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ملف اخملدرات

NO. (793) Mon. (16) October

مــــــن مــلــف اخملـــــــــــــــــدرات يف الــعـــــــــــــــــراق

خالل عام واحد إرتفع عدد املـدمنني عىل املخدرات يف العراق من  3000اىل  7000مواطن

واهــمـ ـ ــون اول ـئـك الـ ـ ــذيــن ي ـنـك ـ ـ ــرون معـ ـ ــرفـ ـ ــة
العـراقـيني بـاخملـدرات وبخـاصــة عنـدمـا قــامت
مملكـتهم احلــديثـة ،فـفي عقــد اخلمـسيـنيـات
حتـديدا كـنت اسمع الـعديـد من شـيوخ الـعراق
يف اجلــنـ ـ ــوب ي ــتحـ ـ ــدثـ ـ ــون عــن (الــتـ ـ ــريـ ـ ــاق) و
(احلشيشـة) بطريقة عادية ال تثير الريبة ،وال
يشعر السـامع انهم يتحدثون عن ممنوعات او
مــواد لهــا خـطــورتهــا ،بـل حت ــى النـس ــوة يتـقن
استخـدام التـريـاق ،السكـات اطفـالهن الـرضع
كـثيــري البكـاء ،وكــان اجلمـيع يعــرف ببـسـاطـة
مصـدر هـذه املـواد ،وكـيفيـة دخـولهـا تلك املـدن
اجلنــوبيــة الفـقيــرة املهـملــة ،امــا بعــد سقــوط
الـنــظ ـ ــام امللـكـي وقـيـ ــام الـن ـظـ ــام اجلــمهـ ــوري
وسـقوط السلطة بيد النـظام الدكتاتوري ،فلم
يتغير االمر كثيرا ،وال ينفع االنكار وال يجدي
نـفعا فلم تكـن الساحـة العراقيـة نظيفـة متاما
مــن اخمل ـ ـ ــدرات وان لــم تـ ـ ـشـكـل يف الـعـه ـ ـ ــديــن
اجلـمهــوري وامللـكي ظــاهــرة تــستــوجـب القلق،
وامنـا ظلـت محصــورة يف نطـاق ضيـق مقصـور
على املـتمكنني من اثـرياء الـريف ومالكهم من
االقطـاعيني ولم يـتسلل تعـاطي اخملـدرات إلى
بقية شرائح اجملتمع.
يقـ ــول الـعقـي ـ ــد محـ ـسـن قـ ــاســم فهـ ــد مـ ــديـ ــر
استـخبــارات شــرطــة محــافـظــة الـعمــارة :ايــام
الـنظـام املبـاد ،كنـا منـسك بـاملهـربني مـتلبـسني
ونصـادر البضاعـة التي يتولـون تهريبهـا ،لكننا
نفــاجــأ بــأن هـنــاك مـن املـتـنفــذيـن يف احلــزب
والــسلـطــة واالجهــزة االمـني ــة من يــسعــى الــى
إطالق سـراحهم بل تـسلـيمهـم بضـائعهـم التي
هـربوها عبـر احلدود ويؤكـد ضباط آخرون من
مح ــافـظ ــة الـبـص ــرة والـن ــاص ــري ــة والعـم ــارة -
ســابقــا -ان عـصــابــات ته ــريب اخملــدرات ك ــانت
عل ــى عالقــات وثـيق ــة بعــدد مـن رمــوز الـنـظــام
املــب ـ ــاد ،امــثـ ـ ــال علــي ح ـ ـســن اجملــيـ ـ ــد والق ـ ــادة
احلزبـيني يف املنطقـة والقادة العـسكريـني ،كما
ان بـعض ضباط االجهـزة االمنية يقـومون هم
ايـضــا بـته ــريب هــذه اخملــدرات لـتمــويل بعـض
نـشــاطــاتـهم او حلـســابـهم اخلــاص ،ويف بعـض
االحيـان كان يـرد اسم عـدي صدام يف عـدد من
العــملـيـ ــات ،امـ ــا احلـكـ ــومـ ــة والـن ـظـ ــام املـبـ ــاد
واحلــزب ،واالجهــزة االمـنـيــة فــاجلـمـيع كــانــوا
يسعون لتوريط شباب املنطقة بعالم اخملدرات
تعـ ــاطـيـ ــا وجتـ ــارة لـيـ ــسهـل علــيهـم ابـتـ ــزازهـم
واخـضاعهم الوامـرهم ،وال يبدو ان الـوضع قد
تـغيــر كـثيــرا بعــد سق ــوط النـظــام ،فقــد حـلت
جـم ــاع ــات وع ـص ــاب ــات بـ ــديلـ ــة تع ــرف طـ ــريق
ال ــرش ــوة ومـن ت ــرش ــو وكـيف مت ــرر صـفقـ ــاته ــا
وبـضـ ــائعه ــا وم ــا هـي امل ـس ــالك والـط ــرق الـتـي
تنتهجها.
وليــس جنــوب العـراق وحـده هــو املبـتلـى بـآفـة
اخمل ـ ــدرات وامن ـ ــا شــمـ ـ ــاله اي ــضـ ـ ــا ،فقـ ـ ــد جنح
اخطبوط مافيا اخملدرات الشرقية( ،الروسية)
علـ ــى وجه الـتح ــديـ ــد يف وضع خ ــرائــط عل ــى
االرض العـراقيـة تنـطلق من افغـانـستـان وعبـر
ايـران والعـراق تـذهب إلـى دول اخللـيج ومصـر
والشام ودول اوروبا وامريكا.
ما اخملدرات؟
ليس هذا بالسؤال العادي او الساذج ،وامنا هو
ســؤال عـلمـي يف احلقـيق ــة يبـحث عـن تعــريف
دقيق لـلمخــدرات ومفعــولهـا ويف احلـقيقــة لم
تصـنع االتفاقات الدولـة والتشريعـات الوطنية
علـى اختالف مـناهجهـا تعريفـا شامال جـامعا
ملـاهيـة اخملدرات ،وذلك الخـتالف طبيعـة واثار
كل منها ،واختالف وتعدد اشكـالها ومسمياتها
يف ظل ال ـتــط ـ ــور الـعل ـمــي احل ـ ــديــث ،وهــن ـ ــاك
للمخدرات تعريفان ،علمي وقانوني.
التعريف العلمي:
يقول ان اخملـدر مادة كيـمياويـة تسبـب النعاس
والـن ــوم او غـي ــاب ال ــوعـي املــصح ــوب بـت ــسكـني
االلم.
ال ــتعـ ـ ــريـف القـ ـ ــانـ ـ ــون ــي :يقـ ـ ــول ان اخملـ ـ ــدرات
مجـمــوعــة مـن املــواد ت ـسـبـب االدمــان وت ـسـمـم
اجلهاز العـصبي ويحظـر تداولهـا او زراعتها او
صـنـعه ــا اال الغـ ــراض يح ــددهـ ــا الق ــان ــون وال
تـسـتعـمل اال بـواسـطــة من يـرخـص له بــذلك،
سـواء كانت تلك اخملـدرات طبيعيـة كتلك التي
حتتــوي اوراق نبــاتهـا وازهـارهــا وثمـارهــا علـى
املـ ـ ــادة الـفعـ ـ ــالـ ـ ــة واخملـ ـ ــدرة ،او مـ ـص ــنعـ ـ ــة مــن
اخملــدرات الـطـبيـعيــة وتعــرف مبـشـتقــات املــادة
اخملــدرة او (تخـليـقيــة) وهي مــادة صنــاعيـة ال
يدخل يف صنـاعتها وتـركيبها أي نـوع من انواع
اخملــدرات الـطـبـيعـيــة او م ـشـتق ــاتهــا املـصـنعــة
وامنـ ــا لهـ ــا خـ ــواص وتـ ــأثـيـ ــرات املـ ــادة اخملـ ــدرة
الطبيعية.
وهنـاك تعـاريف اخــرى ذهبت إلـى ان اخملـدرات
هــي كل مـ ــادة يـتـ ــرتــب علـ ــى تـن ـ ــاوله ـ ــا إنهـ ــاك
للجــسم وتــأثيــر سيـئ علــى العقـل حتــى تكــاد
تـ ــذهــب به ،لـتـكـ ــون عـ ــادة االدمـ ــان وجتـ ــرمهـ ــا
القوانني الوضعية.

