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)دراسة مقارنة(موقف المشرع العراقي من جریمة االتجار بالمخدرات والمواد المؤثرة على العقل 

قـادر احـمد عـبد 

كـركوك/المعھـد التقنـي 

:المستخلـص 

,المخدراتمما ال شك فیھ تعد جریمة 
,

بشأن مكافحة وتجریم المخدرات والجرائم المنطویة تحت إطارھا الجنائي وبیان أركانھا كجنایة وعقوباتھا 
1969لسنة 111القانونیة الواردة في القوانین الوطنیة كقانون العقوبات العراقي رقم 

, المخدراتالصادرة لتجریم
,

وبغیة معرفة حیثیات تل.المقارن،
.واالقتراحات التي أراھا ضروریة للحد من تنامي جرائم المخدرات في بلدنا العراقالتوصیات 
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:المقدمة

,
. المجتمع من مصائبھا ومالحقة مرتكبیھا و

متعددة إلى عقد المعاھدات الدولیة
,1930

. الوطنیة للدول بشأن مكافحة جرائم المخدرات

:ھدف البحث

دراستھا ارتأیت ضرورة ولفھم حیثیات ھذه العناوین ,كذلك بیان االختصاص القضائي للنظر فیھاواالقتصادیة واألخالقیة
)(ان 

.                         موقف الشریعة اإلسالمیة

:أھمیة البحث

:تأتي أھمیة البحث في ھذا الموضوع من النواحي اآلتیة

في الوقت الذي یحتاج فیھ بلدنا العراق األموال لدفع عجلة اإلنتا.1

,]1[زراعتھ بنسب كبیرة على طول نھر الفرات
رائم والعنف مثل السطو المسلح والسرقة واإلرھاب وغیرھا من الجرائم التي تحدث أغلبھا تحت تأثیر اإلدمان نسبة الج

2.
, المراھقین في المجتمع

.البلد

إذ, ارتباط جرائم المخدرات بجرائم أخرى.3
.تمویھ مصدر األموال التي یتم الحصول علیھا عن طریق االتجار بالمخدراتالتي ترتكب بغیة . ]2[غسیل األموال

الناحیة النظریة تأتي أھمیة ومن. 4

,الجتھا في القانون الجنائي الدولينشره والذي كان مكرسا لدراسة بیان مشكلة المخدرات وطرق مع

تھ بھا بصورة غیر شرعیة وبیان أركانھا الجرمیة وأنواعھا وبیان العقوبات التشریعیة الجنائیة التي تنزل بمن تثبت إدان
, مع اإلشارة إلى موقف التشریعات الوطنیة المقارنة للتشریع العراقي

.یثري البحوث العلمیة في ھذا المجال
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:منھجیة البحث

ألھمیة المفردات الواردة في بحثنا 
المالمح والجوانب المختلفة لمشكلة البحث

,)دراسة مقارنة(جریمة االتجار بالمخدرات 
وأعمال المؤتمرات والمقاالت ذات 

.الشریعة اإلسالمیة والتشریعات المقارنة إزاءھا

:ھیكلیة البحث

:مباحث وعلى الشكل اآلتيثالثةاعتمد الباحث على تقسیم البحث إلى ,لتغطیة دراسة عناوین ومفردات البحث

.التصریف التاریخي لجرائم المخدرات في بالد وادي الرافدین:تـمـھیـد 

.مفھوم تجریم المخدرات مع اإلشارة إلى حكم الشریعة اإلسالمیة إزاءھا:ولالمبحث األ

.في التشریع العراقي واختصاص النظر فیھا المخدراتتجریم :المبحث الثاني

.في التشریعات الوطنیة المقارنةالمخدراتتجریم : المبحث الثالث

.ستنتاجات والمقترحاتوفضال على ما تقدم فقد تضمنت الدراسة خاتمة ومجموعة من اال

التعریف التاریخي لجرائم المخدرات في بالد وادي الرافدین: تـمـھیـد

إذ تضرب , 

)800 (,) (
, الرومانیة

نشوة الرابع قبل المیالد مما یدل على استعمال السومریین لألفیون وكا ] 3[وال

, ]4[نافذا قانون أورـ نمو الذي یعد من أقدم القوانین المكتشفة حتى اآلن في العالم
واستعمل , ]5[)م.ق200ـ 211(

