخدرات حسب خصائص اإلدماف -د 
 نبات كنابيس ساتيفا.مجموعة الحشيش: كتشتمل على مستحضرات -
مجموعة مركبات األفيوف كالمورفين كالهيركين، ككذلك العقاقير المشابهة التي تؤثر -

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

 :14تصنيف المخدرات على أساس المخدرات الكبرل كالمخدرات الصغرل -ق
المخدرات الكبرل: التي لها خطورة كبيرة عند استخدامها كاإلدماف على تعاطيها مثل -

                                                           
, مرجع  11األضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات كالمخدرات , عبد الكريم بن صنيتاف العمرم , ص 12

,  19-18ص1سابق , المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, , ج
 مرجع سابق.

 نفسهاالمراجع  13
 المراجع نفسها 14
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 األفيوف، كالمورفين، الكوكايين، الهيركين، الحشيش، المارجوانا، الهنذباء البرم.
المخدرات الصغرل: كالتي خطورتها أقل. كتمثل جانبان كبيران من العقاقير المستخدمة  -

تسبب التعود، كاإلدماف كاألضرار الجسمية كالصحية لمتعاطيها كعالج طبي كإف كانت 
مثل المنبهات، المهدئات، المسكنات، المنومات، القات، الكوكا، جوزة الطيب، 

 النباتات المكسيكية، المذيبات الطيارة البرثيورات.
 .15كىناؾ تقسيمات كتصنيفات أخرل متعددة، ذكرىا المتخصصوف في ىذا المجاؿ 

  : 16 كاآلتيكأشكالها  كفيما يلي تفصيل أنواع المخدرات 
 :  الخشخاش  - 1

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

 PM , ,2012-09-21,   2-1كانواعها كاشكالها كمخطرىا كطرؽ الوقاية , منتدل عالم المرأة , ص
22:29 , http://almraah.net/ 
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في جميع  ( Papaver Somniferum ) يمكن أف تزرع شجرة الخشخاش
درجة شماالن  ك يمكن أف تزرع  56يقع من خط االستواء إلى  امتدادأنحاء العالم على 

 , شأنها شأف زراعة المحاصيل الزراعية العادية ارتفاعفي أم نوع من التربة , على أم 
.  

ك يصل طوؿ شجرة الخشخاش إلى ثالثة أك أربعة أقداـ , ذات أزىار كبيرة. تتراكح في 
ك يمكن زراعة من أربعين ألف إلى ستين ألف .لونها من أبيض صاؼ إلى أحمر غامق 

http://almraah.net/redirector.php?url=http://forum.mn66.com/redirector.php?url=http://i459.photobucket.com/albums/qq314/zanzoun222/somiferum.jpg


11 
 

ة من األفيوف حوالي الواحد عندما تكوف الظركؼ مالئمة , تعطي كميالهكتار شجرة في 
 .راـ كاحد من الهيركينغرامات , كىي كمية من األفيوف تكفي لتصنيع كيلو غعشرة كيلو 

نبات الخشخاش يستخلص منو األفيوف , ك من األفيوف يشتق المورفين , كمن ك 
 .17المورفين يشتق الكودائيين ك الهيركين

( مشتقة أساسان من   يذىب بعض الباحثين إلى أف كلمة ) األفيوف :18 فيوفاأل - 2
  .اليونانية ك معناىا العصارة ( Opium ) أكبيـو كلمة

ك يمكن  , ( Alkaloids ) يحتوم األفيوف على مجموعة كبيرة من القلويدات
  : تقسيم المواد المهمة الموجودة في األفيوف الخاـ إلى مجموعتين

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

كتشمػل :  : (Benzyl Isoquinolone) مجموعة إيزكبنزيل كوينولين -ب
 (Nuscapine) النوسكابين, – (Papaverine) البابافرين

ك يتم جمع األفيوف من خالؿ إحداث شقوؽ غير عميقة في أكياس بذكر النبات 
ضعة ملليمترات. ك يتم ذلك عادة في كقت متأخر من بعد بسكين خاص بذلك لعمق ب
ك تخرج عصارة لبنية بيضاء من ىذه الشقوؽ خالؿ الليل  .الظهر أك عند بداية المساء

, تتحوؿ بعد ذلك إلى لوف بني من مادة لزجة. ك تمثل ىذه الكتلة اللزجة األفيوف 
المادة بواسطة سكين غير ك يعود المزارعوف صباح اليـو التالي ك يجمعوف ىذه .الخاـ
 19 .حاد

                                                           
,   2-1ملف شامل عن المخدرات كانواعها كاشكالها كمخطرىا كطرؽ الوقاية , منتدل عالم المرأة , ص 17

 مرجع سابق .
 المرجع نفسو 18
 المرجع نفسو 19
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ك تتعدد ك سائل تعاطي األفيوف , فأكثرىا شيوعان : استحالبو تحت اللساف أثناء شرب 
القهوة , إبتالعو مباشرة مع الماء , يوضع في القهوة أك الشام أثناء إعدادىما على 

 .النار ك يستعمل تدخينان عن طريق السجاير أك الشيشة

كثيران ما يباع األفيوف على شكل قطع مستديرة ملفوفة بورؽ  :20 التعاطيطريقة 
السيلوفاف كيتم التعاطي عن طريق بلع ىذه القطع، أك إذابتها في قليل من القهوة أك 

الشام. كيعتبر تدخين األفيوف عن طريق السجائر أك الجوزة أك الشيشة من أكثر 
 الطرؽ شيوعان.

اإلنساف على األفيوف أصبح جزءان من حياتو ال يستطيع إذا تعود  :21آثار األفيوف
جسمو أداء كظائفو إال بعد تناكؿ الجرعة المعتادة. كحين ال يحصل على ىذه الجرعة 

يعاني من آالـ حادة، كتبدأ صحتو في التدىور تدريجيان كيظهر ذلك في ضمور عضالتو 
قة في عينيو كبطء كضعف ذاكرتو كقلة شهيتو للطعاـ كحدكث اضطراب في كبده كزر 

في التنفس كالنبض، كانخفاض عاـ في درجة الحرارة إلى غير ذلك من اآلثار الخطيرة 
 لهذا الوباء القاتل.

 : عبارة عن عنصر نشط يشتق من األفيوف بواسطة عملية كيماكية المورفين - 3
منشورية المواد شبو القلوية النقية الموضحة في الصور تظهر في ىيئة مواد دامعة ف

الشكل أك في شكل إبر دقيقة أك في شكل مسحوؽ بلورم ك تشبو الطباشير من حيث 
  .الملمس. ك يتراكح لونها ما بين اللوف األبيض , اللوف األسمر المصفر أك اللوف البني

ك يتواجد اليـو المورفين الذم تقل درجة قلويتو بالمقارنة مع ما كاف متواجدان في 
ك يستخدـ المورفين بطريقة نظامية في  .ظمو يتم تحويلو للهيركينالسابق كذلك ألف مع

                                                           
المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح  20

 .21ص1اف الفوزاف, جبن فوز 
 المرجع نفسو.21
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مجاؿ الصيدلة , ك من الممكن أف يجده موظفو الجمارؾ في صورة كصفات طبية أك 
  22.مواد ممنوعة مهربة

 

 
 

 ىناؾ ثالث طرؽ رئيسية لتعاطي المورفين: :23طريقة التعاطي
 الشام أك القهوة.أ ػ أف يتناكؿ عن طريق البلع في الفم كيشرب معو 

 ب ػ التدخين.
 ج ػ الحقن تحت الجلد.

اآلثار الناجمة عن المورفين تشبو تمامان اآلثار الناجمة عن األفيوف  :24 آثار المورفين
فمتعاطي المورفين يعتاد عليو كيصبح مدمنان لو فقده أصابتو أعراض كثيرة كاألرؽ كزرقة 

ي الرأس كالقيء كغير ذلك من اآلثار العينين كاألكجاع العامة في الجسم كالصداع ف
 النفسية الخطيرة.

                                                           
 المرجع نفسو 22
المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح  23

 .21ص1بن فوزاف الفوزاف, ج
 .21ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج 24
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يشتق الكودائين عمومان من المورفين ك يستعمل كمادة فعالة في  :25 الكودائين - 3
ك من الممكن أف يوجد الكودائين في شكل  .أدكية الكحة ك في بعض المسكنات

في شكل بلورات بيضاء ال رائحة لها , مسحوؽ بلورم , أقراص , كبسوالت أك 
 .محلوؿ كاألدكية المستعملة في عالج الكحة

 

 
 - ثنائي خالت المورفين –الهيركين  يشتق: الهيركيين - 4

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

حيث يتم تسخينهما معان. ك يؤدم ذلك إلى الحصوؿ على صورة غير نقية من  ,
                                                           

,   2-1كطرؽ الوقاية , منتدل عالم المرأة , صملف شامل عن المخدرات كانواعها كاشكالها كمخطرىا  25
 مرجع سابق .
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ك يتم غسل الناتج بالماء ك الكلوركفوـر إلزالة الشوائب. ثم تضاؼ كربونات .الهيركين
  .الصوديـو الستخراج جزيئات الهيركين من المحلوؿ , ثم يرشح المحلوؿ

 .ك حامض الهيدرككلوريكك تتم تنقيتو بعد ذلك بمزيج من الكحوؿ ك األثير 
 .ك يرشح المحلوؿ للمرة األخيرة للحصوؿ على ىيركين نقي

 

 
 

ك يوجد الهيركين عادة في صورة بلورية تشبو السكر المسحوؽ , الدقيق الناعم , أك 
ك يتراكح لوف الهيركين ما بين اللوف األبيض , اللوف األبيض العاجي  .مساحيق التنظيف

, اللوف الرمادم المائل للوف البني , اللوف األسمر المصفر  , اللوف الرمادم الغامق
  .أكاللوف البني , ك إف تعريضو للهواء بصورة مستمرة يجعل لونو غامقان خفيفان 

ك إف ألواف الهيركين األكركبي ك الشرقي ألواف فاتحة مما يدؿ على درجة جودتو العالية 
  26.فيوف ثالثوف مرةك مفعوؿ الهيركين أقول من مفعوؿ األ .ك تنقيتو

 ىناؾ طرؽ كثيرة الستعماؿ الهيركين منها: :27طريقة التعاطي
 عن طريق االستنشاؽ في األنف. -أ

                                                           
,   2-1ملف شامل عن المخدرات كانواعها كاشكالها كمخطرىا كطرؽ الوقاية , منتدل عالم المرأة , ص 26

 مرجع سابق .
المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح  27

 .22ص1بن فوزاف الفوزاف, ج
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 الحقن تحت الجلد.-ب 
 التدخين. -ج 

الذم يعتاد تعاطي الهيركين كيصاب بالضعف الجسماني الشديد  :28 آثار الهيركين
 الدائم الذم يطارده. كفقداف الشهية للطعاـ كالمعاناة من األرؽ كالخوؼ

كمتى فقد الجرعة المعتادة منو أصيب باإلعياء الجسماني الشديد كالتشنج كاإلسهاؿ 
 كاآلالـ في الظهر كالحمى كالغثياف كتصلب العضالت.

 الكوكايين منبو طبيعي قوم يستخرج من أكراؽ أشجار الكوكا:  الكوكايين - 5
(Erythroxylon coca) .عن شجيرات مزدىرة ذات  ك اشجار الكوكا عبارة

حجم متوسط تزرع اساسان على سفوح جباؿ األنديز ك في حوض األمازكف ك باألخص 
في بيرك ك بوليفيا ك كولومبيا , ك أيضان في تايواف ك جاكه ك بعض مناطق الهند 

% من مادة  56يحتوم الكوكايين الخاـ أك عجينة الكوكا على حوالي  .كأفريقيا
 كحضير الكوكايين بإذابة أكراؽ الكوكا الجافة في حامض الكبريتيك الكوكايين. ك يتم ت

. ك بعد ذلك تتم معالجة عجينة الكوكا بمحلوؿ من  ثم تعالج بكربونات الصوديـو
حامض الهيدرككلوريك , ك تتم لو معالجة أخرل للحصوؿ على مادة كلوريد الكوكايين 

ن الذم يستخدـ ألغراض طبية الذم يباع في األسواؽ للمتعاطين. إال أف الكوكايي
 .29يعالج بطرؽ أخرل

                                                           
 .22ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي  , ج 28
,   2-1ملف شامل عن المخدرات كانواعها كاشكالها كمخطرىا كطرؽ الوقاية , منتدل عالم المرأة , ص 29

سابق , المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة  مرجع
 .22ص1الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف, ج
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الكوكايين من أكراؽ شجرة الكوكا , إذ يتم حصاد  الستخراجك ىناؾ أسلوب أخر 
محصوؿ أكراؽ الكوكا ك ىي في حجم اإلبهاـ كل ثالث أك أربع شهور , ثم تجفف ك 

ترسل إلى المصانع البدائية المجاكرة , حيث تغسل األكراؽ في مزيج من الماء ك 
  .محلوؿالكيركسين ك كربونات الكالسيـو , إلى أف يخرج معجوف الكوكايين من ال

ثم يجفف المعجوف في الشمس أك على نار ىادئة , ك يتم تصديره بعد ذلك إلى أحد 
 .المصانع األكثر تنقية ك ذلك لتنقية الكوكايين

http://almraah.net/redirector.php?url=http://forum.mn66.com/redirector.php?url=http://i459.photobucket.com/albums/qq314/zanzoun222/CRAK.jpg
http://almraah.net/redirector.php?url=http://forum.mn66.com/redirector.php?url=http://i459.photobucket.com/albums/qq314/zanzoun222/CRAK.jpg
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 تعاطي الكوكايين يتم عن طريق: :30طريقة التعاطي 

 أ ػ أخد شيء يسير من مسحوقة كشمو.
 ب ػ أخده عن طريق الحقن في الجلد.

 الكوكا. ج ػ تدخين عجينة
 لو آثار خطيرة على متعاطيو من أىمها: :31 آثار الكوكايين

 أ ػ اإلدماف.
 ب ػ الهلوسة السمعية كالجنوف كاالضطرابات العقلية.

 ج ػ اضطرابات كظيفة القلب كالجهاز التنفسي.
 د ػ الوفاة المفاجأة.

نبات   (Cannabis Sativa)المسمى (Hemp)نبات القنب:  القنب - 6
برم ينمو تلقائيان أك يزرع , كيتراكح طوؿ شجيرتو بين متر كاحد ك مترين ك نصف , تبعان 
لجودة األرض , ك ىطوؿ األمطار, ك أكراقو طويلة ك خفيفة تتجمع على شكل مركحة 

                                                           
المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح  30

 .23ص1بن فوزاف الفوزاف, ج
 .23ص1درات في الفقو اإلسالمي , مرجع سابق, جالمخ 31

http://almraah.net/redirector.php?url=http://forum.mn66.com/redirector.php?url=http://i459.photobucket.com/albums/qq314/zanzoun222/e5797dee.jpg
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بمعنى أف ىناؾ شجيرات ذكرية ك  , ك متبادلة على الساؽ , أما أزىاره فهي كحيدة
كزىر النبات  .الحجم منتظمة , ذات غالؼ زىرم أخضر اللوفصغيرة  –أخرل أنثوية 

المؤنث ىو الذم يحتوم على البذكر ك ينتج في الوقت نفسو مادة راتنجية تمتاز عن 
 , Cannabinol) سائر النبات باحتوائها على اكبر نسبة من المخدر

Tetrahydrocannabinol-THC-) ,  أما الشجيرات الذكرية فتزىر
على بذكر ك ال تنتج المادة الراتنجية كاألنثى كتحتوم أجزاؤىا على  كلكنها تحتوم

 .32 نسبة ضئيلة من المادة المخدرة
 

 
 
 
 

                                                           
,   2-1ملف شامل عن المخدرات كانواعها كاشكالها كمخطرىا كطرؽ الوقاية , منتدل عالم المرأة , ص 32

 مرجع سابق ,
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ك يتم إستخراج الحشيش بضغط المادة الراتنجية في نبات القنب , ك ىناؾ طرؽ عدة 
ة لحصاد ىذه المادة الراتنجية منها : ضرب النبات الجاؼ على الحائط في غرفة مغلق

http://almraah.net/redirector.php?url=http://forum.mn66.com/redirector.php?url=http://i459.photobucket.com/albums/qq314/zanzoun222/canabis8.jpg
http://almraah.net/redirector.php?url=http://forum.mn66.com/redirector.php?url=http://i459.photobucket.com/albums/qq314/zanzoun222/canabis8.jpg
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 ., ثم جمع المسحوؽ من على الحائط ك األرض ك السقف ك من أجساـ العاملين
ك عادة ما يكوف الحشيش النقي بني قاتم , ك يليو في النقاء الحشيش ذك اللوف البني 

  .المائل إلى اإلخضرار , أك المائل إلى اللوف الرمادم
قاتم , ك ال تذكب  أما الحشيش السائل أك زيت الحشيش فهو مادة لزجة لونها أخضر

 .في الماء
ك يتم إنتاجها عن طريق إذابة الحشيش في محلوؿ كحوؿ , ثم يسخن المحلوؿ إلى 

 .33درجة التبخر , ثم يكثف بعد ذلك للحصوؿ على السائل
 

 
 
 

                                                           
 المرجع نفسو 33

http://almraah.net/redirector.php?url=http://forum.mn66.com/redirector.php?url=http://i459.photobucket.com/albums/qq314/zanzoun222/b4720dc9.jpg
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يتعاطى الحشيش أك الماريجوانا إما بالتدخين لوحدىما أك بمزجهما  :34طريق التعاطي
ألحياف )الشيشة( في التدخين كفي بعض المجتمعات بالتبغ كما تستعمل في بعض ا

يتناكؿ الحشيش بعد خلطة مع الشام أك قد يضاؼ إلى الحلول أك أنواع أخرل من 
 الطعاـ.

من آثارىما الخطيرة ارتفاع في دقات القلب كاحتقاف العينين  :35اآلثار الناجمة عنهما
 في الشعب الهوائية. كجفاؼ بالفم كرعشة في اليدين كىبوط في ضغط الدـ كالتهاب

القات نبات ذك أكراؽ كشجيرات صغيرة دائمة الخضرة، كيتراكح طوؿ  : القات – 7
الشجرة ما بين المتر إلى المترين، إال أنها عادة تيقلَّم إذا زادت عن المترين ليسهل 

جنيها، كتزرع شجيرات القات متباعدة عن بعضها، كاألكراؽ ىي الجزء الهاـ في 
ة تلك التي على قمتو، كىي ناعمة الملمس مصقولة من الجهة العليا، النبات، كخاص

 . كلونها أخضر غامق، كليس لها رائعة مميزة

                                                           
المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ صالح  34

 .19ص1بن فوزاف الفوزاف, ج
 .20ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , مرجع سابق, ج 35
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تمضغ أكراؽ القات الطرية كأطراؼ النبات مضغان بطيئان في الفم  :36طريقة التعاطي

بغرض استخالص العصارة من النبات كبلعها كتستمر فترة المضغ لمدة طويلة حيث 
في كل مرة كميات أخرل من القات الطرم لحدكث التأثير المنشود كيشرب تضاؼ 

معو عادة ماء أك كوال أك أم مشركب غازم لتحلية مذاقو، كإذا عدـ القات الطرم 
 استعمل مسحوؽ القات المجفف.

تعاطي القات يؤدم إلى الشعور بالخفة كالنشاط كالثرثرة كتحسين  :37آثار القات
كالتهيج كاألرؽ كباستمرار تعاطي القات يدخل الشخص في  االندماج مع األصدقاء

دائرة االعتماد النفسي الذم يتميز بالحاجة الملحة في الحصوؿ على القات كيصاب 
المدمن بعدة أعراض صحية منها تمدد حدقة العين، اإلسراع في ضربات القلب، 

الضعف الجنسي ارتفاع ضغط الدـ، احتقاف الملتحمة، الصداع كفقد الشهية للطعاـ، 
                                                           

 .22ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج 36
 .22ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج 37
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 الذم ينتهي بالعجز الكلي في مراحلو المتأخرة.
جوزة الطيب : ىناؾ نباتات مخدرة طبيعية عديدة منها جوزة الطيب كتزرع في  - 8

 .38بعض البلداف مثل الهند. كأشجارىا كبيرة كالمادة المستخدمة منها ىي ثمارىا

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

 الشام، أكتستنشق باألنف.

                                                           
 .23فسو , صالمرجع ن 38
 .24المرجع نفسو , ص 39
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لجوزة الطيب أضرار صحية خطيرة فهي تثير المعدة كتنشف الفم  :40آثار جوزة الطيب
 كتجلب العطش، كلها تأثير ىلوسي.

فكثير  ,:كل عقار طبي يساء استخدامو يؤدم إلى التسمم41المذيبات الطيارة  - 9
ما اكتشفت ألغراض طبية بحتة لكنها خرجت إلى من المخدرات المستعملة حاليان أكؿ 

الشارع كأسيء استخدامها كأصبحت كباء يهدد الصغار قبل الكبار، ىناؾ مواد كثيرة 
اآلف تعتبر من لواـز الحياة كمع ذلك استخدمت على شكل مخدرات للتلذذ كالشهوة 

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

 منها يتم استنشاقو حسب نوعيتو.
متعاطي المذيبات الطيارة يشعر بالدكار كاالسترخاء  :43 آثار المذيبات الطيارة

كالهلوسة البصرية كالغثياف كالقيء كقد تحدث الوفاة فجأة كقد عرفنا شبابان توفوا فجأة 
 بسبب الغراء .

 

 

                                                           
 .24المرجع نفسو , ص 40
 كما بعدىا. 26كما بعدىا. المخدرات بداية النهاية ص 117المخدرات كالعقاقير المخدرة ص 41
 .24المرجع نفسو , ص 42
 .24المرجع نفسو , ص 43
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يتم التركيج للمخدرات الرقمية من خالؿ المخدرات الرقمية أك اإللكتركنية :  – 10

ملفات صوتية يتم تحميلها من مواقع إلكتركنية بمقابل مادم من أجل اإلدماف النفسي 
, كتلحق المخدرات الرقمية لمتعاطيها نفس الضرر الذم تلحقو المخدرات التقليدية 
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نساف بعدما التي تؤثر على ردة فعل الدماغ بخلق حالة من االسترخاء أك القوة عند اإل
تتسبب في إفراز غير طبيعي للمادة المنشطة للمزاج كالتي تؤدم إلى تحطم الخاليا 

العصبية كاإلصابة بالتشنجات أك اإلعاقة العقلية كتؤدم إلى االنعزاؿ عن الواقع 
 .  44كالسعي إلى النشوة الزائفة كحدكث عطب للجهاز السمعي

لرقمية ىي مخدرات ال تتعاطى بالحقن من خالؿ ما سبق يمكن القوؿ بأف المخدرات ا
أك االستنشاؽ أك التدخين كإنما باالستماع ألصوات عبر األنترنت تؤثر على الدماغ 

كالمخ فتتسبب في تغير مزاج الشخص المستمع كتجعلو فاقدان للوعي , مما يؤثر ذلك 
بشكل سلبي على الجهاز السمعي كتحدث نفس األضرار التي تلحقها المخدرات 

رل , كبلغة أحد المختصين في الفيزياء : فهي عبارة عن ملفات صوتية مخزنة األخ
بصيغة تشغيل خاصة , طورتها أحد المواقع التجارية باستخداـ تقنية مفتوحة المصدر 
كتسوقها تحت اسم المخدرات الرقمية , كتتراكح المدة الزمنية لكل ملف صوتي بين 

لفات كتشغيلها من خالؿ تطبيق خاص دقيقة , كيمكن تحميل ىذه الم 40إلى  30
ألنظمة التشغيل لالستماع لهذه الملفات عن طريق الهواتف الذكية كاألجهزة اللوحية ,  

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

                                                           
 المرجع نفسو . 44
بحث منشور على النت  المخدرات الرقمية كغياب التشريع كالبحث العلمي , صالح الناجم , 45

2014-11-news/516267/26-http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait  ,  
جامعة الشريعة كاالقتصاد , كلية الشريعة كاالقتصاد . كانظر أيضان : المخدرات الرقمية , ياسين جبيرم , مجلة 

  ., العدد الثامن 578- 577األمير عبد القادر بقسنطسنة , ص
46
 drugs.weebly.com/-http://digital 

http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/516267/26-11-2014
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/516267/26-11-2014
http://digital-drugs.weebly.com/
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 47كأماكن انتشارىا  مناطق إنتاج المخدراتالمبحث الثالث : 
 .أكال : األفيوف كالهيركين

 -:أمكن تقسيم مناطق إنتاج األفيوف كالهيركين إلى ثالثة مناطق رئيسية ىي
 :إقليم الهالؿ الذىبي

% من إنتاج 60يقدر اإلنتاج السنوم  –تركيا  –باكستاف  –إيراف  –كيشمل دكؿ 
 "ـ1982لعاـ العالم " حسب تقدير إدارة مكافحة المخدرات األمريكية 

 : إقليم المثلث الذىبي
                                                           

,أخمد عزة ,منتديات الساحر   اسبابو -أماكن استخرجها  -انواعها  -المخدرات )اضرارىا  47
mandoo.yoo7.com/t16-http://elsa7er-,  4:33 - 2008يونيو  28السبت  ماندكك,
topic 1, المخدرات عوامل انتشارىا كآثارىا , كاميراف حامد كيراف , ص-é  مجلة الحوار سياسية ثقافية

 ـ .2012أكت 11ر بتاريخ عامة , أربيل , العراؽ , عدد إلكتركني , نش
 

http://elsa7er-mandoo.yoo7.com/t16-topic
http://elsa7er-mandoo.yoo7.com/t16-topic
http://elsa7er-mandoo.yoo7.com/t16-topic
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% من إنتاج العالم 15بورما ، كيقدر اإلنتاج بنحو  –الكس  –تايالند  –كيشمل دكؿ 
  . باكستاف –تركيا  –الهند  –إيراف  –. باإلضافة إلى أفغانستاف 

تعتبر من الدكؿ الحديثة العهد بإنتاج كزراعة المخدرات ككصل معدؿ  : المكسيك
 .% من إنتاج العالم تقريبا25 األنتاج بنحو

يكاد ينحصر اإلنتاج في جنوب ككسط أمريكا الوسطى كتضم كل من  :ثانيا : الكوكايين
بيرك ، كيهرب اإلنتاج إلى الواليات المتحدة األمريكية ، كتنتج   –بوليفيا  –كولومبيا 