مصادر دوليـة :يف الوقت الذي تـتعاون فيه السلـطات العراقيـة مع جهود محاربـة هذه التجارةفإنها تفتقر الى املقومات الضرورية للتنفيذ
ما اخملدرات وانواعها؟متى عرف العراق اخملدرات ،وما املصدر الذي ينشرها او ميررها عبر العراق وداخله؟اخملدرات والسياسةاخملدرات كسالح تخريبي ال يقل تأثيرا عن اسلحة الدمار الشاملاخملدرات واثارها املدمرة على االقتصاد واجملتمع وحتديداً اوساط الشباب والشرائح الفقيرةما دور النظام السابق يف ترويجها يف العراق تعاطيا وجتارة؟هل شقت املافيا العاملية للمخدرات طرقها يف العراق؟كيف هي صـورة املستقبل يف ضـوء الواقع الذي يتـردى باستمـرار إلى هاويـة االدمان املتسعوالتجارة احملرمة يف العراق؟
وذهـب آخرون يف محـاولة لـوضع حتديـد جامع
لـتعريـفها بـانها املـادة التـي يؤدي تعـاطيهـا إلى
حالة تخديـر كلي او جزئي مع فقدان الوعي او
دون ذلك ،كما ان هـذه املادة تعـطي شعورا كـاذبا
بالنشوة والسعـادة ،مع الهروب من عالم الواقع
إلى عالم اخليال ،وهذه املادة قد تكون صلبة او
سـائلة او مسحـوقاً بلوريـاً ،أو على شكل اقراص
او كبسوالت وفقا لطبيعة ونوع اخملدر.
ام ـ ــا جلـن ـ ــة اخمل ـ ــدرات ب ـ ــاالمم املــتح ـ ــدة ،فق ـ ــد
ع ــرفـته ــا ب ــانه ــا كل م ــادة خ ــام او م ـسـتحـض ــرة
حتـت ــوي عل ــى ج ــواه ــر مـنـبه ــة او م ــسكـن ــة مـن
شأنهـا اذا استخدمت يف غـير االغراض الـطبية
الــصن ــاعيــة ان تــؤدي إلــى حــال ــة من الـتعــود او
االدم ــان علـيهــا ممــا تـضــر ب ــالفــرد او اجملـتـمع
جسميا ونفسيا واجتماعيا.
وبهـ ــذا الــتعـ ــريف مت ح ـصـ ــر جـمــيع املـ ــواد ذات
اخلـصــائـص الفـنيــة كـمي ــائي ــا وفيــزيــول ــوجيــا،
وميـكــن اي ــض ـ ــا دخ ـ ــول م ـ ــواد اخ ـ ــرى ميـكــن ان
تكتشف او تستحضر طبيا يف املستقبل.
ويقـول الـدكتـور (محمـد فـتحي عيـد) يف كتـابه
(جـرميـة تعـاطي اخملـدرات يف القـانــون املصـري
والقــان ــون املقــارن) انـه لكـي ن ـسـتـطـيع تع ــريف
اخملـ ـ ــدرات يج ــب الق ـ ــاء ال ــضـ ـ ــوء علـ ـ ــى بع ــض
املصطلحات ،فـاخملدرات من العلوم التي جترى
فــيهـ ــا دراسـ ــات عـ ــديـ ــدة تـتـنـ ــاولهـ ــا مـن جـمــيع
جــوانبهـا الـصحيـة والقـانــونيـة واالجـتمــاعيـة،
واملعلـومـات التي كـانت من قـبل قضـايـا مـسلمـا
به ـ ــا مــن ق ــبل اجل ـم ــيع ،اصـ ـ ــابه ـ ــا ال ــتعـ ـ ــديل،
فــتعـ ــريف االدم ــان مــثال مـن االم ــور الـتـي ث ــار
حـولهـا كثيـر من اجلـدل ،ففـي عام  1967فـرقت
جلـن ــة اخمل ــدرات الـتـ ــابعـ ــة لالمم املـتح ــدة بـني
ادمـان اخملدرات والتعود عليهـا ،فعرفت االدمان
بـ ــانه (ح ــال ــة ت ـسـمـم دوري ــة او م ــزمـنـ ــة ،تلـحق
ال ـضـ ــرر ب ـ ــالفـ ــرد واجملـتــمع وتـنــتج عـن تـكـ ــرار
تعـ ــاطــي عقـ ــار طـبــيعـي او م ـصـنـ ــوع ويـتـمـيـ ــز
االدمان مبا يلي:
رغبــة ملحـة او قهـريـة يف االسـتمــرار بتعــاطيالعقار واحلصول عليه بأية وسيلة كانت.
مـيل الــشخـص إلــى زيــادة اجلــرعــة املـتعــاطــاةباستمرار.
اعتمـاد نفسـي وجسمـاني بـوجه عام علـى اثارالعقار.
تأثير ضار بالفرد واجملتمع.وعرفـت التعود علـى اخملدرات بـانها حـالة تـنشأ
عـن تكــرار تعــاطـي عقــار مخــدر ،وهــذه احلــالــة
تتضمن اخلصائص التالية:
رغبــة غيـر قهـريـة يف اسـتمـرار تعــاطي اخملـدرمن اجل االحـسـاس بـالـراحــة واالنتعـاش الـتي
يبعثها اخملدر.
مـيـل قلــيل وقـ ــد ال يـ ــوجـ ــد لـ ــزيـ ــادة اجلـ ــرعـ ــةاملتعاطاة من اخملدر او العقار.
وجـود اعـتمــاد نفـســاني إلـى حـد مــا علـى اثـراخمل ــدر ولكـن ال وج ــود لالعـتـمــاد اجل ـسـمــانـي
وبـ ــالـتـ ــالـي ال وجـ ــود العـ ــراض االمـتـنـ ــاع عـن
تعاطيه.
اذا امـتــنع الـ ــشخــص عـن تـنـ ــاول الـعق ـ ــار فالتـتعــدى االعــراض الـتـي يعــانـيهــا الفــرد بعـض
االمــراض النفـسيـة البـسـيطـة مـثل تبلـد املـزاج
والــشعــور بـصــداع ب ـسـيــط ميكـن الـتغلـب علـيه
بسهولة.
وتتوسع الـدراسات االكـادميية يف تفـعيل احوال
وتـ ـ ــأثــيـ ـ ــرات املـ ـ ــواد اخملـ ـ ــدرة ،وامل ـ ـشــكالت ال ـتــي
تخلفهـا وتـسـببهـا ،كــافتقــار الفــرد (املتعــاطي)
وعل ــى نح ــو ت ــدريجـي ،الق ــدرة عل ــى الـت ــركـي ــز

