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مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضايا أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا
ختص العراق بنحو ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضايا معقدة
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم نْ
ّ
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مقدمة املركز
ليس من املبالغة إذا ما وصفت آفة املخدرات يف العراق بأهنا صنو اإلرهاب يف تفتيت اجملتمع
واإلضرار به .فمشكالت خطرية مثل التفكك األسري ،وخروج طاقات العمل عن قدراهتا ،وانتشار
مافيات اجلرمية املنظمة ،وحتالفها مع منظومة الفساد املستشري ،واهلدر االقتصادي ،كلها تشكل
جزءاً يسرياً من ظاهرة اإلدمان وانتشار املخدرات يف أوساط الشباب.
املخدرات
وعلى الرغم من مرور حنو مئة عام على االتفاقية العاملية ملنع اإلدمان على ِّ
والسيطرة عليها ،وبعد أن استطاعت بلدان العامل امتالك جتارب نافعة يف هذا اجملال ،إالّ أن نتيجة
كل ذلك -ويا للمفارقة -هي أن مجيع بلدان العامل تقريباً مل تصل إىل اهلدف األساس الذي رمسته،
خمدرات.
وهو احلياة من دون ِّ
وال يعين ذلك بالطبع ان جهود مكافحة املخدرات كانت بال مثر ،إذ إن مالحقة جرمية
نشر املخدرات ،ومساعدة املدمنني على ترك اإلدمان ،هي الوظيفة األساس واجلهد اإلنساين الذي
يستحق بالفعل تقدمي التضحيات.
وقد أظهرت دراسات ميدانية يف العراق أن انتشار املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ،ترتابط
عضوياً مبؤشرات التنمية مثل (التعليم ،والصحة ،والبطالة) ،فضالً عن ضعف سيادة القانون،
والعجز اجملتمعي يف اختاذ موقف ثقايف واجتماعي من انتشار هذه الظاهرة املباغتة؛ وكل ذلك
يعكس أمهية الرتكيز على جهود التنمية البشرية يف عموم مناطق البالد ،واحلكم الرشيد ،بوصفهما
جزءاً من اجلهود املطلوبة يف احلد من انتشار األفيون.
إن مركز البيان للدراسات والتخطيط عمل منذ عدة أشهر على ملف املخدرات ،وأبعاده،
وخماطره كجزء من االهتمام باألمن اجملتمعي وحتدياته يف العراق .ومتثل هذا االهتمام بنشر ست
دراسات متنوعة سعت بعضها إىل نقل جتارب األمم األخرى يف مكافحة املخدرات ،وبعضها
اآلخر يف التعرف على ظاهرة اإلدمان نفسها ومدى انتشارها يف حمافظات البالد ،فضالً عن اجلهود
املبذولة ملواجهتها.
ويف هذا الكتاب سوف نستعرض هذه األوراق الست ،إذ إن األوىل حتمل عنوان «التجارب
الدولية يف منع تعاطي املخدرات» ،وهي ورقة موجزة عن أبرز مناهج مكافحة املخدرات يف العامل.
أما الدراسة الثانية فتحمل عنوان «إدارة مكافحة املخدرات ( ،»)DEAوهي تسعى إىل
التعريف بإحدى الوكاالت القوية يف مكافحة املخدرات يف العامل ،وهي مؤسسة تتوىل تنفيذ القوانني
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واألنظمة املتعلقة باملخدرات واملؤثرات العقلية يف الواليات املتحدة األمريكية.
ويف الدراسة الثالثة نتعرف على أبرز املناهج يف الوقاية من انتشار املواد املخدرة ،وذلك
ضمن دراسة محلت عنوان« :حتديد األسلوب املؤثر للوقاية من اإلدمان على املخدرات يف ضوء
االسرتاتيجيات املطبقة يف إيران»؛ وعملت الدراسة على مقارنة أساليب الوقاية املختلفة مثل الوقاية
القانونية ،والدينية ،واألسرية ،وتلك اليت تنفذها منظمات تدريبية ومدنية ،والوقاية اليت تتبناها
وسائل اإلعالم املتنوعة.
أما يف الورقة البحثية الرابعة فسوف نتعرف على ظاهرة اإلدمان يف العراق من خالل دراسة
محلت عنوان« :املخدرات يف العراق :مالحظات ميدانية يف احملافظات اجلنوبية».
وتناولت الورقة البحثية اخلامسة القانون اجلديد ملكافحة إدمان ،ضمن قراءة محلت عنوان:
«مكافحة املخدرات يف القانون العراقي».
وقد مشلت الورقة السادسة واألخرية األعراض الصحية ،واإلمكانيات الطبية املتوافرة يف
العراق لعالج ظاهرة اإلدمان ضمن دراسة محلت عنوان« :املواد املخدرة واملؤثرات العقلية :ورقة
موجزة عن حالة العراق».
وتوج مركز البيان للدراسات والتخطيط اهتمامه هبذا امللف ضمن طاولة نقاشية ختصصية
ّ
مجعت خنبة من املسؤولني ،واملعنيني ،واألكادمييني املختصني يف مكافحة املخدرات ،محلت عنوان:
ويضم ختام هذا الكتاب تقريراً ألهم النقاشات
«املخدرات يف العراق :األبعاد واملعاجلات».
ُّ
واملالحظات اليت أبداها هؤالء املختصون بشأن واقع املخدرات يف العراق ضمن أعمال هذه الطاولة
النقاشية.
وبطبيعة احلال فإن كل اجلهود املبذولة تبدو يف بداياهتا ملواجهة هذه الظاهرة؛ مما يستدعي
جهداً مضاعفاً جيب أن تبذله املؤسسات البحثية ،ومراكز القرار األمين والقانوين واالقتصادي ،يف
الرتكيز على املخدرات اليت بدأت تفتك بالشباب العراقيني ،وهتدد األمن اإلنساين وتعطّل طاقات
تعوض.
اقتصادية وبشرية ال ّ
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التجارب الدولية يف منع تعاطي املخدرات
قسم الرتمجة والتحرير
املخدرات والسيطرة عليها،
بعد مرور حنو مئة عام على االتفاقية العاملية يف منع اإلدمان على ِّ
استطاعت بلدان العامل أن متتلك جتارب نافعة يف هذا اجملال ،وكانت النتيجة األهم اليت أفرزهتا الدراسات
خمدرات)،
هي أ ّن مجيع بلدان العامل تقريباً مل تصل إىل اهلدف األساس الذي رمسته ،وهو (حياة دون ِّ
املخدرات
املخدرات الطبيعية ،كالكوكائني واهلريوئني واحلشيشة ،و ِّ
فهي مل تستطع أن تكافح بنح ٍو مؤث ٍر ِّ
الصناعيّة كعقار النشوة (اإلكستازي) وعقاقري األمفيتامينات ،وعقار ثنائي إيثيل أميد محض الليسرجيك
(.)LSD
ورمبا تساعد دراسةُ التجارب املرتاكمة اليت أُف ِرزت يف هذا اإلطار الباحثني على اختاذ القرار
الصحيح يف املستقبل ،وتوظيف أساليب مؤثرة يف هذا املضمار .وكانت هناك ع ّدة أسئلة راودت أذهان
املخدرات يف بلدان العامل ،وكان من أمهّها السؤال الذي شكك يف
الباحثني بعد تنفيذ برامج مكافحة ِّ
الش ّدة؟
معرفة املنهج األكثر تأثرياً يف مكافحة املخدرات ،هل هو منهج املرونة أو ِّ
ويتمحور منهج الشِّدة على اجملرمني ،بصورة أساسية يف الرتكيز على العقوبة ،والغرامات ،والعقوبات
املخدرات من قبل اآلخرين يف املستقبل.
الشاقة؛ وذلك ملنع تعاطي ِّ
و ّأما املنهج املرن فيشمل الربامج االجتماعية ،والتعليم ،وتنمية التوعية اليت تمُ ثّل العقائد الدينية
واملعتقدات الفردية واالجتماعية دوراً أساساً فيه.
املخدرات مل
وما يلفت االنتباه أ ّن الباحثني بعد أن قضوا أوقات طويلة من دراسة جماالت منع ِّ
يتمكنوا حىت اآلن من اقرتاح إجابة واضحة عن السؤال املطروح يف املنهج األكثر تأثرياً من بني هذين
املنهجني املذكورين آنفاً؟
املخدرات وتعاطيها تشمل ثالثة موضوعات أساسية ،سنحاول أن نسلط
وبنح ٍو عام فإن مكافحة ِّ
الضوء على دراسة جتارب بعض البلدان يف كل و ٍ
احد منها.
مكافحة البيع باجلملة:
يؤكد كثري من مسؤويل بلدان العامل ،على هذا األسلوب الذي استُفيد منه طيلة القرن املاضي
بيد أنّه ال خيلو من العيوب اليت من أمهّها ضرورة وجود ميزانية باهضة جداً؛ ملواجهة العصابات
تقريباًَ ،
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املخدرات من ٍ
بلد إىل آخر.
هترب ِّ
املسلحة اليت ّ

وأشارت الدراسات اليت قامت بناءً على جتارب البلدان اليت استخدمت هذه الطريقة إىل هّأنا
فشلت يف السيطرة على املخدرات وايصال العامل إىل املستوى املطلوب يف هذا اجملال.
ويف احلقيقة إ ّن سوق هتريب ِّ
املخدرات -كاهلريوئني والكوكائني واحلشيشة -باتت واسعة وكبريةً
حبيث ال ميكن مكافحته من خالل إبرام العقود واالتفاقيات الدولية.
املخدرات يف البلدان الصناعية أصبح يف مستويات مستقرة تقريباً ،إال
وعلى الرغم من أ ّن تعاطي ِّ
تتوسع بنح ٍو سريع.
أ ّن الدالئل تشري إىل أ ّن سوق املخدرات يف البلدان النامية باتت ّ
واحلقيقة أ ّن الطرق اليت است ِ
املخدرات يف نطاق واسع ،مل تكن سوى
خدمت يف تقليص إنتاج وبيع ِّ
ُ
ٍ
مدعاة إىل نقل إنتاجها وتوزيعها إىل بقاع وأماكن أخرى من العامل؛ إذ إن الطُرق اليت استخدمها اجملرمون
واملهربون يف هذا الشأن َّ
أكثر ُكلفةً.
أشد تعقيداً و َ
وكانت املساعي اليت بُذلت من أجل السيطرة على املخدرات واحلد منها خالل العقود املاضية يف
تايالند وميامنار والوس مؤثرًة ،إال هّأنا تسببت يف نقل مصدر إنتاجها إىل أفغانستان .ومنذ عام 2000
املخدرات يف كولومبيا،
صرف يف أمريكا وحدها ما يقارب من  ٧.٣مليار دوالر؛ ألجل السيطرة على ِّ
ُ
املخدرات إىل بلدان
لكن مجيع الربامج والتدخالت العسكرية أصبحت عامل نقل أراضياً لزراعة تلك ِّ
ّ
ٍ
تقليص من حجم إنتاجها،
أي
األمر
هذا
يف
لحظ
ي
مل
و
لومبيا،
و
ك
حدود
وإىل
ليفيا
و
وب
بريو
وهي:
أخرى،
ُّ
ُ
أي تأث ٍري يُلحظ يف أسعار البيع باجلملة أو البيع بالتجزئة أو يف معدل وصوهلا إىل
بل مل يكن هناك ُّ
األسواق.
مكافحة البيع بالتجزئة
واجهت اجلهود املبذولة للحؤول دون انتقال املخ ّدرات من خط اإلنتاج إىل سوق البيع بالتجزئة
مشكالت كثرية جداً ،حىت أ ّن أكرب عمليات مواجهة توزيع ِّ
املخدرات بني املستهلكني مل تؤثر تأثرياً
مستداماً يف مستوى أسعارها وال يف معدل وصوهلا إليهم.
املخدرات
وتُشري جتارب البلدان اليت مارست هذه الطريقة يف املكافحة إىل أ ّن أكثر من  %60من ِّ
وتتجز يف أثناء التوزيع؛ وذلك يف حالة جماهبة سوق البيع بالتجزئة؛
الواردة إىل البلد يكتشفها املسؤولون حُ
املخدرات ومنع إدمان األفراد.
إذ إن هلذه الطريقة تأثرياً إجيابيّاً يف خفض مستوى استهالك ِّ
ونرى على سبيل املثال أ ّن بريطانيا -وبعد إجراء دراسات يف هذا الصدد -وصلت إىل نتيجة
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املخدرات املستوردة إليها ،والقيام
مفادها أنّه يف حال وصول البالد إىل عتبة اكتشاف  60إىل  %80من ِّ
املخدرات
حبجز هذه الكمية؛ فيمكن حينها أن تُعقد اآلمال على تأثري هذا األسلوب يف مستوى أسعار ِّ
ويف معدل سهولة وصوهلا إىل املتعاطني .يف حني أ ّن نسبة  %20فقط على أفضل األحوال هي اليت خترج
عن سيطرة الدولة يف أثناء التوزيع؛ وتأسيساً على هذا فإ ّن بريطانيا استطاعت أن تقوم بثورة داخلية يف
جمال مكافحة سوق االجتار باهلريوئني ،وما زال هذا البلد يف صدد دراسة أساليب أفضل ملكافحة االتجّ ار
باملخدرات.
ِّ
وقبل بضع سنني استطاعت أسرتاليا جبهودها احلثيثة واملكثّفة أن ختفض نسبة توزيع اهلريوئني الذي
ٍ
ملحوظ -موجباً لتضاؤل نسبة عدد
يدخل البلد إىل مستويات متدنية ج ّداً؛ وكان هذا العمل -وبنح ٍو
جراء تعاطي املخ ّدرات بصورة مفرطة .لكن
مدمين ِّ
املخدرات باحلُقن ونسبة عدد حاالت الوفاة احلاصلة ّ
املخدرات اجتهوا إىل تعاطي أنواع أخرى ،مثل :الكوكائني واألمفيتامينات ،بدالً من
املدمنني هلذا النوع من ِّ
التوجه حنو العزوف عن اإلدمان ومعاجلة أنفسهم من هذا املرض؛ وبذا فإن مكافحة اهلريوئني يف أسرتاليا
أدى اىل زيادة أعداد املرضى النفسيني ،وتضاعف مستوى حوادث العنف يف الشارع.
ختفيض نسبة الطلب:
اهتمت به الدول إىل جانب الطرق املذكورة آنفاً يف معاجلة مشكلة املخدرات،
هناك أسلوب آخر ّ
تتمثّل بأمرين :األول :آلية تدريب الناس ،واآلخر :التهديد والتخويف ،وكالمها له تأثريٌ حمدود يف خفض
املخدرات يف اجملتمع.
مستوى تعاطي ِّ
املخدرات يف كث ٍري من بلدان العامل.
وقد ُجِّربت طريقة التعليم يف نطاق واسع وإقامة برامج منع ِّ
هَّ
املخدرات يبقى احتماالً ضئيالً؛ ألنم قد
ويعتقد واضعو هذا األسلوب أ ّن احتمال توجه األفراد حنو ِّ
ُح ِّذروا سابقاً من مغبّة اخلطر الفردي واالجتماعي الذي ينجم عن تناوهلا.
وكان اجلهد الذي بذلته بلدان العامل يف كثري من احلمالت الواسعة اليت أقيمت يف هذا الشأن
حد ممكن،
املخدرات؛ حىت يكون له التأثري الرادع على األفراد إىل أقصى ٍّ
ينصب على التهويل من خماطر ِّ
ُّ
بيد َّ
أن دراسة جتارب البلدان اليت مارست هذه الطريفة تشري إىل أن مثل هذه الربامج كان هلا تأثري هامشي
َ
ٍ
ذا أمد قصري وحمدود.
سن املراهقة والشباب؛ إذ َّ
إن أغلب هؤالء يتمتّعون
ويبدأ األفراد يف تعاطي ِّ
املخدرات بنح ٍو عام يف ِّ
برغبة عالية يف املخاطرة ،مثّ هّإنم حينما حيصلون على معلومات رمسيّة أو صادرة من الدولة فعادةً يهملوهنا
وال يولوهنا أيّة أمهيّة .وإ ّن أفضل النتائج يف تطبيق هذا األسلوب من مكافحة املخدرات هي حني تطبيقه
على اجملموعات اخلاصة وعلى الذين ينتمون إىل مجاعات صغرى ،فعلى سبيل املثال تطبيقه على األطفال
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الذين يف رعاية غري األبوين أو األطفال املتنمرين يف املدارس ،إال أن تطبيق هذا األسلوب على نطاق
واسع مل َّ
حيظ حىت اآلن بنتائج مثمرة وملموسة.
املصدر :املوقع اإللكرتوين ملركز مكافحة املخدرات (ستاد مبارزه با مواد خمدر).
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�إدارة مكافحة املخدرات ()DEA
تريش أوبريويس وماتيو بيرتوسيلي
الرسالة واملؤسسة
من بني مجيع الوكاالت الفدرالية املعنية بتنفيذ القانون ،تُ ُّ
عد إدارة مكافحة املخدرات الوكالة
الوحيدة ذات هدف حمدد وهو تنفيذ القوانني واألنظمة املتعلقة باملخدرات يف الواليات املتحدة؛
إالّ أهنا تعطي األولوية للتحقيقات املتعلقة باملنظمات وأعضائها الذين يسعون إىل زيادة املتاجرة
باألدوية غري املشروعة وتصنيعها وتوزيعها ،ويشمل ذلك الرتكيز على املنظمات اليت تأخذ العقاقري
القانونية من مستخدميها القانونيني ،وتوزعها ألشخاص آخرين .إن ما حيتل احليز األكرب من جهود
إدارة مكافحة املخدرات ليس األشخاص الذين تقدم هلم العقاقري ،بل املنظمات اليت جتلب تلك
العقاقري وتوزعها؛ وحتقيقاً هلذه الغاية مت حتديد اجلهات املستهدفة يف مجيع أحناء العامل ،ويشري بويوم
ورويرت ( ،2005ص  )79إىل أن إدارة مكافحة املخدرات تبذل جهداً كبرياً يف تنفيذ القانون
لتفكيك املنظمات الكبرية اليت تتاجر باملخدرات.
تؤدي اجلهود املختلفة يف التحقيقات اليت جتريها إدارة مكافحة املخدرات إىل حتقيق فائدة
استخباراتية إضافية بتوفري ثروة من املعلومات حول أنواع أخرى من األنشطة غري القانونية ،اليت
تتشاركها مع وكاالت تنفيذ القانون األخرى؛ إذ إن تواصل إدارة مكافحة املخدرات مع أسواق
املخدرات الدولية النشطة جعل منها مصدراً رئيساً للمعلومات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وذلك
مباشرة بعد حدوث هجمات عام  ،2001وفضالً عن أن االجتار بالبنادق واملخدرات تتم بدوائر
إجرامية متداخلة ،فغالباً ما تكون الوكالة قادرة على تقدمي املساعدة يف تقدمي املعلومات اليت
تستخدم ملكافحة تدفق األسلحة غري القانونية.
تقع وكالة إدارة مكافحة املخدرات ضمن مؤسسات وزارة العدل األمريكية ،ويرأسها مدير
مكافحة املخدرات ،ويقدم املدير تقاريره إىل نائب املدعي العام .وكانت ميشيل ليوهنارت مديرًة
لوكالة مكافحة املخدرات منذ عام  ،2010وهي أول امرأة حتمل لقب العميل اخلاص املسؤول
وهلا تأريخ مهين يف العمل بوكالة مكافحة املخدرات وتنفيذ القانون لثالثني عاماً .لكن مت انتقاد
السيدة ليوهنارت ملعارضتها الشديدة للتغيريات الوطنية املتعلقة بقوانني املارجيوانا (انظر على سبيل
املثال ،)Li, 2012 ،فهي عارضت بشدة املارجيوانا الطبية ومل تسمح بإجراء حبوث على هذه العشبة
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لألغراض الطبية خالل فرتة واليتها

(.)Caulkins, Hawken, Kilmer, & Kleiman, 2013

هناك أكثر من  10،000موظف يف وكالة مكافحة املخدرات ،ومنهم ما يقرب من 4000
شخص عميل خاص ،والبعض اآلخر هم حمللون استخباراتيون ،وعلماء يف الطب الشرعي ،فضالً
عن املناصب اإلدارية وغريهم من موظفي الدعم ،وبلغت ميزانية التشغيل السنوية لعامي 2012
و 2013أكثر من ملياري دوالر ،تنقسم الوكالة على  21مكتباً إقليمياً داخل الواليات املتحدة،
فضالً عن تواجدها يف  67بلداً يف مجيع أحناء العامل ابتداءً من عام .2013
تأريخ الوكالة

