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 المستخلص:  
عبلـ في الحّد من انتشار المخدرات كتعاطيهػا  تناكلت الدراسة دكر كسائل اإل   

في العراؽ  )دراسة ميدانية عن متعاطي المخدرات في مناطق البتاكين كالميػداف  
بغية التركيز على خطػررة تلػا المشػ لة كتهديػد ا      (كباب الشرقي في بغداد 

الفاعل ل ياف المجتمع العراقي ك الرصرؿ إلى نتائج علمية حقيقػة فػي محاكلػة    
عن حلرؿ لتلا المش لة الخطيرة التي تهدد كياف المجتمع كتم ػن الباحػث    للبحث

من تحديد االسباب كالدكافع كراء انتشار المخدرات مع العمل على كشف مخػاطر     
تعاطي تلا السمرـ كآثار ا الصحية كالنفسية كاالجتماعيػة كاالقتصػادية علػى    

ئل االعبلـ الجما يرية في الفرد كاألسرة كالمجتمع ؛فضبل عن البحث في دكر كسا
الحد من انتشار المخدرات كتعاطيها كمدل التأثير الذم احدثته سراء كػاف سػلبا   
اـ ايجابا ك تم ن من الرصرؿ الى نتائج مهمة  حرؿ عدـ قيػاـ كسػائل االعػبلـ    
المختلفة براجبها الحقيقي في الحّد من انتشار المخدرات كتعاطيها في العػراؽ اك  

كسائل االتصػاؿ الػدكر الخطيػر فػي التػركيج لتلػا السػمرـ         ربما كانت لبعض
فيمػا تنػاكؿ الجانػل الميػداني للدراسػة                كانتشار ا بين المدمنين كالمتعاطين . 

)تحليل مضمرف بيانات استبياف متعاطي المخدرات في مناطق البتػاكين كالميػداف   
عػدـ  نتػائج  منهػا   ثم خلص الباحث إلى مجمرعة من ال (كباب الشرقي في بغداد 

قدرة الدكلة على ضبط حدكد ا مع دكؿ الجرار قاد الى ادخاؿ كميات كبيرة من 
المخدرات خاصة من ايراف كسرريا ، مّما جعل العراؽ ممرا آمنا لعبرر المخػدرات  
الى الدكؿ االخرل كالخليج العربي , باإلضػافة الػى ضػعف الرقابػة كالرعايػة      

كعػػدـ متابعػػة االسػػرة لسػػلرؾ اطفالهػػا   االسػػرية كتفشػػي المشػػاكل االسػػرية
فضبل عن  كضع الباحث  ،كصداقاتهم قاد عددان كبيران منهم الى تعاطي المخدرات 

دعا فيها االسرة كمؤسسات الدكلة العراقيػة  الترصيات كالمقترحات من لمجمرعة 
ككسائل االعبلـ المختلفة الى ضركرة االلتزاـ بها بغية معالجػة اػا رة انتشػار    

 رات كتعاطيها في العراؽ .المخد
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Abstract 

 

This is a study of the role of mass media in fighting drugs in Iraq. 

The study is titled “A Field Study of Drugs Addicts in Between, 
Maydan, and Eastern Gate areas in Baghdad.” The study seeks to 
pin point the causes and consequences of drug addiction in Iraq. It 

also tries to uncover its serious dangers on the health, psychology, 

economy of the individual and family and the role of Iraqi mass 

media in fighting this phenomenon. 

