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  :تتحدد مشكلة البحث باإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

 ما المسئولية الجنائية عن التحريض على جريمة تعاطي المخدرات في          

  لمصري ؟ الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي والقانون ا
تبدو أهمية هذه الدراسة فيما تتضمنه من معلومات وحقائق حول جريمة               

التحريض على تعاطي المخدرات ، مما سيـكون له بإذن اهللا فائدة جلية في             

الجانب الميداني لرجال الضبط الجنائي ، كما أن الباحث يأمل أن تُسهم هذه             

تصين إلى هذا النوع من الجرائم التي       الدراسة في لفت نظر المسئولين والمخ     

  . لم تأخذ حقّها من االهتمام من حيث التطبيق العملي 
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 :سعت هذه الدراسة للوصول إلى مجموعة من األهداف وهي              

 .معرفة الصلة بين التّحريض وجريمة تعاطي المخدرات  )١

ريمـة تعـاطي    التّعرف على الطبيعة الجنائية لالشتراك بـالتّحريض فـي ج          )٢

 .المخدرات

 بيان المسؤولية الجنائية عن التّحريض على جريمة تعاطي المخدرات )٣

 : سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية        
 ما الصلة بين التحريض و جريمة تعاطي المخدرات ؟ )١
 ما الطبيعة الجنائية لالشتراك بالتّحريض في جريمة تعاطي المخدرات ؟ )٢
  ما المسؤولية الجنائية عن التحريض على جريمة تعاطي المخدرات ؟  )٣
  

اعتمد الباحث بإذن اهللا المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي المقارن وذلك بـالرجوع            
إلى الوثائق المتوفّرة عن مشكلة الدراسة ومن ثم تحليلها للوصول إلى إجابـات عـن               

  . أسئلة الدراسة 

 يتفق القانون المصري مع الشريعة والنظام السعودي على تشديد عقوبة المحرض علـى تعـاطي                -١
المخدرات إذا تحول وصفة إلى فاعل معنوي للجريمة ألي سبب سواء كان مادياً يتعلق بالجريمـة             

  .كاإلكراه الملجئ أو شخصياً يتعلق بالفاعل كعنصر السن أو الجنون
جريم التحريض على جريمة تعاطي المخدرات في المادة الثالثة مـن            نص المنظم السعودي على ت     -٢

بينما لم ينص القانون المصري     . نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مباشر وصريح       
على تجريم التحريض، على جريمة تعاطي المخدرات إال أنه جـاءت كلمـات مرادفـة لكلمـة                 

من قانون مكافحة المخدرات    ) ٣٥/٢(و) ١(مكرر  ) ٣٤(و) ٣٤/١(كما جاء في المواد     . التحريض
التقديم للتعاطي بدون مقابـل، إدارة أو تهيئـة         : وتنظيم استعمالها واالتجار فيها ومن هذه الكلمات      

مكان للتعاطي بدون مقابل، تقديم المخدر لمن لم يبلغ واحد وعشرين سنة، من يدفع غيره أياً كان                 
  .سائل اإلكراه أو الغش وتسهيل التعاطي بدون مقابلسنه إلى التعاطي بأي وسيلة من و

إن تجريم التحريض على جريمة تعاطي المخدرات في الشريعة اإلسالمية يبنـى علـى األسـس                  -٣
  .العامة لقواعد الشريعة التي تحرم المنكر والدعوة له وتعتبر ذلك معصية يعاقب عليها

  .دم البشرية ذاتهاإن التحريض على جريمة تعاطي المخدرات قديماً ق  -٤
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The problem of the research is represented in answering the following main question:  
What is the criminal responsibility concerning instigation to drug addictions in Islamic 
Law, Saudi Law and Egyptian Law?.  

The importance of the research is represented in information and facts about the crime of instigation to 
drug addiction, the thing that will share greatly and achieves benefit in the field side of Criminal Arrest. 
Also, the researcher hopes that this study shares in gaining attention of responsible and concerned person 
in this kind of crimes that enjoy little attention concerning the practical application.  



 

The research aims at achieving the following aims:  
1- Identifying the relationship between instigation and the crime 

of drug addiction.  
2- Identifying the criminal nature of participation in instigation 

of drug addiction crimes.  
3- Demonstrating criminal responsibility concerning instigation 

of the drug addiction crime.  

The researcher in this study depended on the analytical inductive descriptive comparative 
approach within inspecting references and documents available about the study and 
analyzing them to reach and obtain answers to study questions.  
 

The study aims at answering the following hypotheses:  
1- What is the relationship between instigation and the drug addiction crime?.  
2- What is the criminal nature of  participation in instigation of drug addiction crimes?.   
3- What is the criminal responsibility concerning the instigation of drug addiction crime? 

 

1- The Egyptian law agrees with Islamic and Saudi law concerning intensifying the punishment of the 
crime of instigation to addict drugs in case the person is the doer of the crime due to any reason either 
physical that is related to the crime such as forcing or a personal reason that is related to the doer such 
as age and madness.  

2- The Saudi law demonstrates crimination of the instigation of drug addiction in the third article 
included in the drug fighting system and intellectual effects while the Egyptian law does not 
demonstrate criminality of instigation to drug addiction except it includes equivalent and synonym 
words to instigation included in article (34/1), (34), (35/2) included in the law of fighting drugs and 
regulation of its use. These words include words such as “instigation to addict freely, management and 
preparing addiction place freely, presenting the drug to people under 21 years old and anyone who 
instigates others to addict within any means such as forcing, cheating and facilitating addiction freely. 

3- Crimination of instigation to drug addiction in Islamic law is based on basic principles of Islamic law 
that prohibit detestable actions and calling for it is considered  an offense that should be punished.  

4- Instigation drug addictions is existed long times ago in the human life.  
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 شكر وتقدير
  
  
   بـالغ الـشكر، وعظـيم    م ال يسعين بعد هذا اجلهد إال أن أُقد

 ملشرف علـى البحـث    ا  ألستاذي الكرمي وشيخي الفاضل    االمتنان
 الذي خـصين بـوافر       بن عبداهللا ولد حممدن     الدكتور حممد  األستاذ

  .حرصه، وصادق توجيهه، وطويل صربه
بـهما مجيـل    منحين قل اللذينِ  ولن يفوتين شكر والدي الكرميني      

ين علـى أداء    ـوأن يعين وألبسين فضلهما جلباب السعادة،     ،  الدعاء
  .أيسر حقوقهما

كما أشكر زوجيت اليت نبضت هلذا البحث إحـساسا وشـعورا           
  .ورجاء وأمال ودعاء يف ظهر الغيب صادقًا

؛ إذ وفقين   –عز وجلّ –وقبلَ هذا وبعده أُتوج شكري بشكر اللَّه        
 أن يـتم عونـه      –سبحانه–إلمتام البحث، ويسر يل أسبابه، وأسأله       

وتوفـيقه، لينفعين مبا علمت، ويكتب يل أجر ما عملت، وصلى اللَّه         
  .وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه

  
  الباحث
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 املقدمة



 ١

   
  

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعـني وسـيد                   
األولني واآلخرين وإمام املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تـبعهم              

  :بإحسان إىل يوم الدين ، و بعد 
  
املخدرات هي حجر األساس جلرائم املخدرات          مما ال شك فيه أن جرمية تعاطي          

بصفة عامة ، وذلك لقيام بقية جرائم املخدرات األخرى عليها من إنتـاج وريـب               
وترويج إىل أن يصل املخدر إىل املستهلك الذي يدفع مثنه غاليا من دينه ونفسه وعقله               

اإلجرامية ، وهذا ما    وعرضه وماله ، فاملتعاطي للمخدرات هو مبثابة احملرك هلذه احللقة           
  .ميثل العالقة الطردية اليت تتأثر بزيادة اإلنتاج غري املشروع كلما زاد عدد املتعاطني 

  
  وقد اتسمت ظاهرة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقليـة بـأنّ                

          ار واملهربني انتظموا يف شبكات ومؤسسات دوليمن التج ة ذات  القائم عليها مجاعات
جمالس إدارات وميزانيات ضخمة ، وإمكانات هائلة تعتمد على الفساد والعنـف يف             
تسهيل عملياا اإلجرامية ، وقد يكون هلا تأثري يف القرار السياسي لـبعض الـدول               

  .املنتجة للمخدرات مثل كوملبيا والبريو وبوليفيا 
      
 من  )١(افسا شرسا لتجارة النفط والسالح    وتعد جتارة املخدرات غري املشروعة من           

 يف ادي والذي هو يف تزايد مطّرد بسبب تزايد أعـداد املـستهلكني          ـحيث العائد امل  

                                     
خمدوم ، مصطفى كرامة اهللا ، دور الدين واألسرة يف مواجهة املخدرات ، كنوز إشبيليا للنشر ، الرياض ، الطبعة : انظر    )١(

  .٩م ، ص ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥األوىل ، 



 ٢

م أنّ األموال اليت    ٢٠٠٤مجيع دول العامل بشكلٍ عام ، فقد أعلنت األمم املتحدة عام            
  .)١(اسنوي مليار دوالر ٥٠٠تنفق يف جمال جتارة املخدرات تقدر حبوايل 

  
    فمشكلة املخدرات مل تعد مشكلة حملية تعاين منها بعض الدول بـل أصـبحت              

  .مشكلة دولية تتكاتف اهليئات الدولية واإلقليمية إلجياد احللول للحد من خطورا 
  

    لذلك كان لزاما على املستفيدين من هذه التجارة اآلمثة التحريض علـى تعـاطي              
ر وأشكال خمتلفة مجيعها دف لزيادة عـدد األشـخاص يف دائـرة             املخدرات بصو 

التعاطي أو احملافظة على عدم اخلروج منها ، وبناء عليه فإن الباحث يسعى إىل البحث               
عن مدى مسؤولية احملرض عن جرمية تعاطي املخدرات ، وجترمي هذا الفعل والعقـاب         

   .صريلقانون امل يف الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي واعليه
  

  الباحث                                                                           
  

  

  

  
  
  

 

 

  
                                     

/ هـ ١٤٢٥ األوىل ، ضارة للنشر ، الطبعةالرماين ، زيد حممد ، وقفات مع اإلعاقة واملخدرات ، دار احل: انظر    )١(
 .٧٩م ، ص ٢٠٠٤



 ٣

  الدراسةاملدخل إىل

  

  :ة ويشتمل على العناصر التالي

  مشكلة الّدراسة : أوًال 

   الّدراسةتساؤالت: ثانًيا 

  أهداف الّدراسة: ثالًثا

  أهمّية الّدراسة: رابًعا

  منهج الّدراسة: امًساخ

  حدود الّدراسة: سادًسا

  مصطلحات الّدراسةب التعريف: سابًعا

  الدراسات السابقة: ثامًنا         

   الدراسةفصولتقسيم :  تاسًعا         

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٤

 املدخل إىل الدراسة

   :مشكلة الدراسة : أوال  
  

    ظاهرة تعاطي املخدرات مشكلة    ت ة تعاين منها     عدالكـربى   مجيع دول العامل   عاملي 
، ولقد تظافرت جهود اهليئات الدولية واإلقليميـة إلجيـاد          والصغرى على حد سواء   

 بة على زيادة أعداد املتعاطني والذي يـنعكس            احللول للتصدي هلا وذلك لآلثار املترت
رات األخرى من صناعة وإنتاج وريب  وترويج        دوره على تضخم بقية جرائم املخد     ب
  .تغطية الطلب املتزايد على املخدرات جبميع أشكاهلا وأنواعها من قبل املتعاطنيل
  

     و ملا للتحريض على جرمية تعاطي املخدرات من مسامهة جنائية يف حدوث جرمية             
تعاطي املخدرات اليت هي مبثابة احملرك جلرائم املخدرات األخرى ،  أصبح لزاما على              

عداد املتعاطني عـن طريـق       السعي لزيادة أ   ةارة غري املشروع  املستفيدين من هذه التج   
ة ملكافحة االجتار   ، وهذا ما أكدته اتفاقية األمم املتحد      التحريض بصورٍ وأشكالٍ خمتلفة   

غري املشروع يف املخدرات واملؤثّرات العقلية يف جلستها العامة السادسة املعقـودة يف             
مة وتزايد إنتاج املخدرات واملؤثرات العقلية      م جتاه جسا  ١٩٨٨/ ١٢ /١٩ا بتاريخ   ينيف

                ـا وثـرواتأرباح غري مشروعة وهو ما يدر والطلب عليها ، مثّ االجتار فيها بصورة
طائلة متكّن املنظّمات اإلجرامية من اختراق وتلويث وإفساد هياكــل احلكومـات            

  .وياته واملؤسسات التجارية واملالية املشروعة واتمع على مجيع مست
 باإلضافة إىل   دولة١٨٢( هذه االتفاقية والبالغ عددهم    يف      وقد أكّد مجيع األطراف     

رغبتهم يف القضاء على أسـباب مـشكلة        م  ٢٠٠٧حىت نوفمرب   )دول االحتاد األوريب  
إساءة استعمال املخدرات واملؤثّرات العقلية من جذورها وخصوصا الطلـب غـري            

، وقد جاء يف املادة الثالثة مـن        ملخدرة واملؤثّرات العقلية  ري ا املشروع على هذه العقاق   
هذه االتفاقية بأنّ على كلّ طرف أن يتخذ ما يلزم من تدابري لتجرمي األفعال التالية يف                

لثالث من املادة نفسها    إطار قانونه الداخلي يف حال متّ ارتكاا عمدا ، وجاء يف البند ا            



 ٥

م عالنية بأي وسيلة على ارتكاب أي مـن اجلـرائم     حتريض الغري أو حضه   " :ما نصه 
غري  عقلية بصورة    املنصوص عليها يف هذه املادة أو على استعمال خمدرات أو مؤثرات          

ويعكس هذا االهتمام العاملي مدى خطورة التحريض على جرمية تعـاطي           . "مشروعة
ـ   نّعلما بأ املخدرات واآلثار املترتبة على هذا الفعل من جرائم أخرى ؛             ا هناك اختالفً

   احريض على اجلرمية فاعترب فعالً أصبني التشريعات يف تكييف التيف اجلرميـة يقـوم   لي 
اختلـف  كمـا     ، عليه الركن املادي عند البعض وال يرتقي لذلك عند البعض اآلخر          

 على جترمي التحـريض علـى        إال أن هناك اتفاقًا    ؛فقهاء القانون يف حال عدم وقوعها     
  . ما وقعت يف مجيع التشريعاتاجلرمية مىت

       

ئيس يف السعي لإلجابة عن الـسؤال الـر       ومن هنا تكمن مشكلة هذه الدراسة             
  : التايل

 الشريعة اإلسالمية   على جرمية تعاطي املخدرات يف    حريض   املسئولية اجلنائية عن الت    ما       
   ؟ صريعودي والقانون املوالنظام الس

 
 : راسة د ال تساؤالت:ثانيا

  

 : تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية 
 حريض و جرمية تعاطي املخدرات ؟بني التالصلة ما  -١
  جرمية تعاطي املخدرات ؟ لالشتراك بالتحريض يفةاجلنائيالطبيعة ما  -٢
    ؟راتعلى جرمية تعاطي املخدحريض املسؤولية اجلنائية عن التما  -٣

  
  
 
 
 

 :راسة الدأهداف : ثالثًا 
  



 ٦

 :تسعى هذه الدراسة للوصول إىل جمموعة من األهداف وهي 
 . بني التحريض وجرمية تعاطي املخدرات صلة العرفةم -١
 . جرمية تعاطي املخدرات لالشتراك بالتحريض يفاجلنائيةالطبيعة   علىالتعرف -٢
  . على جرمية تعاطي املخدراتبيان املسؤولية اجلنائية عن التحريض  -٣
  
 :راسة الدة أمهي: بعا را

 

  :تربز أمهية هذه الدراسة من خالل 
 الباحث بتحليل املوضوع وتأصيله يف الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي          قيام
 وإيضاح موقف كل من الشريعة اإلسالمية والنظـام الـسعودي           ،املصريوالقانون  

بيان جترميه والعقوبات    من التحريض على جرمية تعاطي املخدرات و         والقانون املصري 
  . املقررة لفاعله

تبدو أمهية هذه الدراسة فيما تتضمنه من معلومات وحقائق حـول جرميـة             و
التحريض على تعاطي املخدرات ، مما سيـكون له بإذن اهللا فائدة جلية يف اجلانـب               

 لفت   يف امليداينّ لرجال الضبط اجلنائي ، كما أنّ الباحث يأمل أن تسهم هذه الدراسة            
لني واملختصني إىل هذا النوع من اجلرائم اليت مل تأخذ حقّها من االهتمـام              نظر املسئو 

  . من حيث التطبيق العملي 
 
 
 
 
 
 

 :منهج الدراسة : خامسًا 

راسة وأهدافها فسوف يعتمد الباحث بـإذن اهللا املنـهج          انطالقًا من طبيعة الد        
ك بالرجوع إىل الوثائق املتوفّرة عن مـشكلة         التحليلي املقارن وذل    الوصفي االستقرائي

  . الدراسة ومن مثّ حتليلها للوصول إىل إجابات عن أسئلة الدراسة 



 ٧

 :حدود الدراسة : سادسًا 

دراسة التحريض علـى    تنحصر حدود هذه الدراسة من الناحية املوضوعية يف            
 والقـانون املـصري     جرمية تعاطي املخدرات يف الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي       

  .أحكامهووذلك ببحث مضمونه وطبيعته اجلنائية وصوره 

 : التعريف مبصطلحات الدراسة : سابعًا 

  :ويشمل التعريف مبفردات العنوان 

 : تعريف الّتحريض   -١

 :لغًة   . أ

  وقـد وردت     .)١(لالفعهو مبعىن التحضيض ، وهو حثُّ اإلنسان على         
يا أَيها النبِي حرض الْمـؤمنِني علَـى        ( :كلمة التحريض يف قوله تعاىل      

واملعىن هنا احلثّ على أن حيارضوا ، أي يداوموا على القتال            .)٢()الْقتالِ
  .حىت يثخنوهم 

 : اصطالحا   .ب

 :يف اصطالح الّشرع   -١

  .)٣()إغراء اين عليه بارتكاب اجلرمية(التحريض هو    

  :يف اصطالح القانون    -٢

مثّ زرع أو إجياد فكرة اجلرمية لـدى شـخص،          (التحريض هو   
تدعيم هذه الفكرة كي تتحول إىل تـصميم علـى ارتكـاب            

  .)١()اجلرمية

                                     
 ،  ١ت  ، ج     : ط  ، د   : ابن منظور ، مجال الدين حممد بن مكرم ، لسان العرب ، دار املعارف ، القاهرة ،  د                  : انظر  )١(

 .٨٣٦ص 
 . ٦٥سورة األنفال ، اآلية : انظر   )٢(
مي مقارنا بالقانون الوضعي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعـة             ، عبد القادر ، التشريع اجلنائي اإلسال       عودة: انظر  )٣(

 .٢١٦م، ص ٢٠٠٥األوىل ، 



 ٨

 : إجرائيا   -ج

 يف هذه الدراسة دفع الفرد أو اجلماعة لتناول أي نوع            يقصد بالتحريض 
لك عن  من أنواع املخدرات احملظورة بطريقة غري مشروعة سواًء كان ذ         

  .الترغيب أو الترهيبطريق 
     

 :  تعريف اجلرمية   -٢

 : لغًة   .أ

    ري والذنب     جاءت كلمة اجلرمية من جكما ورد   .)٢(م ، وهو مبعىن التعد 
َحتى َيلَج الَْجَملُ في َسم الْخَياط َوكَـذَلَك َنْجـزِي       (: ذلك يف قوله تعاىل     

                                                       .)٣()الْمْجرِمَني

 : اصطالحا .   ب

 :يف اصطالح الّشرع    -١

حمظـورات  : ( ومجعها جرائم ، وعرفها املاوردي بأنها       اجلرمية  
  .)٤()شرعية زجر اهللا عنـها حبد أو تعزير 

 :يف اصطالح القانون    -٢

 محاها  فعل أو امتناع يأتيه اإلنسان إضرارا مبصلحة      " اجلرمية هي   
 ، ويترتب عليه أثر جنائي يتمثّل يف العقوبـة أو التـدبري            القانون

 .)١("االحترازي 

                                                                                                                    
حسين ، حممود جنيب ، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ،                    : انظر    )١(

 .٢٨٧م ، ص١٩٩٢
 .٦٠٤ ، ص ١، مرجع سابق ، جد بن مكرم ، لسان العرب ابن منظور ، مجال الدين حمم:انظر   )٢(
   .٤٠سورة األعراف ، اآلية  : انظر   )٣(
، ت    : ط  ، د   : ، د املاوردي ، أيب احلسن علي بن حممد ،األحكام السلطانية ، دار الكتب العلمية ، بـريوت                 : انظر  )٤(

 .١٩٢ص 



 ٩

 :إجرائيا   -ج

               يقصد باجلرمية يف هذه الدراسة كلّ سلوك إجيايب أو سـليب يـسند إىل                          
 شخص أو أشخاص حبيث يتسبب هذا السلوك يف إحداث أمر معاقب          

  . اما أو منهي عنه شرعاعليه نظ

 :تعريف الّتعاطي    -٣

 : لغًة   .أ

فـالنٌ  ، كما يقـال     )٢(جاءت من كلمة عطا والعطو هو تناول الشيء                      
فقد يكون التعاطي    السياسة أي خيوض فيها باحلديث ، وبذلك         يتعاطى

        رب وحنومها ، أو معنويا مثل تناول األكل والشن ا كتنـاول فـال    مادي
  .         بالذم وحنوه 

 : اصطالحا . ب

 :يف اصطالح الّشرع    -١

، )٣()فَنادوا صاحبهم فَتعاطَى فَعقَر( :وردت كلمة التعاطي يف قوله تعاىل                  
أنّ املعىن هنا يدلّ على     واختلف يف معىن التعاطي يف اآلية الكرمية فقيل         

، وقيل بأنّ الرجل هنا تناول أو       )٤(بيده مثّ حنرها    اقة  أنّ الرجل تناول الن   
 سبب له بالدةً يف احلس أنـسته اخلـوف          املسكراتشرب نوعا من    

                                                                                                                    
ات القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة األوىل،            أمحد ، هاليل ، عبد الاله ، شرح قانون العقوب         : انظر    )١(

 .٣٦م ، ص ١٩٨٧
 .٣٠٠١ ، ص ٤ابن منظور ، مجال الدين حممد بن مكرم ، لسان العرب،مرجع سابق ، ج: انظر   )٢(
 .٢٩سورة القمر ، آية : انظر   )٣(
 . ٧٧٠م ، ص ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧اض ، الطبعة األوىل ، القرين ، عائض ، التفسري امليسر ، العبيكان ، الري: انظر   )١(



 ١٠

 وهذا املعىن األخري هو     .)١(ةمن اهللا وجعلته يرتكب هذه املعصي     والعقاب  
  .ىن املقصود يف هذه الدراسةاألقرب للمع

 :يف اصطالح القانون    -٢

ة داخل اجلسم بـأي وسـيلة          تعاطي املادة املخدر  التعاطي هو تناول امل   
  .)٢(ر على األجهزة املوجودة يف اجلسمكانت؛ لتؤث

 :إجرائيا   -ج

 يف هذه الدراسة تناول أي نوع من أنواع  املخـدرات            التعاطييقصد ب 
احملظورة سواء كان ذلك عن طريق األكل أو الشرب أو التـدخني أو             

 على حالة املتعاطي نفسيا أو جسميا بـسبب          مما يؤثر  و احلقن ؛  الشم أ 
  .التفاعل الداخلي بني املخدر وجسم املتعاطي 

 :  تعريف املخدرات - ٤

 : لغًة   -أ 

 كما تأيت مبعىن الظلمـة الـشديدة   الستر،جاءت من كلمة خدر ويعين      
 ومجيع هذه املعاين تعرب عما تفعله املخدرات باملتعاطي مـن          .)٣(والفتور
   .الشديدة، والتيه يف الظلمة ر وكسل وستر الوعي عن الواقعفتو

 :اصطالحا    -ب

 :يف اصطالح الّشرع   -١

                                     
هــ ،   ١٤١٤البناين ، أمحد حممد ، املخدرات ومنطلقات األمر السامي ، دار العلم ، جدة ، الطبعة الثانية ،                   : انظر    )٢(

 .١٧ص 
 . ٨٥ ، ص ت: ط ، د : أبو الروس ، أمحد ، مشكلة املخدرات واإلدمان ، دار املطبوعات اجلامعية ، د : انظر   )٣(
 .١١٠٩ ، ص ٢،مرجع سابق ، جمنظور ، مجال الدين حممد بن مكرم ، لسان العرب ابن :انظر   )٤(



 ١١

مفسدات تـشوش العقـل دون أن       (  بأنهااملخـدرات  تعرف        
  .)١( )يصحب ذلك نشوة أو سرورا

 :يف اصطالح القانون   -٢

ـ    ( بأنهااملخدرات  تعرف         يت تـؤثر علـى     جمموعة من العقاقري ال
النشاط الذهين واحلالة النفسية ملتعاطيها إمـا بتنـشيط اجلهـاز           
العصيب املركزي أو بإبطاء نشاطه ، أو بتـسببها باهللوسـة أو            
التخيالت ، وهذه العقاقري تسبب اإلدمان وينجم عن تعاطيهـا          
الكثري من مشاكل الصحة العامة واملشاكل االجتماعية ، ونظـرا          

تمع فقد قام املـشرع حبـصرها وحظـر         إلضرارها بالفرد وا  
 ا ماديا أو قانونيا إال يف األحوال اليت حددها النظـام            لاالتصا

  .)٢()وأوضح شروطها

  

 : إجرائيا -ج

 املخـدرات يف نظـام مكافحـة        املواد املدرجة يف جـداول     هياملخدرات  
السعودي وقانون مكافحة املخدرات املصري، سواء كانت منشطة         املخدرات

  . مثبطة أو مهلوسةأو

  

  :راسات السابقةالد: ثامًنا  

                                     
  .٢١٧ ، ص ١القرايف ، شهاب الدين ، الفروق ، دار إحياء الكتب العلمية ، ج: انظر   )١(
املركز العريب للدراسـات األمنيـة      عيد ، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن ، الرياض ،              : انظر  )٢(

 .١٣٠،ص١م ، ج١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ط ، :والتدريب ، د



 ١٢

خاصة تنـاولت راسـة  اطّالعه دث وـ علـم الباحال توجد حسب       
بشكلٍ مفصل ومتخصص مما ) التحريض على جرمية تعاطي املخدرات ( موضوع 

صيلية مقارنة يربز أمهيتها حنو حتقيق اإلضافة العلمية املنشودة بإذن اهللا ، كوا دراسة تأ
  .وتطبيقية اعتمد فيها الباحث على االستقراء والوصف وحتليل املضمون 

ومبا أنّ الباحث مل جيد دراسات متخصصة عن مشكلة البحث بشكل مباشر ،       
حيث جاءت هذه الدراسات السابقة بصورة عامة أو متخصصة يف أحد اجلوانب 

الدراسات السابقة ذات العالقة غري املباشرة حىت املختلفة ، قام الباحث بالرجوع إىل 
  : فية اليت يتطلّبها إعداد البحث ، ومن هذه الدراسات ما يلي يتكون للباحث اخلل

االشتراك بالتحريض ووصفه من النظرية العامة للمسامهة : الدراسة األوىل بعنوان 
ى الصيفي ، مقدمة لكلية عبد الفتاح مصطف: اجلنائية دراسة مقارنة ، للباحث 

م ،منشورة لدى ١٩٥٨، عام اإلسكندرية لنيل درجة الدكتوراهاحلقوق ، جامعة 
  .ط :دار النهضة العربية ، د

باالشتراك بالتحريض املشاكل اخلاصة   حيث دف هذه الدراسة إىل معاجلة كلّ     
ائية بادئًا بالتفرقة بني اجلرائم اليت أدخلها الباحث يف إطار النظرية العامة للمسامهة اجلن

   .للمسامهني واجلرائم ذات العدد العرضي لألشخاص،ذات التعدد الضروري 
للجرمية حملّ املسامهة املشاكل العامة يف النظرية املعددة   كلدراسة     كما تناولت ال

ن يف الباب  وطبيعة القواعد القانونية اليت تنظّمها وهذا كاودرجتها،، وصورها اجلنائية
  .الدراسةاألول من 

     أما الباب الثاين من هذه الدراسة فتناول الباحث فيه التحريض وتعريفه وحتليله من 
  .املمكنةالناحية اهليكلية وحتديد صوره 

      أما الباب الثالث واألخري يف هذه الدراسة فتناول ما يترتب على التحريض من 
  :حث إىل النتائج التالية  وتوصل البا.جانبيةآثار 



 ١٣

أثار اخلالف يف القـانون املصـري غري دقيق ) الشريك ( أن مصطلح  -١
) املساهم ( وكان األوىل استـخدام مصـطلح واجلدل بني فقهاء القانون ، 

  .الذي يندرج حتته االشتراك و الفاعل األصلي والفاعل مع غريه 
 للجرمية وجيب أن تشدد العقوبة ائيا فاعالًـل جنئواعتبار احملرض لغري املس -٢

 .عليه 
 .أن النشاط التحريضي يتدرج وبالتايل جيب أن يتدرج معه العقاب  -٣
 .ترتيب تدبري وقائي يقرره القاضي لفعل التحريض اجلنائي غري املتبوع بأثر  -٤

ة اليت املشاكل القانوني بأا تناولت  عن الدراسة احلاليةختتلف الدراسة السابقة  و     
ومل يتطرق  يف القانون املصري مقارنا بالقانون اإليطايل ، التحريض على اجلرميةيثريها 

الباحث بشكل خاص على التحريض على جرمية تعاطي املخدرات كما يف الدراسة 
 قصور الدراسة السابقةثرها على بقية جرائم املخدرات ، كما تناقش احلالية وأ

 النصوص اجلنائية التقليدية يف كفالة احلماية اجلنائية للمجتمع ضد التحريض خبالف
 اليت تبحث عن املسؤولية اجلنائية للتحريض على جرمية تعاطي الدراسة احلالية

  . النظام السعودي والقانون املصري املخدرات يف الشريعة اإلسالمية و
سابقة فيما يثريه التحريض على اجلرمية من مشكالت       وتبدو أمهية الدراسة ال
  .املصريقانونية بصفة عامة يف القانون 

        
  
  
  
  
  



 ١٤

حممد : جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن ، للباحث: الدراسة الثانية بعنوان 
فتحي عيد ، مقدمة لكلية احلقوق ، جبامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه ، عام 

م ، ومنشورة لدى املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض عام ١٩٨١
  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

وقد تناولت هذه الدراسة أحكام تعاطي املخدرات يف القانون املقارن يف أربعة 
أبواب ، فاشتمل الباب األول على أنواع املخدرات واجتاهات تعاطيها يف العامل ، أم 

ويف الباب . تناول التجرمي يف الشريعة اإلسالمية والشرائع األخرى الباب الثاين فقد
الثالث من هذه الدراسة تناول الباحث اجلرمية وأركاا ، أما الباب الرابع واألخري فقد 

  :اشتمل على الوقاية والعوامل املؤدية للتعاطي ، حيث هدفت هذه الدراسة إىل ما يلي 
 وأسباب تفاقم املشكلة والبحث عن حلول هلا التركيز على جرمية التعاطي   -١

مرتكز يف دراسته على موقف القانون املصري والشريعة اإلسالمية والشرائع 
  .الوضعية األخرى من جرمية تعاطي املخدرات 

دراسة جرمية تعاطي املخدرات يف ظلّ الرقابة الدولية اليت تسيطر على احلركة    -٢
كافحة عصابات التهريب واالجتار غري املشروع يف املشروعة للمخدرات ، وم

  .املخدرات عن طريق التعاون الدويل 
دراسة جرمية تعاطي املخدرات يف ظلّ القانون اجلنائي الذي يفرض العقوبة    -٣

بالنسبة لفئات املنتجني والزارعني واملتجرين يف املواد املخدرة وغريهم ممن 
لتجارة غري املشروعة للمخدرات حىت يصل يقومون بدور أو بآخر يف عامل ا

املخدر من مصادر اإلنتاج غري املشروع إىل املستهلك الذي يتعاطاه مرتكبا 
  .جرمية تعاطي املخدرات 

البحث يف الوسائل املتبعة ملنع جرمية تعاطي املخدرات للوصول إىل السبل    -٤
  .املالئمة لقمعها والوقاية منها 

  



 ١٥

  : ث يف هذه الدراسة إىل نتائج كان من أمهّها وقد توصل الباح
  .ضرورة التفرقة بني املتعاطي واملدمن  -١
 فرض عقوبات على املتعاطي للمخدرات باحلبس مدة التزيد عن مخس  -٢

سنوات وغرامة مالية ال تزيد عن ثالثة آالف جنيه مصري حسب تقدير 
 .القاضي 

 للمحكمة عن طريق الفحص عالج املدمن بدالً من عقوبته مىت ما ثبت ذلك -٣
داع يف املصحة عن ستة أشهر وال تزيد عن ـالطيب حبيث ال تقلّ مدة اإلي

 .مخس سنوات 
 تشديد العقوبة على من سبق عليه احلكم بعقوبة أو بتدبري يف جرمية تعاطي  -٤

املخدرات مبدة ال تزيد عن عشر سنوات وغرامة ال تزيد عن اخلمسة آالف 
وز للمحكمة أن تأمر بإيداع املدمن يف هذه احلالة مبصحة جنيه مصري ، وال جي

 .للعالج وإمنا تأمر بعالجه داخل السجن 
ختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بأا تركّز على جرمية تعاطي و     

املخدرات بشكل خاص وعلى اجلرائم األخرى املرتبطة ا بشكل عام مثل جرمية 
  .زراعة أو الصناعة أو اإلنتاج غري املشروع االجتار أو ال

تركّـز الدراسة احلالية على مسؤولية التحريض على جرمية تعاطي    بيـنما   
املخدرات ، وتبدو أمهية الدراسة السابقة فيما اشتملت عليه من موضوعات حول 

  .تعاطي املخدرات وما يدور حول ذلك من مشاكل قانونية يف القانون املصري 
  
  
  
  
  



 ١٦

 الشّريعة اإلسالمية و الدراسة الثالثة موضوع جرائم املخدرات وعقوبتها يف
راشد عمر العارضي ، مقدمة لقسم العدالة اجلنائية جبامعة نايف : ، للباحثالقانون

غري ، م ٢٠٠٢العربية للعلوم األمنية بالرياض ، لنيل درجة املاجستري لعام 
  .منشورة

دراسة جرائم املخدرات وعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية حيث تناولت هذه ال
 على املخدرات يف الشريعة اإلسالمية والقانون يف أربعة فصول اشتمل الفصل األول

ومفهومها، ويف الفصل الثاين تناولت الدراسة أركان جرائم املخدرات ، أما الفصل 
،  يف الشريعة اإلسالمية والقانوناتالثالث فقد تناول الباحث فيه عقوبة جرائم املخدر

أما الفصل الرابع واألخري فكان فصال تطبيقيا على ثالثني قضية ذات عالقة يف 
  :املوضوع صادرة من احملاكم الشرعية يف الرياض ، ودف هذه الدراسة إىل ما يلي 

فقهاء  معرفة أحكام الشريعة اإلسالمية اخلاصة  باملخدرات  من خالل آراء ال-١
  .والترجيح بينها

  . معرفة العالقة بني املسكرات و املخدرات -٢
  . التعرف على الطبيعة اخلاصة جلرائم املخدرات -٣
 معرفة العقوبة املقررة جلرائم املخدرات يف اململكة العربية السعودية ومدى اتصاهلا -٤

  .بأحكام الشريعة 
  . من املخدرات من حيث التجرمي والعقاب  بيان موقف القانون املصري وشراحه-٥

  :ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث ما يلي 
أنّ املتتبع ألحكام الشريعة اإلسالمية جيدها قد اشتملت على كلّ ما من شأنه  -١

  .صالح الناس وإصالحهم 
 . أنّ عقوبة متعاطي للمخدرات ختتلف باختالف نوع املادة  -٢
 .فعال املساعدة واملهيأة لتعاطي املخدرات هي عقوبة تعزيرية  أنّ عقوبة األ -٣



 ١٧

 أنّ مجيع األنظمة الصادرة يف اململكة العربية السعودية مستمدة من الشريعة  -٤
 .اإلسالمية 

 أبرز التطبيقات القضائية املتعلّقة جبرائم املخدرات يف احملاكم الشرعية يف منطقة  -٥
  .الرياض 
 طبيعة جرائم املخدرات  بأنها تناقشالدراسة احلاليةالدراسة السابقة عن       وختتلف 

وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية ، ومدى اتصاهلا باألنظمة والتعليمات يف هذا اال 
بيـنما تركّـز الدراسة  ، ومقارنة ذلك بالقوانني الوضعية يف اململكة العربية السعودية

ألة دقيقة وحمددة ، وهي التحريض على جرمية تعاطي املخدرات بشكلٍ احلالية على مس
ضعي ، وتتفق معها يف خاص يف الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي والقانون الو

مبحث واحد تناول فيه الباحث مفهوم املخدرات وأحكام تعاطيها ، وتبدو أمهية 
 يف الشريعة اإلسالمية ويف النتائج اليت الدراسة السابقة يف أحكام جرائم املخدرات

  .  توصل إليها الباحث يف الفصل التطبيقي 
  

التحريض على اجلرمية اإلرهابية بني الشريعة اإلسالمية :  الرابعة بعنوانالدراسة
عبد اهللا سعود املوسى ، مقدمة لقسم : والقانون الوضعي دراسة مقارنة ، للباحث 

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض ، لنيل درجة املاجستري العدالة اجلنائية
  .     م غري منشورة ٢٠٠٦عام 

  

يعة اإلسالمية على اجلرمية اإلرهابية بني الشر   تناولت هذه الدراسة التحريض 
والقانون الوضعي يف فصلني ، عرف الباحث يف الفصل األول التحريض على اجلرمية 

بية وأصوله التارخيية ، وتناولت الدراسة يف الفصل الثاين الطبيعة القانونية اإلرها
  :للتحريض على اجلرمية اإلرهابية ، حيث هدفت هذه الدراسة إىل ما يلي 

 بيان ماهية التحريض على اجلرمية اإلرهابية يف الشريعة اإلسالمية والقانون -١
  . الوضعي



 ١٨

نية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية يف الفقه اإلسالمي  حتديد الطّبيعة القانو-٢
  .والقانون الوضعي

 السعي لتحديد صور التحريض على اجلرمية اإلرهابية يف الفقه اإلسالمي والقانون -٣
  .الوضعي

 حتليل البنيان القانوينّ جلرمية التحريض على اإلرهاب وأركاا القانونية ، ومقارنة -٤
  .ن بني الشريعة والقانون الوضعي هذه األركا

 إبراز أمهية تطبيق الشريعة اإلسالمية وما تقضي به من مبادئ وقاصد شرعت -٥
  .لصالح العباد ، فضال عن صالحيتها للتطبيق يف كلّ زمان ومكان 

  :ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث يف هذه الدراسة ما يلي 
ب يف الشريعة اإلسالمية أوسع من مفهومها يف الفقه  أن مفهوم جرمية اإلرها -١

  .الوضعي 
 أن حضور الشريك احملرض على اجلرمية اإلرهابية يف مسرح اجلرمية جيعله فاعالً  -٢

 .أصليا 
 أن األنظمة الوضعية تتفق مع نظرية الفقه اإلسالمي فيما يتعلّق بعقوبة الشركاء  -٣

 عقوبة الشريك املتسبب أقل عقوبة من يف جرائم احلدود والقصاص من جعل
 .الشريك املباشر 

 أن صور التحريض على اجلرمية اإلرهابية يف الفقه اإلسالمي تعد أكثر وضوحا  -٤
 عنها بالقانون الوضعي. 