,
و.]6[البیطار
. البشر



2012Qadir A. Abidقادر احمد عبد

2011تشرین الثاني20-19) 11(المؤتمــر العلمــي  264

الشریعة اإلسالمیة إزاءھاى حكم مفھوم المخدرات مع اإلشارة إل: المبحث األول

,التعامل بالمخدرات بصورة غیر شرعیة فعل محظور شرعا وقانونا 
]7[, كان متقدمًا أو نامیًاوال یكاد یفلت منھا أي مجتمع سواء 

التي  ,ات للذھن والبدن كاألفیون فمنھا المھبط
كما  ,

:اآلتیة

التعریف بالمخدرات: المطلب األول

مستوى    , لى  ا ع ام

تجریم المخدرات ومع
,

:الواردة بشان المخدرات لغة واصطالحا سنتطرق ألیھما في الفرعیین اآلتیین

معنى المخدرات لغة:الفرع األول

,]8[الكسل والفتور : المخدر لغة
.]9[فتور وضعف: الكسالن، والَخدُر من الشراب والدواء: الظلمة الشدیدة، والخادر: والخدرةالظلمة، : والَخَدر

معنى المخدرات اصطالحا:الفرع الثاني

مخدرات  تعددت التعریفات بشأن تحدید المقصود  ل ,اصطالحا ا
, )

,في غیر أغراض العالج,ان علیھامعینة یؤثر تعاطیھا أو اإلدم
(]10[,)

، دي إلى اإلدمانوتناولھا یؤ، مستحضرة كیمیائیًا من شأنھا أن تزیل العقل جزئیًا أو كلیًا
أو صنعھا إال ألغراض یحددھا القان، ویحظر تداولھا أو زراعتھا، فتضر الفرد والمجتمع، العصبي

(وعرفت المخدرات كذلك بأنھا,]11[)مع الشریعة اإلسالمیة
,الطبیة والعلمیة

,]12[)والقوانین الوطنیة بأنھ ذات اثر مخدر مدمر لصحة البشریة وجوب مراقبة تداولھ ومكافحة انتشاره
تلك المواد التي یؤدي تعاطیھا إلى ف(بأنھا 

إلدراك بصفة مؤقتة   وآخر یرى بان المقصود ب. ]13[)الشم
.]14[وتحدث فتور في الجسم وتجعل اإلنسان یعیش في خیال واھم فترة وقوعھ تحت تأثیرھا
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, ]15[األغراض الطبیة أو العالجیة
.بواسطة من یرخص لھم بذلك

لشریعة اإلسالمیة إزاء المخدراتاحكم: المطلب الثاني

,]16[وذھب اآلخرون إلى أنھا محرمة بالقیاس على الخمر,بتحریمھا
لمشروبات , ا

,واهللا لھ الكمال المطلق الذي ھو من لوازم ذاتھ, قصة الن صانعھا ھو اهللاغیر نا
: ول تعالىوفي تحریم المسكرات یق, خبیث

ن أن یوقعالشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ،إنما یرید الشیطا
كسب   ,]91–90:سورة المائدة[الصالة فھل أنتم منتھون﴾  اهللا  وحرم 

ویقول تعالى ﴿َوَال َتْأُكُلوْا ,]17[بالمخدرات من ابرز مصادر األموال الغیر المشروعة
].188اآلیة : سورة البقرة[َلُموَن﴾ النَّاِس ِباِإلْثِم َوَأنُتْم َتْعاْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوْا َفِریقًا مِّْن َأْمَواِل

."خمر حرامكل مسكر خمر، وكل" والسالم 

:إذ لعن رسول اهللا صلى, والتعامل بھا بأي شكل من اإلشكال
"عاصرھا وشاربھا وساقیھا وحاملھا والمحمولة إلیھ ومبتاعھا وواھبھا وآكل ثمنھافي الخمر ،لعن رسول اهللا: "قال

ابتا  

,

.المسالة غیر مستقرة األحكام

اختصاص النظر فیھافي التشریع العراقي والمخدراتتجریم :المبحث الثاني

أركان جریمة االتجار بالمخدرات: المطلب األول

,,ومركباتھا وفق قوائم ملحقة بقوانین تعالج جرائم المخدرات 
جرمة  ,كل

,

تجاه إرادة  (عمدیة ویتخذ الركن المعنوي فیھا صورة القصد ا
 (

المخدرات بأختالف وتختلف العقوبة في جرائم ,زراعتھ أم صناعتھ وغیرھا من األفعال المجرمة لعالقتھا بالمخدرات 
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القصد الجنائي
.والركن الثالث ھو الركن الشرعي ومفاده لزوم وجود نص تشریعي یجرم الفعل ویفرد لھ عقابا.حالة عقاب خاص بھا