The researcher found that Iraqi mass media fails to fulfill its duties 

and responsibilities in fighting drugs spread. Some mass media 

were also responsible for drugs spread in Iraqi society. One major 

cause for this spread of drugs is the failure of the state to secure its 

borders with Iraq and Syria where drugs come from. There is also 

a failure in the ability of the family to control and watch over its 

members. The researcher puts forth some recommendations and 

criteria for Iraqi mass media to fight this serious problem. 
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 مقدمة
لمجتمعات في أثناء األزمات كالحركب إلى ال ثير مػن المشػ بلت   تتعرض ا  

كالظرا ر السلبية ذات التأثير المباشر على الفرد أبرز ا اا رة المخدرات التي 
أخذت تهدد كياف أم مجتمع تنتشر فيه كفي ما يخص المجتمػع العراقػي تحديػدا    

 2003ألمري ي عاـ الغزك ابعد أخذت  ذق المش لة بالتنامي كاالزدياد بش ل خطير 
الذم انع س سلبا على شتى مجاالت الحيػاة االجتماعيػة ، كالسػيما األمنػي الػذم      
اضعف الرادع الرسمي المتمثل بسلطة الدكلة ،مما  يئ األرض الخصبة كالظػركؼ  
المناسبة النتشار المخدرات كتعاطيها ،تلا الظا رة التي أخذت تتفػاقم كتنػذر   

كالسيما الشباب ،مما سيضر بش ل خطير بخطط  مع ،بآثار مدمرة على أفراد المجت
 التنمية الشاملة في العراؽ .

لذا كاف لزكما التصدم لتلا الظا رة االجتماعية الخطيرة بشتى الرسائل 
خاصة الرسائل اإلعبلمية لمػا لهػا مػن دكر فاعػل كمػؤثر فػي مجابهػة انتشػار         

إلعبلـ من خبلؿ برامجها المخدرات كتعاطيها كالتصدم آلثار ا المدمرة ،فرسائل ا
التثقيفية كالتنمرية تستطيع تعميق كترسيخ الثقافة كالترعية لدل الجما ير ضد 

إذ إنها قادرة علػى إبعػاد األشػخاص عػن      ، انتشار المخدرات كتعاطيها بأنراعها
أكساطها كبيئتها السلبية كتهتم بإصبلح مرت بيها كتضع حدا للدكافع التي قػادت  

غماس فيها.فبل بد أف تؤدم كسائل اإلعبلـ الجما يرم دكر ػا فػي   اإلفراد إلى االن
كثائقيا مػن خػبلؿ كسػائل     كإبراز اترضيح أسباب كآثار االدماف على المخدرات 
إلحصائيات التي األرقاـ كالتقارير كااإليضاح معززة بالصرت الصررة كاألفبلـ ك

لظا رة .كما علػى  من شانها تزكيد الجمهرر بالمعلرمات القيمة عن مخاطر تلا ا
كسائل اإلعبلـ إبراز السبل كاإلجراءات لمعالجة حاالت اإلدماف كم افحػة آثار ػا   

مظا ر ا كإبعاد ا التخريبية ؛لهذق الراائف مجتمعة يم ن االعتماد على كسائل ك
اإلعبلـ شأنها شاف المنظمات الح رمية كالشػعبية كالمهنيػة فػي م افحػة انتشػار      

 كانت طبيعتها كحدة خطررتها .  المخدرات كتعاطيها مهما
,افػرد    أقسػاـ أربعػة  كفقان لما تقدـ قاـ الباحث بتقسيم الدراسة على ك       

الثاني يت لم عن اا رة انتشار المخدرات  قسماألكؿ لئلطار المنهجي للدراسة كال
ثار ػا الصػحية   آبأنراعها في العراؽ كأسباب تعاطيها كطرؽ مجابهتها فضبل عػن  

الثالث تناكؿ دكر كسائل االعبلـ قسم ,أما ال االجتماعية كاالقتصاديةكالنفسية ك
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الرابػع الجانػل    قسػم ال خصػص فيمػا   ،محاربة كالحد مػن انتشػار المخػدرات   في 
)تحليل مضمرف بيانات استبياف متعاطي المخػدرات فػي منػاطق    الميداني للدراسة 

إلى مجمرعة مػن  ثم خلص الباحث   (البتاكين كالميداف كباب الشرقي في بغداد 
دعػا فيهػا االسػرة    الترصػيات كالمقترحػات   مػن  فضػبل عػن مجمرعػة     النتائج  ،

كمؤسسات الدكلة العراقية ككسائل االعبلـ المختلفة الى ضػركرة االلتػزاـ بهػا    
 بغية معالجة اا رة انتشار كتعاطي المخدرات في العراؽ .