 أنّ الطبيعة القانونية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية وفقًا للقانون الوضعي  -٥
  .ور املسامهة التبعية يف اجلرمية بصفة أساسية تكمن يف اعتباره صورة من ص

ختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بأا تركّز على أحكام التحريض و
وصور مكافحة على اجلرمية اإلرهابية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ، 

لدراسة احلالية على أحكام بينما تركّز ااإلرهاب يف نطاق القانون الداخلي والدويل ، 



 ١٩

والنظام السعودي التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف الشريعة اإلسالمية 
، وحتديد مسؤولية احملرض على جرمية تعاطي املخدرات واآلثار  والقانون املصري

املترتبة على وقوعها ، وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة من حيث حتديد 
سؤولية احملرض يف اجلرمية ، وتبدو أمهية الدراسة السابقة فيما تناولته من موضوعات م

حول التحريض بصفة عامة ، وسوف يتناول الباحث يف الدراسة احلالية تقسيمات 
  .أكثر مشوالً وتوسعا عن التحريض على اجلرمية مل يتناوهلا الباحث يف الدراسة السابقة 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ة الدراسفصولتقسيم : ا تاسع
 الـشريعةيف على تعاطي املخـدرات      التحريض: الفصل األول 



 ٢٠

 والقانون

  مفهوم التحريض على اجلرمية: املبحث األول
   والشرعمفهوم التحريض على اجلرمية يف اللغة: املطلب األول

  مفهوم التحريض على اجلرمية يف النظام السعودي: الثايناملطلب 
  مفهوم التحريض على اجلرمية يف القانون املصري: الثالثاملطلب 

  وأنواعهااملخدرات : املبحث الثاين
  صلةمصطلحات ذات : املطلب األول
  تصنيف املخدرات: املطلب الثاين
  أنواع املخدرات: املطلب الثالث

  والقانوناملخدرات وحكم تعاطيها يف الشريعة مفهوم : املبحث الثالث
   الشريعة اإلسالمية  يف وحكم تعاطيهام املخدراتومفه: املطلب األول
   يف النظام السعودي  وحكم تعاطيهامفهوم املخدرات: املطلب الثاين
   يف القانون املصري  وحكم تعاطيهامفهوم املخدرات: املطلب الثالث

التحريض وصلته باالشـرتاك اجلنـائي يف: الفصل الثاني 
 جرمية تعاطي املخدرات

  الطبيعة اجلنائية لالشتراك بالتحريض يف جرمية تعاطي املخدرات: املبحث األول
  الطبيعة اجلنائية لالشتراك بالتحريض يف جرمية تعاطي املخدرات يف الشريعة اإلسالمية: املطلب األول
  الطبيعة اجلنائية لالشتراك بالتحريض يف جرمية تعاطي املخدرات يف النظام السعودي: املطلب الثاين

  الطبيعة اجلنائية لالشتراك بالتحريض يف جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املصري: الثالث املطلب

  صور التحريض على تعاطي املخدرات وأصوهلا التارخيية: املبحث الثاين
  حتريض الديانات القدمية واملذاهب الضالة على تعاطي املخدرات: املطلب األول
  ساسة على تعاطي املخدراتحتريض القادة وال: املطلب الثاين
  التحريض االستعماري والطيب على تعاطي املخدرات باالجتار فيها: املطلب الثالث
  ورجال السلطة العامة وتسهيل تعاطي املخدراتحتريض املثقفني : املطلب الرابع

   لتجرمي التحريض على تعاطي املخدراتاملستند الشرعي والقانوين: املبحث الثالث
  .يف الشريعة اإلسالمية تعاطي املخدرات ريض على لتجرمي التحاملستند الشرعي: ألولاملطلب ا

  .النظام السعوديلتجرمي التحريض على تعاطي املخدرات يف  النظامياملستند : املطلب الثاين
  .لتجرمي التحريض على تعاطي املخدرات يف القانون املصري القانويناملستند : املطلب الثالث
التحـريض بـصفته مـن عناصـر االشـرتاك: لثالـث الفصل ا 



 ٢١

  اجلنائي يف جرمية تعاطي املخدرات

 يف الـشريعة والنظـام      وسائل التحريض على جرمية تعاطي املخدرات     : املبحث األول 
  السعودي والقانون املصري

  وسائل التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف الشريعة اإلسالمية: املطلب األول
  وسائل التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف النظام السعودي: يناملطلب الثا

  وسائل التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املصري: املطلب الثالث

املسئولية اجلنائية للمحرض على جرمية تعاطي املخـدرات يف الـشريعة           : املبحث الثاين 
  والنظام السعودي والقانون املصري

  لمحرض على جرمية تعاطي املخدرات يف الشريعة اإلسالميةل  اجلنائيةسئوليةامل: لاملطلب األو
 على جرمية تعاطي املخدرات يف النظام السعوديلمحرض ل  اجلنائيةسئوليةامل: ثايناملطلب ال

  على جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املصريلمحرض ل  اجلنائيةسئوليةامل: املطلب الثالث
   :ةـــاخلامت
  النتائج: أوال 
  التوصيات: ثانيا 

  



 ٢٢

  

  

  

  

 الفصل األول

 يفالتحريض على تعاطي املخدرات 

 الشريعة والقانون

 

  :وفيه ثالثة مباحث هي

  .مفهوم التحريض على الجريمة  :المبحث األول

  .وأنواعهاالمخدرات   :المبحث الثاني

  .حكم تعاطيها في الشريعة والقانونالمخدرات ومفهوم   :المبحث الثالث

 

  

  

  

  

  

  

 



 ٢٣

 

 

 

 

 املبحث األول

 لتحريض على اجلرميةمفهوم ا

  

  : مطالب هيثالثةفي هذا المبحث 

   والشرعمفهوم التحريض على الجريمة في اللغة  :  المطلب األول

  مفهوم التحريض على الجريمة في النظام السعودي  :المطلب الثاني

  مفهوم التحريض على الجريمة في القانون المصري  :المطلب الثالث
  

  

  

  

  

  

  

 

 



 ٢٤

 املطلب األول

  والشرعحريض على اجلرمية يف اللغةمفهوم الت

  

 :التحريض يف اللغة: الفرع األول

وقد . )١(هو مبعىن التحضيض، وهو حث اإلنسان على الفعل واإلمحاء عليه           
جاء التحريض يف القرآن الكرمي ذا املعىن للحث على اجلهاد يف سبيل اهللا كمـا               

الْمؤمنِني علَى الْقتالِ إِنْ يكُن مـنكُم عـشرونَ         يا أَيها النبِي حرض     (جاء يف قوله تعاىل     

صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ وإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ يغلبوا أَلْفاً من الَّذين كَفَروا بِـأَنهم قَـوم ال                 

 ال تكَلَّـف إِالَّ نفْـسك وحـرض         فَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه   (ويف قوله تعاىل    . )٢()يفْقَهونَ  

ومعىن . )٣() الْمؤمنِني عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنكيالً            
: التحريض يف اآليتني الكرميتني هو احلث على القتال و اإلمحاء عليه، قال الزجاج            

وتأويل التحريض يف اللغة أن حتث اإلنسان حثاً        : لى القتال، قال  تأويله حثهم ع  (
وجاء هذا . )٤()واحلارض الذي قارب اهلالك  : يعلم أنه حارض إن ختلف عنه، قال      

قالوا تاللَّه تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضاً أَو تكُـونَ مـن             (املعىن يف قوله تعاىل     

 نيكال٦(ومعىن حرضاً يف اآلية الكرمية، املشرف على اهلالك. )٥()الْه( .  

                                           
 .٨٣٦رجع سابق، صابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، م: انظر  )1(
 .)٦٥(سورة األنفال، آية رقم : انظر  )2(
 .)٨٤(سورة النساء، آية رقم : انظر  )3(
 .٨٣٦ابن منظور، املرجع السابق، ص: انظر  )4(
 .)٨٥(سورة يوسف، أية رقم : انظر  )5(
 .٣٥٢م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧القرين، عائض، التفسري امليسر، العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل، : انظر  )6(



 ٢٥

احملرض الـذي ال حـي      : ، وقال اآلزهري يف ذلك    )١(وقيل ضعيف القوة  
  .)٢(فريجى وال ميت فيوأس منه

وبناء على ذلك فإن التحريض لغة يفيد الدفع وإجياد احلافز لدى الفاعل يف               
  .و األمر أو النصح أو التحسنيإثبات الفعل احملرض عليه بالتشجيع أو اإلغواء أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                           
ابن كثري، عماد الدين أيب الفداء إمساعيل، تفسري القرآن الكرمي، مؤسسة الرياض للطباعة والنـشر،               : انظر  )1(

 .٦٣٤، ص٢ت، ج: د. ط: د
 .٨٣٦ابن منظور، املرجع السابق، ص: انظر  )2(



 ٢٦

مفهـوم التحـريض علـى اجلرميـة يف         : الفرع الثاني 

 الشريعة اإلسالمية

مل حيدد فقهاء الشريعة اإلسالمية املتقدمون مصطلح التحريض على اجلرمية            
كما يف بعض األنظمة والقوانني الوضعية، غري أم حتدثوا عن مصطلحات معينة            

اماً خاصاً ألا تؤدي إىل اجلرمية حبيث يكون املباشر فيها مـدفوعاً            وأولوها اهتم 
الرتكاب اجلرمية دفعاً مما يصح معه وصف احملرض بأنه شريك يف اجلرميـة الـيت         
وقعت ومن هذه املصطلحات اإلكراه واألمر والـشهادة وإصـدار األحكـام            

  .)١(ظلماً

 عليها تتسع لألخـذ     بيد أن قواعد الشريعة اإلسالمية واألسس اليت تقوم         
ذا املفهوم فهي تنهى عن املنكر والدعوة له واإلعانة عليه انطالقاً من قوله تعاىل              

)                يدـدش إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتو انودالْعلَى اِإلثْمِ ووا عناوعال تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو

ال طاعة يف معـصية اهللا، إمنـا        ( صلى اهللا عليه وسلم      ، وقول الرسول  )٢()الْعقَابِ
على املرء املـسلم الـسمع      (، وقوله صلى اهللا عليه وسلم       )٣()الطاعة يف املعروف  

والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية فإن أمر مبعـصية فـال مسـع وال                 
  .)٤()طاعة

                                           
ن الوضـعي،   الفاخري، حممود غيث، االشتراك اجلنائي يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة بالقـانو           : انظر  )1(

 .٢١٩م، ص١٩٩٣جامعة قاريونس، بنغازي، الطبعة األوىل، 
 .)٢(سورة املائدة، آية رقم : انظر  )2(
 .٦/١٥، م)١٢٢٥(أخرجه مسلم يف صحيحه، رقم   )3(
 .٦/١٥، م)١٢٢٦(أخرجه مسلم يف صحيحه، رقم   )4(



 ٢٧

يعة وخالصة القول يف هذا الشأن أن التحريض علـى اجلرميـة يف الـشر               
اإلسالمية يقصد به التأثري على الغري و دفعه حنو إتيان اجلرمية بوعد أو وعيـد أو                

  . )١(إغراء أو غري ذلك وهو معصية وأمر بإتيان منكر

 الثانياملطلب 

 مفهوم التحريض على اجلرمية يف النظام السعودي

  

مـة   عن األطـر العا    اململكة العربية السعودية  ال خترج األنظمة اجلنائية يف        
، وإن كانت تقنن مبواد حمددة لكل نظام يبني يف هذه املواد            )٢(للشريعة اإلسالمية 

ارمة والعقوبات املقررة عليها، كما جاء يف املادة السابعة من النظـام            األفعال  
بأن احلكم يف اململكـة يـستمد       : (األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية     

 صلى اهللا عليه وسلم ومها احلاكمان على هذا         سلطته من كتاب اهللا وسنة رسوله     
  ).النظام ومجيع أنظمة الدولة

واملتتبع لبعض مواد األنظمة اجلنائية السعودية يـستطيع حتديـد مفهـوم              
مصطلح التحريض من خالل ذكره يف مواد هذه األنظمة باعتباره مـن صـور              

سة من املادة الثالثة    االشتراك اجلنائي يف اجلرمية ومن ذلك ما ورد يف الفقرة الساد          
الصادر باملرسوم امللكـي رقـم      (من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية       

  : ونصه) هـ٨/٧/١٤٢٦ يف ٣٩/م

                                           
 .٢١٦عودة، عبد القادر، املرجع السابق، ص: انظر  )1(
الرمحن عبد العزيز، النظام الدستوري يف اململكة العربية الـسعودية بـني الـشريعة              شلهوب، عبد   : انظر  )2(

 .٣٩٣م، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ن، الطبعة الثامنة، : اإلسالمية والقانون املقارن، د



 ٢٨

إن املشاركة باالتفاق أو التحريض أو املساعدة يف ارتكاب أي جرمية من            (  
عـالً   من املادة الثالثة يعد ف     ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١األفعال املنصوص عليها يف الفقرات      

  ).إجرامياً

ومن األمثلة على ذلك أيضاً ما جاء يف نص املادة العاشـرة مـن نظـام                  
ـ ٢٩/١٢/١٤١٢ يف   ٣٦الصادر باملرسوم امللكي رقـم      (مكافحة الرشوة    ) هـ

  : ونصه

ويعترب شريكاً كل من اتفق أو حـرض أو سـاعد يف ارتكاـا              (....   
(........  

سعودي مصطلح الشريك والذي    ومن األنظمة اليت استخدم فيها املنظم ال        
  :يتحقق بالتحريض أو باالتفاق أو باملساعدة ما يلي

وتـاريخ  ) ١١٤(نظام مكافحة التزوير الصادر باملرسوم امللكي رقم         -
  .هـ١٦/١١/١٣٨٠

 ٧/٩٩٤٦نظام مكافحة الغش التجاري الصادر باملرسوم امللكي رقم          -
 .هـ٤/٦/١٤٠٤وتاريخ 

عودي مل حيدد مفهومـا للتحـريض،       وبذلك ميكن القول بأن النظام الس     
واكتفى ببيان طبيعتة اجلنائية من خالل ذكره يف بعض املواد؛ حيث أنه ال يعـدو     

  .)١ (أن يكون أحد صور االشتراك اجلنائي يف اجلرمية

    

  

                                           
األلفي، أمحد عبد العزيز، النظام اجلنائي يف اململكة العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة، الرياض،              : انظر  )1(

 .١١٧م، ص١٩٧٦/هـ١٣٩٦ط، : د



 ٢٩

  

  

  

  

  

  

 الثالثاملطلب 

 مفهوم التحريض على اجلرمية يف القانون املصري

  

يض واكتفى بتحديـد طبيعتـه      مل يعرف القانون املصري مصطلح التحر       
منه، باعتباره من صور االشـتراك اجلنـائي يف اجلرميـة،    ) ٤٠(اجلنائية يف املادة    

وبذلك فإن القانون ترك تقدير التحريض للقاضي، على اعتبار أنه من املـسائل             
املتعلقة باملوضوع اليت يفصل فيها ائياً قاضي املوضوع وقـد عـرف القـضاء              

موقف ال يلزم فيه أن يكون للمحرض سلطة على احملرض         (املصري التحريض بأنه  
جتعله خيضع ألوامره بل يكفي أن يصدر من احملرض من األفعال واألقوال ما يهيج              

   .)١()شعور الفاعل فيدفعه إىل اإلجرام

وقد أدى خلو القانون يف مصر من تعريف التحريض إىل تصدي شـراح               
 ملصطلح التحريض إال أم اختلفوا يف        اجلنائي لوضع تعريف جامع مانع     القانونا

  : ذلك على اجتاهني مها

                                           
أمحد، هاليل عبد الاله، شرح قانون العقوبات، القسم األول، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعـة    : انظر  )1(

 .٢٨١م، ص١٩٨٧األوىل، 



 ٣٠

 :االجتاه األول

جيعل القصد اجلنائي واألهلية عنصرين يف التعريف حبيث يقصرون وصف          
احملرض على من يدفع بشخص ذي أهلية جنائية وسيء النية إىل ارتكاب اجلرمية             

ن دفعه إىل ارتكـاب     فإذا كان احملرض حسن النية أو كان غري ذي أهلية فإن م           
  .اجلرمية ال يسمى حمرضاً وإمنا يطلق عليه وصف الفاعل املعنوي

زرع التـصميم علـى     (وقد عرف أصحاب هذا االجتاه التحريض بأنـه         
ارتكاب جرمية معينة لدى شخص أخر بغية دفعه إىل تنفيذها أو جمرد حماولة هذا              

  . )١()التصميم

ى شخص مث تدعيمها كي تتحول      إجياد فكرة اجلرمية لد   (كما عرفوه بأنه    
   .)٢()إىل تصميم على ارتكاب اجلرمية

 :االجتاه الثاني

خر بارتكاب اجلرمية بغض النظر     لق تسمية احملرض على كل من يغري آ       يط  
  .عن كونه حسن النية أو سيئها متمتعاً باألهلية أم عدميها

كل نشاط عمدي يهدف    (وقد عرف أصحاب هذا االجتاه التحريض بأنه          
   .)٣()ه صاحبه إىل دفع شخص ما إىل ارتكاب فعل يؤدي إىل وقوع جرميةب

اجلهود اليت يبذهلا شخص لكي ينفذ غريه اجلرمية الـيت          (كما عرفوه بأنه      
   .)١()يريدها

                                           
م، ٢٠٠٨ط،  : نبيه، نسرين عبد احلميد، احملرض الصوري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسـكندرية، د           : انظر  )1(

 .١٤٦ص
 .٢٨٧ حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، صحسين،  )2(
ادوب، أمحد علي، التحريض على اجلرمية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعـة              : انظر  )3(

 .١٩م، ص١٩٧٠/هـ١٣٩٠القاهرة، كلية احلقوق، املطابع األمريية، 



 ٣١

ن القانون املصري مل يعـرف التحـريض        وخالصة القول يف هذا الشأن إ       
  .تراك اجلنائي يف اجلرميةواكتفى بتحديد طبيعته اجلنائية؛ حيث أنه أحد صور االش

  

  

 املبحث الثاني

 وأنواعهااملخدرات 

  

 :متهيد

 العقاقري عما هو    اءخيتلف تعريف املخدرات اختالفاً بيناً عند األطباء وعلم         
عليه احلال عند رجال القانون ومكافحة املخدرات وأجهزة اإلعالم ويتفق أهـل            

  .)٢(عي واإلعالمالفقه الشرعي والطب وخيتلفون مع أهل القانون الوض

ومل يقتصر االختالف على تعريف املخدرات فقط إمنا طال االختالف بني             
كذلك فقد تـضيق    .  فيما يعد خمدراً وما ال يعد خمدراً       قوانني مكافحة املخدرات  

القائمة وقد تتسع بناء على اختالف العادات والتقاليد واملثل واألفكـار، كمـا             
ي هذه العقاقري فمثالً نبات الشيكران الـذي        ختتلف العقوبات املقررة على تعاط    

                                                                                                                         
 املسامهة األصلية يف اجلرمية، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة القاهرة، كلية           علي، فوزية عبد الستار،   : انظر  )1(

 .٢٦٠م، ص١٩٦٧احلقوق، املطبعة العاملية بالقاهرة، 
سليم، سـلوى علـي، اإلسـالم واملخـدرات، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة األوىل،                  : انظر  )2(

األمن (لشائعة، وزارة الداخلية    وقطب، حسين حممد فؤاد، مواد اإلدمان ا      . ٢٢م، ص ١٩٨٩/هـ١٤٠٩
والبار حممد علي، مشكلة املسكرات واملخـدرات، دار        . ٢٤م، ص ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، الرياض،   )العام

 .١٨م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢١القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 



 ٣٢

يعترب ضمن قائمة املخدرات يف بعض البالد وال يدخل يف تلـك            ) البنج(يسمى  
  .)١(القائمة يف بالد أخرى لعدم وجود استعمال له، وكذلك القات

فمصطلح املخدرات باملعىن العام يضم جمموعة متباينة من العقـاقري الـيت              
نفسية واجلسمية على املتعاطي فمنها ما هو مثبط ومنها ما هو           ختتلف يف تأثرياا ال   

منشط ومنها ما هو مهلوس، هلذا كله رأت منظمة الصحة العاملية أال  يـستخدم               
االعتمـاد  (لفظ املخدرات ذا املعىن الشمويل العام، بل جعلت االسم املستخدم           

ها ال حصر هلـا فـإن       ومبا أن العقاقري اليت ميكن أن يساء استخدام       ) على العقاقري 
العقاقري اليت يساء استعماهلا وتـؤدي إىل االعتمـاد         (املقصود ذه العقاقري هي     

  .)٢()النفسي أو اجلسدي أو كليهما معاً

ويف هذا املبحث سيقوم الباحث بتحديد املقصود ذه العقاقري اليت يـساء              
النظام السعودي  استعماهلا ليسهل حتديد مفهوم املخدرات يف الشريعة اإلسالمية و        

  :والقانون املصري، وسيكون ذلك يف ثالثة مطالب هي

  .ةصلمصطلحات ذات   :املطلب األول

  .تصنيف املخدرات   :املطلب الثاين

  أنواع املخدرات  :املطلب الثالث

  

  

  

  

                                           
هــ،  ١٤٠٨البار، حممد علي، املخدرات اخلطر الداهم، دار السلوم، بـريوت، الطبعـة األوىل،              : انظر  )1(

 .٢٨ص
 .٢٩البار، حممد علي، املرجع السابق، ص: انظر  )2(



 ٣٣

  

  

  

  

  

  

 املطلب األول

 صلةمصطلحات ذات 

  

 :اإلدمان  -١

، وهـذا هـو     )١(وقد يرد يف بعض املراجع بلفظ االعتماد على العقـاقري           
م وهو قد يكـون     ١٩٦٤املصطلح اجلديد الذي أقرته منظمة الصحة العاملية عام         

  .)٢(نفسي أو جسمي بسبب التفاعل الداخلي بني عقار وكائن حي

 :اإلدمان اجلسمي  -٢

حالة ظهور اضطرابات جسمية حادة إذا ما حدث انقطاع تناول عقـار              
ـ          ادة مـشاة هلـا يف التـأثريات        معني وتزول عند تناول املادة نفـسها أو م

  .)١(الفارماكولوجية أو الطبية

                                           
م، ٢٠٠٢ط،  : عبد الرمحن، حممد السيد، اإلدمان وإساءة استخدام العقاقري، دار قباء، القـاهرة، د            : انظر  )1(

م، ٢٠٠٣ط،  :وأبو زيد، مدحت عبد احلميد، هلفة اإلدمان، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د           . ٢٢ص
م، ٢٠٠١ط،  : د كمال، املخدرات بني الوهم واحلقيقة، مكتبة القرآن، القاهرة، د         زين الدين، حمم  . ٧ص
 .٣٦ص

 .٢٣هـ، ص١٤٢٤مصباح، عبد اهلادي، اإلدمان، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة األوىل، : انظر  )2(



 ٣٤

 :اإلدمان النفسي  -٣

دافع نفسي قهري يتطلب االستمرار يف تعاطي عقـار معـني إلحـداث        
  .)٢(السرور أو تفادي التعب

  

 :قوة التحمل  -٤

  .)٣(ميل املتعاطي إىل زيادة اجلرعة من عقار معني بشكل مستمر  

 :قوة التحمل املمتدة  -٥

حتول املتعاطي إىل تعاطي عقار آخر مـشابه يف تـأثري العقـار الـسابق                 
  .)٤(فارماكوجلياً أو طبياً مثل حتول متعاطي األفيون إىل تعاطي اهلريوين

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                         
رفة اجلامعية، اإلسكندرية،   عبد املنعم، عفاف حممد، اإلدمان دراسة نفسية ألسبابه ونتائجه، دار املع          : انظر  )1(

 .٣٦م، ص٢٠٠٤ط، : د
 .٢٥م، ص١٤٠٩ط، : موسى، جابر بن سامل وآخرون، املخدرات، دار املريخ، الرياض، د: انظر  )2(
م، ٢٠٠١/هـ١٤٢٢عمان، األردن، الطبعة األوىل،     ‘ أنشاصي، هناء نزار، املخدرات، دار الفكر     : انظر  )3(

 .٢٠ص
 .١٢٩ة تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجع سابق، صعيد، حممد فتحي، جرمي: انظر  )4(



 ٣٥

  

  

  

  

  

  

 املطلب الثاني

 تصنيف املخدرات

  

يتم تصنيف املخدرات حسب معايري خمتلفـة كاألصـل أو التـأثري أو               
 .)١(ون أو األصل والصالبة أو عن طريق النظام والرقابـة         خصائص اإلدمان أو الل   

  :ومن أكثر هذه التصنيفات دقة وقبوالً ما يلي

 :من حيث طبيعة املادة املخدرة ميكن تصنيفها إىل  -١

خمدرات طبيعية وهي النباتات اليت حتتوي أوراقهـا وأزهارهـا أو             -أ
لكوكـا،  احلشيش، األفيون، أوراق ا   : مثارها على مواد خمدرة مثل    

، )الـشيكران (أوراق القات، جوزة الطيب، صبار البيوتل، البنج        
  .)٢(الداتورة

                                           
، املخدرات والعقاقري املخدرة، مركـز أحبـاث        )الكتاب الرابع (سلسلة كتب مركز أحباث اجلرمية      : انظر  )1(

 .١٢٣م، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٥ط، : اجلرمية، الرياض، د
ط، : روعة، دار ضة مصر، القاهرة، د     منصور، حممد عباس، املخدرات التجارة املشروعة وغري املش       : انظر  )2(

 .١٣م، ص١٩٩٥



 ٣٦

خمدرات مصنعة وقد يطلق عليها عقاقري نصف مشيدة وهي عقاقري            -ب
اهلريوين، املـورفني، الكوكـايني، عقـار       : ذات أصل نبايت مثل   

L.S.D)١(.  

أنـه ال   خمدرات صناعية وقد يطلق عليها لفظ مشيدة كيميائياً أي            -ج
املنومـات الباربيتوريـة،    : يدخل يف تصنيعها أصل نبـايت مثـل       

كالسيكوباربيتال، أو شبيهات الباربيتورات كامليثـالوكوالون، أو       
املنشطات االمفيتامينية كالديكسامفيتامني أو شبيهات االمفتيتامني      
كالريتالني وغريها من املواد الصناعية واليت قـد تكـون مهدئـة            

  .)٢(لوسة كالفينسيكليدينكالفاليوم أو مه

من حيث التأثري علـى اجلهـاز العـصيب ميكـن تـصنيف                -٢

 :املخدرات إىل ما يلي

املثبطات وهي مواد قد تكون طبيعية أو مصنعة أو صناعية تبطـئ              -أ
األفيونيـات،  (ودئ من النشاط الذهين للجهاز العـصيب مثـل          

  .)٣()احلشيش، املنومات

ن طبيعية أو مـصنعة أو صـناعية        وهي مواد قد تكو   : املنشطات  -ب
املنـشطات  (تتسبب باإلثارة والتنبيه للجهاز العصيب املركزي مثل        

  .)٤()بأنواعها كالقات، والكوكا ومشتقاته واألمفيتامني وشبيهاا

                                           
 .٤٧موسى، جابر بن سامل وآخرون، املخدرات، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
العبيدي، عبد اهللا وآخرون، املخدرات وطرق مكافحتها، كلية امللك فهـد األمنيـة، الريـاض،               : انظر  )2(

 .١٢هـ، ص١٤٢٢
 .١١٧ع سابق، صمصباح، عبد اهلادي، اإلدمان، مرج: انظر  )3(
احلسن، حممد إبراهيم، املخدرات واملواد املشاة املسببة لإلدمان، مكتبة اخلرجيي، الرياض، الطبعـة             : انظر  )4(

 .١٦م، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٨األوىل، 



 ٣٧

جمموعة غري متجانسة قد تكون طبيعية أو مـصنعة أو          : املهلوسات  -ج
ـ        صـبار  (ل  صناعية تسبب باألوهام والتخيالت لدى متعاطيها مث

  .)١()، وجوزة الطيبL.S.Dالبيوتل، واملسكالني، وعقار 

من حيث خصائص اإلدمان علـى املـواد املخـدرة ميكـن               -٣

  :)٢(تصنيفها إىل اموعات التالية

  .جمموعة احلشيش  -أ

  .جمموعة اخلشخاش  -ب

  .جمموعة الكوكايني  -ج

  .جمموعة القات  -د

  .جمموعة األمفيتامينات  -هـ

  .ربيتوراتجمموعة البا  -و

  .جمموعة املواد املسببة للهلوسة  -ز

وسيقوم الباحث بإتباع التصنيف القائم على أسـاس معيـار خـصائص          
  .اإلدمان للتعريف بأنواع املخدرات

  

  

  

  

  

                                           
 .١٧٧موسى، جابر بن سامل وآخرون، املخدرات، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .١٣٤يف القانون املقارن، مرجع سابق، صعيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات : انظر  )2(



 ٣٨

  

  

  

  

  

  

  

 

 املطلب الثالث

 أنواع املخدرات

  

تتنوع املخدرات تنوعاً كبرياً، وقد قسمها املختصون إىل جمموعات يندرج            
  . خمدرة وفق املعيار القائم على خصائص اإلدمان عليهاحتتها مواد

 :جمموعة احلشيش: اموعة األوىل

عـشبة  ( نبات القنب اهلندي     وتشمل هذه اموعة كل عناصر ومشتقات       
) غبارة احلشيش( أو، زيت احلشيش، راتنج احلشيش)املاريوانا، الباجنو(أو احلشيش

ال أن موطنه األصلي جبـال اهلماليـا        وهذا النبات أحادي اجلنس ينمو برياً ويق      
) ٣٠(ويندر وجود منطقة يف العامل ال ميكن زراعته فيها ويبلغ طول أشجاره من              

) ٤٠٠٠(أمتار، عرف هذا النبات لدى الصينيون قبل أكثر مـن           ) ٦(سم وحىت   



 ٣٩

 ويطلق عليه مسميات عديدة حول العامل منـها  )١(سنة واستخدموه كعالج خمدر   
 .)٢()ملاريوانا، الباجنو، اجلاجنا، اجلرتفوري، أسرار، تكروري     احلشيش، الكيف، ا  (

  ).T.H.C(أو ) التيتراهيدر وكنابينول(وتسمى املادة الفعالة فيه بـ

ومن أشهر طرق تعاطيه التدخني جبميع أدواته ومن أهم اآلثار املترتبة على              
عد عـدة   متعاطي احلشيش التغريات النفسية والفسيولوجية اليت تظهر مث ختتفي ب         

ساعات ختتلف حبسب كمية التعاطي ومن هذه التغريات حـدوث انتعـاش أو             
اضطراب يف الرؤيا والسمع مع زيادة ضربات القلب وإمحرار يف العيـنني وقـد              

 )٤(، ومن أهم خصائص اإلدمـان     )٣(حيدث هلوسة وهذيان يف حالة زيادة اجلرعة      
  :على هذا املخدر ما يلي

  .توسط والشديدإدمان نفسي يتراوح بني امل  -١

  .عدم وجود إدمان جسمي  -٢

  .حدوث قدر حمدود من قوة التحمل  -٣

  

 :جمموعة اخلشخاش: اموعة الثانية

                                           
ط، : مبارك، زين العابدين، احلشيش، املركز العريب للدراسات األمنيـة والتـدريب، الريـاض، د             : انظر  )1(

 .١٦هـ، ص١٤٠٦
الشريف، عبد اإلله حممد، املخدرات كلمات وصور، مطابع البتـراء، الريـاض، الطبعـة األوىل،               : انظر  )2(

 .٦١هـ، ص١٤٢٢
. ٨٣م، ص١٩٩٠وهيب، حممد، عامل املخدرات، عامل الفكر اللبنـاين، بـريوت، الطبعـة األوىل،       : ظران  )3(

وأرناؤط، حممد السيد، املخدرات واملسكرات بني الطب والقرآن والسنة، دار اجليل، بـريوت، الطبعـة               
رة ، واخلياط، حممد، املخدرات وأنواعها وفحوصـاا، دار امليـس         ٣٨م، ص ١٩٩٢/هـ١٤١٢األوىل،  

 .٢٩م، ص٢٠٠٤للطباعة، مملكة البحرين، الطبعة األوىل، 
 .١٦٤عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارنة، مرجع سابق، ص: انظر  )4(



 ٤٠

وتشتمل هذه اموعة على كل العناصر واملشتقات اليت يـتم احلـصول              
) األفيون ومشتقاته كاملورفني واهلريوين والكـودايني     (عليها من نبات اخلشخاش     

سـم  ) ٩٠( أقدام أي ما يقـارب       ٤ إىل   ٢تفاع شجرياته من    وهو نبات يبلغ ار   
وينتج أزهاراً ذات أربع توجيات مستديرة بألوان محراء وبيضاء وبنفسيجية وهذه           
األزهار هلا مثرة أو كبسولة بيضاوية الشكل يتراوح حجمها بني حبـة اجلـوز              

يهـا عـن    ، اليت يتم احلصول عل    )١(والربتقالة الصغرية يوجد فيها عصارة األفيون     
طريق التشريط وتركها حىت جتف مث جتمع وميكن تعاطيه مباشرة بشكل خام عن             
طريق البلع أو التدخني وهذه املادة عرفها اإلنسان وعرف خواصها قبـل آالف             

، حىت العـام    )٢(السنني كما أثبت ذلك علم اآلثار عند السومريون واألشوريون        
املشتقة مـن   ) املورفني(تشاف مادة   م عندما قام العامل األملاين سرتونر باك      ١٨٠٣

م ١٨٩٨األفيون لألغراض الطبية وبعد جمموعة من التجارب واألحباث ويف العام           
الذي كان اكتشافه مبثابـة     ) اهلريوين(من اكتشاف   ) درسر(متكن العامل األملاين    

الثورة يف جمال الطب إال أنه ظهرت بعد ذلك أثاره السلبية املتمثلة يف اإلدمـان               
، ومـن   )٣()البابافري(بشكل خطري وسريع وتسمى املادة الفعالة يف األفيون         عليه  

أشهر طرق تعاطي املورفني واهلريوين احلقن ومن أهم اآلثار املترتبة على تعـاطي             
هذه اموعة اخلمول وامليل إىل الرغبة يف النوم ويقل الدافع لالهتمام بالطعام أو             

 ومن أهم .)٤(وتراخي وثقل لدى املتعاطنياجلنس أو التأثر بالغضب وحيدث بالدة    
  :)٥(خصائص اإلدمان على هذه اموعة

                                           
 .٤٧م، ص١٩٩٠/هـ١٤١٠ن، الطبعة األوىل، : العريين، يوسف عبد اهللا، جحيم املخدرات، د: انظر  )1(
 .٧٠شكلة املسكرات واملخدرات، مرجع سابق، صالبار، حممد علي، م: انظر  )2(
 .١٠٠البار، حممد علي، املخدرات اخلطر الداهم، مرجع سابق، ص: انظر  )3(
 .١٢٦سلسلة كتب مركز أحباث مكافحة اجلرمية، املخدرات والعقاقري املخدرة، مرجع سابق، ص: انظر  )4(
رف العـريب، بـريوت، الطبعـة األوىل،        جعفر، حسان، املخدرات والتدخني ومضارمها، دار احل      : انظر  )5(

 .١٩٦م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣



 ٤١

  .إدمان نفسي وجسمي حاد  -١

إحداث قدرة حتمل يف زيادة اجلرعة ومضاعفة كميتها لإلبقاء على درجة             -٢
  .التأثري األول

  

 :جمموعة القات: اموعة الثالثة

 فقط املتمثل يف األوراق يف      والذي يعنينا يف هذه اموعة هو نبات القات         
أشجار القات، وتعد هذه األشجار من األشجار املعمرة واملقاومة لآلفات والـيت       
ال حتتاج إىل جمهود كبري يف زراعتها، هلا أوراق دائمة اخلضرة متيـل إىل الـبين                
واألمحر وهي املفضلة يف التعاطي وخيتلف ارتفاع هذه األشجار حبسب املنـاطق            

، وهو ينبت بريـاً يف شـرقي        )١( متراً ٢٥ إىل   ٦ فيتراوح طوهلا بني     املزروعة فيها 
  .)٢(وجنويب إفريقيا وبعض دول شبه اجلزيرة العربية مثل اليمن

وهو مضغ األوراق عدة مرات يف اليـوم        ) التخزين(وأشهر طرق تعاطيه      
 ويترتب على تعاطي القات بعض      )٣(واستحالب املادة الفعالة يف النبات مث لفظها      

ثار النفسية كاإلحساس بالنشوة والنشاط والرغبة يف احلديث أثناء جلـسات           اآل
 على القات   )٤(التخزين اليت تنتهي بنوع من االكتئاب ومن أهم خصائص اإلدمان         

  :ما يلي

  .إدمان نفسي ملحوظ طاملا استمر الشخص يف التعاطي  -١

                                           
أمحد، غريب حممد سيد، مكافحة القات يف الصومال، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب،             : انظر  )1(

 .١٨م، ص١٩٨٥ط، : الرياض، د
 .١٩١مصباح، عبد اهلادي، اإلدمان، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .١١١سامل وآخرون، املخدرات، مرجع سابق، صموسى، جابر بن : انظر  )3(
عباس، إبراهيم، كشف الشبهات عن أضرار القات، دار بلنسية للنشر، الريـاض، الطبعـة األوىل،              : انظر  )4(

 .٣٧هـ، ص١٤١٦



 ٤٢

  .عدم حدوث إدمان جسمي  -٢

  .عدم حدوث قدرة حتمل  -٣

  

 :جمموعة الكوآايني: رابعةاموعة ال

أوراق الكوكـا،   (وتشتمل هذه اموعة على نبات الكوكا ومـشتقاته           
وهلـذا النبـات   ) الكراكالكوكايني اخلام القاعدي،   الكوكايني،  عجينة الكوكا،   

 سنة وهي دائمة اخلـضرة وهلـا أوراق         ٤٠-٣٠شجريات معمرة تعيش ما بني      
سـم تقريبـاً    ) ٩٠(أقدام أي   ) ٥(اعها  بيضاوية الشكل مدببة الرؤوس يبلغ ارتف     

وتعد أمريكا الالتينية موطنها األصلي وبالتحديد سلسلة جبال األنديز واليت متتد           
 عرفت هذه الشجريات وخواصها لدى األكوادور       .)١(يف البريو وبوليفيا وكوملبيا   

األوائل قبل اكتشاف القارة على يد األسبان يف القرن السادس عشر املـيالدي             
 يتم تعاطيه مثل تعاطي القات عن طريق املضغ واستحالب عصارة األوراق            وكان

م عندما مت فصل الكوكايني على شكل مسحوق أبيض بلوري          ١٨٥٥حىت العام   
، ومت اسـتخدامه طبيـاً      )٢()جارويكا(ناعم امللمس عدمي الرائحة على يد العامل        

أشـهر  كمخدر موضعي لعمليات العيون واستخدم كمقوي عام للجسم ومن          
، ويف  )٣(طرق تعاطي الكوكايني الشم للمادة عرب فتحيت األنف بـشكل مباشـر           

م ظهر الكراك يف أمريكا على شكل مكعبات بيضاء خمتلفة األحجام           ١٩٨٣العام  
واألوزان يتم تعاطيها عن طريق التدخني بني مجيع الفئات العمريـة خـصوصاً             

                                           
ن، الطبعـة األوىل،    : السواس، عبد احلليم أمحد، الكوكايني من الكوكا كـوال إىل اإلدمـان، د            : انظر  )1(

 .٦٥م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٦
البار، حممد علي، األضرار الصحية للمسكرات واملخدرات واملنبهات، الدار السعودية للنشر، جدة،            : انظر  )2(

 .٢٨٠م، ص١٩٨٩/هـ١٤١٠الطبعة األوىل، 
 .٢٠٠عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجع سابق، ص: انظر  )3(



 ٤٣

 اآلثار الـيت تظهـر علـى        ومن أهم  .)١(املراهقني يف املدارس وذلك لرخص مثنه     
متعاطي جمموعة الكوكايني اهلزل العام واتساع يف حدقة العني وحـك للجلـد             
وخصوصاً األنف وفقدان الشهية وأرق وهياج عصيب، أما خصائص اإلدمان على           

  :)٢(هذه اموعة فهي كما يلي

  .إدمان نفسي واضح وشديد  -١

  .ال وجود لإلدمان اجلسمي  -٢

  .تحمل على العقارال وجود لقوة ال  -٣

ــسة ــة اخلام ــات : اموع ــة املنوم ــاربيتورات (جمموع الب

 ):وشبيهاهتا

  :وتشتمل هذه اموعة على مركبات مشيدة كيميائياً كما يلي

  .كالسيكوباربيتال االموباربيتال) الباربيتورات(املنومات   -١

 حتتوي  وهي املنومات اليت ال   ) املنومات غري باربيتورية  (شبيهات املنومات     -٢
على محض الباربيتوريك مع أا تعمـل بطريقـة مـشاة للمنومـات             
الباربيتورية ومن أشهرها امليثاكولون واملاندركس وكلـورال هيـدرات         

  .)٣(وبارالدهيد

نول ، والروهـابي  كالفاليوم، والـبريمي  ) البرتوديازيبينات(املهدئات النفسية     -٣
  .)٤(اموالفلنتروزيب

                                           
 .٧٩، املخدرات وطرق مكافحتها، مرجع سابق، صالعبيدي، عبد اهللا وآخرون: انظر  )1(
السواس، عبد احلليم أمحد، الكوكايني من الكوكايني من الكوكا كوال إىل اإلدمان، مرجع سابق،              : انظر  )2(

 .١٢٧ص
 .٧٠احلسن، حممد إبراهيم، املخدرات واملواد املشاة املسببة لإلدمان، مرجع سابق، ص: انظر  )3(
 األقراص املنومة واملهدئات، الـدار العربيـة للعلـوم، بـريوت، الطبعـة األوىل،               رشيد، سهري، : انظر  )4(

 .٧م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٤



 ٤٤

املؤثرات النفسية بعد أن مت فرض الرقابة علـى         ويطلق على هذه العقاقري     
 وهي تأيت على شكل     )١(م يف اتفاقية املؤثرات النفسية    ١٩٧١استخدامها يف العام    

أقراص وكبسوالت وأمبوالت معدة للحقن وأشهر طرق تعاطيها البلع أو احلقن           
هولة يف الوريد ومن اآلثار اليت تنتج عن تعاطيها حالة من الترنح وعدم االتزان وس             
، )٢(االستثارة مما يؤدي إىل نزعة عدوانية تساعد على ارتكاب اجلرائم واالنتحار          
، )٣(ويؤدي تعاطي عقاقري هذه اموعة إىل حدوث اإلدمان النفسي واجلـسدي          
  .)٤(كما قد يؤدي تعاطي اجلرعات الكبرية منها إىل الوفاة بسبب هبوط التنفس

  

ــسادسة ــة ال ــشطات : اموع ــة املن ــات ا(جمموع ألمفيتامين

 ):وشبيهاهتا

  :وتشتمل هذه اموعة على مركبات مشيدة كيميائياً وهي كما يلي

  .)٥(األمفيتامني، الديكسامفيتامني، امليثامفيتامني: هيواألمفيتامينات   -١

  .)٦(امليثيل فينداتالريتالني، : شبيهات األمفيتامينات وهي  -٢

 عندما قررت منظمـة الـصحة      ومل ختضع هذه العقاقري للرقابة الدولية إال        
العاملية واألمم املتحدة وضع هذه العقاقري يف جدول ومنـع اسـتخدامها إال يف              

                                           
 .١١٠منصور، حممد عباس، املخدرات التجارة املشروعة وغري املشروعة، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .١٩رشيد، سهري، األقراص املنومة واملهدئات، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .٢٨ حسان، املخدرات والتدخني ومضارمها، مرجع سابق، صجعفر،: انظر  )3(
انظر، شاهني، سيف الدين، املخدرات واملؤثرات العقلية، العبيكان للطباعة والنشر، الريـاض، الطبعـة                )4(

 .٨٤م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٨الثانية، 
 .٢٢٣عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجع سابق، ص: انظر  )5(
 .٧هـ، ص١٤٢٣ط، : ن، د: العتييب، فهد شارع عبد الرمحن، الكبتاجون، د: انظر  )6(



 ٤٥

حدود ضيقة جداً وكان ذلك يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لـسنة   
  .)١(م١٩٧١

وتعطى ملرضى العمليات اجلراحية كما أا استخدمت كوسيلة للحصول           
ا تؤدي إىل فقدان الشهية وقد بدأت إسـاءة اسـتعماهلا أثنـاء     على الرشاقة أل  

عندما تعاطاها قائدوا الطائرات لزيادة     ) م١٩٤٥-م١٩٣٩(احلرب العاملية الثانية    
  .)٢(عدد الطلعات اجلوية

ومن اآلثار الناجتة عن تعاطي هذه العقاقري الشعور بالنشوة القويـة الـيت               
م القدرة على النوم مث اهليجان والعدوانيـة        تشعر متعاطيها بالنشاط والطاقة وعد    

عندما تتناقص آثارها ويؤدي االستمرار يف تعاطيها إىل اإلدمان النفـسي الـذي             
  .)٣(يؤدي إىل مرض عقلي

  

 :جمموعة املهلوسات: اموعة السابعة

وتشتمل هذه اموعة على مواد كثرية التنـوع تنتمـي إىل جمموعـات               
تغايرة فقد تكون طبيعية أو مصنعة أو صناعية ولكنها         كيميائية وفارماكولوجية م  

، ومل ختضع هذه املواد للرقابة الدولية إال بعـد          )٤(جتمعها خاصية إحداث اهللوسة   
م وكانت اإلجراءات عليها أشد مـن       ١٩٧١دخوهلا اتفاقية املؤثرات العقلية عام      