تشكلت الوكالة رمسياً يف متوز عام  1973مبوجب األمر التنفيذي ذي الرقم ،11727
الذي أصدره الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك ،كجزء من اجلهد األكرب يف تعزيز قوانني املخدرات
األمريكية وتيسري تنفيذها ،ومت اختيار جون بارتلز االبن كأول شخص يرأس الوحدة اجلديدة ،ومن
بني األهداف املنشودة للوكالة اجلديدة هي :تقليل املنافسة بني وكاالت تنفيذ القانون ،وزيادة
التعاون فيما بينها ،فضالً عن وضع إطار هيكلي يقوم على تنسيق اجلهود فيما بينهم بنحو أكثر
فعالية.
عززت إدارة مكافحة املخدرات تنفيذ قانون املخدرات من خالل عدة وحدات قائمة،
ومن بني هذه الوحدات املكتب االحتادي للمخدرات التابع لوزارة املالية األمريكية ،الذي كان
مسؤوالً عن اإلشراف على العديد من جوانب مراقبة املخدرات اليت يعود تأرخيها إىل الثالثينيات
من القرن املاضي ،ومت دمج املكتب االحتادي للمخدرات مع املكتب االحتادي ملكافحة إساءة
استعمال املخدرات إلنشاء املكتب االحتادي للمخدرات والعقاقري اخلطرة وذلك قبل تشكيل
ضمها إىل اإلدارة مكتب
إدارة مكافحة املخدرات اجلديدة ،ومن الوكاالت الرئيسة األخرى اليت مت ّ
تعاطي املخدرات املكلفني بتنفيذ القوانني التابع لوزارة العدل ( ،)ODALEومت دمج وحدة تنفيذ
قوانني املخدرات التابع لدائرة اجلمارك األمريكية ،وكذلك وحدة البحث التابعة ملكتب الرئيس،
ووحدة االستخبارات التابعة لوزارة العدل يف إطار اإلدارة اجلديدة؛ فكان الغرض من إعادة هذا
التنظيم هو توحيد جهود مكافحة املخدرات على الصعيدين احمللي والدويل ،وزيادة التعاون فيما
بني أجهزة تنفيذ القانون ،ويظل هذا التيسري والتعاون بني الوكاالت من األولويات التنظيمية ضمن
إدارة الشؤون االقتصادية املعاصرة.
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ويف الوقت نفسه الذي أعيد فيه تنظيم تنفيذ القانون يف الواليات املتحدة ،كانت القوانني
األمريكية املتعلقة باملخدرات موحدة أيضاً ،إذ شهدت فرتة أوائل السبعينيات إيذاناً حبقبه الرتكيز
الوطين علي تعاطي املخدرات يف البلد؛ فقدكان القانون الشامل ملنع استعمال املخدرات ومكافحتها
لعام  1970حماولة لتوحيد مجيع ضوابط املخدرات املختلفة اليت كانت مستخدمة يف مجيع أحناء
وتضمن هذا القانون على قانون املواد اخلاضعة للرقابة الذي أنشأ
البلد ،ووضعها حتت مظلة واحدةّ ،
نظام اجلدولة لعقوبات املخدرات اليت ما تزال قائمة ليومنا هذا ،ويقسم قانون املواد اخلاضعة للرقابة
األدوية على فئات (أو جداول) على وفق عاملني اثنني مها :املدى الذي يكون فيه الدواء مفيداً
من الناحية الطبية ،وما إذا كان الدواء مؤدياً لإلدمان .إن العقاقري اليت ال حتمل قيمة طبية تذكر
ولكن قد يتم إساءة استخدامها وضعت يف أعلى اهلرم أو يف اجلدول األول ،ويتم وضع العقاقري
اليت حتمل قيمة طبية وخماطر منخفضة لإلساءة يف االستعمال يف أدىن مستوى ،ويتم ترتيب العقاقري
األخرى بني هذين الوصفني ،إذ إن العقاقري اليت توضع يف أعلى مستوى حتمل أقصى العقوبات.
وقد شهدت هذه اللحظة التأرخيية جهوداً لتيسري كال النظامني األساسيني اللذين ينظمان
عملية مراقبه تدفق املخدرات وتنفيذ تلك القوانني وتركيزها.
العمليات الرئيسة
على الرغم من وجود هدف وحيد إلدارة مكافحة املخدرات ،إلاّ أن اإلدارة تتخذ هنجاً
متعدد املستويات ملكافحة انتشارها ،إذ تستهدف الوكالة املنظمات اليت تتعامل باملخدرات عن
طريق مجع املعلومات االستخبارية ،واملراقبة ،وضبط األصول ومصادرها ،فضالً عن أن إدارة
مكافحة املخدرات تعمل بصورة تعاونية يف معظم أنشطتها ،إذ تدمج بني جمموعة متنوعة من
وكاالت تنفيذ القانون االحتادية واحمللية وحىت الدولية لتحقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف إعاقة
عمل أكرب منظمات املخدرات يف العامل أمجع ،و قد أشار جون بول يف كتابه عن جناحات تنفيذ
القانون يف الواليات املتحدة إىل أن« :فرق العمل املشرتكة هي وسيلة رائعة للوكاالت الوطنية لتنفيذ
القانون يف حماولتهم للتعامل مع مشكلة العصابات واملخدرات املتزايدة ،وهي تعزز من عملية تبادل
املعلومات واألصول» ( ، )p. 70 ,2009وجتسد إدارة مكافحة املخدرات هذا النهج بوضوح من
خالل مساعيها.
يف أمة يكون فيها السببان الرئيسان لالعتقال مها جرائم املخدرات والقيادة حتت تأثري
اخلمر ( ،)Bureau of Investigation, 2012 Federalفيبدو أن الوحدة الرئيسة لتنفيذ قوانني
17

مركز البيان للدراسات والتخطيط

املخدرات يف البالد لديها مهمة صعبة جداً ،وإلدارة هذه املهمة ،تتعاون الوكالة مع وحدات
تنفيذ القانون على املستويني احلكومي واحمللي؛ لتعزيز الوقاية من املخدرات فضالً عن تنفيذ قانون
املخدرات ،ويف حني أنه يف عام  2012كان هناك أكثر من  1.5مليون اعتقاالً بسبب انتهاكات
املخدرات ،وأكثر من  1.2مليون اعتقاالً بسبب القيادة حتت تأثري املخدرات ،إلاّ أن معظم تلك
االعتقاالت حدثت من قبل الدولة واجلهات احمللية لتنفيذ القانون واعتقلوا املستخدمني النهائيني
والتجار ،وتستطيع إدارة مكافحة املخدرات مساعدة جهات التنفيذ احمللية يف تلك احلاالت ،ولكن
تركيزها الرئيس يكمن يف إعاقة املنظمات اليت تنتج املخدرات وتقوم بتوزيعها.
اجلرمية املنظمة
ال تشارك إدارة مكافحة املخدرات بنح ٍو روتيين يف تنفيذ القانون على التجار ومتعاطي
املخدرات يف الشوارع ،إلاّ أن عمالء مكافحة املخدرات قد يتعاونون مع سلطات تنفيذ القانون
بشل الشبكات اإلجرامية املنظمة
احمللية يف أي وقت ،وعوضاً عن ذلك ،فإن اإلدارة تعىن أساساً ِّ
القائمة على تصنيع املخدرات وتوزيعها على الصعيدين احمللي والعاملي ،فعلى سبيل املثال،
أصبحت منظمة ميديلني -منظمة إجرامية كولومبية متخصصة بتهريب الكوكايني بني أمريكا
اجلنوبية والواليات املتحدة -مؤسسة ضخمة ،وانتشر العنف من تلك املؤسسة إىل األماكن العامة
األمريكية ،والسيما يف فلوريدا؛ ولذلك أنشأت إدارة مكافحة املخدرات يف عام  1982فرقة العمل
املعنية بتنفيذ قوانني مكافحة اجلرمية املنظمة ( ،)OCDETFاليت تسعى إىل التحقيق يف الشبكات
اإلجرامية الضالعة يف تصنيع املخدرات وإنتاجها وتوزيعها ،وتضم فرقة العمل اآلن أعضاءً من
جمموعة واسعة من الوكاالت االحتادية واحمللية ،مبا يف ذلك مكتب التحقيقات االحتادي ،ومكتب
الكحول والتبغ واألسلحة النارية واملتفجرات ،ودائرة اإليرادات الداخلية ،ودائرة اهلجرة واجلمارك
األمريكية ،وغريها الكثري.
تستهدف فرقة العمل املعنية بتنفيذ قوانني مكافحة اجلرمية املنظمة ( )OCDETFموظفي
القيادة يف املنظمات الدولية املعنية باملخدرات وغسيل األموال ،وتعمل وكاالت فرق العمل معاً يف وضع
قائمة سنوية باألهداف ذات األولوية العليا ( ،)CPOTوتشري هذه القائمة إىل األهداف الرئيسة ليتم
التحقيق معها واعتقاهلا يف هناية املطاف ،وتتألف القائمة من بضع عشرات فقط من األمساء ،وهي
قصرية بنح ٍو غري متوقع ،وتعكس التنظيم اهلرمي لالجتار غري املشروع وما يرتبط به من غسيل لألموال.
مت إنشاء فرقة العمل املعنية بتنفيذ قوانني مكافحة اجلرمية املنظمة للتصدي للوعي املتزايد لدى منتجي
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املخدرات وموزعيها وللتصدي للجرمية املنظمة اليت ما تزال عملية مركزية ،وكانت هذه الفرقة مسؤولة عن
أكثر من  30ألف اعتقال تقريباً منذ عام  ،)US Department of Justice, n.d( 1986إال أن
هذه االعتقاالت مل تقرتب من قادة املنظمات أو أولئك األقرب إىل قادة املنظمات يف جمال تصنيع
املخدرات وتوزيعها؛ إذ إن هذه االعتقاالت هتدف إىل تعطيل قدرة املنظمة يف احلفاظ على تقدمي
إمدادات ثابتة من املخدرات والسيما إىل األسواق األمريكية.
وتواصل إدارة مكافحة املخدرات التحقيق يف املنظمات املسؤولة عن تصنيع املخدرات وإنتاجها
وتوزيعها؛ فعلى سبيل املثال ،يتمثل أحد جماالت الرتكيز املعاصرة الرئيسة يف ممر االجتار عرب املكسيك
يف الواليات املتحدة -وهو ممر مسؤول عن عشرات اآلالف من جرائم القتل يف العقد املاضي -وعلى
وفق تقرير صادر عن املركز الوطين ملكافحة املخدرات التابع لوزارة العدل ،فإن هناك سبع منظمات
معرتف هبا لالجتار باملكسيك ( ،)Drug Intelligence Center, 2011, p. 2 Nationalوعلى
وفق التقرير نفسه فإن هذه املنظمات تعتمد بنح ٍو متزايد على عصابات الشوارع داخل الواليات
املتحدة لتوزيع املواد املستوردة ،وهتدف فرقة العمل املعنية بتنفيذ قوانني مكافحة اجلرمية املنظمة إىل
االستجابة بفعالية هلذه املنظمات اإلجرامية ،وإعاقتها يف املستويات الوسطى وإغالقها بالكامل
من خالل التحقيق املوسع ،واعتقال األفراد املسجلني على قائمة األهداف ذات األولوية العليا يف
مجيع املنظمات.
االستخبارات
كان دور االستخبارات ضمن إدارة مكافحة املخدرات صغرياً يف البداية ،ولكنه توسع من
عدد قليل من املتخصصني إىل ما يقرب من  700حملل استخبارايت يف الوقت احلاضر .إن العمل
االستخبارايت هو عمل تعاوين يف األساس وينطوي على تبادل املعلومات بني الوكاالت ،ويف الوقت
الذي يركز فيه احملللون على حتديد النظم العاملية لزراعة املخدرات وإنتاجها وتصنيعها وتوزيعها،
إال أهنم يعملون مع جمموعة متنوعة من املسؤولني عن تنفيذ القانون لتبادل أي معلومات جنائية
كذلك ،وميكن العثور على مثالني اثنني يوضحان هذا التعاون يف مؤشر املخدرات الوطين ،ومركز
خمابرات إل باسو (.)EPIC
مؤشر املخدرات الوطين املخدرات هو برنامج متعدد الوكاالت حيدد التداخل يف التحقيقات
اليت جتريها الوكاالت املختلفة؛ فإذا كانت وحدات تنفيذ القانون احمللية وإدارة مكافحة املخدرات
حيققان يف اهلدف نفسه ،فسيسمح النظام للجهتني بأن يطلعا على مستوى التداخل يف املعلومات
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فيما بينهما والتعاون يف التحقيقات.
لقد أصبح احلصول على املعلومات يف امليدان اجلنائي أمراً ال يقدر بثمن؛ ولذلك فإن فائدة
التعاون بني الوكاالت أصبحت أمراً واضحاً؛ وعليه مت إنشاء مركز خمابرات إل باسو ( )EPICكونه
مركزاً لالستخبارات املشرتكة بني الوكاالت ،وهو تابع لوزارة العدل األمريكية ،وقد مت تشغيله لتنسيق
اجلهود الوطنية لتأمني حدود الواليات املتحدة والسيطرة على املشكالت املتعلقة بتدفق املخدرات،
واالجتار باألسلحة ،إالّ أن التجارة باملخدرات أصبحت أمراً أكثر تعقيداً ،فأصبحت تعتمد على
استعمال الطائرات والقوارب أو الغواصات ،ولذلك وسع مركز إل باسو دائرة عملها من احلدود
بني الواليات املتحدة واملكسيك لتشمل مجع البيانات من الواليات األمريكية الـ  ،50ولدى املركز
اآلن العديد من العالقات الدولية الرمسية لتحسني عملية تتبع تدفق املخدرات يف مجيع أحناء العامل،
ومن اجلدير بالذكر ،أنه حينما وقعت التفجريات اإلرهابية عام  ،2001كان املركز يف وضع فريد
من نوعه لتقدمي املعلومات االستخباراتية للعديد من الوكاالت حول جمموعة متنوعة من األسئلة.
تدفق رأس املال :مصادرة األصول والتحقيقات يف غسيل األموال
يتضمن تعطيل تدفق رأس املال لدى منظمات املخدرات،
إن الرتكيز العملي الرئيس للوكالة ّ
شل هذه املنظمات ،يذكر املوقع
ومتاشياً مع العمليات األخرى اليت تركز جهودها بنح ٍو رئيس على ِّ
اإللكرتوين اخلاص بإدارة مكافحة املخدرات أنه« :للحد من كمية معروض املخدرات غري املشروعة
بنح ٍو فعال ،فيجب على إدارة مكافحة املخدرات أن تركز جهودها على عائدات املخدرات
املستخدمة لدفع مصادر إمدادات؛ إذ إن حرمان مصادر إيرادات اإلمداد من توزيع املخدرات
سيعيق قدرهتا على احلصول على خمدرات إضافية أو إنتاجها؛ وبالتايل تضعف من دعم منظماهتا،
وكلما ارتفعت يف سلسلة توزيع املخدرات فبإمكاننا أن مننع تدفق اإليرادات ،وإن التأثري األكرب هلذا
املنع سيكون على شبكة التوزيع بأكملها».
توسعاً يف برامج مصادرة األصول -اجلنائية أو املدنية منها -وذلك
شهدت العقود األخرية ُّ
لتجرمي املنظمات اإلجرامية واألفراد من عائدات اجلرمية ،وقد تكون اجلهود املبذولة يف التحقيقات
ومكافحة غسيل األموال فعالة يف تقويض عمل املنظمات اليت تتاجر باملخدرات ،وهاتان العمليتان
املتعلقتان مبصادرة األموال مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً ،إذ يشري إرنستو سافونا إىل« :أن اكتشاف مواقع
األموال غري املشروعة ال يتيح فرصة إدانة اجملرمني فقط ،بل يسمح مبصادرة العائدات املتأتية من
جرائمهم كذلك» ( ،)p. 177 ,2004ويوسع نطاق هذه الفكرة بيرت ريوتر الذي يرى أن جهود
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مكافحة غسيل األموال قد تكون فعالة بنح ٍو كبري؛ ويشري إىل أن “املبالغ اليت يتم مصادرهتا يف
عمليات مكافحة غسيل األموال ...تشكل جزءاً ال يستهان به من إمجايل اإليرادات اليت حيققها
االجتار باملخدرات” ( ،)p. 144 ,2004وصدرت إفادة من إدارة مكافحة املخدرات تشري إىل أن
أكرب عملية ضبط لألموال من االجتار باملخدرات قد بلغت  209ماليني دوالر يف مكسيكو سييت.
وكما هو احلال مع األنشطة األخرى اليت تقوم هبا إدارة مكافحة املخدرات ،فإن فَِرق
التحقيق املايل تقوم على التعاون بني الوكاالت على الصعيدين احمللي واخلارجي؛ ونظراً للخصوصية
اليت حتيط بالتمويل واملعامالت املالية ،فيعتمد هذا النوع من التحقيقات على تعاون الكيانات
األخرى ،إذ تؤدي املراقبة دوراً مهماً يف التحقيقات املالية أيضاً.
هتريب العقاقري

من بني الشواغل الرئيسة املتعلقة بتعاطي املخدرات هي مشكلة هتريب العقاقري الطبية ،ويركز مكتب
مكافحة التهريب التابع إلدارة مكافحة املخدرات على هذا اجلانب من مشكلة املخدرات يف البلد ،ويشري
مصطلح «هتريب العقاقري» أو «هتريب املخدرات» إىل االستهالك واإلنتاج والتجارة يف األدوية املشروعة ليتم
استخدامها بطرق غري مشروعة ،ولعل الدواء األكثر شهرة يف التهريب هو أوكسيكونتني «»OxyContin
( ،)Inciardi, 2007إذ تشري بعض املصادر إىل أن هذا الدواء يُساءُ استعماله يف الواليات املتحدة؛ لكونه
مشاهباً لتأثري املخدر ،وتوضح األحباث أن العقاقري هي من بني أعلى ثالثة أغراض يتم سرقتها من
املنازل ( ،)Inciardi, 2007واألسوأ من ذلك ،أن مشكلة هتريب العقاقري آخذة يف االزدياد بنح ٍو
كبري.
تبدلت جهود إدارة مكافحة املخدرات املتمثلة برتكيزها على الشبكات اإلجرامية إىل
اهتمامها بالتصدي لتهريب العقاقري ،إذ أطلق مكتب مكافحة هتريب العقاقري برنامج استعادة
العقاقري يهدف إىل احلد من توفر بقايا األدوية لدى املستخدمني النهائيني ،ويسمح هذا الربنامج
بأن يقوم املرضى بتسليم بقايا األدوية غري املستعملة والسيما اليت حتوي مواد أفيونية -اليت تستخدم
عادة لعالج األمل-؛ ليتم إتالفها ،ويعمل هذا الربنامج على منع وجود بقايا األدوية يف املنازل -ليتم
استخدامها بنح ٍو غري مشروع من قبل أفراد آخرين يف األسرة ،-وكذلك مينع وجود فرصة سرقتها
من قبل اللصوص أيضاً.
تدخل إدارة مكافحة املخدرات يف رصد وصفات األمل بإثارة مناقشات حادة ،إذ من
ب ُّ
تسبّ َ
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املمكن أن تؤدي حتقيقاهتم إىل فقدان رقم تسجيل الواصف؛ وبالتايل فقدان القدرة على وصف بعض
األدوية على األقل أو حىت فقدان ترخيصه الطيب .فرتكز إدارة مكافحة املخدرات على عقاقري عالج
األمل ،وقد ينتاب بعض واصفي العقاقري اخلوف من أن اإلدارة ستحاول االنتقام منهم؛ وبالتايل لن
يقوموا بوصف العقاقري األكثر فعالية يف ختفيف األمل ،إالّ أنه يف إحدى الدراسات اليت نشرت يف اجمللة
املرموقة اليت تدعى ( )Pain Medicineجاء اآليت “حينما تتوافر وثائق كافية يف السجل الطيب ،فإن
خطر أن تقوم إدارة مكافحة املخدرات باإلجراءات املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية للطبيب الذي يصف
أدوية أفيونية ملريض يعاين من األمل املزمن هي ضئيلة جداً”(Jung & Reidenberg, 2006, p.
.)35
برامج أخرى
من اجلهود األخرى اليت يقوم هبا قسم مكافحة املخدرات هو برنامج منطقة االجتار الكثيف
باملخدرات ( ،)HIDTAإذ يقوم النائب العام ومدير مكتب مكافحة املخدرات والوقاية منها
تضر مبناطق
على حتديد مناطق معينة “تعاين من مشكالت خطرية يف االجتار باملخدرات اليت ُّ
أخرى يف الواليات املتحدة” ( ،)Greenberg, 1999, p. 215ويسعى هذا الربنامج إىل “تقييم
التهديدات اإلقليمية للمخدرات ،ووضع اسرتاتيجيات للتصدي هلا ،ووضع مبادرات متكاملة للرد
عليها” ( ،)p. 215واتساقاً مع عمليات الوكالة األخرى ،فإن برنامج ( )HIDTAيعتمد على
تبادل املعلومات والعمليات املشرتكة مع وكاالت تنفيذ القانون األخرى للتصدي لالجتار باملخدرات
يف مناطق حمددة ،وغالباً ما يركز هذا الربنامج على مداخل الواليات األمريكية ،ويتوقع الربنامج
مدى تأثري إنشاء مداخل جديدة على تدفق املخدرات-والسيما املستوردة -يف مجيع أحناء البالد.
أما شعبة العمليات اخلاصة ( )SODفهي تركز على املعلومات االستخباراتية ،وهي تتبع
إلدارة مكافحة املخدرات ،وتتكون الشعبة من جمموعة متعددة من الوكاالت اليت تقوم جبمع
املعلومات الوطنية والدولية لتعزيز دور التحقيقات ،وتقدم النصائح لوحدات تنفيذ القانون احمللية،
وتنسق عمل التحقيقات عرب الوكاالت .وقد نشرت وكالة رويرتز تقريراً قالت فيه“ :إن إدارة
مكافحة املخدرات قامت بتعليق دور شعبة العمليات اخلاصة فيما يتعلق بالتحقيقات الدولية
والتحقيقات متعددة االختصاصات ،ودورها يف الربط بني الوكاالت اليت تقع يف واليات خمتلفة
كوهنم قد حيققون يف اهلدف نفسه دون قصد؛ مما يؤدي -عن طريق اخلطأ -إىل اعتقال العمالء
املتخفيني” (.)Shiffman & Cooke, 2013
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وهناك وحدة أخرى تعمل ضمن إدارة مكافحة املخدرات تدعى “وحدة اخلدمات
االستشارية اخلارجية وفرق الدعم ( ،)FASTsوتقوم هذه الوحدة -اليت تشابه عمل الكوماندوز-
بدعم أجهزة تنفيذ القانون األجنبية اليت حتاول إلقاء القبض على مهريب املخدرات واألسلحة،
وإتالف مواد إنتاج املخدرات ،واالستيالء على املهربة منها ،وعلى الرغم من أن جوهر هذا الربنامج
كان قائماً قبل الصراع العسكري يف أفغانستان ،إلاّ أن الرئيس األمريكي جورج بوش قام بعد ذلك
بإضفاء طابع رمسي عليه ،وتوسيع نطاقه ليشمل جتارة األفيون اليت تثري حركة طالبان ومنظمات
املخدرات احمللية هناك .ومنذ ذلك احلني ،واصلت الوحدة تقدمي الدعم شبه العسكري للوحدات
األجنبية يف القبض على زعماء العصابات .يقول تشاريل سافاج يف حديث لصحيفة “نيويورك
تاميز”“ :إن تطور الربنامج إىل وحدة تنفيذ عاملي يعكس مدى توسع الواليات املتحدة املتزايد
يف مكافحة منظمات املخدرات ،وكيف يقوم واضعو السياسات بالتخلص من احلد الفاصل بني
وحدات إنفاذ القانون واألنشطة العسكرية ،ويدجمون عناصر “احلرب على املخدرات” مع “احلرب
على اإلرهاب” (.)2011
مت ضم وحدة مكافحة اإلرهاب إىل إدارة مكافحة املخدرات كوهنا من أحد نشاطات
اإلدارة ،وهي مدرجة يف اجلملة األوىل من اسرتاتيجية اإلدارة لعام  2013ملقرتح ميزانية اإلدارة (see
 ،)US Department of Justice, 2012وكما ذكر آنفاً فقد بدأت إدارة مكافحة املخدرات
بالعمل بنح ٍو فعال بعد اهلجمات اإلرهابية عام 2001؛ وذلك لتوفري قدر كبري من املعلومات
االستخباراتية املتعلقة بالشبكات اإلرهابية يف مجيع أحناء العامل ،وقد اعرتف الكثريون يف األسابيع
اليت أعقبت مباشره تفجري مركزي التجارة العاملي عام  2001بالرتابط بني جرمية املخدرات عرب
الوطنية والنشاط اإلرهايب ،وما يزال هذا االرتباط معرتفاً به اليوم .ويشري سافونا إىل أن “املخدرات
واإلرهاب وجهان لعملة واحدة لعملية تطور النظام الدويل ملكافحة غسيل األموال” (p. ,2004
.)175