 طار المنهجي للبحثاإل : كالنأ
 مية البحث العلمػي االكػاديمي جػزء ال يتجػزأ مػن      اف تحديد ا : أ مية البحث

القيمة المعيارية العلمية ،فضبل عن اف ا مية البحث ما تمثله محددات البحث نفسه 
بمعنى اآلليات كالرسػائل التػي تحػدد درجػة ا ميتػه فػي ميػداف البحػث العلمػي          

ة مػن خػبلؿ إبعػاد الظػا ر     جلية؛لذا فاف أ مية البحث أك الدراسة تبدك (1)نفسه
الخطيرة ك تأثيراتها الراضحة على صحة الفرد المتعاطي كالمدمن ب ل تفاصػيل  
حياته ؛ألف آفة المخدرات ليست كليدة اللحظة بػل ناجمػة عػن خبلفػات أسػرية      
كإ ماؿ كاضح من المجتمع كربما عن مشاكل نفسية ؛لذا فاف تلا المش لة قػادرة  

تم معالجتهػا كالتصػدم لهػا    على تف يا العبلقات األسرية كالمجتمعية إذا لػم يػ  
 بالبحث كالدراسة من خبلؿ كسائل اإلعبلـ المختلفة كمؤسسات الدكلة كالمجتمع.

ك ي قضية أك مش لة يم ن إدراكها أكيتم مبلحظتها كيحيطها نػرعي   مش لة البحث:
. لذا يرل الباحث إف  نػاؾ نػرع   (2)من الغمرض كتثير أسئلة تحتاج إلى إجابات 

مخػاطر  لدة أك اإل ماؿ من قبػل الدكلػة كمؤسسػات المجتمػع     من التغطية المتعم
انتشار المخدرات في العراؽ التي بدأت تتفاقم بعد انهيػار سػلطة الدكلػة إبػاف     

. فضبل عن عدـ الجدية في كضع حلرؿ ناجحة 2003االحتبلؿ األمري ي للعراؽ عاـ 
أكسػاط   لمعالجة مش لة انتشار المخدرات كتعاطيها التػي أخػذت باالنتشػار بػين    

 رازم خطررة المش لة كتداعياتها .ال تاألطفاؿ  كالشباب مع تغطية إعبلمية 

بما إف البحث العلمي  ر نشاط مػنظم ك ػادؼ   فبلبػد مػن قيػاـ       أ داؼ البحث:
لػذا حػدد   (3). الباحث بتحديد األ داؼ التي يرمي إلى تحقيقها عن طريػق بحثػه  

 الباحث ا داؼ بحثه ب:
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رامل التي دفعت األشخاص إلى تعاطي المخدرات.فضػبل  ال شف عن األسباب كالع -1
عن البحث في طرؽ انتشػار كترزيػع كالتػركيج لتلػا السػمرـ بػين أكسػاط        

 باب.شال
 ال شف عن دكر كسائل اإلعبلـ في م افحة انتشار المخدرات كمعالجتها. -2
البحث عن التأثيرات كاإلضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات كمحاكلػة كضػع    -3

 لها.المعالجات 
تسعى البحرث اإلعبلمية إلى كصف كامػل كدقيػق للمشػ لة كجمػع      منهج البحث:

البيانات الضركرية فيها كما إنها تسعى إلى تحليلهػا بػأكبر درجػة  مم نػة مػن      
صػفية ك ػر يمثػل أساسػا البحػرث      ركيعد  ذا البحث مػن البحػرث ال   . (4)الدقة

بطة بالدراسة كما يتعلػق  اإلعبلمية الذم يحاكؿ تسجيل الرقائع كالظرا ر المرت
كما تحمله من مخاطر صػحية علػى األشػخاص    كتعاطيها بمش لة انتشار المخدرات 

األنسل لمرضرع الدراسة كرنه  ألنهاستعمل الباحث المنهج المسحي  لذاالمتعاطين.
 .(5)قادران على تقصي المشاكل االجتماعية كدراستها كتحديد تأثير ا على المجتمع