                                           
 .م١٤٩هـ، ص١٤١٣ن، الطبعة األوىل، : الطخيس، إبراهيم عبد الرمحن، املخدرات، د: انظر  )1(
 ٢٦٦البار، حممد علي، األضرار الصحية للمسكرات واملخدرات واملنبهات، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
ـ ١٤٢١وارد، بريان، املخدرات وأضرارها، دار الرشيد، دمشق، الطبعـة األوىل،           : ظران  )3( م، ٢٠٠٠/هـ

 .٨١ن، ص: ط، د: والديري، رشا عبد الفتاح، املرأة واإلدمان، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، د
 .٢٨٩جعفر، حسان، املخدرات والتدخني ومضارمها، مرجع سابق، ص: انظر  )4(



 ٤٦

 وميكن تقسيم   .)١(الباربيتورات واألمفيتامينات وذلك يعود النعدام فائدا الطبية      
  : املهلوسات إىل ثالثة أنواع هي

وهي نباتات طبيعية هلا خاصية إحداث اهللوسة مثـل         ) طبيعية(مهلوسات    -١
صبار البيوتل، فطر عش الغراب، بذور نبات جمـد الـصباح، جـوزة             (

نسبة إىل جبـل أيب     ) القبيسي(، الداتورة أو    )الشيكران(الطيب، البنج أو    
  .)٢()قبيس يف مكة

وهي العقاقري اليت حتضر من مـواد       ) مصنعة أو نصف مصنعة   (مهلوسات    -٢
  .)٣(البيوتلطبيعية ومن أشهرها عقار 

وهي عقاقري هلا خاصية إحداث اهللوسة وال يـدخل         ) صناعية(مهلوسات    -٣
عقـار  (يف تصنيعها مواد طبيعية فهي مشيدة كيميائياً ومـن أشـهرها            

  .)٤()P.C.Pالفينسيكليدين 

املترتبة على تعاطي هذه اموعة حدوث األوهام والتخيالت        ومن اآلثار   
وتشويش صورة الواقع ويؤدي التعاطي املتكرر واملتواصـل هلـذه العقـاقري إىل             

  .)٥(حصول اإلدمان النفسي لدى املتعاطي

  

  

  

                                           
 .٢٤٤حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجع سابق، صعيد، : انظر  )1(
 .٣١٣البار، حممد علي، األضرار الصحية للمسكرات واملخدرات واملنبهات، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
ط، : العيسوي، عبد الرمحن حممد، املخدرات وأخطارها، دار الفكر اجلـامعي، اإلسـكندرية، د            : انظر  )3(

 .١٠٥ صم،٢٠٠٥
 .٢١٣مصباح، عبد اهلادي، اإلدمان، مرجع سابق، ص: انظر  )4(
 .٢٩٥جعفر، حسان، املخدرات والتدخني ومضارمها، مرجع سابق، ص: انظر  )5(



 ٤٧

  

  

  

  

  

 بحث الثالثملا

املخدرات وحكم تعاطيها يف الشريعة مفهوم 

 والقانون

  

  :ث ثالثة مطالب هيفي هذا المبح

درات  : المطلب األول وم المخ ا مفه م تعاطيه الميةوحك شريعة اإلس ي ال  . ف

  .وحكم تعاطيها في النظام السعودي مفهوم المخدرات  : المطلب الثاني

   . في القانون المصريوحكم تعاطيها مفهوم المخدرات  : المطلب الثالث
  

  

  

  

  

  

  



 ٤٨

  

  

 املطلب األول

يها يف الشريعة مفهوم املخدرات وحكم تعاط

 اإلسالمية

    

مما ال شك فيه أن الشريعة اإلسالمية جاءت حلفظ الضروريات اخلمـس              
اليت يقوم عليها بناء كل جمتمع صاحل وهي محاية الدين والنفس والعقل والعرض             
واملال، وحرمت كل ما يضر ا واعتربته معصية يعاقب عليها سواء كان حبد أو              

  .بتعزير

 مل يرد يف القرآن الكرمي أو يف السنة النبوية املطهرة،           ومصطلح املخدرات   
، ويف هـذا املطلـب بيـان ماهيـة          يعين أا مباحة كما يعتقد البعض     وهذا ال   

  : املخدرات وحكم تعاطيها يف الشريعة اإلسالمية يف فرعني

 م املخدرات يف الشريعة اإلسالميةمفهو: الفرع األول

لمخدرات نشري إىل األصل اللغـوي      وقبل احلديث عن املفهوم الشرعي ل       
هلذه الكلمة، وهي مأخوذة من مادة خدر، وهذه املادة وما اشتق منها تطلق على              

  :عدة معان تدور حول الستر منها

  .فاخلدر هو ستر ميد للجارية يف ناحية البيت: الستر  -١

  .فيقال بعري خداري أي شديد السواد: السواد الشديد  -٢

  .يقال ليل أخدر أي شديد الظلمةف: الظلمة الشديدة  -٣



 ٤٩

وهو إمذالل يغشى األعضاء يف اجلسد مـن شـراب أو   : الفتور والكسل   -٤
  .)١(دواء يعتري الشارب وضعف

، من حيث   )٣(، والشرعي )٢(ومجيع هذه املعاين اللغوية تتفق مع املعىن الطيب       
تأثري املخدرات على متعاطيها من ستر للعقل وظلمة شديدة وفتور وكـسل يف             
األعضاء، إال أن املعىن اللغوي خيتلف عن املعىن القانوين حيث يـدخل رجـال              

  .القانون يف مصطلح املخدرات مواد منبهة وهي على نقيض املخدر

أما مفهوم املخدرات الشرعي فلم يعرف مصطلح املخدرات ومل يـتكلم             
كنهم حتدثوا  ، ول )٤(عنها الفقهاء يف بداية اإلسالم حىت اية املائة السادسة للهجرة         

عن بعض املواد املخدرة اليت تندرج حتت هذا املصطلح قبل ذلك بوقت طويـل،              
ويطلق على نبات الشيكران أو علـى نبـات         ) البنج(وكان من أقدم هذه املواد      

  .)٥()احلشيش(القنب اهلندي 

 عن أيب حنيفة وسفيان أن من شرب البنج عمداً فطلق زوجتـه             جاءفقد    
ود بالبنج هنا نبات الشيكران وليست احلشيشة فقد جـاء           واملقص .)٦(وقع طالقه 

وهذه احلشيشة فإن أول ما بلغنا أا ظهرت بني املسلمني يف           : (عن ابن تيمية قوله   

                                           
والرازي، زين الدين حممد بن أيب بكـر        . ١١١٠، ص ٢ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج      : انظر  )1(

ـ ١٤٢٦ط،  : العـريب، بـريوت، د    عبد القادر، خمتار الصحاح، دار الكتـاب         ، ٩٢م، ص ٢٠٠٥/هـ
 .٢٢٥، ص١ت، ج: ط، د: والفيومي، امحد بن حممد، املصباح املنري، دار القلم، بريوت، د

 .٣٥البار، حممد علي، املخدرات اخلطر الداهم، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .٩ت، ص:ط، د: لقاهرة، دريان، أمحد علي طه، املخدرات بني الطب والفقه، دار االعتصام، ا: انظر  )3(
نسي، أمحد فتحي، اخلمر واملخدرات يف اإلسالم، مؤسسة اخلليج العريب، القاهرة، الطبعة األوىل،             : انظر  )4(

 .١٣٠م، ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩
 .٣٣٢البار، حممد علي، األضرار الصحية للمسكرات واملخدرات واملنبهات، مرجع سابق، ص: انظر  )5(
ل الدين حممد بن عبد الواحد السيوطي، شرح فتح القدير، دار الفكر، الطبعة األوىل،         ابن مهام، كما  : انظر  )6(

 .٢٩١، ص٣م، ج١٩٧٠/هـ١٣٨٩



 ٥٠

) األفيـون ( أما   .)١()أواخر املائة السادسة وأوائل السابعة حيث ظهرت دولة التتر        
عابدين يف حاشـيته    فقد تنبه الفقهاء إىل خطورة اإلدمان عليه كما ورد عن ابن            

األفيون هو عصارة اخلشخاش يسقط الشهوتني إذا متودي عليه ويقتل إىل           : (قوله
درمهني ومىت زاد أكله على أربعة أيام والًء اعتاده حبيـث يفـضي تركـه إىل                

  .)٢()موته

وجاء املتأخرون من فقهاء الشريعة اإلسالمية فأضافوا إىل هـذه املـواد              
 من املواد األخرى كاحلبوب املنومـة واملنـشطة         املخدرة ما ظهر يف عصورهم    

  .واملهلوسة وغريها

وقد اختلف الفقهاء من حيث اعتبار املواد املخدرة من املسكرات أم مـن          
  :)٣(املفترات وكان هذا االختالف على اجتاهني مها

  

 : االجتاه األول

ساوى أصحاب هذا االجتاه بني احلشيشة واألفيون والبنج وحنوها وبـني             
النـشوة  ملشروبات املسكرة حيث اعتربوا أا مواد مسكرة يتولد عنها الطرب و          ا

ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث وصف احلشيشة بأا      كاخلمر متاماً، وممن يرى     
تورث نشوة وطرباً كاخلمر وهذا هو الداعي إىل تناوهلا وقليلها يدعو إىل كثريها             

طامه عنها أكثر من اخلمر فـضررها       كالشراب املسكر واملعتاد هلا يصعب عليه ف      
                                           

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، جممع امللك فهـد لطباعـة                 : انظر  )1(
 .٢٠٥ ص،٣٤م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٦ط، : املصحف الشريف، املدينة املنورة، د

ابن عابدين، حممد أمني، رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير اإلبصار، دار الفكـر، بـريوت،                 : انظر  )2(
 . ٣٠٤، ص٥م، ج١٩٧٩الطبعة األوىل، 

. ٩ت، ص : ط، د : ريان، أمحد علي طه، املخدرات بني الطب والفقه، دار االعتصام، القـاهرة، د            : انظر  )3(
محد، املخدرات يف الفقه اإلسالمي، دار ابن اجلوزي، الرياض، الطبعـة الثانيـة،             والطيار، عبد اهللا حممد أ    

 .١٥م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨



 ٥١

من بعض الوجوه أعظم من اخلمر وهلذا قال الفقهاء إنه جيب فيها احلد كما جيب               
  .)١(يف اخلمر

أما احلشيشة امللعونة املسكرة فهي مبرتلة املـسكرات        : (كما قال رمحه اهللا     
ـ               و مل  واملسكر منها حرام باتفاق العلماء بل كل ما يزيل العقل فإنه حيرم أقله ول

يكن مسكراً كالبنج، فإن املسكر جيب فيه احلد وغـري املـسكر جيـب فيـه                
  .)٢()التعزير

، واإلمـام   )٤(، وابـن حجـر    )٣(وممن قال بذلك من الفقهاء ابن القـيم         
  .)٥(الذهيب

 : االجتاه الثاني

فرق أصحاب هذا االجتاه بني احلشيشة واألفيون والبنج وحنوهـا وبـني              
ملواد ذات تأثري مفتر يصيب األطـراف فيـشلها عـن           املسكرات فاعتربوا هذه ا   

  .احلركة لكنها ال تغيب العقل كما املسكرات

                                           
ت، : ابن تيمية، أمحد، فتاوى اخلمر واملخدرات، الكوثر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األوىل، د            : انظر  )1(

 .٣١ص
، ٣٤ اإلسالم ابن تيمية، مرجـع سـابق، ج        ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع فتاوى شيخ        : انظر  )2(

 .٢٠٤ص
ابن قيم اجلوزية، أبو عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر، زاد املعاد يف هدى خري العباد، مؤسـسة الرسـالة،                       )3(

 .٧٤٧، ص٥هـ، ج١٤١٢بريوت، الطبعة اخلامسة والعشرون، 
: اري، دار املعرفة، بـريوت، د     العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخ          : انظر  )4(

 .٤٥، ص١٠ت، ج: ط، د
الذهيب، مشس الدين حممد بن  أمحد، كتاب الكبائر، املكتبة األموية، الطبعة الثالثة، دمشق، الطبعـة                : انظر  )5(

 .٨٩م، ص١٩٧٥/هـ١٣٩٥الثالثة، 



 ٥٢

واملفتر هو ما يورث الفتور واخلدر يف األطراف بعد شربه أو أكله ويكون               
يف اجلسم من ذلك التأثري الضعف واالنكسار فيقال فتر الرجـل أي ضـعفت              

  .)١(جفونه وانكسر أطرافه

إطـالق  : (من الفقهاء صاحب عون املعبود حيث قـال       وممن قال بذلك      
السكر على اخلدر غري صحيح فإن اخلدر هو الضعف يف البدن والفتـر الـذي               

  .)٢()يصيب الشارب قبل السكر

وقال بذلك أيضاً اإلمام القرايف يف الفروق عن احلشيشة بعد أن اعتربهـا               
  .)٣()نج والشيكراناملفسد هو املشوش للعقل مع عدم السرور كالب(مفسدة قال 

وخالصة القول يف هذا الشأن أنه ال ميكن ترجيح أحد االجتاهني حـسب             
  :ما يراه الباحث ملا يلي

املخدرات مبفهومها الواسع تشتمل على املواد املنبهة اليت تأخـذ حكـم              -١
املخدرات وهي ذات تأثري نشط وهـذا ينـاقض تـأثري املخـدرات يف              

مثل الكـراك أو      املنشطة  هذه املواد  اإلصطالح الشرعي علماً بأن بعض    
  .)٤( أخطر على حياة اإلنسان من بعض املواد املثبطة الكوكايني قد تكون

ال ميكن حصر املخدرات يف اإلسكار أو التفتري فقط فهي جمموعـة مـن                -٢
العقاقري اليت تتصف بالتجدد والتطور املستمر وذلـك بـسبب التقـدم            

 أوجد أنواع من هـذه العقـاقري ذات   التكنولوجي يف جمال العلوم والذي 
  .تأثريات غري معروفة يف السابق على اجلهاز العصيب املركزي

                                           
، دار الكتب العلمية،    آبادي، أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم ، عون املعبود شرح سنن أيب داود             : انظر  )1(

 .١٠٠، ص١٠ت، ج: ط، د: بريوت، د
 .١٠٠، ص١٠املرجع السابق، ج: انظر  )2(
 .٢١٧، ص١القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس، الفروق، مرجع سابق، ج: انظر  )3(
 .٢٩٣البار، حممد علي، األضرار الصحية للمسكرات واملخدرات واملنبهات، مرجع سابق، ص: انظر  )4(



 ٥٣

وبناء على ما سبق فإن الباحث يرى عدم قصر املواد املخدرة على أـا                
مسكرة أو مفترة وإمنا ينظر يف ذلك العتبارات عدة دينية وصحية واجتماعيـة             

 الزمان واملكان ومن األمثلة على ذلك اعتبار        وغريها من االعتبارات املتغرية بتغري    
مادة مسكرة وأن مل تكن مسكرة فأقل ما ميكن أن يقال فيها أا خمـدرة               ) التبغ(

واستمر هذا االجتاه وخاصة يف اململكة العربية السعودية فقد أصدر مفيت اململكة            
سكرات وكان  السابق الشيخ حممد بن إبراهيم فتواه يف حترمي التبغ واعتربه من امل           

ى ذلك يف الـسوق العـام أمـام         متعاطيه حيد يف الرياض حد املسكر وجيلد عل       
حىت ظهر اجتاه جديد حيرم التبغ بكافة استعماالته ولكن ألسباب ال تتعلق            الناس،

باإلسكار أو التخدير وإمنا بسبب أضراره الصحية اليت أمجع عليها األطباء وملا فيه             
  .)١( حقمن إسراف وإضاعة للمال يف غري

  

حكم تعاطي املخـدرات يف الـشريعة       : الفرع الثاني 

 الميةاإلس

األصل هو اتفاق العلماء على حترمي تعاطي املخـدرات يف اجلملـة مـع                
االختالف يف وسيلة استنباط احلكم الشرعي هلا فقد ذهب فريق مـن الفقهـاء              

 الثابتـة يف    األقدمني إىل استنباط حكم حترمي املخدرات قياساً على اخلمر بأدلتـه          
  .القرآن الكرمي والسنة النبوية وذلك الشتراكهما يف علة احلكم وهي اإلسكار

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب        (ومن تلك األدلة قوله تعاىل        

م تفْلحونَ إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقـع        واَألزالم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُ      

                                           
 .٦٩البار، حممد علي، املخدرات اخلطر الداهم، مرجع سابق، ص: ظران  )1(



 ٥٤

              متلْ أَنفَه الةالص نعو كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيِسرِ ويالْمرِ ومي الْخاَء فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب

  .)٢()كل شراب أسكر فهو حرام( وقوله صلى اهللا عليه وسلم .)١()منتهونَ

أما قليل احلشيـشة    : (ومن هذا الفريق شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال          
املسكرة فحرام، عند مجاهري العلماء كسائر القليل من املسكرات، وقول الـنيب            

 يتناول ما يسكر، وال     .)٣() وكل مخر حرام   مخركل مسكر   (صلى اهللا عليه وسلم     
 جامداً أو مائعاً وأنه جيب فيهـا        فرق بني أن يكون املسكر مأكوالً أو مشروباً أو        

، واإلمـام   )٥( وقال بذلك أيضاً احلافظ بن حجـر       .)٤()احلد كما جيب يف اخلمر    
  .)٦(الذهيب

كما ذهب فريق آخر إىل حترمي املخدرات باعتبارها مفترات ملا جاء عن أم               
ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن كل مـسكر          (سلمة رضي اهللا عنها قوهلا      

  .)٧()ومفتر

واملفتر كما جاء يف حبث إدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة               
واإلرشاد باململكة العربية السعودية إىل املؤمتر اإلقليمي الـسادس للمخـدرات           

هـ بأن املفتر مأخوذ من التفتري واإلفتار،       ٣٠/١٠/١٣٩٤-٢٥بالرياض بتاريخ   
خاء بعـد صـالبة،     وهو ما يورث ضعفاً بعد قوة، وسكوناً بعد حركة، واستر         

                                           
 ).٩١-٩٠(سورة املائدة، آية رقم : انظر  )1(
 .٧/١٠٥، )٥٥٨٦(أخرجه البخاري يف صحيحه رقم   )2(
 .١٠١/، م)١٢٦٢(أخرجه مسلم يف صحيحه، رقم   )3(
، ٣٤بن تيميـة، مرجـع سـابق، ج       ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم           : انظر  )4(

 .٢٠٤ص
، ١٠العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجـع سـابق، ج               : انظر  )5(

 .٦٧ص
 .٨٦الذهيب، مشس الدين، كتاب الكبائر، مرجع سابق، ص: انظر  )6(
 .٦/٣٠٩، )٢٧١٦٩(أخرجه أمحد يف مسنده رقم   )7(



 ٥٥

وقصوراً بعد نشاط فيقال فتره األفيون أي أصابه مبا ذكر من ضـعف وشـعور               
، واملخدرات اليت حتدث عنها الفقهاء األقدمون كاحلشيش واألفيون         )١(واسترخاء

والبنج مجيعها يورث اإلفتار ملتعاطيها وهو األثر األبرز والنهي جاء يف احلـديث             
شترك معه املفتر بداللة العطف بالواو، وقد اسـتدل         عن املسكر باعتباره حمرماً وا    

 وقـال بـدر الـدين       .)٢(ذا احلديث على حرمة املخدرات كثرياً من الفقهاء       
  .)٣(هذا احلديث أدل دليل على حترمي احلشيشة خبصوصها: الزركشي

ومن الفقهاء من حرمها حتقيقاً ملقصود الشارع يف حفـظ الـضروريات              
 الفقهاء وأيده الطب وعلماء الـنفس واالجتمـاع         اخلمس حيث ثبت مما قرره    

واالقتصاد ضرر هذه املخدرات وخطرها الذريع على الضروريات األساسية لكل          
  : جمتمع صاحل وهي

 :الدين: أوال

وما خلَقْت الْجِن واِإلنـس إِالَّ      (وهو ما خلقنا ألجله كما جاء يف قوله تعاىل            

وندبعين أسري اإلدمان على املخدرات أن يؤدي هذا التكليف        وكيف ملن كا   .)٤()ل
  .على أكمل وجه

 : النفس: ثانيًا

                                           
 .٣٩خدرات اخلطر الداهم، مرجع سابق، صالبار، حممد علي، امل: انظر  )1(
. ٢٣٣، ص ٤ت، ج : ط، د : اهليتمي، أمحد بن حممد، الفتاوى الكربى، املكتبة اإلسالمية، تركيا، د         : انظر  )2(

والصنعاين، حممد بن إمساعيل الكحيالين، شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام، دار مكتبـة احليـاة،                 
آبادي، أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم ، مرجع سابق،          . ٤٤، ص ٤م، ج ١٩٨٩/هـ١٤٠٩بريوت،  

 .٩٧، ص١٠ج
الزركشي، بدر الدين، زهرة العريش يف حترمي احلشيش، دار الوفاء، املنصورة، مصر، الطبعة األوىل،              : انظر  )3(

 .١١٩م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧
 ).٥٦(سورة الذاريات، آية رقم : انظر  )4(



 ٥٦

وهي أمانة اخلالق جل شأنه جيب احملافظة عليها وعدم جواز اإلضرار ـا               
 وقوله تعاىل   .)١()وال تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماً       (كما جاء يف قوله تعاىل      

)ال تولُكَةهإِلَى الت يكُمد٢()لْقُوا بِأَي(.  

واملخدرات جبميع أشكاهلا هي مواد ضارة باجلسم تؤدي إىل الوفاة أن مل              
  .يكن ذلك بشكل عاجل فهو مؤجل وبطئ

 : العقل: ثالثًا

وهو مناط التكليف وما ميز اهللا به اإلنسان عن باقي خملوقاته حبرية اإلرادة               
إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكراً وإِمـا       (يف اختيار اخلري أو الشر كما جاء يف قوله تعاىل           

وقد منعت الشريعة كل ما يضر به وحيجبه عن الواقع واملخـدرات            . )٣()كَفُـوراً 
عها تؤثر يف اجلهاز العصيب املركزي أثناء تعاطيها وتـؤدي لإلضـرار            جبميع أنوا 

بالعقل، وقد تصل إىل اجلنون واخلطورة هنا ليست مقصورة على املفتـرات أو             
  .املسكرات من املخدرات فقط وإمنا تكون أكرب يف املنشطات واملهلوسات

 :العرض: رابعًا

الختالط بتحرمي الزنـا    وقد شرع اإلسالم احملافظة عليه وعلى النسل من ا          
... الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَـةَ جلْـدة           (والفاحشة يف قوله تعاىل     

فهذه احلشيشة امللعونة هي    : ( وقد جاء عن شيخ اإلسالم ابن تيمية قوله        .)٤()اآلية
ة وزوال احلميـة حـىت      واكلوها ومستحلوها مما تورثه هذه امللعونة من قلة الغري        

  .)٥()يصري أكلها أما ديوثاً وأما بوناً أو كالمها

                                           
 .)٢٩(سورة النساء، آية رقم : انظر  )1(
 ).١٩٥(سورة البقرة، آية رقم : انظر  )2(
 ).٣(سورة اإلنسان، آية رقم : انظر  )3(
 ).٢(سورة النور، آية رقم : انظر  )4(
 .٢٧٥، ص٤٤ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية، مرجع سابق، ج: انظر  )5(



 ٥٧

وأن تعاطي املخدرات ما يسبب التساهل يف شأن العرض فقـد يـضحي               
مدمن اهلريوين بعرضه أو عرض أهله من أجل احلصول على جرعته عند انقطاعه             

  .عن التعاطي ولو ليومني

 

 :املال: خامسًا

لتنمية واإلعمار يف األرض وقـد أمرنـا اهللا         وهو عصب احلياة ووسيلة ا      
وال (بصرفه يف كل ما هو طيب بدون إسراف وال تبذير كما جاء يف قوله تعاىل                

وما تنفقُـوا   ( كما قال جل شأنه      .)١()تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياماً       

بِه رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نميمل٢() ع(.   

وصرف األموال يف تعاطي املخدرات يناقض ذلك فهو صرف يف ما هـو               
وممن قال بتحرمي   . خبيث ضار للعقل والبدن وفيه إسراف وتبذير يف ما هو ضار          
، )٤(، والرملـي  )٣(املخدرات حتقيقاً ملقصود الشارع من الفقهاء اإلمام القـرايف        

أن النبات الـذي    (مي رمحه اهللا قوله      وقد جاء عن ابن حجر اهليث      .)٥(واملليباري
  .)٦()يسكر وليس فيه شدة حيرم أكله وال حد على أكله

وخالصة القول يف هذا الشأن أنه ال تعارض بني هذه اآلراء مـن حيـث              
اتفاقها على حترمي املخدرات بغض النظر عن علته وإمنا تظهر مثـرة اخلـالف يف               

مي املخدرات على اخلمر وتكون     حكم العقوبة ونوعها فتكون حدية ملن قاس حتر       
                                           

 ).٥(سورة النساء، آية رقم : انظر  )1(
 ).٢٧٣(بقرة، آية رقم سورة ال: انظر  )2(
 .٢١٧، ص١القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس، الفروق، مرجع سابق، ج: انظر  )3(
: ط، د : الرملي، حممد بن أيب العباس، اية احملتاج إىل شرح املنهاج، دار الكتب العلمية، بريوت، د              : انظر  )4(

 .١٢، ص٨ت، ج
 .١٣٠هـ، ص١٩٢٨ط، : طبعة حممد، القاهرة، داملليباري، زين الدين، فتح املعني، م: انظر  )5(
 .٢٣٣، ص٤ت، ج: ط، د: اهليثمي، أمحد بن حممد، الفتاوى الكربى، املكتبة اإلسالمية، تركيا، د: انظر  )6(



 ٥٨

تعزيرية ملن رأى بأا حترم حتقيقاً ملقصود الشارع يف حفظ الضروريات اخلمس،            
  :وهذا الرأي األخري هو األرجح حسب ما يراه الباحث و ذلك لألسباب اآلتية

أنه ال ميكن قياس عقوبة املخدرات على عقوبة اخلمر كوـا عقوبـة               :أوالً
ن األدلة الشرعية تؤكد على أا عقوبـة ذات         حدية حمل خالف، بل أ    

) القرآن(طابع تعزيري، حيث مل ينص املصدر األول للتشريع اإلسالمي          
على تقدير هلا، كما أن األحاديث املنقولة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه             
وسلم تفيد أنه مل حيد حداً معيناً يف اخلمر، ولكنه كان يـضرب فيهـا               

 وأطراف الثياب واجلريد، وليس له صفة التقدير        ضرباً غري حمدد بالنعال   
والثبات وبالتايل فهي مل تكن عقوبة حمددة من حيث الكم والكيـف،            
فقد روى أبو هريرة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أتى برجل شرب،             

فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله،     : (، قال أبو هريرة   )اضربوه: (فقال
أخزاك اهللا، فقال الرسول صلى اهللا عليه       : فلما انصرف قال بعض القوم    

  .)١()ال تقولوا هكذا وال تعينوا عليه الشيطان(وسلم 

كما أن اخللفاء الراشدين كان تقديرهم لعقوبة شارب اخلمـر، لـيس              
استناداً إىل أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإمنا علـى أسـاس             

تايل كان نوعاً مـن     معطيات الواقع وبناء على استشارة أهل الرأي، وبال       
السياسات اجلنائية املبنية على اعتبارات قدرها اخللفاء وفقاً لظروف ذلك   
العصر، فعن أنس بن مالك، أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  جلـد يف               
اخلمر باجلريد والنعال وجلد أبو بكر رضي اهللا عنه أربعني، فلمـا ويل             

فما تـرون   ... ن الريف   أن الناس قد دنوا م    : (عمر دعا الناس فقال هلم    

                                           
األزدي، أبو داود سليمان بن األشعث اجلستاين، سنن أيب داود، حتقيق حممد حميي الدين عبد ايد،                : انظر  )1(

 .١٦٣-١٦٢ت، ص: ط، د: بريوت، داملكتبة العصرية، 



 ٥٩

نرى أن جتعله كأخف احلدود،     : (فقال عبد الرمحن بن عوف    ) يف اخلمر؟ 
 كما أن عمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه زاد يف             .)١()فجلد فيه متانني  

العقوبة بالنفي وحلق الرأس والعزل من الوالية، وحيـث أن اخـتالف            
الروايـات  الصحابة قبل إمارة عمر رضي اهللا عنه وبعدها وردت ـا            

الصحيحة، ومبا أنه مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مقدار معـني              
  .)٢(فإن عقوبة اخلمر احلدية غري مسلم ا

أنه حىت لو سلمنا بأن عقوبة اخلمر حدية فإن هذه العقوبـة احلديـة ال                 :ثانياً
تكون عقوبة مضادة لتعاطي املخدرات بالقياس على اخلمر وذلـك ألن           

جيري يف احلدود، فاحلدود ال تثبت بالرأي وال بالقياس حيث          القياس ال   
أا ال تثبت إال بالنص، وبالتايل إدخال أفعال أخرى غري منصوص على            
أا أفعال موجبة للعقوبات احلدية أمر يتعارض مع قواعـد الـشريعة            

  .)٣(اإلسالمية

منها طبيعـة   أن اخلمر واملخدرات تنتفي املساواة بينهما يف جوانب عدة            :ثالثاً
مادة اخلمر واملخدر، وأثر كل منهما، فاخلمر غالباً ما حيول متعاطيه إىل            

 .)٤(الشدة والعربدة، أما املخدرات فغالباً ما تؤدي إىل السكون والفتور         
كما أن قياس املخدرات باخلمر يقتصر على مواد خمدرة هلا نفس التأثري            

                                           
 .١٦٣، ص٤املرجع السابق، ج: انظر  )1(
، مطبعة  )شرح منتهى األخبار سنن أحاديث سيد األخيار      (الشوكاين، علي بن حممد، نيل األوطار       : انظر  )2(

 .١٥١-١٥٠، ص٧ت، ج:ط، د: احلليب، القاهرة، د
ط، : بكر، أعالم املوقعني، دار احلديث، القـاهرة، د       ابن قيم اجلوزية، أبو عبد اهللا بن حممد بن أيب           : انظر  )3(

، دار الفكـر العـريب،      )العقوبة(، وأبو زهرة، حممد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي          ٤٤١،  ١٩٩٠
 .١٩١ت، ص: ط، د: القاهرة، د

لنشر، ليبيا، الطبعة   أبو محزة، اهلادي علي يوسف، املعاملة اجلنائية ملتعاطي املخدر، الدار اجلماهريية ل           : انظر  )4(
 .١٦٠هـ، ص١٤٢٥األوىل، 



 ٦٠

كاألفيون واملواد املنـشطة    وهو اإلسكار مما خيرج من ذلك املواد املفترة         
  .L.S.Dكالكوكايني واملواد املهلوسة كعقار 

أن للمخدرات خطورة تفوق خطورة اخلمر على الفرد واتمـع قـد              :رابعاً
  .يتطلب األمر تغليظ العقوبة وهذا ال يتحقق بقياس حكمها على اخلمر

معـىن  أن علة القياس بني اخلمر واملخدرات اإلسكار وهي تـدخل يف              :خامساً
حترميها حتقيقاً ملقصود الشارع يف حفظ الضروريات اخلمس ومنها محاية          

  . العقل

فاستناداً إىل ذلك فإن الباحث يرى أن تعاطي املخدرات داخل يف التعازير            
  .ال احلدود
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 الثانياملطلب 

 مفهوم املخدرات وحكم تعاطيها يف النظام السعودي

  

 اململكة العربية اإلسالمية خبصيصة أساسية تفـرق        يتميز النظام اجلنائي يف     
ـ             ستندبينه وبني األنظمة السائدة يف الدول األخرى، فالشريعة اإلسالمية هي امل

ومن هذه األنظمة    العام يف اململكة ويف ضوئها ووفقاً ملبادئها تتحدد معامل األنظمة         
ريخ  وتـا  ٣٣١٨نظام منـع االجتـار بـاملواد املخـدرة واسـتعماهلا بـرقم              

هـ وكان هذا النظام األول للمخدرات يف اململكة العربية السعودية          ٩/٤/١٣٥٣
ومل حيدد فيه مفهوماً حمدداً للمخدرات إال أن املادة الثالثة فيه حصرت املواد اليت              

األفيون اخلام، واألفيون الطيب، األفيون املستحضر، املورفني       (يشملها النظام وهي    
ريوين، والكوكا، والكوكـايني اخلـام والكوكـايني        والكوديني، والديونني واهل  

وعرفت هذه املواد وحـددت     ) وأمالحه والفوكايني، األيكونني، والقنب اهلندي    
  .املقصود ا

هـ ٨/٧/١٤٢٦ يف   ٣٩/وجرى تعديل هذا النظام باملرسوم امللكي رقم م         
 من  ومسي بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وقد أوضحت املادة األوىل         

هذا النظام املقصود باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية بأا كل مـادة طبيعيـة أو              
مركبة أو مصنعة من املخدرات أو املؤثرات العقلية املدرجة يف اجلداول املرفقـة             
هلذا النظام واليت اشتملت على قائمة طويلة جداً من املواد املخـدرة كـاألفيون              

  .والقنب اهلندي وغريهاومشتقاته والكوكا والكوكايني 
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وبذلك يكون املنظم السعودي قد اجته إىل األسلوب الذي اختذته كثري من              
القوانني الوضعية وتبدو فائدة هذا األسلوب يف سهولة احلـذف أو اإلضـافة أو              
التغيري حسب ما يستجد من اكتشافات علمية، وخيول نظام مكافحة املخدرات           

وزير الصحة بإضافة مواد خمـدرة جديـدة أو         ) ٦٩(واملؤثرات العقلية يف مادته     
حذف املواد املذكورة يف النظام أو إجراء أي تغيري عليها يف الترتيب أو النـسب               

  .وينشر ذلك يف اجلريدة الرمسية

أما فيما يتعلق بأحكام تعاطي املخدرات يف النظام السعودي فلم يـنص              
هـ على عقوبة حمـددة     ١٣٥٣ نظام منع االجتار باملواد املخدرة واستعماهلا لسنة      

لتعاطي املخدرات وترك األمر يف ذلك للقضاء الذي كان يطبق احلد الـشرعي             
  .لتناول املسكر على متعاطي املخدرات

وجرى تعديل األحكام اخلاصة بالعقوبات يف نظـام املخـدرات لـسنة              
هـ حيث جاء   ١/٢/١٣٧٤وتاريخ  ) ١١(هـ بقرار جملس الوزراء رقم      ١٣٥٣

كل من يثبت عليه لدى احملاكم املختصة تعاطي شيء من          : ما نصه ) ٤(يف املادة   
  :املخدرات يعاقب مبا يلي

  .السجن ملدة سنتني  -أ

  .يعزر بنظر احلاكم الشرعي  -ب

  .إن كان أجنبياً) أ، ب(يبعد من البالد بعد تطبيق أحكام الفقرتني   -ج

يف اململكـة   وهذه األحكام تتوافق مع ما انتهت إليه هيئة كبار العلمـاء              
هـ، حيث جاء   ١١/١١/١٤٠١وتاريخ  ) ٨٥(العربية السعودية يف قرارها رقم      

من يتعاطاها لالستعمال فقط فهذا جيري يف حقه احلكم الشرعي للـسكر            : (فيه
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فإن أدمن على تعاطيها ومل جيد يف حقه إقامة احلد كـان للحـاكم الـشرعي                
  .)١()جر والردع ولو بقتلهاالجتهاد يف تقرير العقوبة التعزيرية املوجبة للز

كما جرى تعديل عقوبة تعاطي املخدرات يف النظام اجلديـد ملكافحـة              
هـ حيث جاءت فيه أحكام     ٨/٧/١٤٢٦املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر يف      

التعاطي أكثر إيضاحاً وتفصيالً ومتاشياً مع ما مت التوقيـع عليـه يف االتفاقيـات            
ما ينص على عقوبة املتعـاطي      ) ٤١(وىل من املادة    الدولية فقد جاء يف الفقرة األ     

مبدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنتني وجاء يف الفقرة الثانية من هـذه                 
  :املادة حاالت تشديد العقوبة وهي

أن يكون املتعاطي من املنوط م مكافحة املخدرات أو الرقابة عليهـا أو               -١
  .هلم صلة وظيفية ا

  .ادة املخدرة أو كان حتت تأثريها أثناء تأدية عملهإذا تعاطى امل  -٢

أو أحـد   بأن من تقدم بنفسه     ) ٤٢(كما جاء يف الفقرة األوىل من املادة        
أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا عالجه بشرط تسليم ما حبوزته أو               

لثانية ال تقام ضده الدعوى بسبب التعاطي، وجاء يف الفقرة ا         اإلرشاد إىل مكاا    
من هذه املادة جبواز حفظ التحقيق يف حالة تعاطيـه املخـدر للمـرة األوىل إذا               

  :حتققت االعتبارات التالية

  .أالّ يتجاوز عمر املتهم عشرين عاماً  -١

  .أالّ تقترن جرمية التعاطي جبرمية جنائية تستدعي النظر شرعاً  -٢

 حتـدث ضـرراً     أالّ يكون صدر من املتهم عند ضبطه أي مقاومة شديدة           -٣
  .لسلطة القبض أو غريهم

                                           
 .٧٨هـ، ص١٤٠٥، ١٢اللجنة الدائمة العلمية لإلفتاء، جملة البحوث اإلسالمية، الرياض، عدد : انظر  )1(



 ٦٤

األمر باإليداع يف إحـدى املـصحات       ) ٤٣(كما أجاز النظام يف املادة        
  .بغرض العالج بدالً من إيقاع العقوبة على املدمن

كما أن هذا النظام اهتم بالسرية التامة حول هوية املدمن الـذي تقـرر                
ن مبدة ال تزيد على ثالثـة       وحدد عقوبة السج  ) ٥١(إيداعه يف املصحة يف املادة      

 أشهر أو غرامة ال تزيد على ثالثني ألف ريال ملن يفشي من املعنيني أي معلومات              
  .عن املدمن

 عقوبـات   )٤١( اليت وردت يف املـادة        مجيع هذه األحكام   توقد اعترب   
من هـذا   ) ٥٦(ءت يف املادة    أصلية جلرمية التعاطي أما األحكام التكميلية فقد جا       

 السعودي من السفر إىل خارج اململكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن            مبنع(النظام
 وأن يستبعد غري السعودي عن      ،...مدة مماثلة ملدة عقوبة السجن احملكوم ا عليه       

اململكة بعد تنفيذ العقوبة احملكوم ا عليه وال يسمح له بالعودة إليها فيما عدا ما               
  .)تسمح به تعليمات احلج والعمرة

 :نة القول يف هذا الشأوخالص

أن املنظم السعودي مل حيدد مفهوماً للمخدرات بل اكتفى حبصر املـواد              -١
  .احملظورة دون تعريفها

كما أعطى احلق لوزير الصحة باإلضافة أو احلذف ألي من هذه املـواد             
  .املخدرة يف نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

طبيق العقوبة التعزيريـة علـى متعـاطي        أن املنظم السعودي انتهى إىل ت       -٢
 كما سبق توضيح ذلك وهي عقوبة تتفق مع حترمي تعـاطي           .)١(املخدرات

  .املخدرات حتقيقاً ملقصود الشارع يف حفظ الضروريات اخلمس

                                           
آل معجون، خلود سامي، مكافحة جرائم املخدرات يف النظام اإلسالمي وتطبيقه يف اململكة العربية              : انظر  )1(

 .٢١م، ص١٩٩١/هـ١٤١١يب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، السعودية، املركز العر
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الثالثاملطلب   

   يف القانون املصريوحكم تعاطيها مفهوم املخدرات

عية بإحـدى   يكون حتديد املادة املخدرة يف القـوانني الوضـ        

 : طريقتني

حتديد مواصفات املادة املخدرة مبوجب نصوص القـانون؛ حبيـث إذا             : األوىل
توافرت هذه املواصفات اليت يتم حتديدها من قبل اخلرباء تدخل هـذه            

، وال يتم عادة استخدام     ارم التعامل فيها  املادة يف عداد املواد املخدرة      
هور اجلديد منها كل يوم مما قـد        هذه الطريقة لكثرة املواد املخدرة وظ     

  .)١(يؤدي إىل التحايل على القانون واإلفالت من العقاب

أن ينص القانون عليها امساً يف مواد القانون أو جداول تلحق به ويكون               : الثانية
ذلك على سبيل احلصر، ومن هذه القوانني القانون املصري احلايل رقـم    

م حيـث   ١٩٨٩لسنة  ) ١٢٢(م املعدل بقانون رقم     ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢
تعترب جواهر خمدرة يف تطبيق أحكـام       : جاء يف املادة األوىل منه ما نصه      

وامللحق به، ويستثىن منها    ) ١(هذا القانون املواد املبينة يف اجلدول رقم        
  .)٢()٢(املستحضرات املبينة باجلدول رقم 

                                           
هرجه، مصطفى جمدي، جرائم املخدرات يف ضوء الفقه والقـضاء، دار املطبوعـات اجلامعيـة،               : انظر  )1(

 .٦م، ص٢٠٠٥ط، : اإلسكندرية، د
م، ١٩٨٧،  ط: الشواريب، عبد احلميد، جرائم املخدرات، مؤسسة الثقافـة اجلامعيـة، مـصر، د            : انظر  )2(

 .١٧ص
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لوزير الـصحة أن يـضيف أو       ) ٣٢( القانون املصري يف مادة      أجازكما    
  .)١(عدل أو يلغي ما شاء من قائمة املخدرات دون الرجوع إىل اهليئة التشريعيـةي

وتعد مصر من الدول األوىل على مستوى العامل اليت عانت من مـشاكل               
تعاطي املخدرات؛ حيث كان سبباً وراء إنشاء أول جهاز متخصص يف العـامل             

 قام التـشريع    ، وقد كان أول خمدر    )٢(م١٩٢٩ملكافحة املخدرات يف مصر عام      
املصري حبظره هو احلشيش حيث صدر فيه أمر عالٍ بتحرمي استرياده ومصادرته            
عند الدخول للبالد ومنع زراعته وفرض عقوبة مالية ال تزيد عن مـائتني قـرش               

م، وتواىل بعد ذلك تعديل التشريعات املتعلقـة        ١٨٧٩ مارس   ٢٩وكان ذلك يف    
م بوضـع نظـام لالجتـار       ١٩٢٨ لسنة   ٢١باملخدرات حىت صدور قانون رقم      

 يف مـصر ملكافحـة      مهـم باملخدرات واستعماهلا والذي يعتـرب أول قـانون         
  .)٣(املخدرات

 يف شأن مكافحة املخـدرات      ١٨٢م صدر القانون رقم     ١٩٦٠ويف عام     
وتنظيم استعماهلا واالجتار فيها وهو القانون الذي ال يزال معموالً به وفقاً للتعديل             