وفضالً عن ذلك ،ما تزال اإلدارة يف وضع مثايل ملواصلة دعم جهودها يف مكافحة اإلرهاب،
وذلك بسبب تعاون عمالئها ،ومشاركة حتقيقاهتا املالية ،وعالقاهتا اجليدة مع وحدات تنفيذ القانون
األخرى ،اليت من خالهلا تسهل عملية تبادل املعلومات بنح ٍو فعال ،وتظهر جهود مكافحة اإلرهاب
بنح ٍو بارز يف مسودة السنة املالية لعام  2013املعروضة على الكونغرس األمريكي ،اليت تشتمل التحقيق
الذي تقوده إدارة مكافحة املخدرات الذي أفشل مؤامرة الغتيال السفري السعودي لدى الواليات املتحدة
(،)US Department of Justice, DEA Congressional Submission, 2013, p. 7
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ومن خالل مؤامرة االغتيال تلك ،نرى الرتابط بني جرائم املخدرات وجرائم اإلرهاب؛ وقد سلط
النجاح يف هذا التحقيق الضوء على عناصر متعددة من هيكل إدارة مكافحة املخدرات ،اليت كان
عمالؤها يف املكان املناسب لالستماع إىل حوار اجملرمني حول االغتيال ،وكان لديها أدوات الالزمة
للمراقبة ،ومجع مز ٍ
يد من املعلومات واألدلة ،وكان لديها نظام لنشر املعلومات إىل وكاالت تنفيذ
القانون األخرى على الصعيدين احمللي والدويل ،وتوجت هذا اجلهود بإنقاذ حياة السفري وسجن
اجملرم.
اجملاالت ذات األمهية اخلاصة
هناك أمر حساس جداً فيما يتعلق بإدارة مكافحة املخدرات يكمن يف اإلمكانية الكبرية
حبدوث الفساد ،إذ يشري غرينربغ إىل أن «فرصة فساد الشرطة نتيجة لتورطها مع اجلرائم اليت ختلو
من الضحايا هو أمر ال ميكن جتنبه ،بالنظر إىل وجود مبالغ مالية ضخمة يتم مصادرهتا من قبلهم
()p. 225 ,1999؛ ولذلك تتم مراقبة ضباط إدارة مكافحة املخدرات بعناية ،ويتم دفع أجور
مرتفعة نسبياً لضمان عدم حاجتهم إىل املال الذي من املمكن أن جيعلهم فاسدين ،وكذلك
يتم فحص اخللفية التأرخيية جلميع املتقدمني للعمل يف اإلدارة وتشمل مقابالت مع أفراد األسرة
واألصدقاء واجلريان وأرباب العمل ،وإجراء اختبارات نفسية هلم ،والعديد من اختبارات اللياقة
البدنية ،ويتم إعادة هذه االختبارات لألشخاص الذين مت توظيفهم كل مخس سنوات لضمان أن
كل شخص ما يزال مناسباً ملواصلة اخلدمة.
يف حالة اإلبالغ عن سوء سلوك يف إدارة مكافحة املخدرات ،فتتم اختاذ إجراءات للتحقيق
ومواجهة الفاسدين بواسطة مكتب املسؤولية املهنية ومكتب املفتش العام ،إذ يقوم مكتب املفتش
العام باستعراض العديد من ادعاءات حدوث حاالت سوء سلوك يف اإلدارة ،فضالً عن التحقيق
يف نظام االنضباط بأكمله ،وكان آخر حتقيق يف عام  2004إذ أشار تقرير مكتب املفتش العام
إىل أن نظام االنضباط يعمل بنحو جيد.)see US Department of Justice, 2004( .
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امللحق ( :)1هيكلية إدارة مكافحة املخدرات

شعبة حقوق
االنسان

جملس التوظيف
جملس السلوك املهين
مكتب التدريب
قسم هندسة الطريان
مكتب إدارة العمليات

شعبة العمليات

قسم العمليات اخلاصة
مكتب مكافحة التهريب
مكتب اإلنقاذ العاملي
مكتب العمليات املالية
مكتب االستخبارات
االمنية الوطنية
مكتب االستخبارات
االسرتاتيجية

املدير

نائب املدير

شعبة االستخبارات

مكتب االستخبارات
اخلاصة

مركز ال باسو

شعبة االدارة
املالية

مركز مكافحة اجلرمية
املنظمة
مكتب املصادرة وادارة
الرتحيل
مكتب املالية
مكتب ادارة املوارد
مكتب االدارة

شعبة العمليات
املساندة

مكتب نظام املعلومات
مكتب الطب الشرعي
مكتب التكنولوجيا
التحقيقية
مكتب الرقابة

شعبة التحقيقات

مكتب املسؤولية املهنية

شعبة امليدان

مكتب الربامج االمنية
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امللحق ( :)2العمالء اخلاصون إلدارة مكافحة املخدرات وميزانيتها
.2أ .العمالء اخلاصون إلدارة مكافحة املخدرات

السنة
1973
1975
1980
1985
1990
1994
1999
2003
2008

عدد العمالء
1,470
2,135
1,941
2,234
3,191
3,418
4,535
4,841
5,235

.2ب .ميزانية إدارة مكافحة املخدرات
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السنة

امليزانية (مليون دوالر)

1973
1975
1980
1985
1990
1994

74.9
140.9
206.6
362.4
769.2
1,050
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1999
2003
2008

1,477
1,900
2,400

امللحق ( :)3خريطة تواجد فروع إدارة مكافحة املخدرات احمللية

27

مركز البيان للدراسات والتخطيط

امللحق ( :)4مكاتب إدارة مكافحة املخدرات اخلارجية يف الشرق األوسط
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حتديد الأ�سلوب امل�ؤثر للوقاية من الإدمان على املخدرات
يف �ضوء اال�سرتاتيجيات املط ّبقة يف �إيران
كمال نوجوان* ،وحممود أصغري **
امللخص
باتت مسألة تعاطي املخدرات وجرائمها من املشكالت الكربى اليت ُمنيت هبا مجيع بلدان العامل،
ومل تكن إيران مبنأى ٍ
ومعزل عنها .وحبسب اإلحصائيات املتوافرة فإ ّن أكثر من نصف السجناء يف البالد
املخدرات ،وهناك دالالت تُشري إىل تزايد عدد املدمنني ،فضالً عن وجود
كانوا قد دخلوا السجن بسبب ِّ
فتنم تلك املؤشرات عن ضعف إجراءات
احنرافات متنوعة يف اجملتمع أفرزته ظاهرة اإلدمان على املخدراتُّ ،
الوقاية املتخذة يف البالد وعن هّأنا ال ترقى إىل املستوى املطلوب.
وتأسيساً على ذلك -وبالنظر إىل ضرورة حتديد املنهج األكثر تأثرياً للوقاية من اإلدمان وجرائم
املخدرات يف اجملتمعُ -سلِّط الضوء يف هذه الدراسة على أنواع االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من
ِّ
اإلدمان املنطوية على :الوقاية الدينيّة ،والوقاية القانونية ،والوقاية البيئيّة (الوقاية األسرية ،ومراكز التدريب
الوقائي ،والوقاية اجملتمعية) .ومت تعيني املؤشرات املتعلّقة هبذه األنواع من الوقاية ،اذ بناءً عليها جرى تنظيم
االستبيان الذي مشل  76خبرياً وناشطاً يف املراكز املهتمة والعضوة يف جلنة الوقاية التابعة جمللس التنسيق
املخدرات يف حمافظة أردبيل مشايل غرب إيران ،وقاموا بإكمال االستبيان وإبداء وجهات نظرهم
ملكافحة ِّ
ٍ
املخدرات
كل مؤشر من مؤشرات أنواع الوقاية ،ويف خيص الوقاية من إدمان ِّ
فيما خيص مستوى تأثري ّ
وجرائمها؛ وبناءً على املعلومات اليت اكتُسبت من خالل نتائج االستبيانات عُ َّد أسلوب الوقاية األسرية
املخدرات.
األسلوب األكثر تأثرياً من بني أنواع االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان وجرائم ِّ

* حيمل شهادة ماجستري يف القانون اجلنائي وعلم اإلجرام ،جامعة آزاد إسالمي.
** أستاذ مساعد يف الفقه والشريعة اإلسالمية.
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املق ّدمة

كانت اإلحصائيات اليت قُدِّمت يف مجيع البلدان ،كإيران وباكستان وتركيا والبلدان األوروبية
حد كبري ،ويف كل
املخدرات مرعبةً إىل ٍّ
والواليات املتحدة األمريكية وأمريكا اجلنوبية ،حول أعداد مدمين ِّ
ٍ
املخدرات ،مع وقوع الكثري من أنواع اجلرائم الوحشية
سنة يلقى املاليني من البشر حتفهم بسبب تعاطي ِّ
للسبب نفسه أيضاً ،كالقتل ،والسرقة ،واالعتداء ،والسطو ،وغريها.

املخدرات ،ومل خيتلف احلال بالنسبة إىل
وأخذت أعداد السجناء تتصاعد يوماً بعد آخر لتعاطيهم ِّ
السجناء الذين أصبحوا مدمنني يف السجن .واملالحظ أ ّن مرض اإليدز ومرض التهاب الكبد الفايروسي
قد است ِ
املخدرات (آشورى،
بدال يف بعض البلدان بأهم املوضوعات االجتماعية والصحيّة وهو تعاطي ِّ
ُ
.)2003
املخدرات يف احلقبة الراهنة مقصوراً على منطقة جغرافية معيّنة ،بل من املمكن
ومل يكن إنتاج ِّ
إنتاجها يف مجيع أحناء العامل مبا يف ذلك القرى النائية؛ وذلك لوجود التطورات املذهلة يف جماالت
املخدرات يف البالد
التكنولوجيا .وبناءً على ما تق ّدم لو ألقينا نظرةً إمجالية على املعضلة املنبثقة عن تعاطي ِّ
عامة الناس بل حىت السجناء ،لكشفت جبالء عن لزوم تكثيف جهود الوقاية من
وعن تداوهلا يف أوساط ّ
ٍ
ٍ
ٍ
متكامل ومكتوب يف البالد ووجود
اإلدمان وعالج املدمنني ،ومن زاوية أخرى فإ ّن عدم وجود برنامج وقاية
املخدرات والوقاية منها كل ذلك كان باعثاً إىل احنراف
املعوقات واملشكالت املتعددة يف قضية مكافحة ِّ
ٍّ
املخدرات واقرتاف اجلرائم املرتبطة هبا؛ وحينما نالحظ
عدد ال يستهان به من أبناء اجملتمع حنو تعاطي ِّ
املخدرات،
املخدرات املتّبعة يف إيران اليت تنطوي على أسلوبني :األول :مواجهة عرض ِّ
أساليب مكافحة ِّ
واآلخر :خفض الطلب ،جند أ ّن األسلوب األول مل يكن فاعالً وعملياً يف دائرة خفض هذه اجلرائم وحده،
وإنمّ ا كان جيب على املسؤولني أن يأخذوا باحلسبان إىل جانب هذا األسلوب القيام خبطوات خفض
املخدرات اليت منها اخلطوات الوقائية.
مستوى طلب ِّ
وبناءً على ما مت ذكره آنفاً فإ ّن طريق الوقاية هو الطريق الوحيد ملكافحة ومواجهة تعاطي أنواع
املواد املخدِّرة وعرضها وتوزيعها .وقد ق ّدم اخلرباء وأصحاب الرأي يف هذا اجملال أساليب متفاوتة للوقاية
املخدرات ،وكان من مجلة تلك األساليب “الوقاية األولية ،والوقاية من املستوى الثاين ،والوقاية
من جرائم ِّ
1
من املستوى الثالث ”.

ّأما التقسيم اآلخر للوقاية فينطوي على الوقاية اجلنائية (العامة واخلاصة) والوقاية غري اجلنائية
(الوضعية واالجتماعية).
1.primary secondary and tertiary prevention
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قسم االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من املخدرات على عدة حماور ،هي :الوقاية الدينية،
وتُ َّ
والوقاية القانونية ،والوقاية البيئية ،و ِّ
لكل اسرتاتيجية من هذه االسرتاتيجيات اليت هلا موشرات خمتلفة تأثريٌ
يف الوقاية من تعاطي املخدرات واجلرائم املتعلّقة هبا.
أمر
ويبدو أ ّن حتديد أسلوب الوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات األكثر تأثرياً يف اجملتمع هو ٌ
يتوخى كاتب السطور من خالل هذا البحث دراسة أنواع األساليب التطبيقية للوقاية
ضروري؛ وعليه ّ
من اإلدمان وجرائم املخدرات ،وأن يقوم بتحديد األسلوب الوقائي األكثر تأثرياً من اإلدمان وجرائم
املخدرات.

قسم مجشيدي يف مقالة له حتت عنوان «الوقاية من اإلدمان» مستويات الوقاية إىل الوقاية األوىل
ّ
جناح
«محل
اإلدمان:
من
الوقاية
خيص
فيما
كتب
و
الثالث،
املستوى
من
الوقاية
و
الثاين
املستوى
من
والوقاية
َ ُ
أمنوذج منع انتشار األمراض املعدية كثرياً من علماء السلوك واالجتماع على إمكانية االستفادة منه يف
دراسة املشكالت االجتماعية والنفسية -على الرغم من أ ّن األمر يف هذا النوع من املشكالت هو أكثر
تعقيداً -واملواد املخدرة هي واحدة من املشكالت االجتماعية-النفسية املوجودة.
وبناءً على هذا األمنوذج فإ ّن التعامل مع العامل املسبب للمرض (أي إنتاج وتوزيع املخدرات) ال
يفي بالغرض ،بل ال َّ
بد من حصانة املضيِّف أيضاً (أعين األشخاص الذين هم عرضة لإلدمان) ،وكذلك
ال َّ
بد من تغيري ظروف احمليط (االقصادية ،والسياسية ،والثقافية ،واالجتماعية) لتنتفي إمكانية ظهور
اإلدمان» (مجشيدي.)2000 ،
وتوصل باصري -طبقاً لنتائج الدراسات اليت أجنزها يف هذا اإلطار -إىل أنّه «ميكن أن يكون
ّ
التوجه يف الوقاية األولية والوقاية من املستوى الثاين والوقاية من املستوى الثالث مؤثّراً يف تعاطي املخدرات
ويف الوقاية من اإلدمان ،ويشتمل تأثري التوجه يف الوقاية األولية على النشاطات الوقائية املستعملة يف
منع البدء بتعاطي املخدرات ،وميكن أن يكون شامالً لتدريب الناس بصورٍة مباشرة على ما يتعلّق حبظر
تعاطي املخدرات وعلى كون احلياة ذات ٍ
املخدرات يف هذه احلالة
هدف يُسعى إىل حتقيقه؛ فيكون تعاطي ِّ
توسع دائرة إدمان
فعالً مستهجناً وقبيحاً ،وإ ّن لتأثري التوجه يف الوقاية من املستوى الثاين مدخليةً يف منع ّ
األشخاص الذين تعاطوا املخدرات بنحو التجربة إىل أن شرعوا بتناوهلا من حني إىل آخر ،ويشتمل تأثري
التوجه يف الوقاية من املستوى الثالث على الربامج اليت أُعدَّت لتُعني املدمنني على ترك اإلدمان واالجتناب
مرًة أخرى» (باصري.)2009 ،
عن العودة إليه ّ
وكشف البحث الذي قام به قويدل حيدري وآذر خرداد ( )2011املعنون بـ»أساليب الوقاية
املخدرات من منظور الطلبة اجلامعيني» عن النتيجة اآلتية« :كانت النظرة اإلمجالية اليت
املؤثرة يف تعاطي ِّ
ألقاها طلبة اجلامعات على أساليب الوقاية املطروحة يف البحث ومدى مقبوليّتها إجيابيةًّ ،أما عوامل الوقاية
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من وجهة نظر الطلبة أنفسهم فهي مرتبةٌ حسب أمهّيتها من حيث :إشباع الرغبات النفسية واالجتماعية،
املخدرات ،وزيادة مهارات التواصل وتعزيز األواصر األسرية ،وتقوية
والتدريب والتوعية مبخاطر ومضار ِّ
املخدرات ،وتدريب الوالدين وتوعيتهما ،وتركيز النشاطات
القوانني واألحكام يف مواجهة مشكلة تعاطي ِّ
على الوقاية مع االستفادة من وسائل اإلعالم ،وإقامة دروس االستشارات ،والتدخل يف شىت أزمات احلياة
والوقاية من خالل االستفادة من منظومات الرعاية الصحية البدائية؛ وبناءً على هذه املعطيات يكون
التلفيق بني األساليب هو أكثر تأثرياً من غريه».
وضمن هذا السياق أيضاً كتب حسيين ( )2014يف ملحق جملة إيران باك الشهرية الثقافية-
االجتماعية« :إ ّن التوعية هي أهم أسلوب يف الوقاية وأرخصه وآمنه ،وال ُّ
تعد النصيحة والتوضيح السهل
لألمور توعيةً ،بل من الضروري االستفادة من الفنون املتنوعة لتوعية األشخاص مبا يرتتّب من مضاعفات
املؤدية إىل اإلدمان .وال َّ
بد لنا من أن نلتفت إىل ثالث نقاط يف جمال التوعية،
وتبعات على تعاطي املواد ّ
هي :تغيري املعرفة ،وتغيري الرؤية ،وتغيري والسلوك؛ فإذا قمنا بتقوية العقالنية اإلنسانية املسترتة بأية نسبةٍ
كانت وضاعفنا مهارات األشخاص فيمكننا أن نتفاءل حبصول مثل تلك النسبة يف تغيري رؤية األشخاص
املؤدية إىل اإلدمان».
وخفض مستوى اجلنوح إىل تعاطي املواد ّ
اهلدف األساسي للبحث:
اهلدف الرئيس من وراء هذا البحث هو حتديد األسلوب األكثر تأثرياً يف الوقاية من اإلدمان وجرائم
املخدرات.
األهداف الفرعية:
1ـ معرفة االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان وحتديد أهم املؤشرات املتعلّقة بذلك.
2ـ حتديد أسلوب الوقاية املؤثر طبقاً لالسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان.
أسئلة البحث:

1ـ ما أنواع االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان؟ وما موشرات كل واحدة منها؟
2ـ ما االسرتاتيجية األكثر تأثرياً من غريها يف الوقاية من اإلدمان؟
األسس النظرية للبحث

املخدرات
االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان وجرائم ِّ
املخدرات واملواد النفسية وهتريبها يف
إ ّن مواجهة الظاهرة املشؤومة واملدمرة وهي إدمان
ِّ
36

املخدرات واإلدمان ..الرؤى الدولية يف املكافحة والتجربة العراقية

بالدنا قد وضعت فيها النقاط على احلروف وأصبحت عملية ،إذ هّإنا صيغت يف اسرتاتيجية
2
اجتماعية متوازنة ،واشتملت على أسلوبني ملكافحة املخدرات؛ أحدمها تقليل العرض
واآلخر خفض معدل طلب املخدرات 3واملؤثرات النفسية.
وتتمحور أهداف منهج تقليل العرض يف :توقيف الزراعة واإلنتاج والتهريب والتوزيع والبيع والشراء
وتعاطي املخدرات ،وحيمل هذا املنهج يف العادة طبيعةً قانونية وتأديبية( .قرباين.)2012 ،

تنطوي الربامج والتدابري املطلوبة بغية تراجع طلب املخدرات يف اجملتمع على ثالثة أقسام للعالج،
وهي :احلد من الضرر ،وإعادة التأهيل ،والوقاية اليت تؤدي دوراً رئيساً يف منع اإلدمان وتقليص جرائم
املخدرات .واهلدف الرئيس للعالج يكمن يف ترك تعاطي املخدرات ،واكتساب أعلى مستوى من
مستويات األداء الفردي واحملافظة على هذين األمرين املهمني .وأما اهلدف األساسي من تنفيذ برنامج
احلد من الضرر هو حتجيم األضرار املسبَّبَة عن تعاطي املخدرات اليت ليس من الضروري أن تكون
مصاحبةً لرتك اإلدمان على حنو القطع واالستمرار .وهناك هدف نسيب يف برامج احلد من الضرر وترك
اإلدمان حيدث بصورة طبيعية للمدمنني إثر تطبيق تلك الربامج .وكذلك بالنسبة إىل إعادة التأهيل ومجيع
اإلجراءات والربامج اليت يقام هبا بعد ترك اإلدمان واإلحجام عن تعاطي املخدرات لغرض عودة املريض
كل ذلك حىت
إىل وضعه الطبيعي ،والتدريب املهين وتقليص حجم املشاكل النفسية واالكتئاب وغريمها؛ و ُّ
تتضاءل نسبة احتمال عودة املريض وانتكاسه مرًة أخرى ،هذا من جانب ،ومن ٍ
جانب آخر حىت تضمن
عودة املريض إىل حياته الصحية الطبيعية (معصومي راد.)2010 ،
وإ ّن إلجراءات خفض الطلب ومفهوم الوقاية من بني األقسام الثالثة املتقدمة نطاقاً أوسع ،وهلما
أساليب الوقاية من اإلدمان يف إيران يف السنوات املاضية
وضمت
أساليب واسرتاتيجيات ومناهج متفاوتة؛ ّ
ُ
التوعية والتحفيز والنشاطات البديلة والنفسية-االجتماعية .فاالفرتاض احملوري ألسلوب التوعية هو أنّه إذا
قُدِّمت لألفراد معلومات كافية وأرفِدوا بوع ٍي دقيق يرتبطان خبطورة تعاطي املخدرات فرمبا يتخذون مسلكاً
أكثر منطقية ملعاجلة هذه القضية.
ويعتقد أتباع هذا األسلوب أ ّن إعطاء معلومات واقعية عن اخلطر الناتج عن تعاطي املخدرات
يكون مدعا ًة إىل تغيري انطباعات ورؤى الناس جتاه تعاطي املخدرات ،وسيؤول هذا التغيري يف هناية
املطاف إىل تغيري السلوك ،أي اختاذ سلوك العزوف عن املخدرات يف مقابل تعاطيها؛ ومن هنا إذا ُد ِّرب
فإنم سيعملون بطريقة منطقية ويتخذون القرار الصحيح بعدم تعاطي املخدرات؛ إذن
األفراد تدريباً كافياً هّ
فاملالحظ أ ّن هذا األسلوب يتمحور يف قالب رفع مستوى املعلومات عن املخدرات وعن مضاعفات
2. Reducing the supply of drugs.
3. Drug demand reduction.
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وعواقب تعاطيها وزيادة االجتاهات اليت تقف ضد املخدرات (قرباين.)2012 ،
أما أسلوب التحفيز 4فالرتكيز فيه عادةً يكون على االحتياجات النفسية والعاطفية لألشخاص
التعرف على املخدرات إال بنح ٍو ٍ
انصب تأكيده على التنمية
ضئيل ،وإنمّ ا َّ
 ،ومل يرّكز فيه على أمهية معلومات ّ
االجتماعية والشخصية للفرد وعلى قبول ذاته وشعوره هبا؛ فشددت هذه الطريقة على زيادة احرتام النفس،
والرؤية الشخصية ،والوعي الذايت ،ومعرفة النفس ،واختاذ القرارات املسؤولة ،وتنمية التواصل بني األفراد.
5

مزودة بنشاط خاص
ويسلط الضوء كثرياً يف األمنوذج الرئيس بأسلوب البدائل على إجياد مراكز ّ
أو مبجموعة نشاطات خاصة ،كاألندية الرياضية ،ومراكز اهلوايات ،والفن؛ ُّ
وتعد نشاطات السياحة
العلمية والرتفيهية وغريمها االفرتاض األساس يف هذا النهج حبيث لو كان باإلمكان مواجهة حياة الفرد
بتجربة احلياة الواقعية حبيث تكون هذه التجربة أكثر جذابيةً من تعاطي املخدرات؛ فحينها تتاح إمكانية
الوقاية من تعاطي املخدرات ،ويرّكز يف هذا األسلوب على رفع تعزيز قيمة احرتام الذات واالعتماد على
النفس ،وتقدمي بدائل متنوعة وخمتلفة من تعاطي املخدرات ،وختفيض نسبة الشعور بالضعف واإلحساس
باالغرتاب (قرباين.)2012 ،
6
رداً على النتائج املخيبة لآلمال للدراسات
أما األسلوب النفسي– االجتماعي فكان يف احلقيقة ّ
اليت أظهرت ضآلة فاعلية أساليب التوعية والتحفيز والنشاطات البديلة يف الوقاية من اإلدمان ،واستعان
بنوع من أنواع الوقاية كان مستنداً على أسس نظريات علم النفس االجتماعي.
الباحثون يف هذه املرحلة ٍ

وبناءً على هذا األسلوب هناك عوامل كثرية هلا دور مؤثر يف التحكم باإلدمان؛ كشروط القوانني
املتعلقة مبوضوع اإلدمان وجرائم املخدرات ،ومصادر إنتاج املخدرات ،ومعدل الوصول إليها وقيمتها،
ومعدل تقبّل تعاطي املخدرات يف اجملتمع ،والتقاليد والعادات الشعبية ،والعوامل االقتصادية والثقافية
كوهنا رسائل ترغيبية ،-ومن جانب الشخص املريض إقدامه على اقتناء املخدرات بنشاط ومهّة عالية(خالقي بور.)2008 ،
وال َّ
بد أوالً من معرفة األسباب والعوامل املؤثرة يف البدء بتعاطي املخدرات وإدماهنا عند الشباب
واملراهقني؛ وذلك لوضع خطة مؤثرة وفاعلة يف إطار أنواع أساليب الوقاية من إدمان املخدرات وجرائمها،
والعوامل الوراثية والشخصية والنفسية واألسرية والبيئية واالجتماعية كلها مؤثرة يف تعاطي املخدرات
واإلدمان .وبناءً على الرؤية املمنهجة لقضية اإلدمان فإ ّن مجيع العوامل املؤثرة يف اإلدمان ،كالعوامل الفردية
واألسرية واالجتماعية والبيئية وغريها ،يؤثر بعضها يف بعضها اآلخر ،وإ ّن دراسة مجيع العوامل األساسية
وفهمها تؤدي إىل تصميم نشاطات الوقاية من اإلدمان بصورة هادفة (املصدر نفسه).
 Stimulation approachـ 4
5.Psychosocial Approach
6.Psychological and emotional needs
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وأل ّن للوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات اسرتاتيجيات تطبيقية عديدة ،فاالستفادة من
االسرتاتيجيات املختلفة يف واقت واحد تؤدي إىل تغطية اجملموعات املستهدفة بنح ٍو متواز.
وال ريب يف أ ّن تعاون املؤسسات االجتماعية املختلفة اليت تشمل األسرة واملدارس واجلامعات
واملصانع وورش العمل ووسائل اإلعالم والشرطة وسائر املؤسسات املعنية ضروري للنجاح يف النشاطات
الوقائية مع االلتفات إىل العوامل الكثرية املؤثرة يف حدوث هذا الضرر االجتماعي الكبري (قرباين.)2012 ،
وتشمل االسرتاتيجيات األكثر تطبيقاً وعمليةً املتخذة للوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات كالً من:

الوقاية الدينيّة ،7والوقاية القانونية ،8الوقاية األسرية ،9والوقاية البيئيّة ،10والوقاية البيئية تشمل الوقاية
األسرية ،ومراكز التدريب الوقائي ،11والوقاية اجملتمعية( 12اسعدي.)2010 ،
االسرتاتيجيات التطبيقية
للوقاية

الوقاية الدينية

الوقاية القانونية

الوقاية االسرية

الوقاية البيئية

مراكز التدريب
الوقائي

الوقاية
اجملتمعية

خمطط توضيحي لالسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان (اسعدي)2010 ،
7.Faith-based
8.Rule-based
9.Family oriented
10.Community-based
11.Prevention-oriented training centers
12.Community-based prevention
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الوقاية الدينية:
بوسع الدين يف الوقاية األولية والوقاية من املستوى الثاين والوقاية من املستوى الثالث أن يكون
مؤثراً يف تعاطي املخدرات والوقاية من اإلدمان ،فدور الدين يف الوقاية األولية يشمل النشاطات الوقائية
اليت تستخدم حلظر البدء بتعاطي املخدرات ،وميكن أن ينطوي على التدريب املباشر للناس مبا يرتبط مبنع
تعاطي املخدرات ،وكذلك مبا بتعلّق بتوضيح كون احلياة ذات هدف وغاية ،ففي هذه احلالة يكون تعاطي
املخدرات أمراً منبوذاً غري مستساغ.

ويتمثل دور الدين يف الوقاية من املستوى الثاين مبدخليته يف منع اتساع دائرة اإلدمان بني
األشخاص الذين بدأوا بتعاطي املخدرات بنح ٍو التجربة ومن حني آلخر .وأما تأثري الدين يف الوقاية من
املستوى الثالث فيشمل الربامج اليت أُعدَّت لتُعني املدمنني على ترك اإلدمان واالجتناب عن العودة إليه
مرًة أخرى ،وتشمل مصادر االجتهاد واإلفتاء يف الدين اإلسالمي ومذهب التشيع الكتاب (القرآن الكرمي)
ّ
والسنة واإلمجاع والعقل ،وهي من مصادر القانون اجلنائي اإلسالمي أيضاً (باصري.)2009 ،
املخ ِّدرات يف الكتاب (القرآن الكرمي):

كان الناس قبل بعثة الرسول األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف خمتلف بقاع العامل -اليت من
مجلتها احلجاز -يتناولون الكحول اليت هي من مواد اإلدمان ،فمن هنا وردت آيات كثرية يف القرآن الكرمي
تناولت حترميها.
وليست هناك تقارير تشري إىل تعاطي الرتياق أو سائر مواد اإلدمان واملخدرات يف مكة واملدينة
يف عصر بعثة نيب اإلسالم ،وال توجد يف القرآن الكرمي آية صرحية هبذا الصدد ،ولكن هناك آيات متعددة
ع ّدت تناول الطيبات حالالً ،وأكدت على أ ّن الذي يتناوله اإلنسان جيب أن يكون حالالً وطيباً ،ومنها
اآليات اآلتية:
ض حلاَلاً طَيِّبا ولاَ �تتَّبِعوا خطُو ِ
ات الشَّيطَ ِ
ني)
ان ۚ إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
ْ
َّاس ُكلُوا ممَِّا فيِ الأْ َْر ِ َ
ً َ َُ ُ َ
( -1يَا أَ�يَُّها الن ُ
(البقرة.)168 :
) -2يا أَ�يُّها الَّ ِذين آمنُوا ُكلُوا ِمن طَيِّب ِ
ات َما َرَز�قْنَا ُك ْم َوا ْش ُكُروا لِلَّ ِه إِن ُكنتُ ْم إِيَّاهُ �تَْعبُ ُدو َن) (البقرة.)172 :
َ َ
َ
َ َ
السنَّة
املخ ِّدرات يف ُّ
السنّة يف اللغة مبعىن املنهج والطريقة والسرية ،ويف مذهب الشيعة يُ ُّ
عد قول املعصوم
يستعمل لفظ ُّ
النيب واألئمة االثين عشر -وفعله وتقريره -يعين أ ّن املعصوم ال يستنكر وال يردع عن العمل الذي يقوم40
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شخص آخر يف حضوره -يف املسائل الشرعية سنّةً (كلدوزيان.)2012 ،
به
ٌ

ونقل رواة احلديث روايات مشهورة بعبارات متشاهبة عن ِّأم سلمة زوج الرسول (باصري،)2009 ،
كل ُمف ٍرت
وقد ورد يف إحداها عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أنّه قال“ :حر ٌام على ّأميت ُّ
وخمدر” ،وأُكد يف الروايات اليت نُقلت عن رسول اهلل واألئمة املعصومني (عليهم السالم) على حرمة البنج
أو البنك ،وهو من منتوجات احلشيش أو القنّب ،13ونقلت يف الكتب اإلسالمية روايات أخرى دلّت
على حرمة أكل البنج وإطعامه أيضاً (أسعدي.)2010 ،
وميكن االتكاء على ما قاله الرسول األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) بشأن حترمي األعشاب
ضرر وال ضر َار على مؤمن»؛ فهذا يشري إىل
ضرر وال ضر َار يف اإلسالم» أو «ال َ
الس ّامة واملخدرات« :ال َ
ّ
أنّه ال جيوز اإلضرار بالنفس وال بغريها ،وترتتب على ذلك العقوبة اإلهلية.
املخ ِّدرات يف حكم العقل:

ُّ
يعد العقل واحداً من مصادر األحكام الشرعية ،وإنّه حيمل قيمة القانون ،وهو عبارة عن حكم
حكم به الشرع حكم به
العقل الذي بواسطته تُستنبط أحكام الشرع وتُستخرج؛ وذلك أل ّن «كل ما َ
العقل» ،وكذلك «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» (كلدوزيان.)2012 ،
ومفاد هذه القاعدة هو أ ّن األحكام الصادرة من الشريعة الدينية تكون مجيعها مطابقة جللب
أقره العقل ،وإ ّن أحكام العقل مقبولة لدى الشرع
أقره الشرع ّ
املصاحل ودفع املفاسد؛ وعلى هذا فإ ّن كل ما ّ
أيضاً.

ومن املمكن تصوير أشكال خمتلفة لكيفية حكم العقل؛ فيعتقد السيد الشهيد حممد باقر الصدر
أ ّن العقل حيكم حبرمة املخدرات من باب قياسها على اخلمر؛ أل ّن العلّة املنصوصة على حرمة اخلمر هي
ذهاب العقل واإلحساس ،وهذه العلّة موجودة يف املخدرات يقيناً (الصدر.)2008 ،
املخدرات يف إطار اإلمجاع:
ٍ
مسألة معيّنة
يُطلق على اتفاق آراء أصحاب الرأي يف قضايا الشريعة اإلسالمية على حكم
بعد وفاة نيب اإلسالم باإلمجاع .واإلمجاع مبعىن اإلرادة واالتفاق ،وحقيقةً هو وسيلة لتنظيم عالقات
األفراد والبلدان ،وعموماً هو رفع احتياجات الناس واجملتمعات املتفاوتة يف كل ٍ
مكان وزمان (كلدوزيان،
.)2012
ومل تكن قضية تعاطي املخدرات من األمور الشائعة يف زمن النيب واألئمة؛ إذن مل يكن هناك إمجاع
على حرمتها ،بل مل يُلحظ اتفاق على ذلك حىت بني فقهاء الشيعة قبل أربعني عاماً؛ وذلك أل ّن األضرار

« .13سلّموا على اليهود والنصارى وال تُسلِّموا على آكل البنج».
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البدنية والنفسية واالقتصادية والسياسية والفردية واالجتماعية املرتتبة على أنواع املخدرات مل تكن معروفةً
آنذاكّ ،أما يف الوقت احلاضر فكشفوا للعيان ألوانه القبيحة لغرض تكثري أنواعه الطبيعية واالصطناعية
جم غف ٍري من الشباب يف حبالته ،فأفسد حياة العديد من األشخاص الناشطني يف
والشبه صناعية وإيقاع ٍّ
اجملتمع على خمتلف أعمارهم ،وفككت الكثري من األسر ،مثّ إ ّن اآلثار السلبية لتعاطي أنواع املخدرات
البدنية ،والنفسية ،واالقتصادية ،والفردية ،واالجتماعية -باتت ثابتةً ،وبنح ٍو عام قد جتلّت بوضوحالنتائج الفاسدة لعرض وتعاطي املخدرات لدى اجملتمع ومراجع التقليد العظام؛ إذ هّإنم أفتوا مجيعاً حبرمة
اإلدمان وحرمة مقدماته “حىت سوء استعمال املواد املخدرة” (أسعدي.)2010 ،
وسنشري إىل ٍ
مجلة من تلك الفتاوى كنماذج ال على سبيل احلصر ،فهي كاآليت:
آية اهلل العظمى اخلامنئي :إ ّن تعاطي املخدرات واالستفادة منها حرام؛ وذلك بااللتفات إىل آثارها
السلبية اليت من قبيل الضرر الشخصي واالجتماعي امللحوظة اليت ترتتب على تعاطيها؛ وهلذا السبب فإ ّن
احلصول على الربح عن طريق محلها ونقلها وحفظها وبيعها وشرائها وغري ذلك حرام.
آية اهلل العظمى مكارم الشريازي :مما ال شك فيه أ ّن تعاطي املخدرات من الذنوب الكبرية،
وأوضحت ذلك األدلة الشرعية املختلفة على حرمته ،وجيب على مجيع املسلمني االجتناب عن هذه
املواد القذرة ،وأن حي ّذروا أبناءهم وأقرباءهم ومعارفهم منها حذراً شديداً ،وكل شخص يساعد على
زرعها وهتيئتها ومحلها ونقلها وتوزيعها فإنّه سيكون مشموالً بالعقاب اإلهلي ،وأي نوع من أنواع الكسب
املتحصل منها حرام وغري مشروع (املصدر نفسه).
آية اهلل العظمى النوري اهلمداين :هذه الثقافة جيب أن تستقر يف اجملتمع وهي أ ّن الشيء املضر
مضرة بالبدن (املصدر نفسه).
حرام ،واملخ ّدرات ّ
والنتيجة املتحصلة من خالل ما تقدم من دراسة وحبث هي كاآليت:
من خالل إطالق بعض اآليات ميكن القول إ ّن كل نوع من أنواع تعاطي املخدرات واالستفادة
منها حبيث تؤدي إىل زوال العقل حرام.
حترم االستفادة من أنواع املسكرات وتع ّدها من الذنوب الكبرية ،وكذلك حتكم
هناك روايات ّ
االستفتاءات الصادرة عن مراجع التقليد العظام حبرمة تعاطي املخدرات.
تعد القاعدتان الفقهيتان “ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم” و”كل ما أضر بالبدن فهو حرام”
أ ّن كل نوع من الضرر بالنفس حرام وحمظور ،وكذلك نظراً إىل قاعدة “حرمة اإلعانة على اإلمث” الفقهية
فإ ّن مجيع أنواع إعانة اآلخرين على ارتكاب اجلرمية وشراء املخدرات وبيعها وتوزيعها حمظورة يف اإلسالم،
والتكسب والعمل من خالل هذا الطريق حرام (صاحلي.)2012 ،
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إ ّن أهم مؤشرات الوقاية الدينية عبارة عن:

1 .1نشر ثقافة سوء تعاطي املخدرات عن طريق العلماء ورجال الدين.
2 .2االستفادة من قدرات اخلطباء يف التبليغ ضد تعاطي املخدرات.
3 .3إنتاج األفالم والربامج اليت هلا عالقة إجيابية بالدين ،واليت تتعرض إىل حظر أو ترك اإلدمان.
4 .4تعزيز االنطباعات العقائدية والدينية ألفراد اجملتمع.
5 .5إحياء فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اجملتمع.
6 .6حترمي عائدات ارتكاب جرائم املخدرات.
7 .7التزام األفراد بأداء وظائفهم الدينية يف اجملتمع.
8 .8التدريب على فوائد العالقة باهلل تعاىل وعلى دورها يف صناعة اإلميان يف املناهج الدراسية.
9 .9أخذ آراء الفقهاء بطريقة ختصصية دقيقة يف شأن األضرار واملفاسد املرتبة على املخدرات.
1010بيان مباين الفقهاء يف حرمة تعاطي املخدرات وحرمة مقدماته.
1111أن ال تكون قوانني مكافحة املخدرات مغايرةً للمباين الفقهية.