الـذهـني ،وفقـدان الــسيـطــرة علــى التـصـرفـات
وتف ــرض علـيه تـب ــديل وعـيه ب ــالـبـيـئ ــة ب ـشـكل
يجعله يـرى وكـأن مجـريـات االمـور تـسيـر علـى
نحو آخر وبايقاع اخر.
وب ـسـبـب الـتــزايــد امل ــريع يف مع ــدالت ضحــايــا
العق ــاقيــر واملــؤث ــرات العقـليــة ،انـتبـه اجملتـمع
ال ــدولـي إل ــى خـط ــورة ه ــذه الـظ ــاه ــرة مـبك ــرا،
وبدأت العديـد من حكومات الدول التحرك يف
اجتاهـات عديدة ويف سعـي جاد للسيـطرة على
كل العـوامل التـي تؤدي إلـى التـعاطـي ومن ثم
االدمـ ـ ــان ،والــثـ ـ ــابــت ان الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
االم ـ ــريـكــي ـ ــة ك ـ ــانــت مــن طـالئع ال ـ ــدول ال ـتــي
ســارعت لـدراسـة املــشكلــة من جـميع جــوانبهـا
وذلـك يف منتـصف االربعـينيـات عنـدمـا فـوجئ
رجــال اجليـش االمـريكـي بتـورط اعـداد كـبيـرة
مـن اجلنـود الــذين شـاركـوا يف احلـرب العــامليـة
الثانية يف تعاطي املواد اخملدرة.
انواع اخملدرات:
وهنـا تتعـدد املعـاييـر املتخـذة اساسـا لتـصنيف
املــواد اخملــدرة تـبعــا ملـصــدرهــا ،او طـبقــا الصل
املادة الـتي حضـرت منهـا ،وتنقـسم طبـقا لـهذا
املعيار إلى:
مخدرات طبيعية..مخدرات نصف تخليقيةمخدرات تخليقيةاخملدرات الطبيعية:
لقــد عــرف االنـســان املــواد اخملــدرة ذات االصل
الـنبــاتـي منــذ أمــد بـعيــد ،وال تــوجــد مخــدرات
ذات اصل حـيوانـي ،واملواد الـفعالـة يف النبـاتات
اخملدرة هي:
أ.يف نـب ــات خ ــشخ ــاش االفـي ــون تـت ــرك ــز امل ــواد
الفعالة يف االثمار غير الناضجة.
ب.يف نـبــات القـصـب تـتــركــز امل ــواد الفعــالــة يف
االوراق ويف القمم الزهرية.
ج.يف نـب ــات الق ــات تـت ــرك ــز امل ــواد
الفعالة يف االوراق.
د .يف نبــات الكــوك ــا تتــركــز املــواد
الفعالة يف االوراق.
هـ.يف ج ـ ـ ــوزة ال ـ ـطـ ـي ــب ف ـ ـ ــامل ـ ـ ــادة
الفعالة تتركز يف البذور.
وميكـن استخالص املواد الفعالة
من االجــزاء الـنب ــاتيــة اخلــاصــة
بـكل مخــدر ،مب ــذيبــات عـضــويــة
وبعــد تــركيــز املــواد املـسـتخلـصــة
ميـكــن تـه ـ ـ ــري ـبـه ـ ـ ــا بـ ـ ـسـه ـ ـ ــول ـ ـ ــة
لـتـصـنــيعهــا واعــداده ــا لالجتــار
غيــر املـش ــروع ،ومثــال ذلـك ،زيت
احلـ ـ ـ ـش ــي ـ ـ ــش وخ ـ ـ ـ ــام االف ــي ـ ـ ـ ــون
واملــورفـني والكــوك ــايني ،ويف هــذه
الـع ـمـلــي ـ ـ ــة ال يـح ـ ـ ــدث لـلــم ـ ـ ــادة
اخملـ ـ ـ ــدرة امل ـ ـ ـسـ ـتـخـلـ ــصـ ـ ـ ــة ايـ ـ ـ ــة
تفاعالت كيمياوية ،أي ان اخملدر
يحتفـظ بخصـائصه الـكيمـائيـة
والطبيعية.
اخملدرات نصف التخليقية:
وهـي م ــواد حـض ــرت مـن تف ــاعل
ك ـي ـمــيـ ـ ــائــي بـ ـ ـس ـيـ ــط مع مـ ـ ــواد
مستخلصة من النباتات اخملدرة
الـتــي تك ــون امل ــادة الـن ــاجت ــة مـن
الـتفاعل ذات تأثـير اقوى فعـالية
مـن امل ــادة االصلـيــة ومـث ــال ذلك
الـه ــي ـ ـ ــروي ــني ال ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـتـج م ــن
تفـاعل مادة املورفني املستخلصة
مــن نــبـ ـ ــات االفــي ـ ـ ــون مع املـ ـ ــادة