م، والذي ألغى العمل مبا سبقه من قوانني بعد         ١٩٨٩ لسنة   ١٢٢الصادر بالقانون   
  .)٤(أن أبقى على الكثري من أحكامها

                                           
حممد، عزت منصور، الدفوع يف جرائم املخدرات يف ضوء القضاء والفقه، دار الفكر والقـانون،               : انظر  )1(

البار، حممد علي، األضـرار الـصحية للمـسكرات واملخـدرات           . ١٩م، ص ٢٠٠٥ط،  : املنصورة، د 
 .٣١واملنبهات، مرجع سابق، ص

 .٣درات يف القانون املقارن، مرجع سابق، صعيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخ: انظر  )2(
عبيد، رؤوف، شرح قانون العقوبات التكميلي، دار الفكر العريب، القـاهرة، الطبعـة اخلامـسة،               : انظر  )3(

 .٩م، ص١٩٧٩
: ط، د : أبو الروس، أمحد، مشكلة املخدرات واإلدمان، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسـكندرية، د           : انظر  )4(

 .٧٤ر، حممد علي، املخدرات اخلطر الداهم، مرجع سابق، ص، والبا٢٧٣ت، ص



 ٦٧

وقد اجتهد شراح القانون املصري يف حماولة إجياد تعريف للمواد املخدرة             
  :ومن هذه التعاريف ما يلي

كل مادة ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي         : (عرفت املخدرات بأا   -
 مؤقتة وحتدث فتوراً يف اجلسم وجتعل اإلنسان يعـيش يف           لإلدراك بصفة 

  .)١()خيال

كل مادة يؤدي تعاطيها إىل التـأثري علـى         : (كما عرفت املخدرات بأا    -
احلالة الذهنية لإلنسان مما يؤدي إىل اإلخالل حبالة التوازن الذهين والعقلي           

ال لديه والبد من النص على حترميها لكي يعاقب القانون على كل اتـص            
 .)٢()ا

جمموعة من العقاقري اليت تؤثر على النـشاط        : (وعرفت املواد املخدرة بأا    -
الذهين واحلالة النفسية ملتعاطيها إما بتنشيط اجلهاز العصيب املركـزي، أو           
بإبطاء نشاطه أو بتسببها للهلوسة والتخيالت وهذه العقاقري تسب اإلدمان          

ة العامـة واملـشاكل     وينجم عن تعاطيها الكثري من مـشاكل الـصح        
االجتماعية، ونظراً ألضرارها بالفرد واتمع فقد قام املـشرع حبـصرها           
وحظر االتصال ا مادياً أو قانونياً إال يف األحوال اليت حددها القـانون             

 .)٣()وأوضح شروطها

 ٣٧أما فيما يتعلق بأحكام التعاطي يف القانون املصري فقد جاء يف املادة             
م بعقوبة السجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد           ١٩٦٠  لسنة ١٨٢لقانون  

 جنيه، ومت تعديل هذه الفقرة      ٣٠٠٠ جنيه إىل    ٥٠٠عن سنتني وبغرامة مالية بني      

                                           
 .١١أبو الروس، أمحد، مرجع سابق، ص  )1(
 .٦هرجة، مصطفى جمدي، جرائم املخدرات يف ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص  )2(
 .١٣٠عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجع سابق، ص  )3(



 ٦٨

م حيـث   ١٩٨٩ لـسنة    ١٢٢م مث بالقانون رقم     ١٩٦٦ لسنة   ٤٠بالقانون رقم   
 أصبحت عقوبة التعاطي األشغال الشاقة املؤقتة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف           
جنيه وال تتجاوز مخسني ألف جنيه، كما جيوز للمحكمة أن تأمر بإيداع مـن              
يثبت إدمانه إحدى املصحات اليت تنشأ هلذا الغرض مبدة ال تقل عن ستة أشـهر               

  .)١(وال تزيد عن ثالث سنوات أو مدة العقوبة املقضي ا، أيهما أقل

 :وخالصة القول يف هذا الشأن ما يلي

 أجاز لوزير الصحة أن يضيف أو يعدل ما شاء مـن             القانون املصري  إن  -١
  .قائمة املخدرات دون الرجوع إىل اهليئة التشريعية

إن عقوبة تعاطي املواد املخدرة يف مصر شددت مع الزمن وكان السبب              -٢
  .يف ذلك يعود لزيادة الطلب على املخدرات

 

                                           
 .٥٣٦ مصطفى جمدي، جرائم املخدرات يف ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، صهرجة،: انظر  )1(



 ٦٩

  

  

  

 الثانيالفصل 

 التحريض وصلته باالشرتاك اجلنائي 

 يف جرمية تعاطي املخدرات

  :وفيه ثالثة مباحث هي

اطي     :المبحث األول ة تع ي جريم التحريض ف تراك ب ة لالش ة الجنائي الطبيع

  .المخدرات

درات وأصولها    :المبحث الثاني اطي المخ ة تع ى جريم صور التحريض عل

  .التاريخيه

اطي        مستند الشرعي والقانوني  ال  :المبحث الثالث ى تع  لتجريم التحريض عل

  .المخدرات
  

  

  

  

  

  

  



 ٧٠

 املبحث األول

 الطبيعة اجلنائية لالشرتاك بالتحريض 

  جرمية تعاطي املخدراتيف

  

 :متهيد

 كـل   فيـسهم قد يرتكب اجلرمية فرد واحد وقد يرتكبها أفراد متعددون            
وصور املسامهة والتعـاون ال     منهم يف تنفيذها، أو يتعاون مع غريه على تنفيذها،          

خترج عن أربع حاالت فاجلاين قد يساهم يف تنفيذ الركن املادي للجرمية مع غريه              
وقد يتفق مع غريه على هذا التنفيذ وقد حيضه عليه وقد يعنيه أو يساعده علـى                

، وكل من هؤالء    )١(ارتكاب اجلرمية بشىت الوسائل دون أن يشترك معه يف التنفيذ         
 يف اجلرمية سواء اشترك مادياً يف تنفيذ الركن املادي للجرميـة أو مل              يعترب مشتركاً 

  .يشترك مادياً يف تنفيذه

إذاً فاملسامهة اجلنائية هي أن يتعاون بضعة جناة على ارتكاب اجلرميـة يف               
، كل يساهم فيها بنصيب، وهي تتميـز بتعـدد          )٢(تواطؤ سابق زمن واحد مع    

  . معينة تقع فعالً أما تامة أو شروعاً فيهااملسامهني يف ارتكاب جرمية واحدة

جرى يف عرف   وتعبري املسامهة اجلنائية ليس شائعاً يف التشريع اإلسالمي إذ            
 يف اجلرمية الذي يدل على املسامهة اجلنائية يف األنظمة     )٣( باالشتراك   الفقهاء التعبري 

  .الوضعية

                                           
 .٢١٠، مرجع سابق، صعودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي: انظر  )1(
الزملي، مصطفى إبراهيم، املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة بالقانون، مطبعـة             : انظر  )2(

 .١٧٠م، ص١٩٨١ط، : أسعد، بغداد، د
 .٢٨١الفاخري، حممود غيث، االشتراك اجلنائي يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  )3(



 ٧١

ة الشتراك احملرض   ويف هذا املبحث سيقوم الباحث بتحديد الطبيعة اجلنائي         
يف جرمية تعاطي املخدرات يف الشريعة والنظام السعودي والقانون املصري لتمييز           
التحريض عن غريه من صور االشتراك اجلنائي يف جرمية تعـاطي املخـدرات يف              

  :ثالثة مطالب هي

الطبيعة اجلنائية لالشتراك بـالتحريض يف جرميـة تعـاطي            :املطلب األول
  .ة اإلسالميةاملخدرات يف الشريع

الطبيعة اجلنائية لالشتراك بـالتحريض يف جرميـة تعـاطي            :املطلب الثاين
  .املخدرات يف النظام السعودي

الطبيعة اجلنائية لالشتراك بـالتحريض يف جرميـة تعـاطي            :املطلب الثالث
  .املخدرات يف القانون املصري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٢

 املطلب األول

 جرمية يفض الطبيعة اجلنائية لالشرتاك بالتحري

  تعاطي املخدرات يف الشريعة اإلسالمية
  

يطلق الفقهاء على املسامهني يف اجلرمية لفظ الشركاء، فاالشتراك يف الفقه             
اإلسالمي يقابل املسامهة اجلنائية يف األنظمة الوضعية وال خيتلف مفهوم االشتراك           

  .عن مفهوم املسامهة

د فيها املـشروع اإلجرامـي،      فاالشتراك هو حالة يتعدد فيها اجلناة ويتح        
فلكي تكون حالة االشتراك قائمة البد أن تقع جرمية واحدة، وأن يشترك يف تلك              
اجلرمية شخصان فأكثر سواء باشروا الفعل مجيعاً، أو باشره أحدهم وتسبب فيه            

وينقسم االشتراك يف الشريعة اإلسالمية إىل قسمني، اشتراك باملباشـرة          . )١(غريه
  .وبالتسبب

شتراك باملباشرة هو الذي ينفذ فيه كل شريك ركن اجلرمية املادي أو            فاال  
 أو هو الذي يكون فيه عمل كل شريك مرحلة من تنفيذ اجلرمية كمن              ،جزءاً منه 

خر يف قتـل    آيشترك مع غريه يف محل املتاع املسروق من حرزه ومن يشترك مع             
  .)٢(إنسان بأن يقوما بضربه حىت املوت

                                           
 .١٢٢غيث، االشتراك اجلنائي يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، صالفاخري، حممود : انظر  )1(
الكبيسي، سامي مجيل الفياض، االشتراك يف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي، دار املكتبة العلمية، بريوت،              : انظر  )2(

 .٤٩م، ص٢٠٠٦الطبعة األوىل، 



 ٧٣

 كأن يقوم   ،سبب فهو الذي يكون فيه دور املتسبب ثانوياً       أما االشتراك بالت    
باملساعدة يف حتقيق اجلرمية أو بالتحريض أو بذله العون ولكنه ال يباشـر تنفيـذ               

  .)١(ركن اجلرمية املادي فهو شريك بالتسبب

 أو بالتسبب وحىت ميكن نـسبة       ةويف االشتراك عموماً سواء كان باملباشر       
  :  مها)٢(لزم توفر شرطنياجلرمية إىل كل الشركاء ي

أن يتعدد اجلناة، فإن مل يكن هناك تعدد فال اشـتراك ال باملباشـرة وال                 -١
  .بالتسبب

أن ينسب إىل كل الشركاء فعل حمرم معاقب عليه فإذا مل يكن ذلك الفعل                -٢
  .معاقباً عليه فال جرمية ومن مث فال اشتراك

يعة اإلسالمية مـن صـور      إذاً فالتحريض على اجلرمية بصفة عامة يف الشر         
 فعل يعرب عنـه     فهواالشتراك بالتسبب وكذلك التحريض على تعاطي املخدرات        

  :الشتراك بالتسبب إذا توفرت الشروط التاليةيف الشريعة اإلسالمية با

 تعاطي املخدرات    والفعل هنا هو   ،)٣(يكون التحريض على فعل حمرم شرعاً     : أوالً
 أن يقع الفعل تاماً بل يكفـي        بشكل غري مشروع، وليس من الضروري     

 عليه وليس من    معاقباً شروعاًملؤاخذة الشريك أن يكون الفعل غري تام أي         
الضروري أن يعاقب الفاعل املباشر ليعاقب الشريك فقد يكون املباشـر           

وقد يعفى الفاعل عن العقوبـة      حسن النية فال يعاقب ويعاقب الشريك،       
  . أو لعدم علمه ويعاقب الشريكلصغر سنه

                                           
 .٢١١عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .٣٥الكبيسي، سامي مجيل الفياض، االشتراك يف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .١٨٢الزملي، مصطفى إبراهيم، املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص: انظر  )3(



 ٧٤

، والتحريض علـى تعـاطي      )١( التحريض  هي أن تكون وسيلة االشتراك     : ثانياً
املخدرات هو إغراء للجاين بارتكاب اجلرمية واملفروض أن يكون اإلغراء          
هو الدافع الرتكاب جرمية التعاطي فإذا كان من وجـه إليـه اإلغـراء              
 سيتعاطى املخدر ولو مل يكن هناك إغراء أو حتريض فإنـه جيـوز طبقـاً             
لقواعد الشريعة العقاب على التحريض مـستقالً ألن التحـريض علـى            

 غري  منارتكاب اجلرمية بصفة عامة معصية وأمر بإتيان منكر، ويعترب األمر           
، )٢(على تعـاطي املخـدرات حتريـضاً   غري امللجئ واإلكراه ذي سلطان  

يف يؤثر على اختيار املأمور فيكون      ال  واإلكراه أن األمر    والفرق بني األمر    
 اآلمر، وإذا كان     أما املكره فليس له ذلك     يتركهاوسعه أن يأيت اجلرمية أو      
، )٣( واملعلم فقد يبلغ األمر درجة اإلكـراه       كاألبذا سلطان على املأمور     

وإذا مل يكن املأمور على تعاطي املخدرات صغرياً وال معتوهاً وال جمنونـاً             
 أثر وقد   يتبعه عادياً قد     عليه سلطان فليس األمر إال حتريضاً      لآلمرومل يكن   
  .ال ينتجه

 على تعاطي املخـدر وقـوع       )٤(أن يكون الشريك قاصداً يف التحريض       :ثالثاً
التعاطي بشكل غري مشروع فإذا مل يقصد الشريك جرمية ما فال اشـتراك            
بالتسبب كالطبيب الذي يصرف املخدر لشخص مريض ومستحق ذلك         

 ليتعاطاه بـشكل غـري      آلخردر   مث يقوم هذا الشخص بتقدمي املخ      ،نظاماً
 أو أن احملرض قصد جرمية بعينها عند تقدمي         ،مشروع فهنا ال يعترب اشتراكاً    

املخدر لشخص وهي جرمية التعاطي إال أن هذا الشخص استخدم املخدر           

                                           
 .٥٥سالمي، مرجع سابق، صالكبيسي، سامي مجيل الفياض، االشتراك يف اجلرمية يف الفقه اإل: انظر  )1(
 .٢١٦عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .٢٣٧الفاخري، حممود غيث، االشتراك اجلنائي يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص: انظر  )3(
 .١٨٣سابق، صالزملي، مصطفى إبراهيم، املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية، مرجع : انظر  )4(



 ٧٥

 عن التحريض   الًومسئ فال اشتراك ومع هذا فهو يبقى        آخريف قتل شخص    
ض على تعاطي املخدرات يف ذاته      ال على االشتراك يف اجلرمية ألن التحري      

  .)١(معصية أي جرمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .٢١٨عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ص: انظر  )1(



 ٧٦

 املطلب الثاني

 جرمية يفالطبيعة اجلنائية لالشرتاك بالتحريض 

 تعاطي املخدرات يف النظام السعودي

  

 يف اجلرمية بلفظ    املشاركون املنظم السعودي عن احلالة اليت يتعدد فيها         يعرب  
الفقه اإلسالمي، ويبدو ذلك من خالل ما ورد يف         كما هو احلال يف     ) املشاركة(

  .)١(بعض مواد النظام اجلنائي السعودي

وقد حدد املنظم السعودي وسائل االشتراك يف اجلرمية يف بعض األنظمـة              
افحـة املخـدرات    اجلنائية كما يف الفقرة السادسة من املادة الثالثة من نظام مك          

  :حيث جاء فيهاواملؤثرات العقلية؛ 

شاركة باالتفاق أو التحريض أو املساعدة يف ارتكاب أي من األفعـال    امل(  
 ويفهم من هـذا     )من هذه املادة  ) ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(املنصوص عليها يف الفقرات     

  :النص ما يلي

ومنها ) ٥(إىل  ) ١(حتديد األفعال ارمة واملنصوص عليها يف الفقرات من           -١
...) سهيل التعاطي واإلهداء    التهريب، واإلنتاج، والصنع، والتعاطي، وت    (

  .وأنه ال يكون هناك اشتراك بدون وقوع هذه األفعال ارمة

املبينة يف الفقرة السادسة من املادة الثالثة       يكون بإحدى الوسائل    االشتراك    -٢
وال تعـد مـشاركة     ) االتفاق، التحريض، املساعدة  (وهي ثالث وسائل    

  .بدون أحد هذه الوسائل

                                           
من نظام  ) ٣،  ٢،  ١(من نظام الغش التجاري، واملواد      ) ١١(من نظام الرشوة، واملادة     ) ١٠(ا ملادة   : انظر  )1(

من نظام مكافحة   ) ٢(ادة  من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، وامل      ) ٣(مكافحة التزوير واملادة    
 .غسل األموال



 ٧٧

 على جرمية تعاطي املخدرات يف النظام السعودي مـن          إذاً فإن التحريض    
  .)١(وسائل االشتراك يف جرمية تعاطي املخدرات

ومبا أن األنظمة اجلنائية السعودية تأخذ بالـشريعة اإلسـالمية يف جتـرمي             
، فإن االشتراك يف جرمية تعاطي املخدرات بالتحريض عليها هو اشتراك           )٢(أفعاهلا

  .إلسالميةبالتسبب كما يف الشريعة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .١١٥األلفي، أمحد عبد العزيز، النظام اجلنائي يف اململكة العربية السعودية،، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
ابن باز،  أمحد بن عبد اهللا، النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية، دار اخلرجيـي                : انظر  )2(

 .١١٥م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١ض، الطبعة الثالثة، للنشر والتوزيع، الريا



 ٧٨

 املطلب الثالث

 جرمية يفالطبيعة اجلنائية لالشرتاك بالتحريض 

 تعاطي املخدرات يف القانون املصري

  

فقـد  . )١()املسامهة اجلنائية (يقصد باالشتراك اجلنائي يف القانون املصري         
م هذا التعبري فجعل عنـوان      ١٩٥٩تبىن مشروع قانون العقوبات املصري لسنة       

ومت تعـديل   ) املسامهة يف اجلرمية  (ل الثاين من الباب الثاين من القسم األول         الفص
املـسامهة  (م  ١٩٦١هذا التعبري يف املشروع الثاين لقانون العقوبات املصري لسنة          

وهي اليت يقصد ا ارتكاب جرمية واحـدة بواسـطة عـدد مـن              . )٢()اجلنائية
ة باختالف طبيعته وتفاوت    األشخاص يكون لكل منهم دور يف تنفيذ هذه اجلرمي        

، فجوهر املسامهة اجلنائية إذاً يتمثل يف تعدد اجلناة         )٣(درجتها من حالة إىل أخرى    
  .من ناحية ويف وحدة اجلرمية بركنيها املادي واملعنوي من ناحية أخرى

ويقصد بوحدة الركن املادي أن يباشر كل من اجلناة نشاطه اإلجرامـي              
فـإذا  . )٤(تقون يف عنصري النتيجة وعالقة الـسببية      متميزاً من األخر ولكنهم يل    

 ولكنه تعاطى مـادة اهلريويـن فـإن         آخر على تعاطي احلشيش     شخص حرض
 قام به األول مل يتسبب يف حدوث النتيجة كما حيول دون قيـام              التحريض الذي 
  .املسامهة اجلنائية

                                           
ط، : عبد املنعم، سليمان، النظرية العامة لقانون العقوبات دار اجلامعة اجلديـدة، اإلسـكندرية، د             : انظر  )1(

 .٦٢٤م، ص٢٠٠٠
 .٥حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
ط، : مدزكي، قانون العقوبات القسم العام، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسـكندرية، د  أبو عامر، حم  : انظر  )3(

 .٣٨٠م، ص١٩٨٦
الشاذيل، فتوح عبد اهللا، قانون العقوبات القسم العام، دار املطبوعـات اجلامعيـة، اإلسـكندرية،          : انظر  )4(

 .٤٩٠م،  ص١٩٩٨



 ٧٩

تتخذ املسامهة يف الركن املادي على إحداث النتيجة بشكل مـادي           قد  و  
األعمال املساعدة  يف   أو   ،)الفعل األصلي (فيذية للجرمية   ـعال التن ـيتمثل يف األف  

  .)١()املساعدة، أو التحريض، أو االتفاق(على ارتكاا عن طريق 

أما ما يقصد بوحدة الركن املعنوي أو ما يسمى بالرابطة الذهنية بني اجلناة               
  .)٢(هو علم الشريك بارتكاب الفاعل للجرميةف

كون دور املساهم يف اجلرمية رئيسياًَ أو أصلياً يف تنفيـذ اجلرميـة أو              وقد ي   
  : هي)٣( اجلنائي إىل ثالثة مذاهبقانونيبقى ثانوياً وللتفرقة بينهما اجته ال

 :املذهب املوضوعي  -١

ويعتمد هذا املذهب يف التمييز بني الفاعل أو الشريك على عناصر الركن              
ريات اليت يتكون منها املذهب يف حتديد مضمون        املادي للجرمية وقد اختلفت النظ    

 اليت تعتمد على الركن املادي كمـا يبينـه          هذه العناصر فهناك النظرية الشكلية    
النموذج القانوين للجرمية فيعترب فاعالً أصلياً من أرتكب هذا الركن املادي كله أو             

كون منها الركن   وهناك النظرية املادية اليت ال تقف عند األفعال اليت يت         . جزء منه 
املادي بل متتد إىل غري ذلك من األفعال التنفيذية والـيت تـساهم يف إحـداث                

  .)٤(النتيجة

 

 

                                           
ملسئولية اجلنائية والشروع والدفاع الشرعي وعالقـة       أبو الروس، أمحد، القصد اجلنائي واملسامهة وا      : انظر  )1(

 .٣٠٦ن، ص: ط، د: السببية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، د
: ربيع، حسن حممد، شرح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة القسم العام، د             : انظر  )2(

 .٣٧٠م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٣ط، : ن، د
 .٨٥وزية عبد الستار، املسامهة األصلية يف اجلرمية، مرجع سابق، صعلي، ف: انظر  )3(
 .٦٣حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص: انظر  )4(



 ٨٠

 :املذهب الشخصي  -٢

ومييز بني الفاعل والشريك فيه على أساس شخصي حبت مستمد من احلالة           
وقد اختلفت النظريات يف إطار هذا املذهب فهناك        . )١(الذهنية أو املعنوية للجاين   

نظرية اجتاه اإلرادة أو القصد وترى أن الفاعل األصلي هو من اجتهت إرادته إىل              
 ـرد االشـتراك يف       ما  هذه الصفة وأن الشريك هو من وجه نشاط        اكتساب
لحة اجلاين يف ارتكاب اجلرميـة      ، وهناك نظرية املصلحة وتعتمد على مص      )٢(الفعل

 من نشاطه حتقيق مصلحة      مصلحته اخلاصة كان فاعالً ومن استهدف      فإذا توفرت 
  .)٣(غريه كان شريكاً

 :املذهب املختلط  -٣

ويهتم هذا املذهب باجلانب املوضوعي والشخصي يف اجلرميـة يف وقـت              
  .واحد للتمييز بني الفاعل والشريك

وقد أخذ القانون املصري على ضوء تطور أحكام حمكمة النقض باملذهب             
الشخصي للتمييز بني املسامهة األصلية أو      فجمع بني املذهبني املادي و    . )٤(املختلط

) ٣٩(الفاعل األصلي واملسامهة التبعية أو ما يسمى بالشريك وقد نصت املـادة             
من قانون العقوبات املصري على نوعي املسامهة اجلنائية حيث جاء فيه أنه يعـد              

  : فاعالً للجرمية

  .من يرتكبها وحده أو مع غريه  : أوالً

                                           
 .٣٠٨أبو الروس، أمحد، القصد اجلنائي واملسامهة واملسئولية اجلنائية، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .١٢٨ستار، املسامهة األصلية يف اجلرمية، مرجع سابق، صعلي، فوزية عبد ال  )2(
 .١٣٨املرجع السابق، ص: انظر  )3(
 .٣٠٩أبو الروس، أمحد، القصد اجلنائي واملسامهة واملسئولية اجلنائية، مرجع سابق، ص: انظر  )4(



 ٨١

كون من مجلة أعمال فيأيت عمداً عمالً       تتكاا إذا كانت ت   من يدخل يف ار     :ثانياً
  .)١(من األعمال املكونة هلا

  : جترمي األفعال اآلتية،ويستخلص من نص املادة

 :الفاعل املنفرد للجرمية  -١

ويقصد به الشخص الذي يتوىل وحده تنفيذ كافة األفعال املكونة للجرمية             
ساهم معه بـالتحريض أو االتفـاق أو        وال تظهر هذه احلالة إذا وجد فاعل أخر         

  .)٢(املساعدة

 :الفاعل مع غريه  -٢

وهو الذي يقوم بدور رئيسي أو أصلي يف تنفيذ اجلرمية فهو إذاً الشخص               
، ومثال ذلك إذا قـدمت      )٣(الذي يشترك مع غريه يف تنفيذ الركن املادي للجرمية        

متفقاً مع األوىل   امرأة مادة خمدرة المرأة أخرى فخدرا واغتصبها شخص كان          
فيعترب الرجل واملرأة اليت قدمت املخدر فاعلني أصليني للجرمية الواقعة ولو كانت            

  .)٤(املرأة حبكم طبيعتها ال تستطيع ارتكاب جرمية املواقعة مادياً

 :الفاعل املعنوي  -٣

ويقصد به الشخص الذي يدفع غريه إىل ارتكاب اجلرمية فريتكبها هـذا              
  .األخر كأداة مادية

فقد يستخدم الفاعل املعنوي لتنفيذ جرميته شخصاً حسن النيـة أو غـري               
 وانون، والفرق بني الفاعل املعنوي والفاعل املادي        صغري السن مسئول جنائياً ك  

                                           
 .٦٣٣عبد املنعم، سليمان، النظرية العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .٢٥٦أمحد، هاليل عبد الاله، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص: نظرا  )2(
 .٣٨٨أبو عامر، حممد زكي، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص: انظر  )3(
حومد، عبد الوهاب، الوسيط يف شرح القانون اجلزائي الكوييت القسم العام، جامعـة الكويـت،               : انظر  )4(

 .١٨٣م، ص١٩٨٣بعة الثالثة، الكويت، الط



 ٨٢

واضح فإن الفاعل املعنوي خيتلف عن الفاعل املادي أنه ال ينفذ اجلرميـة بنفـسه             
نية أو غري مسئول جنائيـاً فـإن مل     وإمنا بيد غريه بشرط أن يكون املنفذ حسن ال        

ويعـرب  . )١(يكن كذلك حتول الفاعل املعنوي إىل شريك أو مساهم بـالتحريض          
 وهي القيام بـدور     اجلنائيةالقانون املصري عن األفعال الثالثة السابقة باملسامهة        

رئيسي يف ارتكاا وقد يرتكب هذا الفعل شخص واحد فتتحقق اجلرميـة مثـرة             
عـل عـدة أشـخاص       فاعلها وحده وقد يتقاسم هذا الف      لكنشاطه ويكون بذ  

  .)٢(فيعتربون مجيعاً مسامهني أصليني فيها

الفاعل الذي يدخل يف ارتكاب اجلرمية فيـأتي عمـدًا             -٤

 :أحد األعمال املكونة هلا

وهو ما يعرب عنه يف القانون املصري باملسامهة التبعية يف اجلرمية أو الشركاء               
د فيها اجلناة يف مرحلة سابقة على مرحلة التنفيـذ املـادي            وهي احلالة اليت يتعد   

للجرمية وهي مرحلة التفكري والعزم على ارتكاب اجلرمية واملسامهون على هـذا            
النحو ال يقومون يف تنفيذها بدور رئيسي أو أصلي وإمنا بدور تبعي أو ثـانوي               

  .)٣()الشركاء يف اجلرمية(ويطلق عليهم اصطالحاً 

، )٤(من قانون العقوبات املصري وسائل االشتراك     ) ٤٠(دة  وقد حددت املا    
  :فنصت على أنه يعد شريكاً يف اجلرمية

كل من حرض على ارتكاب الفعل املكون للجرمية إذا كان هذا الفعل قد               :أوالً
  .وقع بناء على التحريض

                                           
 .٦٣٤عبد املنعم، سليمان، النظرية العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .٨١حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .٣٧٧، صأبو عامر، حممد زكي، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق: انظر  )3(
 .٣١٣أبو الروس، أمحد، القصد اجلنائي واملسامهة واملسئولية اجلنائية، مرجع سابق، ص: انظر  )4(



 ٨٣

كل من اتفق مع غريه على ارتكاب اجلرمية فوقعت اجلرمية بناء على هـذا               :ثانياً
  .تفاقاال

كل من أعطى للفاعل أو الفاعلني سالحاً أو آالت أو أي شيء أخر ممـا                 :ثالثاً
استعمل يف ارتكاب اجلرمية مع علمه ا أو ساعدهم بأي طريقة أخـرى             

  .يف األعمال اهزة أو املسهلة أو املتممة الرتكاا

وبناء على ذلك فإن التحريض على تعاطي املخدرات يف القانون املصري             
يف جرمية التعاطي ما مل يكن الشخص الذي تعاطى         و من صور املسامهة التبعية      ه

 علـى   احملرضاملخدر بناء على التحريض حسن النية أو غري مسئوالً جنائياً فإن            
  . وهو ما يعرب عنه باملسامهة األصليةمعنوياً هلا فاعالًالتعاطي يصبح 

  :أحد وضعني مهاوبناء على ذلك فإن املسامهة اجلنائية ال خترج عن 

  .أن يكون املسامهني كلهم فاعلني وهذه حالة املسامهة األصلية  :األول

أن يكونوا فاعلني وشركاء وتكون مسامهة الشركاء يف اجلرمية مـسامهة           :الثاين
  .تبعية

وبذلك يكون التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املصري            
 تعاطي املخدرات ما مل يكن الشخص الذي         يف جرمية  )١(من صور املسامهة التبعية   

 على التعاطي   احملرضمت حتريضه على التعاطي حسن نية أو غري مسئوالً جنائياً فإن            
وهو ما يعرب عنه يف القانون املصري       فاعالً معنوياً للجرمية    بناء على ما سبق يصبح      

  .)٢(باملساهم األصلي أو الفاعل وليس الشريك

                                           
. ٢١٠م، ص ١٩٨٥العواجي، مصطفى، املسئولية اجلنائية، مؤسسة نوفل، بريوت، الطبعة األوىل،          : انظر  )1(

م، ١٩٨٤ط،  : ة، بغـداد، د   واحلديثي، حممد عبد اجلليل، جرائم التحريض وصورها، دار احلرية للطباع         
 .٥٩ص

ت، : ط، د :عامر، عبد العزيز، شرح األحكام العامة للجرمية، جامعـة قـاريونس، بنغـازي، د             : انظر  )2(
 .٢٤٨ص



 ٨٤

 

 

 املبحث الثاني

حريض على جرمية تعاطي املخدرات وأصوهلا صور الت

 التارخيية

  

 :متهيد

يعود تاريخ تعاطي املخدرات إىل عصور قدمية قدم اإلنسان فقد عرفـت              
احلضارة السومرية اليت ترجع إىل سبعة آالف عام قبل امليالد خصائص التخـدير             

ملخدرات يف نبات األفيون، ولقد أقدم ماليني األفراد منذ أمد بعيد على تعاطي ا            
بل عرفت أقدم احلضارات البشرية املخدرات الطبيعية وأسـرف الكـثريون يف            

  .)١(تناوهلا يف عهود كثرية

وحىت بداية القرن العشرين مل تكن أخطار املخدرات تتعـدى النطـاق              
اإلقليمي لكل بلد منتج هلا، وبسبب التقدم التكنولوجي الذي سهل يف عمليـة             

 أصبح خطر املخدرات ينتشر يف مجيع أحناء العـامل          املواصالت والنقل بني الدول   
، وكانت الواليات املتحدة األمريكية هي أكثر الدول اليت تعاين من           )٢(بال استثناء 

                                           
، املخدرات والعقاقري املخدرة، مرجـع سـابق،   )الكتاب الرابع(سلسلة كتب مركز أحباث اجلرمية     : انظر  )1(

 .٦٥ص
م واملخـدرات، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة األوىل،            سليم، سـلوى علـي، اإلسـال      : انظر  )2(

 .٣٥م، ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩



 ٨٥

مشاكل اإلدمان فوجهت الدعوة ألول مؤمتر دويل خاص باملخدرات عقـد يف            
   .)١(ئل حماربة األفيون وعالج اإلدمانم لبحث وسا١٩٠٩شنغهاي عام 

ما تدره هذه     للمخدرات   السريعلسبب الرئيس وراء هذا االنتشار      وكان ا   
التجارة من أرباح وثروات طائلة، وهذا ما أكدته اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة             
االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية يف جلستها العامة الـسادسة            

ة وتزايد إنتاج املخـدرات     م جتاه جسام  ١٩/١٢/١٩٨٨ا بتاريخ   نياملعقودة يف في  
واملؤثرات العقلية والطلب عليها، مث االجتار فيها بصورة غري مشروعة وهو ما يدر             
أرباحاً وثروات طائلة متكن املنظمات اإلجرامية من اختراق وتلويث وإفساد كل           
  .احلكومات واملؤسسات التجارية واملالية املشروعة واتمع على مجيع مستوياته

 دولـة   ١٨٢( هذه االتفاقية والبالغ عـددهم       يفيع األطراف   وقد أكد مج    
رغبتهم يف القـضاء    م  ٢٠٠٧حىت تاريخ نوفمرب     )باإلضافة لدول االحتاد األوريب   

على أسباب مشكلة إساءة استعمال املخدرات واملؤثرات العقلية من جـذورها           
التفاقيـة  وخصوصاً الطلب على هذه العقاقري وقد جاء يف املادة الثالثة من هذه ا            

بأن على كل طرف أن يتخذ ما يلزم من تدابري لتجرمي األفعال التالية يف إطـار                
قانون الداخلي يف حال مت ارتكاا عمداً، وجاء يف البند الثالث من املادة نفسها              

حتريض الغري أو حضهم عالنية بأي وسيلة على ارتكـاب          : (أن من هذه األفعال   
و  هذه املادة أو علـى اسـتعمال خمـدرات أ          أي من اجلرائم املنصوص عليها يف     
  .)٢()مؤثرات عقلية بصورة غري مشروعة

                                           
الكتـاب  (عيد، حممد فتحي، السنوات احلرجة يف تاريخ املخدرات، مركز أحباث مكافحة اجلرمية             : انظر  )1(

 .١٠١ت، ص: ط، د: ، الرياض، د)السابع
 يف املخدرات واملؤثرات العقلية، األمم املتحـدة،        اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع      : انظر  )2(

 .٢٠م، املادة الثالثة، ص١٩٨٨



 ٨٦

فأصبحت املخدرات يف وقتنا احلاضر كأي سلعة ال بد هلا مـن دخـول              
قانون العرض والطلب وإجياد الرغبة لشراء هذه السلعة والترويج هلا والدعاية من            

  .أجلها

 على تعاطي املخـدرات     ولذلك يكون اتمع الدويل قد اعترب التحريض        
  .وسيلة للترويج هلا وحتقيق املكاسب املادية من وراء ذلك

التحريض على تعاطي املخدرات قدمياً قدم البشرية ذاا مـع اخـتالف            ف  
األهداف وراء ذلك التحريض، حيث كان يتم التحريض يف السابق على تعاطي            

رفوا خواص هذه   املخدرات من قبل أشخاص سواء كانوا رجال دين أو سياسة ع          
املواد التخديرية لتحقيق أهداف دينية أو سياسية عرب جمموعة من األفراد يف منطقة             

  .من العامل حمددة

وسيقوم الباحث يف هذا املبحث ببيان صور التحـريض علـى تعـاطي               
  :املخدرات وأصوهلا التارخيية من خالل أربعة مطالب هي

ـ      :املطلب األول ذاهب الـضالة علـى تعـاطي       حتريض الديانات القدمية وامل
  .املخدرات

  .حتريض القادة والساسة على تعاطي املخدرات  :املطلب الثاين

التحريض االستعماري والطيب على تعاطي املخدرات باالجتـار          :املطلب الثالث
  .فيها

 تعـاطي   وتـسهيل حتريض املثقفني ورجال الـسلطة العامـة          :املطلب الرابع
  .املخدرات

  

  



 ٨٧

  

 طلب األولامل

حتريض الديانات القدمية واملذاهب الضالة على 

 تعاطي املخدرات

  

 ):األفيون(التحريض على تعاطي اخلشخاش : أوال

عرفت احلضارة السومرية اليت ترجع إىل ستة آالف سـنة قبـل املـيالد                
  .)١(خصائص التخدير يف نبات اخلشخاش

بيض وقد وردت أقدم وأول إشارة عن اخلشخاش يف لوحة من الطمي األ             
عثرت عليها بعثة جامعة بنسلفانيا أثناء قيامها بالتنقيب منذ أكثر من ستني عاماً             

 جنوب غرب مدينة بغداد بالعراق، وقد كتب علـى هـذه اللوحـة أن               نيربيف  
  .)٢(عصارة اخلشخاش مجعت مبكراً يف الصباح

كما وجدت لوحة سومرية أخرى كتب عليها اسم اخلـشخاش بنبـات              
رخيها إىل أربعة آالف عام قبل امليالد، وقـد كـان القـساوسة             السعادة يعود تا  

ورجال الدين يقومون بوصفها وهم مدركون ملسئوليام بغية اإلفادة من تأثريها           
على عقول الناس من حوهلم حيث كانوا يؤثرون على أذهان املبتدئني بـأحالم             

وسة العهـود   وأوهام مزعجة ومرعبة إىل درجة االعتقاد بأا واقع ومل يكن قسا          
  .)٣(املاضية يعرفون أثر اجلرعات املميتة على شباب عهودهم

                                           
 ٧٠البار، حممد علي، مشكلة املسكرات واملخدرات، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
  ١٧٩، ص١عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجع سابق، ج: انظر  )2(
  ٦٦، واملخدرات والعقاقري، مرجع سابق، ص)الكتاب الرابع(أحباث اجلرمية سلسلة كتب مركز : انظر  )3(



 ٨٨

وقد استمر استخدام هذا النبات واحلث عليه يف األزمنة البعيدة لليونـان              
القدمية يف الطقوس الدينية وقد ظهرت صورة نبات اخلشخاش علـى العمـالت             

العمالت صورة  النقدية يف العصرين اإلغريقي والروماين وكان منقوش على هذه          
  .)١(آهلة الوئام حتمل يف يدها سنبلتني وفرع اخلشخاش

  

التحــريض علــى تعــاطي القنــب اهلنــدي  : ثانيــًا

 ):احلشيش(

ملستحضرات نبات واحد يـسمى     املارجوانا أو احلشيش ما هي إال أمساء          
 نبات حويل مسي قدمياً بالقنب اهلندي ويرجع تاريخ         وهو)الكنابيس ساتيفا (علمياً
 إىل أكثر من أربعة آالف سنة، حيث تشري الدراسات أن نبـات القنـب               تعاطيه

مث انتقلت هذه   . )٢(اهلندي كان معروفاً لدى الصينيني يف األلف الثالث قبل امليالد         
املعرفة إىل اهلنود حيث أصبح مرتبطاً بالديانة اهلندوسية، فاهلندوس يعتقـدون أن            

يط مث تتوىل مجيع اآلهلـة حتريـك        اإلله شيفا هو الذي حيضر نبات القنب من احمل        
النبات الستخراج الرحيق اإلهلي منه، ويعتقد الرهبان اهلندوس أن خمدر احلشيش           
يساعدهم يف التغلب على اجلوع والعطش وميكنهم بالتايل من التركيز بالـذات            
العليا لذا يلعب احلشيش دوراًُ هاماً يف الطقوس الدينية اليت تتم يف بعض املعابـد               

  . )٣(وسيةاهلند

يف اجلهـل   وقد انتقل هذا التقديس إىل بعض طوائف املسلمني الغـارقني           
واملرض فأطلقوا على احلشيش اسم معطي احلياة الطويلة، و هذا ما جعل بعـض              

                                           
 .١٨١، ص١عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجع سابق، ج: انظر  )1(
 .١٥٣، ص١املرجع السابق، ج: انظر  )2(
 .١٧مبارك، زين العابدين، احلشيش، مرجع سابق، ص: انظر  )3(



 ٨٩

املستشرقني يلصقون مة انتشار احلشيش يف العامل بسبب الدين اإلسالمي الذي           
يستشهدون على ذلك بقـصة     حسب ما يعتقدون بأنه ال حيرمه بل وحيث عليه و         

هـ وهو قد أباح تعـاطي      ٦١٨ سنة   املتوىف، أحد شيوخ الصوفية     رالشيخ حيد 
  .)١(احلشيش وكان حيرض مريديه على تعاطيها

وقد اتفق الزركشي واملقريزي يف أن ظهور احلشيـشة بـني املـسلمني             
وانتشارها كان على يد حيدر ولكنهما اختلفا يف سنة الظهور وهلـذا مسيـت               

 هائماً ينفر مـن     يتعبد ا يف خرسان   يشة حيدرية وذلك أنه خرج من زاوية        احلش
 احلشيشة فرأى أغصاا تتحرك من غري هـواء فقـال يف            هذهأصحابه فمر على    

نفسه هذا السر فيها فأقتطف وأكل منها فلما رجع إىل أصحابه أعلمهم أنه رأى              
ت حيث ذكر هلم أن اهللا      واالحتفاظ بسر هذا النبا   . )٢( وأمرهم بأكلها  ،فيها سراً 

سبحانه وتعاىل اختص الطائفة احليدرية ا ليذهب عنهم اهلموم واملتاعب الكثرية،           
وقبل وفاته طلب من أتباعه إذاعة السر فوصل خربها إىل مصر فأقبل عليها العامة              

  .)٣(مث انتشر تعاطيها بني مجيع األفراد

يش واشتهر أكلـه    هـ ظهر أمر احلش   ٨١٥وقد ذكر املقريزي أنه يف عام       
وتغىن به األدباء وألفت فيه الكتب ونظمت القصائد يف مدح احليدرية املتـصوفة             

، )٤(ونسبة احلشيش إليهم ويف مدح احلشيش نفسه واجلهر بتفضيله على اخلمـر           
وقد ذكر املقريزي هذه القصيدة للشاعر حممد بن علي األعمى الدمشقي يقـول             

  :فيها
                                           

 .٨٩الزركشي، بدر الدين، زهرة العريش يف حترمي احلشيش، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .٩٠املرجع السابق، ص: انظر  )2(
، املخدرات والعقاقري املخدرة، مرجـع سـابق،   )الكتاب الرابع(سلسلة كتب مركز أحباث اجلرمية     : انظر  )3(

 .٨٧ص
عتبار بذكر اخلطط واآلثار، دار التحريـر،       املقريزي، تقي الدين أمحد بن علي، كتاب املواعظة واال        : انظر  )4(