الفركض بمثابة القاعدة المرضرعية المنظمة التػي تجعػل    تعد : فركض البحث
من المم ن انتقاء الحقائق األساسية البلزمة لحل المش لة بعناية ، كعدـ الرقػرع  

                                                                 لذا حدد الباحث فركض بحثه ب: (6)  .في دكامة جمع حشد من البيانات ببل  دؼ
ضعف دكر كسائل اإلعبلـ المقركءة كالمسمرعة كالمرئية في مراجهػة مخػاطر    -1

 انتشار المخدرات كتعاطيها في العراؽ.
إ ماؿ مؤسسات الدكلة المختلفة لدكر ا في معالجة مش لة انتشػار المخػدرات    -2

 كتعاطيها .

 اغلل المتعاطين من األطفاؿ كالشباب من فئة الذكرر. -3
 : المفا يم كالمصطلحات

المخدرات لغة: ي كلمه مشتقة من الخدر ك ي ستر يمد للجارية في ناحية البيت 
كالمخدر كالخدر )الظلمة( كالخدر من الشرب كالدكاء  ر فترر اك ضعف يعترم 
الشارب .اما اصطبلحا  ي المادة التي يؤدم تعاطيها الى حالػة خػدر جزئػي اك    

. كمػا  (7)ا بالنشرة كالسعادةكلي مع فقداف الرعي كتعطي  ذق المادة شعررا كاذب
تأتي مفردة المخدرات في معجم الرسيط بمعنى )خػدر(ام الفتػرر اك االسػترخاء    

 (8)كيقاؿ خدر جسمه من الشراب كخدرت يدق اك رجله .
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تعنػي جر ر)مػادة( تسػتخدـ إلغػراض طبيػة       drug) كفي اللغة االن ليزيػة ) 
بليػا اك االعضػاء عنػد    بمفرد ا اك بخلطها كتعمل على ارباؾ حالػة كايفػة الخ  

اما في الفقه االسبلمي :قاؿ االماـ السر خسي في المبسرط )في  . (9)ال ائن الحي
ذ ل عقله فبل الفقه الحنفي(اف البنج ال باس به عند تداكم الناس ، اما اذا كاف يي

استخداـ البنج كاألفيرف لئلغراض الطبيػة فقػط اال    ازجأاذ  ،ينبغي اف يفعل ذلا
 (10). س ر منه ألم غرضانه يحرـ ال

  الدراسات ألسابقة :
)آفة المخدرات كسبل مجابهتهػا عبػر    (11)دراسة مؤيد خلف حسين المرسرمة  -1

كسائل االعبلـ ( ك ي دراسة مقدمػة فػي النػدكة العلميػة ل ليػة االداب فػي       
ك ػػي بعنػػراف )سػػبل مراجهػػة كمعالجػػة تعػػاطي  2009عػػاـ  جامعػػة االنبػػار

بعدـ كضػرح فػي الػدكر الػذم تؤّديػه       تتمثلحثه المخدرات(ككانت مش لة ب
كسػػائل االعػػبلـ المختلفػػة فػػي مراجهػػة تفشػػي اػػا رة تعػػاطي المخػػدرات  
كمحاربتها في المنطقة العربية كحدد عددان مػن اال ػداؼ التػي ركػزت علػى      
البحث في سبل مراجهة تعاطي المخدرات من خبلؿ كسائل االعػبلـ ،فضػبل عػن    

لمهمػة التػي يػتم تعاطيهػا.كافترض اف كسػائل      محاكلة ال شف عن االنراع ا
االعبلـ العربي لم ت ن فاعلة كجادة في مراجهػة اػا رة انتشػار كتعػاطي     
المخدرات كبالفعل ترصل الى تلا النتيجة في نهاية بحثه ، فضبل عػن عػدد   
كبير من النتائج االخرل التي تشير الى ضعف الرقابة الح رمية في مراجهػة  

عن انعػداـ دكر مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي  ػذا        فضبل،  تلا الظا رة 
 الجانل.

