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تحديات مواجهة المخدرات في العراق :الحلول الصعبة
د .معراج أحمد الحديدي *

يدمن أكثر من  194مليون شخص حول العامل على املخدرات ،ويتعاطى (القات) حوايل
 40مليوانً يرتكز معظمهم يف اليمن ،والصومال ،وإريرتاي ،وإثيوبيا ،وكينيا ،وال تقف أزمة املخدرات
عند آاثرها املباشرة على املدمنني وأسرهم ،وإمنا متتد تداعياهتا إىل اجملتمعات والدول ،فهي تكلف
احلكومات أرقاماً خيالية من املال ،وترتبط هبا جرائم كثرية وجزء من حوادث املرور ،فضالً عما
تلحقه من أضرار ابلغة ابقتصادايت العديد من الدول مثل :ختفيض اإلنتاج ،وهدر أوقات العمل،
وخسارة يف القوى العاملة ،سببها املدمنون أنفسهم واملشتغلون بتجارة املخدرات وإنتاجها ،وضحااي
ال عالقة هلم مباشرة ابملخدرات ،واحنسار الرقعة الزراعية املخصصة للغذاء وتراجع التنمية وحتقيق
االحتياجات األساسية.
ويف العراق تعد ظاهرة انتشار جتارة وتعاطي املخدرات يف العراق دخيلة على عاداته وظروفه
االجتماعية والسياسية حىت عام  ،2003وإن وجدت بعض احلاالت هنا وهناك إال أهنا استثناء
ضيق جداً من األصل وال تعدو أن تكون حاالت فردية.
وعقب سقوط النظام العراقي يف العام  ،2003ارتفعت معدالت اجلرائم من بينها االجتار
ابلبشر ،واالبتزاز ،وجتارة املخدرات ،قابلها ارتفاع يف معدالت العنف األسري واجملتمعي.
وحىت العقد األخري ،كان العراق ممراً للمخدرات حبكم موقعه اجلغرايف قبل أن تتحول البالد
إىل دار مستقر لتلك البضائع الفتاكة ابلعقل جراء ارتفاع معدالت التعاطي واإلدمان.
وتعزى أسباب انتشار املخدرات يف العراق إىل ضعف األجهزة األمنية والرقابية ،وعدم توافر
البىن التحتية والنفسية للتعامل مع املدمنني والتوعية خبطر ذلك األمر.
أتثري املخدر وآاثره
تتفاوت املخدرات يف مستوى أتثريها وخطورهتا ،ويف طريقة تعاطيها وتؤثر املخدرات على
متعاطيها على حنو خطري يف بدنه ونفسه وعقله وسلوكه وعالقته ابلبيئة احمليطة به ،وختتلف هذه
* ابحث.
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اآلاثر من مادة إىل أخرى وتتفاوت يف درجات خطورهتا ،ولكن ميكن إمجاهلا يف اخلمول ،والكسل
وفقدان املسؤولية ،وجلب والتهور ،والتسبب يف حوادث مرورية وإصاابت عمل ،وجتعل املدمن
قابالً لألمراض النفسية والبدنية والعقلية .وقد يصاب بفقدان املناعة إذا استخدم حقنا ملوثة أو
مستعملة ،والشعور ابلقلق وانفصام الشخصية ،إذ تؤدي بعض املخدرات إىل تغيريات حادة يف
املخ .وتؤدي املخدرات إىل جمموعة من الكوارث على الفرد ،مثل :تفكك األسر ،واهنيار العالقات
األسرية واالجتماعية ،والعجز عن توفري املتطلبات األساسية للفرد واألسرة ،ويقع املدمن غالباً حتت
أتثري الطلب على املخدرات يف جرائم السرقة والرتويج والسطو والقتل والقمار والديون ،فهي ظاهرة
ذات أبعاد تربوية واجتماعية وثقافية ونفسية وجمتمعية ودولية.
موطن انتشار املخدرات
تظهر تقارير 1األمم املتحدة واجلهات الرمسية أن انتشار املخدرات وإنتاجها يغطي العامل
كله فقد سجل انتشاره يف  170بلداً وإقليماً فالكوكايني يف القارة األمريكية ،واحلشيش واألفيون
واملنشطات يف آسيا وأورواب ،ويزرع احلشيش وينتج يف أفغانستان وابكستان ،وبكميات أقل بكثري
يف مصر واملغرب وتركيا ،ويزرع الكوكايني وينتج يف أمريكا الالتينية وخباصة يف كولومبيا ،وتقدر
املضبوطات من املخدرات بني  20-30%من الكميات اليت توزع يف األسواق؛ وهذا مؤشر على
مدى جناح جهود مكافحة املخدرات.