 .٢١٨، ص٢م، ج١٩٧٠بوالق، 



 ٩٠

 ر حيـد  ةشرب من مدام  ادع اخلمر و  
  مـن التـرك أغيـد      ظـىب  يعاطيكها

ــسبها ــديرها فتح ــه إذ ي   يف كف
 تنــسمتيرحنهــا أدىن نــسيم  

 وتشدوا على أغصاا الورق يف الضحى     
  اخلمـر مثلـها    معان لـيس يف   وفيها  

 هي البكـر مل تـنكح مبـاء سـحابة         
  القـسيس يومـاً بكأسـها      عبثوال  

 وال نــص يف حترميهــا عنــد مالــك
 عينـها وال أثبت النعمـان تنجـيس       

  بـالكيف واسـترح    اهلم أكف   وكف
  

ــربة   ــل الزبرجــدمعن   خــضراء مث
 مييس على غصن مـن البـان أملـد        

  فـوق خـد مـورد      عـذار كرقم  
ــرود ــسيم امل ــرد الن ــهفو إىل ب  فت
 فيطر ـا سـجع احلمـام املغـرد        

  فيهــا مقــال مفنــدتــستمعفــال 
  برجـل وال يـد     يومـا وال عصرت   

 وال قربوا مـن دـا كـل مقعـد         
 وال عنـــد الـــشافعي وأمحـــد

ــ ــد فخ ــشريفذها جب ــدامل   املهن
 )١(وال تطرحن يوم السرور إىل غـد      

  

وال ترجع قيمة هذا النص إىل أنه يصف معاين احلشيش أو نسبتها حليـدر                
شيخ املتصوفة ولكن إىل ما فيه من إثبات حله بالباطل وأنه بزعمهم غري حمرم وال               

استه وأنه مل يثبت    جنس العني مثل اخلمر وأن األئمة األربعة مل يقولوا بتحرميه وجن          
  .عنهم أم قالوا بذلك

وممن تغنوا من الشعر باحلشيش اعتقاداً منهم أن الدين اإلسالمي مل حيرمه              
  :الشاعر حممد دانيال املوصلي حيث يقول

  جـاهالً  احلشيـشة قل للذي تـرك     
  املدامــة لــو أردت تطوعــاً  إن

  

ــات    ــه بكاس ــدامول ــوع  واملُ ل
ــع  )٢(هلــي احملــرم واحلــشيش ربي

  

 ما أوجده من    وكان هلذا التحريض الذي اعتمد على أساس ديين دور يف           
ن املخدرات ليست حمرمة، باعتبار أن القرآن الكرمي قـصر          اعتقاد لدى البعض بأ   

                                           
 .٥١٨، ص١املرجع السابق، ج: انظر  )1(
 .٨٨، مرجع سابق، ص)الكتاب الرابع(سلسلة كتب مركز أحباث اجلرمية : انظر  )2(



 ٩١

نطاق التحرمي على اخلمر دون غريه من املؤثرات العقلية، ففي دراسة للـدكتور             
حمرم دينيـاً ال تتجـاوز      سعد املغريب تبني أن نسبة الذين يعتقدون بأن احلشيش          

  .)١(من العينة حمل البحث، والباقي يعتقدون بأنه غري حمرم وال مكروه%) ٥(

ومن نتائج الدراسة اليت أجراها مركز البحـوث االجتماعيـة واجلنائيـة              
من املتعاطني حمل البحث يتجهـون      %) ٦١(باجلمهورية العربية املتحدة تبني أن      
يعتقدون بأنه ال حرام    %) ١٩(يس حمرماً، وأن    إىل القول بأن احلشيش مكروه ول     

  .)٢(ينعدم لديهم الدين كواقٍ من تعاطي املخدرات%) ٨٠(وال مكروه، أي أن 

واإلشكالية ال تقف عند هذا احلد، بل أن هلا أبعاداً أعمق من ذلك بكثري،                
تـرتبط بـاخلري    ) كالقـات واحلـشيش   (حيث يعتقد البعض أن هناك خمدرات       

 اليت تعترب هدفاً لكل شخص يؤمن بالثواب األخروي، فقد كان           والصالح واجلنة 
مما أدى إىل انتشاره يف جمتمعـات       ) زهرة اجلنة (و) قوت الصاحلني (يسمى القات   

  .)٣(كاتمع الصومايل

كما أن انتشار احلشيش يف إيران والعراق والشام ومصر اعتمـد علـى               
 يد رمزاً من رموز الصوفية،   أساس ديين، مما أدى إىل تقديسه بسبب اكتشافه على        

والذي نقل عنه أنه أوصى تالميذه وتابعيه بتعاطيه ونظراً ملا كان           ) حيدر(الشيخ  
للصوفية من نفوذ ديين يف أحناء اتمع اإلسالمي، فقد أسهموا مبعتقدات بعضهم            

  .)٤(الدينية يف الترويج لتعاطي املخدرات بالتحريض عليها

                                           
م، ١٩٨٨،  املغريب، سعد، ظاهرة تعاطي احلشيش، دار الراتب اجلامعية، بريوت، الطبعـة الثانيـة            : انظر  )1(

 .١٣١ص
 .٥٤أبو محزة، اهلادي علي يوسف، املعاملة اجلنائية ملتعاطي املخدر، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .١٢أمحد، غريب حممد سيد، مكافحة القات يف الصومال، مرجع سابق، ص: انظر  )3(
 .م١٩٦٧، ٤، س٣٦الفحام، إبراهيم، بداية ظهور املخدرات يف مصر، جملة األمن العام، ع: انظر  )4(



 ٩٢

يت تقف وراء تعميق االعتقاد بإباحة احلشيش أن        ومن املعطيات التارخيية ال     
 حترمي احلشيش،   الدولة اإلسالمية ويف أحد جوانب تسلسلها التارخيي كانت تنفي        

فقد كان حكام املماليك يبيحون زراعته وتعاطيه بل أن الدولة كان هلا نشاط يف              
يف هذا اال، فقد أنشأ املماليك وظيفة تسمى ضامن احلشيش، يتمثل نـشاطها             

  .)١(االجتار باحلشيش لصاحل الدولة

 :التحريض على تعاطي أوراق الكوآا: ثالثًا

يعد الكوكا من النباتات اليت عرف اإلنسان خواصها التخديريـة منـذ              
  رف هذا النبات لدى سكان أمريكا اجلنوبية من اهلنود األنكاس قبل           القدم، فقد ع

لت دراسات املوميـات األثريـة      ، كما د  )٢(أكثر من ثالثة آالف عام قبل امليالد      
  .)٣(املكتشفة يف مناطق البريو واإلكوادور

وقد نسبوا إىل هذا النبات خواصاً مقدسة فيما يتعلـق بإثـارة الرغبـة                
، وكان السحرة ورجال الدين لدى اهلنود احلمر يـستخدمون أوراق           )٤(اجلنسية

  ).أنيت(الكوكا يف عملهم العتقادهم بأا تقرم من اإلله املسماة 

ويذكر املؤرخون أن طبقة النبالء احلاكمة قد وضعت يدها بالكامل على             
زراعة وجين حمصول أوراق الكوكا وكان يعاقب كل فرد من أفراد طبقة العامة             
عقاباً قاسياً إن أقدم على مضغ أوراق الكوكا إذ اعتربت فعلته هذه مبثابة جرمية              

طورية األنكا أال وهي شـجرة      بشعة ومساس فاضح ومشني برمز مقدسات إمربا      
الكوكا، ومن املفارقات الغريبة أن طبقة احلكام كانت تستغل املناسبات الرمسيـة          
اليت كان حيتفل ا يف إمرباطورية األنكا لتقدمي كميات من أوراق الكوكا كهدايا             

                                           
 .٣٩الزركشي، بدر الدين، زهرة العريش يف حترمي احلشيش، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .٢٨٠البار، حممد علي، األضرار الصحية للمسكرات واملخدرات واملنبهات، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .٤٠السواس، عبد احلليم أمحد، الكوكايني من الكوكا كوال إىل اإلدمان، مرجع سابق، ص: انظر  )3(
 .٢٠٢، ص١عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجع سابق، ج: انظر  )4(
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وقد وصلت درجة القداسة هلذه الشجرة      . )١(إىل اخلدم واحلرس واجلنود من العامة     
 مملوءة ا يف قبـورهم      أكياس أفواه اجلثث املوتى بورق الكوكا وتوضع        أن متأل 

اعتقاداً بأا تسهل هلم حياة الربزخ اآلخرة، أما العمال فقد كانوا يركعون أمـام           
شجرة الكوكا قبل البدء يف العمل وعلى هذه الصورة ارتبط اعتقاد اهلنود احلمر             

  .)٢(لعصر وحىت هذا الزمانالديين بشجرة الكوكا مع استخدامها يف ذلك ا

 :التحريض على تعاطي صبار البيوتل: رابعًا

وقد انتشر استخدامه بني اهلنود احلمر أثناء أداء الشعائر الدينية ألصحاب             
  .)٣(الكنيسة األهلية األمريكية

ويتبع هذه الكنيسة ربع مليون شخص وهلذا فإن استخدام هذه املادة يعترب              
ملتحدة األمريكية بالنسبة لألشخاص الذين يتبعـون هـذه         قانونياً يف الواليات ا   

الكنيسة وتبدأ الطقوس ليالً بالسهر حول النار املقدسة ويؤخذ البيوتل أثناء تلك            
االحتفاالت ويتوجه املصلون باألناشيد الدينية اليت تستمر طوال الليـل وينتـهي            

صلون إىل منـازهلم    احلفل الديين يف الصباح بتناول وجبة اإلفطار ليعود بعدها امل         
وهلذه املادة آثار مهلوسة جتعل متعاطيها يعتقد بأنه يتصل بـاألرواح واملالئكـة             

  .)٤(واجلن

  

  

  

                                           
 .٦١-٦٠جعفر، حسان، املخدرات والتدخني ومضارمها، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
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 ملطلب الثانيا

 حتريض القادة والساسة على تعاطي املخدرات

  

الـسرية علـى تعـاطي      ) احلـشاشون (حتريض فرقـة    : أوال

 :احلشيش

 املستنصر، ومؤسس هذه الفرقة      نزار بن  إمامةوهي فرقة إمساعلية دعت إىل        
 للدعوة الفاطمية، ووفد على     صغري السن هو احلسن بن الصباح الذي انضم وهو        

هــ إىل   ٤٦٤مصر أثناء حكم اخلليفة املستنصر الفاطمي وبقي فيها من سـنة            
 مؤيدي إمامة نزار مث عـاد إىل        إىل، وانضم هناك    )م١٠٥٤-١٠٣٥(هـ  ٤٨٣

ناك التف حوله الكثريون واستطاع أن يستوىل        وبث دعوته وه   )إيران(بالد فارس   
على قلعة املوت احلبلية احلصينة اليت استخدمها مقراً لدعوته ووجه اهتمامـاً إىل             
االستيالء على قالع أخرى والتخلص من أعدائه وكان من بني من قضي عليهم             

احلسن بن الـصباح    الوزير السلجوقي نظام امللك الذي اغتيل على يد أحد أتباع           
 األطفـال   م وكانت وسيلته االغتيال املنظم وذلك عن طريق تدريب        ١٠٩٢ام  ع

على الطاعة العمياء واإلميان بكل ما يلقى إليهم وعندما يشتد ساعدهم يدربوهم            
على السالح وال سيما اخلناجر ويعلموم االختفاء والسرية وأن يقتل الفـدائي            

أعدوا طائفـة الفـدائيني     نفسه قبل أن يبوح بكلمة واحدة من أسرارهم وبذلك          
  .)١(الذين أفزعوا العامل اإلسالمي آنذاك

                                           
املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، الرياض، الطبعة            : انظر  )1(

، )الكتـاب الرابـع  (وسلسلة كتب مركز أحباث اجلرمية    . ٢٠٨-٢٠٣م، ص ١٩٨٨/هـ١٤٠٩ىل،  األو
 .٨٧املخدرات والعقاقري املخدرة، مرجع سابق، ص
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 يـسعى  ، شديد الطاعة،وكان ال يصل إىل مرتبة الفدائي إال صاحب بأس         
إىل االستشهاد يف خدمة الدعوة وكان شيخ اجلبل يهيئ الفدائي للقيام بوظيفتـه             

 أن يكون قد     من حني آلخر يف جنة غناء قائمة داخل احلصن بعد          هويكافئه بإدخال 
تعاطى احلشيش، مث يتم له اإلحياء بأنه يف اجلنة وله أن يتمتع مبا فيها من ملـذات                 
حسية وبعد ما يفيق يكون جاهزاً لتنفيذ ما يطلب منه لنيل الشهادة اليت يوعدون              

  .)١(ا من قبل زعيم هذه الفرقة مث الدخول إىل اجلنة واخللد فيها

ا كانت تستخدم احلـشيش سـالحاً        أل وتسمى هذه الفرقة باحلشاشني     
للتأثري على اتباعها إذ أن الفرد منهم عندما يظهر والءه واستعداده لفهم أهداف             

  .اجلماعة تعطى له مادة احلشيش

ومبا أن هذه الطائفة قد احترفت القتل  واالغتيال ألهداف سياسية ودينية              
بأشكال خمتلفـة   متعصبة، فقد دخلت كلمة احلشاشني يف االستخدام األورويب         

  .)٢((ASSASSIN)مبعىن القتل خلسة أو غدراً، أو مبعىن القاتل احملترف املأجور 

ومع أنه من النادر أن مييل متعاطي احلشيش إىل العنف إال إذا كان هنـاك                 
، وهذا السبب وراء    )٣(من يستغل حالته املزاجية وحيرضه ويدفعه إىل العنف دفعاً        

مـاً  مهني أفراد هذه الطائفة إذ أنه كان له دوراً          التحريض على تعاطي احلشيش ب    
  .يف عالقتهم الدينية والسياسية والعسكرية

 

حتريض االستعمار األسباني علـى تعـاطي أوراق        : ثانيًا

 :الكوآا

                                           
، املخدرات والعقاقري املخدرة، مرجع سـابق،       )الكتاب الرابع (سلسلة كتب مركز  أحباث اجلرمية       : انظر  )1(

 .٨٨ص
 .٢٠٧ن واملذاهب املعاصرة، مرجع سابق، صاملوسوعة امليسرة يف األديا: انظر  )2(
 .٦٩البار، حممد علي، مشكلة املسكرات واملخدرات، مرجع سابق، ص: انظر  )3(
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مل يكن يسمح ألفراد الطبقة العامة من تعاطي أوراق الكوكا أثناء احلقبـة               
القساوسة والنبالء منـهم، وقبـل      الزمنية السابقة لقبائل األنكاس وقصروه على       

الغزو األسباين ألمريكا اجلنوبية كانت عادة مضغ أوراق الكوكـا تعتـرب مـن              
  .)١(الرذيلة

م أبان االسـتعمار    ١٥٧٠ويف النصف الثاين من القرن السادس عشر عام           
األسباين أصدر امللك األسباين فيليب الثاين أمراً ملكياً مسح مبوجبه جلميع أفـراد             

 احلمر حبرية مضغ أوراق الكوكا وبشكل مطلق وبال قيود تعسفية وبذلك            اهلنود
خضع هؤالء اهلنود املستعبدين باألساس إىل عبودية جديدة إضافية هي عبوديـة            

  .الكوكا املطلقة

وكان األسبان قد عرفوا خواص هذا النبات يف إمخاد الـشعور بـاجلوع               
الكوكـا وبعـد ذلـك      والتعب لدى العمال فكانوا وراء نشر ظاهرة مـضغ          

  .الكوكايني

على حتويل مضغ أوراق الكوكا إىل وسـيلة تـدجني          فقد عمل األسبان      
مشينة للهنود مما سهل استخدامهم كأيدي عاملة رخيصة جداً يف األعمال الشاقة            
واملضنية خالل عمليات تنقيب واستخراج الكميات الضخمة من املعادن الثمينة          

اضي العامل اجلديد املكتشف، وبـذلك حولـت        يف مناجم الذهب والفضة يف أر     
حيويـة  وأوراق الكوكا اهلنود احلمر إىل حيوانات مطيعة عملت ليل ار بطاقة            

متفجرة وفائقة بال تعب أو إعياء ودون أن ينظر هؤالء العمال إىل الثمن الزهيـد               
هـسنريك  (الذي يتلقونه مقابل أعماهلم الشاقة على حد قول كاتـب الـبريو             

                                           
 .٢٠٣، ص١عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجع سابق، ج: انظر  )1(
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قد حول خمدر الكوكا اهلندي األمحر من عبد قسري إىل عبد طوعي ذا             ل).البيز
  .)١(األسلوب االستعماري املشني

  

حتــريض االســتعمار الربيطــاني علــى تعــاطي : ثالثــًا

 :األفيون

 يشبه إىل حد كبري الدور األسباين يف نشر املخدرات،          دوروكان الجنلترا     
  .هلريوينفقاموا بنشر األفيون وبعد ذلك املورفني وا

فقد قام الربيطانيون بالدور األكرب يف نشر إدمان األفيون يف القرن السادس              
عشر امليالدي بعد أن استولوا على اهلند حني وسعوا زراعة اخلشخاش واستخراج          

م حىت كانت الـشركة اهلنديـة الـشرقية         ١٧٧٣األفيون منه وما أن أتى عام       
  .لعاملالربيطانية قد احتكرت جتارة األفيون يف ا

وكانت الصني األكثر تضرراً واستهالكاً لألفيون الربيطاين وقـد حـاول             
إمرباطور الصني آنذاك بوقف هذا اهلجوم املدمر على بالده ولكن جهوده باءت            
بالفشل، ألن بريطانيا دفعت املبالغ الطائلة كرشاوى الستمرار تصدير األفيـون           

نيا إىل الصني ثالثة آالف طـن       للصني وبلغت كمية األفيون اليت تصدرها بريطا      
  .)٢(سنوياً وهي ثالثة أضعاف كمية اإلنتاج العاملي لألفيون اليوم

ماليني رطل من األفيون املستورد قامت      ) ٦(وعندما قامت الصني بإعدام       
م واليت انتهت زمية الصني     ١٨٤٢م إىل   ١٨٣٤ىل ما بني عام     وحرب األفيون األ  

ا وقيامها بدفع تعويض عـن خـسائر احلـرب          وتنازهلا عن هونج كونج الجنلتر    

                                           
 .٢٦٠-٢٥٩صجعفر، حسان، املخدرات والتدخني ومضارمها، مرجع سابق، : انظر  )1(
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وأصبحت هونج كونج أكرب مركز لتجارة األفيون يف آسيا حتتكر وحدها ثالثـة          
  .)١(أرباع حمصول اهلند من األفيون

وعندما حاولت الصني أن تقف مرة ثانية يف وجه التجـارة الربيطانيـة               
فرنسا وذلـك   م واشتركت فيها    ١٨٥٦لألفيون وقعت حرب األفيون الثانية عام       

إلدخال األفيون إىل داخل الصني وانتهت زمية الـصني وبتوقيـع اإلمرباطـور             
م ومبوجبها مسح اإلمرباطور بتسميم شعبه ودخول       ١٨٦٠عام  ) تنيسني(معاهدة  

  .)٢(األفيون إىل كل من األراضي الصينية بالقوة العسكرية

ر األفيون بـالقوة     دوراً خمزياً ورهيباً يف نش     فرنساووهكذا لعبت بريطانيا      
حىت وصلت الكمية املصدرة ستة آالف طن سنوياً، ومل توقف بريطانيا جتـارة             

، بعد أن وصلت أضرار األفيـون       )٣(م١٩١٣األفيون إىل الصني ائياً إال يف العام        
إليهم وظهر اإلدمان ينتشر يف أوروبا على األفيون ومشتقاته، وقد قـدر عـدد              

  .)٤(م حبوايل عشرة ماليني شخص١٩٣٠مدمين األفيون يف الصني عام 

 :حتريض اجليوش اليابانية على تعاطي اهلريوين: رابعًا

لقد سامهت اجليوش اليابانية يف انتشار اهلريوين يف كثري من دول العـامل               
حيث كانت تشجع صناعة وجتارة اهلريوين يف األقاليم اليت حتتلها قبـل وأثنـاء              

 بعد احلرب عندما اكتشف احللفاء مصانع كبرية        احلرب العاملية الثانية وتأكد ذلك    
  .)٥(للهريوين
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التحريض اإلسرائيلي واليهـودي علـى تعـاطي        : خامسًا

 :املخدرات

إلسرائيل واليهود دوراً بارزاً يف نشر املخدرات والتحريض عليها يف العامل             
وخصوصاً الوطن العريب وذلك ألهداف سياسية أكثر منها كسباً مادياً فقد صرح     

 باململكـة   سـابقًا ملرزوقي مدير عام مركز أحباث مكافحة اجلرمية      لدكتور محد ا  ا
 ونـشرا   العربية السعودية يف ندوة عن املخدرات جبامعة امللك عبـد العزيـز           

  : بقوله)٥()صحيفة الندوة(

لقد تأكد لدى وزارة الداخلية يف اململكة العربية أن هناك أطرافاً دوليـة               
ودية باملخدرات وبـاألحرى    تعمل بشكل مكثف على غزو اململكة العربية السع       

  .إسرائيل

 باململكـة    سابقًا وذكر اللواء مجيل امليمان مدير إدارة مكافحة املخدرات              
  :العربية السعودية ما يلي

األدلة القاطعة أن هناك أبعاداً سياسية أكثر منها كسباً مادياً ألن           لدينا من     
هناك عصابات يهودية يف دول غربية تعمل وحترض وتسهل عمليات التهريب إىل            

  .)١(دول اخلليج وخاصة اململكة

وال يستغرب األمر أن تقوم إسرائيل بنشر املخدرات يف الـوطن العـريب               
سر هلم السيطرة على مقدرات الدول والشعوب       فالدافع األهم من هذا هو أن يتي      

، )القدس(والوصول إىل أهدافهم العليا وهو إجياد حكومة عاملية مركزها أورشليم           
ألحبار بأن هذه الدولة ستقوم     حيث صرحت التوراة احملرفة والتلمود الذي كتبه ا       

                                           
 .١٣هـ، ص٢٠/٨/١٤٠٧، ٨٥٥٦صحيفة الندوة، العدد : انظر        )٥(
 .٥٦البار، حممد علي، مشكلة املسكرات واملخدرات، مرجع سابق، ص: ظران  )1(
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  والبغال لليهـود يـستخدموم     خر الزمان ويكون الناس مجيعاً مثل احلمري      يف آ 
  .ما يشاؤنكيف

ودائماً ما حياولون بكل وسيلة ممكنة إيقاع مسئويل الـدول يف فـضائح               
يهددوم ا بني احلني واآلخر إذا ترددوا يف تنفيذ خمططام، كما أنه من الثابت              
على السلطة اإلسرائيلية ريب وتوزيع املخدرات بـني أوسـاط الفلـسطينيني            

قيمون فيها وحـىت يف داخـل الـسجون         وغريهم من العرب يف املناطق اليت ي      
اإلسرائيلية اليت يودعون فيها بقصد تدمري العنصر العريب بصفة  عامة والفلسطيين            
بصفة خاصة وشل حركته يف املقاومة، ويرى احملللون أن الشعوب العربية بصفة            
خاصة تأيت على قمة الشعوب املستهدفة، وأن الغاية الكربى لنشر املخدرات يف            

عريب والتحريض عليها هي حدوث االيار االجتماعي الـذي يعقبـه           الوطن ال 
  .)١(االقتصادي مث يأيت بعد ذلك املكاسب املالية الضخمة جراء هذه التجارة األمثة

ومن الشواهد على ذلك قيام الطائرات الربيطانية يف اليمن بنقل القات من              
عة الواحـدة إذ أـا      شطر إىل شطر وتوزيعه جماناً وعرفت الطائرة بطائرة السا        

كانت تنقل القات بكميات كبرية ويف رحالت ال تنقطع دف إشـاعة اللـذة              
والسرور يف أوساط الشعب العريب اليمين، ويف مصر قام االسـتعمار الربيطـاين             
بتعزيز تعاطي احلشيش والتشجيع عليه وال خيتلف احلال يف دول اخلليج العـريب             

امل العريب حيث بدأ انتشار املخـدرات مبعرفـة         عن ما هو عليه يف بقية بلدان الع       
  .)٢(االستعمار الربيطاين لألقاليم املطلة على اخلليج العريب

  

                                           
أرناؤوط، حممد السيد، املخدرات واملسكرات بني الطب والقرآن والسنة، دار اجليـل، بـريوت،              : انظر  )1(

 .٩٢م، ص١٩٩٢/هـ١٤١٢الطبعة األوىل، 
 الفكر اللبناين، بريوت، الطبعة األوىل،      وهيب، حممد، عامل املخدرات بني الواقع واخليال اخلادع، دار        : انظر  )2(

 .١٩٥-١٨٥م، ص١٩٩٠
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 املطلب الثالث

ماري والطيب على تعاطي املخدرات التحريض االستع

 االجتار فيهاب

  

 :حتريض االستعمار على تعاطي املخدرات: أوال

امل إذا كانت   عمرة بنشر املخدرات يف الع    ال يستغرب أن تقوم الدول املست       
 ذلك على مدى قرون باسم حرية التجارة وكان أوىل هذه           هلا مصاحل وقد فعلت   

املصاحل أو األهداف السيطرة على الشعوب وختريب اقتصادها وتقويض أمنـها           
واستقرارها لكي تكون يف حاجة دائمة للمستعمر، وثانيها حتقيق املكاسب املادية           

  .السريعةواألرباح 

فقد مارست بريطانيا من خالل شركة اهلند الشرقية جتارة رائجة لألفيون             
يف األسواق الصينية حيث كانت الصني تستورد حوايل مخسة عشر طنـاً مـن              
األفيون سنوياً لكن هذه الكمية ارتفعت دفعة واحدة بصورة مذهلة لتـصل إىل             
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ة تدخني األفيون مع التبغ      بعد انتشار عاد   )١(م١٧٩٠أكثر من أربعمائة طن عام      
  .)٢(والذي أدخله األسبان إىل الصني

 حيكمها يف العـام    كان   واليتقد سيطر اليهود على شركة اهلند الشرقية        و  
 وهي أهم شركة بريطانية يف القرن السابع عشر         ،جوشياتشليد  اليهودي  م  ١٦٦٨

ـ            د انتقـال   وما بعده حىت بداية القرن العشرين عندما توقف إنتاجها لألفيون بع
  .)٣(طاعون اإلدمان إىل أوروبا

إال ومل تكن احلربني القذرتني اليت قامت ا بريطانيا وساعدا فيها فرنسا              
لنشر املخدرات يف الصني وإرغامها على فتح أسواقها أمام جتارة األفيون فكـان             
اهلدف مزدوج بالسيطرة على الشعب الصيين وإذالله وحتقيق أعلى نسبة ممكنـة            

  .ألرباح السريعةمن ا

م ١٨٩٠يف العام   ) البريو(كما قامت حكومة أسبانيا اليت كانت تستعمر          
بفتح العديد من مصانع الكوكايني والترويج هلا من خالل التشجيع على تعاطي            
الكوكايني ونشره وتوصيله للمستهلك بأسعار رخيصة حتت شـعار االنتـشار           

م أصبحت صادرات البريو مـن      ١٩١٠، وحبلول عام    )٤(واملتعة أو تقوية اجلنس   
  .)٥(كيلو جراماً) ١٠,٦٠٠(الكوكايني النقي قد جتاوزت 

 واملكاسب  اليهود عباد الذهب،  ووال شك أن دور اليهود دور هام وبارز،           
اليت تعود عليهم من جتارة املخدرات ال تقدر بثمن وهم يستفيدون مـن ذلـك               

دي والسياسي والـديين لـدى      سياسياً ومالياً وهذا ما يوضح تداخل العامل املا       

                                           
 .١١٢ت، ص: ط، د: أبو هارون، عبد الناصر، املخدرات بني الدول والعصابات، دار الرشيد، د: انظر  )1(
 .١٩منصور، حممد عباس، املخدرات التجارة املشروعة وغري املشروعة، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .٦٣علي، مشكلة املسكرات واملخدرات، مرجع سابق، صالبار، حممد : انظر  )3(
 .١٩أبو هارون، عبد الناصر، املخدرات بني الدول والعصابات، مرجع سابق، ص: انظر  )4(
 .٧٥البار، حممد علي، مشكلة املسكرات واملخدرات، مرجع سابق، ص: انظر  )5(
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اليهود فقد جاء يف التلمود بأنه جيب على كل يهودي أن يبـذل جهـده ملنـع                 
ال خيرج إال واليهود    ) الدجال(استمالك باقي األمم يف األرض وأن املسيح املنتظر         

يف غاية الثراء بأي وسيلة كانت فكانت املخدرات بالنسبة هلم من أسرع الطرق             
  .لتحقيق الثراء

 الدوائيـة   وأصـحاب الـصناعات   حتريض األطباء   : ًاثاني

 :على تعاطي املخدرات

لقد لعبت الصناعة الدوائية واألطباء دوراً هاماً يف نشر املخدرات فقد قام              
م بنشر املورفني على نطاق واسع وأصابوا مئات اآلالف         ١٨٠٣األطباء منذ العام    

ء فعلتهم ظهر اهلريويـن     بإدمان املورفني جراء ذلك، وعندما اكتشف األطباء سو       
م والذي قامت شركة باير بالترويج له عـرب         ١٨٧٤على يد الدكتور رايت عام      

نشرات يف جمالت متخصصة بأنه الترياق الشايف الذي ال يسبب اإلدمـان مثـل              
املورفني ويقوم بعمل أفضل منه وانتشر استخدامه على نطاق واسع على اعتبـار             

تبني لألطباء إدمان مئات اآلالف مـن البـشر   أنه ال يسبب اإلدمان وسرعان ما   
على اهلريوين وقد كسبت شركة باير آالف املاليني من جراء بيع اهلريوين ومـن              

م ستمائة ألف حبـة     ١٩٦٢األمثلة على ذلك صرف طبيب بريطاين واحد عام         
هريوين، ومل يكن أحد يستطيع حماسبته بناء على القانون الربيطاين وحتت تـأثري             

لربيطانيني استمر تسميم آالف األشخاص بواسطة األطباء حـىت عـام           األطباء ا 
  .م١٩٦٨

واجلدير بالذكر هنا أن شركات األدوية تعترب أكثر الشركات رحباً بعـد              
  .شركات السالح وتبلغ أرباحها السنوية عشرات اآلالف من ماليني الدوالرات

اليـني  ات ودفعت شركات األدويـة آالف امل      روظهرت عقاقري الباربيتو    
للدعاية لتسويقها واملشكلة أن هذه العقاقري مل ختضع للرقابة الدولية إال يف اتفاقية             
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م، لذلك كان استخدامها الطيب حمدود باملقارنة مـع         ١٩٧١املؤثرات العقلية عام    
استخدامها الواسع النطاق ملاليني األشخاص األسوياء األصحاء بدون وصـفات          

دعاية الضخمة هلذه العقاقري بصرف آالف املاليـني        طبية وقام األطباء بناء على ال     
من الوصفات الطبية احملتوية على الباربيتوات اليت تعترب من أخطر العقاقري املسببة            
لإلدمان اجلسمي والنفسي معاً وتركها فجاءة قد يـؤدي للوفـاة، واسـتمرت             

لعشرين، شركات األدوية جتادل عن الباربيتورات حىت اية السبعينات من القرن ا          
عندما اتضح لكل ذي عقل أن شركات األدوية تقوم بالتحريض علـى تعـاطي           

  .الباربيتورات من أجل احلصول على األرباح مستخدمة يف ذلك األطباء

م، ١٩٧٥فقد كان يف بريطانيا نصف مليون مدمن على الباربيتورات عام             
امينات، ففي عام   كما كان لألطباء وشركات األدوية دوراً بارزاً يف نشر االمفيت         

  .م قامت شركة أدوية واحدة فقط بإنتاج مخسني طناً من االمفيتامني١٩٦٦

هلذا فإن الشركات الدوائية الضخمة اليت تكونت يف أوروبا والواليـات             
املتحدة كانت حريصة على إقناع األطباء بأمهية مستحضراا يف معاجلة أمـراض            

 وغريها واستطاعت هذه الـشركات      العصر كالقلق والكآبة واالنتحار واجلنون    
الضخمة بواسطة األحباث املرتبة أن تقنع كثرياً من األطباء بأمهية استخدام هـذه             

  .)١(العقاقري واليت يطلبها املستهلك على نطاق واسع

  

  

  

  

                                           
 .٣١٨-٣٠٧صالبار، حممد علي، املخدرات اخلطر الداهم، مرجع سابق، : انظر  )1(
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 املطلب الرابع

 تسهيلوحتريض املثقفني ورجال السلطة العامة 

 تعاطي املخدرات

 : على تعاطي املخدراتاملثقفنيحتريض : أوال

هناك اجتاه ال ميكن جتاهله يف العامل بأسره يطالب بإخراج التعـاطي مـن               
 ويدعم هذا االجتاه أن التشريعات ال جتـرم االنتحـار أو إصـابة              التجرميدائرة  

الشخص نفسه والعلة يف عدم جترمي االنتحار وإصابة النفس أن من هانت عليـه              
ه التهديد بالعقوبة كما أن العقوبة ال تـصلح وال          حياته أو سالمة جسمه لن مينع     
  .تعاجل مثل هذه احلالة الشاذة

والذين يطالبون بإباحة تعاطي املخدرات غالباً ما يكونوا من أساتذة علم             
 الدكتوراالجتماع والطب النفسي كما يف مصر ومن هؤالء الذين سجلوا آرائهم       

الطب جامعة األزهر فقد طالب     حممد شعالن رئيس قسم األمراض النفسية بكلية        
بإباحة تعاطي احلشيش مث عاد وطالب بإباحة تعاطي مجيع أنواع املخدرات ومن            
علماء االجتماع طالب الدكتور حسن الساعايت بإباحة تعـاطي مجيـع أنـواع           

 واهية ال ميكـن االعتمـاد عليهـا، ويف          وحججاملخدرات وكان هلم مربرات     
رب البعض أن جترمي تعاطي املخدرات غري دستوري        الواليات املتحدة األمريكية اعت   

عن طريق الطعون املقدمة للمحاكم وبعض هذه الطعون مؤسس علـى اعتـداء             
التجرمي على حق الفرد يف استخدام جسمه والذي يدخل يف اخلصوصيات الـيت             

 مؤسس على أن جترمي التعـاطي       ور عدم التدخل فيها والبعض اآلخر     كفل الدست 
 الدولة يف الضبط والبعض اآلخر مؤسس علـى أن جتـرمي            يتجاوز حدود سلطة  
القانوين هلسمان أن نقطة    لى حرية العقيدة، ويف هولندا يرى       التعاطي فيه اعتداء ع   
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البداية يف جترمي تعاطي املخدرات كانت خاطئة بسبب االعتماد علـى القـانون             
 اجلنـائي، وأن    اجلنائي يف االتفاقيات الدولية وإمهال بقية العلوم يف هذا امليـدان          

تدخل الدولة يف جترمي التعاطي لسالمة املتعاطي غري مربر وكاف واألخذ به يعين             
  .أن تقوم الدولة بتجرمي اإلفراط يف تناول الطعام واإلجهاد

وبسبب هذا االجتاه تأثرت قوانني كثري من الدول واألقاليم حنو االجتاه إىل              
  .)١(إباحة تعاطي املخدرات أو أنواع حمددة منها

فقد أباحت هولندا استخدام احلشيش يف النطاق الشخصي كما قامـت             
أربع واليات من الواليات املتحدة األمريكية بإباحة استخدام وحيازة احلشيش يف           

  .)٢(النطاق الشخصي

 ال جترم التعاطي إال إذا أحدث يف صحبة شـخص           قواننيوهناك بعض ال    
منـه، وال   ) ٣٠(ما جاء يف املادة     م ك ١٩٥١آخر ومنها التشريع البولندي لعام      

 وم تعاطي املخدرات إال إذا كـان علنـاً أ         ١٩٢١جيرم القانون البلجيكي لعام     
م فال جيرم إال تعاطي عقاقري      ١٩٧٠بشكل مجاعي، أما التشريع السويسري لعام       

  .اهللوسة

ويالحظ اهتمام هذه التشريعات اليت ال جترم تعاطي املخدرات يف اجلملة             
لى تعاطي املخدرات الذي قد يسبب انتشار عدوى التعاطي مـن           بالتحريض ع 

 ولكـن إباحـة     .)٣(شخص إىل آخر وذلك بإباحة التعاطي سراً وبشكل فردي        
التعاطي حىت وأن كانت مقيدة فهي تؤدي إىل انتشار املخدرات بدون وجود أي             

                                           
-٢٨٩، ص ١عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجـع سـابق، ج             : انظر  )1(

٣٢٤. 
 .٢٤البار، حممد علي، األضرار الصحية للمسكرات واملخدرات واملنبهات، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .٤٠٠ مرجع سابق، صعيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن،: انظر  )3(
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رادع وحسب وجهة نظر الباحث فإن إباحة التعاطي هي حتـريض وتـشجيع             
  .خدراتلتعاطي امل

  

حتـريض رجـال الـسلطة العامـة علـى تعـاطي            : ثانيًا

 :املخدرات إلجياد التلبس هبا

خيضع ضبط األفعال املادية يف جرمية تعاطي املخدرات لكل ما خيضع لـه               
  .ضبط اجلرائم األخرى من قواعد إجرائية

ومن املعروف أنه ليس لسلطة الضبط القضائي أو لسلطات التحقيق بوجه             
 ، ـا ا على ارتكاب أية جرمية لتتمكن من ضبط اجلـاين متلبـس          عام أن حترض  

  : هي)١(ولصحة حالة التلبس باجلرمية البد من توفر ثالثة شروط

  .اكتشاف التلبس باجلرمية بطريقة مشروعة  -١

  .مشاهدة أحد رجال السلطة العامة للجرمية يف حاالت التلبس ا  -٢

  .لذي اصطنع حالة التلبسأال يكون أحد رجال السلطة العامة هو ا  -٣

  

 ما حرض أحد رجال السلطة شخصاً على إحراز املخدر أو تعاطيـه                    فإذا
وقبل هذا الشخص تنفيذ ما حرض عليه من أمر مراعياً صفة من حرضه ومعتقداً              
أن هذا احملرض يريد تشجيعه والتستر عليه، حيث كان يريد يف حقيقـة األمـر               

 على اجلرمية متوافراً وإجراء الضبط باطل بكل        ضبطه متلسباً كان فعل التحريض    
  .)٢(ما يترتب عليه من أدلة

                                           
عبد التواب، محدي معوض، الدفاع والدفوع يف قضايا املخدرات، مكتبة عامل الفكر والقـانون،              : انظر  )1(

 .٦٢م، ص٢٠٠٥طنطا، مصر، الطبعة األوىل، 
 .١٠٥عبيد، رؤوف، شرح قانون العقوبات التكميلي، مرجع سابق، ص: انظر  )2(



 ١٠٨

أما إذا مل يكن هناك حتريض من جانب السلطة العامة على ارتكاب اجلرمية              
وال تدخل يف إجياد حالة التلبس فإجراءات الضبط سليمة حىت ولـو اقتـضت              

ا ذلـك ال    ارعة طامل الضرورة إىل التخفي وانتحال الصفات واصطناع الوسائل الب       
  .)١(يتصادم مع أخالق املهنة أو مع اآلداب العامة

 :تسهيل تعاطي املخدرات: ثالثًا

يقصد بتسهيل التعاطي متكني الغري بدون حق من تعاطي املخدر بـدون              
طريق الراغب  مقابل ويقتضي التسهيل أن يقوم اجلاين بتذليل العقبات اليت تعترض           

ن املتعاطي من حتقيق غايته،     قل اختاذ موقف معني ميكّ    األيف تعاطي املخدر أو على      
       كان طريقه أو مقدار هـذه       ابتقدمي املساعدات املادية أو املعنوية إىل الشخص أي 

املساعدة ومن مث فإن تسهيل التعاطي ينصرف إىل األحوال اليت يعني فيها اجلـاين              
هلا الطبيـب الـذي     شخصاً آخر يف تعاطي املادة املخدرة دون أن يبيعها له ومثا          

 .)٢(يعطي أحد املدمنني تذكرة طبية لصرف مادة خمدرة دون أن يكون مريـضاً            
وكذلك كل من جيهز مكان معني لتعاطي املخدرات ويستوي أن يكون عامـاً             
كاملقهى أو خاصاً كاملرتل ويعد فعل التسهيل على التعاطي من أفعال االشـتراك             

  .)٣(املساعدة يف اجلرمية

، كـصاحب املقهـى الـذي       )٤(تسهيل للتعاطي بفعل سليب   وقد يكون ال    
  .يتغاضى عن بعض رواد حمله من قيامهم بتدخني احلشيش

                                           
رائم املخدرات يف ضوء القضاء والفقه، دار الفكر والقـانون،          حممد، عزت منصور، الدفوع يف ج     : انظر  )1(

 .١١، ص٢٠٠٥املنصورة، مصر، 
 .١٩٤هرجة، مصطفى، جرائم املخدرات يف ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .١٠٣الشواريب، عبد احلميد، جرائم املخدرات، مرجع سابق، ص: انظر  )3(
كافحة جرائم املخدرات يف النظام اإل سالمي وتطبيقـه يف اململكـة            آل معجون، خلود سامي، م    : انظر  )4(

 .١١١العربية السعودية، مرجع سابق، ص



 ١٠٩

وقد يكون تسهيل التعاطي بإدارة مكان ويئته للغري لتعاطي املخـدرات             
واملقصود بإدارة املكان أي اإلشراف على كافة األنشطة اليت تتعلق بتنظيم املكان            

  .وتوجيهه للتعاطي

ما التهيئة فتعين جتهيز املكان باألدوات الالزمة للتعـاطي مثـل اجلـوزة             أ  
 ومثال ذلك الشخص الذي يقـيم       .)١(بالنسبة للحشيش واحلقنة بالنسبة للهريوين    

ومـن صـور تـسهيل      . عرساً يف بيته فيهيئ مكاناً لتعاطي املخدر بغري مقابل        
  . املخدرات تقدمي املادة املخدرة للتعاطي

باملادة املخدرة إىل الغري    ) احملرض( للتعاطي أن يدفع اجلاين      ويقصد بالتقدمي 
لكي يتعاطاها بدون مقابل ويكون التقدمي مباحاً إذا وقع استكماالً حلـق أو أداء              
واجب كما هو الشأن بالنسبة لألطباء والصيادلة يف احلاالت املصرحة هلم فيها،            

 مادياً وإجيابياً يكشف عن     وتقتضي هذه اجلرمية أن يكون اجلاين قد ارتكب فعالً        
 وال يشترط أن يتم التعاطي وإمنا تتم اجلرميـة          .)٢(نيته يف التنازل عن املخدر لغريه     

، ومجيع هذه األفعال تروج لتعاطي املخـدرات وتوسـع مـن            )٣(مبجرد التقدمي 
  .انتشارها مما يزيد الطلب عليها

  

  

  

  

                                           
الشواريب، عبد احلميد، الرباءة يف قضايا املخدرات، مؤسـسة الثقافـة اجلامعيـة، اإلسـكندرية،               : انظر  )1(

 .٧٩م، ص٢٠٠٣
 .١٠٣ابق، صالشواريب، عبد احلميد، جرائم املخدرات، مرجع س: انظر  )2(
رباح، غسان، الوجيز يف قضايا املخدرات واملؤثرات العقلية، منشورات احلليب احلقوقية، بـريوت،             : انظر  )3(

 .١٥٤م، ص٢٠٠٨الطبعة األوىل، 



 ١١٠

  

 املبحث الثالث

 لتحريض  لتجرمي ااملستند الشرعي والقانوني

 على تعاطي املخدرات

  

  : هي مطالبثالثةوفي هذا المبحث 

اطي المخدرات في            المستند الشرعي     :المطلب األول ى تع  لتجريم التحريض عل

  .الشريعة اإلسالمية

ستند   :المطلب الثاني اميالم ى النظ ريم التحريض عل ي  لتج درات ف اطي المخ تع

  .النظام السعودي

االمستند   :المطلب الثالث اطي المخدرات في  نونيالق ى تع لتجريم التحريض عل

  .القانون المصري
  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١١

  

 املطلب األول

لتجرمي التحريض على تعاطي املستند الشرعي 

 املخدرات 

 يف الشريعة اإلسالمية

  

 جيرم التحريض على جرمية تعاطي      نص صريح مل يرد يف الشريعة اإلسالمية        
وضـعية، إال أن قواعـد الـشريعة    املخدرات كما يف بعض األنظمة والقوانني ال    

املوضوعة للعقاب على كل معصية ومنكر كافية لتجرمي هذا الفعـل والعقـاب             
  .عليه

ويعرب عن التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف الشريعة اإلسـالمية             
باالشتراك اجلنائي بالتسبب يف اجلرمية، ويترتب على القاعدة العامة أن الـشريك            

يف جرمية ذات عقوبة مقدرة مل يعاقب ـذه العقوبـة ألن            املتسبب إذا اشترك    
، فجرمية االشتراك بالتسبب )١(العقوبة املقدرة ال تقع إال على الشريك املباشر فقط   

هي من جرائم التعازير يف كل حال سواء اشترك الشريك املتسبب يف جرمية من              
وهذا يفسر لنا   جرائم احلدود والقصاص، أو اشترك يف جرمية من جرائم التعازير           

احلـد أو   اهتمام الفقهاء باالشتراك املباشر ألن الشريك املباشر يعاقب بعقوبـة           
 كلياً بل   إمهاالالقصاص، والفقهاء بالرغم مما سبق مل يهملوا االشتراك غري املباشر           

ما دوـا أي جـرائم القتـل        على  تعرضوا له أثناء حبث اجلناية على النفس أو         
هاء عن االشتراك بالتسبب مبناسبة الكالم عـن القتـل          واجلرح، وما ذكره الفق   

 كاف الستخراج القواعد العامة اليت يبىن عليها أحكام هذا النوع مـن             حواجلر
                                           

 .٥٩الكبيسي، سامي مجيل الفياض، االشتراك يف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص: انظر  )1(



 ١١٢

ن قواعـد االشـتراك     االشتراك يف اجلرائم عموماً وهي ال ختتلف يف جمموعها ع         
  .)١(ث القوانني الوضعيةبالتسبب يف أحد

مية يف القرآن الكرمي والسنة النبويـة       وميكن تطبيق قواعد الشريعة اإلسال      
املطهرة للوصول إىل األساس التشريعي الذي يبىن عليه حكم التحـريض علـى             

  :تعاطي املخدرات على النحو التايل

 :القرآن الكرمي: أوال

هناك نصوص كثرية وردت يف القرآن الكرمي بشأن جترمي االشتراك اجلنائي             
إلنسان من أن يتخذ من غريه عونـاً الرتكـاب          يف اجلرمية والنهي عنها وحتذير ا     

اجلرمية مع الوعيد بالعقاب الشديد يف الدنيا واآلخرة لكل من يشترك مع غـريه              
ـ تو: (، ومن تلك النصوص قوله تعاىل     )٢(على اإلمث واجلرمية   عاون ـ وا ع ـ ى الْ لَ  ربِ

وقْالتولَى وا تعاونلَوا عمِإثْى الو العدان وِونّوا اهللا إِقُاتاهللا ش ديد٣()ابِقَ الع(.  