)االستخداـ غير المشػركع  للحبػرب    (12)دراسة رباح مجيد الهيتي المرسرمة  -2
ا الحبػرب ،  المخدرة( ك ي دراسة ميدانية على مجمرعة من المتعاطين  لتلػ 

حاكؿ الباحث من خبللها البحث في مش لة تفػاقم تعػاطي الحبػرب المخػدرة     
الح ػرمي لتلػا    كإ ماؿ الجانل 2003بعد االحتبلؿ االمري ي  في عاـ  العراؽ

عن ا م االسباب كالعرامل التي تدفع االشخاص الػى    شفالظا رة .محاكال ال
التعاطي ككيفية انتشار تلا المش لة كعمل على تحديد ا داؼ بحثه من خبلؿ 

نتشػار ا  بياف مخاطر كإضرار تلا الظا رة مع التعرؼ على اساليل كطرؽ ا
هلرسػة التػي   مكعمل على تحديػد ال ثيػر مػن انػراع الحبػرب المخػدرة كال      
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يتعاطا ا عدد كبير من المدمنين من خبلؿ دراسة ميدانية أجرا ا علػى عػدد   
من الدراسات الرصػفية .بػالرغم مػن      تهمنهم في العاصمة بغداد ككانت دراس

ائج تشػير الػى   انه لم يحدد فرضية لبحثه إال انه تم ن من الرصرؿ الى نتػ 
عدـ قدرة الدكلة بمؤسسػاتها المختلفػة فػي الحػد مػن انتشػار المخػدرات        

 كتعاطيها في العراؽ. 
)دكر االعػبلـ الفلسػطيني فػي     (13)دراسة طلعت عبد الحميد عيسى المرسرمة  -3

ترعية الشباب الجامعي بآفة المخدرات (  ك ػي دراسػة مقدمػة فػي مػؤتمر      
ي جامعػة الزرقػاء اال ليػة فػي االردف     الشباب الجامعي كآفػة المخػدرات فػ   

.كتتمثل مش لة الدراسة في غياب دكر المؤسسات االعبلمية كمنظمات المجتمع 
 .ة الشباب الجامعي من مخاطر انتشار كتعاطي المخدرات ترعيفي 

)المخػدرات      (14)دراسة سيركاف كامػل علػي ك انػرر جميػل بنػي المرسػرمة        -4
تناكلت تأثير المخدرات على  ك ي دراسة 2004كتأثير ا على المجتمع ( عاـ 

المجتمع العراقي كركزت الدراسة على االثار النفسية كالصحية كاالجتماعيػة  
لتعاطي المخدرات في العراؽ كالرطن العربي ،خاصة بعد االحتبلؿ االمري ػي  

 .كتمثلت المش لة في مدل الخطررة ال بيرة ألثػار المخػدرات  2003للعراؽ في 
 يها في العراؽ كالمنطقة .بعد تفشي تعاط

)تعاطي الحبرب المخػدرة كعقػاقير    (15)دراسة افراح جاسم محمد المرسرمة  -5
الهلرسػػة ..عراملهػػا كأثار ػػا ( ك ػػي دراسػػة ميدانيػػة علػػى مجمرعػػة مػػن 
المتعاطين  لتلا الحبرب ، حاكلت الباحثة مػن خبللهػا ال شػف عػن مشػ لة      

كاثػر   2003ؿ االمري ي  عػاـ  العراؽ بعد االحتبلفي تعاطي الحبرب المخدرة 
ذلا التعاطي على المنظرمة االجتماعية ،فضبل عن االثار النفسػية كالصػحية   

 .على االشخاص المتعاطين 

)تفعيػػل االدكار التعليميػػة كالبحثيػػة  (16)دراسػػة حػػاتم خزعلػػي المرسػػرمة  -6
كاالجتماعية في حماية الشباب الجامعي من اخطار المخدرات ( ك ػي دراسػة   

