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او  او متحرضة،  او علامنية،  او متدنية،  او فقرية،  املجتمعات، سواء كانت غنية،  تعاين منها كل  املخدرات مشكلة  آفة  اضحت 
النتائج  وان  االرس، خصوصا  وتكوين  الوطن  بناء  مستوى  وعىل  والقيم،  االخالق  مستوى  عىل  تداعياتها خطرية  باتت  متخلفة. 

الحتمية لتناول هذه السموم تؤدي باملدمن اىل الجنون او االنتحار او ارتكاب الجرائم، فُينكب املجتمع بالفوىض والالمسؤولية

قانون املخّدرات يشّدد عقوبته على املزارع والتاجر
عالج املدمن إراديًا يوقف املالحقة في حقه
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اىل  ونظرا  الخطري،  املعطى  هذا  من  انطالقا 
خطورة هذه اآلفة وما يرتتب عليها من ارضار 
رشعت  واملجتمع،  الفرد  تصيب  جسيمة 
القوانني الصارمة ملكافحة هذا الداء والقضاء 
مل  تعاطيه.  ومسهيل  ومروجيه  منتجيه  عىل 
يكن امام املرشع اللبناين اال الحد من قاعدة 
الترصف  يف  الحرية  كامل  له  االنسان  ان 
عىل  العقوبة  فارضا  يرغب،  كام  نفسه  يف 
مختلف امناط السلوك غري املرشوع املرتبط 
باملخدرات، كام اعتنى بالشق الوقايئ بايداع 
والذهاب  املختصة  املصحات  احد  املدمن 

حتى اعفائه من العقوبة.  
االشقر  نادين  املحامية  ترى  االطار،  هذا  يف 
"الرادع  هي  القانونية  النصوص  ان  الحلبي 
واالكرث  املخدرات،  جرائم  يف  االقوى 
والعائيل  الديني  الرادع  مع  مقارنة  فعالية 
اذ  العقاب".  مبدأ  واالجتامعي كونها تكرس 
جاء قانون املخدرات رقم )98/673(، محددا 
جوانبها  بكل  املخدرات  جرائم  مفاهيم 
املفروضة مبوجبها، من  والعقوبات  وانواعها 
ابرزها: زراعة املخدرات وتصنيعها، واالتجار 

بها وترويجها واالدمان عليها. 
عىل  "اعتمد  القانون  ان  عىل  وشددت 
عىل  الرضارها  تبعا  املخدرة  املواد  تصنيف 
الصحة العامة، ومدى فائدتها الطبية لتطبيق 
العقوبة املناسبة. وفرّق بني النباتات واملواد 
لها  طبية  فائدة  ال  التي  الخطورة  الشديدة 
الخطورة  الشديدة  واملواد  النباتات  وبني 
اىل  اضافة  فائدة طبية،  لها  التي  الخطرة  او 
بالسالئف".  تعرف  التي  الكيامئية  املنتجات 
ايجاد  "حاول   املشرتع  ان  كيف  ورشحت 
اراديا  يخضع  الذي  للمدمن  خاصة  وضعية 
مكافحة  لجنة  انشاء  عىل  فنص  للعالج، 
االدمان عىل املخدرات بهدف وضع املدمن 

املحامية نادين االشقر الحلبي تحارض عن املخدرات يف املديرية العامة لالمن العام.

مّروج املخدرات بهدف الربح املادي يوازي جرم التاجر.

عىل الطريق الصحيحة. بيد ان هذا القانون 
العقوبات  ورفع  االخرى  الجرائم  يف  تشدد 

املوجبة عىل املزارع واملصنع واملّروج".
وسلطت الحلبي الضوء عىل قانون املخدرات 
َمن  كل  هو  املزارع  ان  اعترب  الذي  الجديد 
يقدم عىل زرع نبتة من النباتات التي تنتج 
موادا شديدة الخطورة بغري االحوال املرخص 
مع  بالحبس  عقوبته  جعل  كام  قانونا.  بها 
 25 من  وبغرامة  املؤبدة  الشاقة  االشغال 
مليون لرية اىل 100 مليون لرية. اما يف حال 
كانت النبتة املزروعة من النباتات التي تنتج 
موادا خطرة، فيعاقب باالشغال الشاقة ملدة 
ترتاوح  وغرامة  سنوات،  عن خمس  تزيد  ال 
بني 5 و10 ماليني لرية. مل يشرتط توافر قصد 
االتجار من اجل تحقق جرم زراعة املخدرات 
بالنسبة اىل ملواد الشديدة الخطورة، بل تم 
مصنف  زرعه  ما  بان  الفاعل  بعلم  االكتفاء 
من املواد املخدرة املوضوعة تحت املراقبة. 