 :السنة النبوية: ثانيًا

وهي املصدر الثاين بعد القرآن يف الشريعة اإلسالمية، وقد جاء فيها الكثري              
 مل  ولو واعتربته معصية جيوز العقاب عليه    من النصوص اليت حترم املنكر واألمر به        

ال طاعة يف معصية اهللا إمنا الطاعة يف        ( لقوله صلى اهللا عليه وسلم       )٤(ينتج عنه أثر  

                                           
 .٢١١ التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، صعودة، عبد القادر،: انظر  )1(
 .١٧٠الزملي، مصطفى إبراهيم، املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 ).٢(سورة املائدة، آية رقم : انظر  )3(
ـ              : انظر  )4( دة للنـشر،   اجلمال، إبراهيم رفعت، أثر االشتراك يف اجلناية على الـنفس، دار اجلامعـة اجلدي

 .٧٤م، ص٢٠٠٥ط، : اإلسكندرية، د



 ١١٣

على املرء املسلم السمع والطاعة فيما      ( وقوله صلى اهللا عليه وسلم       .)١()املعروف
  .)٢()أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

 التحريض على جرميـة تعـاطي       جترميوخالصة القول يف هذا الشأن أن         
 اإلسالمية مبين على األسس العامة لقواعد الـشريعة الـيت       املخدرات يف الشريعة  

 يعاقبتتسع الستيعابه واألخذ مبفهومه ألا حترم املنكر واألمر به وتعتربه معصية            
، حبيث يشمل كل ما من شأنه       )٣( أثر اآلمث مل ينتج عن ذلك التحريض       ولوعليها  

 سواء كان ذلك بوعد     التأثري على الغري ودفعه حنو إتيان جرمية تعاطي املخدرات        
  .)٤(أو وعيد وإغراء أو غري ذلك ويدخل حتت عنوان املعصية ومن مث العقاب عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                           
 .٦/١٥، م)١٢٢٥(أخرجه مسلم يف صحيحه، رقم   )1(
 .٦/١٥، م)١٢٢٦(أخرجه مسلم يف صحيحه رقم   )2(
 .٢١٩الفاخري، غيث حممود، االشتراك اجلنائي يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص: انظر  )3(
 .٧٤ اجلناية على النفس، مرجع سابق، صاجلمال، إبراهيم رفعت، أثر االشتراك يف: انظر  )4(



 ١١٤

 املطلب الثاني

  لتجرمي التحريض على تعاطي املخدرات النظامياملستند 

 يف النظام السعودي

  

نص النظام السعودي على جترمي التحريض على تعاطي املخدرات بشكل            
 افحة املخدرات واملؤثرات العقليـة؛    يح يف املادة الثالثة من نظام مك      مباشر وصر 

  :حيث جاء فيها ما نصه

  :تعد األفعال اآلتية أفعاالً جرمية

  .ريب املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو تلقيها من املهربني  -١

جلب املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو اسـتريادها أو تـصديرها أو               -٢
نتاجها أو صنعها أو استخالصها أو حتويلها أو استخراجها أو حيازا أو            إ

إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو نقلها أو املقايضة             
ا أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو متويلها أو              

ذا النظام وطبقاً للشروط    التموين ا، إال يف األحوال املنصوص عليها يف ه        
  .واإلجراءات املقررة فيه

  ).٤(زراعة النباتات املدرجة يف اجلدول رقم   -٣

صنع معدات أو مواد أو يبعها أو نقلها أو توزيعها بقصد اسـتخدامها يف                -٤
زراعة املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غري            

  .مشروع

صلة نتيجة ارتكاب أي جرمية من اجلـرائم املنـصوص          غسل األموال احمل    -٥
  .عليها يف هذا النظام



 ١١٥

املشاركة باالتفاق أو التحريض أو املساعدة يف ارتكاب أي من األفعـال              -٦
  .من هذه املادة) ٥، ٤، ٣، ٢، ١(املنصوص عليها يف الفقرات 

، ١(الشروع يف ارتكاب أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف الفقرات              -٧
  .)١(من هذه املادة) ٥، ٤، ٣، ٢

واملتتبع لنص هذه املادة يالحظ بشكل واضح ومباشر جتـرمي االشـتراك              
 بعـد أن    بالتحريض يف جرمية تعاطي املخدرات يف الفقرة السادسة من هذه املادة          

  .جرم فعل التعاطي يف الفقرة الثانية

ـ           رة الثانيـة   كما جرمت املادة أفعاالً تدخل يف مفهوم التحريض يف الفق
  .كتسهيل التعاطي وإهداء املادة املخدرة للغري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 و تـاريخ    ٣٩/نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الـصادر باملرسـوم امللكـي رقـم م             : انظر  )1(

 .هـ٨/٧/١٤٢٦



 ١١٦

 املطلب الثالث

لتجرمي التحريض على تعاطي  القانونياملستند 

 املخدرات 

 يف القانون املصري

  

جيرم التحـريض    املصري نصاً صرحياً      املخدرات  مكافحة يرد يف قانون  مل    
 احلـايل    قانون العقوبات املصري   من) ٤٠( أن املادة    إالعلى تعاطي املخدرات،    

 نصت على أنه يعد شريكاً يف اجلرمية كل من حرض على ارتكاب             م١٩٣٧لسنة  
  .الفعل املكون للجرمية إذا كان هذا الفعل وقع بناء على هذا التحريض

وهذا النص عام يشمل مجيع اجلنح واجلنايات يف القانون املصري مبا فيها              
  .جرمية تعاطي املخدرات

بالنسبة لقانون العقوبات التكميلي وهو القانون املكمل للقانون العـام          أما    
للعقوبات والذي خيتص جبرائم حمددة كجرائم املخـدرات وجـرائم األسـلحة        

 يف قـانون مكافحـة      توالذخائر وجرائم التدليس والغش وغريها، فقد جـاء       
وفقـاً  م و ١٩٦٠لـسنة   ) ١٨٢(املخدرات وتنظيم استعماهلا واالجتار فيها برقم       

 تدخل يف    جترم أفعاالً  م، نصوص ١٩٨٩لسنة  ) ١٢٢(نون رقم   خر تعديل بالقا  آل
لتحريض على جرمية تعاطي املخدرات، حيث ال يـشترط أن يـستعمل            مفهوم ا 

القانون كلمة حتريض للداللة على السلوك الذي ينطوي على دفع آخر لتعـاطي             
رة إىل قصد القانون ومـن      جوهراً خمدراً، ذلك أن الكلمات املترادفة كافية لإلشا       

من قانون املخدرات حيث جرمت تقدمي      ) ٣٤/١(هذه الكلمات ما جاء يف املادة       
  املخدر إىل من مل يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية أو دفعه إىل التعاطي 



 ١١٧

، )١( وسائل اإلكراه أو الغش أو الترغيب أو اإلغراء أو التـسهيل           منبأية وسيلة   
فعال من الظروف املشددة للعقوبة، ومجيعها تدخل يف مفهـوم          واعتربت هذه األ  

  .التحريض على جرمية تعاطي املخدرات

من قانون املخدرات جترمي دفع الغري      ) ١(مكرر  ) ٣٤(كما جاء يف املادة       
بأية وسيلة من وسائل اإلكراه أو الغش إىل تعاطي جوهر خمدر من الكوكايني أو              

ل يف مفهوم التحريض فاإلكراه هنا ليس إكراهاً        ، وتدخل هذه الوسائ   )٢(اهلريوين
مادياً فحسب فاحلاجة إكراه معنوي يدخل يف معىن اإلكراه وهنا يفهم اإلكـراه             
على أنه باملعىن الشامل، إما وسائل الغش فال خالف فيها أـا مـن وسـائل                

  .التحريض سواء كان ذلك باخلديعة أو الدسيسة أو النصح أو اإلرشاد

الً تدخل يف مفهـوم     امن قانون املخدرات أفع   ) ٣٥/٢(ادة  وقد جرمت امل    
التحريض كإدارة ويئة مكاناً للغري لتعاطي املخدرات بغري مقابل أو تـسهيل أو             

  .)٣(تقدمي املخدرات للغري للتعاطي بدون مقابل يف غري األحوال املصرح ا قانوناً

                                           
 .١٤٢هرجه، مصطفى جمدي، جرائم املخدرات يف ضوء الفقه والقانون، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .١٨٨املرجع السابق، ص: انظر  )2(
 .٢٨٩أبو الروس، أمحد، مشكلة املخدرات واإلدمان، مرجع سابق، ص: انظر  )3(
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 الثالثالفصل 

 التحريض بصفته من عناصر االشرتاك اجلنائي يف 

 جرمية تعاطي املخدرات

  :مبحثان  هماوفيه 

شريعة            وسائل ا   :المبحث األول اطي المخدرات في ال ة تع ى جريم لتحريض عل

  .والنظام السعودي والقانون المصري

درات في مخالمسئولية الجنائية للمحرض على جريمة تعاطي ال  :المبحث الثاني

  .الشريعة والنظام السعودي والقانون المصري
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 املبحث األول

 يف الشريعة وسائل التحريض على تعاطي املخدرات

 والنظام السعودي والقانون املصري

 :متهيد

 اجلنائية سواء القدمية منها أم احلديثـة يف         األنظمة والقوانني لقد اختلفت     
عها التحريض اجلنائي على اجلرمية فانقسمت يف       موقفها من الوسائل اليت يتحقق م     

  :ذلك على اجتاهني مها

يأخذ بالتحريض املوصوف، حيـث يـشترط أن يقتـرن           :االجتاه األول
 بدوا وذلك بدافع احلرص    حتريضاًالتحريض بوسائل معينة وحمددة ال يعترب الفعل        

 حريـة   على ضبط األعمال اليت توجب معاقبة فاعليها واحليلولـة دون إطـالق           
 يف التعسف ووصف ما تشاء من األعمال على أـا أعمـال مـشاركة               حملاكما

  .)١(عقابللبالتحريض موجبة 

ومن أبرز األمثلة على هذه التشريعات يف قانون العقوبات الفرنسي الذي             
منه على أن التحريض املعاقب عليه هو الذي يتم بإحـدى           ) ٦٠(ينص يف املادة    
ولة، أو  لتهديد، أو إساءة السلطة، أو الـص      أو الوعد، أو ا   اهلدية،  : الوسائل اآلتية 

  .املخادعة، أو الدسيسة

                                           
تحريض ووضعه يف النظرية العامة للمسامهة اجلنائيـة،        الصيفي، عبد الفتاح مصطفى، االشتراك بال     : انظر  )1(

 .٢١٩مرجع سابق، ص



 ١٢٠

وقـانون عقوبـات    ) ٦٦(كذلك قانون العقوبات البلجيكي يف املـادة          
 يف م١٨٨٣وقانون العقوبات املصري القدمي لـسنة  ) ٦٦(لوكسمبورج يف املادة    

  .)١()٦٨(املادة 

ية اليت تطلق التحريض من القيود فال       يضم التشريعات اجلنائ  : االجتاه الثاين   
تشترط أن يقع التحريض بوسيلة معينة وتطلق للقاضي احلرية الستخالص األثـر            
الفعال للسلوك التحريضي ليمكن اعتباره نشاطاً حتريـضياً يـؤدي إىل وقـوع             

  .اجلرمية

وقـانون  ) ١١١(ومن التشريعات قانون العقوبات اإليطـايل يف املـادة            
) ٢٤(وقانون العقوبات السويسري يف املـادة       ) ٤٦(اين يف املادة    العقوبات اليون 

وقانون العقوبات العراقي والسوري والقطـري وقـانون العقوبـات املـصري            
 ممـا   وبالرغم،  )٣(، ويعد هذا االجتاه الطابع الغالب يف التشريعات العربية        )٢(احلايل

أ املشروعية إال أنه ال  الفردية وإخالله مببدمساسة للحريةقد يتعرض له من نقد يف      
يتيح الفرصة للمحرض من أن يفلت من العقاب ما دام فعله أو قوله قد أدى إىل                

ويف هـذا   . إجياد اجلرمية فكم جمرم فلت من العقاب لعدم وجود نـص حياسـبه            
املبحث سيقوم الباحث بتناول وسائل التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف           

  :ثالثة مطالب هي

وسائل التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف الـشريعة           :لاملطلب األو
  .اإلسالمية

                                           
 .٢٩١أمحد، هاليل عبد الاله، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .١١٠احلديثي، حممد عبد اجلليل، جرائم التحريض وصورها، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
 .٢٨٩ يف التشريعات العربية، مرجع سابق، صحسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية: انظر  )3(
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وسائل التحريض على جرمية تعاطي املخـدرات يف النظـام            :املطلب الثاين
  .السعودي

وسائل التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف القـانون           :املطلب الثالث
  .املصري

 

 املطلب األول

خدرات يف وسائل التحريض على جرمية تعاطي امل

 الشريعة اإلسالمية

  

 كل ما من شأنه التأثري على        على  التحريض يف الشريعة اإلسالمية    يشتمل  
الغري ودفعه حنو إتيان اجلرمية، سواء كان ذلك بوعد أو وعيد أو إغراء أو غـري                
ذلك غري أن الفقهاء رمحهم اهللا حتدثوا عن حاالت معينة يكون فيهـا املباشـر               

رمية دفعاً وتلك احلاالت هي األمر، واإلكراه، والـشهادة،         مدفوعاً الرتكاب اجل  
وبالرغم من ذلك فإن قواعد الشريعة وأسسها العامة        . )١(وإصدار األحكام ظلماً  

ال حتول دون اعتبار التحريض قائماً بوسائل أخرى كاخلديعة والدسيسة أو اهلدية            
ع اجلاين الرتكاب   أو الوعد أو استغالل السلطة والنفوذ أو أي وسيلة أخرى تدف          

  .اجلرمية

ويف هذا املطلب سيتناول الباحث احلاالت اليت ميكن أن تكون حتريـضاً              
على جرمية تعاطي املخدرات وفقاً للمفهوم اإلسالمي حيـث أنـه ال يتـصور              
التحريض على تعاطي املخدرات بشهادة الزور وإصدار األحكام ظلمـاً، إال أن            

                                           
الفاخري، حممود غيث، االشتراك اجلنائي يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالقـانون الوضـعي،              : انظر  )1(

 .٢٢٠مرجع سابق، ص
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 مفهوميهمـا ه والذي ميكن أن يندرج حتت       ذلك ممكن مع حاليت األمر واإلكرا     
وسائل أخرى تأخذ ا بعض التشريعات اجلزائية باعتبارها من وسائل التحريض           

  :كإساءة السلطة أو الصولة، وسيتم إيضاح ذلك من خالل فرعني مها

 :التحريض باألمر: الفرع األول

بالضرب ه اخلوف    دائماً يلزم مع   ، فاإلكراه ختتلف حالة األمر عن اإلكراه      
 اخلوف من مثل هذه     ال مثالً، أما األمر فال يلزم معه      أو احلبس أو القتل أو أخذ امل      

، كما أن   )١(األشياء وباجلملة فحيثما كان اإلكراه كان معه اخلوف خبالف األمر         
األمر ال يؤثر على اختيار املأمور فيكون يف وسعه أن يأيت اجلرمية أو يتركها، أما               

  .ن اإلكراه يؤثر على اختيار املكرهاإلكراه فليس كذلك أل

 ذا سلطان على املأمور كسلطان األب على ولده الـصغري           اآلمروإذا كان     
 درجة اإلكراه، وإذا مل يكن املأمور صغرياً وال         األمرواملعلم على تلميذه فقد يبلغ      
حتريضاً عادياً قـد    إال   عليه سلطان فليس األمر      لآلمرمعتوهاً وال جمنوناً ومل يكن      

  . ينتج أثره وقد ال ينتجه

 بني املميز وغريه، فإن كـان       لآلمرويفرق الفقهاء يف حالة وجود سلطان         
لآلمر ولو أنه مباشر اجلرميـة      املأمور غري مميز وال ميكنه أن خيالف األمر فهو أداة           

  .)٢( هو املباشر هلا و ال يعترب يف هذه احلالة شريكاً بالتسببويعترب اآلمر

تعاطي املخدرات يعد من وسائل التحريض      بقول بأن األمر    وبذلك ميكن ال    
على تعاطيها يف الشريعة اإلسالمية فرجل الدين الذي يأمر أتباعه لتعاطي عقـار             

 وكـذلك   تدعمه سلطته لذي  خمدر يعترب فاعالً جلرمية تعاطي املخدرات باألمر ا       
ل يف هذا من    الزوج على زوجته واألب على أبنائه واملعلم مع تالميذه وأيضاً يدخ          

                                           
 .٢٣٦املرجع السابق، ص: انظر  )1(
 .٢١٧ضعي، مرجع سابق، صعودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الو: انظر  )2(
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 منه أما من يأمر شخص      ليسخريأمر شخصاً معتوهاً أو جمنوناً بتعاطي املخدرات        
 يف جرميـة    واشتراكاً ليس عليه سلطة بتعاطي املخدرات فهذا يعترب حتريضاً          عاقالً

  .التعاطي بالتسبب

 :التحريض باإلآراه: الفرع الثاني

 الفقهاء بأنه فعـل     عرفت الشريعة اإلسالمية اإلكراه من خالل آراء بعض         
يفعله اإلنسان بغريه فيزول رضاه أو يفسد اختياره، أو بأنه فعل يوجد من املكرِه              

 معىن يصري به مدفوعاً إىل الفعل الذي طلب منـه،           -أي املكره -حيدث يف احملل    
 الرضا ويفسد االختيار، وهو ما خيف       يعدمويف الشريعة نوعان من اإلكراه نوع       

 الرضـا وال يفـسد      يعدملجئاً، ونوع   إكراهاً تاماً أو م   فيه تلف النفس ويسمى     
االختيار وهو ما ال خياف فيه التلف عادة كاحلبس والقيد ملدة قصرية والـضرب              

واإلكراه يصح أن   . الذي ال خيشى منه التلف ويسمى إكراهاً ناقصاً أو غري ملجئ          
لتهديـد   يكون مادياً ويصح أن يكون معنوياً، فاإلكراه املادي هو مـا كـان ا             

والوعيد واقعاً، أما اإلكراه املعنوي فهو ما كان الوعيد والتهديـد فيـه منتظـر               
  .)١(الوقوع

  :ويشترط لوجود اإلكراه يف الشريعة اإلسالمية توفر الشروط التالية

أن يكون الوعيد ملجئاً، أي مستضر به ضرراً كبرياً وتقدير ذلك مسألة              : أوالً
أخرى فالضرب اليسري يف حق مـن ال        موضوعية ختتلف من حالة حلالة      

يبايل به ليس إكراهاً ولكنه يعترب إكراهاً يف حق ذوي املروءات خصوصاً            
  . وشهرة يف حقهوعضالةأن كان على الوجه يكون إخراقاً بصاحبه 

                                           
 .٣٣٠-٣٢٩عودة، املرجع السابق، ص: انظر  )1(



 ١٢٤

 فـإن   ، مل يستجب املكره   إنأن يكون الوعيد بأمر حال يوشك أن يقع           :ثانياً
 إكراه ألن املكره لديه من الوقت ما        كان الوعيد بأمر غري حال فليس مثة      
  .يسمح له حبماية نفسه مما هدد به

أن يكون املكره قادراً على حتقيق وعيده ألن اإلكـراه ال يتحقـق إال                :ثالثاً
  .بالقدرة

أن يغلب على ظن املكره أنه إذا مل جيب إىل ما دعي إليه حتقق ما أوعد                  : رابعاً
اد فيما أوعد به مث أتـى الفعـل ال          ه غري ج  به، فإن كان يعتقد أن املكرِ     

  .)١(يعترب مكرهاً

وتتميز الشريعة اإلسالمية عن التشريعات األخرى يف هذه املسألة أا جتعل             
 األخـرى أن   التـشريعات  بينما القاعدة يف     ،اإلكراه مبيحاً لبعض األفعال احملرمة    

ال الـيت يبيحهـا      والواقع أن األفع   .اإلكراه ال يبيح الفعل وإمنا يرفع العقوبة فقط       
ضرراً مبـن   فيها  اإلكراه يف الشريعة حمدودة وقد حرمت هذه األفعال أصالً ألن           

يأتيها كأكل امليتة وشرب اخلمر وتعاطي املخدرات فجميعهـا تـضر بـصحة             
متعاطيها قبل كل شيء فهي أفعال حمرمة ملصلحة الفاعل فكان من العدل أن تباح       

  .)٢( بالفاعلإذا أدى حترميها إلحلاق ضرراً كبرياً

وعلى هذا فإن تعاطي املخدرات حتت تأثري اإلكـراه يف الـشريعة وارد،               
حيث أن بعض هذه العقاقري املخدرة قد يستخدم لالنتقام أو السيطرة على إرادة             
من استخدمت عليه وخصوصاً اهلريوين الذي يسبب اإلدمان الـسريع ملتعاطيـه            

 يستطيع أن يـتخلص منـه إال        وحيدث معه اإلدمان اجلسمي والنفسي الذي ال      

                                           
الفاخري، حممود غيث، االشتراك اجلنائي يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالقـانون الوضـعي،              : انظر  )1(

 .٢٢٣مرجع سابق، ص
 .٣٣٣ع سابق، صعودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، مرج: انظر  )2(
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بعالج مكثف يف مصحة نفسية متخصصة يف ذلك وقد ميتد عالجه ألسابيع، وقد             
 شـخص   بتقييد كأن يقوم شخص     ،يكون اإلكراه على تعاطي املخدرات مادياً     

آخر أو ديده بالسالح ومن مث حقنه باهلريوين لعدة مرات حـىت يبـدأ هـذا                
نتيجة إدمانه عليه، وقد يكون التحـريض       الشخص بطلب العقار من تلقاء نفسه       

 يتعـاط  مل   إنعلى تعاطي املخدرات معنوياً كأن يهدد الفاعل تك عرض أهله           
ألن اإلكراه ملجئـاً    املخدر ويف كال احلالتني يعد املكره فاعالً معنوياً ال حمرضاً           

 كأن يهدد بفضح    ملجئغري   بالتسبب إذا كان اإلكراه      شريكاًويكون حمرضاً أي    
  . بوسيلة اإلكراهحتريض املخدر معه فهذا يتعاط بينهما ميس شرفه إذا مل رٍس
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 املطلب الثاني

وسائل التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف النظام 

 السعودي

  

مل حيدد املنظم السعودي يف أنظمته اجلنائية وسائل معينة للتحريض علـى              
 إال أن هـذه الوسـائل       ، الشأن لسلطة القـضاء    اجلرمية، فاألمر متروك يف هذا    

التحريضية على جرمية تعاطي املخدرات من وجهة نظر املنظم السعودي ال خترج            
من نظام  ) ٣٨(عن حالتني مها الترغيب والترهيب، كما جاء ذلك يف نص املادة            

بأن  ٢/د حيث نصت هذه املادة يف الفقرة        افحة املخدرات واملؤثرات العقلية؛   مك
إذا استغل اجلاين يف ارتكاب جرميته أحداً ممن        : (وبة تشدد يف احلاالت اآلتية    العق

 يف ذلك قاصـراً، أو قـدم        استخدميتوىل تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو          
 خمدراً أو باعه إياه أو دفعه إىل تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيـب أو                لقاصرٍ
  ).الترهيب

لة بعينها للدفع على تعاطي املخدرات وجاءت       ويف هذا النص مل حتدد وسي       
 اإلغـواء   الذي يدخل يف مفهومه   الوسائل عامة تندرج حتت حالتني مها الترغيب        

 واحلالة الثانية حالة الترهيـب      ، واإلرشاد والنصيحةواإلغراء واخلداع والدسيسة    
  .الذي يدخل يف مفهومها التهديد والوعيد واإلكراه



 ١٢٧

  

  

  

  

 

 املطلب الثالث

 التحريض على جرمية تعاطي املخدرات يف وسائل

 القانون املصري

  

 يف القـانون    اجلنائيويف هذا املطلب سيتناول الباحث وسائل التحريض          
وذلـك وفقـاً    املصري باعتبارها أمثلة لوسائل التحريض على تعاطي املخدرات         

   اح القانون املصري وما قررته حمكمة النقض املصرية مـن          للرأي الراجح لدى شر
، وذلك يف ثالثة أن التحريض اجلنائي ال يقع إال بواحدة أو أكثر من هذه الوسائل   

  )١(:فروع هي

التحريض على تعاطي املخـدرات بوسـائل       : الفرع األول 

 :الرتغيب

من الوسائل اليت اعتمدا بعض التشريعات اجلزائية ما تستطيع بتأثريها أن             
فعه إىل ارتكاا وقد اعتمدت يف       اجلرمية يف ذهن احملرض ومن بعد تد       فكرةختلف  

 أو أي شيء    نقدذلك إىل ترغيبه بشكل جيعله أسرياً ملا عرض عليه أو سلم له من              

                                           
الصيفي، عبد الفتاح مصطفى، االشتراك بالتحريض ووضعه يف النظرية العامة للمسامهة اجلنائيـة،             : انظر  )1(
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 احملرض عليه، وسيتناول الباحث أهـم هـذه         الفعلذو قيمة تتناسب مع جسامة      
  :الوسائل من خالل ثالثة نقاط هي

 :التحريض باهلدية: الوسيلة األوىل

ية البد أن تكون له قيمة مادية أو معنوية فالقيمة          أن ما يصح أن يكون هد       
املادية تتجلى يف املبالغ النقدية أو بديالا من األشياء اليت ميكن االنتفاع ا سواء              
أكانت مما يؤكل أم يشرب أم يلبس أم يستغل ألي غرض دون حتديـد، فقـد                

 يكـون   تكون اهلدية مادة خمدرة، وعلى ذلك تكون قيمة اهلدية وما يـصلح أن            
وسيلة حتريض مسألة نسبية ختتلف من شخص ألخر ومن مادة تعطى إىل مـادة              

  .أخرى حتقق اهلدف نفسه

وميكن القول أن هناك مؤشرات ميكن االستعانة ا يف حتديد مقدار تـأثري               
احملرض ا أو عدم تأثره فقد يتحقق إعطاء اهلدية ولكنها غري متـوفرة لـضآلة               

إ ليه وأهم هذه املؤشرات هي الثقافة واجلهل والذكاء         قيمتها أو ملركز من سلمت      
 والفقر وإىل غري ذلك من األمور اليت        والغىنومدى التزام الشخص مببادئ الدين      

يمة املعنوية فتتجلى يف املـواد      ن تقرر مدى تأثر احملرض من عدمه، أما الق        ميكن أ 
 مـادة الطـني      من معدن ردئ أو من     أثريةليت هلا قيمة معنوية كأن تكون قطعة        ا

فهذه األمور التافهة يف القيمة املادية قد تعكس قيمة معنوية يف نفس احملرض جتعله              
ـ               ة يقع أسري تلك اهلدية فيندفع إىل ارتكاب اجلرمية وهي يف الوقت نفـسه عدمي

، وهذا ما أدى إىل أن يكـون القاضـي يف           القيمة أو ضئيلتها لدى شخص آخر     
ون تلك اهلدية قد أثـرت يف احملـرض         مركز يتحمل من خالله عبء إثبات ك      

فارتكب جرمية من عدمه وهو يف هذا اال يسترشد باملؤشـرات الـيت سـبق               
  .)١(ذكرها

                                           
 .١١٦احلديثي، حممد عبد اجلليل، مرجع سابق، ص: انظر  )1(



 ١٢٩

 :التحريض بالوعد: الوسيلة الثانية

ويقصد بالوعد التزاماً بإعطاء شيء بعد وقوع الفعل احملرض عليه من قبل              
  .الشخص احملرض عليه وبتأثري ذلك الوعد

 بكل ما تصح به اهلدية من أموال وأشياء ينتفع ا، ولكنـها        ويصح الوعد   
 يف اهلدية    ما بعد وقوع اجلرمية بينما يشترط      تتميز عن اهلدية بأا مؤجلة األداء إىل      

أن يتم قبضها قبل بدء الفاعل بالتنفيذ على أن ذلك ال مينع من معاقبة من يستلم                
وعد باعتبارها جرمية قائمـة     هدية بعد ارتكاب اجلرمية دون أن تكون مسبوقة ب        

  .)١(بذاا ولكنها ال تعترب حتريضاً

ويف كل هذه األحوال اليت يقع فيها التحريض بالوعد أو اهلدية ال تكـون                
للمحرض سلطة على احملرض بل أما يتساويان يف جرمهما ولـذلك جيـب أن              

له األخر،  يتحمل كل منهما العقوبة املناسبة جلرمه بدون أن يسأل أحدمها عما فع           
وأن كان التحريض باهلدية أو بالوعد قد يصل أحياناً إىل حد التـأثري يف حريـة                
االختيار لدى احملرض وذلك إذا كانت اهلدية قد بلغت يف قيمتـها حـداً مـن                

 جماالً أمام الشخص لالختيار بني ارتكـاب اجلرميـة أو عـدم             ال يدع الضخامة  
  .)٢( ضخماً من املالارتكاا أو كان الوعد متضمناً دفع مبلغاً

ومن خالل ما سبق ذكره عن اهلدية أو الوعد فيمكن القول باسـتخدام               
هذه الوسيلتني للتحريض على تعاطي املخدرات وذلك باستغالل حاجة املتعاطي          
للنقود للحصول على املخدر ويتم حتريضه على جرائم  أخـرى اقتـصادية أو              

                                           
 .٣١٧ادوب، أمحد علي، التحريض على اجلرمية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
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 احلشيش واألفيون لرشوة بعـض  جنائية، كما أن املخدرات قد تستخدم وخاصة  
  .)١(ذوي النفوس الضعيفة من املتعاطني الذين يشغلون مراكز وظيفية معينة

من قانون مكافحة املخدرات وتنظيم اسـتعماهلا       ) ٣٥(وقد نصت املادة      
لـسنة  ) ١٢٢(م املعدل بقـانون رقـم       ١٩٦٠لسنة  ) ١٨٢(واالجتار فيها رقم    

قة املؤبدة وبغرامة ال تقل عن مخـسني        يعاقب باألشغال الشا  (م على أنه    ١٩٨٩
ألف جنية وال تتجاوز مائيت ألف جنيه كل من سهل أو قدم للتعاطي بغري مقابل               

 وتقوم هذه اجلرمية مبجرد التقدمي      )جوهر خمدراً يف غري األحوال املصرح ا قانوناً       
ـ     طر نشاط إجيايب من احملرض وال يشتر      وللتعاطي وصد  ا  التعاطي لقيام اجلرمية إمن

  .)٢(جلرمية مبجرد التقدميتتم ا

 

 :التحريض بالرهان: الوسيلة الثالثة

تتفق حالة الرهان مع صورة الوعد باهلدية يف أن كلتيهما وسيلتان حتريض              
جتعالن من احملرض شريكاً يف اجلرمية كما تتفقان من حيث الغرض والنتيجـة يف              

د املنفذ بإعطائه إياه إذا ما      كلتا احلالتني يعرض احملرض شيئاً ذا قيمة حمسوسة ويع        
ارتكب جرميته ولكنهما خيتلفان يف ترمجة ذلك الوعد إىل واقع إجرامي، ففـي             
حالة الوعد يشترط أن يوافق املنفذ صراحة على القيام بارتكاب اجلرمية قبل البدء             
ا ويكون عاملاً ا، أما حالة الرهان فإا تقوم على نوع من التحدي واإلثـارة               

احملرض إىل جانب األطماع املادية خلف كسب الرهان مما يـؤدي إىل            للشخص  
  .)٣(ارتكاب اجلرمية

                                           
 .٣٥٨عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .١٩٤هرجة، مصطفى جمدي، جرائم املخدرات يف ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص: انظر  )2(
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 ١٣١

فالشخص الذي يراهن غريه على تعاطي عقاقري خمدرة أو مهلوسة ـرد              
التحدي واإلثارة فيندفع احملرض للتعاطي إرضاء ملن حرضه وكسباً ملا عرض عليه            

التخاذل، يعد فعله حتريضاً على تعاطي      وتأكيداً لكرامته خمافة أن يتهم باجلنب أو        
  .املخدرات بوسيلة الرهان

التحريض على تعاطي املخدرات بوسائل     : الفرع الثاني 

 :الرتهيب

أن وسائل التحريض ختتلف من حيث شدة تأثريها تبعاً للظروف اليت حتيط              
 باجلرمية أو الصفات اليت عليها احملرض أو الفاعل األصلي هلا، فقد جيد احملـرض             
وسائل ترغيب مل جتد نفعاً يف دفع احملرض على اجلرمية لعدم حاجته إىل املـال أو                

 به مما حيمله إىل اسـتعمال وسـائل         غريهل احملرض أن ي   واملخدر أو أي شيء حا    
احملرض ودفعه إىل اجلرمية كأن يتبع وسـيلة التهديـد          أخرى يستطيع ا إرهاب     

أو نفوذه وتتميز هـذه الوسـائل       إلكراهه على ارتكاا أو يستعمل معه سلطته        
بوضوح سيطرة إرادة احملرض على الشخص احملرض مما جيعل احملرض أسرياً إلرادة            
احملرض فيأمتر ا ويندفع إىل ارتكاب اجلرمية وسيتناول الباحث أهم هذه الوسائل            

  :يف نقطتني مها

 :التحريض بالتهديد واإلآراه: الوسيلة األوىل

ك إرادتني تسيطر أحدامها على األخرى فيـؤدي        ويقصد بالتهديد أن هنا     
ذلك إىل أن يرتكب الفاعل اجلرمية احملرض عليها خوفاً مما سيحل به فيما لو أمتنع               
عن ارتكاا، وبالرغم من أن معظم التشريعات اجلزائية قد جاءت خاليـة مـن              

دد ـله وال شكل حم   تعريف التهديد إال أن البعض يرى عدم وجود طبيعة معينة           
 يقع إال به ويكفي لكي يكون الفعل ديداً أن ينطوي على نية إحلـاق األذى                ال



 ١٣٢

مبن وجه إليه أو بأشخاص آخرين يهمه أمرهم مما جيعله قائماً عندما تقوم القناعة              
  .)١(لدى القاضي بأن التحريض كان نتيجة لذلك التهديد وبسببه

 باإليعاز والتهديـد    أما اإلكراه فيقصد به محل الغري على فعل والدعاء إليه           
وقد يكون اإلكراه مادياً أو معنوياً وخيتلف التهديد الذي يقوم بـه االشـتراك              
بالتحريض عن اإلكراه يف أن األخري ال ميكن مقاومته بعكس األول الذي يكون             
من املمكن مقاومته ولكن مع حتمل بعض األضرار إذا شاء املهـدد أن يتجنـب               

كراه يقف كل منهما على طـرف يف مواجهـة          ارتكاب اجلرمية، فالتهديد واإل   
اآلخر، وإذا رجحت كفة اإلكراه كان معىن ذلك أن الشخص قد فقد حريته يف              
التصرف وليس أمامه مفر من أن يرتكب اجلرمية فهو هنا مكره وبالتايل ال يكون              
مسئوالً عن اجلرمية ويسأل من صدر منه اإلكراه باعتباره فاعالً ال شريك، أما إذا              

ت كفة التهديد فإن املهدد يكون باخليار بني أن يرتكـب اجلرميـة أو ال               رجح
يرتكبها، فإذا ارتكبها عد فاعالً هلا واملهدد شريكاً له بالتحريض، فالتفرقة بـني             

  .)٢(اإلكراه والتهديد تتم بالرجوع إىل مدى تأثر اإلرادة بالتهديد املوجه إليها

  :ومما سبق يتضح أن التهديد يتميز باآليت

 أن  فيـصح ال يشترط أن يكون موضوع التهديد أمراً غري مشروعاً            :أوالً
يكون موضوعه أمراً مشروعاً كاإلبالغ عن أمر مستوجب العقوبـة          

ة أخرى يريدها احملرض أو أن يهـدده        بقصد دفعه إىل ارتكاب جرمي    
  .بإفشاء سر ميس مسعته أو شرفه

 الشخص املهدد فقـد     ال يشترط أن يكون التهديد موجهاً إىل نفس         :ثانياً
يكون التهديد بإحلاق األذى بأشخاص آخرين حيدث نفـس األثـر           

                                           
 .١٢٥احلديثي، حممد عبد اجلليل، املرجع السابق، ص: انظر  )1(
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 ١٣٣

الذي حيدثه التهديد بإحلاق األذى باملهدد نفسه أو أن يكون التهديد           
  .موجهاً إىل مال يعود للمهدد

ال يشترط أن يكون الضرر املهدد به مؤكداً فيكفي أن يكون املهدد              :ثالثاً
د هذا اخلطر وأن هذا التهديـد سـوف         يعتقد بطريقة معقولة وجو   

  .يتحقق

 ومباشرة فـاحملرض    حاالًال يشترط أن يكون الضرر املهدد به سيقع           :رابعاً
يعترب مسئوالً حىت ولو كان قد صرح بأنه سيلحق باملهـدد ضـرراً             
بعيداً أو ضرراً قريباً احلدوث طاملا أن هذا التهديد كـان سـبباً يف              

  .وقوع اجلرمية

القصد لدى املهدد يف التأثري يف إرادة املهدد لكي يكون التهديد           توفر    :خامساً
معاقباً عليه والقصد املطلوب يف هذه احلالة ليس هو القصد املتجه إىل         

على ارتكاب االعتداء املهدد به وإمنا القصد اخلاص بتسبيب الضغط          
إرادة الشخص املهدد جيعله يعتقد أن ضرراً سيصيبه إذا مل يرتكـب            

  .)١(املطلوبة منهاجلرمية 

وميكن أن نستخلص مما سبق بأن التهديد قد يكون بوسائل خمتلفة ماديـة               
أو معنوية مجيعها دف التأثري يف إرادة الفاعل الرتكاب اجلرمية فالعشيق الـذي             

 املخدرات معه للحصول على     إذا هي مل تتعاطَ   يهدد عشيقته بفضح سر عالقتهما      
باإلكراه املعنوي على تعاطي املخدرات وقد يكـون        املتعة واإلثارة يعترب حمرضاً     

اإلكراه مادياً كأن يقيد أو يهدد بالسالح ويتم حقنه مبادة اهلريوين مثالً، لالنتقام             
من هذا الشخص وإذالله بالسيطرة عليه باإلدمان، حيث جاء تشديد العقوبة يف            