الـكـيـمـيـ ــاويـ ــة (اسـتـيـل كلـ ــوريـ ــد) او (انـ ــدريـ ــد
حــامــض اخللـيك) مــورفـني+اسـتـيل كلــوريــد=
هيرويني.
اخملدرات التخليقية:
وهي مواد تنتج مـن تفاعالت كيميـاوية معقدة
بني املركبـات الكيميـاوية اخملـتلفة ومت ذلك يف
مع ـ ــامل شـ ــركـ ــات االدوي ـ ــة او مع ـ ــامل مـ ــراكـ ــز
البحــوث وليـست مـن اصل نبــاتي .وتــأثيـراتهـا
تــت ـ ــرك ـ ــز يف احل ـ ــاالت الــت ـ ــالــيـ ـ ــة -مه ـبــط ـ ــات-
منشطات -مهلوسات.
وهكـذا تـصبح مـاهيـة اخملـدرات واضحـة متـامـا
وان كـانت حتـتمل تفــاصيل اخـرى ،لكـننـا نـرى
ان نـكــتفــي بهـ ــذا احلـ ــد مــن اطالع مـ ــواطـنـنـ ــا
العــراقـي علــى مــا يـجب ان يـطلـع عله لـيكــون
عـلى بينـة ومعرفـة علميـة ولو بسـيطة بـدقائق
آفــة اخملــدرات ،وقــد اسـتـنــدن ــا يف معلــومــاتـنــا
العلـمـيــة هــذه إلــى كـتــابــات الــدكـت ــور محـمــد
فتحي عيـد وبخاصـة كتابه (تعـاطي اخملدرات
يف القـانــون املصــري والقـانــون املقـارن) اجلـزء
االول ،ووثائق هـيئة الـصحة العـاملية  -سلـسلة
النـشرات لسـنة  ،1973ومصـادر اخرى تعـريفية
عامة.
حبوب (الكبسلة)
وتــدخل مـضـافـة إلـى (اخملـدرات) الـتي نــوهنـا
بـه ـ ـ ــا (حــب ـ ـ ــوب ال ـتـخ ـ ـ ــدي ـ ـ ــر) ال ـتــي اص ـ ـطـلـح
العــراقيــون علـى تــسمـيتهــا بحبـوب الـكبـسلـة،
وقد راجت هذه احلـبوب بقوة منذ زمن النظام
املـب ــاد ،فهـي مـتــوف ــرة بكـثــرة ورخـيـصــة الـثـمـن
ومـفع ـ ـ ــولهـ ـ ــا ال يـقل تـ ـ ــأثــيـ ـ ــرا عــن اخملـ ـ ــدرات
(الـنبــاتيـة الـطبـيعيـة) ومـشتقـاتهــا وهي تغـني
عن الكحول ايضا.
يقـول صاحـب مذخـر ( )......لالدويـة يف شارع
املــشجــر بـبغــداد :كـن ــا نحــصل علــى (احلـبــوب
اخملـدرة) او (حبـوب الكـبسلـة) بطـرق شتـى من