1212تقدمي األمنوذج الديين الصحيح وتصحيح الرؤى السلوكية لبعض النماذج.
1313طلب املعونة من املؤسسات الدينية ،كاملساجد واحلوزات وغريها ،لتقوية التدين لدى األفراد
وتعلّم مفاسد املخدرات.
1414إجناز دراسات واسعة يف إطار العالقة بني التدين واإلدمان.

1515رسم األبعاد األساسية للمسؤولية الدينية جلميع شرائح اجملتمع (كشمرد.)2012 ،
الوقاية القانوية:
ُّ
امللحة يف اجملتمعات املدنية ،ويستوحى وضع القوانني من
تعد سلطة القانون واحدة من احلاجات ّ
قيم اجملتمع وتراثه وثقافته؛ ومن هنا فإ ّن القوانني الرادعة يف كل جمتم ٍع من اجملتمعات تُقيّد أبناء اجملتمع
ذلك التقييد الذي يعود بالنفع إىل اجملتمع والنظم االجتماعية؛ اذ يشري إىل ذلك عامل االجتماع الفرنسي
إميل دوركامي بالقول« :القيم االجتماعية هي وقائع اجتماعية ،وينبغي أن تُتناول بالدراسة كما تدرس
الواقعيات» (أسعدي.)2010 ،
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أثر جيد
إ ّن تنظيم قائمة تُعىن جبرائم املخدرات وعقوباهتا وتوعية أفراد اجملتمع بذلك سيكون له ٌ
يف الوقاية من تلك اجلرائم ،ومن املؤكد أ ّن بعض األفعال مييزها العقل والشعور األخالقي بأهنا أفعال خري
لكن البعض اآلخر من األفعال ال تعكس مثل هذا الشعور يف نفوس األفراد ،فمن وظيفة
بكل سهولة ،و ّ
ٍ
يعرف األفراد بنحو حاسم بكوهنا تتناىف مع اجملتمع ،واملتوقع من وراء وضع
اجملتمع يف هذه احلالة أن ّ
القوانني وتنفيذ العقوبات هو أن تكون إفرازاهتا درس عربة مؤثرة يف تقومي امليول اإلجرامية لدى األفراد وأن
يتخلّى األشخاص الذين حياولون أن خيتاروا طريق اإلجرام ،ويف احلقيقة حتققت الوقاية العامة( 14أردبيلي،
.)2009
ومن هنا يكون تطوير القوانني 15من مظاهر الوقاية من اجلرمية كونه واحداً من مكونات السياسة
اجلنائية ،وقد جعل املشرعون هذه القضية نصب أعينهم يف قوانني برنامج تنمية اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية دائماً والسيما يف العقود الثالثة املاضية.
البنود القانونية للوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات يف البالد:

ورد مصطلح الوقاية يف كثري من نصوص القانون اجلزائي احلايل للبالد ،وهناك بعض الوظائف
امللقاة على عاتق عدة مؤسسات بشأن الوقاية اليت من مجلتها ما يأيت:
1 .1عُ َّد البند  5من املادة  156من دستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية «العمل املناسب للوقاية من
اجلرمية وإصالح اجملرمني» إحدى وظائف السلطة القضائية ،فألقت هذه العبارة على عاتق القوة
القضائية وظيفتني :األوىل :السياسات اجلنائية الشاملة لكشف اجلرائم واملتهمني ومتابعتهما والتحقيق
يف اجلرمية .واألخرىُّ :
تعد جهازاً أو نظاماً يتوىل إدارة وتنفيذ هذه العملية ،وهو نظام العدالة اجلنائية
نفسه.
ُشري أيضاً إىل دور
2 .2يف البند “ه” املادة  211من قانون اخلطة اخلمسية اخلامسة لتنمية البالد أ َ
املؤسسات العامة ،واملنظمات واملراكز األهلية ،كجمعية اهلالل األمحر والبلديات ،يف الوقاية من
اجلرمية ،وكذلك يف البند “د” املادة  211من القانون املذكور أُشري إىل الوظائف املهمة األخرى يف
إطار التعلیم العام؛ وبناءً على هذا جيب أن يكون لسائر مؤسسات الدولة وحىت األهلية منها ،إضافةً
إىل السلطة القضائية ،مشاركةٌ يف أمر التعليم العام الذي يتطلب خططاً متوسطة األمد وطويلة األمد.

3 .3يف البند  8من املادة  4من قانون الشرطة ،عُدَّت “الوقاية من حصول اجلرائم” 16من وظائف
الشرطة.
14.General Prevention
15.Promotion rules
16.Prevention of crime
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4 .4يف النظام القانوين واللوائح التنفيذية ملنظمة السجون تكون «معرفة طرق الوقاية من حدوث اجلرائم»
من مجلة وظائف هذه املنظمة.
5 .5جاء يف املادة  33من قانون مكافحة املخدرات املعدل لسنة « :2010يتم إنشاء مركز برئاسة
رئيس اجلمهورية لغرض الوقاية من اإلدمان ومكافحة هتريب املخدرات أو املؤثرات العقلية الصناعية
نوع كانت ،من خالل مكافحة اإلنتاج والتوزيع والشراء والبيع وتعاطيها ،واملواد
غري الدوائية من أي ٍ
األخرى املذكورة يف هذا القانون أيضاً ،وستكون مجيع العمليات التنفيذية والقضائية وبرامج الوقاية
والتعليم العام الدعاية ضد املخدرات مركزًة يف هذا املركز».
تقرر يف النظام التنفيذي لقانون مكافحة املخدرات يف البند  :4أن «تُش ّكل اللجان التخصصية حتت
ّ 6 .6
عناوين التعليم العام والوقاية والعالج وإعادة التأهيل وغريها من قبل األمانة العامة ملركز مكافحة
املخدرات».
7 .7اقترُح يف املادة  1من نظام مراكز الرعاية بعد العالق «تشكيل دائرة الرعاية بعد العالج يف مراكز
احملافظات ويف األقضية حني الضرورة بغية إصالح وتوجيه السجناء هبدف الوقاية من حدوث
اجلرائم».
 8 .8أ ِّ
ُكد يف البند  4من السياسات العامة لنظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية على االستفادة من
مسودة قانون
إمكانيات تنفيذ الربامج التطبيقية كافة للوقاية ،و�قُِّررت مواد يف تنفيذ هذه السياسة يف ّ
مكافحة املخدرات.
أهم مؤشرات الوقاية القانونية:
1 .1إقرار املواد القانونية لغرض الرعاية الدائمة لسجناء املخدرات بعد خروجهم من السجن.
2 .2حل تعارض قوانني مكافحة املخدرات يف البعدين الوطين والدويل.
3 .3احلد من عقوبة اإلعدام يف قانون مكافحة املخدرات وإقرار عقوبة احلبس أكثر من  15سنة بدالً
منها.
4 .4توافق عقوبات جرائم املخدرات بعضها مع بعضها اآلخر يف قانون مكافحة املخدرات.
5 .5حل اإلهبامات واملآخذ املوجودة يف قانون مكافحة املخدرات احلايل.
6 .6إقرار تعليمات قانونية لغرض فتح ملفات شخصية جملرمي املخدرات وإصدار وتنفيذ القوانني اجلنائية
طبقاً للملفات املذكورة.
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7 .7منع تكرار اجلرمية من قبل جمرمي املخدرات باختاذ التدابري القانونية املناسبة.
8 .8الدعم القانوين لألشخاص الذين يتعاونون مع الشرطة بطريقة أو أخرى بغية القبض على العناصر
النشطة يف حقل املخدرات.
9 .9القبض على مجيع املركبات احلاملة للمخدرات ومصادرهتا حىت يف حال كون املخدرات قد ُشحنت
بدون إذن وعلم صاحب املركبة.
1010املوافقة على قانون شامل ومميّز يف حقل مكافحة املخدرات من قبل الربملان.

1111مصادرة أموال املهربني إلهناء ركائزهم املالية.

1212حتديد التطبيق القانوين املناسب للمنظمات واملؤسسات املشاركة يف الوقاية اليت تفشل يف أداء
املهام املوكلة اليها.
1313دراسة اللوائح الالزمة للوقاية من اجلرائم وإقرارها.
1414الرقابة الدائمة حلسن تنفيذ القوانني والسيما قوانني الوقاية.
1515تكثيف عقوبات الغرامات يف قانون مكافحة املخدرات.
الوقاية البيئية:
املقصود بالوقاية البيئية هو التدخل يف البيئة االجتماعية العامة واخلاصة بالفرد ،والبيئة االجتماعية
العامة تعين البيئة االقتصادية والثقافية والسياسية للبلد ،والبيئة االجتماعية اخلاصة تعين احلي واألسرة
وغريمها ،وبناءً على هذا فإ ّن الوقاية البيئية هي األسلوب الذي يوىل االهتمام فيه بدور العوامل البيئية
واالجتماعية يف جودة حياة الناس ورفاهيتهم االجتماعية .وإ ّن أسلوب الوقاية البيئية هو على أساس
األمنوذج البيئي-االجتماعي والتدخل التام واملؤثر ألصحاب املصاحل يف بيئة صغرية يقوم منتسبوها لرفع
مستوياهتم وتطوير مؤهالهتم بأداء وظيفة اجتماعية منسجمة مع خططهم احمللية ،وميثل تنظيم األفراد
واملنظمات والفئات والتشكيالت املتفقة على العمل معاً للوصول إىل اهلدف املشرتك .ويغطي برنامج
الوقاية البيئية األحياء ومراكز التدريب ومراكز العملُّ ،
ويعد اهلدف األساس هلذه الربامج الوقائية هو رفع
مستوى الصحة ورفاهية اجملتمع ،وأهدافها اجلزئية هي:
حتجيم العوامل اخلطرة ومضاعفة عوامل احلماية ،وتقليص انتشار تعاطي املخدرات واملؤثرات
العقلية ،ورفع مستوى مشاركة الناس يف الرفاهية االجتماعية والنظافة؛ حيث إن كلها مت ّكن األفراد من حل
مشكالهتم وهتيئة البيئة املناسبة لتطبيق االسرتاتيجيات (جنفي ابرند آبادي.)2008 ،
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قد ُرّكز يف السنوات املاضية يف نتائج الدراسات والتحليالت املنجزة على دور الوقاية البيئية يف
جناح الربامج التطبيقية للوقاية من تعاطي املخدرات واملواد النفسية ،وخيوض مجلة من اخلرباء يف دور األسرة
يف إطار الوقاية البيئية ،وعلى هذا األساس تشتمل الوقاية االجتماعية األكثر تطبيقاً على الوقاية األسرية
والوقاية التدريبية والوقاية اجملتمعية.
الوقاية األسرية
أ -مكانة الوقاية األسرية يف درء اإلدمان وجرائم املخدرات:
�يَُع ُّد فضاء األسرة البيئة األوىل اليت يعيش فيها الفرد ،فيبدأ الطفل منذ والدته بتقليد األشخاص
احمليطني به فترتسخ أفعاهلم يف ضمريه؛ ومن هنا ميكن أن تكون العوامل املختلفة ومن مجلتها توتر األسرة
وافتقارها إىل احلنان وسلوك األبوين وما شاكلهما مؤثرةً يف سلوك الطفل ضمن حميط األسرة ،وتكون
أحياناً مدعا ًة مليول الفرد إىل تعاطي املخدرات.
ويعطي احلرمان الثقايف واالقتصادي واملشكالت الداخلية لألسرة والوالدين واالضطرابات النفسية
بطرق ٍ
نظرًة إجيابية لتعاطي املخدرات ٍ
خمتلفة ،ويكون ضعف الوعي يف هذا املوضوع احلساس من العوامل
األساسية يف االبتداء بتعاطي املخدرات أيضاً ،ويؤثر تعاطي املخدرات على مشكالت متعددة منها
سن الزواج وما
الطالق ،وتفسخ األسرة ،واضطراب اقتصاد األسرة ،وممارسة العنف ضد املرأة ،وارتفاع ِّ
شاهبها.
ب -أهم مؤشرات الوقاية األسرية:
1 .1وقاية البنية األسرية وإصالح اجلينات ووقاية األم من تعاطي املخدرات (حمدثي.)2012 ،
2 .2ابتعاد أفراد األسرة من خطر التلوث باملخدرات وترك تسكني اآلالم باملخدرات.
3 .3تنسيق أقوال وأفعال األفراد األمنوذجيني يف األسرة.
4 .4جتنب تواصل األسر املتلوثة باملخدرات.
5 .5التعامل الصحيح ألفراد األسرة فيما بينهم.
6 .6تعليم األطفال اهلدف املناسب وتشويقهم على النشاطات الصحية واإلبداعية.
7 .7موازنة األسرة وتثبيتها ومراعاة االعتدال يف توفري مستلزماهتا.
8 .8التدريب على مهارات احلياة احمللية ،وكون األسرة األمنوذج األمثل لألطفال.
9 .9الوقاية من تبدد أواصر األسرة ومن الطالق واالضطرابات داخلها.
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1010تعزيز األسس الدينية والعقدية واملعنوية لألسرة.
1111توقي ابتالء األسرة بالفقر االقتصادي والثقايف وغريمها.
1212فصل األطفال عن األسرة املدمنة.
1313ابتعاد األسرة عن السكن يف األحياء امللوثة باملخدرات والسيما ضواحي املدن.
1414االلتفات إىل مرحلة بلوغ األوالد وختطيهم تلك املرحلة من الطفولة إىل سن املراهقة.
1515وضع اإلجراءات الواضحة لألسرة (أسعدي.)2010 ،
مراكز التدريب الوقائي:
أ -مكانة مراكز الرتبية والتعليم يف الوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات:
إن مراكز الرتبية والتعليم هي املركز األساس والرئيس لتعليم برامج الوقاية األولية من اإلدمان؛ وذلك
لألسباب اآلتية:
1 .1إ ّن فضاء مراكز التدريب والصفوف مها مركز للرتبية والتعليم.

2 .2إن عدد الذين يتدربون يف هذه املراكز ويدرسون ما يقارب ربع سكان بلدنا وهم األكثر إصابة من
بني شرائح اجملتمع.

3 .3أكثر املراهقني والشباب -إن مل يكن مجيعهم -يعدون املعلم واألستاذ األمنوذج الذي حيتذى به.
4 .4الذين يعملون يف هذه املراكز من املدربني واملستشارين مدربون على أداء وظيفتهم.
5 .5يقضي املراهقون والشباب أغلب أوقاهتم املثمرة يف هذه املراكز.
6 .6إ ّن ما يتعلمه التالميذ وطلبة اجلامعات عن طريق الكتب الدراسية أكثر تأثرياً مما يتعلمونه من املصادر
األخرى.
7 .7إن املعلم هو أكثر قدرةً من غريه على تقييم مستوى التعليم ومدى تأثريه؛ ألنه يقيم نتائج تدريسه
لطلبته من خالل االمتحانات اليت يؤدوهنا على مدى سنوات طويلة.
8 .8الشخص الذي يتعلم مهارات احلياة احمللية منذ سن املراهقة يف مراكز التدريب سيكون شخصاً ماهراً
ومقتدراً لدخوله يف اجملتمع وال يعرتيه الشطط بعد خترجه منها.
9 .9ترجع بداية تعاطي املخدرات لدى األغلبية من املدمنني إىل زمن املدرسة.
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1010إن أفضل فرتة إلعطاء املعلومات هي وقت ذهاب الفرد إىل املدرسة واجلامعة لعدة سنوات.
1111مبقدور املدرسة واجلامعة أن تكونا مكاناً جيداً لكسب عدد من األفراد يف فرتة الدراسة.
1212إن فرتة الدراسة هي مرحلة تقبّل التأثري بنح ٍو أو بآخر؛ فمن هنا يالحظ تقبّل الربامج الوقائية
بدرجة عالية.
1313يبعث أداء الربامج الوقائية يف املدارس إىل تنفيذ هذه التدريبات بصورة تقدمية وطويلة األمد.
1414توفر املدارس واجلامعات عن طريقها عملية انتقال تأثري التطبيقات والتدخالت بسائر اجملموعات
اليت من قبيل األسرة واجملتمع.
1515إن التغطية الواسعة للربامج الوقائية يف املدارس واجلامعات باعثة إىل ألاّ تكون اجملموعات يف
معرض اخلطر.
1616من املزايا املوجودة يف املدارس واجلامعات بصورة واقعية هو وجود القدرات واملصادر والكوادر
البشرية؛ فإهنا تسهل عملية تنفيذ الربامج الوقائية باالندماج مع سائر برامج املدارس.
1717سيكون إشر ُاك الوالدين وكوادر املدارس واألشخاص الرئيسيني واملؤسسات املعنية مؤثراً يف ارتفاع
نسبة جناح ذلك األمر (أسعدي.)2010 ،
ب -أهم مؤشرات مراكز التدريب الوقائي:
1 .1منع النتاجات املكتوبة واإللكرتونية السيئة.
2 .2كفاءة موظفي مراكز التدريب.
3 .3اطالع أولياء األمور واملربني على سلوك األوالد.
4 .4املشاركة اجلماعية للتالميذ وطلبة اجلامعات يف النشاطات الال مدرسية.
5 .5تعليم مهارات احلياة احمللية يف مراكز التعليم.
6 .6االستفادة من الدروس املناسبة يف تعليم أضرار تعاطي املخدرات.
7 .7التوعية على أضرار تعاطي املخدرات يف الكتب املنهجية الدراسية والكتب املساعدة.
8 .8توظيف أساليب الوقاية املستندة إىل الدراسات احمللية يف مراكز التدريب.
9 .9التعليم هبدف إجياد التنفر من املخدرات من قبل مراكز التدريب.
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1010السيطرة على مسار البيت واملدرسة وحواليها.
1111انتباه مسؤويل التعليم إىل حاجات املتعلمني وضبط النفس.
1212إقامة دورات تدريبية أو طرق تغيري رؤية الطلبة.
1313تعديل منهج التدريس وطريقة تعامل املعلم مع التلميذ.
1414توفري إمكانية االستشارة والعالج بالنسبة إىل األشخاص الذين يف طريقهم إىل اإلدمان أو
األشخاص املدمنني (املصدر نفسه).
الوقاية اجملتمعية:
أ -مكانة الوقاية اجملتمعية يف الوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات:
إن الوقاية اجملتمعية هي طريقة تضم مؤسسات اجتماعية خمتلفة ،ويُس�تََفاد فيها من الوسائل
املذكورة يف نظام العدالة االجتماعية ،17ويتضافر عمل تلك املؤسسات معاً للسيطرة على العوامل املؤدية
إىل حصول اجلرمية ،فمن ممر التغيري يف اهلياكل التنظيمية واألساليب التنفيذية تستطيع أن تستفيد من
مشاركة احلد األقصى للمجتمع يف السيطرة على العوامل املؤدية إىل اجلرمية.
ب -املؤشرات املهمة للوقاية اجملتمعية:
1 .1تعاون املراكز الصحية مع مؤسسات مكافحة اإلدمان.
2 .2وسائل اإلعالم واملنظمات الثقافية.
3 .3استثمار املراكز الرياضية والرتفيهية.
4 .4ملء أوقات الفراغ بالنشاطات املثمرة والبهيجة.
5 .5مراقبة العاملني يف مراكز العمل وتفتيشهم بصورة دورية.
6 .6متابعة اجملموعات املنحرفة.
7 .7استتباب العدالة االجتماعية.
8 .8منع الوصول إىل املخدرات.
9 .9إقامة برامج موحدة ومنسقة للوقاية.
17.The criminal justice system
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1010إشراف الدولة على تنفيذ خطط الوقاية.
1111تدريب األسر واملسؤولني وغريمها.
1212وقاية األفراد من العودة إىل املخدرات يف أثناء مدة العالج.
1313تنمية نشاطات جمموعات االستشارة.
1414تكرار اإلحصائيات باستمرار حول أنواع املخدرات اليت يتعاطاها املدمنون.
1515استدامة الدراسات ،واكتشاف عوامل تعاطي املخدرات ومكافحتها (أسعدي.)2010 ،
تصنيف أنواع الوقاية اليت حبثت يف الدراسة
تصنيف أنواع الوقاية يف الوقاية من اإلدمان واجلرائم املتعلقة باملخدرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع الوقاية

الدرجة

املرتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدينية

29/2

4

القانونية

29 /7

3

األسرية

37/8

1

مراكز التدريب الوقائي 30/8

2

20/5

5

اجملتمعية

بعد إجراء االستبيان املتعلق بتصنيف أنواع الوقاية املذكورة يف الدراسة آنفاً ،وفحص مؤشراهتا من
قبل اخلرباء الــ 76العاملني يف جمال مكافحة املخدرات يف حمافظة أردبيل ،وبعد إجراء العمليات اإلحصائية
عرب برنامج ال ـ  ،SPSSمت تصنيف الوقاية األسرية يف املرتبة األوىل طبقاً للجدول املذكور آنفاً من أنواع
أساليب الوقاية من اإلدمان واجلرائم املتعلقة باملخدرات ،و�يَُع ُّد هذا األسلوب أكثر أساليب الوقاية تأثرياً،
مث يليه على الرتتيب أسلوب مراكز التدريب الوقائي ،وأسلوب الوقاية القانونية ،والوقاية الدينية ،والوقاية
اجملتمعية ،حبسب معطيات الدراسة ميدانياً.
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االستنتاجات
إ ّن اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد أنواع األساليب التطبيقية للوقاية من اإلدمان وجرائم
املخدرات ،ومعرفة األسلوب األكثر تأثرياً يف الوقاية من اإلدمان واجلرائم املتعلقة باملخدرات.

