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مكافحة املخدرات يف القانون العراقي

مكافحة المخدرات في القانون العراقي
إايد حمسن ضمد *
لقد عرف اإلنسان منذ القدم قدرة بعض النبااتت على تسكني آالم بعض األمراض
والشفاء منها سواء عن طريق الصدفة أم عن طريق التجربة ،ويف الوقت نفسه اكتشف أن لبعض
النبااتت أتثريات غريبة حني مضغها أو استنشاقها تؤثر على وعيه وقدراته العقلية والنفسية .ويف
تراث احلضارات القدمية وجدت كتاابت ونقوش على جدران املعابد تدل على معرفة اإلنسان على
مر العصور ابملواد املخدرة واستخدامه إايها ،فاهلندوس على سبيل املثال كانوا يعتقدون أن اآلهلة
(شيفا) هي من أتيت بنبااتت القنب من احمليط ،مث أتيت بقية اآلهلة لتستخرج منه ما يسمونه ابلرحيق
اإلهلي ،ويقصد به (احلشيش).
وقد أضحت املخدرات آفة خطرية ابتلعت عدداً كبرياً من الشباب يف خمتلف اجملتمعات،
وإن األثر السليب لتعاطي املخدرات ال ينعكس على املدمنني وأسرهم فحسب ،بل متتد هذه اآلاثر
لتشمل اجملتمع كنسيج اجتماعي واحد ،فبعض من اجلرائم يرتبط بتعاطي املخدرات كحوادث
الدهس ،وبعض يرتكب حتت أتثري املخدرات كالقتل واالغتصاب .وليس ذلك فقط بل إن هناك
الكثري من اخلسائر االقتصادية اليت تتكبدها الدول من جراء تفشي ظاهرة املخدرات ،وهذه اخلسائر
تتجلى يف اإلنفاق احلكومي العام على مكافحة الظاهرة كتشكيل الدوائر واألجهزة املختصة
مبكافحتها من شرطة ،وحرس احلدود ،ودوائر الكمارك ،والطب العديل ،وشراء األجهزة الكفيلة
بكشفها وحتديد نوعها ،وما ينفق على النزالء يف السجون وما يرافقه من إنفاق على برامج العالج
وإعادة التأهيل.
وليست املتاجرة ابملخدرات ابجلرمية السهلة إمنا هي شكل من أشكال اجلرمية املنظمة العابرة
للحدود اليت جيري ارتكاهبا يف أكثر من دولة ،واملخدرات -كشكل من أشكال اجلرمية املنظمة
ونوع من أنواع اإلجرام اجلسيم -متثل التحدي األكرب واألبرز ألجهزة العدالة اجلنائية للدول كافة
والسيما بعد ما شهده العامل من انفتاح اقتصادي وتغيري يف السياسات االقتصادية اليت تتبىن مبدأ
حرية التجارة وتالشي احلدود بني الدول.
* قاضي حمكمة حتقيق غسل األموال واجلرمية االقتصادية
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ويف العراق فإن األمر ال خيتلف كثرياً عن بقية الدول فيما يتعلق مبتاجرة املخدرات وتروجيها
وإن كان العراق يف السابق أحد املمرات لرتويج املخدرات بني دول املنطقة -ففي الوقت احلاضرأصبح الدولة اليت جيري فيها صناعة املخدرات وتطوير أنواعها والسيما صناعة مادة الكرستال
وزراعة نبتة اخلشخاش اليت تستخدم يف إنتاج مادة احلشيشة.
وعلى مستوى التشريع فإن العراق من املصادقني على اتفاقية املخدرات للعام 1961؛
وتنفيذاً اللتزاماته الدولية شرع قانون مكافحة املخدرات رقم ( )68لسنة  1965إال أن ذلك مل
يكن كافياً ملنع جتارة املخدرات أو على األقل حتجيمها ومنع تروجيها واحلد من ازدايد عدد متناوليها
واملدمنني عليها ،ومل يعد األمر مرتبطاً ابملخدرات الواردة من خارج احلدود حيث أثبتت التحقيقات
يف بعض القضااي -اليت حققت فيها حماكم التحقيق -إمكانية صناعة بعض املواد كالكرستال يف
مطابخ البيوت العادية ،وإزاء ما متثله هذه الظاهرة من خماطر على صحة األفراد وسالمة اجملتمع فإن
أجهزة تنفيذ القانون أمام حتد كبري يتمثل يف تقويض إثر هذه اجلرمية ،وإحالة مرتكبيها إىل القضاء.