مـذاخــر احلكـومــة وصيــدليـات مـستــشفيـاتهـا،
الـتي يلجـأ الـصيـادلـة وامنـاء الـصنــدوق فيهـا،
إلـى (تصفيـر) موجـوداتهم لننقلهـا بدورنـا إلى
الـصيــدليــات املتعـاملــة معنـا ،وإلـى املـتعهــدين
من غير الصـيادلة او (الباعة) غير القانونيني،
ولـم يلـبـث الـنـظــام ال ـســابق ان فـتح لـنــا خالل
سنـوات احلصـار بــاب االستيـراد من دون سقف
ثـابت ،أي انـه كان بـامكـاننـا االستيـراد بكمـيات
غيــر مح ــددة ومببــالغ مـفتــوحــة ومـن من ــاشئ
عــدة بـال منــاقـشــة ،وكــان اغـلب الــذين يـسعــون
إل ــى الـ ــربح ال ـسـ ــريع يـتـجه ــون إل ــى اسـتـي ــراد
حـب ــوب الـتخ ــدي ــر مـن س ــوري ــا ولـبـن ــان واي ــران
واالردن ودول اخ ــرى ،وهكــذا لـم يعــد يف الـبــال
ت ــدقــيق وضع امل ـشـت ــري ال ــذي ك ــان يف الغ ــالـب
بائعـاً غير قـانوني ،وقـد وصل هؤالء بـتجارتهم
حتــى إلــى القــرى واالريــاف ومــدوا بـسـطــاتـهم
على قارعة الطريق ،فيما بات يعرف بصيدلية
ال ـ ــرص ــيف ،ولــم يـك ــتفِ ه ـ ــؤالء ب ـب ــيع حــب ـ ــوب
الهلــوس ــة او (الكـبــسلــة) او اقــراص الـتخــديــر
وكـب ـس ــوالته ــا ،بل صــاروا يـبـيعــون ايـض ــا حقـن
املـ ــورفـني والـكلـ ــوروفـ ــورم وكـمـ ــامـ ــاته وهـي مـن
أخطـر املـواد واالدويـة اخملـدرة وتتـطلب خبـرات
اختصـاصية عـند استخـدامها واال فـان ارتكاب
خطأ صغير سيقود إلى الكارثة.
الدكتورة نـوال شاهني ،اختصـاص (تخدير) يف
مـ ــديـنـ ــة ال ـطــب ،تق ـ ــول انهـ ــا شـ ــاهـ ــدت احـ ــد
االطف ــال يـبــيع كـم ــام ــات الـكل ــوروف ــورم ،وق ــد
ذهلـت ،فلم تـتمــالك نفـسهــا من سـؤال الـطفل
عن مصدر هـذه الكمامات وان كـان يعرف مدى
خـط ــورتهــا ،لـيـطــردهــا والــده الــذي ك ــان يقف
قريبا منه موفرا له احلماية والدعم.
ويقــول العـمـيــد نــاجـي صـبــري مــديــر شــرطــة
مـكـ ــافحـ ــة اجلـ ــرميـ ــة واالقـت ـصـ ــاديـ ــة :انهـم يف
حمالتهم ملـكافـحة ظـاهرة صـيدلـية الـرصيف،