 اال لية المخدرات في جامعة الزرقاء كآفةفي مؤتمر الشباب الجامعي مقدمة 
.كتتمثػل مشػ لة الدراسػة فػي ضػعف دكر المؤسسػات التعليميػة        في االردف 

كالتربرية كمنظمات المجتمع المدني العربية في حماية الشباب الجامعي مػن  
مخاطر انتشار كتعاطي المخدرات ،فضبل عن ضعف دكر كسػائل االعػبلـ فػي    

 . ذا الجانل 
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( المخدرات كأثار ا النفسية كاالجتماعية) (17)المرسرمة ابتساـ نررمدراسة  -7
جػرائم  ك ػي بعنػراف )   لبيػت الح مػة  ك ي دراسة مقدمة في الندكة العلمية 

ك ػي دراسػة علميػة     2014عػاـ   (المخدرات في العراؽ كأثار ػا االجتماعيػة  
مػدة التػي تلػت احػتبلؿ     تناكلت مش لة تعاطي المخدرات في العراؽ خػبلؿ ال 

العراؽ كركزت على االثار االجتماعية التي خلفتها تلا االفة الخطيػرة علػى   
المجتمع العراقي.ككانػت مشػ لة البحػث تتمثػل فػي صػعربة تحديػد االثػار         

 االجتماعية لتعاطي المخدرات على المدل القريل.
 

ة الحصػرؿ  تمثلت في كيفيػ  الباحث ال ثير من الصعربات  كاجه صعربات البحث:
في عدد من مناطق بغداد   على المعلرمات كاستقصاء اراء )المتعاطين كالمدمنين (

كذلا لخطررة تلا االماكن ؛ فضبل عن خطررة التعامل مع المتعاطين انفسهم مما 
الى اجراء مقاببلت شخصية كطػرح اسػئلة االسػتبياف اك االستقصػاء      الباحث اضطر

كحياة  ة الباحثت ككاف لذلا خطره على حياشخصيا لضماف الحصرؿ على المعلرما
ا الى مراقف محرجه كخطيرة في اغلػل  هم)الدليل (مما عرض هالشخص المرافق ل

 مراحل اجراء المقاببلت.
تتخذ  ذق الدراسة مجػاالت عػدة فػي تعاطيهػا مػع       حدكد البحث كمجاالته :

كالحد مػن  دكر كسائل اإلعبلـ في معالجتها كمرضرع انتشار المخدرات كتعاطيها 
مخاطر ا كتتمثل في المجاؿ الم اني أك الجغرافي للبحػث كالمتمثػل فػي مدينػة     
بغداد كرنها العاصمة كاف اغلل الدراسات تشير إلى أنها تتبرأ المركز األكؿ بين 

، اما المجاؿ الزمني فيتمثل بشهرم تشػرين   المدف العراقية في انتشار المخدرات
ضبل عن المجاؿ البشرم المتمثل بجمهرر المتعاطين . ف2015االكؿ كالثاني من العاـ 

 كالمدمنين على المخدرات في بعض مناطق العاصمة بغداد.
يتمثل مجتمع البحث أك الدراسػة باألشػخاص المػدمنين     مجتمع البحث كعينته :

كالمتعاطين للمخدرات في بعض مناطق العاصمة بغداد )البتاكين ،الميػداف ،بػاب   
 ،ية الحصرؿ على البيانات المطلربةببلت الشخصية معهم بغالشرقي(من خبلؿ المقا

(شخص ممن يتعػاطرف أنػراع   120بعد ا اختار الباحث العينة بصررة عمديه بلغت)
 عّدة من الحبرب المخدرة كغير ا.
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 دكات البحث اك الدراسةأ
استعمل الباحث استمارة االستبياف )االستقصػاء( ك ػي كاحػدة مػن     االستبياف :  -1

ث العلمي التي يلجأ إليها في الغالل للحصرؿ على معلرمات كبيانػات  أدكات البح
كحقائق مرتبطة براقػع معػين  كغيػر مدكنػة فػي السػجبلت أك اإلحصػائيات        