وتشري اىل ان "جرم زراعة املخدرات يختلف 
كليا عن جرم تصنيعه. فاملّصنع هو كل من 
ادوات  او  او صنع سالئف  انتاج  يقدم عىل 
او  انتاج  او  زراعة  يف  استخدامها  بقصد 
عىل  خطرة  او  الخطورة  شديدة  مواد  صنع 
باالشغال  املّصنع  يعاقب  مرشوع.  غري  نحو 
الشاقة املؤبدة وبغرامة ترتاوح بني 25 مليونا 
بعض  وتعامله  لبنانية.  لرية  مليون  و100 
االحكام القضائية كمروج واحيانا كتاجر وفقا 
للوصف الجرمي املنطبق عىل وقائع القضية. 
فعل من  باي  يقوم  فهو كل من  التاجر  اما 
املخدرة،  باملواد  واملتعلقة  املحظرة  االفعال 
الخطورة  شديدة  عقاقري  ببيع  يقوم  كمن 
او اي فعل آخر يقصد منه تحصيل االرباح 
باالشغال  االخري  هذا  يعاقب  املرشوعة.  غري 
اىل  مليونا   25 من  وبغرامة  املؤبدة  الشاقة 

يكون  االحيان  اغلب  يف  لرية.  مليون   100
العمليات  من  االول  املستفيد  هو  التاجر 
التي  االحكام  فان  لذلك  قانونا،  املمنوعة 
تصدر يف حقه تكون االكرث تشددا. اما املّروج 
املخدرة  املواد  بتسويق  يقوم  من  كل  فهو 
التاجر  عقوبة  حقه  يف  تطبق  توزيعها.  او 
املشار اليها اعاله كونه يؤمن املادة املخدرة 
ويعمل  املرشوعة،  غري  بالطرق  للمدمنني 
لحساب  او  املخدرات  تاجر  لحساب  غالبا 

مروج آخر". 
يف هذا السياق، تتحدث الحلبي عن وجوب 
"التمييز بني املروج الذي يسعى اىل تحقيق 
للجرم  مواز  عمله  فيكون  املادية  االرباح 
املدمن  املروج  وبني  التاجر،  يرتكبه  الذي 
امنا  املادي  الربح  نية  لديه  تتوافر  ال  الذي 
يكون هدفه من الرتويج  تأمني  بعض املواد 
املخدرة الستهالكه الشخيص. يف هذه الحالة 
التاجر.  لفعل  موازياً  فعله  اعتبار  يجوز  ال 
يقتيض  االدمان،  حاالت  يخص  ما  يف  كذلك 
كل  وليس  واملدمن،  املتعاطي  بني  التمييز 
متعاط مدمن. املتعاطي يستخدم املخدرات 
املدمن  اما  معينة،  مناسبات  او  ظروف  يف 

فيستخدمها بصورة اعتيادية".
وحصل  اقتنى  من  كل  اىل  القانون  ويتطرق 
عىل مادة مخدرة من دون وصفة طبية بقصد 
املعتمد  "املبدأ  ان  الحلبي  فتقول  التعاطي، 
يف القانون اللبناين هو تجريم املدمن. لذلك 
او  يحوز  من  كل  املخدرات  قانون  يعاقب 
طبية،  وصفة  دون  من  خطرة  مادة  يشرتي 
شهرين  من  بالحبس  التعاطي،  وبقصد 
ماليني   3 اىل  مليون  من  وبغرامة  سنتني  اىل 
لرية. اما الذي يحوز او يشرتي مادة شديدة 
وصفة  دون  ومن  التعاطي  بقصد  الخطورة 
طبية، فتشدد العقوبة يف حقه بالحبس من 

وبالغرامة من  ثالث سنوات،  اىل  اشهر  ثالثة 
العقوبة  مليونني اىل 5 ماليني لرية. وتختلف 
وتشدد  املخدرة،  املواد  تصنيف  بحسب 
خطورة.  اشد  املواد  تكون  عندما  العقوبة 
ضبط  يشرتط  مل  القانون  ان  اىل  االشارة  مع 
ملعاقبته.  املدمن  حيازة  يف  املخدرة  املادة 
لذلك يجوز اثبات جرم الحيازة او رشائها بكل 
نية  توافر  طبعا  يشرتط  امنا  االثبات.  وسائل 

تعاطي املخدرات بالطرق غري املرشوعة".