وقد يشكل تشريع قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم ( )50لسنة - 2017الذي سيدخل
حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من أتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية -عامالً مهماً يف مكافحة املخدرات
والسيما أنه نص على أتسيس هيئة وطنية عليا للمخدرات واملؤثرات العقلية اليت ستأخذ على
عاتقها وضع االسرتاتيجية الوطنية الشاملة ملكافحة جتارة املخدرات اليت ينبغي أن تكون مسامهاً
حقيقياً يف احلد من رواج املخدرات واستخدامها.
املطلب األول
اإلطار القانوين ملكافحة جرائم املخدرات
نظراً لآلاثر السلبية اليت حتدثها جرمية االجتار ابملخدرات وتعاطيها فقد اهتمت األسرة الدولية
هبا ،واتفت اجلهود لوضع احللول الناجعة ملكافحة اجلرمية وحتجيمها ومعاجلة آاثرها .وأبرز وسائل
مكافحة اجلرمية تتمثل يف توقيع االتفاقيات الدولية وسن التشريعات احمللية اليت تعرف املخدرات
واملؤثرات العقلية وحتدد أنواعها وتضع النصوص اليت جترم فعل االجتار ابملخدرات؛ لذلك سأتناول
يف هذا املطلب تعريف املخدرات وأنواعها ،واإلطار القانوين ملكافحة املخدرات دولياً وحملياً.
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الفرع األول
أوالً :تعريف املخدرات وأنواعها:
يقصد بكلمة خمدر من الناحية اللغوية (خدر) العضو (خدراً) من ابب تعب واسرتخى ،فال
يطيق احلركة .ويعين أيضاً الضعف والفتور والكسل.1
ويف املوسوعة الطبية يعرف (املخدر) أبنه (مادة معينة تسبب لإلنسان فقدان الوعي بدرجات
متفاوتة ،وقد ينتهي إىل غيبوبة تعقبها الوفاة ،ومع أن املخدرات تستعمل يف الطب إلزالة اآلالم
كاملسكنات أو ألحداث النوم كاملنومات ،ومع أن مجيع املواد املستعملة للبنج جيوز عدها من
املخدرات؛ فإن املفهوم نفسه قد خصص اآلن للداللة على مواد معينة ،تثبط اجلهاز العصيب تثبيطاً
عاماً).2
وتعرف املخدرات من الناحية العلمية أبهنا كل مادة خام مصدرها طبيعي أو مصنعة
كيميائياً ،حتتوي على مواد مثبطة أو منشطة ،إذا استخدمت يف غري األغراض الطبية ،فإهنا تسبب
يضر بصحة الشخص
خلالً يف عمليات العقل وتؤدي إىل حالة من التعود أو اإلدمان عليها؛ مما ُّ
جسمياً ونفسياً واجتماعياً.3
ويعرف اإلدمان أبنه اعتماد الشخص على وجود مادة خمدرة يف جسمه ال يستطيع العيش
من دوهنا بصورة طبيعية ،وقد عرفت جلنة خرباء منظمة الصحة العاملية اإلدمان على أنه (حالة تسمم
دورية أو مزمنة ،مضرة ابلفرد واجملتمع ،وهذه احلالة تكون نتيجة االستخدام املتكرر لعقار طبيعي أو
صناعي) ،وتتضمن هذه احلالة اخلصائص اآلتية:4
 -1رغبة قهرية أو حاجة (اضطرارية) لالستمرار يف تعاطي العقار واحلصول عليه أبية وسيلة.
 -1د .سريوان كامل علي ،االعتماد على املخدرات واألضرار النفسية واجلسدية والبيئية النامجة عنها ،حماضرة ألقيت يف دورة
إعداد يف جمال الصحة والوقاية من تعاطي املخدرات ،األردن ،2004 ،ص.1 :
 -2أفراح جاسم حممد ،تعاطي احلبوب املخدرة وعقاقري اهللوسة عواملها وأاثرها ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة بغداد،
كلية اآلداب.
 -3اإلدمان على املخدرات يف اإلمارات العربية املتحدة وبريطانيا ،دراسة مقارنة ،جرب صاحل علي بدر ،حبث منشور على شبكة
اإلنرتنت ص ،16 :الرابط  http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?searchfoأتريخ
التصفح .2017/7\22
 -4أمحد جمذوب ،املخدرات ،حبث منشور على اإلنرتنت ،ص .htt : arbooks . tk 21أتريخ التصفح .2017\7\22
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 -2ميل إىل زايدة اجلرعة املعطاة من العقار.