أعدّ امللف :صايف الياسري
صـادروا ادويـة وعقـاقيـر وحقن ـاً طبيـة ال يعـرف
حــتـ ـ ــى اخمل ـت ــصـ ـ ــون مــنـ ـ ــاش ــئهـ ـ ــا وال ك ــيفــيـ ـ ــة
استخدامها.
نسيان الواقع
ويق ـ ــول العـ ــديـ ــد مـن مـ ـسـتـهلـكــي الهـيـ ــرويـني
والك ــوك ــايـني ،انهـم امن ــا يـلجـ ــأون للـمخ ــدرات
لـن ـسـي ــان ال ــواقع الــصعـب ال ــذي تـتخـبـط فـيه
الـبالد ،احــد املــدمنـني علــى الـهيــرويني ،خــالــد
ح ـ ـســني (22ع ـ ــام ـ ــا) ال ـ ــذي لــم يـك ــمل دراس ــته
اجلــامـعيــة قــال :انـه يبـيع اخملــدرات ومبــوافقــة
والده املدمن ايضا ،يف شوارع ( )...العالة افراد
اسـ ــرته .وي ـضــيف خ ــال ــد :يف الـب ــداي ــة وج ــدت
الفكرة غريبة لكننـي اليوم اشعر براحة عميقة
لقـي ــامـي بـ ــذلك وك ـسـب امل ــال ،وان ــا اسـتخ ــدم
اخمل ــدرات لـنـ ـسـي ــان وقـ ــائع االره ــاب ،وج ــرائـم
القـتل واالحــوال املـضـطــرب ــة وغيــاب احلــريــات
ومـ ــص ـ ـ ــادرتـه ـ ـ ــا ،وي ـتـهــم م ـ ــس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون يف وزارة
الداخليـة مجموعات اجـنبية ومحليـة متعاونة
معهـا بتهـريـب كميــات كبيـرة من اخملـدرات إلـى
داخل العراق حيث يزداد الـطلب عليها وترتفع
اسعارها باطراد.
ويـضـيف ه ــؤالء امل ـس ــؤول ــون :ان الـتــصعـي ــد يف
الـهجـم ــات االره ــابـيـ ــة وهجـم ــات اجلـم ــاع ــات
امل ـسـلح ــة دفـع احلك ــوم ــة إل ــى الـت ــركـيـ ــز عل ــى
القـض ــاي ــا االمـنـي ــة والـتغ ــاضـي عـن القـض ــاي ــا
االخـرى ومنهـا اخملدرات ،امـا مروجـو اخملدرات
ففـي احـ ــاديــثهــم للـ ـشـبـكـ ــة املـ ــوحـ ــدة لـالعالم
االقلـيمي حــول الشــؤون االنسـانيـة التـي تعمل
بـالتـعاون مع االمم املـتحدة ،قـالوا انهـم وجدوا
سـوقـا مـربحـا بـني جنــود االحتالل وان القـوات
االيطالية كانت من ابرز الزبائن..
وقــال بعـضهـم ان العـديـد مـن عنـاصــر القـوات
مــتع ـ ــددة اجل ـن ـ ـســي ـ ــة ي ــطلــب ـ ــون مــن رفـ ـ ــاقهــم
الـع ـ ـ ــامـلــني مـعـهــم مــن اجلــن ـ ـ ــود الـع ـ ـ ــراق ـيــني
واملـت ـ ــرجـمـني ش ـ ــراء اخمل ـ ــدرات لهـم ،وي ـضــيف
ه ــؤالء ،ان جت ــارة اخمل ــدرات ازده ــرت يف االون ــة
االخـيــرة  ،وق ــد قف ــز سع ــر الغــرام الــواحــد مـن
الهيــرويني يف الـسـوق الـسـوداء بـشـوارع العـراق
ما بـني  20و 25دوالراً بعد ان كـان يبـاع بـ 10إلى
 15دوالراً.
ويقول املديـر العام لوزارة الـصحة السـيد كامل
علي :ان عدد املدمنني تضاعف ،ومعظمهم من
الشباب وعلى وفق االرقام املسجلة لدى الوزارة
فـان عـدد املـدمـنني يف بغـداد تضـاعف عمـا كـان
يف الع ــام املـنـص ــرم وازداد مـن  3000ح ــال ــة إل ــى
 7000حـالة ،ويف كربالء بلغ  1200حـالة بعد ان
ك ــان ي ــراوح عـن ــد  400ح ــال ــة قـبل ع ــام( .وه ــذه
االرقـام ليـست نهـائيـة كمـا انهـا يف حـالـة تـزايـد
مستمر) .ويقول املسؤول املذكور:
وي ــواجـه امله ــربـ ــون عق ــوب ــة ال ــسجـن امل ــؤب ــد او
االعــدام ،يف حــال ادانهـم القـضــاء العــراقي ،اال
ان هذه العقـوبات للمهربني وجتار اخملدرات لم
تع ـ ــد رادعـ ـ ــة ،ومع غــي ـ ــاب أي ب ـ ــرامـج صحــي ـ ــة
متخصصة لتأهيل مدمني اخملدرات ،وبخاصة
ان العـديــد من املنـظمـات غيـر احلكـوميــة التي
حتـاول مـسـاعـدة ضحـايـا هـذه اآلفـة كــانت قـد
تلقـت رس ــائل تهــديــد مـن جتــار اخملــدرات فــان
م ـ ـســتقــبل ال ـ ـشــبـ ـ ــاب الع ـ ــراقــي بـ ـ ــات يقــبع يف
اجملهول.