واالتفاق  املتحدة  االمم  اتفاق  اجاز  وبعدما 
املرشوع  غري  االتجار  ملكافحة  العريب 
اخرى  تدابري  الدول  تطبق  ان  باملخدرات 
بدال من العقوبة عىل املتعاطني، مثل العالج 
املجتمع،  يف  املتعاطني  دمج  اعادة  بهدف 
ابدى لبنان اهتامما بتطبيقها عىل املدمنني. 
الرعاية  لهذه  بالغة  اهمية  الحلبي  وتعطي 
الالحقة للمدمن، اذ تؤكد ان معظم املدمنني 
منه  ويخرجون  مدمنني  السجن  "يدخلون 

تجارا او مروجني، ما يزيد االمر سوءا. لذلك 
الذي  املدمن  الجديد  املخدرات  قانون  منح 
تفادي  امكان  العالج  اجراءات  يستجيب 
فعله  يكون  ال  ان  واملالحقة، رشط  العقوبة 

متالزما مع جرم آخر كاالتجار او الرتويج. 
تكريسه  تم  العالج  "مبدأ  ان  وتوضح 
املجتمع  اىل  يعودوا  حتى  املدمنني  لتأهيل 
ولذلك  العطاء،  عىل  قادرين  صالحني  افرادا 
عىل  االدمان  مكافحة  لجنة  دور  تفعيل  تم 
بعض  مع  بالتعاون   2013 سنة  املخدرات 
يف  املدمن  مطالبة  حق  فاصبح  الجمعيات، 
مكرسا  حقا  متخصصة  مراكز  داخل  العالج 
الشفاء  حال  يف  حقه  يف  املالحقة  يوقف 
املطالبة  مدمن  لكل  يجوز  لذلك  التام. 
يف  او  املالحقة  قبل  سواء  للعالج  والخضوع 
اثناء التحقيق والحكم او حتى خالل تنفيذه 
العقوبة تحت ارشاف لجنة مكافحة االدمان 

عىل املخدرات". 
املخدرات  جرائم  عن  الكشف  مجال  يف  اما 
بها  يسمح  التي  والحاالت  الجرمية،  واملواد 
القانون، فاوضحت الحلبي ان القانون اجاز 
العدليني املختصني معاينة وتفتيش  للضباط 
او  انتاح  او  صنع  فيها  يجري  التي  االماكن 
بطريقة غري مرشوعة،  مخدرة  مواد  تخزين 
والليل. كام  النهار  اي ساعة من ساعات  يف 
فيها  يجتمع  التي  االماكن  مداهمة  اجاز 
املخدرات. وقد فرض  بغية تعاطي  اشخاص 
الحصول عىل موافقة النيابة العامة املسبقة 
يف ما يتعلق باالماكن السكنية قبل اتخاذ اي 
تفتيش  اجراء  اجاز  كذلك  بتفتيشها.  اجراء 
ويف  الحدود  عند  واالمتعة  لالشخاص  ذايت 
العامة، بهدف كشف هذه الجرائم  االماكن 
تتوافر يف حالته  اخضاع كل شخص  وبالتايل 
دالئل جدية عىل نقله مواد مخدرة شديدة 
الخطورة او خطرة مخبأة يف جسمه لتقنيات 
الخطية  موافقته  اخذ  بعد  الطبي،  الفحص 
العامة.  النيابة  من  اذن  عىل  الحصول  او 
عالوة عىل ذلك، اجاز املراقبة والتنصت عىل 
اشخاص  يستعملها  التي  الهواتف  خطوط 
تتوافر يف حقهم دالئل جدية عىل قيامهم او 
اشرتاكهم يف جرائم املخدرات، بعد اخذ اذن 
النيابة العامة. مع العلم انه ال يجوز اعتبار 

هذه املكاملات مثابة اقرار. 