 -3اعتماد نفسي وجسمي بوجه عام على آاثر العقار.
 -4أتثري ضار ابلفرد واجملتمع.
اثنيا :أنواع املخدرات
املخدرات الطبيعية:
لقد عرف اإلنسان املواد املخدرة ذات األصل النبايت منذ أمد بعيد ،وحىت اآلن مل نسمع
عن ظهور مواد خمدرة من أصل حيواين ،وابلدراسات العلمية ثبت أن املواد الفعالة ترتكز يف جزء أو
أجزاء من النبات املخدر ،فمثالً:
أ -يف نبات خشخاش األفيون ترتكز املواد الفعالة يف الثمار غري الناضجة.
ب -يف نبات القنب ترتكز املواد الفعالة يف األوراق ويف القمم الزهرية.
ج -يف نبات القات ترتكز املواد الفعالة يف األوراق.
د  -يف نبات الكوكا ترتكز املواد الفعالة يف األوراق.
هـ -يف جوزة الطيب فإن املادة الفعالة ترتكز يف البذور.
وميكن استخالص املواد الفعالة من األجزاء النباتية اخلاصة بكل خمدر مبذيبات عضوية،
وبعد احلصول على املواد املستخلصة ميكن هتريبها بسهولة لتصنيعها وإعدادها لالجتار غري املشروع،
ومثال ذلك :زيت احلشيش ،وخام األفيون ،واملورفني ،والكوكايني ويف هذه العملية ال حيدث للمادة
املخدرة املستخلصة أي تفاعالت كيميائية ،أي :أن املخدر حيتفظ خبصائصه الكيميائية والطبيعية.
املخدرات التصنيعية:
وتسمى أيضاً (نصف طبيعية) :هي املواد املخدرة التصنيعية اليت تستخلص من املواد
الطبيعية ،وجترى عليها بعض العمليات الكيميائية ،وتصبح مو َّاد أخرى أشد تركيزاً وأثراً ،ومن أمثلة
هذا النوع املورفني ،واهلريوين ،والكوكايني ،والكودايني وغري ذلك من املواد التصنيعية.
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املخدرات التخليقية:
هي عقاقري تنتج من تفاعالت كيميائية معقدة بني املرآابت الكيميائية املختلفة ،ويتم ذلك
مبعامل شركات األدوية ،أو مبعامل مراكز البحوث ،وهي ليست من أصل نبايت ،وهلا أتثري املواد
املخدرة الطبيعية أو التصنيعية نفسها ،وهي تصنع على شكل حبوب أو أقراص أو كبسوالت ،أو
حقن أو مساحيق ،وتنقسم هذه النوعية عدة أقسام منها:
• املخدرات التخليقية املهبطة أو املخدرة ،مثل :امليثادون ،والسيكوانل ،والفاليوم.
• املخدرات التخليقية املنشطة ،مثل :االمفيتامينات ،والكبتاجون ( ،)MMDوأم.أم.دي
(.)LSD
• املخدرات التخليقية املهلوسة ،مثل :أل-أس ،ودي وغريمها.
ومل تضع االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على اختالفها تعريفاً شامالً جامعاً ملاهية
املخدرات؛ وذلك الختالف طبيعة كل منها واختالف تعدد أشكاهلا ومسمياهتا وآاثرها يف ظل
التطور العلمي احلديث.
الفرع الثاين:
اإلطار القانوين ملكافحة املخدرات
أوالً :االتفاقيات الدولية
 .1اتفاقية املخدرات للعام :1961
يف العام  1961مت التوقيع على اتفاقية املخدرات ،ومت تعديلها بربوتوكول  ،1971وقد
منعت هذه االتفاقية زراعة بعض أنواع املواد املخدرة وصناعتها يف أي دولة ،ووضعت ضوابط
صارمة لزراعة بعض األنواع وصناعتها حىت وإن كانت لألغراض الطبية واألغراض العالجية وقد
أوجبت املادة ( )35من هذه االتفاقية على الدول األعضاء اختاذ الرتتيبات الالزمة على املستوى
الوطين؛ لتنسيق التدابري الوقائية والقمعية ملكافحة االجتار غري املشروع ابملخدرات مبا يف ذلك إنشاء
جهاز حكومي مناسب هلذه املهمة .ويف املادة ( )36أوجبت االتفاقية على الدول األعضاء أن
تتخذ -يف حدود أحكامها الدستورية -التدابري الالزمة لتجرمي زراعة املخدرات ،أو إنتاجها ،أو
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صناعتها ،أو حتضريها ،أو استخراجها ،أو عرضها ،أو تقدميها ،أو استريادها ،أو تصديرها ،أو أي
فعل آخر تراه الدولة خمالفاً ألحكام االتفاقية ،وكذلك ضرورة فرض العقوابت الالزمة .وقد مسحت
االتفاقية للدول حني معاقبة األشخاص برعايتهم طبياً وتعليمياً وإعادة أتهيلهم ودجمهم يف اجملتمع؛
مع العلم أن العراق كان من الدول اليت حضرت اجتماعات هذه االتفاقية ومن املوقعني عليها.