مجموعة عقارات طبية ذوات استخدامات متعددة

الــوكــالــة الــدولـيـــة للــسـيـطـــرة عىل جتـــارة املخــدرات واملـــوقف مـن العــراق
تقـول الوكـالة الـدوليـة للـسيـطرة عـلى
جتـ ــارة اخملـ ــدرات ،وهــي معـنـيـ ــة مبــنع
انتـشـار جتـارة اخملــدرات يف العــالم :ان
جت ــار اخمل ــدرات ي ـسـتـغلـ ــون الف ــوض ــى
املـسـيطـرة علـى الـوضع يف العـراق ،من
اجـل حتـ ـ ـ ـ ــويـل الـ ـبـل ـ ـ ـ ــد إل ـ ـ ـ ــى مـ ـنـف ـ ـ ـ ــذ
للهيرويني.
وتـلقـي ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ب ـ ــالالئـم ـ ــة يف ه ـ ــذا
الـ ــوضـع ،عل ـ ــى العــنف املـت ـصـ ــاعـ ــد يف
الع ــراق ،وتق ــول ان ح ــدود الـبالد غـي ــر
املــؤمنـة تـشجع مهــربي اخملـدرات علـى
استخـدام العـراق كجـسر عـبور وطـريق
مـ ــرور لــتج ـ ــارتهـم احملـ ــرمـ ــة ،وتـ ـشـيـ ــر
الـوكالة يف تقـرير اصدرته مـؤخرا بهذا
الـشـأن ،إلـى ان الـسـلطــات االردنيـة قـد
وضـعت يــدهــا علــى كـميــات كـبي ــرة من
اخملــدرات عنــد محـاولــة تهــريبهــا عبـر
العــراق إلــى االردن ،وتــؤكــد الــسلـطــات
االفغ ـ ــان ـي ـ ــة ان مـ ـشــكل ـ ــة اخمل ـ ــدرات يف
البالد بلغت من اخلـطورة بحيـث باتت
تهدد وجودها باالساس.
وقـ ـ ــد اس ـتـ ـ ــول ــت سلـ ـطـ ـ ــات الـك ـمـ ـ ــارك
االردنيــة علــى كـميــات كـبي ــرة من خــام
احلشيـش وحبوب االمفيثـامني اضافة
إلى الهيرويني واالفيون.
ويقـول حـميـد قـدسـي ،رئيـس الـوكـالـة
الـ ـ ــدول ـيـ ـ ــة لل ـ ـس ـيـ ـطـ ـ ــرة علـ ـ ــى جتـ ـ ــارة
اخمل ـ ــدرات ،ان ال ـ ـشـكـل الع ـ ــام لــتج ـ ــارة

مجموعة من اخملدرات

اخملـ ــدرات يف العـ ــراق يـ ـشــبه إلـ ــى حـ ــد
بـعيــد االوضــاع الـســائ ــدة يف غي ــره من
ال ــبالد ال ـت ــي تع ـ ـ ــانــي آث ـ ـ ــار احل ـ ـ ــروب،
ويـ ـض ــيف( :ال ميـك ــن لل ـ ــسالم واالمــن
والـتـنـمـيــة ان ت ـســود مـن دون معــاجلــة
مشكلـة اخملدرات) و(سواء اكـان السبب
ه ــو احل ــرب أم ك ــارث ــة طـبــيعـي ــة ،ف ــان
ضعف السيطرة على املنافذ احلدودية
وانهيـار الـوضع االمـني يحــوالن البلـد
إلـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــرور مـالئ ــم لـ ـي ـ ـ ــس
لالرهـ ــابـيـني وحـ ـسـب ،وامنـ ــا لــتجـ ــارة
اخمل ــدرات ايـض ــا) وي ــذك ــر ان ال ــوك ــال ــة
الـ ـ ــدول ـيـ ـ ــة لل ـ ـس ـيـ ـطـ ـ ــرة علـ ـ ــى جتـ ـ ــارة
اخمل ــدرات هي هـيئــة مـسـتقلــة انـشـئت
ملــراقبـة تـنفيــذ مبــادرات االمم املتحـدة
اخلــاصــة بــاحلــد مـن جتــارة اخملــدرات
ويعـت ـ ــرف ق ـ ــدسـي ،ان هـيـئــته لـيـ ـسـت
لديهـا ارقام دقيقـة وموثـوق بها بـشأن
حجـم امل ـشـكلــة ،فـيـم ــا يخـص العــراق،
وقال انها قلقة جدا بسبب األدلة التي
تشيـر إلى تنامي املشكلة .ويضيف :انه
يف الـوقت الـذي تتعـاون فيه الـسلطـات
العـ ــراقـيـ ــة مـع جه ـ ــود محـ ــاربـ ــة هـ ــذه
الــتجـ ــارة ،فـ ــانهـ ــا تفــتقـ ــر إلـ ــى املـ ــوارد
الضرورية للقيام بذلك.
اخملدرات يف جنوبي البالد تنتشر
حتى يف السجون
ي ـ ــروي لــي بع ــض ض ـب ـ ــاط مـكـ ـ ــافح ـ ــة