ـ             تعماهلا مثل هذه احلاالت يف القانون املصري ملكافحة املخـدرات وتنظـيم اس

                                           
 .٣٢٩-٣٢٦املرجع السابق، ص: انظر  )1(
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لـسنة  ) ١٢٢(مكرراً مضافة بالقانون رقـم      ) ٣٤(واالجتار فيها فجاءت املادة     
يعاقب باإلعدام وبغرامة ال تقل عن مائة ألف        : (م حيث جاء فيها ما نصه     ١٩٨٩

جنيه وال تتجاوز مخسمائة ألف جنيه كل من دفع بغريه بأية وسيلة من وسـائل               
لكوكايني أو اهلريوين أو أي مـن       اإلكراه أو الغش إىل تعاطي جوهر خمدر من ا        

 وهي مجيعها مواد خمـدرة      ))١(املواد الواردة يف القسم األول من اجلدول رقم         
  .ذات خطورة شديدة

وسـائل  مكرر يف القانون املصري ملواجهة استعمال       ) ٣٤(وجاءت املادة     
اهر اإلكراه أو الغش يف دفع الغري أياً كان سنه إىل تعاطي األنواع اخلطرة من اجلو              

املخدرة كاهلريوين والكوكايني حلماية اتمع ملا قد يتعرض له من حماوالت تدمري            
قيم و طاقات مواطنيه بدفعهم ولو بغري قصد االجتار إىل تعاطي تلك األنواع اليت              

  .يتحقق إدماا بصورة أسرع كثرياً عن غريها

 يف  تـدخل واإلكراه هنا ليس إكراهاً مادياً فحسب فاحلاجة إكراه معنوي            
 فاإلكراه قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً وختتلف جرمية          ، اإلكراه الشامل  مفهوم

دفع الغري إىل التعاطي عن جرمية تقدمي املخدر للتعـاطي يف أن الـركن املـادي                
للجرمية األوىل ال يكتمل إال بإقدام الغري على تعاطي اجلوهر املخدر فإذا وقعـت              

لتعاطي بوسيلة اإلكراه مـثالً، دون حتقـق النتيجـة          اجلرمية عند حد الدفع إىل ا     
اإلجرامية املتمثلة يف فعل التعاطي كما لو ضبط اجلاين حال ديده للغري بتعاطي             
خمدر أو خاب أثرها نتيجة استنفاذ اجلاين لنشاطه اإلجرامي بوسيلة اإلكراه دون            

  .)١(جلرميةأن حتدث عملية التعاطي فإنه ال توافر إال جمرد الشروع يف هذه ا

التحــريض بإســاءة الــسلطة أو : الوســيلة الثانيــة

 :الصولة
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 ١٣٥

 يكون هناك سلوك ملن هو يف مركـز        أن   الصولةيقصد بإساءة السلطة أو       
أعلى اعترب بسببه شريكاً بالتحريض مع من دفعه الرتكاب جرمية معينة حيـث             

ا أثر يف   يكون بذلك قد أساء استعمال العالقة القائمة بينه وبني ذلك الشخص مم           
  .نفسيته مبا يضعف إرادته بشكل واضح فاندفع إىل ارتكاب اجلرمية

 أن السلطة تكون برابطة شرعية أو قانونيـة         والصولةوالفرق بني السلطة      
كما لألب من سلطة على ابنه وما للزوج من سلطة على زوجته أو الرئيس على               

 دون أن يكون هلا سند       فهي العالقة اليت حيددها واقع احلال      الصولةمرؤوسيه أما   
شرعي أو قانوين كسلطة رجل الدين على أتباعه حيث تكون عالقـة روحيـة              

 والصولةمن السلطة   ، وهلذا أن كالً     اآلمرتستند إىل املركز الديين لذلك الشخص       
يستند إىل قوة تأثري نفسية على إرادة الفاعل يشترط أن تكون واضـحة بغـض               

يأمر زوجته بتعاطي املخدرات يعترب حمرضـاً       فالرجل الذي   . )١(النظر عن مصدره  
 السلطة ورجل الدين الذي حيرض أتباعه على تعاطي خمدر يعتـرب            إساءةبوسيلة  

  .الصولةحمرضاً بوسيلة إساءة 

التحريض على تعاطي املخدرات بوسائل     : الفرع الثالث 

 :اإليهام

وجيهـه  يقصد بوسائل اإليهام الوسائل اليت توهم املقابل حبسن اجلرمية وت           
 الغرم لديه جتاهها، ففـي      وختلفحنوها بأي خدعة أو دسيسة تدفعه إىل اجلرمية         

خر بأن ما يقدم عليه سيعود بالفائدة الكبرية        م احملرض شخصاً آ   هذه الطريقة يوه  
والسمعة احلسنة وقد يصور له بأن ذلك الفعل غري معاقب عليه وسيقوم الباحث             

  :بتناول هذه الوسائل يف نقطتني مها

 :التحريض باملخادعة والدسيسة: لوسيلة األوىلا
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وتشمل عبارة املخادعة والدسيسة مجيع احليل وطرق الغـش واخلـداع             
لكوا عبارة عامة يدخل حتتها التحريض على أي شكل وقع فيصح أن تكـون              
اخلزعبالت واحليل اخلبيثة واألكاذيب والغش وغريها من املخادعـة والدسيـسة           

إىل خلق حالة من الغلط يف ذهن الـشخص لدفعـه إىل            فجميعها وسائل دف    
ارتكاب اجلرمية، وهذا اخلداع ميكن أن يقوم يف احلالة اليت يغش فيهـا احملـرض               

 أو أنه ليس    حمرماًالفاعل يف الطبيعة القانونية أو األخالقية للفعل فيقنعه بأنه ليس           
الشرف أو إيهامه ضمان    جمرماً أو أنه مما تأمر به األخالق أو العقيدة أو مما يفرضه             

  .)١(أكيد بأن أي عقاب ال ميكن أن يناله

ومما سبق ميكن القول بأن وسيلة املخادعة والدسيسة من الوسـائل الـيت               
ميكن استخدامها للتحريض على تعاطي املخدرات فقد يدفع احملرض غريه علـى            

كون هـذه   تعاطي املخدرات إلقناعه بالفائدة اليت ستعود عليه بعد تعاطيها فقد ت          
الفائدة جنسية أو ذهنية أو جسدية كاحملرض غريه على تعاطي الكوكايني لزيادة            

  .املتعة اجلنسية

 :التحريض بالنصيحة: الوسيلة الثانية

النصيحة ال تعين احلث على ارتكاب اجلرمية أو التنبيه إىل ارتكاا ولكنها              
كفـل التوصـل إىل     تشمل إىل جانب ذلك اإلقناع واإلرشاد إىل الوسائل اليت ت         

ارتكاا وال تقل خطورة النصيحة عن غريها من وسائل التحريض نظراً لفاعليـة             
أثرها النفسي والذهين يف األشخاص املوجهة إليهم سيما من كان لديه اسـتعداد             
فكري لتقبلها والتأثر ا فقد ال يستطيع التمييز بسهولة بني نتائج أعماله الضارة             

  .)٢(أو النافعة
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ررت حمكمة النقض املصرية على أنه يكفي أن يصدر من احملرض من            وقد ق   
األقوال أو األفعال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه إىل جرم، فإذا كانت النـصيحة              
قد أدت إىل دفع الفاعل إىل ارتكاب اجلرمية فإن ما صدر عنه يعترب حتريضاً جيعله               

بتعاطي احلبوب املنـشطة    ، كالذي ينصح غريه     )١( بالتحريض االشتراكمعاقباً عن   
  .لتساعده يف الدراسة والتحصيل العلمي
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 املبحث الثاني

على جرمية تعاطي للمحرض املسئولية اجلنائية 

 والقانون املخدرات يف الشريعة والنظام السعودي

 املصري

  :ثالثة مطالب هيبحث مالوفي هذا 

اطي المخدرات في        لمحرض على جر  الجنائّية ل مسئولية  ال  :المطلب األول ة تع يم

  .الشريعة اإلسالمية

اطي المخدرات في         لمحرض  الجنائّية ل مسئولية  ال  :المطلب الثاني ة تع على جريم

  .النظام السعودي

اطي المخدرات في         لمحرض  الجنائّية ل مسئولية  ال  :المطلب الثالث ة تع على جريم

  .القانون المصري
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 ١٣٩

 املطلب األول

رض على جرمية تعاطي املخدرات لمحاجلنائية لسئولية امل

 يف الشريعة اإلسالمية

  

يقصد باملسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية أن يتحمل اإلنسان نتـائج             
األفعال احملرمة اليت يأتيها خمتاراً وهو مدرك ملعانيها ونتائجها، فمن أتى فعالً حمرماً             

 عن فعله ومن أتـى فعـالً        وهو ال يريده كاملكره أو املغمى عليه ال يسأل جنائياً         
حمرماً وهو يريده ولكنه ال يدرك معناه كالطفل وانون ال يسأل أيضاً عن فعله،              

أن يـأيت   :  أوهلـا  عة اإلسالمية تقوم على ثالثة أسس     فاملسئولية اجلنائية يف الشري   
أن يكـون الفاعـل     : أن يكون الفاعل خمتاراً، ثالثها    : اإلنسان فعالً حمرماً، ثانياً   

، فإذا وجدت هذه األسس الثالثة وجدت املسئولية اجلنائية وإذا انعـدم            مدركاً
ولتمييز مسئولية اجلاين عن أفعاله البد مـن متييـز األفعـال      . )١(أحدها انعدمت 

  .املتصلة باجلرمية، إذ أن هذه األفعال ال تعدو أن تكون فعالً من ثالثة

ة وكان علة للجرمية    أوهلا املباشرة وهو ما أحدث اجلرمية بذاته دون واسط          
كمتعاطي املخدرات، فإنه حيدث جرمية التعاطي وهو يف الوقت نفسه علة هلـا،             

واسطة وكان علة للجرميـة،     بوثانيها السبب وهو ما أحدث اجلرمية ال بذاته بل          
كالتحريض على جرمية تعاطي املخدرات، فالتحريض هنا علة حدث بسببه جرمية           

ته جرمية التعاطي، وثالث هذه األفعال الـشرط  التعاطي، فالتحريض ال حيدث بذا  
 وهو ما ال حيدث اجلرمية وهو علة هلا، ولكن وجوده جعل فعـالً أخـر حمـدثاً                
للجرمية وعلة هلا، ومثال ذلك أن يلقي إنسان بأخر يف بئر حفرة ثالث لغري غرض               
القتل فيموت الثاين، فإن ما أحدث املوت وكان علة له هو اإللقاء يف البئـر ال                
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فرة، ولكن اإللقاء ما كان ميكن أن يكون له أثره الذي أحدثه لوال وجود البئر            احل
  .)١(د البئر شرط للجرميةوفوج

وبذلك فإن صاحب الفعل إذا كان شرطاً فال مسئولية عليـه مـا دام مل                 
يقصد بفعله التدخل يف اجلرمية أو تسهيلها أو اإلعانة عليها ألن فعله مل حيـدث               

 علة هلا ولو اقتصر األمر على فعله ما وقعت اجلرمية بأي حـال،              اجلرمية ومل يكن  
أما إذا كان الفعل مباشرة أو سبباً، فاألصل يف الشريعة اإلسـالمية أن كالمهـا               

قاب؛ حيث مسئول عن فعله غري أن املساواة يف املسئولية ال تستلزم املساواة يف الع          
 االشتراك غري املباشـر يف      فعال السبب باالشتراك بالتسبب ويقصد به     يعرب عن أ  

اجلرمية ويعترب شريكاً متسبباً من اتفق مع غريه على ارتكاب فعل معاقب عليـه              
  .)٢(ومن حرض غريه أو أعانه على هذا الفعل بشرط توفر القصد اجلنائي يف ذلك

 من وسائل االشتراك بالتـسبب      يعدوعلى هذا فإن التحريض على اجلرمية         
قول بأن هناك نشاطاً حتريضياً جنائياً صدر عن شـخص          يف اجلرمية وحىت ميكن ال    

  :ما البد من توفر الشروط التالية

أن يكون التحريض على جرمية، وعليه فال عقاب على التحريض على أمر              :أوالً
  .)٣(مشروع، كالدفع والتحفيز على اإلنفاق يف سبيل اهللا

 وقوع اجلرميـة عالقـة       إال إذا كان بينه وبني     تحقّقًاال يعترب التحريض م     :ثانياً
السببية، فيكون بني التحريض والنتيجة اليت يسأل عنها رابطة السببية فإن           
وقعت نتيجة لغري التحريض أو مل يكن للتحريض أثر يف نفس املباشر بأن             
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كان من وجه إليه التحريض أو اإلغراء سريتكب اجلرمية ولو مل يكن هناك             
  .)١(إغراء وال حتريض فال اشتراك

التحريض السليب يف   أن يكون النشاط التحريضي نشاطاً إجيابياً وال يتصور           :ثالثاً
الشريعة اإلسالمية ويعرب عن هذا الفعل باإلعانة اليت حيتمل بطبيعتـها أن            

  .)٢(تكون سلبية

وقد فرقت الشريعة بني القصد والباعث أي بني قصد العـصيان وبـني               
لباعث علـى ارتكـاب     ل الشريعة ل  اين للعصيان، ومل جتع   الدوافع اليت دفعت اجل   

اجلرمية أي تأثري على تكوين اجلرمية أو على العقوبة املقررة هلا، فيـستوي بـأن               
يكون الباعث على اجلرمية شريفاً كالقتل للثأر أو وضيعاً كالقتل بأجر يف جرائم             
احلدود والقصاص، أما يف التعازير فللباعث أثر من الوجهة العملية على عقوبات            

ير، أما قصد العصيان أو القصد اجلنائي فيستوي يف الـشريعة أن يكـون              التعاز
القصد سابقاً للجرمية أو معاصراً هلا، وال يصح تشديد العقاب مقابـل القـصد              

  .)٣(السابق على الفعل

وبناٍء على ما سبق فإن مسئولية احملرض على جرمية تعاطي املخـدرات يف               
ثة فروض ال خيلو النشاط التحريضي مـن        الشريعة اإلسالمية سيتم تناوهلا يف ثال     

  :أحدها وهي

 :الفرض األول

يف حال أنتج التحريض أثره يف جرمية تعاطي املخدرات سواء حتقق هـذا             
األثر تاماً أو يف حالة شروع، فمسئولية احملرض على جرمية تعـاطي املخـدرات              
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اء أو  تتمثل يف فعل التحريض الذي هو سبب وقوع جرمية التعاطي سواء بـاإلغر            
التشجيع أو اخلديعة والدسيسة، أما يف حالة وقوع جرمية التعاطي حباليت األمـر             
واإلكراه فمسئولية احملرض ختتلف هنا حيث أن كان اآلمر ذا سلطان على املأمور             

 يبلغ األمـر درجـة      كسلطان األب على ولده الصغري، واملعلم على تالميذه فقد        
وقعـت عليـه وسـائل      حرضـه   يطع من      مل نإ كان املأمور يعلم     اإلكراه إذا 
، أما أمر صاحب السلطان فيعترب يف ذاته إكراهاً دون حاجة إىل اقترانه             )١(اإلكراه

 التعاطي جتعل املكـرِه   ، ومسئولية اإلكراه امللجئ على جرمية       )٢(بالوعيد والتهديد 
أما من وقعت جرمية التعاطي بأمر من مل يكن صـغرياً           . فاعالً هلا ال شريكاً فيها    

  .وال معتوهاً وال جمنوناً ومل يكن لآلمر على املأمور سلطاناً فليس األمر إال حتريضاً

أما يف حالة وقوع جرمية الشروع يف تعاطي املخدرات بسبب التحـريض              
عليها فإن مسئولية احملرض عليها يف حالة الشروع ال ختتلف عنها يف حالة وقوع              

  .)٣(جرمية التعاطي تامة

 :الفرض الثاني

 حالة أنتج التحريض أثراً غري املقصود منه فتقع جرمية أخرى غري اجلرمية             يف  
 فإن احملرض يكون مسئوالً عن كل جرمية تقع ما دامـت تـدخل يف               ،املقصودة

، كمن حيرض غريه على تعاطي املخدر فيموت بـسبب اجلرعـة            *قصده احملتمل 
الة أن احملرض يقـصد     عن الوفاة، أما يف ح    الزائدة فيكون احملرض مسئوالً جنائياً      

بتشجيعه وإغراءه وقوع جرمية التعاطي فتقع من الفاعل جرمية الزنا فـال يعتـرب              
مسئوالً عن جرمية الزنا إال إن عدم مسئولية احملرض باعتباره شـريكاً يف جرميـة     

                                           
 .٢٣٩القاخري، غيث حممود، االشتراك اجلنائي يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .٤٨٣، مرجع سابق، ص)العقوبة(أبو زهرة، حممد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي : انظر  )2(
  .٢٠٧ريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، صعودة، عبد القادر، التش: انظر  )3(

 .أن اجلاين أراد نتيجة معينة ولكن النتيجة جاوزت مدى ما أراد: القصد االحتمايل* 



 ١٤٣

الزنا ال مينع من مسئوليته عن التحريض على تعاطي املخدرات ولو مل تقع اجلرمية              
  .)١(احملرض عليها

 :الفرض الثالث

يف حال مل حيقق التحريض على جرمية تعاطي املخدرات أثره بسبب عدم              
 ما يف وسعه لوقوع اجلرميـة إال أن         يبذل احملرض كأن  كفاية النشاط التحريضي    

نشاطه التحريضي مل يكن كافياً أو أا مل تقع ألي سبب من األسباب اخلارجـة               
 عن حتريضه ولو مل تقع اجلرمية احملرض        عن إرادته، ويف هذه احلالة يكون مسئوالً      

  .)٢(عليها ألن التحريض على اجلرمية يف ذاته معصية أي جرمية

أما عقوبة احملرض على جرمية تعاطي املخدرات يف الـشريعة اإلسـالمية              
 اجلرميـة دون    أن العقوبات املقدرة جعلت ملباشر    فالقاعدة يف الشريعة اإلسالمية     

 هذه القاعدة يقتضي أن من اشترك يف جرمية من جرائم         الشريك املتسبب، وتطبيق  
والقصاص ال يعاقب بالعقوبة املقدرة للجرمية أياً كانت وسيلة االشـتراك           احلدود  

  .)٣(أي سواء كان االشتراك باالتفاق أو التحريض أو العون وإمنا يعاقب بالتعزير

 احلد وألن   وأن عدم مباشرة الشريك املتسبب للجرمية يعترب شبهة تدرأ عنه           
        من مباشر اجلرمية ومـن      االشريك املتسبب أياً كان احلال أخف جرماً وأقل خطر 

باشر كما   عقوبتهما، ولكن إذا كان فعل الشريك جيعله يف حكم امل          يمث ال تستو  
لو كان املباشر جمرد أداة يف يد املتسبب فإن األخري يعاقب يف هذه احلالة بعقوبة               

 شريكاً مباشراً ال شريكاً متسبباً كما يف حالة اإلكراه          احلد أو القصاص ألنه يعترب    
  .امللجئ على اجلرمية

                                           
 .٢١٨املرجع السابق، ص: انظر  )1(
 .٢١٨املرجع السابق، ص: انظر  )2(
 . ١٨٨ع سابق، صالزملي، مصطفى إبراهيم، املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية، مرج: انظر  )3(



 ١٤٤

 جرميـة    ارتكـب  أما االشتراك يف جرائم التعازير فإن كل من الشريكني          
تعزيرية والعقوبة املقررة عليها عقوبة تعزيرية ويترتب على هذا أن تزيد عقوبـة             

  .)١(قل عنها أو تساويهاالشريك املتسبب على عقوبة املباشر كما يصح أن ت

وبذلك تكون عقوبة احملرض على جرمية تعاطي املخدرات عقوبة تعزيرية            
تقدر من القاضي قد تزيد على عقوبة جرمية التعاطي وقد تساويها وقد تكون أقل              
  .منها حبسب اختالف حاالت التحريض ووسائله وحدوث اجلرمية تامة أو ناقصة

فإن القاعـدة   ) التحريض اخلائب (أما يف حالة التحريض غري املتبوع بأثر          
العامة يف الشريعة اإلسالمية أن ال عقاب على حديث النفس ووسوسة الـصدر،             

 املرء أن يعمل أو يتكلم، وأساس هذه القاعدة قول الرسول صلى اهللا             ينتويوما  
ثت به أنفسها ما مل يتكلموا      إن اهللا تبارك وتعاىل جتاوز ألميت ما حد       (عليه وسلم   

  .)٢()به أو يعملوا به

ويترتب على هذه القاعدة أن الفرد إذا فكر يف اجلرمية وصمم عليها فـال                
عقاب عليه ما دام مل خيرج نيته إىل حيز التنفيذ بقول أو عمل كـأن يـأمر أو                  
حيرض غريه على ارتكاب اجلرمية، وبذلك فإن التحريض على جرميـة تعـاطي             

ت يف الشريعة اإلسالمية يعترب بذاته جرمية مستقلة سواء وقعـت جرميـة             املخدرا
  :التعاطي أو مل تقع وذلك لسببني

أن الشريعة اإلسالمية حترم األمر باملنكر والتحريض عليه واجلرائم من أشد            :األول
وأْتمـروا بيـنكُم    (، قال تعـاىل     ةرات وأكربها يف الشريعة اإلسالمي    املنك

وفرع٣()بِم(.  

                                           
 .٢٢٠عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
 .٨١/، م)٦٨(أخرجه مسلم يف صحيحه، رقم   )2(
 .)٦(سورة الطالق، آية رقم : انظر  )3(



 ١٤٥

أن االتفاق على اجلرمية والتحريض واإلعانة عليها يؤدي إىل ارتكاب مـا              :ثانياً
حترمه الشريعة وهي اجلرائم، ويبىن على ما سبق أن التحريض العام علـى             

معاقب عليه يف الشريعة سـواء أدى التحـريض إىل          بشكل عام   اجلرائم  
 أن احملـرض شـريكاً    نتائجه املقصودة أو مل يؤد هلذه النتائج، على اعتبار        

  . بالتسبب يف اجلرمية

 يعفى من العقـاب إال إذا       فال حتريضه   عنوحىت يف حالة عدول احملرض        
أثبت احملرض أنه أزال كل أثر لتحريضه وأن املباشر ارتكب اجلرمية وهـو غـري               

  .)١(متأثر بتحريضه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

 .٢٢٢عودة، عبد القادر، املرجع السابق، ص: انظر  )1(



 ١٤٦

 املطلب الثاني

ي  على جرمية تعاطلمحرضاجلنائية لسئولية امل

 املخدرات يف النظام السعودي

  

 مكافحة  نظامض على جرمية تعاطي املخدرات يف       أن حتديد مسئولية احملر     
 السعودي متروك أمرها للقضاء، حيث جاء يف قسم العقوبات يف نظام            املخدرات

 بأنه يعاقب تعزيراً من ثبت شـرعاً حبقـه          ،مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية   
وإثبات هذه األفعال على األشخاص يكـون       . وص عليها شيء من األفعال املنص   

بتحديد مسئوليتهم عليها يف احملاكم الشرعية يف اململكة العربية السعودية، الـيت            
تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية، وفقاً ملا دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ويل             

 سبق فإن حتديد    ، وبناء على ما   )١(األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة       
 اليت تقوم    نفسها املبادئ واألسس رض يف النظام السعودي يقوم على       مسئولية احمل 

  .عليها الشريعة اإلسالمية يف حتديد ذلك

أما عقوبة االشتراك بالتحريض على جرمية تعاطي املخـدرات يف النظـام            
بب وقد  السعودي فجاءت عقوبة تعزيرية باعتبار احملرض شريكاً يف اجلرمية بالتس         

م السعودي بني حاالت العقوبة، فقد ساوى يف العقوبة بني الشريكني           نظفرق امل 
  .يف حاالت وشددها يف حاالت أخرى

 السعودي أن عقوبـة االشـتراك يف اجلرميـة          نصوص املنظم واألصل يف     
) ٥٨(ا، كما جاء يف املادة      جلرمية ذا  املقررة على ا    نفسها بالتحريض هي العقوبة  

  :فحة املخدرات واملؤثرات العقلية ما نصهمن نظام مكا

                                           
 .هـ١٤١٢م لعام من النظام األساسي للحك) ٤٨(املادة : انظر  )1(



 ١٤٧

يعاقب بالعقوبة املقررة على اجلرمية نفسها كل من شارك يف ارتكاب أي            (  
من ) الثالثة(من املادة   ) ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(من األفعال املنصوص عليها يف الفقرات       

  ).هذا النظام سواء أكانت هذه املشاركة باالتفاق أم بالتحريض أم باملساعدة

 ي فتكون بذلك عقوبة احملرض هـي        من ضمن هذه األفعال التعاط     ويأيت
 اليت مت تناوهلا يف الفصل األول من هذه الدراسة وهذا نص             نفسها عقوبة التعاطي 

عام إال أن املنظم السعودي شدد العقوبة يف حاالت يكون فيها التحريض علـى              
) ٣٧(من املـادة  تعاطي املخدرات أكثر خطورة وجرماً كما جاء يف البند األول       

  : ما نصه

ترويج : يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً حبقه شيء من األفعال اآلتية          (
كما ...). مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو اإلهداء أو التوزيع             

أعطت هذه املادة احلق للمحكمة ألسباب تقدرها بالرتول عن عقوبة القتـل إىل             
ليت ال تقل عن مخس عشرة سنة وباجللد الذي ال يزيـد علـى              عقوبة السجن ا  

  .مخسني جلدة يف كل دفعة وبالغرامة اليت ال تقل عن مائة ألف ريال

وهذه العقوبات جاءت جلرمية الترويج بالبيع وهذا نوع من االجتار غـري            
املشروع يف املخدرات وجاءت أيضاً جلرمية الترويج باإلهداء والتوزيـع لنـشر            

ت دف اإلضرار باتمع وتدمري طاقاته، ويدل على ذلك ما جـاء يف             املخدرا
 بأنه إذا كان اجلاين ممن تنطبق عليه احلاالت اآلتيـة            نفسها البند الثالث من املادة   

ومل حيكم عليه بعقوبة القتل املنصوص عليها يف البند األول من هذه املادة فيعاقب              
باجللد مبا ال يزيد عـن مخـسني        بالسجن ملدة ال تقل عن مخس وعشرين سنة و        

جلدة يف كل دفعة وبغرامة ال تقل عن مائة ومخسني ألف ريـال، ومـن هـذه                 
  :احلاالت



 ١٤٨

إذا كان اجلاين شريكاً يف عصابة منظمة وكان مـن أغراضـها ريـب              
املخدرات أو املؤثرات العقلية إىل اململكة أو االجتار فيها أو تقـدميها للتعـاطي،              

سواء كان اجلاين شريكاً يف جرمية االجتـار أو التـهريب أو            والعقوبة هنا واحدة    
  .التقدمي للتعاطي

 نظام مكافحة املخـدرات     من) ٣٨(كما جاء يف الفقرة األوىل من املادة        
  :واملؤثرات العقلية ما نصه

السجن مدة ال تقل عن مخس سنوات وال تزيد على مخس عشرة            بيعاقب  (
لدة يف كل مرة، وبغرامة من ألف ريـال         سنة وباجللد مبا ال يزيد على مخسني ج       

 وكان ذلك بقصد االجتـار أو       ...إىل مخسني ألف ريال كل من حاز مادة خمدرة        
  ).الترويج مبقابل أو بغري مقابل وذلك يف غري األحوال املرخص ا يف هذا النظام

 تشديد العقوبة املنصوص عليهـا يف   نفسها املادة وجاءت الفقرة الثانية من   
  : منهاوىل من هذه املادة يف احلاالت اآلتيةالفقرة األ

إذا كانت املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية حمل اجلرمية من اهلريويـن أو               -١
 تقرير فين معتمد    الكوكايني أو أي مادة مماثلة هلا نفس اخلطورة بناء على         

  .من وزارة الصحة

ربيتهم أو ممـن لـه      إذا استغل اجلاين يف ارتكاب جرميته أحداً ممن يتوىل ت           -٢
سلطة فعلية عليه أو استخدم يف ذلك قاصراً أو قدم لقاصر خمدراً أو باعه              

  .إياه أو دفعه إىل تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب

٣-     مبقابل أو إدارة لتعاطي املواد املخـدرة أو املـؤثرات           اكل من هيأ مكان 
  .العقلية



 ١٤٩

ض على جرمية تعاطي املخدرات فجـاءت       أما يف حالة الشروع يف التحري       
عقوبتها يف نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف الفقرة الثانية من املـادة             

  :بأنه) ٥٩(

يعاقب على الشروع يف أي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة            (  
ت من هذا النظام بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوا         ) ٣٨(من املادة   ) ١(رقم  

  ).وبغرامة ال تزيد على مخسني ألف ريال

. رخص ا نظاماً  ومن هذه اجلرائم الترويج بغري مقابل يف غري األحوال امل           
م السعودي احملرض على جرمية تعاطي املخدرات من اإلعفاء من          وقد استثىن املنظ  

ء العقوبة املقررة حىت وأن بادر باإلبالغ عن اجلرمية قبل علم السلطات ا كما جا       
  :بأنه) ٦١(يف املادة 

) الثالثة(يعفى من العقوبات املقررة على اجلرائم املنصوص عليها يف املادة           (  
من هذا النظام كل من بادر من اجلناة ما مل يكن حمرضاً على اجلرميـة، بـإبالغ                 

  .)١(...)السلطات العامة عن اجلرمية قبل علمها ا 

  

  

  

  

  

  

                                           
 و تـاريخ    ٣٩/نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الـصادر باملرسـوم امللكـي رقـم م             : انظر  )1(

 .هـ٨/٧/١٤٢٦



 ١٥٠

  الثالثاملطلب

 تعاطي على جرمية لمحرضلاجلنائية سئولية امل

 يف القانون املصرياملخدرات 

  

 :متهيد

صري علـى أسـاس حريـة    تقوم املسئولية اجلنائية يف قانون العقوبات امل  
واالختيار فإذا توفر األمران لدى شخص كان مـسئوالً         ها اإلدراك   اإلرادة ومناط 

مها كـان   جنائياً وتعني عقابه عما يقع منه من جرائم وإذا ختلف احدمها أو كال            
 على مناط املسئولية لكنه نص      صراحةغري مسئول وامتنع عقابه ومل ينص القانون        

على موانعها والنص على املوانع يدل مبفهوم املخالفة على املناط فقد نصت املادة             
أنه ال عقاب على من يكـون فاقـد         ( قانون العقوبات املصري على      من) ٦٢(

وسيتناول الباحث يف هـذا     . )١()ب الفعل الشعور واالختيار يف عمله وقت ارتكا     
املبحث شروط املسئولية اجلنائية وموانعها يف القانون املصري، مث حتديد مسئولية           
احملرض يف جرمية تعاطي املخدرات وأخرياً عقوبة التحريض على جرمية تعـاطي            

  :فروع هياملخدرات يف القانون املصري وذلك يف ثالثة 

  .ية اجلنائية يف القانون املصري وموانعهاشروط املسئول  : األولالفرع

نطاق مسئولية االشتراك بالتحريض يف جرمية تعاطي املخـدرات           : الثاينالفرع
  .يف القانون املصري

  .عقوبة احملرض على جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املصري  : الثالثالفرع

  
                                           

أبو الروس،  أمحد، القصد اجلنائي واملسامهة واملسئولية اجلنائية والشروع والدفاع الشرعي، مرجع             : انظر  )1(
 .٧٣سابق، ص



 ١٥١

 :شروط املسئولية اجلنائية وموانعها:  األولالفرع

 :وطهاشر: أوال

  .وجود فعل موجب للمسئولية اجلنائية، وهي اجلرمية املستوفية ألركاا  -١

  :توفر األهلية اجلنائية باجتماع أمرين يف شخص ما، مها  -٢

اإلدراك أو التمييز، ويقصد به قدرة الشخص على فهم ما ينطوي             -أ
على سلوكه من ضرر أو خطر على حقوق اآلخرين، وقد اشترط           

عنصر اإلدراك أو التمييز أن يكون الشخص قد بلغ         القانون لتوفر   
  .سن السابعة

حرية االختيار، ويقصد ا قدرة اإلنسان على توجيه إرادتـه إىل             -ب
  .عمل أو االمتناع عنه

أن يكون هو مرتكب اجلرمية، وهذه قاعدة جنائية يف القوانني الوضـعية              -٣
 شريكاً إال عمـا     بصفة عامة حبيث إن اإلنسان ال يسأل بصفته فاعالً أو         

يكون لنشاطه دخل يف وقوع عمل نص القانون على جترميه، ولـيس يف             
القانون املصري نص يقرر ذلك صراحة، إال أا مفهومة من مجلة أحكامه            

من الدسـتور علـى أن      ) ٦٦/١(فهي أصل من أصوله وقد نصت املادة        
صية العقوبة شخصية وهذا النص وإن مل يصرح بأن املسئولية بدورها شخ          

  .إال أنه ينطوي على هذا املعىن حتماً أو على األقل يفيده

العلم بنص التجرمي، ال يوجد يف القانون املصري نصاً صرحياً يقرر هـذه               -٤
م ١٩٧١من دستور سنة    ) ١٨٨(القاعدة ولكنها مستفادة ضمناً من املادة       

 يوم اليت تنص على أن تنشر القوانني يف اجلريدة الرمسية خالل أسبوعني من
صدورها ويعمل ا بعد شهرين من اليوم التايل لتـاريخ نـشرها إال إذا              

  .حددت لذلك ميعاد آخر



 ١٥٢

 :موانعها: ثانيًا

  :وللمسئولية اجلنائية يف القانون املصري حاالت متنع قيامها هي

اجلنون أو عاهة العقل ويشترط فيه أن يكون متوفر أثناء مباشرة الـركن               -١
 تفقد الشعور   اليت القضاء املصري احلاالت النفسية      املادي للجرمية، وخيرج  

ارة أو االستفزاز أو الغضب من معىن اجلنون أو العاهة          باإلدراك مثل االستث  
  .)١(العقلية اللذان وحدمها جيعالن اجلاين فاقد الشعور واالختيار

الغيبوبة الناشئة عن التخدير أو السكر، وقد نص عليها قانون العقوبـات              -٢
كسبب لفقد اإلدراك وحرية االختيار فتنص على       ) ٦٢(يف املادة   املصري  

أنه ال عقاب على من يكون فاقد الشعور أو االختيار يف عملـه وقـت               (
ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن عقاقري خمدرة أياً كان نوعها إذا أخـذها             

، وقد اقتصر القانون على معاجلة حالة       )قهراً عنه أو على غري علم منه ا       
لغيبوبة الناشئة عن تعاطي مواد خمدرة أو مسكرة إذا كان اجلـاين قـد              ا

أخذها قهراً عنه أو على غري علم منه ا وهو ما يـسمى بالتخـدير أو                
السكر غري االختياري خبالف إذا ما مت ذلك التخدير أو السكر باالختيار            

  .فهو ال يعد مانعاً من موانع املسئولية اجلنائية

، يذهب القانون املصري إىل أن املسئولية اجلنائية متتنـع          صغر سن اجلاين    -٣
متاماً قبل اخلامسة عشرة وتكتمل ببلوغ الثامنة عشرة وفيما بينها يـسأل            

  .احلدث جنائياً غري أن العقوبة ختف عنه حلداثته

ـ   و ،رميةه، وهو محل الغري على إتيان اجل      اإلكرا  -٤ ااإلكراه قد يكـون إكراه 
يقع على جسم     امادي   االشخص أو إكراهواإلكراه .  يقع على إرادتها معنوي

                                           
 .٧٣املرجع السابق، ص: انظر  )1(



 ١٥٣

أن : املادي حيول دون قيام اجلرمية قانوناً ويشترط لتحققه شـرطان األول          
  .)١(يكون السبب امللجئ غري ممكن توقعه والثاين أن يكون مستحيالً دفعه
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 ١٥٤

التحريض نطاق مسئولية االشرتاك بـ    :  الثاني الفرع

 :عاطي املخدراتيف جرمية ت

يعرب عن التحريض يف القانون املصري بأنه أحد وسائل االشتراك يف اجلرمية              
و  العقوبات، والشريك يف القانون ه     من قانون ) ٤٠(كما نصت على ذلك املادة      

، ويسمى هـذا    )من ساهم يف اجلرمية جبزء ال يصل إىل حد ركنها املادي كامالً           (
ى هذا األساس فإن حتديد نطاق مسئولية املساهم        االشتراك باملسامهة التبعية، وعل   

التبعي أو الشريك يقودنا لتحديد مسئولية احملرض على جرمية تعاطي املخـدرات            
ويتنوع نطـاق مـسئولية     حيث أن التحريض من وسائل االشتراك يف اجلرمية،         
  :الشريك العتبارات خمتلفة وبياا على النحو التايل

 :ء من حيث اجلرمية نطاق مسئولية الشرآا:أوال

األصل أن الشريك يف اجلرمية ال يسأل إال عن اجلرميـة الـيت سـاهم يف                
إحداثها بفعله وإرادته ويثور التساؤل يف حالة ما إذا وقعت  جرمية أقل أو أشـد                
جسامة من تلك اليت أرادها الشريك، وهنا جند أن نطاق مسئولية الـشريك يف              

 حيث وحـدة    فمن ووحدة الركن املعنوي     اجلرمية يكمن يف وحدة الركن املادي     
الركن املادي جيب التأكد من أن ما قام به الشريك هو الـذي كـان سـبباً يف          
إحداث هذه النتيجة البسيطة أو اجلسيمة، ومن  حيث وحدة الركن املعنوي فإنه             
جيب التأكد من أن الشريك قصد إحداث هذه النتيجة، فإذا كانت اجلرمية الـيت              

 أقل جسامة مما قصده الشريك فإن الشريك ال يكون مسئوالً عنها            ارتكبها اجلاين 
 يف قصده اجلنائي، أما إذا كانت اجلرمية        داخلةإال إذا كانت اجلرمية األقل جسامة       

ة اليت  اليت ارتكبها اجلاين أشد جسامة فإن ذلك يعين إضافة عنصر جديد إىل اجلرمي            



 ١٥٥

جلنائي ال يشمل هـذه اجلرميـة       اجتهت إليها إرادة الشريك، ومن مث فإن قصده ا        
  .)١(اجلسيمة وبالتايل ال يكون مسئوالً عنها

) ٤٣(هذا هو األصل العام ولكن القانون خرج عن هذا األصل يف املادة               
 قانون العقوبات إذ نص على مسائلة الشريك عن غري اجلرمية الـيت تعمـد               من

 لفعل االشتراك الذي    ارتكاا مىت كانت اجلرمية اليت وقعت بالفعل نتيجة حمتملة        
قام به، كالذي حيرض شخصاً على تعاطي جرعة زائدة من اهلريوين، فإن النتيجة             
احملتملة لذلك هي الوفاة وهي جرمية أكثر جسامة من جرمية التعـاطي يتحمـل              
مسئوليتها احملرض أو الشريك، وتقوم املسئولية اجلنائية هنا على أساس العالقـة            

  .)٢(تملة وفعل التحريضالسببية بني النتيجة احمل

 :نطاق مسئولية الشرآاء من حيث الظروف: ثانيًا

الظروف املادية، و يقصد ا كافة الظروف املتعلقة بالركن املادي للجرمية             -١
على النحو الذي صدر من الفاعل األصلي سواء كـان جمـرد ظـروف              

مية خالصة أي مؤثرة على العقوبة أو كانت من عناصر الركن املادي للجر           
 ومثال ذلك   تسويئهفهذه الظروف قد تؤدي إىل حتسني مركز الشريك أو          

  .)٣(التحريض باإلكراه أو التهديد أو األمر ملن له سلطة أو صولة

الظروف الشخصية، فقد تتوفر لدى الفاعل األصلي ظروف شخصية يغري            -٢
  .)٤( السن واجلنونكعنصربعضها وصف اجلرمية أو العقوبة على الشريك 
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 ١٥٦

نطـاق مـسئولية الـشرآاء مـن حيـث الـرآن            : لثًاثا

 :املعنوي

أن الفاعل يستقل عن الشريك يف املسئولية اجلنائية ويكفي ملعاقبة الشريك             
أن يكون فعل الفاعل مطابقاً لنص التجرمي وال يشترط أن يكون الفاعل مسئوالً             

ريك أو  جنائياً عن فعله، فإذا كان احملرض متعمد والفاعل حسن النية يسأل الـش            
احملرض عن جرمية ارتكبها الفاعل األصلي النقطاع السببية بني خطئـه وبـني             

، وذا فإن الشريك يتمتع باستقالل تام يف مسئوليته اجلنائية سواء من            )١(النتيجة
 وبناء على ما سبق فإن النـشاط        حيث األهلية اجلنائية أو من حيث اإلمث اجلنائي       

ات يف القانون املصري ال خيلو مـن أحـد          التحريضي على جرمية تعاطي املخدر    
  :الفروض اآلتية

 :الفرض األول

أن يتحقق أثر هذا النشاط التحريضي يف وقوع جرمية التعاطي أو الشروع            
فيها فيكون احملرض مسئوالً عن وقوع جرمية التعاطي كشريك بأي وسيلة مـن             

أما . )٢(كوسائل التحريص حيث أن القانون املصري ال يشترط وسيلة معينة لذل          
 من صاحب سلطان أو له صولة على مرتكبها فإن األمر خيتلـف             األمريف حالة   

فتكون مسئوليته عن جرمية التعاطي مسئولية الفاعل هلا وكذلك يف حالة اإلكراه            
وال يسمى املساهم يف اجلرمية باحملرض أو الشريك وإمنا الفاعل املعنوي هلا ويدخل             

اصر أو حسن النية أو جمنـون علـى تعـاطي           يف هذا املعىن األخري من حرض ق      
تـام لظـروف     معه األثر بشكل     املخدر، أما يف حالة التحريض الذي مل يتحقق       

املصري ال يعترب احملرض مـسئوالً عـن        فإن القانون    )٣(خارجة عن إرادة احملرض   
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 ١٥٧

جرمية الشروع يف التعاطي ألن الشروع ال يكون إال يف جرمية، ولكن القـانون              
 يف  كمـا  من ذلك التحريض الذي يشكل خطراً أو ضرراً بذاته،           املصري استثىن 

من قانون العقوبات فقد نصت على جترمي التحريض على كراهـة           ) ١٧٤(املادة  
التحريض العلين على بغض    ) ١٧٦(نظام احلكم أو اإلزدراء به كما جرمت املادة         
حـريض  ذا كان من شأن هـذا الت      طائفة أو طوائف من الناس أو على االزدراء إ        

  .)١(لسلم العاما تكدير

  :الفرض الثاني

قد يترتب على التحريض على تعاطي املخـدرات أن يرتكـب الفاعـل             
فإن القانون قـد    ،  األصلي جرمية أخرى غري جرمية التعاطي كجرمية السرقة مثالً        