ع العراقي من تجریم المخدرات والمواد المؤثرة على العقلموقف المشر: المطلب الثاني

ت أحكامھ على حظر زراعة نبات قنب الحشیشة وقد اقتصر1933لسنة 12الرقم 
نون رقم    1938,موضوع تھریب المواد المخدرة واالتجار بھا أو تعاطیھا القا وسع   44صدر  ذي  ل وا

ادة الثالثة    , الم نصت  و

ات 1965لسنة 68رقم ثم صدر قانون المخدرات .حیازتھا

,
لخشخاش, ا و

1967لسنة  4.من مزاولة مھنتھ لمدة ال تزید 

واعد صفة الجاني ظرفا مشددا أذا كان من موظفي ,بشرط توافر القصد ألجرمي لدى مرتكبھا 
.

14المخدرات بموجب المادة 
التي  ,المخدرة یثبت انھ قد حاز احد من المواد 

محكمة أن    , ل از ل كما أج
.السنةتأمر بإغالق كل مكان أدیر أو اعد أو ھیأ لتعاطي المخدرات لمدة ال تزید على 

نون ذي الرقم  681965 ا المواد 1968لسنة 196بموجب الق وحصر 

وأضاف ألیھا جلب ال

وشدد القانون عقوبة من یرتكب جرائم ,حكممخدرة على القاضي ولم یجد لھا ذكر في الجداول فیجب علیھ االمتناع عن ال

امة     لغر لمؤبدة وا ا اقة  197011.إلشغال الش
وبموج

1979144وفي سنة,ألخ..أو زرعھا 
مرتكبي جرائم المخدرات من المنتمین إلى القوات المسلحة أو
.العدو ورفعھا إلى عقوبة اإلعدام أو اإلشغال الشاقة وبالغرامة
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ات رقم     عقوب ل ا نون  ا مشرع في ق ل ا ما عالج  والذي  )387,388, 386(1969لسنة  111ك

.إلدراكھ واختیاره

بأن  2004,2006في عامي   

,
لقانون (,ه لتركیا ودول البلقان وأوروبا الشرقیةكردستان في االتجا في  3رقم  ) ا

8/8/2004
لقانون  , )(2003/ 6/ 10صادر في ال) 7(رقم أمرھا ذي ال أورد ا و

)3(رقم 
.الخطر العام واستخدام المواد الجرثومیة واالعتداء على سالمة النقل والمواصالت وجرائم المتاجرة بالمخدرات

18
2008

لمكاني ا صاص  االخت ات  .,]18[ذ
2004لسنة  93

جرائم االتجار بالمخدرات تعد اخطر الجرائم التي 
.األموال أو االشتراك فیھا

,یعتد بھا بھذا الشأن 
,]19[كیان مادي محسوسأو وزنھا بشرط لھا 

لذا , 
إذ أن , ]20[یشترط 

.المعدل والنافذ حالیا1969لسنة 111م من قانون العقوبات العراقي رق) 60(الجنائیة بموجب نص المادة 

ص القضائي للنظر في الدعوىالختصاا:المطلب الثالث

ویسري
1969لسنة 111

10وبموجب نص المادة , الجریمة
ومن المفید اإل.]21[بمجرد أثبات بأن مرتكبھا احد مواطنیھا ویحمل جنسیتھا

.]22[بمرور الزمن
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ت في التشریعات الوطنیة المقارنةتجریم المخدرا: المبحث الثالث

والذي حصر ما یعد 1966لسنة 40تجریم المخدرات كان آخرھا قانون رقم في مصر صدرت عدد من القوانین تناولت
) 33(من المواد من قبیل المخدرات وعاقبت مادتھ 

لموظف  34,48أما مواده ,أو استخرج أو فصل أو صنع جوھرا مخدرا بقصد االتجار لعود وصفة ا ا ام ظروف   عدت  الع
, .مشددة

لغرض تنظیم استعمال ) مادة58(وتضمن القانون 1983لسنة 74المخدرات بإصدار قانون مكافحة المخدرات رقم 

1995لسنة 13ن بالقانون رقم المخدرات واالتجار فیھا وتم تعدیل ھذا القانو

1987لسنة 84وبشأن جرائم المؤثرات العقلیة اصدر المشرع الكویتي قانون رقم 
وبشان العقوبة ,استعمال المواد المؤثرة عقلیا أو االتجار فیھا وحصر استخدامھا في األغراض الطبیة وبترخیص قانوني