وكان السؤال األساسي للبحث هو :ما أنواع االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان؟ وما
مؤشرات كل واحدة منها؟
وكانت اإلجابة عنه هي :أن االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من املخدرات تشمل :الوقاية الدينية
والقانونية والبيئية (الوقاية األسرية والوقاية اجملتمعية ومراكز التدريب الوقائي).
تنطوي مؤشرات الوقاية الدينية على الدعاية ضد تعاطي املخدرات عن طريق العلماء ورجال
الدين ،واالستفادة من املؤسسات الدينية وقدرات خطباء املنابر يف التبليغ ضد تعاطي املخدرات ،وتعزيز
اإلميان باملعتقدات الدينية ألفراد اجملتمع وما شاكل ذلك.
وتشتمل مؤشرات الوقاية القانونية على العقوبات املناسبة جلرائم املخدرات يف قانون مكافحة
املخدرات ،ورفع الغموض واالعرتاضات اليت تعرتي قانون مكافحة املخدرات احلايل ،وتعزيز عقوبة الغرامة
يف قانون مكافحة املخدرات وما إىل ذلك من أمور أخرى.
واشتملت مؤشرات الوقاية األسرية على وقاية البنية التحتية ،وعدم تورط األمهات يف تعاطي
األمنوذجيني يف األسرة وأفعاهلم وغري ذلك.
املخدرات ،تنسيق أقوال األشخاص
َ
أما مؤشرات مراكز التدريب الوقائي فتحتوي على التدريب على برامج الوقاية يف مراكز التدريب،
وكفاءة موظفي مراكز التدريب ،واطالع أولياء األمور واملربني على سلوك األوالد ،وسواها.

وأخرياً املؤشرات املهمة للوقاية اجملتمعية اليت تشمل تعاون املراكز الصحية مع مؤسسات مكافحة
املخدرات ،ومعلومات وسائل اإلعالم واملنظمات الثقافية ،وتنمية نشاطات جمموعات االستشارة وغريها
من األمور.
واإلجابة عن السؤال الثاين الذي كان :ما االسرتاتيجية األكثر تأثرياً من غريها يف الوقاية من
اإلدمان؟ هي أن األسلوب الذي حل يف املرتبة األوىل من بني أساليب الوقاية من اإلدمان وجرائم
املخدرات حبسب االستطالع امليداين الذي مشل  76خبرياً عامالً يف هذا اجملال ،هو الوقاية األسرية
بوصفه األسلوب األكثر تأثرياً من غريه من األساليب ،مث يليه على الرتتيب أسلوب مراكز التدريب
الوقائي ،وأسلوب الوقاية القانونية والوقاية الدينية والوقاية اجملتمعية.
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وألن فضاء األسرة هو البيئة األوىل اليت يعيش فيها الفرد ،فيبدأ الطفل منذ والدته بتقليد األشخاص
احمليطني به فترتسخ أفعاهلم يف ضمريه؛ ومن هنا ميكن أن تكون العوامل املختلفة اليت من مجلتها توتر األسرة
وافتقارها إىل احلنان وسلوك األبوين وما شاكلهما مؤثرةً يف سلوك الطفل ضمن حميط األسرة ،وتكون
أحياناً مدعاةً مليول الفرد إىل تعاطي املخدرات.
ويعطي احلرمان الثقايف واالقتصادي واملشكالت الداخلية لألسرة والوالدين واالضطرابات النفسية
بطرق ٍ
نظرةً إجيابية لتعاطي املخدرات ٍ
خمتلفة ،و�يَُع ُّد ضعف التدريب يف هذا املوضوع من العوامل األساسية
يف الشروع بتعاطي املخدرات أيضاً ،وهناك مدخليةٌ يف بداية تعاطي املخدرات لالحنراف العاطفي،
والطالق ،وتفسخ األسرة ،واضطراب اقتصاد األسرة ،وممارسة العنف ضد املرأة ،وارتفاع سن الزواج ،وما
شاهبها من األمور.

ففي ضوء ذلك مبقدور وعي األسرة بأضرار املخدرات وبرامج الوقاية األسرية أن تكون عمالً مؤثراً
ومثمراً يف الوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات يف اجملتمع.

ونظراً ألن الوقاية األسرية هي األسلوب األكثر تأثرياً يف اإلدمان وجرائم املخدرات فينبغي على
األسر واملسؤولني أن يأخذوا باحلسبان املؤشرات املقررة هلذا النوع من الوقاية املشتملة على تنسيق أقوال
األشخاص األمنوذجيني يف األسرة وأفعاهلم ،واالبتعاد عن املشاعر املضرة ،والرتبية اخلاطئة ،وعدم تلوث أفراد
األسرة باملخدرات ،والتعامل الصحيح ألفراد األسرة فيما بينهم ،وجتنب خمالطة األسر امللوثة باملخدرات،
واالبتعاد عن األشخاص املدمنني والفاسدين ،وموازنة األسرة وتثبيتها ،وجتنب وقوع االضطرابات والطالق
يف األسرة ،وغري ذلك.

ومن الضروري أيضاً أن تتابع أجهزة اإلعالم مثل اإلذاعة والتلفزيون والصحف نشاطاهتا حبرفية
للعمل على الوقاية من اإلدمان وجرائم املخدرات يف ضوء املؤشرات املقررة للوقاية األسرية ولتوعية األسر.
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املخدرات يف العراق – مالحظات ميدانية
يف املحافظات اجلنوبية
د .خالد حنتوش ساجت*
قصة املخدرات
لكل قصة بداية ،وال َّ
بد أن تكون هلا هناية ،وقصة املخدرات يف العراق هلا بداية ليست
ِّ
بعد.
حتن
مل
هنايتها
لكن
بالبعيدة ،و
ْ ُ
كان العراق من الدول اليت ُّ
تعد منفذاً ملرور املخدرات قبل  2003إىل دول اخلليج وحىت
أوروبا ،إال أن ظروفاً حتّمت أن يصبح العراق متعاطياً ،ومروجاً ،وحمطة لزراعة املخدرات وصناعته،
مع احتفاظه بكونه معرباً هلذه املواد؛ وهذا التحول يعود لعدة أسباب منها أن األجهزة األمنية للنظام
العراقي السابق كانت تسيطر بنح ٍو خفي على جتارة املخدرات القادمة من وسط آسيا وأفغانستان
مروراً بإيران فالعراق ليتم إيصاهلا إىل دول اخلليج ،وكان هذا األمر جزءاً من احلرب السياسية اخلفية
اليت كان النظام السابق يشنها ضد الدول اخلليجية اجملاورة[ .]1وبطبيعة احلال كانت األجهزة األمنية
العراقية تسيطر بنح ٍو تام على املخدرات من خالل نقلها اىل الدول اجملاورة واحليلولة دون انتشارها
داخل العراق.
إن األوضاع االقتصادية يف العراق إبّان حكم النظام السابق ،واحلصار االقتصادي مل يتيحا
لغالبية الشعب العراقي شراء املخدرات اليت أسعارها مرتفعةٌ جداً قياساً مبستوى دخل املواطن آنذاك،
لكن احلال تغيرّ بعد  ،2003وحتسنت األوضاع االقتصادية يف البالد حيث أصبح باإلمكان شراء
املخدرات واملؤثرات العقلية بأسعار منخفضة.
ِ
يح للباحث فرصة للمشاركة مبشروع حبثي عن املخدرات يف جنوب العراق وبالتحديد
وقد أُت َ
يف حمافظات (ميسان ،وذي قار ،والبصرة) إذ إن العمل امليداين كشف عن وقائع كبرية بضمنها
حجم انتشار اإلدمان ،واألسباب اليت ّأدت إىل هذا االنتشار ،فضالً عن اكتشاف اخللل يف
* متخصص يف علم االجتماع.
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املنظومة اإلدارية-األمنية اليت تقف خلف الكثري من املشكالت االجتماعية ومنها املخدرات.
أنواع املخدرات وحدود االنتشار والتأثري
ُّ
تعد مادة (الكريستال)[ ]2املخدرة األكثر انتشاراً يف احملافظات الثالث اجلنوبية ،وهي مادة
تسبب اإلدمان بتعاطيها مرتني أو ثالث مرات ،ومتتاز هذه املادة بصغر احلجم ،وسهولة اإلخفاء،
ورخص الثمن ،إذ ليس من الغريب أن يكون سعر احلصول عليها حىت أقل من الدول اليت تصدرها
للعراق ،ما قد يثري شكوكاً حقيقية يف األسباب الكامنة وراء ذلك.
إن االنتشار الكبري ملادة الكريستال (تعاطياً وجتارة) يف العراق بدأ (وحبسب املسؤولني
األمنيني يف احملافظات الثالث) بدءاً من عام  2013بالتزامن مع ظهور تنظيمات داعش يف العراق،
حيث مل خيف بعض املسؤولني يف هذه احملافظات عن خشيتهم بوجود ارتباط بني االنتشار الكبري
هلذه املادة اخلطرية مع التنظيمات اإلرهابية.
وترتبط الكثري من عمليات العنف والسيما العنف املسلح سواء على مستوى األشخاص
أم على مستوى العشائر بتعاطي املخدرات ومنها الكريستال ،فيما سجلت األجهزة األمنية ارتباط
عدد كبري من جرائم السرقة والسطو املسلح فضالً عن االبتزاز واالختطاف باملتعاطني أو جتار املواد
املخدرة.
وعلى الرغم من سعة انتشار املخدرات يف احملافظات اجلنوبية إلاَّ أن ناحية الزبري يف البصرة
والقريبة من الكويت تعد احملطة الكربى إلقامة كبار وصغار جتار املخدرات اليت منها تنطلق
املخدرات إىل بقية مناطق احملافظة فضالً عن احملافظات اجملاورة ،وعلى الرغم من وجود معلومات
كافية هبذا الصدد إال أن حجم املشكلة وقوة التجار وضعف األجهزة األمنية متنع من مواجهة
هذه اآلفة.
أسباب انتشار املخدرات يف العراق:
لعل التساهل القانوين مع مشكلة املخدرات هو أحد أسباب انتشارها يف العراق ،إذ إن
َّ
العقوبة القصوى لتعاطي املواد املخدرة وتروجيها كانت تصل إىل اإلعدام ضمن قوانني ما قبل
 ،2003يف حني تبدلت هذه املنظومة القانونية لتصبح عقوبة التعاطي ( )4-1سنوات مث تغريت
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يف شهر (أيار  )2017املاضي إىل العالج الصحي والنفسي يف املصحات .أما عقوبة الرتويج
واملتاجرة فهي ترتاوح يف القانون اجلديد بني ( )15-5سنة وقد تصل إىل املؤبد لكبار التجار .وال
ميكن إمهال الفساد يف األجهزة األمنية ،إذ إن هذا األمر ساهم لوحده يف هترب الكثري من كبار
جتار املخدرات من العقوبات واحملاسبة القانونية .ويشهد على ذلك ما الحظناه ميدانياً يف سجن
البصرة املركزي ويف ميسان أيضاً ،حيث بضمان بعض املنتسبني الذين مت إصدار أحكام قضائية
حبقهم نتيجة االجتار باملخدرات أو تعاطيها.
والفساد يف األجهزة األمنية يضاف إىل ضعف املعلومات االستخباراتية املتعلقة بتجارة
املواد املخدرة ،إذ يذكر قائد شرطة ميسان أنه وجد يف السجالت اليت خلفتها األجهزة القمعية
ٍ
متخف براتب شهري -يف حمافظة ميسان
للنظام السابق ( )48600مصدر معلومة -وكيل أمن
علين أم
لوحدها ،يف حني ال يوجد حالياً أي مصدر للمعلومات تابع لشرطة ميسان سواء بنح ٍو ٍّ
ٍ
متخف ،وال حيق جلهاز الشرطة منح أي مكافأة مالية ألي شخص يُديل باملعلومات االستخباراتية
عن أي مشكلة أمنية؛ مما ساهم يف تغييب أهم مصدر للمعلومات عن األجهزة األمنية يف احملافظة
واحملافظات األخرى[.]3
وتعاين األجهزة األمنية املختصة مبكافحة املخدرات يف احملافظات اجلنوبية من العديد من
املشكالت اليت ميكن إمجاهلا مبا يأيت:
 -1اخنفاض يف عدد أفرادها قياساً بانتشار اجلرمية واملتعاطني ،إذ ال يزيد عدد املنتسبني
الذين يؤدون عملهم الواقعي عن ( )30فرداً يف ميسان وأكثر من ذلك يف البصرة ،ورمبا أقل منهم
يف ذي قار (مستثىن منهم اإلداريون).
كماً ونوعاً مت تقليص صالحيات منتسيب مكافحة املخدرات
 -2مع تفاقم حجم االنتشار ّ
وأعدادهم ،ومت حتويل إدارهتم من قسم إىل شعبة تابعة لقيادة شرطة احملافظة وبصالحيات أقل
أقره ديوان وزارة الداخلية ،وقد أطلق ذلك
وبأعداد منتسبني أقل؛ إذ حصل ذلك بناءً على ما ّ
تكهنات بدور املافيات الضالعة يف جتارة املخدرات يف مثل هذه القرارات.
 -3قلّة اخلربات املتخصصة يف جمال مكافحة املخدرات ،ففي حمافظة البصرة ال يوجد سوى
شخص واحد مت تدريبه خارج العراق على مكافحة املخدرات وطرق التعامل معها وكذلك احلال
يف ميسان وذي قار.
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 -4تعاين الشعب املكلفة مبكافحة املخدرات يف قيادات الشرطة من عمليات النقل
العشوائي للضباط واملراتب الذين لديهم خربة أو تدريب يف جمال املخدرات إىل شعب وإدارات
أخرى داخل شرطة احملافظة.
 -5قلّة عدد الدوريات وعدد السيطرات املختصة باملخدرات خارج مراكز احملافظات
الثالث وبالقرب من احلدود الدولية أو املمرات املائية ،واتساع الرقعة اجلغرافية هلذه احملافظات؛ مما
أفقد هذه األجهزة القدرة على السيطرة وضبط مداخل املدن.
 -6قلّة عدد الكالب البوليسية إذ ال يوجد يف ميسان سوى ( )3كالب بوليسية أحدها
مريض ،ويف البصرة ال يوجد سوى كلب بوليسي واحد ،وهذه الكالب البوليسية هي األقدر على
َش ِّم املواد املخدرة يف السيطرات ومداخل املدن.
 -7انعدام التعاون والتنسيق بني احملافظات الثالث يف تبادل املعلومات األمنية ،ويف
املطاردات للمطلوبني ،ويف عمليات تبادل اخلربات؛ مما أفقدها القدرة على املتابعة ضمن حدود
الرقعة اجلغرافية هلذه احملافظات الثالث.
 -8أبراج مراقبة احلدودُّ :
تعد من أهم املفاصل اليت تتابع عمليات التهريب للحدود املفتوحة
والسيما مع إيران إذ يبلغ طول الشريط احلدودي ( 271كم مع ميسان و 220مع البصرة)؛ مما
لكل ( 500مرت) أي نصف كيلومرت ،يف حني َّ
أن هناك برج مراقبة واحد
يستدعي وجود نقاط مراقبة ِّ
لكل ( 10كيلومرتات)؛ مما يتطلب إعادة النظر يف األمر ،إذ يستغل جتار املخدرات النقاط اهلشة
يف احلدود العراقية-اإليرانية لتهريب املخدرات ،فضالً عن البضائع املهربة ،وعلى وجه اخلصوص من
مناطق املستنقعات املائية (األهوار) اليت متتد لعشرات الكيلومرتات يف الشريط احلدودي.
 -9انعدام التعاون األمين مع أجهزة األمن اإليرانية بشأن تبادل املعلومات ،ومتابعة املتهمني
وجتار املخدرات؛ على الرغم من وجود عشرات مذكرات التفاهم السياسية واألمنية اليت وقعتها
حكومتا العراق وإيران يف اجملاالت املختلفة.
 -10يعاين الكثري من منتسيب مكافحة املخدرات والشرطة من التهديدات العشائرية اليت
ُّ
حتد من علمهم وجتعلهم يف حالة خوف وترقب من هذه التهديدات ،إذ ذكر أحد املنتسبني أنه
اضطر إىل دفع فصل عشائري مقداره ( )50مليوناً؛ نتيجة قتله أحد جتار املخدرات يف أثناء
املطاردة يف إحدى املناطق احلدودية .حىت أنه يف بعض احلاالت مل يتوان ضباط الشرطة القيادية يف
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احملافظات من االمتناع عن محاية املنتسبني والوقوف إىل جانب العشائر.
 -11عدم تعاون األجهزة القضائية مع منتسيب مكافحة املخدرات يف ميسان ّأدى إىل
تفاقم عمليات التهديد العشائري؛ إذ يشرتط قاضي التحقيق حضور أفراد دورية الشرطة الذين ألقوا
القبض على املهربني والتجار واملتعاطني يف حماكمه علنية؛ مما جيعلهم وجهاً لوجه مع عشرية املتهم
الذي تصدر حبقه أحكام قضائية؛ وبسبب الشعور املتنامي للعشائر بالقوة فإهنا هتدد أفراد الشرطة
وجتربهم على دفع ديات مالية؛ مما جيرب أفراد الدوريات على التغاضي أحياناً عن اإلمساك بالتجار
املعروفني بقوة عشائرهم.
 -12البطء يف حسم قضايا املخدرات يف كل احملافظات إذ قد تبقى بعض القضايا ()8
أشهر يف احملاكم قبل إصدار األحكام النهائية؛ مما خلق حالة من االكتظاظ يف مواقف حجز
متعاطي املخدرات وجتارها؛ حىت أصبحوا باملئات يف بعض املواقف .ولوحظ أن هذه املواقف هي
للحجز املؤقت ،وال تتوافر فيها مقومات احلجز الطويل وغري مهيّأة لألعداد الكبرية؛ مما جعلها بيئة
غري صحية ،بل إن بعضاً منها أصبحت خطراً كبرياً على صحة املتعاطني ونفسيتهم.
 -13ال تتوافر لألجهزة األمنية املختصة أجهزة لفحص املتعاطني ،بل لوحظ انعدام األجهزة
حىت يف املستشفيات ،حيث يتم إرسال عينات الدم إىل بغداد من أجل فحص التعاطي ،وهو ما
يؤدي إىل تأخر نتائج الفحص ملدد قد تصل إىل شهرين وهو ما يؤثر على سري القضية يف احملاكم،
وقد يؤثر أيضاً على جدية الفحوصات ،ومت توثيق حاالت من التالعب بالفحوصات أكدها العديد
من الضباط واملسؤولني يف احملافظات الثالث.
وميكن القول أيضاً إن هيمنة الوضع الديين سياسياً واجتماعياً يف البالد ّأدى إىل منع الكثري
من املظاهر اليت تعدها الشريعة حراماً؛ إذ ثبت علمياً -ومن خالل االستقصاء اإلحصائي -أن منع
بيع املشروبات الكحولية وتعاطيها كان له األثر الكبري يف استبداله باملخدرات واملؤثرات العقلية،
فضالً عن التساهل يف العقوبات القانونية اجلزائية ضد متعاطي املخدرات ومروجيها.
فئات التعاطي وأوضاعهم االجتماعية