الوضع القانوين للمخدرات
ويف شأن التعامل القانوين مع متعاطي املخدرات ميكن القول إن العراق ما يزال يتعامل مع
ملف املخدرات من وجهة نظر أمنية حبتة ،وهو من الدول اليت تعد املتعاطي متهماً ،ويف املقابل
فاجلهود األخرى تكاد تكون معدومة!
وتصل عقوابت االجتار ابملواد املخدرة يف قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية العراقي
رقم  50لسنة  2017بني  5-15سنة ،وقد تصل إىل املؤبد لكبار التجار .أما ابلنسبة إىل
متعاطي تلك املواد ،فتصل العقوابت إىل السجن ملدة ال تقل عن سنة واحدة ،وال تزيد على ثالث
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للمخدرات لعام  2020الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية.
.1التقرير العاملي ُ
.2للرجوع اىل النصوص القانونية اخلاصة ابلعقوابت اجلزائية ينظر املواد ( )33_28من قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات
العقلية العراقي النافذ رقم  50لسنة .2017
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سنوات ،وغرامة مالية ال تقل عن مخسة ماليني دينار ،وال تزيد على عشرة ماليني .وللمحكمة بدالً
من فرض العقوبة املنصوص عليها يف القانون أن تودع من يثبت إدمانه يف املؤسسات العالجية أو
مراجعة عيادات نفسية واجتماعية.
وعلى الرغم من إعطاء القانون احملاكم حق إلغاء العقوبة واالستعاضة عنها ابإليداع يف
مصحات عالجية ،فإن عدداً ال يستهان هبم من املتعاطني يتخوفون من تسليم أنفسهم نتيجة
ضرورة مرورهم ابإلجراءات القانونية والتعامل مع متعاطي املخدرات بوصفهم جمرمني وليسوا ضحااي،
وهذا ميثل أحد أكرب العوائق إليهم من مراجعة مصحات التأهيل خوفاً من املالحقة القانونية.
وقد أثبتت التجربة العملية أن املعاجلة األمنية وحدها لقضية املخدرات غري جمدية ،ذلك
أن اتريخ املخدرات يوضح أن تعاطيها هو جتربة بشرية قدمية ويرتبط يف كثري من األحيان بثقافة
الناس واجملتمعات والعادات والتقاليد ،وكما أن تعاطي املخدرات وإنتاجها وتسويقها منظومة
أو شبكة من العالقات تعتمد على الظروف والعرض والطلب ،فإن عالج املشكلة جيب أن يتم
بطريقة شبكية تستهدف اجملتمعات والتجارة والعرض والطلب ،فيبدأ العالج بتخفيف الطلب على
املخدرات وابلتوعية ومعاجلة أسباب اإلدمان االقتصادية واالجتماعية.
عزوف املدمنني عن مراكز التأهيل
وعلى الرغم من انتشار تعاطي املخدرات يف العراق بنحو واسع ،لكن ال توجد أرقام رمسية
دقيقة فيما يتعلق بكمية املتعاطني ،وهذه النسبة ختتلف من حمافظة إىل أخرى ،ونتيجة للمساءلة
القانونية اليت قد يتعرضون هلا ،يفضل معظم املتعاطني عدم الذهاب إىل مصحات العالج ،كل
ذلك دفع منظمات حقوقية ومؤسسات رمسية إىل رفع توصيات عدة للحكومة العراقية إبلغاء
العقوابت على املتعاطني لتشجيعهم على تسليم أنفسهم إىل مراكز التأهيل.
وفضالً عن العقوابت القانونية فإن الوصمة االجتماعية تعد الرادع األكرب أمام املدمنني من
اللجوء حنو املؤسسات الطبية لعالج إدماهنم ،حيث إن عدداً من املدمنني ال يتلقون العالج نتيجة
اخلوف من العقوابت اجلزائية اليت تواجه املتعاطي على فرض -كما ذكوان -أنه مذنب يستحق
العقاب بغض النظر عن اعتباره ضحية من عدمه.