 إذا كانت هذه اجلرمية نتيجة متحملة للجرمية        الفرضقرر مسائلة احملرض يف هذا      
ريك، ويف املثال السابق ال يتصور أن تكون السرقة نتيجة حمتملة           اليت قصدها الش  
 يشترك شخص مع    فهو أن  أما املثال على النتيجة احملتملة للجرمية        ،جلرمية التعاطي 

آخر بالتحريض على سرقة مرتل ليالً، ويتوجه الفاعل لتنفيذ السرقة، وإذ يفاجـأ             
ون اعتبار الشريك مسئوالً ليس     مبقاومة صاحب املرتل فيقوم بقتله، هنا يقرر القان       

فقط يف جرمية السرقة بل أيضاً يف جرمية القتل بالرغم من أن اشتراكه مل يكـن                
  .)٢(منصباً على القتل إال أنه يسأل عنه بوصفه نتيجة حمتملة أي متوقعة للسرقة

بأن مـن   (من قانون العقوبات املصري     ) ٤٣(وهذا ما نصت عليه املادة        
ية عقوبتها ولو كانت غري اليت تعمد ارتكاا مـىت كانـت            اشترك يف جرمية فعل   

 اليت وقعت بالفعل نتيجة حمتملة للتحريض أو االتفاق أو املـساعدة الـيت              اجلرمية
  ).حصلت

                                           
 .٢٨٧امحد، هاليل عبد الاله، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص: انظر  )1(
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 ١٥٨

 

 :الفرض الثالث

قد ال حيقق التحريض على جرمية تعاطي املخدرات أثره املقـصود وهـو             
لفاعـل مل يبـدأ الفعـل       التعاطي بسبب عدم كفاية النشاط التحريضي أو ألن ا        

التنفيذي على الرغم من تأثره بالتحريض، أو ألنه كان قد بدأ التنفيذ مث عدل عن               
مواصلته أو ألنه بدأ التنفيذ ولكنه وقف لدى مرحلة الشروع غري املعاقب عليها،             

التحريض اخلائب، وترجع خيبة التحريض ألمر خارج عن إرادة         بوهذا ما يسمى    
حلاالت يعرب عنها يف القانون املصري بالشروع يف االشتراك         احملرض، ومجيع هذه ا   

  .أو الشروع يف التحريض

والقاعدة يف القانون املصري أنه ال شروع يف االشتراك، ألنه شـروع يف               
فال يسأل الشريك الذي بدأ يف التحريض وعلى جرميـة          . )١(عمل ال يعد جرمية   

لى ارتكاب جرمية التعاطي    تعاطي املخدرات ولكنه مل يصل إىل زرع التصميم ع        
  .ألي سبب من األسباب سالفة الذكر

وجيب أن نفرق بني حاليت الشروع يف االشتراك واالشتراك يف الـشروع              
حيث أن احلالة األخرية يسأل فيها الفاعل والشريك وحىت عدول احملرض ال يؤثر             

م وتصميم ال يف حال استطاع أن يثبت أنه أزال عز    إفيها كقاعدة عامة يف القانون      
الفاعل على ارتكاب اجلرمية اليت حرضه عليها وصرفه عن ارتكاا يف هذه احلالة             

  .)٢(ال يسأل عن اجلرمية أو الشروع فيها النقطاع رابطة السببية بينهما
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 ١٥٩

  

عقوبــة احملــرض علــى جرميــة تعــاطي :  الثالــثالفــرع

 املخدرات 

 اخلاضع هلـا    نفسها لعقوبةلالقاعدة يف القانون املصري أن الشريك خيضع          
 من(من قانون العقوبات على أن      ) ٤١(الفاعل األصلي ويف هذا املعىن تنص املادة        

  ).اشترك يف جرمية فعليه عقوبتها إال ما استثىن قانوناً بنص خاص

فالقاعدة إذاً أن احملرض أو الشريك خيضع للعقوبة املقررة للفاعل األصلي             
لقاضي على كل منهما بنفس العقوبـة يف        للجرمية، لكن ذلك ال يعين أن حيكم ا       

طبيعتها ومقدارها فال شيء مينع أن يقيم القاضي فارقاً يف املسئولية والعقاب بني             
الفاعل والشريك على حسب الظروف املادية والشخصية يف اجلرمية علـى حنـو        

  .)١(جيوز فيه أن تكون عقوبة أحدمها أخف أو أشد من عقوبة اآلخر

 فإن احملرض على جرمية تعاطي املخدرات يف القـانون          وبناًء على ما سبق     
املصري خيضع لنفس عقوبة الفاعل األصلي باعتباره شريكاً له إذا كان الفاعـل             

  .يتمتع باألهلية اجلنائية وكانت وسيلة احملرض ال تعدم االختيار

أما إذا كان الفاعل للجرمية غري مسئوالً جنائياً كالطفـل أو انـون أو                
وسيلة املستخدمة التهديد باإلكراه الذي ينعدم معه االختيار فهنا يعرب عن           كانت ال 

هذا الفعل يف القانون املصري بالفاعل املعنوي ويصبح هو املسئول عن اجلرميـة             
  .واحتماالا

وقد جاءت عقوبة احملرض على جرمية تعـاطي املخـدرات يف القـانون               
) ١٢٢(وفقاً آلخر تعديل بـرقم      من قانون املخدرات    ) ٣٤/١(املصري يف املادة    

  :م حيث نصت هذه املادة على ما يلي١٩٨٩لسنة 
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يعاقب باإلعدام أو باألشغال الشاقة املؤبدة وبغرامة ال تقل عن مائة ألف            (  
  :جنيه وال تتجاوز مخسمائة ألف جنيه

كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعـاطي                   -أ
كان ذلك بقصد االجتار أو أجتر فيه بأية صورة وذلـك يف            جوهراً خمدراً و  

  .غري األحوال املصرح ا قانوناً

كل من رخص له يف حيازة جوهر خمدر السـتعماله يف غـرض معـني                 -ب
  .وتصرف فيه بأية وسيلة يف غري هذا الغرض

كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي اجلواهر املخدرة مبقابل وتكون عقوبـة               -ج
 املنصوص عليها يف هذه املادة اإلعدام والغرامة اليت ال تقل عن مائة             اجلرائم

  :ألف جنيه وال تتجاوز مخسمائة ألف جنيه يف األحوال اآلتية

إذا استخدم اجلاين يف ارتكاب إحدى هذه اجلرائم من مل يبلغ من              -١
العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية أو استخدم أحداً من أصوله أو           

جه أو أحد ممن يتوىل تربيتهم أو مالحظتهم أو من          من فروعه أو زو   
  .له صلة فعليه عليهم يف رقابتهم أو توجيههم

إذا كان اجلاين من املوظفني أو املستخدمني من العموميني املكلفني            -٢
بتنفيذ أحكام هذا القانون أو املنوط م مكافحـة املخـدرات أو            

  .م أفعال ا بأي وجهالرقابة على تداوهلا أو حيازا أو كان ممن هل

إذا كان استغل اجلاين يف ارتكاا أو تـسهيل ارتكاـا الـسلطة            -٣
املخولة له مبقتضى وظيفته أو عمله أو احلصانة املقررة لـه طبقـاً             

  .للدستور أو القانون

إذا وقعت اجلرمية يف إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومراقفهـا              -٤
 العامـة أو أمـاكن العـالج أو         اخلدمية أو النوادي أو احلـدائق     
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املؤسسات االجتماعية أو العقابية أو املعسكرات أو الـسجون أو          
  .باجلوار املباشر هلذه األماكن

املخدر أو سلمه أو باعه إىل من مل يبلغ من العمـر            إذا قدم اجلاين      -٥
إحدى وعشرين سنة ميالدية أو دفعه إىل تعاطيه بأية وسيلة مـن            

  .غش أو الترغيب أو اإلغراء أو التسهيلوسائل اإلكراه أو ال

إذا كان اجلوهر املخدر حمل اجلرمية من الكوكايني أو اهلريويـن أو              -٦
  .املرفق) ١(أي من املواد الواردة يف القسم األول من اجلدول رقم 

إذا كان اجلاين قد سبق احلكم عليه يف جنايـة مـن اجلنايـات                -٧
  .)١(دة السابقةاملنصوص عليها يف هذه املادة أو املا

واملتتبع هلذا النص جيده قد اشتمل على جرائم خمتلفة كاحليازة للمخـدر              
واستعمال اجلوهر املخدر يف غري الغرض املرخص له، وإدارة ويئة مكان للتعاطي            
مبقابل مث عددت املادة سبعة ظروف مشددة وبالتايل فإنه إذا ارتكـب إحـدى              

وتوافر أحد الظـروف    ) ٣٤(ألوىل من املادة    اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة ا     
املشددة معها كانت العقوبة هي اإلعدام والغرامة اليت ال تقل عن مائة ألـف وال               
تتجاوز مخسمائة ألف جنيه وإذا اقتضت أحوال اجلرمية رأفة احملكمة فإنه وعمالً            

وز من قانون العقوبات ال جي    ) ١٧(من قانون املخدرات واملادة     ) ٣٦(بنص املادة   
، أي أنه جيوز أن تبدل عقوبة اإلعدام بعقوبـة          واحدةالرتول بالعقوبة إال درجة     
  . األشغال الشاقة املؤبدة

وكانت مجيع هذه الظروف تدخل يف معىن احملرض على جرميـة تعـاطي               
املخدرات كاستخدام السلطة على من ال إرادة له مبقتضى سلطة والية التربية أو             

 التوجيه، أو مبقتضى وظيفته أو عمله أو احلصانة املقررة له           املالحظة أو الرقابة أو   
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طبقاً للدستور ومن الظروف املشددة أيضاً إذا وقعت اجلرميـة يف إحـدى دور              
العبادة أو التعليم أو املدن اجلامعية وغريها من األماكن االجتماعية العامة، ويقوم            

اكن من إجيـاد عـادة      هذا الظرف املشدد على أن اجلاين يستغل طبيعة هذه األم         
فاً تقدمي اجلواهر لطلبة املدرسة،     اإلدمان لديهم، كمن يقبع جماور مدرسة مستهد      

 الظروف املشددة يف هذا النص جرمية التقدمي للتعاطي أو البيع إىل من مل        منوجاء  
يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية، والتقدمي هنا خيتلف عن البيع بأنه قد              

بل، كما جاء يف النص أو دفعه إىل التعاطي بأي وسـيلة مـن              يكون بدون مقا  
وسائل اإلكراه أو الغش أو الترغيب أو اإلغراء أو التسهيل وذلـك اسـتهدافاً              
حلماية الشباب ممن يزين هلم التعاطي ويدفعهم إىل اإلدمان الذي يؤدي بـشبام             

ي بـالتحريض   وطاقام وكل هذه الوسائل املذكورة يعرب عنها يف القانون املصر         
  .على تعاطي املخدرات

من قانون املخدرات نصت علـى أنـه        ) ١(مكرر  ) ٣٤(كما أن املادة      
يعاقب باإلعدام وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تتجاوز مخسمائة ألـف              (

جنيه كل من دفع بغريه بأية وسيلة من وسائل اإلكراه أو الغش إىل تعاطي جوهر               
ريوين أو أي من املواد الواردة يف القـسم األول مـن            خمدر من الكوكايني أو اهل    

  ").١"اجلدول رقم 

ودف هذه املادة إىل مواجهة استعمال وسائل اإلكراه أو الغش يف دفـع               
الغري أياً كان سنه إىل تعاطي األنـواع اخلطـرة مـن املخـدرات كـاهلريوين                

 قـيم وطاقـات     والكوكايني حلماية اتمع مما قد يتعرض له من حماوالت تدمري         
 إىل تعاطي تلك األنواع اليت يتحقق إدماا        االجتارمواطنيه بدفعهم ولو بغري قصد      

بصورة أسرع كثرياً عن غريها وهذا هو ما يقصد بالتحريض على جرمية تعاطي             
املخدرات، حيث أن اإلكراه هنا باملعىن الشامل وال يقتصر على اإلكراه الـذي             
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، أمـا   )١( تدخل يف مدلول هذا املعىن      معنوي إكراهينعدم معه االختيار، فاحلاجة     
وسائل الغش فجاءت عامة يدخل يف مدلوهلا اخلديعـة والدسيـسة والنـصح             
واإلرشاد ومجيعها يعرب عنها يف القانون املصري بالتحريض وختتلف جرمية دفـع            
 الغري إىل التعاطي عن جرمية التقدمي للتعاطي يف أن الركن املادي للجرمية األوىل ال             
يكتمل إال بإقدام الغري على تعاطي اجلوهر املخدر فإذا وقعت اجلرمية عند حـد              

دون حتقيق النتيجة اإلجرامية املتمثلة     الدفع إىل التعاطي بوسيليت اإلكراه أو الغش        
يف فعل التعاطي كما لو ضبط احملرض حال ديده للغري بتعاطي املخدر أو خاب              

ه اإلجرامي بوسيليت اإلكراه أو الغـش دون أن         أثرها نتيجة استنفاذ اجلاين لنشاط    
  .حتدث عملية التعاطي فإنه ال يتوفر إال جمرد الشروع يف هذه اجلرمية

ومن األفعال اليت عاقب عليها قانون املخدرات ما جاء يف نـص املـادة                
يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف          : (بأنه) ٣٥/٢(

  :وز مائيت ألف جنيهجنيه وال تتجا

  .كل من أدار مكاناً أو هيأه للغري لتعاطي اجلوهر املخدر بغري مقابل  -أ

كل من سهل أو قدم للتعاطي بغري مقابل جوهراً خمدراً يف غري األحـوال                -ب
  .)٢()املصرح ا قانوناً

رط توفر عنصرين للعقاب على هذه اجلرمية،       تأنه يش ) أ(ويتضح من الفقرة      
إطالق الدخول ملن يشاء بدون     : إعداد املكان، والعنصر الثاين   : ر األول العنص: مها

سالفة الـذكر،   ) ج/٣٤(مقابل، أما إذا كان مبقابل فالعقوبة تشدد وفقاً للمادة          
ه لتعاطي املخـدر     يف بيته فيهيؤ   حفالًخص الذي يقيم    ومن األمثلة على ذلك الش    

  .بدون مقابل
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هيل التعاطي متكني الغري    ادة فيقصد بتس   نفس امل  من) ب(أما بالنسبة للفقرة      
 من تعاطي املخدر ويقتضي التسهيل أن يقوم اجلاين بتذليل العقبـات            بدون حق 

  .)١(اليت تعترض طريق الراغب يف التعاطي

ويقصد بالتقدمي أن يقدم شخص آلخر املادة املخدرة لكي يتعاطاها بدون             
 كان املشتري مل يبلغ من العمـر        مقابل وإال صار اجتاراً قد تشدد فيه العقوبة إذا        

، ويتطلب التقدمي للتعاطي ضرورة     )٥/ج/٣٤(إحدى وعشرين سنة، وفقاً للمادة      
صدور نشاط إجيايب من احملرض وال يشترط مع هذا الفعل التعاطي فيكفي تقدمي             

  .)٢(املادة لقيام اجلرمية والعقاب عليها
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 اخلامتة

 

احلمد هللا الذي أعانين ووفقين إلمتام هذا البحث على هذه الصورة وأسأل              
ذكر اتيمها، وخري أيامنا يوم نلقاه، أ     اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل خري أعمالنا خو       

  :يف هذه اخلامتة ما يلي

 :النتائج  :أوال

م  يف حتديـد مفهـو     الشريعة والنظام السعودي    مع تفق القانون املصري  ي  -١
التحريض بأنه من صور االشتراك يف اجلرمية، ويسمى يف القانون املصري           

  .باملسامهة التبعية ويف الشريعة والنظام السعودي باالشتراك بالتسبب

علـى تعريـف    فقهاء الشريعة احملدثون    شراح القانون املصري مع     يتفق    -٢
إغراء اجلاين الرتكاب جرمية بطـرق ووسـائل        (مصطلح التحريض بأنه    

  ).تلفة كاألمر واإلكراه واإلغراء واخلداع وغريها من الوسائلخم

 مفهـوم   يف حتديـد  الشريعة والنظام السعودي     يتفق القانون املصري مع     -٣
 يدفع إىل اجلرمية شخصاً غـري مـسئول جنائيـاً            من بأنهالفاعل املعنوي   

أو الذي يدفع إنساناً كامل األهلية الرتكـاب اجلرميـة          كالطفل وانون   
  . االختيارإلكراه أو األمر الذي ينعدم معهبا

على عدم األخذ مببدأ    الشريعة والنظام السعودي     يتفق القانون املصري مع     -٤
التحريض املوصوف بوسيلة معينة ويترك حتديد الفعل بأنه حتريـضاً مـن            

  .عدمه للقضاء

على تشديد عقوبـة    الشريعة والنظام السعودي     يتفق القانون املصري مع     -٥
رض على تعاطي املخدرات إذا حتول وصفة إىل فاعل معنوي للجرميـة            احمل
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 اً يتعلق باجلرمية كاإلكراه امللجئ أو شخـصي       اًألي سبب سواء كان مادي    
  .يتعلق بالفاعل كعنصر السن أو اجلنون

باألخـذ باملـذهب    الشريعة والنظام السعودي     يتفق القانون املصري مع     -٦
ضوعي والشخصي يف اجلرمية يف وقـت       املختلط الذي يهتم باجلانب املو    
  .واحد للتمييز بني الفاعل والشريك

تعاقب الشريعة والنظام السعودي احملرض اخلائب الذي فـشل حتريـضه             -٧
لسبب خارج عن إرادته كعدول الفاعل عن إتيان اجلرمية الذي حرضـه            
عليها، بينما ال يعاقب احملرض اخلائب يف القانون املصري إذا مل حيـدث             

حريض أثراً جنائياً إال يف حاالت نص عليها القانون خلطورة التحريض           الت
واليت جترم التحـريض    من قانون العقوبات    ) ١٧١(يف ذاته كما يف املادة      

  .ان مل ينتج أثرالعلين حىت وإ

م السعودي على جترمي التحريض على جرمية تعاطي املخـدرات          نص املنظ   -٨
املخدرات واملؤثرات العقليـة بـشكل      يف املادة الثالثة من نظام مكافحة       

 على  ،مل ينص القانون املصري على جترمي التحريض       بينما   .مباشر وصريح 
. املخدرات إال أنه جاءت كلمات مرادفة لكلمة التحريض       جرمية تعاطي   

مـن قـانون    ) ٣٥/٢(و) ١(مكرر  ) ٣٤(و) ٣٤/١(كما جاء يف املواد     
:  فيها ومن هذه الكلمـات     مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا واالجتار    

التقدمي للتعاطي بدون مقابل، إدارة أو يئة مكان للتعاطي بدون مقابـل،            
 يدفع غريه أياً كان سنه      منتقدمي املخدر ملن مل يبلغ واحد وعشرين سنة،         

إىل التعاطي بأي وسيلة من وسائل اإلكراه أو الغش وتـسهيل التعـاطي             
  .بدون مقابل
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 جرمية تعاطي املخدرات يف الشريعة اإلسالمية يبىن        ن جترمي التحريض على   إ  -٩
على األسس العامة لقواعد الشريعة اليت حترم املنكر والدعوة لـه وتعتـرب             

  .ذلك معصية يعاقب عليها

  .ملخدرات قدمياً قدم البشرية ذاا اإن التحريض على جرمية تعاطي  -١٠

  

 :التوصيات: ثانيًا

 بعـني االعتبـار     ة املخدرات أن تأخذ   جيب على األجهزة املعنية مبكافح      -١
أسباب ودوافع تعاطي املخدرات بسؤال املتعاطي عما إذا كـان هنـاك            

ن كان هـذا    حرضه على تعاطي املخدرات السيما إ     شخص قد دفعه أو     
  .املتعاطي صغري سن أو حسن النية

أن تشدد عقوبة احملرض على تعاطي املخدرات يف مجيع األحوال ملا هلـذا               -٢
ن خطورة يف ذاته الرتباطه باملواد املخدرة واليت يتوافر فيها عناصر           الفعل م 

اإلغراء والتشويق واإلثارة الزائفة بالتأكيد إال أن هذه العناصر تكون أكثر           
  .تأثرياً وخطورة عندما تدعم بنشاط حتريضي يزينها وحيسنها

جيب االهتمام مبصطلح التحريض اجلنائي يف النظام الـسعودي وذلـك             -٣
ضع نظام خاص يفسر كل ما يتعلق ذا املصطلح ويكون سنده مبادئ            بو

وأسس الشريعة اإلسالمية، ليمكن االسترشاد به يف مجيع اجلرائم كجرائم          
  .املخدرات والرشوة والتزوير وغريها

حلذف أو اإلضافة لوزير    جيب أن ال يترك أمر تعديل جداول املخدرات با          -٤
ارات قد يترتب عليها جترمي االتصال       حيث أن مثل هذه القر     الصحة فقط؛ 

مبواد قد تصل عقوبتها إىل اإلعدام، وهذا يتطلب مشاركة عدة جهـات            
  .ذات عالقة كوزارة الداخلية ووزارة العدل



 ١٦٧

جيب أن يعاد النظر يف مسألة عقاب احملرض اخلائب يف القانون املـصري               -٥
 إذا  الذي يعترب التحريض حالة من حـاالت االشـتراك وال يعاقـب إال            

ارتكب الفاعل اجلرم أو كان يف حالة شروع تام يف تنفيذه وهذا حسب             
صري فاحملرض روح اجلرميـة     وجهة نظر الباحث خلل كبري يف القانون امل       

وقد فعل كل ما يف وسعه لترتكب اجلرمية وعـدم وقوعهـا            وموجدها،  
خارج عن إرادته، هلذه االعتبارات جيب فصل مـسئولية احملـرض عـن             

لفاعل والنص على عقوبة اجلرمية اليت أراد أن ترتكب ولو رفض           مسئولية ا 
الفاعل ارتكاا أو قبل تنفيذها مث عدل وأن حيذو يف ذلك حذو القـوانني         

  .الصارمة يف هذه املسألة كالقانون السوري والقانون اللبناين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٨

 قائمة املصادر واملراجع

  

م، عون املعبود شرح سـنن أيب داود،        اآلبادي، أبو الطيب حممد مشس احلق العظي      
 .ت: ط، د: دار الكتب العلمية، بريوت، د

١-

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية           
 .م١٩٨٨عام 

٢-

أمحد، غريب حممد سيد، مكافحة القات يف الصومال، املركز العريب للدراسـات            
  .م١٩٨٥ط، : ياض، داألمنية والتدريب، الر

٣-

أمحد، هاليل عبد الاله، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربيـة،             
  .م١٩٨٧القاهرة، الطبعة األوىل، 

٤-

، حممد السيد، املخدرات واملسكرات بني الطب والقـرآن والـسنة، دار            أرنؤوط
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، 

٥-

د سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، حتقيق حممـد           األزدي، أبو داو  
  .ت: ط، د: حميي الدين عبد ايد، املكتبة العصرية، بريوت، د

٦-

األلفي، أمحد عبد العزيز، النظام اجلنائي يف اململكة العربية السعودية، معهد اإلدارة            
  .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ط، : العامة، الرياض، د

٧-

ملخدرات، دار الفكـر، عمـان، األردن، الطبعـة األوىل،          أنشاصي، هناء نزار، ا   
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

٨-

، حممد علي، األضرار الصحية للمسكرات واملخدرات واملنبـهات، الـدار           البار
  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠السعودية للنشر، جدة، الطبعة األوىل، 

٩-

ىل، ، حممد علي، املخدرات اخلطر الداهم، دارة العلوم، بريوت، الطبعـة األو           البار
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

١٠-



 ١٦٩

، حممد علي، مشكلة املسكرات واملخدرات، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة            البار
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٠األوىل، 

١١-

، أمحد بن عبد اهللا، النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية،           بازابن  
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة، 

١٢-

البخاري، أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلهـين، صـحيح               
  .هـ١٤٢٢البخاري، دار طوق النجاة، بريوت، الطبعة األوىل، 

١٣-

بابكر، مصعب اهلادي، املسامهة اجلنائية يف اجلرائم الكاملة وغـري الكاملـة، دار             
  .ت: ط، د: اجليل، بريوت، د

١٤-

خدرات ومنطلقات األمر السامي، دار العلم، جدة، الطبعة        البناين، أمحد حممد، امل   
 .هـ١٤١٤الثانية، 

١٥-

نام، رمسيس، قانون العقوبات جرائم القـسم اخلـاص، منـشأة املعـارف،             
 .م١٩٩٩اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 

١٦-

نسي، أمحد فتحي، اخلمر واملخدرات يف اإلسالم، مؤسـسة اخللـيج العـريب،             
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩وىل، القاهرة، الطبعة األ

١٧-

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، فتاوى اخلمر واملخدرات، الكوثر للطباعة والنشر،            
 .ت: القاهرة، الطبعة األوىل، د

١٨-

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، جممع امللك              
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ط،: فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، د

١٩-

جعفر، حسان، املخدرات والتدخني ومضارمها، دار احلرف العـريب، بـريوت،           
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الطبعة األوىل، 

٢٠-

مجال، إبراهيم رفعت، أثر االشتراك يف اجلناية على النفس، دار اجلامعة اجلديـدة             
 .م٢٠٠٥ط، : للنشر، اإلسكندرية، د

٢١-



 ١٧٠

 دار الشمال للطباعة والنشر، طـرابلس،       اج، سهيل، املخدرات جرمية العصر،    احل
 .م١٩٨٨لبنان، الطبعة األوىل، 

٢٢-

ديثي، حممد عبد اجلليل، جرائم التحريض وصورها يف اجلوانب املاسـة بـأمن             احل
ط، : الدولة اخلارجي وفقاً للتشريع العراقي املقارن، دار احلرية للطباعة، بغداد، د          

 .م١٩٨٤

٢٣-

ت واملواد املشاة املـسببة لإلدمـان، مكتبـة         سن، حممد بن إبراهيم، املخدرا    احل
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨اخلرجيي، الرياض، الطبعة األوىل، 

٢٤-

حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، دار النهضة العربية،           
 .م١٩٩٢القاهرة، الطبعة الثانية، 

٢٥-

ملخدر، الدار اجلماهرييـة    محزة، اهلادي علي يوسف، املعاملة اجلنائية ملتعاطي ا       أبو  
 .هـ١٤٢٥للنشر، ليبيا، الطبعة األوىل، 

٢٦-

حنبل، أمحد، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة           ابن  
 .هـ١٣٩٨الثانية، 

٢٧-

حومد، عبد الوهاب، الوسيط يف شرح القانون اجلزائي الكوييت، القـسم العـام،            
 .م١٩٨٣لطبعة الثالثة، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، ا

٢٨-

ياط، حممد، املخدرات وأنواعها وفحوصاا، دار امليسرة للطباعة والنشر، مملكة          اخل
 .م٢٠٠٤البحرين، الطبعة األوىل، 

٢٩-

ديدي، رشا عبد الفتاح، املرأة واإلدمان دراسة نفسية اجتماعية مـن منظـور             ال
 .م٢٠٠١ط، : التحليل النفسي، مكتبة األجنلو املصرية، د

٣٠-

ذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد، كتاب الكبائر، املكتبة األموية، دمشق، الطبعة            ال
 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥الثالثة، 

٣١-



 ١٧١

ن، : ذيايب، عويض حممد بن هذال، املخدرات مشكلة ذات أبعاد عامليـة،    د              ال
 .م١٩٩١/هـ١٤١٢الرياض، الطبعة األوىل، 

٣٢-

ادر، خمتار الصحاح، حتقيق أمحد     رازي، زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبد الق         ال
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦إبراهيم زهوة، دار الكتاب العريب، بريوت، 

٣٣-

رباح، غسان، الوجيز يف قضايا املخدرات واملؤثرات العقلية، منشورات احللـيب           
 .م٢٠٠٨احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، 

٣٤-

 العربية القسم   ربيع، حسن حممد، شرح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات        
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ط، : ن، د: العام، د

٣٥-

رشيد، سهري، األقراص املنومة واملهدئات، الدار العربية للعلوم، بريوت، الطبعـة           
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤األوىل، 

٣٦-

الرماين، زيد بن حممد، وقفات مع اإلعاقة واملخدرات، دار احلـضارة للنـشر،             
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الرياض، الطبعة األوىل، 

٣٧-

الرملي، حممد بن أيب العباس، اية احملتاج إىل شرح املنهاج، دار الكتب العلميـة،              
  .ت: ط، د: بريوت، د

٣٨-

أبو الروس، أمحد، القصد اجلنائي واملسامهة واملسئولية اجلنائية والشروع والـدفاع           
  .ط: الشرعي وعالقة السببية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، د

٣٩-

روس، أمحد، مشكلة املخـدرات واإلدمـان، دار املطبوعـات اجلامعيـة،            أبو ال 
 .ت: ط، د: اإلسكندرية، د

٤٠-

: ريان، أمحد علي طه، املخدرات بني الطب والفقه، دار االعتصام، اللقـاهرة، د            
 .ت: ط، د

٤١-

زبيدي، زين الدين  أمحد بن أمحد بن عبد اللطيف، خمتصر صحيح البخاري، دار              ال
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الثانية، املؤيد، الطبعة 

٤٢-



 ١٧٢

زركشي، بدر الدين، زهرة العريش يف حترمي احلشيش، دار الوفـاء، املنـصورة،             ال
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧مصر، الطبعة األوىل، 

٤٣-

زملي، مصطفى إبراهيم، املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنـة           ال
 .م١٩٨١بالقانون، مطبعة أسعد، بغداد، 

٤٤-

، دار الفكر العريب،    )العقوبة( حممد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي        زهرة،أبو  
 .ت: ط، د: القاهرة، د

٤٥-

، مكتبة األجنلو   )القسم العام (زهرة، حممد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي        أبو  
 .ت: ط، د: املصرية، القاهرة، د

٤٦-

جهـا، دار املعرفـة     ، مدحت عبد احلميد، هلفة اإلدمان تشخيصها وعال       أبو زيد 
 .م٢٠٠٣ط، : اجلامعية، اإلسكندرية، د

٤٧-

زين الدين، حممد كمال، املخدرات بني الوهم واحلقيقة، مكتبة القرآن، القـاهرة،            
 .ت: ط، د: د

٤٨-

زيين، حممود حممد عبد العزيز، نظرية االشتراك يف اجلرمية يف الشريعة والقـانون             ال
 .م١٩٩٣ط، : سكندرية، دالوضعي، موسوعة الثقافة اجلامعية، اإل

٤٩-

، املخدرات والعقـاقري   )الكتاب الرابع (سلسلة كتب مركز أحباث مكافحة اجلرمية       
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ط، : املخدرة، مركز أحباث اجلرمية، الرياض، د

٥٠-

سليم، سلوى علي، اإلسالم واملخدرات دراسة سيكولوجية ألثر التغري االجتماعي          
تبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة األوىل،         على تعاطي الشباب للمخـدرات، مك     

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

٥١-

ن، : سواس، عبد احلليم أمحد، الكوكايني من الكوكا كوال إىل اإلدمـان،    د              ال
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦الطبعة األوىل، 

٥٢-

شاذيل، فتوح عبد اهللا، قانون العقوبات القسم العام، دار املطبوعات اجلامعيـة،            ال
 .م١٩٩٨ط، : اإلسكندرية، د

٥٣-



 ١٧٣

، سيف الدين، املخدرات واملؤثرات العقلية، العبيكان للطباعـة والنـشر،           شاهني
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨الرياض، الطبعة الثانية، 

٥٤-

شلهوب، عبد الرمحن عبد العزيز، النظام الدستوري يف اململكة العربية السعودية           ال
ــارن، د  ــانون املق ــالمية والق ــشريعة اإلس ــني ال ــة، : ب ــة الثاني ن، الطبع

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

٥٥-

ط، : شواريب، عبد احلميد، جرائم املخدرات، مؤسسة الثقافة اجلامعية، مصر، د         ال
 .م١٩٨٧

٥٦-

شرح منتقى األخبار من أحاديث سـيد       (شوكاين، علي بن حممد، نيل األوطار       ال
 .ت: ط، د: ، مطبعة احلليب، القاهرة، د)األخيار

٥٧-

ام من مجع أدلة األحكام،     صنعاين، حممد بن إمساعيل الكحيالين، شرح بلوغ املر       ال
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩دار مكتبة احلياة، بريوت، 

٥٨-

صيفي، عبد الفتاح مصطفى، االشتراك بالتحريض ووضعه من النظريـة العامـة            ال
للمسامهة اجلنائية دراسة مقارنة، جامعة اإلسكندرية، كلية احلقوق، دار النهـضة           

 ).منشورة(م ١٩٥٨العربية، القاهرة، 

٥٩-

ن، الرياض، الطبعـة الثانيـة،      : يم بن عبد الرمحن، املخدرات، د     طخيس، إبراه ال
 .هـ١٤٢٥

٦٠-

طيار، عبد اهللا بن حممد بن أمحد، املخدرات يف الفقـه اإلسـالمي، دار ابـن                ال
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨اجلوزي، الدمام، الطبعة الثانية، 

٦١-

الفكر، عابدين، حممد أمني، رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير اإلبصار، دار             
 .م١٩٧٩بريوت، الطبعة األوىل، 

٦٢-

عارضي، راشد بن عمر، جرائم املخدرات وعقوبتـها يف الـشريعة والقـانون،         ال
 ).غري منشورة(م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، 

٦٣-



 ١٧٤

عامر، سلطان، شرح األحكام العامة للجرمية يف القانون اجلنائي اللـييب، دراسـة             
 .ت: ط، د: ريعة اإلسالمية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، دمقارنة بالش

٦٤-

عامر، حممد زكي، قانون العقوبات القسم العام، دار املطبوعـات اجلامعيـة،            أبو  
 .م١٩٨٦ط، : اإلسكندرية، د

٦٥-

عباس، إبراهيم، كشف الشبهات عن أضرار القات، دار بلنسية للنشر، الريـاض،            
 .هـ١٤١٦الطبعة األوىل، 

٦٦-

د التواب، محدي معوض، الدفاع والدفوع يف قضايا املخدرات، مكتبة عـامل            عب
 .م٢٠٠٥الفكر والقانون، طنطا، مصر، الطبعة األوىل، 

٦٧-

: عبد الرمحن، حممد السيد، اإلدمان وإساءة استخدام العقاقري، دار قباء، القاهرة، د           
 .م٢٠٠٢ط، 

٦٨-

ات، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،     عبد املنعم، سليمان، النظرية العامة لقانون العقوب      
 .م٢٠٠٠ط، : اإلسكندرية، د

٦٩-

عبد املنعم، عفاف حممد، اإلدمان دراسة نفسية ألسبابه ونتائجـه، دار املعرفـة             
 .م٢٠٠٤ط، : اجلامعية، اإلسكندرية، د

٧٠-

عبيد، رؤوف، شرح قانون العقوبات التكميلي، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة           
  .م١٩٧٩اخلامسة، 

٧١-

عبيدي، عبد اهللا وآخرون، املخدرات وطرق مكافحتها، كلية امللك فهد األمنية،           ال
 .هـ١٤٢٢الرياض، 

٧٢-

-٧٣ .هـ١٤٢٣ط، : ن، د: عتييب، فهد شارع عبد الرمحن، الكبتاجون، دال
ــد اهللا، جحــيم املخــدرات، دال ــريين، يوســف عب ــة األوىل، : ع ن، الطبع

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠
٧٤-

ي بن حجر، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري، دار           عسقالين، أمحد بن عل   ال
 .ت: ط، د: املعرفة، بريوت، د

٧٥-



 ١٧٥

العواجي، مصطفى، القانون اجلنائي العام اجلزء الثاين، املسئولية اجلنائية، مؤسـسة           
  .م١٩٨٥نوفل، بريوت، الطبعة األوىل، 

٧٦-

 مؤسسة  عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مقارناً بالقانون الوضعي،        
 .م٢٠٠٥الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

٧٧-

عيد، حممد فتحي، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن، الرياض، املركـز            
ـ ١٤٠٨ط،  : ، د ٢-١العريب للدراسات األمنيـة والتـدريب، ج       م ١٩٨٨/هـ

 ).منشورة(

٧٨-

ـ            ة عيد، حممد فتحي، السنوات احلرجة يف تاريخ املخدرات، مركز أحباث مكافح
  .ت: ط، د: ، الرياض، د)الكتاب السابع(اجلرمية 

٧٩-

عيسوي، عبد الرمحن حممد، املخـدرات وأخطارهـا، دار الفكـر اجلـامعي،             ال
 .م٢٠٠٥ط، : اإلسكندرية، د

٨٠-

فاخري، غيث حممود، االشتراك اجلنائي يف الفقه اإلسـالمي دراسـة مقارنـة             ال
 .م١٩٩٣لطبعة األوىل، بالقانون الوضعي، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، ا

٨١-

، ٣٦فحام، إبراهيم، بداية ظهور املخدرات يف مصر، جملة األمن العـام، عـدد              ال
 .م١٩٦٧، ٤س

٨٢-

-٨٣ .ت: ط، د: فيومي، أمجد بن حممد، املصباح املنري، دار القلم، بريوت، دال
 مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا واالجتار وفقاً آلخر تعـديل           املصري قانونال
 .م١٩٨٩لسنة ) ١٢٢(انون رقم بالق

٨٤-

، الطبعـة األوىل،    ١قرايف، أمحد بن إدريس، الفروق، دار الكتب العلميـة، ج         ال
 .هـ١٤١٨

٨٥-

قــرين، عــائض، التفــسري امليــسر، العبيكــان، الريــاض، الطبعــة األوىل، ال
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

٨٦-



 ١٧٦

ـ   (قطب، حسين حممد فؤاد، مواد اإلدمان الشائعة، وزارة الداخلية           ) اماألمـن الع
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الرياض، 

٨٧-

قيم اجلوزية، أبو عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر، أعالم املوقعني، دار احلـديث،               ابن  
 .م١٩٩٠ط، : القاهرة، د

٨٨-

قيم اجلوزية، أبو عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر، زاد املعاد يف هدي خري العباد،                ابن  
 .هـ١٤١٢ مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة اخلامسة والعشرون،

٨٩-

كبيسي، سامي مجيل الفياض، االشتراك يف اجلرميـة يف الفقـه اإلسـالمي، دار       ال
 .م٢٠٠٦الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

٩٠-

كثري، عماد الدين أيب الفداء إمساعيل، تفسري القرآن العظيم، مؤسسة الريـان،            ابن  
 .ت: ط، د: بريوت، د

٩١-

، )١٢(جملة البحوث اإلسالمية، الريـاض، عـدد        لجنة الدائمة العلمية لإلفتاء،     ال
 .هـ١٤٠٥

٩٢-

اوردي، أيب احلسن علي بن حممد، األحكام السلطانية، دار الكتـب العلميـة،             امل
 .ت: ط، د: بريوت، د

٩٣-

بارك، زين العابدين، احلشيش، املركز العريب للدراسات األمنيـة والتـدريب،           م
 .هـ١٤٠٦ط، : الرياض، د

٩٤-

التحريض على اجلرمية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غـري         دوب، أمحد علي،    ا
 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠منشورة، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، املطابع األمريية، 

٩٥-

حممد، عزت منصور، الدفوع يف جرائم املخدرات يف ضوء القضاء والفقـه، دار             
  .م٢٠٠٥ط، : الفكر والقانون، املنصورة، مصر، د

٩٦-

هللا، دور الوالدين واألسرة يف مواجهة املخدرات، كنـوز         خمدوم، مصطفى كرامة ا   
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥أشبيليا للنشر، الرياض، الطبعة األوىل، 

٩٧-



 ١٧٧

صباح، عبد اهلادي، اإلدمان، الدار املصرية اللبنانية، القـاهرة، الطبعـة األوىل،            م
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

٩٨-

مي وتطبيقه  معجون، خلود سامي، مكافحة جرائم املخدرات يف النظام اإلسال        آل  
يف اململكة العربية السعودية، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض،          

 .م١٩٩١/هـ١٤١١

٩٩-

املغريب، سعد، ظاهرة تعاطي احلشيش، دار الراتب اجلامعية، بريوت، الطبعة الثانية،           
  .م١٩٨٨

١٠٠-

طـط  قريزي، تقي الدين أمحد بن علي، كتاب املوعظة واالعتبـار بـذكر اخل            امل
 .م١٩٧٠واآلثار، دار التحرير، بوالق، 

١٠١-

-١٠٢ .ت: ط، د: ليباري، زين الدين، فتح املعني، مطبعة حممد، القاهرة، دامل
نذري، زكي الدين عبد العظيم، خمتصر صحيح مسلم، حتقيق حممد ناصر الدين            امل

 .هـ١٤١٢األلباين، املكتبة اإلسالمية، عمان، الطبعة الثانية، 
١٠٣-

عباس، املخدرات التجارة املشروعة وغري املـشروعة، دار ـضة          نصور، حممد   امل
 .م١٩٩٥ط، : مصر، القاهرة، د

١٠٤-

: ط، د : منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، دار املعـارف، د           ابن  
 .ت

١٠٥-

وسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،          امل
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩ألوىل، الرياض، الطبعة ا

١٠٦-

ط، : ، جابر بن سامل وآخـرون، املخـدرات، دار املـريخ، الريـاض، د             موسى
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

١٠٧-

وسى، عبد اهللا سعود، التحريض على اجلرمية اإلرهابية بني الشريعة اإلسـالمية            امل
، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الريـاض،        )دراسة مقارنة (والقانون الوضعي   

 ).غري منشورة(م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦

١٠٨-



 ١٧٨

-١٠٩ .هـ١٤١٢نظام األساسي للحكم لعام ال

 يف  ٣٩/مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم م        نظام  
 .هـ٨/٧/١٤٢٦
١١٠-

نيسابوري، أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي، صحيح  مـسلم، رئاسـة             ال
ط، : رشـاد، الريـاض، د    إدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة واإل        

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

١١١-

ط، : ، عبد الناصر، املخدرات بني الدول والعصابات، دار الرشـيد، د          أبو هارون 
 .ت: د
١١٢-

هرجة، مصطفى جمدي، جرائم املخدرات يف ضوء الفقه والقضاء، دار املطبوعات           
  .م٢٠٠٥ط، : اجلامعية، اإلسكندرية، د

١١٣-

.ت: ط، د: ى، املكتبة اإلسالمية، تركيا، ديتمي، أمحد بن حممد، الفتاوى الكرباهل ١١٤-
وارد، بريان، املخدرات وأضـرارها، دار الرشـيد، بـريوت، الطبعـة األوىل،             

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
١١٥-

وهيب، حممد، عامل املخدرات بني الواقع واخليال اخلـادع، دار الفكـر اللبنـاين،              
 .م١٩٩٠بريوت، الطبعة األوىل، 

١١٦-

  

  

  

  

  