.2اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة .1971
 .3اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع ابملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة
.1988
.4االتفاقية العربية ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
يف العام  2001وقعت جمموعة من الدول العربية االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري
املشروع ابملخدرات واملؤثرات العقلية ،وقد أوجبت هذه االتفاقية على كل الدول األطراف أن
تتخذ تدابري يف إطار قانوهنا الداخلي جترم فيه حيازة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية أو املتاجرة هبا،
أو زراعتها ،أو نقلها ،أو استريادها ،أو تصديرها ،وقد بينت االتفاقية أحكام التعاون القضائي
واإلجرائي بني الدول املوقعة وأحكام تسليم اجملرمني بني الدول وقد وقعت جمموعة من الدول العربية
على هذه االتفاقية ومنها العراق.
اثنياً :مكافحة املخدرات يف القانون العراقي:
صدر قانون املخدرات يف العراق رقم  68لسنة  1965املعدل ،ويعد القانون تنفيذاً
اللتزامات العراق الدولية؛ كونه إحدى الدول املوقعة على اتفاقية املخدرات للعام  ،1961وقد
نصت املادة الثانية من القانون على منع زراعة مادة القنب ابستثناء الزراعة املخصصة لألغراض
الصناعية؛ شريطة احلصول على إجازة من اجلهات املختصة .وقد تضمنت املادة الرابعة عشرة
العقوابت املفروضة على كل من خيالف أحكام القانون ،إذ عاقبت الفقرة (أوالً \ أ) من خيالف
املادتني التاسعة والعاشرة من القانون بغرامة ال تزيد على مئيت دينار أو احلبس مدة ال تزيد عن سنة
واحدة أو هبما .أما الفقرة (ب) من املادة املذكورة فقد عاقبت ابإلعدام أو السجن املؤبد ومبصادرة
األموال املنقولة وغري املنقولة ضد كل من ارتكب بغري إجازة جرمية استرياد املواد املخدرة أو جلبها،
أو صناعتها ،أو بيعها ،وكذلك حيازهتا ،أو شرائها ،أو زراعتها ،وتكون العقوبة اإلعدام يف حالة
عودة املتهم الرتكاب اجلرمية .مث صدر القانون رقم  50لسنة  2017الذي يعد قانوانً متقدماً يف
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جمال مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
املطلب الثاين
دعاوى املخدرات يف العراق حتقيقاً وحماكمة
شهد العراق يف السنوات األخرية رواجاً كبرياً لتجارة املخدرات ،وازدادت أعداد األفراد
الذين يعملون على االجتار به وتروجيه؛ وازدادت تبعاً لذلك أعداد املدمنني على تعاطيه ،وهذا ما
ابت جلياً من ازدايد عدد الدعاوى اليت تعرض على حماكم التحقيق وحماكم املوضوع املختصة بنظر
قضااي املخدرات .وحىت اإلحصائيات الرمسية هبذا الصدد ال تعكس حجم االجتار وحجم التعاطى
للمخدرات على أرض الواقع؛ ألن ما يتم إعالنه من خالل املؤسسات الرمسية سواء القضائية أم
التابعة لوزارة الدخلية متثل الرقم الرمسي وهو ما مت ضبطه من مواد خمدرة ومن مت القبض عليهم من
متهمني ،إال أن هناك أرقاماً واقعية خمفية متثل الرقم األسود لإلجرام الذي حيدث يف الواقع وال
يتم اكتشافه من قبل األجهزة األمنية وال يصل إىل احملاكم ليتحول إىل قضااي جيري التحقيق فيها،
والقانون الذي ينظم مكافحة املخدرات يف العراق هو القانون رقم ( )68لسنة  ،1965وقد أجريت
بعض التعديالت على هذا القانون مث صدر القانون رقم ( )50لسنة  .2017وسوف استعرض يف
الفرع األول أبرز ما نصت عليها هذه القوانني والسيما من انحية العقوابت املفروضة على مرتكيب
اجلرمية ،مث أتناول يف الفرع الثاين قضااي املخدرات يف احملاكم العراقية حتقيقاً وحماكمة.