 . كولومبيا كحدىا نصف إنتاج العالم من الكوكايين
 :"شيش " القنب الهندمثالثا: الميراجوانا كالح

 –باكستاف  –يزرع القنب الهندم في كولومبيا كجاميكا كالمكسيك كما يزرع في لبناف 
المغرب ، كتأتي باكستاف في مقدمة دكؿ العالم إنتاجا للحشيش كيصل إنتاجها إلى 

 .% من إنتاج العالم41
كينيا، كالصوماؿ، ييزرع القات بكثرة في اليمن الشمالي كالجنوبي، ك  رابعان : القات :

 . كأثيوييا، كيقاؿ إنو كرد إلى اليمن منها

 48البحث الرابع : أسباب انتشار المخدرات
كانتشارىا كضعف الترابط ىناؾ عدة أسباب تؤدم باإلنساف الى التعاطي للمخدرات 

األسرم بسبب التوتر في العالقات األسرية كالمشاكل العائلية بسبب محدكدية الدخل 
البطالة ذا كالتفاىم بين األزكاج أك فقداف منصب العمل ك التسرب المدرسي ك أك عدـ 

الفشل ك الفراغ القاتل ، ك اإلصابة ببعض األمراض النفسية ك الهركب من الواقع ، ك 
                                                           

 التعاطي للمخدرات أسبابو كآثاره كعالجو , عبد الملك مركاف ,مجلة دريوش سيتي ,  48
12/09/2011 14:58 http://www.driouchcity.netl : الوقاية من األمراض  , انظر أيضان

, مرجع سابق . كانظر أيضان : المخدرات كالمؤثرات العقلية  45االجتماعية , رىاف الوساطة االجتماعية , ص
 95-83أسباب التعاطي كأساليب المواجهة , عبد اإللو بن عبد اهلل المشرؼ ك رياض بن علي الجوادم , ص 

 ودية .ـ , الرياض, السع2011-ىػ1432, الطبعة األكلى ,

http://www.driouchcity.netl/
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عدـ القدرة على في مواجهة أعباء الحياة المتعلقة أساسان بالدراسة كالعمل كالزكاج ك 
، ك كثرة الهمـو ك المشاكل ك كالغزك الثقافي رجية  التحمل ك التصدم للمؤثرات الخا

مية ، كغياب اإلنحراؼ عن تعاليم الشريعة اإلسال غياب الوازع الديني كسوء التربية ، ك 
عدـ مراقبة القاصرين في الشوارع ك السلطة األبوية الفعلية من حيث مراقبة األبناء ك 

البيار ك األنترنيت ...الخ ( ك   المؤسسات التعليمية ك بعض أماكن اللعب ك التسلية )
كثرة المركجين لها ، ككفرتها في السوؽ بأثماف مناسبة بسبب سهولة التنقل بين الدكؿ 

، ككجود شبكات دكلية متخصصة في تهريبها ، ىناؾ أيضا أسباب كراثية التي تتجلى 
 ، في تعاطي أحد أقارب المدمن للمخدرات ، أك كاف قد سبق لو أف كاف من المدمنين

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

 : عالقة المخدرات باآلفات االجتماعية حور الثانيالم

ال يخفى على أحد ما تواجهو المجتمعات في : عامة عن اآلفات االجتماعية  مقدمة
ىذا العصر من آفات اجتماعية ,زعرعت كياف األسر , كتوشك أف تقضي على األمم ؛ 
ألنها تقضي على الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية تأثيران سلبيان , كظهرت في 

عية متعددة المجتمع الجزائرم عالمات مرض بدأ يسرم في كيانو في شكل أزمة اجتما
القبيحة اشكاؿ , حيث شهد تراجع تدريجي في القيم األخالقية كانتشار األعماؿ 

يوميان المحيط االجتماعي كمن بين ىذه األمراض نذكر العنف التي تقتحم كالضارة 
بمختلف أشكالو كالسرقة كالتسوؿ كجرائم االختطاؼ كاإلدماف على المخدرات , لذا 
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معالجة األسباب كالحد من ىده اآلفات االجتماعية  كجب دؽ ناقوس الخطر من أجل
49. 

 المبحث األكؿ : بعض العوامل المؤدية إلى ظهور اآلفات االجتماعية

 التفكك األسرمظهور اآلفات االجتماعية في أم مجتمع مرده إلى عدة عوامل منها : 
, البطالة , العنف , االضطرابات النفسية , انتشار اإلعالـ السلبي , الفقر ,غياب 

 الوازع الديني كضعف اإليماف .....إلخ . 

 جتماعيةالاالعصر آفة المخدرات  المبحث الثاني :

تعتبر من أخطر األزمات إف انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات في الوقت المعاصر 
التي تعاني منها الدكؿ المتحضرة كالنامية فهي فضال عن آثارىا االجتماعية كاألمنية 

بالنسبة للفرد فإف لها آثاران على المجتمع ككل , لما تحملو من أخطار على الصحة 
كعلى حياة الفرد الذم من المفترض أف يكوف لو دكر إيجابي داخل المجتمع إذ 

حالة النفسية كالعقلية يؤدم إلى انهيار ال يتحوؿ إلى دكر سلبي كعدكاني , مما
كالجسدية لو ,كما داـ األمر كذلك فإف جميع الدكؿ متفقة على مدل خطورة ظاىرة 

, كأصبح تعاطي ىذه اآلفة مشكلة تشغل باؿ المخدرات كتعاطيها في مجتمعاتنا 
الحكومات كالدكؿ ككذا المنظمات الوطنية كالدكلية , كصارت تخصص لمكافحتها 

ت بشرية كمادية معتبرة , كنتيجة لخطورتها أيضان أخذت تعقد كالوقاية منها إمكانيا
لبحثها كمناقشة مظاىرىا كأضرارىا المؤتمرات كالندكات كما تسن القوانين لها مع 

 .50كما ىو الحاؿ في بالدنا الجزائرإجراء التعديالت المتالحقة  

                                                           
 , مرجع سابق . 42الوقاية من األمراض االجتماعية رىاف الوساطة االجتماعية , ص 49
 .المرجع نفسو50
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 51 ثالث :الوقاية من ىذه اآلفات عمومان كالمخدرات خصوصاالالمبحث 

يمكن عالج ىذه اآلفات انطالقان من األسرة ثم المجتمع , كذلك بتحسين معاملة 
الفرد طفال كمراىقا كشابا , كإشباع حاجاتو إلى الدفئ كالجناف كالشعور باالنتماء 
ىابان األسرم كالوطني , كبأنو مقبوؿ ال منبوذ من قبل المحيطين بو كبأف لو قيمة كدكران 

مجتمع , كأف أمامهم الكثير من الفرص المشركعة للتعبير عن يلعبو في حياة األسرة كال
ذكاتهم كتوكيده كإثبات كجودىم كتحقيق شعورىم بالثقة في أنفسهم كفي المجتمع 

 الذم يعيشوف فيو كملء أنفسهم باألمل كالتفاؤؿ كاالنشراح.

ذه كال شك أف لديننا الحنيف كتعاليمو السمحاء الدكر األعظم في تربية القرد على ى
القيم العليا كالمثل األخالقية كاإليماف الركحي كالقلبي كالخلقي الخالي من الدنس 
كالشوائب , ذلك اإليماف الذم يقود إلى التمتع بالحياة السوية كبالصحة النفسية 

 كالعقلية .

كما أف للوقاية من ىذه اآلفات , يتعين االعتناء بالمدرسة كجعلها تلعب دكرىا الهاـ 
حياة الفرد كليس فقط بوصفها قوة كقائية يمكن أف تحوؿ بين الفرد كبتميز في 

كاإلجراـ أك كقوة عالجية من الممكن أف تلعب دكران ناجحان في تقويم الفرد مع إعطاء 
, كإعطاء أىمية  التربية المكانة التي تستحقها في المدارس كتطوير المناىج العلمية 

 كبرل للتربية اإلسالمية .

آلفات االجتماعية التي عششت في مجتمعنا , توفير العمل كالشغل كللوقاية من ا
كالقضاء على البطالة كذلك بخلق مناصب شغل لخريجي الجامعات كحاملي 

الشهادات باعتبار ذلك حق كفلو الدستور ككذا توفير الظركؼ المعيشية لمن بلغوا سن 

                                                           
 79المرجع نفسو , ص 51
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عنو نهائيان , كما يتطلب العمل كحتى الذين ال يستطيعوف القياـ بو ككذلك الذين عجزكا 
األمر أيضان توفير المسكن كالذم عن طريقو يمكن القضاء كالتقليل من العزكبية كمن 

 التشرد للبعض.

في التوعية باألخطار كاألضرار التي تصيب كالمسجد كما ال ينبغي إىماؿ دكر اإلعالـ 
لخطب كالدركس كاالفرد كالمجتمع على السواء مع كثرة الندكات كالموائد المستديرة 

 الدينية .

كما أنو بالنسبة آلفة المخدرات كالمؤثرات العقلية على الدكلة القياـ بإنشاء 
المصحات الخاصة بالمستهلكين قصد إزالة ىذه السمـو كالتوعية الدائمة كالمستمرة 

 باألخطاء كاألضرار التي تصيب الفرد كالمجتمع .

إعادة النظر في الجزاءات الجنائية  كما ال ننسى للوقاية من ىذه اآلفات ,ضركرة
التقليدية كتستهدؼ إعادة التأىيل االجتماعي كال يمكن أف يتحقق ىذا إال إذا قامت 

 .52 الدكلة بواجبها في إزالة أسباب ىذه اآلفات

تحديد العوامل كاألسباب التي خاتمة : للوقاية من ىذه اآلفات فإف األمر يستدعي 
امل اقتصادية كاجتماعية كتربوية كثقافية كإعالمية تسببت في انتشارىا فهناؾ عو 

كالعالج يقتضي العمل على استثمار جميع الفضاءات األسرية كالتربوية كالدينية 
 كاإلعالمية كالثقافية كالصحية كالقضائية .
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 : األحكاـ الشرعية للمخدراتور الثالثالمح

اختلػػػف أىػػػل العلػػػم رحمهػػػم اهلل فػػػي  التكييػػػف الفقهػػػي للمخػػػدرات :المبحػػػث األكؿ: 
تكييف ىذه المخدرات ىل ىػي مػواد مسػكرة تلحػق بالمسػكرات؟ أـ ىػي مػواد مخػدرة 
 فقػػػػػػػػػط كال تلحػػػػػػػػػق بالمسػػػػػػػػػكرات؟ كلهػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػوالف مشػػػػػػػػػهوراف ىمػػػػػػػػػا:

كلػذا تعتبػر أنواعػان مػن  القوؿ األكؿ: ذىب بعض أىل العلم إلى أف ىذه المػواد مسػكرة،
متناكلهػػػا كػػػل األحكػػػاـ التػػػي تطبػػػق علػػػى شػػػارب الخمػػػر الخمػػػر كيجػػػب أف يطبػػػق علػػػى 

الشػتراكهما فػػي علػة الحرمػػة كىػي ػ اإلسػػكار ػ كمػػن ىػؤالء مػػن يػرل أف التخػػدير الػػذم 
يلحػػق بػػاألطراؼ كالحػػواس لمتنػػاكؿ ىػػذه المػػواد ىػػو أثػػر آخػػر مػػن جملػػة آثارىػػا الكثيػػرة 

-ذا الػػرأم . كممػػن يػػرل ىػػ53السػػيئة التػػي تجعلهػػا أكثػػر شػػران كأعظػػم ضػػرران مػػن الخمػػر
 :54-إلحاقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

ػػػ الحػػافن ابػػن حجػػر العسػػقالني الػػذم يقػػوؿ فػػي كتابػػو فػػتح البػػارم :"كأسػػتدؿ بمطلػػق 1
قولو )صل اهلل عليو كسلم(: )كل مسكر حراـ( على تحريم ما يسكر كلو لم يكن شرابان 
فيدخل في ذلك الحشيشة كغيرىا كقػد جػـز النػوكم كغيػره بأنهػا مسػكرة كجػـز آخػركف 

مخدرة كىو مكابرة ألنها تحدث بالمشاىدة ما يحدث الخمر من الطرب كالنشوة  بأنها
 55.56كالمداكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاإلنهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا "

ػػػ شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة يقػػوؿ فػػي فتاكيػػو عػػن الحشيشػػة: "كأمػػا الحشيشػػة الملعونػػة 2
ل المسكرة فهي بمنزلة غيرىا من المسكرات كالمسكر منها حراـ باتفاؽ العلماء. بل كػ

                                                           
 .40ص1. المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج59، 58المخدرات بين الطب كالفقو ص 53
 .41ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج 54
 .38ص 10فتح البارم ج 55
 30ص 9المجموع ج 56
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 .57مػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػل العقػػػػػػػػػل فإنػػػػػػػػػو يحػػػػػػػػػـر أكلػػػػػػػػػو كلػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػم يكػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػكران كػػػػػػػػػالبنج"
كيقػػػػوؿ عنهػػػػا فػػػػي موضػػػػع آخػػػػر: ". . . ككانػػػػت ىػػػػذه الحشيشػػػػة الملعونػػػػة مػػػػن أعظػػػػم 
المنكرات كىي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه كالمسكر شػر منهػا مػن كجػو 

ديوثػػة كتفسػػد آخػر فإنهػػا مػػع أنهػػا تسػػكر آكلهػػا حتػػى يبقػػى مصػػطوال تػػورث التخنيػػث كال
 .58المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاج. . ."

ػ الزركشي رحمو اهلل يقوؿ في زىر العريش فػي تحػريم الحشػيش: "كالػذم أجمػع عليػو 3
 .59األطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحواؿ النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة. . . "

كقاؿ في موضػع آخػر: " . . كأمػا الفقهػاء فقػد صػرحوا بأنهػا مسػكرة. . . إلػى أف قػاؿ: 
 .60كال يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا"

ػ المنوفي من المالكية :قػاؿ صػاحب تهػذيب الفػركؽ: ). . . اتفػق فقهػاء أىػل العصػر 4
علػػى المنػػع مػػن النبػػات المعػػركؼ بالحشيشػػة التػػي يتعاطاىػػا أىػػل الفسػػوؽ أعنػػي كثيرىػػا 
المغيػػب للعقػػل.....كاختلفوا بعػػد ذلػػك فػػي كونهػػا مفسػػدة للعقػػل مػػن غيػػر سػػكر فتكػػوف 

وف نجسػة كيجػب فيهػا الحػد قػوالف. . . إلػى طاىرة كيجب فيها التعزير أك مسػكرة فتكػ
أف قاؿ: كالثاني للمنوفي قاؿ: يبيعوف لها بيوتهم فدؿ على أف الهم بها طربان كفرحان. . . 

 .61كىذا يقتضي أنها مسكرة فإنهم يصفونها بذلك في كتبهم. . . (

                                                           
 .204ص 34مجموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية ج 57
 .205ص 34مجموع فتاكل شيخ اإلسالـ من ج 58
 .101زىر العريش ص 59
 .103ػ 102زىر العريش ص 60
 .214ص 1تهذيب الفركؽ بهامش الفركؽ ج 61
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ػ ابن حػـز رحمػو اهلل حيػث قػاؿ فػي المحلػى: ". . . كػل شػيء أسػكر كثيػره أحػدان مػن 5
النػػػاس فالنقطػػػة فيػػػو فمػػػا فوقهػػػا إلػػػى أكثػػػر المقػػػادير خمػػػره حػػػراـ ملكػػػو كبيعػػػو كشػػػربو 

 .62يكراف. . . (سعنب كنبيذ التين كشراب القمح كالكاستعمالو على أحد كعصير ال

زىػر القطػن فإنػو قػوم  63ػ ابػن عابػدين رحمػو اهلل قػاؿ فػي حاشػيتو: ". . . أقػوؿ كمثلػو6
رة فهػذا كلػو كنظػائره يحػـر اسػتعماؿ القػدر المسػكر التفريج يبلغ اإلسكار كما في التذك

منػػو دكف القليػػل كمػػا قػػدمناه فػػافهم كمثلػػو بػػل أكلػػى البػػرش كىػػو شػػيء مركػػب مػػن البػػنج 
 .64كاألفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف كغيرىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. . "

كيتضػػح مػػن ىػػذه النقػػوؿ عػػن ىػػذه الطائفػػة الجليلػػة مػػن أىػػل العلػػم كىػػم الػػذين عاصػػركا 
كأف متناكلهػا ينبغػي أف يتناكلػو كعيػد الخمػر  ظهور ىذه المواد أنهم يقولوف بأنها مسػكرة

 المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريم.
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػض ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤالء بأدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػة منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا:

ٍمػػػًر "ػػػػ قولػػػو تعػػػالى: 1 اكىةى كىاٍلبػىٍغضىػػػاءى ًفػػػي اٍلخى ػػػنىكيٍم اٍلعىػػػدى ػػػٍيطىافي أىٍف ييوًقػػػعى بػىيػٍ ػػػا ييرًيػػػدي الشَّ ًإنَّمى
ٍيًسػػػػػػػػًر كىيىصيػػػػػػػػدَّكيٍم  ػػػػػػػػوفى كىاٍلمى ػػػػػػػػٍل أىنٍػػػػػػػػػتيٍم مينتػىهي  .65"عىػػػػػػػػٍن ًذٍكػػػػػػػػًر اللَّػػػػػػػػًو كىعىػػػػػػػػٍن الصَّػػػػػػػػالًة فػىهى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك رىٍت أىٍبصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارينىا"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 2 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سي  .66"ًإنَّمى
كىذه دليل على أف الحشيشة مسكرة إذ معنى اإلسكار تغطية العقل كمعنى سكرت ىنا 

إذا سػكر( غطيت. قاؿ ابن منظػور: ). . . كػأف العػين لحقهػا مػا يلحػق شػارب المسػكر 

                                                           
 .1098مسألة  562ص 7المحلى ج 62
محرمات التي ذكرىا المؤلف مثل الحشيش كالبنج كاألفيوف كجوزة الطيب. الضمير يعود على بعض ال 63

 .43ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج
 .458ص 6حاشية ابن عابدين ج 64
 .91سورة المائدة: اآلية  65
 .15سورة الحجر: اآلية  66
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 .67كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد استشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد باآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها
كػػل مسػػكر خمػػر ككػػل خمػػر "ػػػ عػػن ابػػن عمػػر رضػػي اهلل عنهمػػا عػػن النبػػي )ص( قػػاؿ: 3

 .68"حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ
 كقػػػػػػػػػػد ركل الحػػػػػػػػػػديث بركايػػػػػػػػػػات متعػػػػػػػػػػددة كلهػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػذا المعنػػػػػػػػػػى.

ػ كأيضان فإنها تصد عن ذكر اهلل كعن الصالة كما كاف ىذا كصػفو كػاف حرامػان كػالخمر، 4
ـي عىلىٍيًهٍم اٍلخىبىاًئثى " تعالى: كقد قاؿ اهلل  .69"كىييحىر 

ػ كقد دؿ العقل على أنو يحػدث عنػد تناكلهػا حالػة لػم تكػن قبػل تناكلهػا فتلػك الحالػة 5
 .70ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادئ تغييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
كقػد  القوؿ الثاني: كذىب بعض أىل العلم إلػى أف ىػذه المػواد مخػدرة كليسػت مسػكرة

 انتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم:
 القرافػػػػي مػػػػن المالكيػػػػة. فقػػػػاؿ: إنهػػػػا مخػػػػدرة كليسػػػػت مسػػػػكرة لػػػػوجهين:ػػػػػ اإلمػػػػاـ 1

أ ػ  نجدىا تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كاف فصاحب الصفراء تحدث لو حػدة 
كصػػػاحب الػػػبلغم تحػػػدث سػػػباتان كصػػػمتان كصػػػاحب السػػػوداء تحػػػدث لػػػو بكػػػاء كجزعػػػان 

ه كمنهم مػن يشػتد كصاحب الدـ تحدث لو سركران بقدر حالو فتجد منهم من اشتد بكاؤ 
صػػمتو. كأمػػا الخمػػر كالمسػػكرات فػػال تكػػاد تجػػد أحػػدان ممػػن يشػػربها إال كىػػو نشػػواف 
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت.

ب ػ  نجد شراب الخمر تكثر عربدتهم ككثوب بعضػهم علػى بعػض بالسػالح كيهجمػوف 
 شػػاعر:علػػى األمػػور العظيمػػة التػػي ال يهجمػػوف عليهػػا حالػػة الصػػحو كىػػو معنػػى قػػوؿ ال
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 كنشػػػػػػػػػػػػػػػػربها فتتركنػػػػػػػػػػػػػػػػا ملوكػػػػػػػػػػػػػػػػان ...     ... كأسػػػػػػػػػػػػػػػػدان مػػػػػػػػػػػػػػػػا ينهنهنػػػػػػػػػػػػػػػػا اللقػػػػػػػػػػػػػػػػاء
كال نجد أكلة الحشيش إذا اجتمعوا يجرم بيػنهم شػيء مػن ذلػك كلػم يسػمع عػنهم مػن 
العوائد ما يسػمع عػن شػراب الخمػر بػل ىػم ىمػدة سػكوت. . . إلػى أف قػاؿ: )فلهػذين 

ت كال أكجػػب فيهػػا الحػػد كال الػػوجهين أنػػا أعتقػػد أنهػػا مػػن المفسػػدات ال مػػن المسػػكرا
 .71أبطػػػػػػػػػػػػػل بهػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػالة بػػػػػػػػػػػػػل التعزيػػػػػػػػػػػػػز الزاجػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػن مالمسػػػػػػػػػػػػػتها. . . (

ػ الشيخ محمد بػن حسػين. قػاؿ: فػي تهػذيب الفػركؽ: ). . . كاختلفػوا بعػد ذلػك فػي  2
كونها مفسدة للعقل من غير سكر فتكوف طاىرة كيجب فيها التعزير أك مسػكرة فتكػوف 

 .72نجسة كيجب فيها الحد قوالف(

ػ جاء في حاشية الدسوقي علي خليل بعد أف قرر نجاسة المسكر ككجوب الحد فيػو: 3
". . . بخػػالؼ المفسػػد كيقػػاؿ لػػو المخػػدر كىػػو مػػا غيػػب العقػػل دكف الحػػواس ال مػػع 

 .73نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الحشيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . .. فإنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىر"
ػ جاء في مواىػب الجليػل: )للمتػأخرين فػي الحشيشػة قػوالف ىػل ىػي مػن المسػكرات 4

مػػن المفسػػدات مػػع اتفػػاقهم علػػى المنػػع مػػن أكلهػػا. . . إلػػى أف قػػاؿ: ). . . كبهػػذا أك 
يندفع ما أكرده بعضهم على قولو إال المسكر من شػمولو للنبػات المغيػب للعقػل كػالبنج 

 .74كالسيكراف فإنها مفسدات أك مرقدات ال مسكرات(

الػرأم ىػو  –كىو أحد المتخصصين في فقو المخػدرات  -رجحو الدكتور الطياركالذم 
األكؿ القائػػل بأنهػػا مسػػكرة كتعطػػى حكػػم المسػػكر مػػن كػػل كجػػو ذلػػك أف المخػػدرات 
تػػػػدخل فػػػػي عمػػػػـو المسػػػػكرات التػػػػي تغيػػػػب العقػػػػل كتحجبػػػػو إذ لكػػػػل مػػػػن المخػػػػدرات 
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كالمسػػكرات تػػأثير كاحػػد حجػػب العقػػل كإذىابػػو. ثػػم إف فػػي المخػػدرات مػػن المفاسػػد 
كإثػارة العػداكة كالبغضػاء بػين النػاس كاألضرار مثل ما في الخمر من حيث إضاعة الماؿ 

كالصػػد عػػن ذكػػر اهلل تعػػالى كعػػن الصػػالة فمتعػػاطي الخمػػر أك المخػػدرات كالىمػػا يفقػػد 
كعيو كيتصرؼ تصرفات طائشة تثير الشقاؽ كالخػالؼ كالعػدكاة كالبغضػاء ثػم إف العقػل 
مناط التكليػف ككيػف لعقػل أف يسػتجيب للتكػاليف الشػرعية كقػد زاؿ بالمخػدر أك كػاد 

 .75ف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿأ
 : أدلة تحريم المخدراتالمبحث الثاني 

إف المخػػدرات أعظػػم ضػػرران مػػن الخمػػر ؛ كىػػي محرمػػة أشػػد التحػػريم بجميػػع أنواعهػػا , 
حرمها اهلل كرسولو سواء كانت نباتان أك حبوبان , أك مطعومان, أك مشػركبان , أك استنشػاقان أك 

كلقػد شػددت الشػريعة أك استماعان لموسيقى صاخبة كما في المخدرات الرقميػة , إبران , 
اإلسالمية في الزجر عنها كتحريمها ؛ لما فيها من األضرار كالتدمير كلما فيها مػن الشػر 
كلمػػا تسػػببو لمتعاطيهػػا مػػن تحولػػو إلػػى إنسػػاف شػػرير يتوقػػع منػػو اإلفسػػاد كالجريمػػة , كال 

 .76رمػػػػػػة بالكتػػػػػػاب كالسػػػػػػنة كاإلجمػػػػػػاع كالقيػػػػػػاسيرجػػػػػػى منػػػػػػو خيػػػػػػر. كالمخػػػػػػدرات مح
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب:

الَّػػًذينى يػىتًَّبعيػػوفى الرَّسيػػوؿى النَّبًػػيَّ األيم ػػيَّ الَّػػًذم يىًجديكنىػػوي مىٍكتيوبػػان ًعٍنػػدىىيٍم ًفػػي "ػػػ قولػػو تعػػالى: 1
ػػًر كىيي  ػػاىيٍم عىػػٍن اٍلمينكى هى ػػٍورىاًة كىاإًلنًجيػػًل يىػػٍأميريىيٍم بًػػاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ـي التػَّ ػػر  ػػٍم الطَّي بىػػاًت كىييحى ًحػػلل لىهي

انىػػػػػػػػٍت عىلىػػػػػػػػٍيًهمٍ  هيٍم ًإٍصػػػػػػػػرىىيٍم كىاألىٍغػػػػػػػػالؿى الَّتًػػػػػػػػي كى بىائًػػػػػػػػثى كىيىضىػػػػػػػػعي عىػػػػػػػػنػٍ  .77"عىلىػػػػػػػػٍيًهٍم اٍلخى
كىذه اآلية أخذ منها أىل العلم قاعدة كلية كىي ػ أف كل طيب مباح ككػل خبيػث محػـر 