يش ّكل الشباب الغالبية العظمى من املتعاطني للمخدرات واملؤثرات العقلية يف احملافظات
الثالث ،إذ بلغت نسبتهم ( )%91.2من املوقوفني .وينتمي قرابة  %38من هؤالء الشباب إىل أسر
فقرية ،فيما يتوزع املتبقون منهم على أسر فوق خط الفقر بقليل  ،%57مع األخذ باحلسبان أن
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معظم أسر املتعاطني ذات كثافة عددية إذ يرتفع عدد أفراد األسرة على ( )5أفراد.
وأظهرت املشاهدات امليدانية أيضاً أن املتعاطني يف الغالب هم من منخفضي التعليم ،إذ
يكون  %87.1منهم ذوي تعليم ابتدائي فما دون ،يف حني كانت املستويات التعليمية لآلباء
واألمهات أقل من مستوى تعليم األبناء ،أي إن املتعاطني هم يف الغالب من أسر تعاين اجلهل
واألميّة.
ويسكن أغلب املتعاطني يف مناطق فقرية ضمن مراكز املدن واألقضية ،وإن ثلثي املتعاطني
املوقوفني على ذمة التحقيق وبنسبة  %67يعملون بأعمال حرة ،فيما ش ّكل  %23منهم من
العاطلني عن العمل.
خاصاً هبا وبنسبة بلغت
أضف على ذلك كله أن أكثرية أسر املبحوثني ال متتلك منزالً ّ
.%65.4
وأظهرت نتائج احلوارات واملشاهدات مع هؤالء املتعاطني أن الكثري منهم يعاين شعوراً
متزايداً بالضياع واخلوف من املستقبل ،وعدم جدوى حياهتم ،وغريها من املشكالت النفسية اليت
قد جتعلهم يهربون إىل املخدرات مرة أخرى فيما لو سنحت هلم الفرصة لذلك.
متخصص يف حمافظيت ميسان وذي قار ملعاجلة
ومن املالحظ عدم وجود أي مركز صحي
ّ
املتعاطني .أما يف البصرة ففي مستشفاها املركزي هناك ردهة واحده ذات ( )22سريراً ،بدت غري
فاعلة أو كافية لعالج املدمنني.
ويف الوقت نفسه فإن احملافظات الثالث تشهد انعداماً شبه كلي للمختصني الفاعلني يف
عالج هذه احلاالت (يف العمارة متخصص واحد فقط ويف البصرة ال يتجاوزون  10أشخاص)؛
وبذلك فإن هناك حاجة حقيقية للتدخل حلل مشكلة املخدرات تشرتك به جمموعة من اجلهات ولعل
أمهها (احلكومية االحتادية ،واحلكومات احمللية ،واألجهزة األمنية ،والقضائية ،والدينية ،واإلعالمية،
ومنظمات اجملتمع املدين ،والعشائر ،واجملتمعات احمللية ،واملختصني يف جمال علم االجتماع ،وعلم
النفس ،والرتبية ،والتنمية ،وغريها من التخصصات).
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[ – ]1هذه املعلومة هي جزء من إفادات بعض افراد األجهزة األمنية يف احملافظات اجلنوبية.
[ – ]2الكريستال ميث أو امليتامفيتامينات الكريستالية هي الشكل املسحوقي لألمفيتامينات
الذي حيدث تأثرياً منشطاً جداً ،وعادة ما يتم تعاطيه بالتدخني ،وميكن أيضاً تعاطيه عن طريق
الشم أو احلقن ،وهو مسحوق عدمي اللون وعدمي الرائحة وامسه مشتق من تشابه مظهره مع الشظايا
الصغرية للزجاج أو الكريستاالت .وتعد آثاره مشاهبة آلثار الكوكايني ،وتشمل هذه اآلثار زيادة الثقة
واليقظة واحلماسة .وعند تناوله جبرعات كبرية فإنه يستحث الشعور باالبتهاج الشديد .وتستمر هذه
اآلثار فرتة أطول من الكوكايني ولكنها حتمل خماطر صحية كبرية والسيما يف حالة التعاطي على
املدى البعيد .وللكريستال مسعة يف سوق املخدرات كبديل أرخص للكراك والكوكايني ،مما جيعله
املخدر املفضل للعديد من املدمنني .ومن بني األمساء التجارية األكثر شهرة له الزجاج أو الثلج،
وهو معروف أيضاً باسم الطبشور والشفرة والشظايا وينتشر هذا املخدر بشدة يف املناطق واألحياء
الفقرية يف العادة؛ وذلك بسبب تكلفته املنخفضة نسبياً مقارنة بالعقاقري املخدرة األخرى ،فضالً
عن آثاره القوية اليت تشمل :اتساع حدقة العني ،وزيادة ضربات القلب ،وارتفاع ضغط الدم ،وارتفاع
درجة حرارة اجلسم ،وقد تشمل اآلثار األخرى فقدان الشهية ،والتشنجات العضلية ،واألرق ،وقد
يستحث امليتامفيتامني الكريستايل أيضاً الشعور باالكتئاب ،والسلوك غري العقالين الذي قد يؤدي
إىل األفكار االنتحارية أو التفكري يف القتل .ويسبب تعاطي الكريستال اإلصابة حبالة تعرف باسم
فم املدمن ،حيث يفقد املتعاطي أسنانه بشكل سريع؛ وهذا حيدث نتيجة خلليط من اآلثار املرتتبة
على تعاطي امليتامفيتامني الكريستايل ،وتشمل جفاف الفم ،والطحن املستمر لألسنان ،وعدم
االهتمام بنظافة الفم الشخصية وصحة الفم ،وضعف التغذية نتيجة للتقلبات يف الشهية .للمزيد
ينظرhttp://www.ginad.org/ar/drugs/narcotics/331/crystal-meth :
[ –]3بلغ عدد سكان حمافظة ميسان يف تعداد  1997قرابة ( )637126فرداً ،فإذا قمنا
بعملية حسابة لعدد وكالء األمن املتخفني قياساً بعدد السكان مع احتساب نسبة الزيادة السنوية؛
لذا سنجد أنه يف عام - 2003أي قبل احتالل العراق بأشهر -وكيل أمن واحداً لكل  15فرداً
عراقياً يف حمافظة ميسان؛ وبالطبع هذا الرقم ال يشمل أفراد حزب البعث الذين يدلون مبعلومات
عمن يتطوع لإلدالء باملعلومات باجملان ،فإذا مت احتساب هؤالء فإن الرقم رمبا سيصبح
جمانية ،فضالً ّ
(.)8-1
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مكافحة املخدرات يف القانون العراقي
إياد حمسن ضمد *
لقد عرف اإلنسان منذ القدم قدرة بعض النباتات على تسكني آالم بعض األمراض
والشفاء منها سواء عن طريق الصدفة أم عن طريق التجربة ،ويف الوقت نفسه اكتشف أن لبعض
النباتات تأثريات غريبة حني مضغها أو استنشاقها تؤثر على وعيه وقدراته العقلية والنفسية .ويف
تراث احلضارات القدمية وجدت كتابات ونقوش على جدران املعابد تدل على معرفة اإلنسان على
مر العصور باملواد املخدرة واستخدامه إياها ،فاهلندوس على سبيل املثال كانوا يعتقدون أن اآلهلة
(شيفا) هي من تأيت بنباتات القنب من احمليط ،مث تأيت بقية اآلهلة لتستخرج منه ما يسمونه بالرحيق
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 اآلثار
لتشمل اجملتمع كنسيج اجتماعي واحد ،فبعض من اجلرائم يرتبط بتعاطي املخدرات كحوادث
الدهس ،وبعض يرتكب حتت تأثري 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 باملخدرات باجلرمية 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 غسيل 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 ازدياد عدد متناوليها
واملدمنني عليها ،ومل يعد األمر مرتبطاً باملخدرات الواردة من خارج احلدود حيث أثبتت التحقيقات
يف بعض القضايا -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 تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية -عامالً مهماً يف مكافحة املخدرات
والسيما أنه نص على تأسيس 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 لآلثار السلبية اليت حتدثها جرمية االجتار باملخدرات وتعاطيها فقد اهتمت األسرة الدولية
هبا ،واتفت اجلهود لوضع احللول الناجعة ملكافحة اجلرمية وحتجيمها ومعاجلة آثارها .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 باملخدرات؛ 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 باب تعب واسرتخى ،فال
يطيق احلركة .ويعين أيضاً الضعف والفتور والكسل.1
ويف املوسوعة الطبية يعرف (املخدر) بأنه (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 بأهنا 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 بأنه 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 بالفرد 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 بأية 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 وأثارها ،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?searchfoتأريخ
التصفح .2017/7\22
 -4أمحد جمذوب ،املخدرات ،حبث منشور على اإلنرتنت ،ص .htt : arbooks . tk 21تأريخ التصفح .2017\7\22
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 -2ميل إىل زيادة اجلرعة املعطاة من العقار.
 -3اعتماد نفسي وجسمي بوجه عام على آثار العقار.
 -4تأثري ضار بالفرد واجملتمع.
ثانيا :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 ،وبالدراسات 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
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هذا النوع املورفني ،واهلريوين ،والكوكايني ،والكودايني وغري ذلك من املواد التصنيعية.
املخدرات التخليقية:
هي عقاقري تنتج من تفاعالت كيميائية معقدة بني املرآبات الكيميائية املختلفة ،ويتم ذلك
مبعامل شركات األدوية ،أو مبعامل مراكز البحوث ،وهي ليست من أصل نبايت ،وهلا تأثري 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 ،والسيكونال ،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 وآثارها 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
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الوطين؛ لتنسيق التدابري الوقائية والقمعية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات 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
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 العقوبات الالزمة .وقد مسحت
االتفاقية للدول حني معاقبة األشخاص برعايتهم طبياً وتعليمياً وإعادة تأهيلهم 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 باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة
.1988
.4االتفاقية العربية ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
يف العام  2001وقعت جمموعة من الدول العربية االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري
املشروع باملخدرات 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.
ثانياً :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 باستثناء الزراعة املخصصة لألغراض
الصناعية؛ شريطة احلصول على إجازة من اجلهات املختصة .وقد تضمنت املادة الرابعة عشرة
العقوبات 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
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واحدة أو هبما .أما الفقرة (ب) من املادة املذكورة فقد عاقبت باإلعدام 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 قانوناً متقدماً يف
جمال مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
املطلب الثاين
دعاوى املخدرات يف العراق حتقيقاً وحماكمة
شهد العراق يف السنوات األخرية رواجاًكبرياً لتجارة املخدرات ،وازدادت أعداد األفراد الذين
يعملون على االجتار به وتروجيه؛ وازدادت تبعاً لذلك أعداد املدمنني على تعاطيه ،وهذا ما بات
جلياً من ازدياد عدد الدعاوى اليت تعرض على حماكم التحقيق وحماكم املوضوع املختصة بنظر
قضايا 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 قضايا 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 ناحية العقوبات املفروضة
على مرتكيب اجلرمية ،مث أتناول يف الفرع الثاين قضايا 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 وعقوبات لألفعال اليت
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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
التاسعة والعاشرة بالغرامة ،أو احلبس مدة ال تزيد على سنة أو بإحدامها .وهذه املادة العقابية تتعلق
مبخالفة االلتزامات اليت فرضتها املادتني التاسعة والعاشرة بالنسبة 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 باإلعدام 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
نباتات 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 /ثانياً عاقب املشرع بالسجن مدة ال تزيد عن مخسة عشرة سنة وال تقل
عن احلبس لثالث سنوات وبالغرامة من حاز او زرع أحد املواد املخدرة بقصد التعاطي واالستعمال
الشخصي.
ثانياً :قانون املخدرات رقم  50لسنة 2017
بتأريخ  8أيار من العام  2017مت نشر القانون رقم  50لسنة  2017يف اجلريدة الرمسية،
وهذا القانون هو القانون اجلديد الذي شرعه جملس النواب العراقي واخلاص بقضايا املخدرات
نص القانون يف املادة ( )51منه على أن يكون نافذاً بعد مضي ثالثة أشهر من
وأحكامها .وقد َّ
تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ،وقد تضمن القانون باباً للتعريف باملواد املخدرة وبعض املصطلحات
املستخدمة فيه .وقد نصت املادة ( )3على تأسيس اهليئة الوطنية العليا لشؤون املخدرات واملؤثرات
العقلية يف وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلني من جمموعة كبرية من مؤسسات الدولة
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العراقية ذات الصلة باملوضوع .وقد نصت املادة ( / 6ثانياً) على تأسيس مديرية شرطة مبستوى
قسم يف كل حمافظة خيتص مبكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .وقد نصت املادة ( / 7أوالً) على
خيص العقوبات اجلزائية اليت ذكرها القانون
تأسيس مركز لتأهيل املدمنني يف وزارة العمل .وفيما ُّ
اجلديد فقد نصت املادة ( )27منه ويف فقراهتا الثالث على عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد لكل
من استورد أيا من املواد املخدرة أو جلبها ،أو أنتجها ،أو زرعها ،فضالً عن جمموعة من العقوبات
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 بالسجن املؤقت لكل من اعتدى على موظف أو مكلف خبدمة عامة من
القائمني على تنفيذ القانون أو قاومهم بالعنف ،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  2017قانوناً متطوراً ومتقدماً يف جمال مكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية إذا ما قورن بالقانون السابق رقم  68لسنة 65؛ كونه يتماشى مع التطورات
الدولية يف هذا اجملال والسيما على مستوى تأسيس اهليئة الوطنية العليا ملكافحة املخدرات ،ومديرية
شرطة يف كل حمافظة ،وكذلك مركز لتأهيل املدمنني يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،هذا
فيما يتعلق بالبناء املؤسسي للقانون .وكذلك نصت املادة ( / 42أوالً) من القانون على تشكيل
جلنة برئاسة 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
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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.
ومن املؤاخذات األخرى كذلك أن القانون تطرق إىل عقوبة من يعتدي على املوظفني
املسؤولني عن تطبيق القانون ،وشدد العقوبات 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 العقوبات اليت عاقبت كل من يعتدي على موظف يف أثناء أداء
وظيفته أيّاَ كان عنوان هذه الوظيفة ،ويف حال نشأت عاهة ،أو ّأدى االعتداء إىل املوت؛ فيمكن
تطبيق املواد العقابية يف قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  1969دون احلاجة إىل إجياد
عقوبات 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 بالقبض 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 وتأثرياهتا ،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 باملتاجرة أم بالتعاطي؛ ويصدر تبعاً لذلك قاضي التحقيق أحد القرارات املنصوص عليها يف
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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
بإحالة املتهم إىل حمكمة املوضوع يف حال كانت األدلة كافية لإلحالة ،وإما باإلفراج إذا مل تكن
األدلة كافية .أما ما يتعلق بإطالق سراح املتهم املوقوف يف مرحلة التحقيق بكفالة فإذا كان املتهم
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 اجلنايات 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 اجلنايات 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 تأريخ صدوره.
ثانياً :مشول اجلرمية بقانون العفو العام رقم  27لسنة 2016
جرمية االجتار باملخدرات من اجلرائم اليت استثناها املشرع من الشمول بقانون العفو أي أن
املتهمني واحملكومني جبرائم االجتار باملخدرات هم غري مشمولني بقانون العفو العام رقم ( )27لسنة
 2016استناداً للمادة ( / 4ثامناً) من القانون املذكور .ومن خالل االطالع على نص الفقرة أعاله
يتبني أن جرمية االجتار باملخدرات 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 ( / 4ثامناً) من القانون؛ وعليه
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قرر عدم مشوله بالعفو.5
أما جرمية تعاطي املواد املخدرة فإهنا وطبقاً لنص املادة ( / 4ثامناً) من قانون العفو العام
املذكور آنفاً غري مستثناة ،وأن مرتكبيها مشمولون بقانون العفو ،وقد جاء يف القرار املرقم (/974
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
 /ثانياً) 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 بالعفو ،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
باملخدرات 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 ،وأحياناً تناوهلا ،ونقوم بعد ذلك بالضبط والقبض .وإزاء ذلك فعلينا أن نغري
من بوصلة جهودنا 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 بالعبور ،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،
 -5قرار اللجنة املركزية اخلامسة لتنفيذ قانون العفو العام رقم ( )27لسنة  ،2016رقم (/950اللجنة اخلامسة  )2016/يف
 ،2016/11/28غري منشور.
 -6قرار اللجنة املركزية اخلامسة لتنفيذ قانون العفو العام رقم ( )27لسنة ( ،2016اللجنة اخلامسة )2016/يف ،2016/11/30
غري منشور.
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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 ناقصة وعرضة للفشل إن مل تكن األسرة
واحدة من أركان هذه اجلهود.
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املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية ورقة
موجزة عن حالة العراق
د .أسامة عباس الساعدي*
كان العراق من الدول شبه اخلالية من املخدرات إىل وقت قريب ،لكنه كان دوماً ممراً رئيسياً
للمخدرات خالل احلقب املاضية ،فقد تكون املعايري الثقافية الغنية واملعتقدات الدينية واألخالقية التأرخيية
لألمة العراقية هلا الدور األساس يف احلفاظ على منع استخدام املواد املخدرة ،وقد كان العراق يعيش ظروفاً
اقتصادية سيّئة ويف عزلة تامة يف زمن النظام السابق اليت مل تكن تشجع جتار املخدرات على الرتويج
لتجارهتا؛ كون أغلب الناس كانوا يعيشون يف فقر وحاجة للمقومات األساسية للحياة ،فضالً عن أن
القضاء كان متشدداً يف األحكام اخلاصة باملخدرات؛ فكل تلك العوامل كان هلا األثر الكبري يف احلفاظ
على البلد من انتشار املواد املخدرة.
ولغرض احلفاظ على العراق خالياً من املواد املخدرة فقد مت إنشاء “اللجنة الوطنية العليا ملكافحة
املخدرات وسوء استخدام العقاقري” برئاسة وزارة الصحة عام  2004وبقرار من جملس احلكم اليت مت إقرارها
بالقانون اجلديد اخلاص مبكافحة املخدرات مع حتديد هيكليتها اجلديدة .ويرأس اللجنة وزير الصحة،
وممثلون عن نظام األمن الوطين ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الرتبية ،ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
ووزارة العدل ،وجملس القضاء األعلى ،ووزارة الشباب والرياضة ،ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ،وجهاز
املخابرات ،ووزارة اخلارجية ،وأمانة بغداد وممثلي الوقف الشيعي والسين ،فضالً إىل عضوية املستشار الوطين
للصحة النفسية ،ومدير برنامج املخدرات ،ومدير معهد الطب العديل ،وممثل من الدائرة الفنية لوزارة
الصحة.
وحىت اآلن ركزت اللجنة على املوضوعات واإلجنازات اآلتية:
مت كتابة مسودة قانون مكافحة املخدرات حتت إشراف اللجنة الوطنية العليا الذي مت إقراره يف
الربملان ،ومت نشره يف اجلريدة الرمسية والذي وضع هيكلية اللجنة الوطنة العليا ملكافحة املخدرات برئاسة
وزارة الصحة وعضوية مديرين عامني من وزارات خمتلفة .وجتتمع تلك اللجنة شهرياً حسب القانون
اجلديد ،ويتم تعميم توصياهتا من خالل األمانة العامة جمللس الوزراء.
*مدير مستشفى ابن رشد للطب النفسي ،ومدير برامج املخدرات يف وزارة الصحة منذ  ،2013وعضو اللجنة
الوطنية العليا ملكافحة املخدرات يف العراق.
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إنشاء جلان فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية العليا يف مجيع حمافظات البالد برئاسة مدير عام دائرة
الصحة وعضوية ممثلني من خمتلف الوزارات.
مت حتديث اجلداول اخلاصة باملخدرات واملؤثرات العقلية وحسب حاجة البالد وحتديثات مكتب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات.
مت وضع ضوابط خاصة للحد من انتشار بعض املواد اليت يساء استعماهلا مثل مادة الرتامادول.
إقامة عدة محالت إعالمية للحد من انتشار املواد املخدرة.
تشكيل عدة جلان منبثقة عن اللجنة الوطنية العليا ،كلجنة السالئف الكيميائية ،وجلنة العمل
أساس يف احلد
اجملتمعية الوبائية ،وجلنة تعديل اجلداول اخلاصة باملخدرات ،وغريها من اللجان اليت هلا دور ٌ
من انتشار املواد املخدرة ،فضالً عن مسامهتها يف كثري من األمور اليت هلا دور يف تقليل العرض وخفض
الطلب للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية.
املواد املخدرة واملؤثرات العقلية يف الوقت احلاضر
تقتصر املشكالت واالضطرابات املتعلقة بتعاطي املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بصورة رئيسة
على أدوية الوصفات الطبية اليت يساء استخدامها ،وامليثامفيتامني الذي زاد انتشاره يف السنوات األخرية
والسيما يف البصرة .وحىت اآلن مل يشمل استخدام املواد املخدرة أمناط ذات ضرر كبري فهو ال ميثل خطراً
جيب العمل لتجنبه مثل استخدام حقن املخدرات اليت قد تسبب يف انتشار أمراض نقص املناعة ،والتهاب
الكبد الفايروسي.
أما ما خيص صرف األدوية اليت يساء استعماهلا ،فيبدو أن الوضع أكثر حرجاً؛ فاألدوية الشائعة
اليت يساء استخدامها هي :البنزوديازيبينات ،وبنزهكسول ،والكودايني ،واملنشطات ،والرتامدول ،وما اىل
ذلك[ ،]1وعلى وفق السلطات يف وزارة الصحة فقد لوحظ عدة أسباب النتشار هذه األدوية ،منها:
الضغوط النفسية واإلجهاد الشديد اللذين يعاين منهما أفراد اجملتمع؛ بسبب اإلرهاب ،والظروف
االجتماعية ،واالقتصادية غري املستقرة اليت تواجه العراق يف الوقت الراهن.
ضعف تنفيذ الدالئل واملبادئ اإلرشادية التنظيمية لوصف األدوية.
ضعف تنفيذ الدالئل واملبادئ اإلرشادية التنظيمية يف السيطرة على بيع األدوية.
وتدرس وزارة الصحة -بناءً على دراسات ميدانيةَّ -
عد انتشار املواد املخدرة واملؤثرات العقلية
مشكلة صحية خطرية هت ّدد اجملتمع يف السنوات القادمة.