الفرع األول
قوانني مكافحة املخدرات يف العراق
أوال :القانون رقم  68لسنة 1965
صدر هذا القانون تنفيذاً اللتزامات العراق الدولية اليت أوجبت على الدول املوقعة أن تشرع
قوانني داخلية ملكافحة املخدرات ،وقد تناول القانون تعريفاً للمواد املخدرة وعقوابت لألفعال اليت
نص عليها القانون املذكور وكاآليت:
تعد جرائم َّ
عقوبة املخالفني من ذوي املهن الطبية
لقد عاقبت املادة الرابعة عشرة من القانون املذكور يف الفقرة (أوالً  /أ) من خيالف املادتني
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التاسعة والعاشرة ابلغرامة ،أو احلبس مدة ال تزيد على سنة أو إبحدامها .وهذه املادة العقابية تتعلق
مبخالفة االلتزامات اليت فرضتها املادتني التاسعة والعاشرة ابلنسبة للمجازين حبيازة املواد املخدرة أو
استعماهلا ،وكذلك على األطباء والصيادلة وأصحاب املكاتب واملذاخر الطبية.
عقوبة زراعة املواد املخدرة واملتاجرة هبا
املادة الرابعة عشرة (أوالً  /ب) عاقبت ابإلعدام أو السجن املؤبد ومصادرة األموال املنقولة
وغري املنقولة كل من ارتكب -دون إجازة من السلطات -جرمية استرياد أي من املواد املخدرة
املذكورة يف القانون أو تصديرها ،أو جتارهتا ،أو صنعها ،أو بيعها ،أو حيازهتا ،وكذلك على زراعة
نبااتت القنب ،وخشخاش األفيون ،والقات ،والكوكا ويف حالة معاودة املتهم الرتكاب أحد اجلرائم
املنصوص عليها يف املادة نفسها تكون العقوبة اإلعدام.
عقوبة التعاطي
يف املادة الرابعة عشر  /اثنياً عاقب املشرع ابلسجن مدة ال تزيد عن مخسة عشرة سنة
وال تقل عن احلبس لثالث سنوات وابلغرامة من حاز او زرع أحد املواد املخدرة بقصد التعاطي
واالستعمال الشخصي.
اثنياً :قانون املخدرات رقم  50لسنة 2017
بتأريخ  8أاير من العام  2017مت نشر القانون رقم  50لسنة  2017يف اجلريدة الرمسية،
وهذا القانون هو القانون اجلديد الذي شرعه جملس النواب العراقي واخلاص بقضااي املخدرات
نص القانون يف املادة ( )51منه على أن يكون انفذاً بعد مضي ثالثة أشهر من
وأحكامها .وقد َّ
أتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ،وقد تضمن القانون ابابً للتعريف ابملواد املخدرة وبعض املصطلحات
املستخدمة فيه .وقد نصت املادة ( )3على أتسيس اهليئة الوطنية العليا لشؤون املخدرات واملؤثرات
العقلية يف وزارة الصحة برائسة وزير الصحة وعضوية ممثلني من جمموعة كبرية من مؤسسات الدولة
العراقية ذات الصلة ابملوضوع .وقد نصت املادة ( / 6اثنياً) على أتسيس مديرية شرطة مبستوى
قسم يف كل حمافظة خيتص مبكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .وقد نصت املادة ( / 7أوالً) على
خيص العقوابت اجلزائية اليت ذكرها القانون
أتسيس مركز لتأهيل املدمنني يف وزارة العمل .وفيما ُّ
اجلديد فقد نصت املادة ( )27منه ويف فقراهتا الثالث على عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد لكل
10

مكافحة املخدرات يف القانون العراقي

من استورد أاي من املواد املخدرة أو جلبها ،أو أنتجها ،أو زرعها ،فضالً عن جمموعة من العقوابت
نص املشرع على عقوبة
اليت نصت عليها املادة ( )28من القانون .ويف املادة ( )32من القانون َّ
احلبس مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد عن  3سنوات وغرامة ال تقل عن مخسة ماليني وال
تزيد عن عشرة ماليني دينار كل من ارتكب فعل التعاطي ملواد خمدرة .وكذا تضمن القانون يف
املادة ( )30منه العقوبة ابلسجن املؤقت لكل من اعتدى على موظف أو مكلف خبدمة عامة من
القائمني على تنفيذ القانون أو قاومهم ابلعنف ،وقد شددت العقوبة إىل السجن املؤبد إذا نشأ عن
االعتداء عاهة مستدمية ،وإىل اإلعدام إذا أفضى االعتداء على املوظف إىل املوت.