هل من عاقػل يقػوؿ أنهػا مػن الطيػب ػ كإذا أردنا إدخاؿ المخدرات تحت ىذه القاعدة ف
                                                           

 .46-45ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج 75
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المباح ال أظن ذلك إطالقا"ن بل عامة العقالء مطبقوف على اعتبارىا من الخبيث المحػـر 
 .78لما لها من األضرار الخطيرة التي أصبحت ال تخفى على العامة فضالن عن الخاصة

ٍمػري "ػ قولو تعالى: 2 ػا اٍلخى ـي رًٍجػسه ًمػٍن يىا أىيػلهىا الًَّذينى آمىنيػوا ًإنَّمى ٍيًسػري كىاألىنصىػابي كىاألىٍزال كىاٍلمى
اكى  ػنىكيٍم اٍلعىػػدى ػػٍيطىافي أىٍف ييوًقػعى بػىيػٍ ػا ييرًيػدي الشَّ ػػٍم تػيٍفًلحيػوفى   ًإنَّمى ػًل الشَّػٍيطىاًف فىػاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكي ةى عىمى

ٍيًسػػػػًر كىيىصيػػػػدَّكيٍم عىػػػػٍن ًذٍكػػػػًر اللَّػػػػوً  ٍمػػػػًر كىاٍلمى ػػػػٍل أىنٍػػػػػتيٍم  كىاٍلبػىٍغضىػػػػاءى ًفػػػػي اٍلخى كىعىػػػػٍن الصَّػػػػالًة فػىهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى   .79"مينتػىهي

ًإٍثميهيمىا "ػ قولو تعالى: 3 ًبيره كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس كى ٍيًسًر قيٍل ًفيًهمىا ًإٍثمه كى يىٍسأىليونىكى عىٍن اٍلخىٍمًر كىاٍلمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن نػىٍفًعًهمى  .80"أىٍكبػى

ػػػػػكى "ػػػػػػ قولػػػػػو تعػػػػػالى: 4 ػػػػػوا مىػػػػػا تػىقيوليػػػػػوفى ال تػىٍقرىبيػػػػػوا الصَّػػػػػالةى كىأىنٍػػػػػػتيٍم سي تَّػػػػػى تػىٍعلىمي  .81"ارىل حى
فهذه اآليات نصت في تحريم الخمػر علػى تفػاكت فػي داللتهػا كالخمػر مػا خػامر العقػل 

 .82أم سػػػػػػػػػػتره كغطػػػػػػػػػػاه كىػػػػػػػػػػذا المعنػػػػػػػػػػى موجػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػي المخػػػػػػػػػػدرات بػػػػػػػػػػل أشػػػػػػػػػػد 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً "ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 5  .83"كىال تػيٍلقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بًأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديكيٍم ًإلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التػٍَّهليكى
ػػػػػػػػػػٍم رىًحيمػػػػػػػػػػان كىال "ػػػػػػػػػػػ قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى: 6 ػػػػػػػػػػافى ًبكي ػػػػػػػػػػكيٍم ًإفَّ اللَّػػػػػػػػػػوى كى  .84"تػىٍقتػيليػػػػػػػػػػوا أىنفيسى

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة:
ػ ما ركاه عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل: )كل مسػكر خمػر ككػل 1

                                                           
 .52ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج 78
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 .219سورة البقرة: اآلية  80
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 .85خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ(
مػا أسػكر كثيػره "ػ ما ركاه جابر بػن عبػداهلل رضػي اهلل عنػو قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل )ص(: 2

 .86"فقليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ
نهػػػى رسػػػوؿ اهلل )ص( عػػػن كػػػل مسػػػكر "ػػػػ مػػػا ركتػػػو أـ سػػػلمة رضػػػي اهلل عنهػػػا قالػػػت: 3

 .87"كمفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ىذه األحاديث صػريحة فػي تحػريم الخمػر بػل كتحػريم كػل مسػكر كالمخػدرات علػى مػا 

 .88رجحناه داخلة في المسكر بل ىي أشد فتكان منو 

 :89كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس كالمعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
الضػػركرات الخمػػس التػػي حرصػػت الشػػريعة ػػػ أف فػػي تعػػاطي المخػػدرات اعتػػداء علػػى 1

اإلسالمية على حمايتها كالمحافظة عليها بمختلف السػبل كالوسػائل كاعتبػرت االعتػداء 
علػػى أم منهػػا جريمػػة مػػن أشػػد الجػػرائم يسػػتحق مرتكبهػػا أشػػد العقوبػػات حمايػػة للفػػرد 
 كصػػيانة للمجتمػػع ممػػا يضػػعفو كيجعلػػو مهػػزكزان غيػػر متماسػػك البنػػاء فيطمػػع بػػو األعػػداء
 كينتهكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف حرماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.

ػ المخدرات لها آثار خطيرة على الفرد كالمجتمع دينيػان كصػحيان كاجتماعيػان كاقتصػاديان 2
 كأمنيػػػػػػػػػػػػػػان كنفسػػػػػػػػػػػػػػيان كىػػػػػػػػػػػػػػذه كحػػػػػػػػػػػػػػدىا كافيػػػػػػػػػػػػػػة لمنعهػػػػػػػػػػػػػػا كمعاقبػػػػػػػػػػػػػػة متعاطيهػػػػػػػػػػػػػػا.

ػ المخدرات تصد عن ذكر اهلل كعن الصالة كالخمر تمامان بل ىي أكلى ألنها مػع سػتر 3
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر كالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف كاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكانة.العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كتغطيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورث ال

                                                           
 .205ص 6، كصحيح مسلم ج205ص 5ركاه البخارم كمسلم. صحيح البخارم ج 85
، كالترمذم سنن الترمذم 300ص 8، كالنسائي سنن النسائي ج87ص 4ركاه أبوداكد، سنن أبي داكد ج 86
 292ص 4ج
 90ص 4، كأبو داكد، سنن أبي داكد ج273ص 4إلماـ أحمد. المسند جركاه ا 87
 .54ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج 88
 .56ص1. المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج51ص 4سبل السالـ ج 89
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ػػػ أف تعػػاطي المخػػدرات طريػػق للجريمػػة فهػػي تػػدفع متعاطيهػػا للجريمػػة، ألف المػػدمن 4
عليها يستميت في الحصوؿ عليها مهما كلفو ذلك، كلو اضطر للنهب كالسلب كالقتل 

 كقد أثبتت الدراسات الكثيرة التي أجريت على بعض السجناء صدؽ ما نقوؿ.

من القواعد المقررة في اإلسالـ أف كل مػا أضػر الجسػم  الشريعة:من القواعد العامة في 
كقػػد ثبػػت أف المخػػدرات تحمػػل مػػن األخطػػار كالمفاسػػد الدينيػػة  أك العقػػل فهػػو حػػراـ.

 كالدنيوية الكثير ..

يتحدث اإلماـ ابن تيمية عن بعضػها فيقػوؿ:"كفى بالرجػل شػرا أنهػا تصػده عػن ذكػر اهلل 
هػػا كإف لػػم يسػػكر فهػػو بمنزلػػة قليػػل الخمػػر، ثػػم أنهػػا كعػػن الصػػالة إذا سػػكر منهػػا، كقليل

تورث من مهانة آكلها كدناءة نفسػو كانفتػاح شػهوتو مػا ال يورثػو الخمػر.. فهػي بػالتحريم 
أكلػػى مػػن الخمػػر ألف ضػػرر آكػػل الحشيشػػة علػػى نفسػػو أشػػد مػػن ضػػرر الخمػػر، كضػػرر 

ة حتى يصػير شارب الخمر على الناس أشد"كما ذكر أنها تورث قلة الغيرة كزكاؿ الحمي
آكلهػػا إمػػا ديوثػػا، كإمػػا مأبونػػا، كإمػػا كالىمػػا، كتفسػػد األمزجػػة حتػػى جعلػػت خلقػػا كثيػػران 
مجانين، كمن لم يجن منها فقد أعطتو نقص العقل، كلو صػحا منهػا فإنػو البػد أف يكػوف 

 .90في عقلو خبل"

ة كإذا كاف ىذا ما ذكره بعض علماء المسػلمين منػذ سػنوات طويلػة، فػإف التقػارير العلميػ
الحديثة كاألبحاث الطبية تؤكد ىذه األضرار للمخدرات كتزيد عليها. يذكر تقرير صادر 
عن لجنة المخدرات بالواليات المتحدة األمريكية أف اآلثػار المباشػرة للتخػدير تػتخلص 

 في اآلتي:

                                                           
 .224، 223/ 34مجموع الفتاكل   90
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ارتعاشات عضلية _ زيادة في ضربات القلب _ سرعة في النبض _ شعور بسػخونة فػي 
ركدة في األطراؼ _ شعور بضغط كانقباض في الصدر _ اتسػاع فػي الرأس _ دكار _ ب

 العيوف _ تقلص عضلي _ قيء في بعض الحاالت _.

ىػػذه بعػػض األضػػرار المترتبػػة علػػى تعػػاطي المخػػدرات، كلمػػا كانػػت قواعػػد التشػػريع فػػي 
اإلسػػالـ تؤكػػد علػػى حرمػػة كػػل ذم ضػػرر كمػػا جػػاء فػػي الحػػديث"ال ضػػرر كال ضػػرار"فقد 

المسػػكرات لمػػا فيهػػا مػػن ضػػرر مؤكػػد.. كلمػػا حرمػػت الشػػريعة الخمػػر لػػم حػػـر اإلسػػالـ 
تحرمهػػػا لػػػذاتها، بحيػػػث ال يقػػػاس عليهػػػا، كلػػػم تحرمهػػػا ألنهػػػا عصػػػير لنػػػوع معػػػين مػػػن 
المشػػركبات أك المػػأكوالت، كإنمػػا لألضػػرار الكثيػػرة المترتبػػة علػػى تناكلهػػا كخاصػػة فيمػػا 

لػذلك حرمػت كػل مػا فػي حكمهػا يتعلق بضررىا على العقل _ آلة التمييز اإلنساني _ ك 
 .91فحرمت المخدرات لضررىا الذريع بجسم اإلنساف كعقلو كمالو كبيئتو كلها

 حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكم بالمخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات :المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث
أفػػػاد الفقهػػػاء بأنػػػو ال يجػػػوز التػػػداكم بالمسػػػكرات اسػػػتنادا إلػػػى مػػػا كرد فػػػي السػػػنة مػػػن 

هػػا داء ال دكاء كمػػا نصػػوص صػػحيحة تحػػـر التػػداكم بػػالخمر كالمسػػكرات كتصػػفها بأن
 سيأتي بيانو في طرؽ الوقاية من أضرار المسكرات كالمخدرات.

كأمػػا التػػداكم بالمخػػدرات فهػػذا مػػا نعػػرض آلراء الفقهػػاء فيػػو، ثػػم نسػػوؽ نتيجتهػػا فػػػي 
 .92النهاية.

 قاؿ المالكية كاألحناؼ كالشافعية بجواز التداكم بالمخدرات كىذه مواطن أقوالهم:

                                                           
, الناشر:  89, ص سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من المسكرات كالمخدرات , جمعة علي الخولي 91

 -العدد الرابع كالخمسوف( ربيع الثاني  -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة,الطبعة: )السنة السابعة عشر 
 ىػ1402جمادل اآلخرة  -جمادل األكلى 

 , مرجع سابق . 91سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من المسكرات كالمخدرات , جمعة علي الخولي , ص 92
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الصػػغير:"يجوز التػػداكم بالحشػػيش كاألفيػػوف كالسػػيكرف فػػي ظػػاىر فػػي الشػػرح جػػاء -
كفػػي حاشػػية الدسػػوقي"قاؿ ابػػن فرحػػوف:" كالظػػاىر جػػواز أكػػل المرقػػد ألجػػل  93الجسػػد"

كفػػػي  94قطػػػع عضػػػو أك نحػػػوه، ألف ضػػػرر المرقػػػد مػػػأموف، كضػػػرر العضػػػو غيػػػر مػػػأموف"
ة ابػػػن . كفػػػي حاشػػػي95المبسػػػوط للسرخسػػػي :"البػػػنج ال بػػػأس بػػػأف يتػػػداكل بػػػو اإلنسػػػاف"

كفي المجموع :"استعماؿ النبػات  96عابدين :"أكل قليل السقمونيا كالبنج مباح للتداكم
الذم يسكر كليس فيػو شػدة مطربػة يحػـر أكلػو كيجػوز اسػتعمالو فػي الػدكاء كإف أفضػى 

 .97إلى السكر ما لم يكن منو بد"

ة كمػػػا يػػػرل ابػػػن حػػػـز جػػػواز التػػػداكم بالمخػػػدرات أيضػػػا ألف التػػػداكم بػػػالمحـر بمنزلػػػ
ـى عىلىػػػٍيكيٍم ًإال مىػػػا اٍضػػػطيًرٍرتيٍم  ػػػرَّ ػػػٍم مىػػػا حى الضػػػركرة عنػػػده كقػػػد قػػػاؿ تعػػػالى: لكىقىػػػٍد فىصَّػػػلى لىكي

 .98ًإلىٍيو{

أما الحنابلة فقد سئل اإلمػاـ ابػن تيميػة عػن التػداكم بػالخمر كلحػم الخنزيػر كغيػر ذلػك 
ـى عىلىػٍيكيٍم ًإال من المحرمات ىل يباح للضركرة أـ ال؟ كىل اآلية لكىقىٍد فىصَّػلى لىكيػٍم  ػرَّ مىػا حى

 مىا اٍضطيًرٍرتيٍم ًإلىٍيو{ في إباحة ما ذكر أـ ال..

فأجػػاب: ال يجػػوز التػػداكم بػػذلك بػػل قػػد ثبػػت فػػي الصػػحيح عػػن النبػػي صػػلى اهلل عليػػو 
كسلم أنو سئل عن الخمر يتداكل بها فقاؿ أنها داء كليست بدكاء، كفي السنن أنو نهى 

اهلل لػم يجعػل شػفاء أمتػي فيمػا حػـر عليهػا.." ثػم قػاؿ:  عن الدكاء بالخبيث، كقاؿ: "إف

                                                           
 .9/ 1غير بهامش بلغة السالك جالشرح الص 93
 .50/ 1حاشية الدسوقي ج 94
 .9/ 24المبسوط ج 95
 .5/402حاشية ابن عابدين ج 96
 .9/35المجموع  97
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، كألف  كلػػيس ذلػػك بضػػركرة فإنػػو ال يتػػيقن الشػػفاء بهػػا كمػػا يتقػػين الشػػبع بػػاللحم المحػػـر
الشفاء ال يتعين لو طريق مػن األدكيػة كبغيػر ذلػك، بخػالؼ المخمصػة فإنهػا ال تػزكؿ إال 

 .99باألكل"

وز التػػداكم بػػالمحـر ككػػل خبيػػث إال أف كالنتيجػػة التػػي يمكػػن التوصػػل إليهػػا أنػػو ال يجػػ
التخدير اآلف بات أمرا أساسيا في إجراء العمليات الجراحية، كعليو فال مانع من القػوؿ 
بإباحة استعماؿ البنج المخدر المعػركؼ اآلف فػي المستشػفيات كالمسػتخدـ فػي شػئوف 

دامو ألف فػػػػي اسػػػػتعمالو كاسػػػػتخ؛ العػػػػالج كالتطيػػػػب، كال يسػػػػوغ أف نقػػػػوؿ بمنعػػػػو اآلف 
مػػن ىػػو ثابػػت مصػػلحة محققػػة كغرضػػا شػػرعيا صػػحيحا، ثػػم إف كثيػػرا مػػن الفقهػػاء كمػػا 

 .100أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالهم ال يمنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكم بالمخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات عمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كرجح الدكتور محمػد عبػداهلل بػن محمػد بػن أحمػد الطيػار حرمػة تعػاطي المخػدرات مػن  

ت فلهػا أحكامهػا كل كجو بيعها كشراؤىا كملكها كاسػتعمالها كالتػداكم بهػا أمػا الضػركرا
 .101الخاصػػػػػػػة التػػػػػػػي تنػػػػػػػزؿ علػػػػػػػى قػػػػػػػدر ال يتيسػػػػػػػر إجراؤىػػػػػػػا إال بالتخػػػػػػػدير الكامػػػػػػػل
 :102كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه لتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجيح ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتي

أػػػ أف العلمػػاء الػػذين أجػػازكا التػػداكم بالمخػػدرات لػػم يقفػػوا علػػى أضػػرارىا المػػدمرة التػػي 
الوبػاء كترصػد فػي ظهرت لنا في ىذه األكقات مما حػدا بالػدكؿ جميعػان أف تحػارب ىػذا 

 ميزانياتهػػػػػػػػػػػػػػا مئػػػػػػػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػػػػػػػين لمكافحتػػػػػػػػػػػػػػو كمطػػػػػػػػػػػػػػاردة مهربيػػػػػػػػػػػػػػو كمركجيػػػػػػػػػػػػػػو.
ب ػ النهػػي الصػػحيح الصػػريح الػػوارد فػػي منػػع التػػداكم بػػالخمر لػػيس قاصػػران عليهػػا بػػل 

.  يشمل المخدرات بطريق األكلى ألنو نهى عن التداكم بكل محـر

                                                           
 .24/271الفتاكل ج مجموع  99
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رة فكيػف يػتم التػداكم ج ػ أف الطب الحديث أثبت أف المخدرات تسػبب أمراضػان خطيػ
 بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاؼ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو .

د ػ القيػػاس علػػى حػػل أكػػل الميتػػة للمضػػطر غيػػر متجػػو لوجػػود الفػػارؽ كىػػو أف دكاعػػي 
الطبع ينفر من الميتػة فػإذا دعتػو الضػركرة لألكػل فلػن يأكػل إال بالقػدر الػذم يقػيم أكده 
 كتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرتو.

ميالػة إليهػا فػإذا دعتػو ضػركرة لتناكلهػا كأبحنػا لػو ذلػك أما المخدرات فإف دكاعي الطبػع 
 فإنػػػو قػػػد يتعػػػدل قػػػدر الضػػػركرة كيبػػػالغ نظػػػران للرغبػػػة الملحػػػة كدكاعػػػي الشػػػهوة كاللػػػذة.

 تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم زراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات كا:المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
تحـر زراعة المخدرات كاإلتجار بها مهما كانت الػدكافع إلػى ذلػك ألف فػي ذلػك ضػرران 

لى الفرد كالمجتمع كفيو تعاكف على اإلثم كالعػدكاف كنشػر الرذيلػة فػي المجتمػع كبيران ع
كىتػىعىػػاكىنيوا عىلىػػى اٍلبًػػر  ". كاهلل جػػل كعػػال يقػػوؿ: 103كإشػػاعة للجريمػػة كتعػػاكف مػػع المجػػرمين

 .104"كىالتػٍَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىل كىال تػىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىنيوا عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اإًلثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم كىاٍلعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدكىافً 
مر من ذلك ما ركاه جػابر رضػي اهلل عنػو أف كقد كردت نصوص في السنة تحـر بيع الخ

 .105رسػػػوؿ اهلل )ص( قػػػاؿ: )إف اهلل حػػػـر بيػػػع الخمػػػر كالميتػػػة كالخنزيػػػر كاألصػػػناـ. . (
 كردت نصوص في السنة مؤداىا أف ما حـر اهلل االنتفاع بو يحـر بيعو كأكل ثمنو كمنهػا:

اهلل اليهػػود حػػـر اهلل مػػا ركاه أبػػو ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو عػػن رسػػوؿ اهلل )ص( قػػاؿ: )قاتػػل 
 .106علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحـو فباعوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أثمانهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. . (

كقػػد تبػػين لنػػا ممػػا سػػبق أف اسػػم الخمػػر يتنػػاكؿ ىػػذه المخػػدرات فيكػػوف النهػػي عػػن بيػػع 
                                                           

. , انظر المرأة كتجارة المخدرات , دراسة في انتربولوجيا 57ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , ج 103
 76الجريمة , عبد اللة عبد الغني غانم , ص

 .2سورة المائدة: اآلية  104
 .41ص 1، صحيح مسلم ج110ص 3ركاه البخارم كمسلم. صحيح البخارم ج 105
 .41ص 5، كصحيح مسلم ج110ص 3ركاه البخارم كمسلم. صحيح البخارم ج 106
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 الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر متنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكالن لتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريم بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه المخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات.
كمػػػا أف مػػػا كرد مػػػن تحػػػريم بيػػػع كػػػل مػػػا حرمػػػو اهلل يػػػدؿ أيضػػػان علػػػى تحػػػريم بيػػػع ىػػػذه 

، كبهذا يتبين حرمػة اإلتجػار فػي ىػذه المخػدرات كاتخاذىػا حرفػة تػدر الػربح المخدرات
ػػػػػنىكيٍم "ثػػػػػم إف الكسػػػػػب الحاصػػػػػل منهػػػػػا محػػػػػـر لقولػػػػػو تعػػػػػالى:  كىال تىػػػػػٍأكيليوا أىٍمػػػػػوىالىكيٍم بػىيػٍ

 .107"بًاٍلبىاًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
 كأكػػػػػػػػػػػػػل المػػػػػػػػػػػػػاؿ بالباطػػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػػى كجهػػػػػػػػػػػػػين كمػػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػػر أىػػػػػػػػػػػػػل التفسػػػػػػػػػػػػػير:

 كالغصب كما جرل مجرل ذلك.ػ أخذه على كجو الظلم كالسرقة كالخيانة 1

ػ أخذه من جهة محظورة كأخذه بالقمار أك بطريػق العقػود المحرمػة كمػا فػي الربػا كبيػع 2
ما حـر اهلل اإلنتفاع بو كالخمر المتناكلة للمخدرات. فإف ىذا كلػو حػراـ كإف كػاف بطيبػة 
 نفس من مالكو، كمما يدؿ على حرمة كسب المخدرات ما ثبت في السنة المطهرة مػن

 .108قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو )ص(: )إف اهلل إذا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئان حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر ثمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو. . (
كمػػػا أف زراعػػػة المخػػػدرات محرمػػػة ألف فػػػي ذلػػػك إعانػػػة علػػػى المعصػػػية كذلػػػك بتػػػركيج 
المخػػدرات كنشػػرىا فػػي صػػفوؼ المجتمػػع، ثػػم إف فػػي زراعتهػػا رضػػان مػػن الػػزارع بتعػػاطي 

, كقػػد حػػـر الفقهػػاء بيػػع العنػػب  ممػػن يتخػػذه النػػاس لهػػا بالمعصػػية معصػػية كمػػا ىػػو معلػػـو
 .109خمران حرموا بيع السالح في الفتنة كزراعة المخدرات كبيعها أكلى كأحق بالمنع

 : 110: حكم مجالسة من يتعاطوا المخدرات المبحث الخامس

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

 79الجريمة , عبد اللة عبد الغني غانم , ص
 . 2014فبراير,  7 موقف اإلسالـ من المخدرات في  مكافحة المخدرات موقع:نشرت بواسطة 110 
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مجالسػػة مػػن يتعػػاطوف المخػػدرات، لمػػا فػػي ذلػػك مػػن ضػػرر بػػالجليس، فػػي الػػدين يحػػـر 
ًلػػيسً “ :قػػاؿ كالػػدنيا. ففػػي الصػػحيحين، عػػن أبػػي موسػػى األشػػعرم، أف النبػػي   مىثىػػلي اٍلجى

اًمػػلي اٍلًمٍسػػًك، ًإمَّػػا أىٍف  اًمػػًل اٍلًمٍسػػًك، كىنىػػاًفًخ اٍلًكيػػًر؛ فىحى ػػٍوًء، كىحى ًلػػيًس السَّ الصَّػػاًلًح، كىاٍلجى
ػا طىي بىػةن. كىنىػاًفخي اٍلًكيػًر، ًإمَّػا أىفٍ  ًإمَّػا أىٍف تىًجػدى ًمٍنػوي رًيحن ًإمَّػا أىٍف تػىٍبتىػاعى ًمٍنػوي، كى ، كى ييٍحػًرؽى  ييٍحًذيىكى

ًبيثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى ًإمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍف تىًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى رًيحن ، كى  ) 111ثًيىابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
كركل أبػػو داكد كالترمػػذم، عػػن أبػػي سػػعيد الخػػدرم ػ رضػػي اهلل عنػػو ػ أف رسػػوؿ اهلل 

كاسػتطرادان، فػإف مجالسػة , . 112الى تيصىاًحٍب ًإالَّ ميٍؤًمننا. كىالى يىٍأكيٍل طىعىامىكى ًإالَّ تىًقػي  “ :قاؿ
 .113 عامل بالمخدرات، محرمة، شرعان؛ لما تقدـ من أدلة شرعيةمن يتعاطى أك يت

 : 114: حكم من يستحل المخدرات المبحث السادس

بعػػض الفقهػػاء إلػػى تكفيػػر مػػن اسػػتحل المخػػدرات، كأنػػو يبػػاح قتلػػو، إف لػػم يتػػب،   ذىػػب
كالػذم يسػتحل الخمػر. فقػد سػئل شػيخ اإلسػالـ، ابػن تيميػة ػ رحمػو اهلل ػ عمػن يأكػل 

الحمد هلل. ىذه الحشيشػة حػراـ، سػواء سػكر منهػا أك لػم يسػكر. “الحشيشة، فأجاب: 
حل ذلػػػك، كزعػػػم أنػػػو حػػػالؿ، فإنػػػو كالسػػػكر منهػػػا حػػػراـ، باتفػػػاؽ المسػػػلمين. كمػػػن اسػػػت

 115.”يستتاب فإف تاب، كإال قتل مرتدان، ال يصلى عليو، كال يدفن في مقابر المسلمين

كقػػاؿ بعػػض فقهػػاء الحنفيػػة بتكفيػػر مػػن اسػػتحل الحشػػيش، كػػالخمر كالبػػنج؛ كإنػػو يبػػاح 
قتلو، إف لم يتب. كمرجع ىذا الػرأم عنػد القػائلين بػو، إلػى أف الحشػيش، كػالخمر، فػي 

سػػػكار؛ كقػػػد أجمػػػع المسػػػلموف علػػػى تحػػػريم الخمػػػر؛ كالمسػػػتحل قػػػد أنكػػػر حكمػػػان اإل
                                                           

 4762أخرجو مسلم في صحيحو برقم   111
 23188ذم في سننو برقم: أخرجو الترم 112

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

 ـ . 2014يناير,  10 موقف اإلسالـ من المخدرات في  مكافحة المخدرات  موقع:  :نشرت بواسطة 114
 المرجع نفسو 115
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كذىب جمهور الفقهاء إلى أف مستحل المخدرات، ال يحكم بكفػره؛ كإنمػا , مقطوعان بو
يحكػػم عليػػو بالفسػػق، كتلزمػػو أحكػػاـ الفسػػقة، فػػي رد شػػهادتو، كعػػدـ صػػالحيتو لتػػولي 

 .116 الوظائف العامة في الدكلة

 عقوبات جرائم المخدرات في الفقو اإلسالمي : المبحث السابع 

تتعدد جرائم المخدرات في كاقعنا المعاصر إلى جرائم التعاطي كالمتاجرة كالتركيج 
كالتهريب كالزارعة ....إلخ فما ىي العقوبات المتبعة في الفقو اإلسالمي لردع ىذه 

  الجرائم ؟

اإلسالمي  تتطلب التفرقة بين إف دراسة السبل العقابية في جرائم المخدرات في الفقو 
 جريمة التعاطي الحدية، كباقي الجرائم التعزيرية األخرل .