اخملـ ـ ـ ـ ــدران عـ ــن بـعـ ـ ــض انـ ـ ـ ـ ــواع هـ ـ ـ ـ ــذه
اخملــدارت فيــذكــرون تـسـميــات غــريبــة:
(كــالنقـيب واملقــدم والعقيـد والعـميـد)
ويـشـرحـون لـك ان التـسـميــات متــأتيـة
من عـدد النجـوم التـي حتملهـا أكيـاس
(الهيرويني) واالفيون وهناك (النكوع)
وهـو نــوع من احلــشيـشــة يلف بقـطعـة
قمـاش وتــوضع يف مـاء مـغلي مــدة من
الـزمن ثم تـبرد وتـشم ، ،ويتحـدث عدد
مـن ال ـضـبـ ــاط اجلـ ــدد عـن دهـ ـشــتهـم
لـ ــواقع احل ــال ،حـيـث رص ــدوا ظ ــاه ــرة
ات ـس ــاع ادم ــان اخمل ــدرات بـني ال ـشـب ــاب
وبخــاصــة يف محــافـظ ــة البـصــرة الـتي
ت ــشه ــد حـتـ ــى سجـ ــونهـ ــا االصالحـي ــة
انتـشـار ظـاهــرة تعــاطي اخملــدرات كمـا
يقـول هـؤالء الـضبـاط ويـذكـر مـحمـد
عبــد الــزه ــرة الب ــاحث االجـتم ــاعي يف
سـجن املعقل ملـراسل الـوكـالـة الـوطنيـة
العـ ــراقـيـ ــة لالنـبـ ــاء -نـيـنـ ــا -ان بعــض
الـن ـ ــزالء يف سجــن املعـقل يــتع ـ ــاط ـ ــون
الـعقـ ــاقـيـ ــر اخمل ـ ــدرة ،وان بعــض افـ ــراد
الـشـرطـة يـدخلـون هـذه العقـاقيـر إلـى
ال ــسجــن!! فهـم مــن ضع ــاف الــنف ــوس
جتـ ــاه املغـ ــريـ ــات املـ ــاديـ ــة وقـ ــد عــملـنـ ــا
جــاهــديـن للقـض ــاء علــى ه ــذه العــادة
الـ ـ ـس ـي ـئـ ـ ــة ،ح ـيــث بـلغــت نـ ـ ـس ـبـ ـ ــة مــن
يـتعــاطــون اخملــدرات داخل الـسـجن %5
ويق ــول عـب ــد ال ــزه ــرة :ان وقـت الف ــراغ

هنـا سـبب االدمـان وكــذلك االحـسـاس
بفقــدان احلــريــة واذا اردن ــا أن نقـضـي
عل ــيه ف ــيج ــب عل ـي ـنـ ـ ــا ان منأل اوق ـ ــات
الفـراغ التـي يقضيهـا السجني املـدمن،
بــأنـشـطــة ري ــاضيــة او علـميــة وت ــوفيــر
ف ــرص العــمل له ــؤالء كـم ــا يجـب فـتح
ورش عمل او مـراكـز تـأهـيل للمـدمـنني
وتـن ـسـيـب مــرشــد اجـتـمــاعـي ،وطـبـيـب
نفــسي يف كل مـركـز لـلتغـلب علـى هـذه
الظـاهـرة ،وقـال الـدكتـور عبـد الـرحـيم
عباس العاقولي:
لقد كانت بـداية ادمان بـعض الشبابتعـ ـ ــود إلـ ـ ــى م ـ ـ ــا بعـ ـ ــد غـ ـ ــزو الـكـ ـ ــويــت
بــالـتحــديــد ،فقــد كــان تعــاطـي حبــوب
الـك ـب ـ ــسلـ ـ ــة عل ـ ــى نـ ـط ـ ــاق ضــيق ج ـ ــدا
ومحـ ـصـ ـ ــورا يف الـ ـ ــذي ــن يج ـنـ ـ ــدون يف
اجليـش بـذريعـة انهـا تـسـاعــدهم علـى
حتـمل االوضـ ــاع الق ــاسـيـ ــة ،لكـن بع ــد
سقـوط الـنظــام السـابق ،انـتشـرت هـذه
الـظـاهـرة بـشكـل متـســارع ومفــاجئ يف
ظـل االنـفـالت االمـ ـن ــي وعـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود
الرقـابة واحملـاسبـة ،ويتـناولهـا بعضهم
ويتعاطـى اخملدرات حتى امام الشرطة
من دون خـوف ويـضيف الــدكتــور عبـد
ال ــرحـيـم :ان اغلـب م ــدمـنـي اخمل ــدرات
هــم م ــن الع ـ ـ ــاطلــني ع ــن الع ــمل وهــم
يـلجـ ــأون الــيهـ ــا لـلهـ ــروب مـن واقـعهـم
البائس.