مالحظات على القانون اجلديد
ميثل القانون رقم  50لسنة  2017قانوانً متطوراً ومتقدماً يف جمال مكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية إذا ما قورن ابلقانون السابق رقم  68لسنة 65؛ كونه يتماشى مع التطورات
الدولية يف هذا اجملال والسيما على مستوى أتسيس اهليئة الوطنية العليا ملكافحة املخدرات ،ومديرية
شرطة يف كل حمافظة ،وكذلك مركز لتأهيل املدمنني يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،هذا فيما
يتعلق ابلبناء املؤسسي للقانون .وكذلك نصت املادة ( / 42أوالً) من القانون على تشكيل جلنة
برائسة قاضي من الصنف األول وممثلني عن جمموعة من اجلهات؛ تتوىل اإلشراف على ضبط املواد
املخدرة اليت حكم مبصادرهتا يف دائرة الطب العديل وفحصها وحفظها وخزهنا وإتالفها ،وقد أعطى
القانون أيضاً صالحيات الضبط القضائي لضباط قوى األمن الداخلي ومنتسبيها ،واجليش ،وحرس
احلدود ،وموظفي الكمارك ،والزراعة ،والصحة .وحسناً فعل املشرع هبذا النص؛ حىت يتمتع املوظفون
العاملون على مكافحة املخدرات بصالحيات واسعة من حيث الضبط ،والقبض ،وتنظيم ،احملاضر،
والكشوف ،وتدوين اإلفادات وغريها من الصالحيات املمنوحة ألعضاء الضبط القضائي مبوجب
قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي .وقد تضمن القانون ملحقاً جبداول عشرة للمواد املخدرة
اليت منع جتارهتا وتعاطيها.
إال أن ما يؤاخذ على القانون أنه خفض عقوبة التعاطي لتكون جنحة عقوبتها من سنة إىل
ثالث سنوات ،يف حني كانت يف القانون السابق جناية تصل عقوبتها إىل مخس عشرة سنة ،ومثل
هذه العقوبة اخلفيفة قد تؤدي إىل االستخاف من قبل مدمين املواد املخدرة ،وقد ال تشكل الرادع
املطلوب من َس ِّن مثل هذه القوانني.
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ومن املؤاخذات األخرى كذلك أن القانون تطرق إىل عقوبة من يعتدي على املوظفني
املسؤولني عن تطبيق القانون ،وشدد العقوابت يف حال أدى االعتداء إىل حدوث عاهة مستدمية
أو إىل حدوث حالة وفاة ،وال جند مربراً قانونياً من ذلك ،إذ كان على املشرع االكتفاء مبا نصت
عليه املادة ( )229من قانون العقوابت اليت عاقبت كل من يعتدي على موظف يف أثناء أداء
وظيفته أياَّ كان عنوان هذه الوظيفة ،ويف حال نشأت عاهة ،أو ّأدى االعتداء إىل املوت؛ فيمكن
تطبيق املواد العقابية يف قانون العقوابت العراقي رقم ( )111لسنة  1969دون احلاجة إىل إجياد
عقوابت جديدة يف قانون خاص مثل قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية منعاً من تعدد
النصوص العقابية وتبعثرها يف أكثر من قانون ،ومتاشياً مع ضرورة توحيد القوانني العقابية لسهولة
التطبيق ودقته.