 :117أكالن: عقوبة المتعاطي
في الحكم بتحريم المخدرات ككجوب تشديد العقوبة على الفقهاء ال خالؼ بين 

متعاطيها ؛ ألنها تلحق األضرار بالضركريات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة 
كىال تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإلىى "عليها كللمحافظة على النفس جاء التحذير في قولو: 

كسفهو يعتدم على نعمة من  . كما أف مرتكب جرائم المخدرات بطيشو118"التػٍَّهليكىةً 
أجل النعم كأشرفها، بل ىي مناط التكليف كىي نعمة العقل لكن أىل العلم رحمهم اهلل 

اختلفوا في العقوبة التي يستحقها متعاطي المخدرات ىل ىي عقوبة الخمر أـ أنها 

                                                           
 المرجع نفسو 116

المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ  117
-16قارة ايماف , صجريمة تعاطي المخدرات في الشريعة اإلسالمية ,  .83ص1صالح بن فوزاف الفوزاف, ج

ق, ندكة علمية تحسيسية بعنواف :"مخاطر تعاطي 1438-1437-ـ 2017- 2016, السنة الدراسية:  17
 التدخين كالمخدرات بين الشريعة كالقانوف".                                                          

 .195سورة البقرة: اآلية  118
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عقوبة تعزيرية كلهم في ذلك قوالف مشهوراف مبنياف على قوليهما في إسكار المخدرات 
 دـ إسكارىا.كع

 121كالشافعية  120كالمالكية  119ذىب بعض أىل العلم من الحنفية القوؿ األكؿ:
إلى أف عقوبة متعاطي المخدرات عقوبة تعزيرية مترككة الجتهاد الحاكم  122كالحنابلة 

حسب حاؿ المتعاطي كاآلثار المترتبة على تعاطيو فقد تكوف ىذه العقوبة ضربان، كقد 
ر ذلك لكن ال يثبت على المتعاطي حد السكر ألف تكوف حبسان، كقد تكوف غي

 .123المخدرات غير مسكرة كال يتناكلها اسم الخمر
ذىب بعض أىل العلم إلى أف عقوبة متعاطي المخدرات ىي حد السكر  القوؿ الثاني:

كغيرىم قالوا:  125، كابن القيم 124ثمانوف جلدة  كمن ىؤالء شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
الخمر تشمل سائر المسكرات مائعها كجامدىا مأكولها كمشركبها  إف األدلة الواردة في

  .126كالمخدرات داخلة في ىذا العمـو

أنني أميل إلى ما رجحو الدكتور الطيار في الراجح في نظرم كاهلل أعلم ىو  الترجيح:
القوؿ الثاني القائل بأف المخدرات تعطى حكم المسكرات كيجب رسالتو حيث رجح 

على متعاطيها الحد الشرعي للخمر, بل إنني أميل إلى أنو إف لم يرتدع بإقامة الحد 
عليو يتم تعزيره من قبل الحاكم حسب اجتهاده بإيقاع العقوبة الكافية في ردعو كلو  

                                                           
 .458ص 6حاشية ابن عابدين ج  119
 .218ص 1الفركؽ للقرافي ج  120
 .171ص 10ركضة الطالبين للنوكم ج 121
 .398جامع العلـو كالحكم البن رجب الحنبلي ص 122
المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, تقديم : فضيلة الشيخ  123

 .83ص1صالح بن فوزاف الفوزاف, ج
 .204ص 34ع الفتاكل ج، كمجمو 128السياسة الشرعية ص 124
 .463ص 4زاد المعاد ج 125
 .84ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, مرجع سابق, ج 126



52 
 

المخدرات كالمسكرات تأثير . باعتبار أف لكل من 127كاف ذلك بقتلو كاهلل أعلم 
كاحد ىو حجب العقل كإذىابو. ثم إف في المخدرات من المفاسد كاألضرار مثل ما 
في الخمر من حيث إضاعة الماؿ كإثارة العداكة كالبغضاء بين الناس كالصد عن ذكر 

اهلل تعالى كعن الصالة فمتعاطي الخمر أك المخدرات كالىما يفقد كعيو كيتصرؼ 
تثير الشقاؽ كالخالؼ كالعدكاة كالبغضاء ثم إف العقل مناط التكليف  تصرفات طائشة

 .128ككيف لعقل أف يستجيب للتكاليف الشرعية كقد زاؿ بالمخدر أك كاد أف يزكؿ
كقد انتهت ىيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إلى ىذه النتيجة كذلك 

في القرر: )من يتعاطاىا ىػ حيث جاء 11/11/1401( كتاريخ 85بقرارىا رقم )
لالستعماؿ فقط فهذا يجرم في حقو الحكم الشرعي للسكر فإف أدمن على تعاطيها 

كلم يجد في حقو إقامة الحد كاف للحاكم الشرعي االجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية 
متعاطيها المدمن على . كبنا ء عليو فإف عقوبة 129الموجبة للزجر كالردع كلو بقتلو(

تعزيرية فقط، يترؾ تحديد نوعها كمقدارىا لولي األمر حسبما يرل أف المصلحة عقوبة 
، كما إلى ذلك من  تقتضيو مراعيا في ذلك مدل انتشار الجريمة كحاؿ المجـر

االعتبارات على أف تكوف العقوبة التي يقدرىا كلي األمر عقوبة رادعة حتى قاؿ بعض 
  .130القتل سياسة حد العلماء بأف التعزير من الممكن أف يصل إلى

 ثانيان: عقوبة المركج:

                                                           
 .85ص1المخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار, مرجع سابق, ج 127
 .مرجع سابق ,46-45ص1ج المخدرات في الفقو اإلسالمي , 128

 .78ىػ، ص1405مجلة البحوث اإلسالمية، العدد الثاني عشر عاـ  129

- 2016, السنة الدراسية:  17-16قارة ايماف , صجريمة تعاطي المخدرات في الشريعة اإلسالمية , 130
ق, ندكة علمية تحسيسية بعنواف :"مخاطر تعاطي التدخين كالمخدرات بين 1438-1437-ـ 2017

 الشريعة كالقانوف".                                                          
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تركيج المخدرات ىدـ لألخالؽ كالقيم في المجتمع المسلم كىو من باب إشاعة 
كىال تػىعىاكىنيوا عىلىى "المنكرات كالتعاكف على اإلثم كالعدكاف الذم حذر اهلل منو في كتابو: 

 .131"اإًلٍثًم كىاٍلعيٍدكىافً 
رادعة زاجرة كلو بلغ بها الحاكم إلى القتل عقوبة كلذا ينبغي أف تكوف العقوبة لو 

تعزيرية، كقد نص على ذلك قرار ىيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 
ىػ حيث جاء في القرار: )من يركجها سواء كاف ذلك 11/11/1401( كتاريخ 58)

ضركب إشاعتها بطريق التصنيع أك االستيراد بيعان كشراءن أك إىداءن كنحو ذلك من 
كنشرىا فإف كاف ذلك للمرة األكلى فيعزر تعزيران بليغان بالحبس أك الجلد أك الغرامة 
المالية أك بهما جميعان حسبما يقتضيو النظر القضائي كإف تكرر منو ذلك فيعزر بما 

يقطع شره عن المجتمع كلو كاف ذلك بالقتل ألنو بفعلو ىذا يعتبر من المفسدين في 
تأصل اإلجراـ في نفوسهم كقد قرر المحققوف من أىل العلم أف القتل األرض كممن 

كال شك أف كثيرا من أنواع المخدرات أعظم ضررا كفتكا  .132ضرب من التعزير. . (
كخطرا من الخمر ، كلهذا لـز التشديد في شأف مركجيها كمهربيها ؛ لما ينبني على 

ر العلماء بشأف تركيج كقد صدر قرار من ىيئة كبا. عملهم من الشر كالفساد
أنو البد قبل إيقاع أم من تلك الهيئة على مجلس كقد نص  133المخدرات ، 

العقوبات المشار إليها في فقرتي )أكالن( ك )ثانيان( من ىذا القرار استكماؿ اإلجراءات 
الثبوتية الالزمة من جهة المحاكم الشرعية كىيئات التمييز كمجلس القضاء األعلى ، 

                                                           
 .2سورة المائدة: اآلية  131
 .78ىػ، ص1405البحوث اإلسالمية، العدد الثاني عشر عاـ  مجلة 132
ىػ كحتى 1407 6 9مجلس ىيئة كبار العلماء في دكرتو التاسعة كالعشرين المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ  133
ذات  -حفظو اهلل  -ىػ كقد اطلع على برقية خادـ الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 1407 6 20

 ىػ1407 6 11كتاريخ  8033الرقم س 
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البد من إعالف ىذه العقوبات عن طريق كسائل ,كأنو للذمة ، كاحتياطان لألنفسبراءةن 
 . 134اإلعالف قبل تنفيذىا إعذاران كإنذاران 

تهريب المخدرات لو من اآلثار السيئة على الفرد كالمجتمع مثل  ثالثان: عقوبة المهرب:
لمركج أك تزيد ما لتركيجها أك أكثر، كلذا ينبغي أف تكوف عقوبة المهرب مثل عقوبة ا

كىذا ما انتهت إليو ىيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية كذلك بقرارىا 
ىػ حيث جاء في القرار: ). . بالنسبة للمهرب فإف 20/6/1407( كتاريخ 138)

عقوبتو القتل لما يسببو تهريب المخدرات كإدخالها البالد من فساد عظيم ال يقتصر 
ار جسيمة كأخطار بليغة على األمة بمجموعها كيلحق على المهرب نفسو كأضر 

بالمهرب الشخص الذم يستورد أك يتلقى المخدرات من الخارج فيموف بها المركجين. 
) .135. 

  بها زراعة المخدرات كاإلتجارعقوبة رابعان: 
من يقـو بزراعة المخدرات أك تصنيعها فهو داخل ضمنان في دائرة المركجين كلهذا إف 

عقوبة المركجين مترككة الجتهاد الحاكم فإف رأل أف إحراؽ المزارع كإتالؼ فعقوبتو 
المخدرات كالتعزير بالجلد أك الحبس أك الغرامة المالية كاؼو في قطع شر المزارع فلو 

ذلك كإف تمادل بالمزارع األمر كعاد لما كاف عليو فلو أف يبلغ بالعقوبة القتل تعزيران 
أنواع الفساد في األرض كنشر الرذيلة كإعالف المنكرات  ألف زراعة المخدرات من أشد

  .136كقد ذكرنا عقوبة المركج سابقان كىي تنطبق على المزارع تمامان. كاهلل أعلم

 شملت بل فقط، المخدرات متعاطي على العقوبة بتوقيع اإلسالمية الشريعة تكتفي كلم
 الجرائم ىذه تميزت لقد ك بها االتجار أك تهريبها أك نقلها في يساىم من كل سياستها

                                                           
 المرجع نفسو 134

 في العلماء كبار ىيئة قرار .356ىػ ، ص1408مجلة البحوث اإلسالمية العدد الحادم كالعشركف عاـ   135
 ق . 1401- 11-11 : بتاريخ ، 85 رقم المخدرات، تهريب بشأف السعودية العربية المملكة

 .85ص1بن محمد بن أحمد الطيار, مرجع سابق, جالمخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل  136
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 إلى تصل الحالة ىذه في فالعقوبة كذلك الفقهاء بعض عند لها، المقررة العقوبة بتشديد
كىذا يصلح دليالن أك  , خالؼ من كاألرجل األيدم تقطيع أك التصليب أك القتل

مستندان لما أفتى بو بعض المفتين المعاصرين من اقتراح مشركع قانوف يقضي بعقوبة 
متعاطي المخدرات باإلعداـ شنقان. كفي ذلك توفير مؤيد أك رادع من قبل السلطة 

 الحاكمة لكل من يتاجر بالمخدرات أك يتعاطاىا، أك يقـو بتهريبها.
كتجار المخدرات خطران على الدكؿ المختلفة، فال  كقد أصبحت عصابات التهريب

يجوز التهاكف بشأف إنزاؿ أقسى العقوبات في حقهم، لحماية المجتمع من أضرار 
كال شك بأف إتالؼ المخدرات التي تيمًسكي بها  المخدرات كمفاسدىا الجسيمة.

الدكلة أمر كاجب شرعان؛ ألف الضار بذاتو يجب التخلص منو بمختلف كسائل 
 تالؼ. كالمصادرة، كعقاب المتعاملين فيها.اإل

كفي ىذا اإلطار يرل الدكتور كىبة الزحيلي رحمو اهلل ضركرة كجود معاىدات دكلية 
لمنع االتجار بالمخدرات كتهريبها كعقاب تجارىا كسماسرتها ككسطائها، كما يرل 

شديدة لتجار ضركرة كجود قانوف موحد في البالد العربية كاإلسالمية ينص على عقوبة 
المخدرات ككل من يتعاطاىا أك يتناكلها أك يقـو بنقلها بوسائط مختلفة في الحقائب 

 .137كالطائرات كالسيارات ككسائل النقل القديمة كغيرىا

 
 

 

 

 

                                                           
 دمشق  –سوريَّة  -,دار الفكر 552ص 2الفقو اإلسالمي كأدلٌتو, كىبة بن مصطفى الزحيًلي، ج137
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 كآثاره كعالجو, : اإلدماف على المخدرات ,مفهومو , أسبابو ور الرابعالمح

مقدمة : تعتبر ظاىرة اإلدماف على المخدرات مشكلة خطيرة تواجو كثيران من 
المجتمعات في العالم , كمما يزيد في خطورتها أف أغلبية من يتورط فيها من الشباب 

الذين يعتبركف الثركة الحقيقية للمجتمع , لذلك فإننا سنتناكؿ بصورة خاصة ىذه 
جزائرم بشكل تفصيلي من كجهة نظر المشكلة التي برزت كعمت في مجتمعنا ال

 .-علمي النفس كاالجتماع  - ةبسيكولوجية كسيسيولوجي

 المبحث األكؿ : تعريف اإلدماف :

كاعتياد اإلنساف على  لغة : ىي مصدر من فعل أدمن كالمقصود اعتياد كتعود -
 .138شيء معين بغض النظر عن نفع أك ضرر ذلك الشيء 

اصطالحان :ىو تكرار المادة المخدرة الطبيعية التي أصلها نباتي , أك المصنعة  -
أك أدكية ذات تأثير نفسي كتعود الشخص عليها لدرجة االعتماد, كبمعنى آخر 

صعوبة اإلقالع عنها مع حاجة الجسم بين فترة كأخرل إلى زيادة الجرعة تحت 
ختلفة كعجز في الحركة مع سيطرة المادة , كفي حالة االمتناع تظهر أعراض م

. كيشير مصطلح اإلدماف إلى  139عدـ القدرة على التركيز كتشنجات عضلية 
الـ اعتماد الجسم على العقاقير أك المخدرات كالكحوؿ كمن ثم المعاناة كاآل

 .140عند التوقف عن تناكؿ ىذه العقاقير 

 المبحث الثاني : أسباب اإلدماف على المخدرات

                                                           
مداخالت الملتقى الوطني حوؿ الوقاية من المراض االجتماعية رىاف الوساطة االجتماعية , الوقاية من   138

 , مرجع سابق . 102ة , صاكلي إلهاـ , صاإلدماف على المخدرات لدل المراىق
 68المخدرات كالمؤثرات العقلية , كماؿ عمر بالبكر , ص  . 102المرجع نفسو , ص 139
 68المخدرات كالمؤثرات العقلية , كماؿ عمر بالبكر , ص  . 103المرجع نفسو , ص 140
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 :141لمخدرات إلى أسباب كدكافع تتلخص فيما يلي يرجع اإلدماف على ا

مجاراة رفقاء السوء في المناسبات االجتماعية كإظهار الرجولة أك النضج بمعنى  -
 التقليد كالمحاكاة .

الرغبة في خوض غمار ىذه التجربة كتذكؽ مذاؽ المخدر أك الخمر لدل  -
 عليو في السابق .المريض فيجرفو التيار كعليو ال يستطيع العودة إلى ما كاف 

االعتقاد الزائف باف المخدرات تساعد على نسياف الهمـو كالمشاكل ,  -
 فالتعاطي ىنا يكوف ىركبان من مشكلة أك أزمة أك كارثة .

الرغبة في النشوة الزائفة أك الفرحة كاالبتهاج أك االعتقاد بأنها تزيد المتعاطي  -
 قوة كنشاطان جنسيان .

كاالضطرابات الخلقية قد تؤدم أصحابها إلى  الصدمات النفسية كفقد عزيز -
 اإلدماف .

 المشاكل األسرية كالطالؽ كالصراع كالتشرد . -
المعاناة مع األمراض المؤلمة تدفع بصاحبها الستعمالها قصد تسكين اآلالـ  -

 فيصبح مدمنان عليها .
 قلة الوعي كالجهل بما سينجم عنو . -
 المخدرات.نشأة الفرد في جو يتعاطى  -
 كقوانينو.وازع الديني كعدـ احتراـ المجتمع كتقاليده ضعف ال -
حرماف الطفل أك المراىق من المتابعة الوالدية أك اإلشراؼ األبوم الدقيق  -

 كغيابهما.بسبب انشغاؿ الوالدين 

                                                           
 68ص  المخدرات كالمؤثرات العقلية , كماؿ عمر بالبكر , . 106المرجع نفسو , ص 141
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اإلسراؼ في تذليل الطفل كتلبية كل مطالبو أينما ككيفما كمتى شاء كيدخل في  -
 ا يمكنو من العبث بها .ىذا النطاؽ إعطاء النقود للمراىق مم

ظلم لتعرض الفرد لكثير من مواقف الفشل كاإلحباط كاإلعاقة كاإلحساس با -
 االجتماعي ,

كجود أماكن لالنحراؼ تعد مدارس لتعليم الفساد كالألمن كالفقر ك تفشي  -
 اإلدماف كتخريج ضحاياه .

 بالملل .عدـ توفر فرص النشاط اإليجابي لقتل الفراغ مما يؤدم إلى الشعور  -
التأثر بمشاىد كصور كقصص كأفالـ مرتبطة باإلدماف تبثها كسائل اإلعالـ تغرم  -

 ضعاؼ النفوس .
 إساءة استعماؿ الحرية المعطاة للشخص . -
 بحكم انتشاره الواسع ككثرة المتاجرة بها .سهولة الحصوؿ على المخدر  -

 أعراض اإلدماف كآثاره المبحث الثالث : 

المطلب األكؿ : أعراض اإلدماف : يمكن معرفة المدمن من خالؿ ظهور العالمات 
 :142اآلتية 

 عدـ القدرة على النـو . -
 الصداع . -
 نبضات القلب . -
 التبوؿ . -
 التقيئ -

                                                           
انظر أيضان معان لكشف مخاطر المخدرات كالمؤثرات العقلية , كماؿ عمر بابكر ,  . 64المرجع نفسو , ص 142
 43ص 
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 زيادة إفراز الدموع كاحمرار العينين . -
 ضعف الشهية . -
 اإلسهاؿ . -
 الغثياف . -
 سرعة االنفعاؿ . -
 ضعف البنية الجسدية. -
 الوجو كاصفرار شديد لو .شحوب  -
 عالمات على أطراؼ الجسم ناتجة عن االستعماؿ المتعدد لإلبر . -
 التلعثم في اللساف عند الكالـ . -
 ية مصنفة كمخدر....ك البحث الدائم عن األدكية التي يمكن استعمالها كأد -
علب التغليف الخاصة باألدكية ملعقة سوداء , قطن , تجد بحوزتو إبرة ,  -

خصوصان إذا كاف الشخص  -ماصة–, أكراؽ السجائر كالتبغ المستعملة 
, بقايا السجائر  -التبغ الذم يوضع في الفم  –المضبوط يتناكؿ مادة الشمة 

 الفارغة .....

لإلدماف آثار سلبية على صحة المدمن كمالو كأسرتو  المطلب الثاني : آثار اإلدماف :
 143كمجتمعو كىي كاآلتي :

 كاألخالقية:اآلثار االجتماعية  –أ 

 العقل.يفعل لفتور ما المدمن ال يعي  -
 االجتماعية.تدمير األسرة كتمزؽ الركابط  -

                                                           
انظر أيضان معان لكشف مخاطر المخدرات كالمؤثرات العقلية , كماؿ عمر بابكر ,  . 46المرجع نفسو , ص 143
  43ص 
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 السلوؾ.عدـ المقدرة في السيطرة على  -
الحاجة إلى المخدرات في حالة فقدانها تجعل المدمن يلجأ للعنف بغرض  -

 الحصوؿ عليها .
 المركبات.أثناء قيادة ارتكاب حوادث السير  -
 كالجنوح.االنحراؼ  -
 المجتمع.نشر الرذيلة كالفساد في  -

 النفسية:اآلثار  –ب 

 كاألكىاـ.الهلوسة الحسية كاالعتقاد الخاطئ  -
 كالعتو.الجنوف  -
 القلق. -
 الشخصية.انحطاط  -
 الكآبة. -
 العصبي.العزلة كالتوتر  -
 التركيز.ضعف الذاكرة كعدـ القدرة على  -

  الصحية:اآلثار  –ج 

 كالكسل.انتشار األمراض كالسل كعدـ القدرة على العمل كالميل إلى البطالة  -
 المعدة.آالـ في  -
 الشهية.فقد  -
 العينين.جحوظ  -
 الدموية.تفعيل الدكرة  -
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 القفصي.الضعف  -
 الدماغ.التهاب خاليا  -
 الكبد.التهاب  -
 األجنة.تشوه  -
 الرئة.سرطاف  -
 المناعة.مرض نقص  -
 كالصرع.االرتعاش  -
 الشرايين.تصلب  -
 كاإلسهاؿ.ارتفاع درجة حرارة الجسم مع الغثياف  -

 اآلثار المادية : –د 

 العقل.إنفاؽ الماؿ في غير مقتضى  -
 عليو.عدـ أخذ الغذاء الكافي بسبب تفضيل المخدرات  -

 طرؽ الوقاية من اإلدماف كالعالج منو الرابع:المبحث 

في نظر أحد يقصد باألسلوب الوقائي  :144 اإلدمافطرؽ الوقاية من المطلب األكؿ : 
متمثلة في   ,مجموعة اإلجراءات التي تستهدؼ منع تعاطي المخدرات أصالن الباحثين 

كل أنواع التوعية كإجراءات مكافحة العرض , فهي يقصد بها اإلسهاـ في حماية 
اإلنساف من الوقوع في آفة المخدرات , كيمثل ىذا المفهـو مرحلة التأسيس للمتعلم 

. فالوقاية ىي أال ننتظر حتى يقع الشباب 145للوعي بمفهـو المخدرات كاالبتعاد عنها 
                                                           

, مرجع 110هلل المشرؼ , رياض بن علي الجوادم ,صالمخدرات كالمؤثرات العقلية , عبد اإللو بن عبد ا 144
 سابق .

 .110المرجع نفسو , ص 145
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, كاإلجراءات الممكنة لحماية لبدء في اتخاذ التدابير الالزمة في المخدرات , كإنما ا
الشباب من الوقوع فريسة تحت طائلة المخدرات , كذلك بتحسين قدرة الفرد على 

مواجهة مشاكلو بصورة بناءة كمواجهة العوامل االجتماعية غير المواتية كالتي يمكن أف 
 .146تؤدم إلى إساءة استعماؿ المخدرات 

 :147تتضمناإلدماف مسؤكلية المجتمع ككل كىي  فالوقاية من

التنشئة االجتماعية الصحيحة كاستخداـ أسلوب االعتداؿ في المعاملة كإعطاء  -
 الذات.الثقة في النفس كاالعتماد على 

التوعية بأضرار المخدرات كخاصة مع الفئات المستهدفة التي ينتشر فيها  -
تعاطي المخدرات كيأتي في مقدمة ىذا العمل التوعوم دكر المؤسسة التربوية 

 اإلعالمية.كالمؤسسة 
التدخل العالجي المبكر بحيث يمكن الوقاية من التمادم في تعاطي  -

 اإلدماف.المخدرات كالوصوؿ إلى 
 التخرج.البطالة كإتاحة فرص عمل للشباب حديثي القضاء على  -
تصحيح بعض األخطاء الشائعة عن دكر المخدرات في تخلص الفرد من  -

كحيث أف  المشكلة،مشاكلو كاستخدامها كوسيلة لتطبيب ذاتو كالهركب من 
بل يقع الفرد فريسة  للمشكلة،ال يمكن أف تؤدم إلى حلوؿ المخدرات 

 اإلدماف.ساسية كىي لمشكلة أكبر فوؽ المشكلة األ
ضبط المجتمع كتحصينو من دخوؿ ىذه المواد إليو عن طريق التهريب أك  -

 إنتاجها داخلو.
                                                           

 .112المرجع نفسو , ص 146
فما بعدىا . مداخالت الملتقى الوطني حوؿ الوقاية من المراض االجتماعية رىاف 112المرجع نفسو , ص 147

 . 108, ص55-54الوساطة االجتماعية , ص
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كضع خطة إعالمية لتوعية المجتمع بفئاتو المختلفة كتعريف األبناء بأضرار  -
 المخدرات كمضاعفاتها.