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وكذلك تعد أهم الثغرات يف معاجلة مشكلة املخدرات ،هي افتقار البالد إىل مؤسسات
التأهيل الصحية والنفسية للضحااي والتعامل معهم كمجرمني ،ما يدفعهم إىل اخلوف وعدم اللجوء
إىل املؤسسات الصحية إبرادهتم ،إال بعد إلقاء القبض عليهم من اجلهات األمنية ،ألن املتعاطي يعد
جمرماً يف نظر القانون ،ومن مث تقرر احملكمة إيداعه يف املؤسسات الصحية من عدمه.
قانون املوازنة اجلديد وأتثره على املخدرات
أقر الربملان العراقي قانون املوازنة االحتادية لسنة  2021بعد أشهر من التعطيل؛ بسبب
فقرات خالفية كادت أن تؤدي إىل صراعات سياسية ،وتضيف املزيد من التعقيد إىل املشهد
السياسي يف البالد ،وما يهمنا هبذا الصدد هو فرض الضرائب على السكائر واخلمور حيث
نصت املادة  18اثلثاً من قانون املوازنة االحتادية ،على أنه (على وزارة املالية أصدار طابع ضرييب
مبعايري ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة ( )100%واملشروابت
الكحولية والروحية بنسبة ( ،)200%على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من
تلك املفردات ،لتجيب من مستوردي هذه البضائع).3
بال شك أن هذه الضرائب سوف تدعم الدولة يف تعظيم اإليرادات والسيما أهنا يف حالة من
العجز املدقع ،لكن عند التمعن يف قرار فرض الضريبة على السكائر واخلمور جند عليها عالمات
استفهام وأبعاد اجتماعية أكثر ضرراً من العجز واملوازنة فكان األجدر من املشرع أن يفهم الفلسفة
االجتماعية هلذه اجلزئية اخلطرية قبل اقرارها.
حيث إن فرض ضريبة على اخلمور والسكائر اليت هلا نسبة كبرية من املستهلكني خصوصاً
بني فئة الشباب والذي غالباً ما يكون عاطالً عن العمل4؛ مما يتعذر عليه احلصول هذه املواد؛
بسبب ارتفاع مضاعف يف سعرها نتيجة الضريبة املفروضة على البضاعة.
لكن املشكلة اليت حنن يف صددها أننا نتعامل مع معتادي شرب الكحول والسكائر وبعد
برهة يسرية يصعب عليهم شرائها؛ بسبب التغري الكبري يف االسعار وحمدودية الدخل لديهم ,كل
هذا سوف ينتج عنه اللجوء إىل املخدرات كونه بدائل هلا مقبولية تلقائية ألهنا جتمع بعض املشرتكات
.3قانون املوازنة االحتادية رقم  23لسنة .2021
.4تقرير صادر عن اللجنة الرمسية املشكلة يف جملس الوزراء واخلاصة بدراسة واقع املخدرات يف احملافظات اجلنوبية والذي محل اسم
(مشكلة املخدرات واثرها يف االمن االنساين للمجتمع العراقي).
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فيما بينها منها ذهاب العقل ،والسيما إذا ما كانت األسعار أقل رمبا بكثري من املشروابت بعد
التعريفة الضريبية اجلديدة.
استهداف حمالت اخلمور وسيلة لتنشيط املخدرات
وخري دليل على ما تقدم هو انتشار املخدرات بكثرة يف احملافظات اجلنوبية قياساً ببقية
احملافظات؛ والسبب يف ذلك هو اإلغالق املطبق على مناطق بيع اخلمور يف اجلنوب ،فما زالت
هناك حاالت رصد بني احلني واآلخر الستهداف عدد من متاجر بيع اخلمور ،وهذا العمل الناجم
عن ترهيب حمالت بيع اخلمور يف العراق هبذا الشكل الكبري قد يكون ظاهره حباً ابهلل أو تطبيقاً
للشريعة ،يف حني قد يكون القصد املسترت منه هو؛ من أجل إنعاش سوق املخدرات وجتارهتا اليت
ُّ
تعد مصدر دخل مهم ورئيس للعصاابت.
فال توجد حمال بيع علنية بل يُباع على حني غفلة من أعني الناس وأبسعار مرتفعة قياساً
ببغداد واحملافظات الشمالية؛ كل ذلك دفع الشباب إىل اللجوء لبدائع سهلة التداول سريعة الفعالية
كبرية التخفي والنتيجة أرقام مهولة من التعاطي ،ورمبا كان أحد أسبابه اإلغالق املتعمد حملال
اخلمور.
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