الفرع الثاين
أوال :التحقيق واحملاكمة يف جرائم املخدرات
جيري التحقيق يف جرائم املخدرات طبقاً للقواعد العامة املنصوص عليها يف قانون أصول
احملاكمات اجلزائية العراقي ،حيث إن جهات التحقيق املتمثلة مبفارز الشرطة تقوم ابلقبض على
املتهمني جبرائم املخدرات ،وتقوم يف الوقت عينه بضبط املواد كمربزات جرمية ،وعرض األوراق على
قاضي التحقيق املختص .واإلجراء األساس يف مثل هذه اجلرائم هو إرسال املواد املضبوطة للفحص
لدى املؤسسة الصحية املعنية وهي دوائر الطب العديل ،حيث تقوم هذه الدوائر بفحص عينات
من املواد املضبوطة ،وتقدمي تقرير إىل قاضي التحقيق يتضمن نوع املواد وأتثرياهتا ،وإن كانت مواد
خمدرة أو جمرد عقاقري طبية ال جيوز صرفها إال بوصفة طبية .ومن نتيجة التقرير يتم حتديد الوصف
القانوين لفعل املتهم ،وكذلك االستماع إىل أقواله وأقوال أعضاء املفرزة اليت قبضت عليه ،وأقوال
املمثل القانوين لوزارة الصحة ،ومن خالل ما تفضي إليه إجراءات التحقيق من نتائج يتم تكييف
فعل املتهم إىل مادة عقابية من املواد املنصوص عليها يف قانون املخدرات وسواء أكانت املادة
العقابية تتعلق ابملتاجرة أم ابلتعاطي؛ ويصدر تبعاً لذلك قاضي التحقيق أحد القرارات املنصوص
عليها يف املادة ( )130من قانون األصول اجلزائية إما برفض الشكوى حسب الفقرة ( )1من املادة
املذكورة إذا مل يكن الفعل يشكل جرمية -كأن تكون حيازة املواد املخدرة بناءً على إجازة رمسية-
وإما إبحالة املتهم إىل حمكمة املوضوع يف حال كانت األدلة كافية لإلحالة ،وإما ابإلفراج إذا مل تكن
األدلة كافية .أما ما يتعلق إبطالق سراح املتهم املوقوف يف مرحلة التحقيق بكفالة فإذا كان املتهم
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موقوفاً عن جرمية املتاجرة ،أو الزراعة ،أو االسترياد ،أو التصدير ،واملعاقب عليها بعقوبة قد تصل
إىل اإلعدام فال جيوز إطالق سراح املتهم بكفالة يف مرحلة التحقيق وجيب إحالته موقوفاً إىل حمكمة
املوضوع استناداً إىل املادة ( /109ب) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي .أما إذا كان
املتهم موقوفاً عن جرمية أخرى من اجلرائم املنصوص عليها يف قانون املخدرات اليت ال تصل عقوبتها
لإلعدام فيجوز إطالق سراحه بكفالة ويعود تقدير املوضوع إىل قاضي التحقيق املختص .وبعد أن
تنهي حمكمة التحقيق إجراءاهتا ،وتكون األدلة كافية لإلحالة يقرر قاضي التحقيق إحالة القضية إىل
حمكمة اجلناايت املختصة إذا كانت اجلرمية تشكل جناية -أي أن عقوبتها من مخس سنوات فما
فوق ،-أما إذا كانت جنحة -أي أن عقوبتها احلبس من ثالثة أشهر خلمس سنوات -فيحيلها إىل
حمكمة اجلنح املختصة لتجري احملاكمة ويتم إصدار القرار املناسب على وفق ما تفضي إليه األدلة
املتحصلة وحسب تقديرات حمكمة املوضوع هلا ،ويكون قرار حمكمة اجلناايت قابالً للتمييز أمام
حمكمة التمييز االحتادية خالل ثالثني يوماً من صدوره .أما قرار حمكمة اجلنح فيكون قابالً للتمييز
أمام حمكمة استئناف املنطقة بصفتها التمييزية خالل ثالثني يوماً من أتريخ صدوره.
اثنياً :مشول اجلرمية بقانون العفو العام رقم  27لسنة 2016
جرمية االجتار ابملخدرات من اجلرائم اليت استثناها املشرع من الشمول بقانون العفو أي أن
املتهمني واحملكومني جبرائم االجتار ابملخدرات هم غري مشمولني بقانون العفو العام رقم ( )27لسنة
 2016استناداً للمادة ( / 4اثمناً) من القانون املذكور .ومن خالل االطالع على نص الفقرة أعاله
يتبني أن جرمية االجتار ابملخدرات غري مشمولة بقانون العفو العام رقم ( )27لسنة  2016وهذا ما
جاء بقرار اللجنة املركزية اخلامسة لتنفيذ قانون العفو املذكور آنفاً املرقم ( / 950اللجنة اخلامسة /
 2016يف  )2016/11/28الذي تضمن أنه لدى التدقيق واملداولة اآليت وجد أن اجلرمية احملكوم
عنها املتهم طالب العفو مبوجب قرار احلكم رقم (/305ج )2015/يف  2015/3/19على وفق
املادة الرابعة عشرة  /أوالً من قانون املخدرات رقم ( )68لسنة  1965وهي من اجلرائم املستثناة
من قانون العفو العام رقم  27لسنة  2016طبقاً ألحكام املادة ( / 4اثمناً) من القانون؛ وعليه
قرر عدم مشوله ابلعفو.5
أما جرمية تعاطي املواد املخدرة فإهنا وطبقاً لنص املادة ( / 4اثمناً) من قانون العفو العام
املذكور آنفاً غري مستثناة ،وأن مرتكبيها مشمولون بقانون العفو ،وقد جاء يف القرار املرقم (/974
 -5قرار اللجنة املركزية اخلامسة لتنفيذ قانون العفو العام رقم ( )27لسنة  ،2016رقم (/950اللجنة اخلامسة  )2016/يف
 ،2016/11/28غري منشور.