كضع خطة تربوية لتثقيف المجتمع ثقافة معمقة من خالؿ النشاطات المنهجية  -
عبر المؤسسات التربوية الرسمية كالنشاطات الالمنهجية بالطرؽ غير المباشرة 

 كغيرىا.عن طريق المحاضرات كالندكات كالتمثيليات 
تشريعات العقوبات المشددة المناسبة التي تضمن فعالية المكافحة حتى تكوف  -

 باإلضافة إلى توسيع نطاؽ تجريم حيازة كاستهالؾ كاالتجار عبرة لمن اعتبر،
السارية المفعوؿ   القوانين،بالمخدرات كأال يقتصر األمر على حالة التلبس كفق 

 كالعقوبات.كقانوني الصحة 
تحديد المواد الصيدالنية المصنفة كمخدر عن طريق التنظيم كإضفاء رقابة على  -

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

 عالجهم.الالحقة للمدمنين بعد 
متخصصة في كل دكلة للمساىمة في تشجيع إنشاء جمعيات خيرية تطوعية  -

 تأىيل مدمني المخدرات بعد عالجهم كتدريبهم مهنيان.
 المخدرات.من أخطار  بالوقايةتضمين المناىج الدراسية التربوية مواضيع تتعلق  -
تعزيز دكر الهيئات كالمؤسسات الدينية كخصوصان األئمة كالمرشدات الدينيات  -

 العالج.في رعاية المدمنين كمتابعتهم كإرشادىم بعد 
 عالجهم.مراعاة سرية البيانات الخاصة بالمدمنين أثناء مدة  -
تشجيع األندية الشبابية كالرياضية على اإلسهاـ في برامج رعاية كتأىيل  -

 الجهم.عالمدمنين بعد 
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تشجيع المشاركة في الحلقات العلمية كالدكرات التدريبية التي تعقد في مجاؿ  -
  عالجهم.رعاية كتأىيل المدمنين بعد 

 المطلب الثاني : طرؽ عالج اإلدماف على المخدرات

ىناؾ ست خطوات للعالج من اإلدماف يمكن من خاللها أف يعود المدمن لطبيعتو 
   148:ائيناكيتوقف عن تعاطي المخدرات نه

 مرحلة نزع السمـو من الجسم : - 1

كىي أكلى الخطوات التي تستخدـ في عالج المخدرات. في ىذه المرحلة يتم تخليص 
من السمـو التي أصبحت جزءنا منو كإزالتها بشكل كامل من الدـ. برغم أىمية  الجسم 

عالجنا متكامالن ىذه المرحلة حيث ال يمكن استكماؿ العالج بدكنها، إال أنها ال تعد 
 .كال يجب التوقف عند ىذه المرحلة كما يظن البعض

 عالج األعراض االنسحابية : - 2

األعراض االنسحابية ىي مجموىة من األعراض النفسية كالجسدية التي تصاحب 
عملية نزع السمـو من الجسم، مثل اضطرابات النـو كاألرؽ كيصاحب ذلك آالـ في 

كالتعرؽ كارتفاع درجة حرارة الجسم. كما يقترف بذلك البطن كارتفاع ضغط الدـ 
حدكث ىلوسات عقلية كرغبة في االنتحار مع بعض االضطرابات النفسية الشديدة  

 .كاالكتئاب الحاد

                                                           
148 https://www.thecabinarabic.com/المدكنة المخدرات-على-اإلدماف-عالج , 

كل شيء عن اإلدماف, انظر أيضان معان لكشف مخاطر المخدرات كالمؤثرات العقلية , كماؿ عمر بابكر , ص 
43 . 
 

https://www.thecabinarabic.com/علاج-الإدمان-على-المخدرات
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في تلك المرحلة يتم حجز المدمن في مستشفى أك في أحد مراكز عالج اإلدماف 
مدة ىذه المرحلة ما بين ليسهل السيطرة عليو كإبعاده عن أماكن المخدرات. تبلغ 

 .األسبوعين إلى الشهر

مرحلة التأىيل : ىي المرحلة المركزية في عالج إدماف المخدرات، كقد تستمر  - 3
مدتها ما بين شهور إلى عدة سنوات حسب حالة المريض كقدرتو على تحمل العالج. 

نتكاسة مرة يتم من خاللها تعليم المريض عدد من المهارات التي تساعده على عدـ اال
النفسي كالسلوكي. كما يمكن إعطاء المريض بعض  جلسات العالج أخرل من خالؿ

للمخدر مرة   ج النفسي كاجتياز الرغبة في العودةاألدكية التي تساعده على العال
 .أخرل

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

غوط نفسية كانت منو خالؿ محاكلتو التوقف عن اإلدماف، كاكتشاؼ أم مؤثرات أك ض
دافعنا لو إلدماف المخدرات منذ البداية، مما يساعد الطبيب المعالج على حل ىذه 

 .المشكالت ببشكل جذرم

على العالج من اإلدماف عن طريق  يساعد المجتمع المدمنالعالج المجتمعي :  - 5
ربما أدت لوقوعو   إيجاد حلوؿ مناسبة للمشاكل األسرية كاالجتماعية المحيطة بو التي

 .خالؿ ىذه المرحلة الشد من أزر المريض كدعمو نفسينا في فخ اإلدماف، كما يجب

منع االنتكاس : يمكن للمتعافي تناكؿ بعض األدكية بإشراؼ من الطبيب  - 6
للمساعدة فى إعادة تنشيط كظائف المخ الطبيعية كتقليل الرغبة في التعاطي. كما 

https://www.thecabinarabic.com/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.thecabinarabic.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%9F/


66 
 

د من عدـ يجب متابعة المتعافي بشكل مستمر عبر إجراء التحاليل الدكرية للتأك
 .تعاطيو للمخدرات مرة أخرل حتى يعود إلى ممارسة حياتو بصورة طبيبعة تمامنا

 : 149 طريقة جديدة لعالج االدماف

الجسم كيماكيا على طرد المخدر من الخاليا كاستخالصو منو تتلخص في اجبار   
خالؿ ساعات تحت تأثير مهدئ عاـ حتى ال يشعر المريض باآلالـ االنسحابية التي 

يعاني منها أثناء العالج بالطريقة التقليدية، كفي خالؿ ذلك يتم تكسير المخدر 
 .كالتخلص منو

تبدأ بدراسة حالة المريض الطبية كالتأكد من  السابقة الطريقة الجديدة لعالج االدماف 
صالحيتو لهذه العملية )كيقصد بذلك عدـ كجود امراض بالقلب أك غيره( كىذا ال 
عالقة لو اطالقا بنوعية المخدر أك فترة التعاطي، فهو يدخل ذلك ضمن محظورات 

أف كال يتم أخذ أك اعطاء المريض أم دـ حيث ىناؾ اعتقاد خاطئ ب.اجراء العملية
 .التخلص من المخدر يكوف من خالؿ تغيير دـ المريض كىذا ال أساس لو من الصحة

  :150 طرؽ العالجيةدماف المخدرات عبر ىذه الإتخلص من نكيف 
غالبا ما يشعر المدمن باليأس، سواء كاف مادة مخدرة اك مادة دكائية عقاقيرية اك حتى 

 سلوكا مسيطرا عليو فما الحل؟
تم  القنوات السليمة في العالج ك تدماف ممكن اف اتٌبعاإل الشفاء كالتخلص من 

بالتعليمات التي يصدرىا لو األطباء المتخصصوف. كأكؿ خطوة ىي المبادرة  االلتزاـ
 ,كما  عادة تأىيل االدمافإمركزعالج ك  المدمن طوعا الىبدخوؿ 

                                                           
, مستشفى عالج اإلدماف من المخدرات ,  4, أبورجيلة , ص أحدث طرؽ عالج االدماف من المخدرات 149
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150
 المرجع نفسه 

http://addiction-treatment-hospital.blogspot.com/2014/02/latest-treatment-of-drug-addiction.html
http://addiction-treatment-hospital.blogspot.com/2014/02/latest-treatment-of-drug-addiction.html
http://hopeeg.com/
http://addiction-treatment-hospital.blogspot.com/2014/02/latest-treatment-of-drug-addiction.html


67 
 

لتنفيذ خطوات العالج بحـز كجدية.  دمافمركز عالج متخصص لإل يجب قصد 
على العديد من العوامل، من أىمها نوعية المواد المخدرة  عالج المدمن كيعتمد نجاح

شخصية المدمن كقدرتو على   كطبيعة عالج االدماف كمدة تعاطيها كمدل الرغبة في
 151.الضبط الذاتي كالصبر

 : أضرار )مضار( المخدرات  الخامس ورالمح

 :152 أضرار المخدرات الدينيةأكالن : 
المخدرات مضيعة  أف للمخدرات أضرار بالغة على الدين من عدة جوانب ذلك

لألكقات مذىبة للعقوؿ كمتى ضيع اإلنساف أكقاتو كذىب عقلو فسيجره ذلك لتضييع 
 كىذا ما يوضحو قولو تعالى : " أعظم ركن من أركاف اإلسالـ أال كىو الصالة.

اكىةى كىاٍلبػىٍغضىاءى ًفي اٍلخىمٍ  نىكيٍم اٍلعىدى ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىٍن ًإنَّمىا ييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييوًقعى بػىيػٍ ًر كىاٍلمى
 .153"ًذٍكًر اللًَّو كىعىٍن الصَّالًة فػىهىٍل أىنٍػتيٍم مينتػىهيوفى 

إف الغيبوبة الحاصلة من السكر كالتخدير تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها اإلسالـ 
لحظة من على قلب المسلم ليكوف موصوالن باهلل في كل لحظة مراقبان هلل في كل 

ثم ليكوف بهذه اليقظة عامالن إيجابيان في نماء الحياة كتجددىا كفي لحظات حياتو 
صيانتها من الضعف كالفساد كفي حماية نفسو كمالو كعرضو كحماية أمن الجماعة 

كشريعتها كنظامها من كل اعتداء ظاىر أك خفي في أية لحظة من اللحظات، كالفرد 
فعليو في كل لحظة تكاليف للجماعة التي يعيش فيها، اتو المسلم ليس مترككان لذاتو كلذَّ 

كأنى لمن تعاطى المخدرات أف يقـو , كىو مطالب باليقظة لينهض بهذه التكاليف 
بهذا الواجب فهو زائل العقل فاسد القلب مغلوب على أمره يعيش في غيبوبة بعيدان عن 

                                                           
151
 المرجع نفسه 
 . 91المائدة، اآلية  سورة 152
 , مرجع سابق 27ص1جالمخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار,  153

http://addiction-treatment-hospital.blogspot.com/
http://addictions-treatments.blogspot.com/
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ىي إال ىركب من كاقع الحياة كاقعو الذم يعيشو. نعم إف ىذه الغيبوبة في حقيقتها إف 
 في فترة من الفترات كجنوح إلى التصورات التي تثيرىا المخدرات بعد تعاطيها.

إف آثار المخدرات على الدين خطيرة فهل ىناؾ أعظم من ضياع العقل كالشرؼ 
كاألخالؽ، كىل ىناؾ أشد فتكان بالمجتمع من تفرقتو كإثارة النزاع كالخالؼ فيو كىذا 

 .154 لمخدرات عافانا اهلل منهاما تحدثو ا
 155أضرار المخدرات الصحية:  المبحث الثاني

المخدرات تلك التي اكتشف كبجسم اإلنساف رران بالنفس البشرية من أشد األشياء ض
األطباء أنها تسبب أمراضاى خطيرة عجز الطب عن عالج بعضها كيكفي أنها تجعل 

ما اليمكن أف يتحقق على يديو صاحبها يعيش في عالم األكىاـ كالخياالت يتصور 
كيفكر بكل محبوب لنفسو كىو بعيد كل البعد عن ذلك كمن أخطر أضرار المخدرات 

 الصحية التي توصل إليها األطباء ما يأتي:
يحدث التسمم في دـ الشارب عندما ترتفع نسبة الكحوؿ  ػ التسمم الكحولي:1

عة النبض كالغيبوبة أحيانان فيصاب بعوارض حادة منها القيء، كبركدة األطراؼ، كسر 
كمتى استمرت ىذه العوارض مدة من الزمن ارتفعت نسبة الوفاة بين المتعاطين كذلك 

 بالسكتة القلبية كغيرىا.
ىذه ىي التي تتحكم في التفكير كاإلدارة، كلقد أكدت  ػ ضمور خاليا قشرة المخ:2

اف يؤدم إلى نقص بعض األبحاث الطبية أف تناكؿ الخمر كالمخدرات كلو بدكف إدم
 في القدرات العقلية.

ػ ضمور خاليا المخيخ:من المعلـو أف المخيخ ىو الذم يتحكم في العصب 3
الدىليزم كفي قدرة الشخص على الوقوؼ دكف تأرجح كفي قدرتو على الثبات 

                                                           
 , مرجع سابق28ص 1جالمخدرات في الفقو اإلسالمي , أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد الطيار,  154
 32"-31ص 1المرجع نفسو , ج 155
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كالحركة. كنتيجة لتناكؿ المسكر أك المخدر تصاب خاليا المخيخ بالضمور كالتآكل 
 ذا لبعض األشخاص الذين ال يستطيعوف الحركة كاألصحاء.كالواقع يشهد به

ػ انحالؿ نخاع القنطرة الوسطى:ىذا المرض يكثر كجوده في المدمنين كعندما ينحل 4
نخاع القنطرة ػ كىو مادة دىنية ػ يصاب اإلنساف بشلل خطير بالنصف األسفل من 

 الجسم فال يستطيع الحركة إطالقان.
يصاب متعاطي المخدرات بنوبات ىذياف كارتعاش  ية:ػ النوبات الدماغية الكبد5

كفقداف للوعي كتليف كبدم ػ فشل الكبد في كظيفتو ػ كىذا ما أخبرني بو بعض 
الموقوفين حيث أفادكا أف أكؿ آثار المخدرات عليهم إصابتهم باالرتعاش حيث ترتعش 

 أيديهم عند األخذ كالعطاء كىم في ريعاف الشباب.
تقـو مجموعة من األعصاب بتسيير جسم اإلنساف  المتعددة: ػ التهاب األعصاب 6

كنقل أحاسيسو من الجلد كالجسم إلى خاليا الجهاز العصبي، كالمخدرات تؤدم إلى 
تحلل ىذه األعصاب كذكبانها ثم موتها كحينئذ يفقد المدمن اإلحساس كيكوف ىيكالن 

 ال يحس كال يشعر.
ثبت طبيان أف تناكؿ المخدرات يؤدم إلى  ػ التهاب عصب العين المؤدم إلى العمى:7

التهاب عصب العينين كقد يؤؿ األمر إلى العمى كمدمن الخمر كالمخدرات يعرؼ 
 بشحوب عينيو كرطوبتهما كىذا أمر مشاىد في كاقع الناس.

8: ذلك أف بعض الميكركبات تكوف موجودة في الفم فتستغل ضعف  ػ التعاب البلعـو
و كتؤدم إلى إلتهاب بلعومو كقد يتسبب من جراء ذلك مقاكمة المتعاطي فتهجم علي

 كفاة الشخص.
تناكؿ المخدرات يؤدم إلى التهاب المرمء المزمن كىذا االلتهاب  ػ سرطاف المرئ:9

 ىو السبب الرئيس المؤدم إلى سرطاف المرمء.
كثيران ما يصاب متعاطو المخدرات بالقيء المتكرر كذلك الختالؿ دكرة  ػ القيء:10
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 ـ العادية لديهم.الطعا
تناكؿ المخدرات طريق لفقداف الشهية ككم من شخص عدمت  ػ فقداف الشهية:11

 لديو الشهية بسبب المخدرات.
تسبب المخدرات تهيجان في األغشية المخاطية  ػ التهاب األمعاء الغليظة كالدقيقة:12

ذلك إلى احتقاف  للجهاز الهظمي ابتداء بالفم كانتهاء باألمعاء الدقيقة كالغليظة كيؤدم
األمعاء كتقرحها كينتج عن ذلك نوبات إسهاؿ كإمساؾ كسوء ىضم كسوء امتصاص 

 للغذاء.
الطحاؿ فيصبح أضعاؼ تناكؿ المخدرات يؤدم إلى تضخم  ػ تضخم الطحاؿ:13

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

تعتبر األضرار االجتماعية للمخدرات من أخطر األضرار كأكثرىا كأكضحها ألنها تمس 
 :156الفرد كاألسرة كالمجتمع كيتضح ذلك من خالؿ ما يأتي

ػ المدمنوف تسهل عليهم الجريمة كتمتد يدىم لكل شيء بل كتحطم كل شيء في 1
جتمع كيعيش سبيل الحصوؿ على مآربهم كبهذا يدب الفزع كالرعب كالخوؼ في الم

 حياتو في قلق كاضطراب.
ػ تعاطي المخدرات يؤثر تأثيران بالغان كخطيران على الحالة المعيشية كالسكنية كالتعليمية 2

كاألخالقية لألسرة. ذلك أف المتعاطي يفضل أف تبيت أسرتو في العراء تفترش األرض 
داءه الذم يهرب بو كتلتحف السماء كال تجد ما تأكل كىو يعانق لذتو الوىمية كيتناكؿ 

الرمضاء للنار ككم أسرة باتت جائعة طاكية كعائلها ينفق المئات بل اآلالؼ على  من
 المخدرات غير عابئ بالمصير المؤلم لنفسو كأسرتو.

ػ تناكؿ المخدرات يؤدم إلى كالدة أطفاؿ ضعاؼ البنية كأحيانان مشوىي الخلقة. ال 3
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عدـ تحمل أجسادىم ألف اآلباء كاألمهات يستطيعوف مقاكمة األمراض لضعف بنيتهم ك 
الذم يتناكلوف المخدرات يصابوف بالضعف الجنسي كضعف الحيوانات المنوية مما 

 ينعكس على األجنة في بطوف الحوامل.
ػ كثرة حدكث الطالؽ في األسر التي يتناكؿ األبواف فيها المخدرات ذلك أف األسرة 4

لة ستكتوم بنار الحرماف كالتشرد ككثيران ما التي يعيش عائلها بالسجن السنوات الطوي
تطلب المرأة فراؽ زكجها إذ ال مصلحة من االرتباط معو كىو يقضي عمره كلو أك 

 معظمو داخل غياىب السجوف.

ػ ضعف بناء األسرة التي تنتشر فيها ىذه السمـو ذلك أف األسرة ستكوف مفككة 5
الفات، كىي اللبنة األكلى ضعيفة البناء، غير متماسكة، تسودىا الفوضى كالخ

للمجتمع، كمثل ىذه األسرة ستكوف ثلمة في بناء المجتمع الكبير. ثم إف مكانة ىذه 
 ىا مقيسة بتمسكهم باإلسالـ منهاج حياة.داألسرة كمكانة أفرا

كإذا فشت المخدرات في ىذه األسرة بعدت عن منهج اهلل كأصبحت ثغرة كبيرة 
 د المجتمع اآلمن.يتسلل منها الشر كاإلجراـ ألفرا

ػ تعاطي المخدرات من قبل أحد أفراد األسرة يجر بقية أفرادىا إلى ىذا الوباء 6
 خصوصان إذا كاف المتعاطي األب ألف األبناء سيقتدكف بو كينشأكف على أخالقو.

المدمن عن توفير المخدر بالطرؽ المتاحة لو يلجأ إلى بيع عرضو  .ػ عندما يعجز7
حوؿ ىذا الموضوع كثيرة فهناؾ من يجبر ابنتو أك أختو على للحصوؿ عليو كالقصص 

البغاء أك يغض النظر عن سلوؾ زكجتو للحصوؿ على المخدر فانتشار المخدرات في 
 المجتمع عالمة على انتشار العهر كالرذيلة بكل صورىا.

ػ إف استعماؿ المخدرات يؤدم إلى زيادة حوادث المركر ألف سائق السيارة عندما 8
ى المخدر يظن أف تركيزه يزداد كيقل خوفو كيشعر باألماف كالواقع عكس ذلك يتعاط
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فيحصل بسبب ذلك حوادث مركرية مركعة ككم من أبرياء ذىبوا ضحية سائق مدمن 
 متهور.

ػ متعاطي المخدرات كباؿ على المجتمع ألنو سيحتاج إلى العالج سواء من اإلدماف 9
 .أك من مرض يصيبو أك نتيجة حادث يقع لو

 ػ تنتشر العداكة كالنزاع كالخصاـ بين متعاطي المخدرات.10
ػ الذين يتناكلوف المخدرات يتصفوف بصفات ذميمة كيعتادكف عادات قبيحة 11

ينشركنها بين أفراد المجتمع كالكذب كالجبن كاالستهانة بالقيم األخالقية كالمثل 
 العليا.

 أضرار المخدرات االقتصادية:  المبحث الرابع
ىو عصب الحياة كأم دكلة تقاس قوتها كمكانتها بوضعها االقتصادم  الماؿ

كالمخدرات مدخل خطير لهز اقتصاد أم دكلة مهما كانت قوتها االقتصادية كتتضح 
 :157أضرار المخدرات االقتصادية فيما يأتي

ػ إف إسهاـ الفرد في اإلنتاج مرىوف بقدرتو من الناحية البدنية فإذا كاف صحيح 1
يم الفكر، فإنو يكوف لبنة صالحة في المسيرة االقتصادية لألمة كعلى الجسم مستق

العكس من ذلك إذا كاف ضعيف الجسم مهزكز التفكير كثير الشركد، فإنو يكوف لبنة 
 .تحقيق التنمية نابية، كبالتالي ال يستطيع اإلسهاـ في

ر ػ كثير من متعاطي المخدرات كمدمنيها يصل بهم اإلحباط النفسي من تأثي2
المخدرات إلى حد تخليهم نهائيان عن أعمالهم كدخولهم في متاىات ال نهاية لها 

بسبب االنهيار النفسي كالخلقي كاالجتماعي الذم كاف نتيجة حتمية لعبادة الشهوات 
 د عن الدين كالصلة باهلل جل كعال .كالبع
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صحية  ػإف عالج الذين يدمنوف المخدرات يحتاج إلى عيادات كمستشفيات نفسية ك 3
كثيرة كىذا يتطلب كجود أطباء كمتخصصين في ىذا المجاؿ كىذا يؤدم إلى زيادة 

 اإلنفاؽ للدكلة.
ػ إف عملية تهريب المخدرات كتركيجها تحتاج إلى زيادة العاملين في أجهزة الرقابة 4

 كىذا سبب في ضعف اقتصاد الدكلة.
ت كذلك ألف الكل ػ تنتشر البطالة في المجتمع الذم يكثر فيو تعاطي المخدرا5

 مشغوؿ بالمخدر دكف سواه مما يؤدم إلى قلة إنتاج ىذا المجتمع.
ػ كذلك الزراعة فإف العمل فيها بسبب كثرة البطالة فيها، لذا يضطر كثير الناس إلى 6

 جلب أيدم عاملة من غير كطنهم كىذا ملو لو تأثير سلبي على اقتصاد الدكلة.
ها كتركيجها يعد كسبان غير شرعي كمحـر ػ إف اإلتجار في المخدرات كتعاطي7

 كأصحابها يطلبوف الثراء بكل كسيلة كلو كاف ذلك على حساب المجتمع الكبير.
ػ أسعار المخدرات باىظة جدان كلهذا فالمتعاطوف يبذلوف أمواالن طائلة تجتمع في يد 8

في حفنة من الناس قد تكوف تعمل لحساب العدك خارج البالد كىذا ما حدث بالفعل 
 بعض البالد اإلسالمية.

ػ المخدرات سبب مباشر لحوادث المركر الكثيرة التي يتلف بسببها سيارات كثيرة، 9
 كىذا يؤثر في اقتصاد الدكلة.

ػ المهربوف للمخدرات كالمركجوف لها يحتاجوف عند القبض عليهم إلى سجوف  10
يشة السجناء كثيرة كما تتطلبو ىذه السجوف من أجهزة أمن كخدمات كفوؽ ذلك مع

 كاإلنفاؽ عليهم.
ػ تصرؼ أمواؿ طائلة على مكافحة المخدرات كمتابعتها ككاف يمكن صرؼ ىذه 11

األمواؿ في مشاريع عامة نافعة للمجتمع لو سلم الناس من ىذا الوباء كزاؿ عن 
 الوجود.
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ػ المخدرات سالح خطير ركج لو األعداء ال ستنزاؼ خيرات شعوب العالم 12
الثركات المادية ككل ذلك على حساب أفراد المجتمع المسلم،  اإلسالمي كنهب

استنزاؼ الثركات،  : فجمع األعداء في استخداـ ىذا السالح بين ىدفين رئيسين
كإضعاؼ لبنات المجتمع المسلم كقد نجحوا أيما نجاح فهل يعي شباب اإلسالـ ذلك 

 اطها ىذا ما نتمناه.كيفيقوا من غفلتهم كيدركوا مخططات أعدائهم كيعملوا على إحب
 158أضرار المخدرات السياسية:  المبحث الخامس

ىناؾ جهات كثيرة تدعم تهريب المخدرات كتركيجها في العالم ينتمي إلى ىذه 
الجهات أصحاب الضمائر الميتة الذين ال يهتموف إال بمصالحهم فقط كلو كانت على 

 حساب اآلخرين.
تركيج المخدرات في البالد اإلسالمية إف ىذه الجهات المشبوىة ىي التي تحاكؿ 

 إلضعاؼ الشباب المسلم كنهب ثركتو كجعلو مرتبطان ارتباطان كليان بهذه الجهات.
 إف األضرار السياسية للمخدرات كثيرة جدان كمنها على سبيل المثاؿ:

ػ تقـو إسرائيل بتركيج المخدرات في بعض البالد العربية ليتسنى لها الضغط عليها 1
 كبالتالي تحقيق أىدافها كأطماعها التوسعية في المنطقة. سياسيان 

ػ يسبب اتشار المخدرات في بعض البالد نزاعات سياسية بين بعض الدكؿ 2
 كؿ األخرل كالمكسيك مثالن.دالمتجاكرة كما حدث كيحدث بين أمريكا كبعض ال

وؿ ػ كثيران ما يستغل بعض الدكؿ انتشار المخدرات في دكلة أخرل كذلك بالحص3
 على األسرار الخطيرة التي ال يمكن أف تفشى لوال تعاطي المخدرات.