التي شملت البيانات عن مادة  فقاـ الباحث بتصميم استمارة الفئات .(18)الرسمية 
ن كسػجل  كفئات ككحدات التحليل كقاـ بطرح االسػئلة بنفسػه علػى المتعػاطي    

البيانات صرتيا كعدـ ترزيع االستمارة الررقية ؛الف طبيعػة العينػة فرضػت    
 . عليه ذلا

ك ر ليس منهجا قائما بذاته إنما أسػلرب اك أداة أك طريقػة                                                            تحليل المضمرف : -2
ر منهج مت امل ك ػر مػنهج   يستعملها الباحث ضمن أساليل كأدكات أخرل في إطا

المسح ،كقد تطرر استعماؿ تحليل المضمرف كتطبيقاته في الدراسات اإلعبلمية  
من مرحلة التركيز على  دؼ التحليل الرصفي للمحترل  الى مرحلة ال شف عن 

 (19) .المعاني ال امنة
يعرؼ صدؽ التحليل بأنػه )مبلئمػة طريقػة البحػث أك اسػلرب       صدؽ التحليل : -3

باستخبلص النتائج المطلربة ، كبغيػة تحقيػق المرضػرعية فػي تحليػل      القياس 
 (20)  .المحترل ينبغي اف ي رف معرالن على نتائجه ,أم ت رف نتائجػه صػادقة (  

كألجل التحقق من صدؽ التحليل تم عرض ما تم استخراجه من الفئات الرئيسػة  
لبدء بعمليات اكبعد صياغتها بش ل مختصر )*(على مجمرعة من األساتذة الخبراء

 . التحليل البلحقة  لتقريمها كتصريبها فتمت المرافقة عليها كاعتماد ا
تهدؼ عملية الثبات الى التأكد مػن كجػرد درجػة عاليػة مػن       ثبات التحليل : -4

 (21) االتساؽ بالنسبة للبعدين اآلتيين :
االتساؽ عبر الباحثين القائمين بالتحليل : بمعنى ضركرة ترصل الباحػث الػى    -أ

 نفسها على المضمرف نفسه .ككحدات التحليل نتائج نفسها ،بتطبيق الفئات ال

االتساؽ عبر الزمن : بمعنى اف يحصل الباحث المحلل على النتػائج نفسػها اذا    -ب
طبق الفئات نفسها على المضمرف نفسه  لمػدد متباعػدة أك مختلفػة ؛ لػذلا     

 ليل بغيػة الرصػرؿ  استعمل الباحث كبل الطريقتين بعد االنتهاء من عملية التح
. اكبر كأدؽ الى مصداقية
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: دكافع تعاطي المخدرات كأسباب انتشار ا كتأثير ا على صحته  ثانيان
 الفرد كالمجتمع .

كّل ما يخص المخدرات منذ بداية انتشار ا في العراؽ كما  مرضرعيتناكؿ  ذا ال
المخدرات المنتشرة بين صفرؼ المتعاطين ؛ فضػبل عػن تػأثير    يركز على أنراع 

تلا اآلفة الخطيرة علػى صػحة كسػلرؾ اإلنسػاف المتعػاطي كآثار ػا النفسػية        
كاالجتماعية كاالقتصادية على المجتمع الذم تنتشر فيه تلػا السػمرـ خصرصػا    
المجتمع العراقي الذم تح مه منظرمػة اجتماعيػة كتسػيرق مجمرعػة مػن القػيم       

 ادات كالتقاليد كالسلركيات الصارمة التي تعرد لقػيم عربيػة كإسػبلمية  ؛   كالع
 لذلا سنسلط الضرء على تلا المحاكر بتفاصيلها .