.ال تزید على عشر سنوات وبالغرامةالمؤثرة على العقل بالحبس مدة

184532,31

تجا ,]23[المخدرات اال لى  قب ع وفي  , وعا

1979أول
. المخدرات

:الخاتمة
تجریم المخدرات في ضوء أحكام التشریع العراقي كدراسة مقارنة  مع أود أن أشیر في مسك ختام الحدیث عن 

التشریعات الوطنیة لدول أخرى بان المخدرات والجرائم الدولیة المنطویة تحت مفھومھا من تصدیر لھا واستیرادھا 
وبشأن , صناعتھا وزراعتھا ونقلھا بین الدول عبارة عن جریمة اجتماعیة الزمت المجتمعات منذ القدم والترویج لھا و

المجتمع العراقي من المعلوم انھ قد مر بتغیرات اجتماعیة واقتصادیة متنوعة ومتسارعھ أدت إلى ارتفاع مطرد في 
یجد أن جرائم المخدرات في ازدیاد مستمر جرائم المخدرات فالمتتبع لإلحصاءات الرسمیة للمخدرات في العراق 

ویقتضي القول بان الوقایة من مشكلة المخدرات لیس مسؤولیة الحكومة أو الجھات األمنیة األخرى ذات العالقة ,
فحسب، بل لكونھا ظاھرة اجتماعیة البد أن تتضافر جھود المؤسسات االجتماعیة كافة في مكافحتھا وعلى رأسھا 

.لتربویة والتعلیمیةاألسرة والمؤسسات ا
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:االستنتاجات
:نستنتج من قراءة تحركات المجتمع الدولي إزاء مشكلة المخدرات ما یأتي

1.
تشر  , ان

.        المجتمع وتطوره

2.
االرتفاع      لى  المشرع إ مد 

,بالعقوبة
,مكتشفة سابقا بغیة تجریمھا وتحدید عقوبتھا

144رقم  بینما أفعال تعاطي المخدرات واالستعمال الشخص لھا یحكمھا قانون 8/8/2004الصادر في 3للقانون رقم 
.ال تزید على خمس عشرة سنة وال تقل عن ثالث سنواتوعقوبتھا السجن مدة1979لسنة

مة صفة كل من الموظف العام أو المكلف بخدطبقا لنصوص التشریع العقابي العراقي وتشریعات كثیر من الدول تعد .3

, الجریمة أثناء تأدیة واجباتھم
وعلى ال .أو ارتكبت أثناء حالة الحرب ومجابھة العدو

,)الحدث(أطلق علیھ المشرع العراقي 
.عشرة

كما تبین من خالل الدراسة ھذه بان .4
.بالمشروبات الكحولیة

5 .
.األموال والتھریب واإلرھاب
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:التوصیات

:لمكافحة جرائم المخدرات على المستوى التشریعي أود أن أشیر إلى التوصیات اآلتیة

1 .

وأن و,المشتبھ فیھم وإجراء حصر لتلك المجموعات الخارج

.المؤسسات

تشدید الرقابة على دخول السلع واألشیاء إلى البلد وفحصھا بدقة و. 2

.وص التشریعیة والتعلیمات النافذة بھذا الشأنلألغراض الطبیة ومدى التزامھا بالنص

3.

.ظرة المجتمع لھالوضعي ون

4.

.الخصائص الذاتیة للمجتمع العراقي ولإلطار اإلقلیمي الذي یتبعھ
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Anesthetics Incrimination in Iraqi Legislation (Comparison Study)

Qadir Ahmed Abid

Technical Institute / Kirkuk

Abstract :

There is no doubt that Anesthetics crime is one of the sociality crimes
which to hinder  development  of humanity and economic in societies ,and

crime passing for international borders , therefore necessitate for search in
rooting it legal in Iraqi legislation  study treatment it as legal in other states and

this which I adoption it in my studying these and we chose number deferent
countries in the world for be first new studying  for  merge with comparison the

judgments  nationally criminal in Iraq and in other states concerning struggle
and anesthetics Incrimination  and crimes which contain it under framework it
the criminal and  clarification corner it as felony and penalties  it  according to

lawful rules which were mentioned in patriotism laws as penalties law of the
Iraqi to number 111 for year 1969 and other laws and decisions which issued

for anesthetics Incrimination, I talked  first briefly about the definitions
concerning with mention to point of view of Islamic sharia of it, Through the

research we studied this crimes in describing and analyzing it comparing with
deferent laws. for knowledge of concepts that crimes I was mentioned some of
conclusions taken from by our search text crowned it by mention a number of

the recommendations and suggestions which I see it necessary for struggle
and limitation of anesthetics crimes growth  in our country Iraq.