ػ المخدرات ىي البوابة السليمة لالستعمار، فكثيران ما تبدأ الدكؿ الكبرل بتركيج 4
المخدرات في بعض البالد ليسهل عليها بعد ذلك استغاللها كتحطيمها كجعلها تسير 
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 خداـ سالح يذكر.في ذيل القافلة دكف عناء أك جهد كدكف است
 159أضرار المخدرات األمنية:  المبحث السادس

المخدرات من األسباب الرئيسية في تفشي الجريمة في المجتمعات التي ابتليت بها 
ألف المدمن في األعم األغلب يكوف فاشالن غير قادر على عمل ما ينفعو كينفع 

جاالت التنموية سواء  اآلخرين كال يستطيع المساىمة في نهضة البالد في أم من الم
كانت اقتصادية أك زراعية أك اجتماعية أك عمرانية أك صناعية كما أنو يصبح خاليان من 
الشعور بالمسؤلية ألنو ال يحمل أم مؤىل من مؤىالت تحمل المسؤلية فهو ضعيف 

 التدين معتوه العقل كمن كانت ىذه حالو فدكافع الجريمة عنده كثيرة.
 160المخدرات النفسية أضرار:  المبحث السابع

للمخدرات أضرار نفسية كبيرة على المتعاطي من أبرزىا الشعور الزائف باالضطهاد 
حسية مثل البصرية ك السمعية ك ال الهلوسةكالكآبة كالعزلة كالتوتر العصبي كالنفسي ك 

 سماع أصوات كرؤية أشباه ال كجود لها كتخيالت مما يؤدم إلى الخوؼ كقد يصل
كما يحدث المخدر اضطرابان في تقدير المكاف األمر إلى الجنوف كفقداف العقل.

كالزماف كحكمان خاطئان على األشياء كضعفان في التركيز كالذاكرة ككثرة النسياف كما يقل 
تأثير المدمن بالمؤثرات الخارجية بحيث ال شيء يسعده أك يبهجو مهما حقق من نجاح 

 .161ال غيربل سعادتو كأنسو بالمخدر ك 
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 : عالقة المخدرات بالجريمة المنظمة كتبييض األمواؿالسادس ورالمح

 عالقة المخدرات بالجريمة المنظمةالمبحث األكؿ : 

يقصد بالجريمة المنظمة تلك الجريمة التي  المطلب األكؿ : تعريف الجريمة المنظمة :
تأخذ طابع التعقيد كاالحتراؼ القائم على التخطيط المحكم كالتنفيذ الدقيق , 

كالمدعم بإمكانات تمكنها من تحقيق أىدافها مستخدمة في ذلك كل الوسائل كالسبل 
 .162كمستندة على قاعدة من المجرمين كالمنحرفين 

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

دكؿ مليوف شخص في شتى أنواع 320كيقدر الخبراء عدد مدمني المخدرات بحوالي 
مليوف دكالر  500العالم , معظمهم من فئة الشباب , كيكلف اإلدماف ما يزيد عن 

طن 417, ك طن من األفيوف 3000سنويان , كيستهلك المدمنين سنويان ما يزيد عن 
  . 163طن من الحشيش  1900ألف طن من الماريخوانا ك 38من الكوكايين ك

السيما تجارة األفيوف  –مشركعة إف جزءن كبيران من التجارة الدكلية يتم بصورة غير 
كبواسطة مؤسسات تجارية تعمل سران عن  –كالهيركين كالكوكايين كالقنب الهندم 

 طريق عصابات من التجار الدكليين في ىذا النشاط .

                                                           
, الجريمة المنظمة بين النظرية  -الصراط –مجلة كلية أصوؿ الدين للبحوث كالدراسات اإلسالمية المقارنة  162

ىػ , سبتمبر 1421, السنة الثانية , العدد الثالث , جمادل اآلخرة  133كالتطبيق , د. مركؾ نصر الدين , ص
 ـ .2000

, كانظر أيضان جريمة المخدرات في القانوف الجزائرم , مركؾ نصر الدين , بحث  53المرجع نفسو , ص 163
 , الجزائر . 55منشور : نشرة القضاة , مجلة كزارة العدؿ , العدد 
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كما أف مختلف المراحل يجرم تخطيطها كإنجازىا بدقة متناىية حتى تضمن أكبر 
لة كمجزية , كبطبيعة الحاؿ يحتفن فرص النجاح كتحقق لهم مكاسب خيالية ىائ

القائموف على تنظيم كتمويل ىذه التجارة ألنفسهم بأكبر قسط من األرباح , بينما قد 
 .164ال يحصل األشخاص المكلفوف بعملية نقل المخدرات إال على مبالغ ضئيلة 

 المطلب الثالث : خصائص جريمة المخدرات كجريمة منظمة 

 : 165ما يليخصائص أىمها جريمة المخدرات كجريمة منظمة ل

أف حدكثها يرتبط بعدة أفعاؿ ال بد من توافرىا , فهناؾ الزراعة كالعبور كالتوزيع  – 1
كاالستهالؾ , كلها أمور البد من توافرىا لتماـ الجريمة , كأف قطع أم حلقة من 

 حلقاتها يكفل القضاء عليها .

جريمة منظمة يظهر من األدكار التي تلعب بمناسبتها فهي إف جريمة المخدرات ك – 2
تبدأ من المزارع أك المنتج ثم المموؿ , ثم المهرب , كالناقل ثم الموزع ثم التاجر 
كالمركج كتنتهي بالمستهلك , كيحكم كل ىؤالء في تعاملهم عرؼ التضامن كالثقة 

 كالكتماف عند القبض عليهم أك على أحدىم .

لهائل كالثركة السريعة التي يوفرىا ىذا النشاط المنظم يغرم من يقـو بو إف الربح ا – 3
 على المجازفة كتكراره .

                                                           
, مرجع سابق , , كانظر  156-155الجريمة المنظمة بين النظرية كالتطبيق , د. مركؾ نصر الدين , ص 164

 أيضان جريمة المخدرات في القانوف الجزائرم , مركؾ نصر الدين , مرجع سابق .
 , مرجع سابق .156-154الجريمة المنظمة بين النظرية كالتطبيق , د. مركؾ نصر الدين , ص 165



78 
 

المخدرات , بما يتوفر لهم من ماؿ , ال يتواركف في شراء ذمم  إف مهربي كتجار – 4
بعض ذكم الجاه كالعاملين معهم كالمحيطين بهم , حتى يأمنوا المطاردة كالمتابعة , 

 عملياتهم اإلجرامية . كيضمنوا نجاح

إف أىم خاصية تمتاز بها جريمة المخدرات عن بقية الجرائم األخرل أنها ال  – 5
يتوافر فيها عنصر الشكول ؛ألف البائع مستفيد كالمشترم أك المستهلك المريض 

مستفيد , فهذا األخير يلهث دائمان بحثان عن البائع للحصوؿ منو على جرعتو كمن ىنا 
 ؿ األمن مكافحة ىذه الجريمة كتحقيق نتائج ملموسة كسريعة .يصعب على رجا

إف أىم أمر ترتكز عليو جريمة المخدرات كاالتجار بها في معظم األحياف  -6
استخدامها للعنف كعصابات كولومبيا مثالن  , كيتخذ العنف في جرائم المخدرات 

نادؽ اآللية كأجهزة أشكاالن عدة كاستخداـ األسلحة كالذخيرة الحية كالمتفجرات كالب
التنصت كسالحهم اليـو يتكوف أيضان من المدفعية كالمدفعية المضادة للطائرات 

كالمدافع متوسطة المدل كعربات مصفحة , كتشير تقارير المخابرات الكولومبية أف 
تجار المخدرات في كولومبيا يحصلوف على السالح من جنوب إفريقيا كإسرائيل 

كقد قتلت "فرؽ الموت " التابعة لعصابات ين الدكالرات , كيدفعوف مقابل ذلك مالي
مافيا المخدرات خالؿ السنوات األخيرة من عقد الثمانينات تسعة آالؼ شخص في 

شخص كل عاـ , ككاف من بين ضحاياىم خيرة  1500كولومبيا كحدىا ؛ أم بمعدؿ 
تالوا أيضان المثقفين الذين سخركا أقالمهم للتصدم لتجار المخدرات ككشفهم , كاغ

شرطيان ,  1944قاضيان من الذين أشرفوا على محاكمة تجار المخدرات , ك 157
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من ميليشيات حراسة األحزاب السياسية  118من أفراد الجيش ك 3491ك
 .166مدني 3100ك

 المطلب الرابع : طرؽ تهريب المخدرات 

يلجأ محترفو ىذا النوع من النشاط اإلجرامي إلى ابتكار كسائل كثيرة كمتنوعة لعمليات 
تهريب المخدرات , تتميز بالدقة كالمهارة للتغلب على الرقابة التقليدية التي تتبعها 

إلى ابتكار غيرىا كىذا ىو فشل كل محاكالت  طريقة لجؤكالدكؿ , ككلما تم كشف 
 عذر حصر تلك األساليب لكثرتها كمن أىمها :القضاء عليها  . كبذلك يت

تهريب كميات من المخدرات إما مباشرة بواسطة السيارات , كفي أماكن خفية  – 1
داخل أجزائها أك بين حمولتها من البضائع المختلفة , كأحيانان تتسلل السيارات عبر 

 الشريط الحدكدم ىربان من المراكز الرسمية .

بحران عن طريق البواخر كالسفن في الموانئ , ضمن يتم تهريب المخدرات  – 2
 البضائع كالمعدات كالطركد الواردة من الخارج , أك بواسطة القوارب الصغيرة .

تهرب المخدرات أيضان عن طريق الجو بواسطة الطركد الواردة عن طريق الشحن  – 3
بية الجوم بأسماء شخصيات أك ىيئات أك مؤسسات كىمية , أك للسفارات األجن

المعتمدة في البالد , كأحيانا تستخدـ مستندات شحن مزكرة أك يتم تهريبها باالتفاؽ 
 مع بعض المنحرفين العاملين بالخطوط الجوية أك الجمارؾ أك البريد .

                                                           
ستجدات الدكلية في جرائم العنف كاالعتداء كالسبل الكفيلة لمواجهتها , العميد صبحي سلـو , انظر الم 166
ـ, دمشق , سورية . كانظر أيضان : الجريمة المنظمة بين النظرية كالتطبيق , د. مركؾ نصر 1999, ط 31ص

 , مرجع سابق .162 -157الدين , ص
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كما تهرب المخدرات عن طريق األشخاص الذين يجندىم المهربوف , حيث  – 4
يجندكف أشخاصان ال يرقى إليهم الشك , يخفونها في أجسامهم أك حقائبهم ككثيران ما 

 مثل الدبلوماسيين , أك ذكم المناصب كالجاه من العاملين في المطارات كالموانئ .

يلجأ المهربوف إلى إخفاء المخدرات بطرؽ عديدة فمثالن داخل أماكن سرية  – 5
ب بالسيارات كالشاحنات كفي األجهزة كالمعدات كقطع الغيار , كداخل المعلبات كلع

كتزكد تلك السيارات التي تنقل األطفاؿ كالكتب كفي جيوب سرية بالحقائب ....
المواد المخدرة بكاميرات تصوير في خلفها شاشة مثبتة على مقودىا , كذلك للقياـ 

 .برصد السيارات التي تالحقها على بعد كيلومترين كمعرفة أرقامها كراكبيها 

ملية خطف األطفاؿ المشردين كتهريبهم إلى يتولى بعض أفراد الجريمة المنظمة ع – 6
أماكن مجهولة كىم مغمضوا العيوف، كىناؾ يتم تدريبهم حوؿ كيفية إخفاء المخدرات 

 كتركيجها ,  كاألطفاؿ الذين يخونوف الجماعة يكوف مصيرىم الموت .

كلديهم خبراء في شتى تدار عملية تهريب المخدرات بواسطة تكنولوجيا متطورة  – 7
ت ,خبراء طيراف كزراعة كصيدلة كإرصاد جوية كاتصاالت كىندسة كخبراء المجاال

عسكريين كحتى علماء النفس كجيشان من المرتزقة يضاىي جيشان نظاميان في دكلة كاملة 
 عددان كعتادان مسلحان بأسلحة حديثة كمتنوعة .

 : عالقة المخدرات بتبييض األمواؿ ثانيالمبحث ال

 تبييض األمواؿالمطلب األكؿ : تعريف 

إف مصطلح تبييض األمواؿ أك  غسيل األمواؿ أك الجريمة البيضاء يعتبر من التعبيرات 
التي تداكلت مؤخران في كافة المحافل المحلية كالدكلية المهتمة بالجرائم االقتصادية 

كاألمن االجتماعي كاألمن االقتصادم باعتبار أف عمليات غسيل األمواؿ ترتبط إلى حد  
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أنشطة غير مشركعة عادة ما تكوف ىاربة خارج حدكد سرياف القوانين المناىضة كبير ب
للفساد المالي ثم تحاكؿ العودة مرة أخرل بصفة شرعية معترؼ بها من قبل نفس 
 .167القوانين التي كانت تيجرمها داخل الحدكد اإلقليمية التي تسرم عليها ىذه القوانين

كاالقتصاديات  ما يسمى باالقتصاد الخفي"غسل األمواؿ" يطلق اآلف على  مصطلحك 
في جزء كبير منها على كسب األمواؿ من  داء اك اقتصاديات الظل التي تنطومالسو 

ونية كخشيتهم من الناس مصادر غير مشركعة، كلخوؼ أصحابها من المساءلة القان
لد كف بعد كسبها في غفلة من القانوف اك تواطؤ من القائمين عليو اك في بفانهم يلجؤ 

اخر الى تحويل ىذه الثركة غير المشركعة الى ثركة تبدك في ظاىرىا مشركعة كشراء 
أراض زراعية اك بناء عقارات اك إنشاء مصانع اك ايداعات في البنوؾ اك مشاركة 

ذلك قاؿ الدكتور محمد عبد الحليم عمر " ارتبط بظاىرة االقتصاد غير  اآلخرين، كفى
لتي يعنى بها اجماال العمل على محاكلة إخفاء كالتعتيم المشركع عملية غسل األمواؿ كا

على المصادر غير المشركعة لألمواؿ بأساليب عديدة كمتنوعة لتضليل الجهات األمنية 
 168كالرقابية ' كإدخاؿ ىذه األمواؿ في دكرة عمليات مشركعة كيظل يستفيد بها " 

                                                           
 غسيل األمواؿ كبياف حكمو في الفقو اإلسالمي كالنظم المعاصرة  , الدكتور عبد اهلل محمد عبد اهلل 167

مستشار سابق بمحكمتي التمييز كالدستورية بدكلة الكويت ,بحث مقدـ للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد 
مكة  -ـ القرلـ بجامعة أ2003مارس -ىػ1424, الذم عقد خالؿ شهر محـر 15-14-13اإلسالمي, ص

 المكرمة.
 5،7كتاب غسيل األمواؿ في مصر كالعالم ص 

, بحث مقدـ للمؤتمر العالمى الثالث لالقتصاد  9-8غسل األمواؿ , الدكتور / محمد نبيل غنايم , ص 168
اإلسالمي الذل نظمتو كلية الشريعة كالدراسات االسالمية بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة خالؿ شهر المحـر 

 ػ .ى1424



82 
 

من  األمواؿ كغسيلها :المطلب الثاني : تجارة المخدرات كصورة من صور تبييض 
 :169األنشطة االقتصادية كالمالية التي تخضع لصور تبييض األمواؿ كغسيلها ما يلي 

أنشطة االتجار في السلع أك عادة ما يتم تبييض أك غسل األمواؿ الناتجة عن - 1
الخدمات غير المشركعة كفقان لقوانين أك تشريعات الدكلة، مثل المتاجرة في 

 كالدعارة أك شبكات الرقيق األبيض .المختلفة كأنشطة البغاء  المخدرات بأنواعها

أنشطة التهريب عبر الحدكد للسلع كالمنتجات المستوردة دكف دفع الرسـو أك  -2
الضرائب الجمركية المقررة، مثل تهريب السلع من المناطق الحرة كتهريب السجائر 

 . كالسلع المعمرة كالسالح كغيرىا

السوداء كالتي يتحقق منها دخوالن طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفة أنشطة السوؽ -3
لقوانين الدكلة، مثل االتجار في العمالت األجنبية في الدكؿ التي تفرض رقابة صارمة 

 على التعامل في النقد األجنبي.

االتجار في السلع التي تعاني البالد من نقص المعركض منها، حيث يتجو التجار  - 4
أسعار بيعها بشكل كبير كبالمخالفة لضوابط التسعير التي تحددىا السلطات  إلى رفع

  المحلية.

                                                           
غسيل األمواؿ كبياف حكمو في الفقو اإلسالمي كالنظم المعاصرة  , الدكتور عبد اهلل محمد عبد اهلل  169

,مستشار سابق بمحكمتي التمييز كالدستورية بدكلة الكويت ,بحث مقدـ للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد 
الحراـ، كرقة عمل مقدمة الى  , مرجع سابق , كانظر أيضان : التوبة من الماؿ 15-14-13اإلسالمي, ص

الحلقة النقاشية الثانية عشرة بمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزىر د. محمد عبد الحليم عمر 
 .1ص
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أنشطة الرشوة كالفساد اإلدارم كالتربح من الوظائف العامة، كذلك من خالؿ ك -5
الحصوؿ على دخوؿ غير مشركعة مقابل التراخيص أك الموافقات الحكومية أك ترسي 

  لخارجية بالمخالفة ألىم نصوص اللوائح كالقوانين.العطاءات في المعامالت المحلية كا

الناتجة عن التهرب الضريبي من خالؿ التالعب في الحسابات أك إخفاء  األمواؿ-6
مصدر الدخل كعدـ سداد الضرائب المستحقة على النشاط إلى خزانة الدكلة أك 

  تحويل األمواؿ إلى خارج البالد بإيداعها ىناؾ في البنوؾ األجنبية.

العموالت التي يحصل عليها بعض األفراد مقابل عقد صفقات كما ال ننسى -7
األسلحة كالسلع الرأسمالية أك االستثمارية أك الحصوؿ على التكنولوجيا المتقدمة أك 

 .قات تجارية كبيرة القيمة أية صف

 الجوسسة الدكلية الناتجة عن األنشطة السياسية غير المشركعة مثل أنشطة  األمواؿ-8

االقتراض من ك الناتجة عن السرقات أك االختالسات من األمواؿ العامة.األمواؿ  -9
البنوؾ المحلية بدكف ضمانات كافية كتحويلها إلى الخارج كعدـ سداد المستحقات 

للبنوؾ المحلية، كىركب األشخاص المقترضين مع أموالهم خارج البالد لفترات إلى أف 
 ادـ.تسقط عنهم الجرائم كاألحكاـ بالتق

جمع أمواؿ المودعين كتهريبها إلى الخارج كإيداعها في البنوؾ األجنبية دكف -10
كجود ضمانات كافية ألصحاب األمواؿ، مع قياـ األشخاص الذين يجمعوف ىذه 

إلى عقارات أك محالت تجارية أك غيرىا ثم بيعها إلى ذكيهم تمهيدان بتحويلها األمواؿ 
 صورة غير مشركعة. لعودتها إلى البالد مرة أخرل في
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الناتجة عن النصب كاالحتياؿ المهربة إلى الخارج مثل االحتياؿ على األمواؿ  -11
الراغبين في العمل في الخارج لقاء مبالغ مقابل الحصوؿ على شهادات أك جوازات 

 مزكرة.

الناتجة عن الغش التجارم أك االتجار في السلع الفاسدة أك تقليد األمواؿ  -12
لعالمية أك المحلية ذات الجودة كالشهرة الفائقة، أك تزكير الكتب الماركات ا

 كالمصنفات الفنية الخ.... الدخوؿ الناتجة عن تزييف النقد.

الناتجة عن تزكير الشيكات المصرفية كسحب المبالغ من البنوؾ األمواؿ  – 13
المستندية المحلية بشيكات أك حواالت مزكرة، أك من خالؿ تزكير االعتمادات 

 المعززة بموافقة البنوؾ.

الناتجة عن المضاربة غير المشركعة في األكراؽ المالية كالتي تعتمد األمواؿ  -14
 على خداع المتعاملين في البورصات العالمية.

في الوقاية من جريمة كالنظم الوضعية : منهج الشريعة اإلسالمية  ثالثالمبحث ال
 تبييض األمواؿ

عٌدة مظاىر الشريعة اإلسالمية مواؿ في األتبييض اتخذ أسلوب مواجهة طرؽ أكالن : 
 :170أساسية كفيلة للقضاء عليها، كىي

المظهر األكؿ: المظهر التربوم كاألخالقي، فاإلسالـ رٌبى في نفوس معتنقيو أدب 
عليو  االلتزاـ بتعاليمو كالرقابة التي يشعر المسلم من خاللها أف اهلل ميطٌلع عليو ال تخفى
خافية كال يغفل عنو طرفة عين مما يستلـز الخشية منو تعالى كالخوؼ من عقابو، 

                                                           
غسيل األمواؿ كبياف حكمو في الفقو اإلسالمي كالنظم المعاصرة  , الدكتور عبد اهلل محمد عبد اهلل ,  170
 , مرجع سابق22- 21ص



85 
 

فيعصمو ذلك عن مخالفة شرعو كالتزاـ أكامره، كلكن ليس كل المكلفين على حاؿ 
كاحدة من فعل الطاعة كترؾ لمعصية بل الناس في ذلك أصناؼ، فمنهم من يستجيب 

صي كىذا أكمل أحواؿ الدين كأفضل صفات إلى فعل الطاعة كيكف عن ارتكاب المعا
المتدينين، كمنهم من يمتنع عن فعل الطاعات كيقدـ على ارتكاب المعاصي 

 كالمخالفات، ك منهم من يمتنع عن فعل الطاعات كيكف عن ارتكاب المعاصي.

المظهر الثاني : شرع اإلسالـ الرقابة الثانية كىي الرقابة الخارجية كىي من مظاىر 
كتشمل جميع المخالفات سواء ما كاف منها متعلقان بالكسب أك غيره كلكن  المواجهة،

مواجهة الكسب غير المشركع اتخذ في اإلسالـ مظهران أكثر كضوحان كىو األمر 
سبة في ىذا الجانب، كالحسبة حبالمعركؼ كالنهي عن المنكر، كقد شاع استعماؿ ال

المنكر إذا ظهر فعلو، قاؿ اإلماـ ىي األمر بالمعركؼ إذا طهر تركو كالنهي عن 
الماكردم "ثم أكدَّ اهلل زكاجره بإنكار المنكرين بها فأكجب األمر بالمعركؼ كالنهي عن 

المنكر ليكوف األمر بالمعركؼ تأكيدان ألكامره كالنهي عن المنكر تأييدان لزكاجره، ألف 
تذكار الزكاجر فكاف  النفوس األشرة قد ألهتها عن إتباع األكامر كأذىلتها الشهوات عن

 .171" إنكار المجالس أزجر لها كتوبيخ المخالطين أبلغ فيها

المظهر الثالث: مقاطعة من يكوف كسبو ماالن حرامان كعدـ التعامل معو، كلهذا يتفق 
الفقهاء على أف مستغرؽ الذمة الذم كل مالو حراـ فهذا تيمنع معاملتو كمداينتو بل 

 ييمنع من التصرؼ المالي.

الدسوقي في حاشيتو على الشرح الكبير: إف من أكثر مالو حالؿ كأقلو حراـ  يقوؿ
المعتمد جواز معاملتو كاألكل من مالو كما قاؿ ابن القاسم خالفان ألصبغ القائل بحرمة 

                                                           
 .12 -11حسبة، ابن تيمية , صكتاب ال 171
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ذلك، كأما من أكثر مالو حراـ كالقليل منو حالؿ فمذىب ابن القاسم كراىة معاملتو 
 .172فاألصبغ المحـر لذلك  كمداينتو كاألكل من مالو خالفان 

كقاؿ العز بن عبد السالـ معاملة من أقٌر بأف أكثر ما في يده حراـ، قلنا: إف غلب عليو 
بحيث يقدر الخالص منو لم تجز معاملتو مثل أف يقٌر إنساف أف في يده ألف دينار  

ف غلب كلها حراـ إال ديناران كاحدان فهذا ال يجوز معاملتو لندرة الوقوع في الحالؿ، كإ
الحالؿ بأف اختلط درىم حراـ بألف درىم حالؿ جازت المعاملة لندرة الوقوع في 
الحراـ، كبين ىاتين الرتبتين من قلة الحراـ ككثرتو مراتب محرمة كمكركىة كمباحة، 

 .173كضابطها أف الكراىة تشتهر بكثرة الحراـ كتخف بكثرة الحالؿ 

لتخلص من التبعات سيما عن الماؿ المظهر الرابع: التوبة، كىي مظهر من مظاىر ا
الحراـ، قاؿ القرطبي في قولو تعاؿ "إنما التوبة على اهلل للذين يعملوف السوء 

، السوء في ىذه اآلية يعم الكفر كالمعاصي، فكل من عصى ربو فهو جاىل 174بجهالة"
 .175حتى ينزع عن معصيتو

إلجراءات الكفيلة بالوقوؼ ثانيان : لقد خلص الباحثوف إلى ضركرة اتخاذ الدكؿ العربية ا
من جانب المنظمات الغربية من خالؿ العمل على سٌد جريمة تبييض األمواؿ في كجو 

الثغرات الموجودة في التشريعات القائمة كالمنظمة لحركة االستثمار، باإلضافة إلى 
أخذ تقارير المنظمات الدكلية مأخذ الجد كاتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالرد عليها 

                                                           
 . 277/ 3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 172
 .85، 84/ 1قواعد األحكاـ في مصالح األناـ للعز بن عبد السالـ , ج 173
 (.54سورة األنعاـ آية ) 174
 .5/92تفسير القرطبي ج 175
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كمحاكلة الوجود الفعلي في ىذا المنظمات لعرض كجهات النظر العربية كإظهار 
 . 176 خصوصية االقتصاديات العربية كطبيعة الحوافز االستثمارية الممنوحة كحدكدىا

  عن طريق الوقاية : طرؽ الحد كالقضاء على المخدراتالسابع ورالمح
 :177مشكلة تعاطي المخدرات الوقاية من أكالن : دكر األسرة في 

 أف يكوف اآلباء قدكة لألبناء من حيث السلوؾ كاستقامتو . -
 التربية السليمة كالتوعية المتواصلة بغرض توجيو األبناء لمعرفة الضار كالنافع . -
 الرقابة المستمرة داخل البيت كفي الشارع كفي المدرسة . -
 عدـ استعماؿ العنف كوسيلة للتربية كالتوجيو . -
االتصاؿ الدائم باألبناء كإفهامهم بأف المخدرات ليست ىي الحل الوحيد لحل  -

 المشاكل كبأنو ال توجد فائدة ترجى منها كبأف لها مضار على الجسم كالعقل .
التي يتردد عليها أبناؤىم خاصة مقاىي األنترنت , كمراقبة معرفة األماكن  -

نهم كاالتصاؿ الدائم مختلف أنشطتهم ككذا مراقبة األشخاص الذين يصاحبو 
كالمستمر بالمدرسة التي يدرس بها أبناؤىم لمعرفة ىل ىم مهتمين بدراستهم 
كىل يقضوف أكقاتهم الدراسية بالمدرسة ككذا معرفة برنامجهم الدراسي حتى 

يجد الطفل نفسو مراقب بطريقة تلقائية من طرؼ الوالد باالتصاؿ كالتنسيق مع 
 فة تطور سلوكات أبنائهم .المعلمين كمديرم المدارس لمعر 

 :178مشكلة تعاطي المخدرات  الوقاية من ثانيان : دكر  المدرسة في

                                                           
د اهلل محمد عبد اهلل , غسيل األمواؿ كبياف حكمو في الفقو اإلسالمي كالنظم المعاصرة  , الدكتور عب 176
 , مرجع سابق .22ص

المخدرات كالمؤثرات العقلية ,   . 53-52الوقاية من األمراض االجتماعية رىاف الوساطة االجتماعية , ص 177
 108-103كماؿ عمر بالبكر , ص 
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 توعية التالميذ بمدل خطورة تعاطي المخدرات كاألضرار التي تسببها . -
 ال تتشرد األسرة . ىاء على تجنب المشاكل العائلية حتحث األكلي -

 :179ثالثان : دكر الجامعة في الوقاية من تعاطي المخدرات 

تدريس مقررات كمناىج تعالج ظاىرة تعاطي المخدرات كتبياف مضارىا على  -
 الفرد ك المجتمع.