80

املخدرات واإلدمان ..الرؤى الدولية يف املكافحة والتجربة العراقية

وقد لوحظ خالل السنوات األربع السابقة زيادة معدالت استخدام املواد املثامفيتامينية مثل ما
يطلق عليه الكرستال ،وكذلك حبوب الكبتاكون أو ما يسمى بـ(صفر واحد) ،وكذلك زيادة يسرية يف
استخدام مادة احلشيشة؛ وهذا ما يستوجب االنتباه والتشديد على وضع برامج وقائية والسيما يف املناطق
املوبوءة.
العالج اخلاص باملواد املخدرة
ال يوجد مركز وطين متخصص بعالج اإلدمان وإعادة تأهيل مرضى اإلدمان ،وإمنا يتم عالجهم
داخل الردهات النفسية ضمن املستشفيات ،أو يف أفضل احلاالت يكون ِ
بأسّرة منفصلة خاصة اليت هي
األسرة الكلي لعالج اإلدمان يف حمافظات العراق -عدا إقليم كردستان -ال يتجاوز 30
قليلة جداً؛ فعدد ّ
سريراً أغلبها يف بغداد ،وغالباً ما تكون غري مشغولة ،إال أنه يتوقع بعد نشر قانون املخدرات اجلديد أن
األسرة إىل أضعاف ويف مجيع احملافظات كون
تواجه وزارة الصحة حتديات كبرية ،وأن حتتاج إىل رفع عدد ّ
القانون اجلديد يقوم بتقسيم الذين يتم القبض عليهم من قبل السلطات ثالثةَ أصناف:
الصنف األول :املتاجرون ،ويتم معاقبتهم قانونياً.

الصنف الثاين :املدمنون ،وهم الذين يتم إجبارهم على العالج من قبل القاضي يف املؤسسات
الصحية ملدة قد تصل إىل  30يوماً ،فيما قد يتم متديدها حسب احلاجة إىل  180يوماً ،وبعد السماح
خبروجهم من املستشفى يرفع تقرير بذلك إىل القضاء حيث يتم إلزامهم مبراجعة عيادة (نفساجتماعية)
لعدة أشهر.
الصنف الثالث :املتعاطون ،ويتم إجبارهم على مراجعة عيادة (نفساجتماعية) لعدة أشهر.
وهذا املوضوع سيشكل زمخا كبرياً على املؤسسات الصحية املتخصصة بالعالج.

خطة العمل املقرتحة ملواجهة انتشار اإلدمان

تلتزم مجيع جهات صاحبة القرار يف تنفيذ فقرات قانون مكافحة املخدرات بعد إكمال مجيع
اإلجراءات التشريعية.
مراجعة التشريعات وحتديد قضاة متخصصني بالنظر يف قضايا املخدرات يف مجيع احملافظات
كمرحلة أوىل ،ومن مث تشكيل “حمكمة خمتصة باملخدرات” كمرحلة متقدمة.
ضمان إشراك مؤسسات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية الناشطة يف هذا اجملال.
ختصيص ميزانية حمددة ملكافحة املخدرات والسيطرة على املشكالت االجتماعية والطبية الناجتة
من سوء استخدام املواد املخدرة يف إطار امليزانية العامة.
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تشجيع برامج التعليم الطيب املستمر للمحرتفني واملتخصصني يف جمال الطب النفسي لإلدمان مبا
يف ذلك األطباء النفسيون ،واملمرضون النفسيون ،واملعاجلون النفسيون ،واملعاجلون املهنيون ،واألخصائيون
االجتماعيون ،وأعضاء جماميع املساعدة الذاتية.
تسهيل البحث العلمي ،والدراسات ،واملسوحات الوبائية اليت يتعني االضطالع هبا من قبل
اجلامعات واهليئات األخرى املعنية بالبحوث.
إجراء مسح وطين مماثل ملسح عام 2015؛ هبدف توليد معلومات جديدة ،ولغرض املقارنة بعد
مخس سنوات من املسح األول.
تأكيد املراجعة السنوية على األدوية واملواد القانونية وغري القانونية اخلاضعة للرقابة وحتديث القوائم.
التأكيد على توافر األجهزة اخلاصة بالكشف عن املواد املخدرة ،والكالب اخلاصة بالكشف عن
املواد املخدرة عند نقاط التفتيش احلدودية؛ لتسهيل محاية احلدود.
 .10توفري أجهزة حديثة لفحص املواد املخدرة يف حمافظيت البصرة والنجف على األقل كمرحلة
أوىل؛ لتقليل الزخم على معهد الطب العديل يف بغداد كون نتائج الفحص تتأخر ألشهر طويلة؛ بسبب
الزخم على املعهد الوحيد الذي يقوم بفحص املواد املخدرة .واجلدير بالذكر أن توفري اختبارات الكشف
السريع عن تعاطي الكحول واملواد املخدرة لألغراض القانونية والطبية يف مجيع معاهد الطب العديل يف
احملافظات واملستشفيات أو الردهات املتخصصة يف عالج اإلدمان ،هو إجراء سريع النتائج وذو كلفة
غري عالية ،ومن خالله ميكن استثناء النتائج السالبة من الدخول يف مراحل أخرى من الفحص باألجهزة
احلديثة.
 .11وضع برامج الوقاية األولية على املناهج لألطفال واملراهقني وتنفيذها ضمن إطار املدرسة أو
حميطها.
 .12وضع برامج وقائية مالئمة وأنشطة ترفيهية بديلة للشباب.
 .13وضع برامج الوقاية األولية اليت تركز على الفئات املعرضة للخطر مثل األفراد العسكريني
وتنفيذها ،والسيما للذين يعيشون بالقرب من مناطق النزاع ،أو الذين يعانون من مشكالت الصحة
العقلية ،واملرضى الذين يعانون من آالم مزمنة ،أو الذين هم يف املناطق اليت تزداد فيها املواد املخدرة.
 .14حتديث الدليل أو الضوابط املوجودة حالياً على الوصفات الطبية من األدوية مع إمكانية سوء
االستخدام ،ووضع مبادئ دليل أو ضوابط جديدة لضمان الوصول السهل للمريض إىل تلك األدوية عند
احلاجة إليها ،ولكن مع الرقابة املناسبة على حتويل األدوية إىل السوق السوداء أو االستخدام غري السليم
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من قبل املرضى مع االستعانة بدليل منظمة الصحة العاملية.
 .15مراجعة بروتوكوالت عمل الصيدليات وحتديثها للتأكد من وقف البيع دون وصفة طبية
مالئمة.
 .16تطوير برامج التوعية للناس الذين يعانون من سوء استخدام الكحول واملواد املخدرة وعائالهتم
على أمهية آثار طلب العالج هلذه املشكلة اليت يواجهوهنا.
 .17تطوير بروتوكوالت سريرية لعالج اإلدمان او االعتماد على الكحول وغريها من املواد اليت
يساء استخدامها مبا يف ذلك دليل ملتابعة املرضى على املدى الطويل.
 .18تطوير بروتوكوالت تسهل املشاركة يف الربامج العالجية من قبل جماميع املساعدة الذاتية،
فضالً عن مؤسسات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف عالج سوء استخدام الكحول واملواد
األخرى.
 .19إنشاء مركز وطين لعالج مرضى اإلدمان يف حمافظات بغداد ،والبصرة ،والديوانية وتأهيلهم
كمرحلة أوىل ،مث إنشاء مراكز لعالج اإلدمان يف مجيع احملافظات.
 .20تطوير برامج جديدة مبا يف ذلك خدمات الوصول املفتوحة مثل خطوط املساعدة اهلاتفية،
وبرامج الوقاية من على شبكة اإلنرتنت ،وبرامج التوعية اجملتمعية.
[ –]1ينظر :املسح األسري للمخدرات .2015
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ندوة :المخدرات في العراق :األبعاد والمعالجات

عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط طاولته النقاشية التخصصية عن املخدرات حتت
عنوان“ :املخدرات يف العراق :األبعاد واملعاجلات” بتأريخ  ،2017-11-18وقد حضرها خنبة
من املختصني واملسؤولني واملعنيني باملخدرات.
وقد عرض الدكتور عدنان ياسني رئيس اللجنة الرمسية املشكلة يف األمانة العامة جمللس
الوزراء واخلاصة بدراسة واقع املخدرات يف احملافظات اجلنوبية ،ملخصاً عن تقرير اللجنة الذي محل
عنوان“ :مشكلة املخدرات وأثرها يف األمن اإلنساين للمجتمع العراقي :دراسة ميدانية يف حمافظات
البصرة وميسان وذي قار” ،إذ كشف عن أرقام تشري إىل الدالالت االجتماعية (الفقر ،والتعليم،
والبطالة) وعالقتها بانتشار املخدرات يف أوساط الشباب ،ونوه إىل أن هذه العناصر تتعلق بالتنمية
االجتماعية ،ويف حال مل هتتم الدولة بالتنمية املستدامة؛ فإن هذه احلاالت سوف تتحول إىل ظاهرة
بنيوية يف اجملتمع ،وذلك مكمن خطورهتا ،حيث إن بنيوية الظاهرة تعين ظهورها بأشكال خمتلفة
مهما مت حماربتها طاملا األسباب موجودة .واألسباب تعود بنح ٍو رئيس إىل استمرار األزمات وتغلغل
التربير االجتماعي لإلدمان يف ضمري اجملتمع
وقال الدكتور عدنان ياسني :كان العراق يعد من البلدان اخلالية من املخدرات لثالثة
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أسباب ،هي :أوالً قانونية ،حيث كان يعاقب باإلعدام كل من تاجر أو تعاطى مواد خمدرة .ثانياً:
الوصم االجتماعي ،إذ إن العادات االجتماعية كانت تستهجن هذه الظاهرة أو أية ظاهرة منافية
للقانون .ثالثاً :اجلانب الثقايف للمجتمع ،فاملخدر مرفوض قياساً باملشروبات الكحولية .وأشار
إىل أن الدراسة امليدانية اليت أجراها فريق البحث الرمسي وجدت إثباتاً علمياً بأن انعدام انتشار
املشروبات الكحولية يف املناطق اجلنوبية زاد من انتشار املواد املخدرة.
وطرح الدكتور خالد حنتوش عضو اللجنة الرمسية يف دراسة واقع املخدرات يف حمافظات
البصرة وميسان وذي قار -التدريسي يف قسم علم االجتماع جبامعة بغداد -ورقته البحثية اليت ركز
فيها على أن “كارثة” انتشار املخدرات مل ترتافق مع إجراءات إدارية أمنية مناسبة حبجم الظاهرة،
مشرياً إىل أن هيئة الرأي يف وزارة الداخلية اختذت قراراً مفاجئا بتحويل أمر مكافحة املخدرات
من مستوى (قسم) يف قيادات العمليات يف احملافظات إىل مستوى (شعبة) حيث يتم نقل أفرادها
واستبداهلم بطريقة مستمرة ،وإن العاملني يف هذه الشعب غري متدربني على قضايا املخدرات ،فضالً
عن أن املصادر االستخبارية املختصة غري متوافرة يف ملف املخدرات أيضاً.
وأكد الدكتور خالد حنتوش أن احملافظات املختلفة تفتقر إىل خمتربات خمتصة بكشف املواد
املخدرة؛ مما يضطر الشرطة أو احملاكم إىل اللجوء إىل خمتربات بغداد ،وهي تكلف الكثري من
الوقت واجلهد ،ويرافق العملية الكثري من الفساد لتضييع آثار املتعاطني ،أو حمو أدلة اإلدانة ملافيات
املخدرات.
وقال أيضاً إن املواد املخدرة مرحبة جداً قياساً باملشروبات الكحولية ،وهذه إحدى أسرار
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جناحها يف الرتويج ،مشرياً إىل أن مشكلة العراق هي يف جواره إذ إن  %80من املواد املخدرة تأيت
من إيران براً وحبراً ،ويفتقر اجلانب العراقي إىل أبراج مراقبة دقيقة للحدود ،ففي الوقت الذي يتمتع
فيه اجلانب اإليراين بربج مراقبة لكل  500مرت من احلدود املشرتكة ،فإن اجلانب العراقي وضع برجا
لكل  10كيلومرتات ،وهي غري كافية ملراقبة احلدود.
ويف ورقته القانونية عرض القاضي إياد حمسن ضمد القاضي املختص بقضايا التحقيق يف
غسل األموال واجلرمية املنظمة ،القانون اجلديد للمخدرات الصادر عام  ،2017الذي تعامل مع
جرمية الزراعة واإلنتاج كجناية عقوبتها اإلعدام أو املؤبد ،إال أنه خفف الكثري من اجلرائم األخرى
املتعلقة باملخدرات ،وأوصلها حد اجلنحة اليت تكون عقوبتها القصوى  5سنوات من السجن؛ مما
حدا بأحد الباحثني إىل التصريح بأن جتار املخدرات سامهوا مسامهة فعالة يف كتابة القانون اجلديد.
وتساءل القاضي إياد حمسن ضمد عن دور األجهزة االستخبارية يف الكشف عن مصري
املاليني من الدوالرات اليت خترج من البالد عن طريق املصارف املصرحة لتمويل شحنات املخدرات،
مشرياً إىل أن عمله يف حمكمة غسيل األموال مل يشهد أية قضية حىت ولو واحدة تتعلق باملخدرات.
التعرف على شبكات املافيات العاملة يف جمال
ودعا األجهزة األمنية إىل زرع عناصر تعمل على ُّ
املخدرات بدالً من القبض على التجار الصغار.
ويف فقرة املداخالت ،دعا ممثل جهاز األمن الوطين إىل وضع آليات حلماية رجال األمن
الذين يالحقون مافيات املخدرات ،وكذلك توفري سبل تدريبهم وجتهيزهم باآلليات واملوارد الالزمة.
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ومن ضمن املداخالت أيضاً نوه الدكتور كمال حممد اخليالين رئيس قسم علم النفس يف
كلية اآلداب جبامعة بغداد ورئيس “مجعية نفسانيون بال حدود” إىل أن العراق ال ميتلك سوى
 108أطباء نفسيني ،تكاد نسبة مراجعيهم من املدمنني معدومة بسبب الوصم االجتماعي.
ودعا اخليالين إىل فتح مراكز خمتصة يف كل حمافظة لالهتمام بالعالج ،على أن تكون مراكز
عامة بعيدة عن مراكز العالج النفسي ملا حتمله هذه املراكز من معاين سلبية يف ذهنية اجملتمع
العراقي .مشرياً إىل أن القانون العراقي مل يسمح حىت اآلن بفتح مراكز عالجية نفسية من خالل
املعاجلني النفسيني وليس األطباء؛ بسبب رفض نقابة األطباء هذا األمر ،وهو ما يتسبب بتفاقم
مشكلة عالج املدمنني.
وتطرق املستشار يف وزارة الداخلية والتدريسي يف قسم علم االجتماع الدكتور رسول مطلق
إىل ضرورة فتح قنوات للتواصل بني األكادمييني واألجهزة األمنية والقضائية والصحية ،إذ إن حتدي
التواصل ،هو عينه حتدي صنع اجملسات الوقائية الضابطة لظاهرة انتشار اإلدمان واملخدرات ،وشدد
مطلق على ضرورة أن تكون السجون أماكن لإلصالح وليس نشر املخدرات ،وأن تكون محالت
الدعاية ضد املخدرات مدروسة وهادفة؛ كي ال تكون أداة للرتويج بدالً عن الوقاية.
أما معاون رئيس األحباث يف وزارة العدل واثق صادق فقد أشار إىل أن املخدرات إذا كانت
تتفشى يف السجون بوصفها مؤسسات إصالحية فهذا معناه أن كل اجلهود يف حل املشكلة مل
تنجح باألساس ،مشرياً إىل الصعوبة البالغة اليت تواجهها وزارة العدل يف مكافحة انتشار املخدرات
داخل املؤسسات اإلصالحية .ونوه إىل وجود عدة دراسات هبذا الصدد تشري إىل أن تاجر
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املخدرات خارج السجن بقي تاجراً للمخدرات يف داخله ،وكذلك فإن املدمن على املخدرات
خارج السجن استمر يف إدمانه داخل املؤسسة اإلصالحية على الرغم من صرف املبالغ الطائلة يف
هذه املؤسسات ،مبيناً أن املتورطني بكل هذه الفوضى ليسوا فقط من النزالء ،وإمنا إدارة السجون
واملنتسبني وعوائل املسجونني.
ويف مداخلتها أشارت الدكتورة سندس اخلالصي مديرة التأهيل النفسي يف طبابة احلشد
الشعيب إىل أن قلة عدد املختربات الفاحصة حلاالت اإلدمان يعرقل كل املساعي يف املدن اليت تشهد
انتشاراً لإلدمان مثل البصرة ،فضالً عن أن مستشفى ابن رشد املتخصصة الوحيدة ملعاجلة هذه
عال املدمن بالكحول إىل
احلاالت يف بغداد ال يوجد فيها فصل بني حاالت اإلدمان املختلفة ،إذ يُ جَ
جانب املدمنني باحلشيش ،وآخرين بالكريستال؛ وبذلك حتول هذا املكان إىل مناسبة للتعرف ونشر
املخدرات بدالً من عالجه املدمنني يف بعض األحيان.
وأما عضو منظمة ساوة حلقوق اإلنسان وعضو جملس مكافحة املخدرات يف حمافظة املثىن
عماد صاحل فقد نوه إىل عدم وجود بيانات عن العراق يف التقارير الدولية اخلاصة باملخدرات ،داعياً
إىل االهتمام بالتواصل الدويل هبذا الشأن من أجل استغالل اإلمكانيات العاملية مبلف املخدرات.
فيما ذكر صاحل أن حمافظة املثىن تعد األعلى تعاطياً للمواد املخدرة يف العراق قياساً بعدد
السكان ،حيث حتولت هذه احملافظة إىل مستهلكة للمواد املخدرة بعدما كانت معرباً من إيران إىل
السعودية قبل  ،2003مؤكداً وجود حاالت لدى بعض أفراد األجهزة األمنية من الذين تعرضوا
لإلصابة أو البرت جلأوا إىل املخدرات بسبب حجم األمل أو اليأس ،وهي تتطلب املتابعة نفسياً وطبياً.
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وأشار الباحث يف شعبة الدراسات بوزارة الصحة شاكر حممود إىل أن  42باحثاً عراقياً مت
تدريبهم طيلة  3سنوات خارج العراق على املناهج التخصصية ملكافحة اإلدمان ،مل جيدوا عند
عودهتم إىل العراق مؤسسة تعىن بعملهم هلذا الغرض.
وأكد حممود ضرورة وجود مراكز ختصصية معزولة ملعاجلة حاالت اإلدمان وعدم خلط
املدمنني مع املرضى االعتياديني أو املرضى النفسيني ،إذ إن هؤالء حباجة إىل عزل قد يصل إىل 3
أشهر حتت الرقابة الطبية ،مث حيتاجون إىل عام كامل -أحياناً -للعالج النفسي واالجتماعي من
أجل إعادة التأهيل.
ودعا رئيس قسم الدراسات يف وزارة اهلجرة الدكتور أمحد قاسم إىل ضرورة تركيز اجلهد
البحثي على اآلثار اليت تركها داعش يف املناطق الغربية يف ترويج املخدرات وتعاطيها ،والسيما أن
بعض أنواع املواد املخدرة واملؤثرات العقلية مثل حبوب الكبتاغون أو ما تعرف باحلبوب اإلنغماسية،
حتولت إىل جزء من آلة احلرب ،وهي تدخل من حدود سوريا واألردن ،فيما أن بعض التقارير تشري
إىل تصنيعها حملياً اليوم يف املناطق احملررة.
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