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اللجنة اخلامسة )2016/يف  2016/11/30والصادر من اللجنة املركزية اخلامسة لتنفيذ قانون
العفو العام رقم ( )27لسنة  2016لدى التدقيق واملداولة وجد أن اجلرمية احملكوم عنها طالب
العفو مبوجب قرار احلكم رقم (/ 1797ج 2015/يف  )2015/7/1وفق املادة (الرابعة عشرة
 /اثنياً) من قانون املخدرات ولعدم مشوله بقانون العفو العام رقم ( )19لسنة  2008أو قانون
العفو اخلاص ،وحيث إن اجلرمية احملكوم عنها غري مستثناة من قانون العفو النافذ برقم ( )27لسنة
2016؛ وعليه قرر مشوله ابلعفو ،وعدم إطالق سراحه من السجن إال بعد اكتساب القرار الدرجة
القطعية.6
خامتة وتوصيات
يقال إن رجالً أضاع نظارته يف غرفة مظلمة فخرج يبحث عنها يف غرفة مضيئة ،وحني سئل
عن سبب ذلك؟ قال :ألن هذه الغرفة أكثر إضاءة ،فأخربه أحدهم أنك تبحث يف املكان اخلطأ
وأنك لن جتد نظاراتك يف الغرفة املضيئة مهما حبثت .هكذا حنن يف إطار مكافحة جرمية االجتار
ابملخدرات واملؤثرات العقلية فطاملا أن التشريعات واملؤسسات واألجهزة مل متنع أثر اجلرمية وتقوضه
للحد املقبول فإننا نبحث عن اجلرمية واجملرمني يف املكان اخلطأ؛ ألننا ننتظر أن تصنع املخدرات،
ويتم بيعها ،وتوزيعها ،وأحياانً تناوهلا ،ونقوم بعد ذلك ابلضبط والقبض .وإزاء ذلك فعلينا أن نغري
من بوصلة جهودان ومنهجيتنا يف العمل وأن نغلق الباب الذي تدخل منه املواد املخدرة بتكثيف
اجلهود عند املنافذ احلدودية ،واملناطق الكمركية ،ويف املطارات؛ ملنع دخوهلا ،ومنع أن يكون العراق
ممراً لتهريب املخدرات وعبورها أو استقرارها يف العراق وتروجيها؛ إذن ال َّ
بد من االعتماد على
أجهزة وتقنيات متطورة يف تفتيش الشاحنات والبضائع احململة هبا قبل السماح هلا ابلعبور ،وكذلك
أخذ عينات عشوائية للفحص .وإذا كانت مكافحة عرض املخدرات من املسائل الصعبة فيجب
أن تكثف اجلهود ملكافحة الطلب عليها من خالل توعية الشباب وإرشادهم؛ لضرورة جتنبها،
واالبتعاد عنها ،وإيصال برامج التوعية لألسر كي تقوم بدورها إزاء أبنائها يف منظومة املكافحة
الشاملة للمخدرات ،وينبغي أن يكون لألسرة دور فاعل ومعترب؛ فاألسرة متثل خط الدفاع واحلصانة
االجتماعية األول واألبرز ،فجهود املقاومة أو املكافحة انقصة وعرضة للفشل إن مل تكن األسرة
واحدة من أركان هذه اجلهود.
 -6قرار اللجنة املركزية اخلامسة لتنفيذ قانون العفو العام رقم ( )27لسنة ( ،2016اللجنة اخلامسة )2016/يف ،2016/11/30
غري منشور.
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