 القياـ بأبحاث علمية متخصصة حوؿ كيفية الحد كالقضاء على المخدرات . -
االجتماعية القياـ بندكات ككرشات كأياـ دراسية حوؿ مختلف األمراض  -

كدراستها بمختلف المقاربات االجتماعية كاالقتصادية كالقانونية كالصحية 
 كالدينية كالسياسية ...إلخ .

 :180رابعان : دكر المسجد في الوقاية من تعاطي المخدرات 

تتم الوقاية من المخدرات عن طريق المسجد من خالؿ إلقاء الخطب كالدركس  -
ساجد بخطورة الظاىرة كبياف آثارىا على كالمحاضرت التي توعي مرتادم الم

 الفرد كالمجتمع .
 بياف الفتاكل كاألحكاـ الشرعية المرتبطة بتعاطي المخدرات كتركيجها كزراعتها. -
 غرس األخالؽ الحسنة كالقيم اإلسالمية الصحيحة في نفوس الناس . -

                                                                                                                                                                      
 . 54المرجع نفسو , ص 178
االجتماعية كالتربوية كدكرىا في عالج ظاىرة تعاطي المخدرات, أ.د. طعبلي محمد الطاىر  المؤسسات 179

ـ ,جامعة 2011, العدد الثاني  200-199كاألستاذ قوراح محمد ,  مجلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية, ص
 كرقلة .

 . 201المرجع نفسو ص 180
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العمل على ملء أكقات الشباب بتحفيظهم القرآف كالسنة كالسيرة كتدريسهم  -
لفقو اإلسالمي كتحبيب العبادة إلى قلوبهم كحثهم على المحافظة على صالة ا

 الجماعة بالمسجد .
تقرب اإلماـ كالمرشدة الدينية من الناس خاصة الشباب كمحاكلة اإلسهاـ في  -

 مساعدتهم على حل مشاكلهم .

 :181خامسان : دكر كسائل اإلعالـ  في الوقاية من تعاطي المخدرات 

توعوية تحسيسية بمخاطر المخدرات ككتابة مقاالت تقديم حصص كأشرطة  -
 .كأضرارىا 

برمجة ندكات يدعى إليها المتخصصوف غي علم االجتماع كالنفس كالطب  -
 الذين لهم دكر مباشر في الوقاية من المخدرات.كاألئمة كاألمن كرجاؿ القضاء 

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

 المبحث األكؿ : التدابير القانونية لعالج مشكلة تعاطي المخدرات :

 المطلب األكؿ : اآلليات القانونية الدكلية لعالج مشكلة المخدرات :

لكبرل التي أصبح تعاطي المخدرات كتهريبها كاإلتجار بها كزراعتها من المشكالت ا
تجتاح العالم كمنذ أف أحس العالم بخطورة ىذه المشكلة كىو يبذؿ جهودان متواصلة 

لوضع نظاـ شديد إلحكاـ الرقابة عليها كقصر استخدامها على األغراض الطبية 
كالقوانين الهادفة إلى تقليص  كاالتفاقياتكالعلمية، كلذا تم عقد العديد من المؤتمرات 

                                                           
 . 202المرجع نفسو ص 181
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إنشاء العديد من المراكز الدكلية كتتلخص الجهود العالمية حجم ىذه المشكالت ك 
 :182فيما يأتي

ـ( الذم دعت 1909سنة  ػ عقد المؤتمر الدكلي األكؿ للمخدرات في )شنغهام1
يات المتحدة األمركية ليتولى المجتمعوف فيو دراسة مشكلة المخدرات كاآلثار إليو الوال

أربعة عشرة دكلة، كقد صدرت عن ىذا الناجمة عنها، كقد لبت الدعوة للمؤتمر 
المؤتمر عدة قرارات تهدؼ إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف انتشار ىذا العدك 

 الخطير.
ـ، كتم االتفاؽ فيو على )اتفاقية 1912ػ تم عقد المؤتمر الثاني في )الىام( عاـ 2

كتقييد  األفيوف الدكلية( حيث تعهدت الدكؿ المشاركة بمراقبة إنتاج األفيوف الخاـ
 الخاـ كتقييد تصديره كاستعمالو كقصر المواد المخدرة على األغراض الطبية.

ـ كركز المجتمعوف فيو على منع االتجار 1925ػ تم عقد مؤتمر )جنيف( عاـ 3
 باألفيوف كمعاقبة من يقـو بتهريبو.

ـ ككاف أىم قرارتو تسليم المجرمين 1936ػ تم عقد مؤتمر )جنيف( الثاني عاـ 4
 كسهولة االتصاؿ بالسلطات المختصة بمتابعة المخدرات. كسرعة

ـ كالتي جمعت معظم االتفاقيات 1961ػ ثم تمت االتفاقية الوحيدة للمخدرات عاـ 5
 ـ لتكوف الرقابة الدكلية أشد إحكامان.1972التي سبقتها ثم عدلت ىذه االتفاقية عاـ 

ـ(التي كضعت نظامان 1971ـ )ػ االتفاقية الثانية كىي اتفاقية العقاقير النفسية عا6
 للرقابة على المواد ذات التأثير النفسي كالعقلي.

                                                           
المخدرات كالمؤثرات العقلية , كماؿ عمر بالبكر , ص  . 87ص 1, جالمخدرات في الفقو اإلسالمي  182

143. 
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لقد سار المشرع الجزائرم في نفس اإلطار اآلليات القانونية الوطنية :: المطلب الثاني 
القانوني الذم رسمو المجتمع الدكلي في إقراره لفرض اإلجراءات العالجية لمستعملي 

إجراءات المتابعة , كانطالقان من ذلك عرفت المنظومة التشريعية المخدرات تماشيان مع 
كالتنظيمية في الجزائر تطوران متماشيان مع تطور المجتمع الدكلي , كمن اآلليات القانونية 

 : 183الوطنية ما يلي

ـ , المتعلق بحماية الصحة 1985فيفرم  16, المؤرخ في  05/85القانوف  –أ 
 القانوف جملة من المبادئ منها :حيث أقر ىذا كترقيتها 

مبدأ رفع الدعول العمومية على األشخاص الذين امتثلوا للعالج كتابعوه للنهاية  -
 منو . 249, كذلك طبقان للمادة 

مبدأ إخضاع األشخاص المتهمين بعد المتابعة إلى العالج المزيل للتسمم  -
 منو . 250كتقرير اإلعفاء منها طبقان للمادة 

ألشخاص للعالج من الجهات القضائية للمحاكمة طبقان للمادة مبدأ إخضاع ا -
 منو . 251

ـ , المتعلق بالوقاية من 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/04القانوف  –ب 
بها , كيتكوف المخدرات كالمؤثرات العقلية كقمع االستعماؿ كاالتجار غير المشركعين 

 4إلى  2رات العقلية من المادة تعريفات كتصنيفات المخدرات كالمؤثىذا القانوف من 
كالتي تكمن في  , 11إلى  06التدابير الوقائية كالعالجية من المادة ,ثم عرج على 

عدـ ممارسة الدعول العمومية ضد األشخاص الذين امتثلوا إلى العالج الطبي الذم 

                                                           
, مرجع سابق , انظر أيضان محاضرة  55الوقاية من األمراض االجتماعية رىاف الوساطة االجتماعية , ص 183

من ,  04/18حوؿ آليات التنسيق بين مختلف الهيئات في اتخاذ التدابير الوقائية كالعالجية على ضوء القانوف 
 إعداد ككيل الجمهورية لدل محكمة تبسة , محاضرة منشورة على اإلنترنت .
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وا كتابعوه حتى نهايتو , كما ال يتابع األشخاص الذين استعمل كصف لهم إلزالة السمـو
المخدرات أك المؤثرات العقلية استعماالن غير مشركع إذا ثبت أنهم خضعوا لعالج 

مزيل السمـو , أك كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدكث الوقائع المنسوبة إليهم , كما 
نصت ىذه المواد على كجوب مصادرة المواد كالنباتات المحجوزة , إف اقتضى األمر 

لمختصة بناء على طلب النيابة العامة , ثم تأتي المواد من من رئيس الجهة القضائية ا
لمختلف الجرائم ليختم القانوف 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 كالعالجية :

 :184الهيئات الوطنية المعنية باتخاذ التدابير الوقائية كالعالجية  –أ 

 الضبطية القضائية : درؾ ,شرطة , جمارؾ ...إلخ -
 النيابة العامة : ككالء الجمهورية . -
 التحقيق القضائي : قضاة التحقيق  -
 المحكمة : قضاة الموضوع . -
 لمختصوف في معالجة اإلدماف كمتابعتو .األطباء الخبراء ا -
 مراكز العالج الطبي. -
 مراكز الرعاية التربوية االجتماعية كإعادة التأىيل االجتماعي . -

: كذلك من خالؿ التنسيق بين مخلف الهيئات عبر مراحل الدعول العمومية  –ب 
 : 185ثالثة مراحل

                                                           
انظر أيضان محاضرة حوؿ آليات التنسيق بين مختلف الهيئات في اتخاذ التدابير الوقائية كالعالجية على  184

 , من إعداد ككيل الجمهورية لدل محكمة تبسة , محاضرة منشورة على اإلنترنت . 04/18ضوء القانوف 
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التحقيق االبتدائي :  –لية المرحلة األكلى : كيفية التنسيق في مرحلة التحريات األك 
كىذا يقع على عاتق الضبطية القضائية التي يجب عليها أف تنظر إلى مكافحة 

المخدرات بالنسبة لمستهلكيها كالمدمنين عليها من منظور البحث كالتحرم كليس 
على الفعل المجـر في حد ذاتو كإنما على ضبط ككشف مستهلكي المخدرات 

 جهم كخضوعهم للتدابير المعموؿ بها قانونان .كمدمنيها الذين يستوجب عال

لكشف حالة تنسق الضبطية القضائية عملها في ىذه المرحلة مع المصالح المحلية 
المشتبو , كإعداد ملف طبي عن النتعاطي يقدـ للنيابة , كما  تنسق أيضان مع 

الحماية المدنية كالمستشفيات كالمراكز الصحية كالصيدليات كمصالح الحماية 
مباشرة خالؿ ىذه  النيابة العامةالتنسيق مع ك  لمتابعة ىذه الحاالت  االجتماعية

المرحلة للقياـ بكل اإلجراءات التي من شأنها أف تثبت كأف المشتبو فيو مدمن على 
المخدرات كيستوجب العالج المزيل للتسمم كالقياـ بدكر كقائي بالتنسيق مع 

 . مختلف ىذه الهيئات 

: كيفية التنسيق في مرحلة اإلجراءات على مستول النيابة العامة :  المرحلة الثانية
إف التنسيق بين النيابة العامة كالطبيب المعالج كالمؤسسة العالجية من شأنو أف 

امتثلوا من ل -عدـ المتابعة الجزائية –يكرس مبدأ عدـ ممارسة الدعول العمومية 
وعهم لعالج مزيل السمـو أك أف للعالج الطبي كتابعوه حتى نهايتو أك أثبتوا خض

األشخاص المشتبو فيهم  كانوا محل متابعة طبية منذ ارتكاب الوقائع , ىذا من 
 .جهة , كالتكفل الصحي كاالجتماعي للمدمن من جهة أخرل 

                                                                                                                                                                      
 .المرجع نفسو185
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المرحلة الثالثة : كيفية التنسيق على مستول التحقيق القضائي : كىو تكريس لمبدإ 
نوف السابق الذكر , كمن اإلجراءات التي يستفيد اإلعفاء من العقوبة حسب القا

منها مستهلك المخدرات أك الحائز عليها لالستعماؿ الشخصي للحادث أك البالغ 
 في ىذه المرحلة مايلي :

 صدكر 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 كإمكانية مراجعتو عند الضركرة . -

إف التطبيق الصحيح لهذه اإلجراءات يستوجب التنسيق بين الضبطية القضائية التي 
 تحضر الملف القضائي ك الجهاز القضائي كالطاقم الطبي لتحقيق نتائج طبية أكثر

 فعالية .

المرحلة الرابعة : كيفية التنسيق على مستول المحاكمة : يجوز للجهة القضائية 
المختصة حسب المادة الثامنة من القانوف السابق إلزاـ األشخاص المدمنين بالخضوع 

لعالج إزالة التسمم , كذلك بتأكيد األكامر الصادرة عن قاضي التحقيق أك تمديد 
اإلعفاء من العقوبة , كىذا كلو يتم بالتنسيق مع الهيئات آثارىا كما لها الحق في 

 األخرل .

 
 في التشريع الجزائرم المخدرات جرائمعلى  المقررة المطلب الرابع : العقوبات

لقد نظم المشرع الجزائػرم السياسػة العقابيػة لجػرائم المخػدرات بشػكل شػامل ك دقيػق 
ديسػمبر  25المػؤرخ فػي  18 -04من القانوف  31إلى  12كمفصل من خالؿ المواد 
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ـ المتعلػػػق بالوقايػػػة مػػػن المخػػػدرات ك المػػػؤثرات العقليػػػة ك قمػػػع  االسػػػتعماؿ ك 2004
االتجار غير المشركعين بها ك تنوعت العقوبات الواجب تطبيقهػا علػى مػن تثبػت إدانتػو 
فػػػي أم جريمػػػة مػػػن جػػػرائم المخػػػدرات إلػػػى عقوبػػػات أصػػػلية ك عقوبػػػات تبعيػػػة كأخػػػرل 

 الفعػل تقػديرىا بػاختالؼ ء مػن الزراعػة كصػوال إلػى االسػتهالؾ كيختلػفتكميلية , ابتدا
،  186:التالية النقاط ضمن العقوبات ىذه سنتناكؿ فإننا ذلك توضيح أجل كمن المجـر

كتعرؼ بأنها الجزاء األساسي الذم نص عليو المشػرع كقػدره  األصلية : العقوبات :أكال
ثبػػوت إدانػػة المػػتهم , كالضػػابط فػػي للجريمػػة كيجػػب علػػى القاضػػي أف يحكػػم بػػو عنػػد 

اعتبارالعقوبة أصلية ىو أف تكوف مقررة كجزاء أصيل للجريمة من دكف أف يكوف توقيعها 
ىػػي عقوبػػة أك  187معلقػػا علػػى الحكػػم بعقوبػػة أخػػرل مثػػل السػػجن المؤبػػد كالمؤقػػت ...

الفاعل األصلي فػي حالػة مػا ارتكػب الجريمػة شػخص طبيعػي يتمتػع بالجنسػية الجزائريػة 
,كتتحػػدث المػػػادة  188كفػػي حالػػة مػػػا إذا كػػاف المرتكػػػب لهاتػػو الجػػػرائم شػػخص معنػػػوم

الخامسة المعدلة من قانوف العقوبات الجزائرم عن العقوبات األصػلية فتقسػمها حسػب 
إلى جنح كجنايات كمخالفات , كلقػد صػنف المشػرع الجزائػرم  معيار كجسامة الجريمة

إلػػى  ـ2004ديسػػمبر  25ؤرخ فػػي المػػ 18 -04جػػرائم المخػػدرات فػػي القػػانوف رقػػم 
  كفيمػػػػػػا يلػػػػػػي تفصػػػػػػيل تلػػػػػػك العقوبػػػػػػات : 189جػػػػػػنح كجنايػػػػػػات حسػػػػػػب نػػػػػػوع الجػػػػػػـر

                                                           
 الجنػائي القػانوف الماجسػتير فػرع شػهادة لنيػل الجزائػر مػذكرة فػي لمكافحػة المخػدرات الجنائيػة السياسػة  186

,السػنة 20-19ص ,عمػر خػورم .د :فػوزم بإشػراؼ جيمػاكم :الطالػب الجنائيػة , إعػداد كالعلػـو
  .ـ 2013-2012الجامعية 

, المكتبة 414علي حسين الخلف كسلطاف عبد القادر الشاكم , ص المبادئ العامة في قانوف العقوبات , 187
 القانونية , شارع المتنبي , بغداد .

, مذكرة 61مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة اإلسالمية كالقانوف الجزائرم , مليكة شريط , ص 188
 ـ.2015-2014جامعية منشورة , شعبة العلـو اإلسالمية بجامعة الوادم , السنة الجامعية : 

 الجنائي القانوف الماجستير فرع شهادة لنيل الجزائر مذكرة في لمكافحة المخدرات الجنائية السياسة 189
-2012,السنة الجامعية 44ص ,عمر خورم .د :فوزم بإشراؼ جيماكم :الطالب الجنائية , إعداد كالعلـو
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مػن القػانوف المػذكور أعػاله علػى العقوبػة  17تػنص المػادة : عقوبة الفاعل األصلي - 1
دج إلػػػى 5000000سػػػنوات إلػػػى عشػػػرين سػػػنة كبغرامػػػة ماليػػػة مػػػن  10بػػػالحبس مػػػن 

أك يحػوز مخػدرات أك يعرضػها بوضػعها للبيػع دج كل مػن ينػتج أك يصػنع 10000000
أك الحصوؿ عليها كشرائها قصد البيػع أك التخػزين أك اسػتخراج أك تحضػير أك توزيػع أك 
تسليم بأيػة صػفة كانػت , أك سمسػرة أك شػحن أك نقػل عػن طريػق العبػور أك نقػل المػواد 

 .190 لمخدرة كالمؤثرات العقلية
بالسجن المؤبد كل من سير أك نظم أك موؿ النشاطات السػابقة  18كما تعاقب المادة 

المنصوص عليها في المادة السابقة الذكر , كما يعاقب كذلك بالسػجن المؤبػد حسػب 
كل من يصدر أكيستورد مخدرات أك مؤثرات عقلية بطريقػة غيػر شػرعية   19نص المادة 

كػل مػن زرع خشػخاش األفيػوف   20المػادة  , كيعاقب بالسجن المؤبد أيضان حسب نص
 .191أك شجيرة الكوكا أك نبات القنب بطريقة غير شرعية 

 ـ 2004ديسػمبر  25المػؤرخ فػي  18 -04القػانوف رقػم مػن  13كما تعاقػب المػادة 
كل من سلم أك عرض بطريقة غير مشركعة المخػدرات أك المػؤثرات العقليػة علػى الغيػر 

مػػن سػػنتين إلػػى عشػػر سػػنوات كبغرامػػة ماليػػة مػػن بهػػدؼ االسػػتعماؿ الشخصػػي بػػالحبس 
دج كتضاعف العقوبة إف سلمت لقاصر أك معػوؽ أك شػخص 500000إلى 100000

يعالج بسبب اإلدماف أك في مراكز تعليميػة أك تربويػة أك تكوينيػة أك صػحية أك اجتماعيػة 
 أك داخل ىيئات عمومية .

                                                                                                                                                                      

 نشرة .اآلفة ىذه محاربة في العدالة قطاع كدكر الجزائرم التشريع ظل في المخدرات نورة، حشاني,  ـ2013
 :الجزائر القضاة،

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

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

, بحث منشور على النت بدكف  3جريمة المخدرات حسب آخر تعديل في ظل التشريع الجزائرم ,ص 191
ـ على الساعة الحادية عشر كالسادسة عشر 2012فيفرم  8ذكر صاحبو , منتدل الشؤكف القانونية بتاريخ : 

 دقيقة .
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نوات كبغرامة ماليػة مػن من سنتين إلى خمسة س 14كما يعاقب بالحبس حسب المادة 
دج كل من يعرقل أك يمنع بػأم شػكل مػن األشػكاؿ األعػواف 200000إلى 100000

المكلفػػين بمعاينػػة الجػػرائم المتعلقػػة بهػػا أثنػػاء ممارسػػة كظػػائفهم أك المهػػاـ المخولػػة لهػػم 
سػنة 15بػالحبس مػن خمسػة إلػى  15بموجب ىذا القانوف , كما يعاقب حسب المادة 

دج كػػػػل مػػػػن سػػػػهل للغيػػػػر االسػػػػتعماؿ غيػػػػر 1000000لػػػػى إ500000كبغرامػػػػة مػػػػن 
المشػػركع للمػػواد المخػػدرة أك المػػؤثرات العقليػػة بمقابػػل أك مجانػػان سػػواء بتػػوفير المحػػل 
لهػػذا الغػػػرض أك بػػػأم كسػػػيلة أخػػػرل ككػػػذلك األمػػػر بالنسػػػبة لكػػػل المػػػالؾ المسػػػيرين أك 

م  أك نػادم المستغلين بػأم صػفة كانػت لفنػدؽ أك منػزؿ مفػركش أك نػزؿ أ حانػة أك مطعػ
أك مكػػػاف عػػػرض أك أم مكػػػاف مخصػػػص للجمهػػػػور أك مسػػػتعمل مػػػن الجمهػػػور الػػػػذين 
يسػػمحوف باسػػتعماؿ المخػػدرات داخػػل ىاتػػو المؤسسػػات أك فػػي ىػػذه األمػػاكن  أك فػػي 

 .192ملحقاتها
لػم يغفػل تػورط الطبيػب كالصػيدلي فػي المسػاىمة  16كما ال ننس أف القانوف في مادتػو

 15على أنػو يعاقػب بػالحبس مػن خمسػة إلػى  16المادة في جرائم المخدرات فنصت 
إلػػى مليػػوف دج كػػل مػػن قػػدـ عػػن قصػػد كصػػفة طبيػػة 500000سػػنة كبغرامػػة ماليػػة مػػن 

صػورية أك علػى سػػبيل المحابػاة تحتػوم علػػى مػؤثرات عقليػة أك مػػن سػلم مػؤثرات عقليػػة 
لك بػػدكف كصػػفة أك كػػاف علػػى علػػم بالطػػابع الصػػورم أك المحابػػاة للوصػػفة الطبيػػة ,ككػػذ

يعاقب بنفس العقوبة كل حاكؿ الحصػوؿ علػى المػؤثرات العقليػة قصػد البيػع أك تحصػل 
 عليها بواسطة كصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليو .

من القانوف السابق الذكر على أف 12: نصت المادة  عقوبة االستهالؾ  - 2 
مؤثرات العقلية من أجل االستهالؾ الشخصي للمخدرات أك ال الؾ أك الحيازةاالسته

دج أك 50000دج إلى 5000يعاقب عليو بالحبس من شهرين إلى سنتين كبغرامة من 
 بإحدل ىاتين العقوبتين .

                                                           
الملتقى الوطني حوؿ الوقاية من األمراض االجتماعية رىاف الوساطة االجتماعية , المخدرات ,  مداخالت 192

, المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين , 60رئيس أمن كالية قسنطينة  , ص
 ـ .2005ديسمبر 09-08-07قسنطينة , 
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على أف تضاعف  18 -04القانوف رقم من  27: تنص المادة عقوبة العود   -3
المذكورة أعاله في حالة عود  17إلى  12العقوبات المنصوص عليها في المواد من 

إلى ارتكاب ىذه الجرائم، بعد أف سبق الحكم عليو في أية جريمة فنصت المتهم 
العقوبة على السجن المؤبد إف كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس من عشر سنوات 
إلى عشرين سنة كبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنةإف كانت الجريمة 

ضعف العقوبة المقررة معاقب عليها بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كب
 .  193 لكل الجرائم األخرل

من القانوف المذكور أعاله على العقوبة بػالحبس  17تنص المادة  : عقوبة الشركع - 4
دج إلػػػػػػػى 5000000سػػػػػػػنوات إلػػػػػػػى عشػػػػػػػرين سػػػػػػػنة كبغرامػػػػػػػة ماليػػػػػػػة مػػػػػػػن  10مػػػػػػػن 

اللػػذين يحػػاكلوف أك يشػػرعوف فػػي صػػناعة أك تحضػػير، أك تحويػػل أك دج 10000000
استيراد ، أك تولي العبور أك تصدير أك إيداع أك السمسرة أك البيع أك إرساؿ  أك نقل أك 

كالشػػركع فػػي ىػػذه الجػػرائم يعاقػػب صػػاحبها بػػنفس عػػرض المخػػدرات بغػػرض التجػػارة , 
صػػػػػبح العقوبػػػػػة بالسػػػػػجن العقوبػػػػة كإذا اقترفػػػػػت مػػػػػن طػػػػػرؼ جماعػػػػػة إجراميػػػػة منظمػػػػػة ت

 .194المؤبد
بػنفس العقوبػات  18  -04القػانوف رقػم  من22ب المادة تعاق : عقوبة المحرض - 5

المقررة لجريمة المخدرات أك الجرائم المرتكبة كل من يحرض أك يشجع أك يحث بأيػة 

                                                           
, بحث منشور على النت بدكف ذكر  3لجزائرم ,صجريمة المخدرات حسب آخر تعديل في ظل التشريع ا193

 ـ على الساعة الحادية عشر كالسادسة عشر دقيقة 2012فيفرم  8صاحبو , منتدل الشؤكف القانونية بتاريخ : 
 الماجستير فرع شهادة لنيل الجزائر مذكرة في لمكافحة المخدرات الجنائية السياسة,  المرجع نفسو 194

,السنة 44ص ,عمر خورم .د :فوزم بإشراؼ جيماكم :الطالب الجنائية , إعداد كالعلـو الجنائي القانوف
ـ , المتعلق بالوقاية من 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/04القانوف ,  ـ2013 -2012الجامعية 

 .المخدرات كالمؤثرات العقلية كقمع االستعماؿ كاالتجار غير المشركعين بها
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 12يوسيلة كانت على ارتكاب الجنح المنصػوص عليهػا ك علػى عقابهػا فػي المػواد مػن 
   .    195ىذا القانوف، ك لو لم ينتج عن ىذا التحريض أم أثرمن  17إلى 

ىي التي تتبع العقوبة األصلية من تلقاء نفسػها دكف الحاجػة إلػى : ثانيان :العقوبات التبعية
. أك ىػػي 196أف يػػنص عليهػػا القاضػػي فػػي حكمػػو كالحرمػػاف مػػن بعػػض الحقػػوؽ كالمزايػػا 

تما ك بقوة كنتيجة للحكم بالعقوبة تلك الجزاءات التي قررىا المشرع لتلحق بالمتهم ح
األصػػػلية، حتػػػى كلػػػو لػػػم يػػػنص عليهػػػا القاضػػػي فػػػي حكمػػػة ك المشػػػرع الجزائػػػرم حصػػػر 

مػن قػانوف العقوبػات ك التػي تػنص علػى أف " العقوبػات  06العقوبات التبعية فػي المػادة 
 ىي الحجز القانوني ك الحرماف من الحقػوؽ الوطنيػة، ك ىػي ال تتعلػق بالعقوبػة الجنائيػة"

197 . 
لقػػػػد نػػػػص المشػػػػرع الجزائػػػػرم علػػػػى الحكػػػػم بتسػػػػليط عقوبػػػػات تبعيػػػػة تتعلػػػػق بجػػػػرائم 

حيث نصت علػى أنػو فػي حالػة اإلدانػة  29في المادة  18 -04قانوف  المخدرات في
للجهػػػة القضػػػػائية  17إلػػػى  12لمخالفػػػة األحكػػػاـ المنصػػػوص عليهػػػػا فػػػي المػػػواد مػػػػن 

السياسػػػية كالمدنيػػػة كالعائليػػػة لمػػػدة المختصػػػة أف تقضػػػي بعقوبػػػة الحرمػػػاف مػػػن الحقػػػوؽ 
التػي يحػـر منهػا  تتراكح مابين خمس سػنوات إلػى عشػر سػنوات كمػن بػين تلػك الحقػوؽ

198: 

                                                           
الماجستير  شهادة لنيل الجزائر مذكرة في لمكافحة المخدرات الجنائية السياسة,  61المرجع نفسو ص  195
,السنة 44ص ,عمر خورم .د :فوزم بإشراؼ جيماكم :الطالب الجنائية , إعداد كالعلـو الجنائي القانوف فرع

 ـ2013-2012الجامعية 
, 415-414, ص المبادئ العامة في قانوف العقوبات , علي حسين الخلف كسلطاف عبد القادر الشاكم 196

 المكتبة القانونية , شارع المتنبي , بغداد , مرجع سابق .
, بحث منشور على النت بدكف  3جريمة المخدرات حسب آخر تعديل في ظل التشريع الجزائرم ,ص 197

ـ على الساعة الحادية عشر كالسادسة عشر 2012فيفرم  8ذكر صاحبو , منتدل الشؤكف القانونية بتاريخ : 
ـ , المتعلق بالوقاية من المخدرات كالمؤثرات العقلية 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/04قانوف الدقيقة . 

 .كقمع االستعماؿ كاالتجار غير المشركعين بها
ـ , المتعلق بالوقاية من المخدرات 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/04القانوف المرجع نفسو ,  198

 .ار غير المشركعين بهاكالمؤثرات العقلية كقمع االستعماؿ كاالتج
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عزؿ المحكـو عليو ك طرده من جميع الوظائف ك المناصب السامية في الحزب  - 1
 .أك الدكلة، ك كذا جميع الخدمات التي لها عالقة بالجريمة

، من الحقوؽ الوطنية ك الحرماف من  - 2 االنتخابات ك الترشيح، ك على العمـو
 .السياسية ك من حمل أم كساـ

عدـ األىلية ألف يكوف مساعدا محلفا أك خبيرا أك شاىدا على أم عقد أماـ  - 3
 .القضاء إال على سبيل االستدالؿ

 .عدـ األىيلة ألف يكوف كصيا أك ناظرا ما لم تكن الوصاية على أكالده - 4
الحرماف من الحق في حمل األسلحة، ك في التدريس، ك في إدارة مدرسة أك  -5

 .االستخداـ في مؤسسة التعليم بوصفو أستاذا أك مدرسا أك مراقبا
ك لكن المشرع الجزائرم لما اعتبر جرائم المخدرات تأخذ طابع الجنح خرج عن 

العقوبات التبعيية لجرائم القواعد العامة المقررة في قانوف العقوبات، ك نص على 
 .29المخدرات بنص خاص ىو المادة 

ك تجدر اإلشارة ىنا إلى أف المشرع الجزائرم جعل العقوبات التبعية جوازية، ك من ثم 
ترؾ السلطة التقديرية للقاضي في تطبيقها من عدمها ك ذالك بحسب نوع الجريمة ك 

 .199 خطورة الواقعة المطركحة عليو
كيقصد بها العقوبة التي تلحق المحكـو عليو بشرط أف يأمر التكميلية :  العقوبات :ثالثا

القاضي بها كمصادرة األشياء التي استعملت فػي ارتكػاب الجريمػة كالحرمػاف مػن بعػض 
 .200الحقوؽ كالمزايا ...

لقػػػػد نػػػػص المشػػػػرع الجزائػػػػرم علػػػػى الحكػػػػم بتسػػػػليط عقوبػػػػات تكميليػػػػة علػػػػى جػػػػرائم 
حيث نصت علػى أنػو فػي حالػة اإلدانػة  29في المادة  18 -04قانوف  المخدرات في

                                                           
  المرجع نفسو199

, المكتبة 415المبادئ العامة في قانوف العقوبات , علي حسين الخلف كسلطاف عبد القادر الشاكم ,  200
 القانونية , شارع المتنبي , بغداد , مرجع سابق .
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يجػوز للجهػة القضػائية  17إلػى  12لمخالفة األحكاـ المنصوص عليهػا فػي المػواد مػن 
 :201المختصة أف تقضي عالكة على ما سبق من العقوبات التبعية بالحكم بما يلي 

ها لمػدة ال تقػل عػن خمػس المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبػت الجريمػة بمناسػبت –أ 
 سنوات .

 المنع من اإلقامة كفقان لألحكاـ المنصوص عليها في قانوف العقوبات . –ب 
 سحب جواز السفر ككذا رخصة السياقة لمدة ال تقل عن خمس سنوات . –ج 
مصػػادرة األشػػياء التػػػي اسػػتعملت أك كانػػت موجهػػػة الرتكػػاب الجريمػػة أك األشػػػياء  –د 

 الناجمة عنها .
غلق لمدة ال تزيد عػن عشػر سػنوات بالنسػبة للفنػادؽ كالمنػازؿ المفركشػة كمراكػز ال -ق

اإليػػواء كالحانػػات كالمطػػاعم كالنػػوادم كأمػػاكن العػػركض كأم مكػػاف مفتػػوح للجمهػػور أك 
مسػػػتعمل مػػػن قبػػػل الجمهػػػور حيػػػث ارتكػػػب المسػػػتغل أك شػػػارؾ فػػػي ارتكػػػاب الجػػػرائم 

 انوف .  من ىذا الق 16ك  15المنصوص عليها في المادتين 
فػي  18 -04قػانوف  : لقػد تضػمن رابعان : حاالت اإلعفاء مػن العقوبػة كالتخفػيض منهػا

على أنو يعفى مػن العقوبػة المقػررة كػل مػن يبلػغ السػلطات اإلداريػة أك  31ك  30المادة
القضائية بكل جريمة منصوص عليها في ىذا القانوف قبل البػدء فػي تنفيػذىا أك الشػركع 
فيها , كما تخفض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أك شريكو المنصوص عليها 

من ىذا القانوف إلى النصف , كتخفض العقوبات المنصوص 17إلى  12من  في المواد
إلى السجن المؤقت من عشر سػنوات إلػى عشػرين سػنة 23إلى 18عليها في المواد من

إذا مكن بعد تحريك الدعوة العمومية مػن إيقػاؼ الفاعػل األصػلي أك الشػركاء فػي نفػس 
 . 202ية لها في الخطورة أك مساك الجريمة أك الجرائم األخرل من نفس الطبيعة 

                                                           
االجتماعية , المخدرات , مداخالت الملتقى الوطني حوؿ الوقاية من األمراض االجتماعية رىاف الوساطة  201

, المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين , 63رئيس أمن كالية قسنطينة  , ص
ـ , 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18/04ـ مرجع سابق . القانوف 2005ديسمبر 09-08-07قسنطينة , 

 .تعماؿ كاالتجار غير المشركعين بهاالمتعلق بالوقاية من المخدرات كالمؤثرات العقلية كقمع االس
 المرجع نفسو 202
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يالحػػن لػػدارس السياسػػة العقابيػػة التػػي انتهجهػػا المشػػرع الجزائػػرم مػػن خػػالؿ القػػانوف ك 
ـ , المتعلػػػػػػق بالوقايػػػػػػة مػػػػػػن المخػػػػػػدرات 2004ديسػػػػػػمبر  25المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  18/04

أنهػػا  نظريػػان كعمليػػان  كالمػػؤثرات العقليػػة كقمػػع االسػػتعماؿ كاالتجػػار غيػػر المشػػركعين بهػػا
المخدرات ك اعتمػدت الجانػب الوقػائي كالعالجػي  جرائم مختلف على العقاب شددت

لتعاطي المخدرات متماشيا مع االتفاقيات الدكليػة , كمػا أنهػا ركػزت علػى النقػاط اآلتيػة 
203: 

 انعداـ المتابعة الجزائية . –مبدأ عدـ ممارسة الدعوة العمومية  – 1

 مبدأ اإلعفاء من العقوبة . – 2

فرصػػػػة لمسػػػػتعملي المخػػػػدرات إلثبػػػػات سػػػػعيهم فػػػػي  أعطػػػػى المشػػػػرع الجزائػػػػرم – 3
 التخلص من تأثيرىا .

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

مػػػنح قضػػػاة التحقيػػػق كالمحكمػػػة سػػػلطة إلػػػزاـ األشػػػخاص بالخضػػػوع لعػػػالج مزيػػػل  – 5
 التسمم في حالة إثبات الخبرة الطبية أف الحالة تستوجب العالج .

 تابعة تنفيذ التدابير العالجية كحتى مراقبتها .م – 6

 بالغػا أثرا حققت كمن الناحية العملية نجد أف السياسة العقابية المشددة السالفة الذكر
كالػدليل علػى .خاصة بصفة المشركع غير االتجار كجريمة عامة، بصفة الجريمة قمع في

ـ المتعلقة بالكميات المحجوزة 2016ذلك حصيلة اإلحدل عشرة أشهر األكلى لسنة 
مػػػن المخػػػدرات كالمػػػؤثرات العقليػػػة علػػػى الصػػػعيد الػػػوطني مػػػن قبػػػل مصػػػالح المكافحػػػة 

                                                           
, مرجع سابق , انظر أيضان 58-57الوقاية من األمراض االجتماعية رىاف الوساطة االجتماعية , ص 203

محاضرة حوؿ آليات التنسيق بين مختلف الهيئات في اتخاذ التدابير الوقائية كالعالجية على ضوء القانوف 
 رنت ., من إعداد ككيل الجمهورية لدل محكمة تبسة , محاضرة منشورة على اإلنت 04/18
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الثالث : الدرؾ الوطني كاألمن الوطني كالجمارؾ , كذلك حسب تقرير للديواف الوطني 
ـ فقػػد عالجػػت مصػػالح المكافحػػة 2016عليهػػا لسػػنة  لمكافحػػة المخػػدرات كاإلدمػػاف

 : 204قضية موزعة كما يلي 28090الثالث 
 قضية متصلة بالتهريب كاالتجار غير المشركع بالمخدرات . 6359 -
 قضية متصلة بحيازة كاستهالؾ المخدرات .  21720 -
 قضية متصلة بزراعة القنب . 11 -
 أجنبيان . 192شخصان متورطان , منهم  34976تم توقيف أزيد من  -
  .شخصان منهم 14460عدد األشخاص المدمنين الذين تم انتدابهم كعالجهم  -

كمما ينبغي تسجيلو ىنا أنو كرغم ىذه النتػائج المشػجعة للسياسػة العقابيػة المنتهجػة 
األمػػر التركيػػز علػػى تحقيػػق التأىيػػل االجتمػػاعي  ممػػا يتطلػػب هػػا غيػػر كافيػػة أن إال

للمػدمنين كال يمكػػن أف يتحقػق ذلػػك إال بإزالػػة أسػباب ىػػذه اآلفػػة كبػذؿ المزيػػد مػػن 
 . المتجاكرة الدكؿ خاصة الدكؿ كافة بين في مجاؿ المكافحة التعاكف

 :205المبحث الثاني  : التدابير النفسية لعالج مشكلة تعاطي المخدرات 

 العيادات كالمراكز المتخصصة في عالج التسمم نتيجة اإلدماف .اإلكثار من  -
 إجراء المعالجة للمدمنين بعيدان عن مستشفيات المراض العقلية أك العصبية. -
 عدـ النظر إلى المدمن على أنو مريض عقلي كغير مسؤكؿ جزائيان فقط . -
 عالج األعراض االنسحابية :األعراض االنسحابية ىي مجموىة من األعراض -

النفسية كالجسدية التي تصاحب عملية نزع السمـو من الجسم، مثل 
اضطرابات النـو كاألرؽ كيصاحب ذلك آالـ في البطن كارتفاع ضغط الدـ 

                                                           
تقرير نشاطات مكافحة المخدرات كاإلدماف عليها : الحصيلة اإلحصائية لإلحدل عشرة أشهر األكلى من   204
 ـ .2016. كزارة العدؿ ,  12-1ـ , ص2016سنة 
205 https://www.thecabinarabic.com/المدكنة المخدرات-على-دمافاإل-عالج , 

 كل شيء عن اإلدماف.
 

https://www.thecabinarabic.com/علاج-الإدمان-على-المخدرات
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كالتعرؽ كارتفاع درجة حرارة الجسم. كما يقترف بذلك حدكث ىلوسات عقلية 
كرغبة في االنتحار مع بعض االضطرابات النفسية الشديدة كاالكتئاب 

اد.في تلك المرحلة يتم حجز المدمن في مستشفى أك في أحد مراكز الح
عالج اإلدماف ليسهل السيطرة عليو كإبعاده عن أماكن المخدرات. تبلغ مدة 

 ىذه المرحلة ما بين األسبوعين إلى الشهر.
مرحلة التأىيل : ىي المرحلة المركزية في عالج إدماف المخدرات، كقد تستمر  -

لى عدة سنوات حسب حالة المريض كقدرتو على تحمل مدتها ما بين شهور إ
العالج. يتم من خاللها تعليم المريض عدد من المهارات التي تساعده على 

عدـ االنتكاسة مرة أخرل من خالؿ جلسات العالج النفسي كالسلوكي. كما 
يمكن إعطاء المريض بعض األدكية التي تساعده على العالج النفسي كاجتياز 

 لعودة  للمخدر مرة أخرل.الرغبة في ا
مرحلة االستشارات النفسية : تعتمد ىذه المرحلة على جلسات العالج النفسية  -

التي تتم بشكل جماعي أك فردم، حيث يتم منح المريض فرصة للتعبير عن ما 
عانى منو خالؿ محاكلتو التوقف عن اإلدماف، كاكتشاؼ أم مؤثرات أك ضغوط 

المخدرات منذ البداية، مما يساعد الطبيب نفسية كانت دافعنا لو إلدماف 
 المعالج على حل ىذه المشكالت ببشكل جذرم.

 :206الثالث : التدابير االقتصادية المبحث 

 تتمثل تلك التدابير فيما يلي : 

 العقوبة بالغرامات المالية . -

                                                           
206
 , مرجع سابق.52-51الوقاية من األمراض االجتماعية رىاف الوساطة االجتماعية , ص 
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المنع من ممارسة المهنة أك النشاط التجار م إذا ثبت عنو المتاجرة  -
 .بالمخدرات كالصيدلي مثالن 

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

العمل على متابعة مهربي المخدرات كمراقبة حساباتهم المالية بالتنسيق مع  -
 سات المالية . البنوؾ كالمؤس

 المنع من المتاجرة بالمخدرات أك زرعها . -

: التدابير األمنية كدكر المديرية العامة لألمن الوطني للوقاية كالعالج من  رابعالمبحث ال
لقد كضعت المديرية العامة لألمن الوطني الجزائرية برنامجان طويل المدل  المخدرات :

يهدؼ إلى كضع األدكات الكفيلة كالمناسبة لدراسة أفة تعاطي المخدرات , ككذا طرؽ 
 :207معالجتها كأساليب مكافحتها , كيتمثل ىذا البرنامج فيما يلي 

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

إقامة أياـ إعالمية كبصفة دكرية عبر كامل التراب الوطني حوؿ آفة تعاطي  – 2
المخدرات يتخللها إعداد النماذج كالمطبوعات كإلقاء المحاضرات عبر مختلف 
المعاىد كالجامعات كالمؤسسات التعليمية كدكر الشباب بالتنسيق مع المنظمات 

 كبإشراؾ المثقفين كاألساتذة الجامعيين . كالهيئات الدكلية كجمعيات المجتمع المدني

فرض الرقابة الدقيقة كالمستمرة للحد من تركيج المخدرات كإحباط محاكالت  – 3
 التهريب .

                                                           
 , مرجع سابق.52-51الوقاية من األمراض االجتماعية رىاف الوساطة االجتماعية , ص 207
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تشديد الرقابة على الوكاالت الصيدالنية كمنع صرؼ األدكية الممنوعة المخدرة  – 4
لمختصة في مصالح إال في الحاالت الضركرية تحت كصاية كرقابة اللجاف اكالمهدئة 

 الصحة كاألمن .

ـ فرؽ مختصة في مكافحة التجارة بالمخدرات كالمؤثرات 1984تم إنشاء سنة  – 5
 العقلية على مستول كل كالية .

 ـ بتلمساف .1986إنشاء مصلحة جهوية لمكافحة التجارة في المخدرات سنة  – 6

 ـ .1982إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات كاإلدماف سنة  – 7

 إنشاء مخبر مركزم بالجزائر العاصمة كخبرين جهويين بقسنطينة ككىراف . – 8

إنشاء المصلحة المركزية لمكافحة المتاجرة كتركيج المخدرات كالمؤثرات العقلية  – 9
 ـ .1992سنة 

 ـ .1996إنشاء مركز لمعالجة المدمنين سنة  – 10
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 بيػركت , الطبعػة الثانيػة،-الفكر دارابن عابدين , , المختار الدر على المحتار رد-35
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 الكويت . اإلسالمية، المنار مكتبة - بيركت الرسالة، ـ , مؤسسة1994/ ىػ1415

تحقيق الدكتور سيد احمد الزركشي , بدرالدين , في تحريم الحشيشزىر العريش -38
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بعػػػض المحػػػاكم فػػػي السػػػعودية , عبػػػد الػػػرحمن بػػػن نػػػافع المحمػػػادم -تطبيقيػػػة علػػػى 
 ق .1426-ق1425السالمي , جامعة أـ القرل , مكة المكرمة , 

 بيركت , لبناف . , صيدا العصرية، , المكتبة سنن أبي داككد-42
 , لبناف .بيركت ,دار الغرب اإلسالمي ,  سنن الترمذم-43
 الرسػػالة، ـ , مؤسسػػة 2004 - ىػػػ 1424 األكلػػى،: , الطبعػػة سػػنن الػػدار قطنػػي-44

 ,لبناف. بيركت
 حلب , سورية . , اإلسالمية المطبوعات , مكتب سنن النسائي-45
 ـ .1987دار القلم بيركت صحيح البخارم, -46
 دار اإلحياء، التراث العربي. ,الجزء الثالث الطبعة األكلى  صحيح مسلم ,-47
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غسػػػػل األمػػػػواؿ , محمػػػػد نبيػػػػل غنػػػػايم , بحػػػػث مقػػػػدـ للمػػػػؤتمر العػػػػالمى الثالػػػػث -48
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 ىػ .1424بمكة المكرمة خالؿ شهر المحـر 
كبياف حكمو في الفقو اإلسالمي كالنظم المعاصػرة  , الػدكتور عبػد  غسيل األمواؿ-49

مستشػػػار سػػػابق بمحكمتػػػي التمييػػػز كالدسػػػتورية بدكلػػػة الكويػػػت ,  اهلل محمػػػد عبػػػد اهلل
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 مكة المكرمة. -ـ بجامعة أـ القرل2003مارس -ىػ1424
 اإلنترنيػػت، شػػبكة علػػى منشػػور بحػػث فتػاكل إسػػالمية , ىيئػػة كبػار العلمػػاء,-50

(www.garadaui.net/new all. fatawa) العلمػاء كبػار ىيئػة , قػرار 
-20 بتػاريخ ، 138 : رقػم المخػدرات، تهريػب بشػأف السػعودية العربيػة المملكػة فػي

 . ق06-1407
 - المعرفػة دارابػن حجػر , أحمػد بػن علػي ,  بشرح صػحيح البخػارم فتح البارم-51

 ق 1379 بيركت،
 دمشق  –سوريَّة  -الفقو اإلسالمي كأدلٌتو, كىبة بن مصطفى الزحيًلي، دار الفكر -52

 (ىػ660: المتوفى) السالـ عبد بن العزيز عبد الدين , عزقواعد األحكاـ  -53
 .الطبعة األكلى , دار الكتب العلمية  كتاب الحسبة، ابن تيمية ,-54
  صادر، دار ق.1415 ,4ط الدين، جماؿ الفضل أبو منظور، العرب، ابن لساف-55

 بيركت , لبناف 
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 العامػػػة , لرئاسػػػة ىػػػػ1405البحػػػوث اإلسػػػالمية، العػػػدد الثػػػاني عشػػػر عػػػاـ مجلػػػة -57

 السعودية. العربية المملكةكاإلرشاد,  كالدعوة كاإلفتاء العلمية البحوث إلدارات
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,  -الصػػراط –مجلػػة كليػػة أصػػوؿ الػػدين للبحػػوث كالدراسػػات اإلسػػالمية المقارنػػة -58
مػػركؾ نصػػر الػػدين , السػػنة الثانيػػة , الجريمػػة المنظمػػة بػػين النظريػػة كالتطبيػػق , د. -58

 ـ .2000ىػ , سبتمبر 1421العدد الثالث , جمادل اآلخرة 
مجموع فتاكل , أحمد بن تيمية، جمع كترتيػب عبػد الرحمػاف بػن قاسػم النجػدم، -59

  .ق 1398د .ط؛ 

محاضػػرة حػػوؿ آليػػات التنسػػيق بػػين مختلػػف الهيئػػات فػػي اتخػػاذ التػػدابير الوقائيػػة -60
, من إعداد ككيل الجمهوريػة لػدل محكمػة تبسػة  04/18ى ضوء القانوف كالعالجية عل

 , محاضرة منشورة على اإلنترنت .
 ـ2001 -ىػ 1422إبراىيم باجس , الطبعة: السابعة،  -المحقق: شعيب األرناؤكط 

مػػداخالت الملتقػػى الػػوطني حػػوؿ الوقايػػة مػػن األمػػراض االجتماعيػػة رىػػاف الوسػػاطة -61
درات , رئػػػيس أمػػػن كاليػػػة قسػػػنطينة  , المركػػػز الػػػوطني لتكػػػوين المخػػػ--االجتماعيػػػة , 

ديسػػػمبر 09-08-07المسػػػتخدمين المختصػػػين بمؤسسػػػات المعػػػوقين , قسػػػنطينة , 
 ـ .2005

المسػػػند لإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػن محمػػػد بػػػن حنبػػػل الجػػػزء الثػػػامن مسػػػند اإلاـ أحمػػػد , -62
 ـ.1994ىػ /1414،الطبعة 

, دار عػػزة للنشػػر المخػػدرات كالمػؤثرات العقليػػة , كمػػاؿ عمػر بػػابكر معػان لكشػػف -63
 ـ , الخرطـو , السوداف .2003كالتوزيع , طبعة 

مكافحػػة جػػرائم المخػػدرات بػػين الشػػريعة اإلسػػالمية كالقػػانوف الجزائػػرم , مليكػػة -64
ة شريط, مذكرة جامعية منشورة , شعبة العلـو اإلسالمية بجامعة الوادم , السنة الجامعي

 ـ.2014-2015: 
ملف شامل عن المخدرات كانواعها كاشػكالها كمخاطرىػا كطػرؽ الوقايػة , منتػدل -65

 /PM 22:29 , http://almraah.net , ,2012-09-21عالم المرأة , 
, مػؤتمر مكػة المكرمػة  7مواجهة خطر المخػدرات , محمػد المػدني بوسػاؽ , ص-66

 ق. 6/12/1430-4العاشر بتاريخ 
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 الثالثػة،: الطبعػةالحطػاب ,  اهلل عبػد أبػو, خليل مختصر شرح فيمواىب الجليل -67
 الفكر ,بيركت . ـ , دار1992 - ىػ1412
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