 .  في العراؽكتعاطيها بداية انتشار المخدرات 
لم ي ن العراؽ يعرؼ المخدرات من قبل ك ي غريبة على مجتمعة طراؿ عقرد     

فبعد احتبلله من أمري ا أصبح العػراؽ ارضػان    ، مضت كل ن سرعاف ما تبدؿ الحاؿ
خصبة ك محطة لعبرر المخدرات من الدكؿ المجاكرة إلى الدكؿ األخرل ،فأصبحنا 

 ميػات  كاالتجار بها بيركج لتلا المخدرات علنا برغم خطررتها نسمع كنرل من 
كبيرة عبر المطارات كالمػرانئ كالمنافػذ الحدكديػة ك ػذا كحػدق يحتػاج إلػى        

إحصائيات ؛ فضبل عن دكر األيادم الخفية التي تعمل على تفتيت كحػدة  دراسات ك
 (22)المجتمع العراقي بهذق اآلفة الخطيرة .

ازداد في االكانة االخيرة خطر المخدرات في العراؽ بعػد اف اصػبحت الػببلد         
ممرا كمنتجا لها ، بحسل ما اكدت تقارير كزارة الداخلية العراقيػة اف  العػراؽ   

صدران رئيسيان إلنتاج المخػدرات كتصػدير ا إلػى دكؿ الجػرار مػن خػبلؿ       أصبح م
زراعتها في عدد من المحافظات العراقية ، بعد أف كانت الببلد ممػران لنقلهػا مػن    
الدكؿ المنتجة إلى الدكؿ المستهل ة لها. كإف  االنفبلت األمني الذم شهدق العراؽ 

تعاطي كتجػارة المخػدرات فػي     كاف االنطبلقة الحقيقة لتنامي اا رة 2003بعد 
. كما أكضح التقرير : أف كزارة الداخليػة  2009الببلد ، كالتي ازداد شيرعها عاـ 

اكتشفت عددان من االماكن التي تزرع فيها المخدرات بالمحافظات التي تشهد كضعا 
ذم قػار ، إذ تػم ضػبط    اك حتى المستقرة مثل امنيان ساخنان ، مثل نينرل كديالى 

مػن جنسػيات    القاء القػبض علػى  تة تسمى )الداتررة(. كأف  الرزارة مزارع لنب
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أف ي ػرف  ػؤالء    فضػبل عػن  مختلفة في العراؽ لهم عبلقػة بتجػارة المخػدرات     
 (23) .لين عن ادخاؿ المراد إلى العراؽئراألشخاص المّرردين األساسيين المس

ر المخػدرات  االحتبلؿ  االمري ي للعراؽ في انتشػا  ت الظركؼ التي تلتأسهمك   
بش ل كبير ، اذ تشير أغلل البحرث كالدراسات بأف ال ثير من المدمنين يعػانرف  
من مشاكل التف ا االسرم , كفقدانهم لؤلبرين أك أحػدا ما.كما اف اغلػل حػاالت    

تعيش تحت خط الفقر أك العرائل التي تعػيش  التي االدماف تحدث ما بين العرائل 
فػي مدينػة بغػداد علػى      2009ة أجريػت عػاـ   ففي دراس حياة البذخ كاإلسراؼ ,

من تلا الحقائق التي أاهرتها الدراسة ف( مدمن , ترصلت الى نتائج غريبة 500)
% من المدمنين )العينة( من عرائػل فقيػرة جػدا تعػيش دكف خػط      65اف نسبة 

% من العينة من العرائل الغنية التي تعػيش حيػاة الرفا يػة    30الفقر فيما كاف 
اف الفقر كالحرماف يدفع بهؤالء األطفاؿ كالمرا قين الى اللجرء ك ذا يدؿ على 

التي يعيشرنها كالهركب من الراقع المرير  قاسيةالى المخدرات لنسياف الحياة ال
في مجتمعهم .ك ذا بدكرق يدفعهم الى ارت اب جرائم افضع مػن ذلػا كالسػرقة    

ة الثانيػة فػأف   كالقتل بغية الحصرؿ على الماؿ لشراء المخػدر .امػا فػي الحالػ    
سبل حالة باكقات الفراغ الطريلة كحالة االشباع كالحصرؿ على كل شيء كالملل 

الػى  دفعهػم  ممػا  الكتفاء كالتربية الخاطئة كالرغبة في الحصرؿ على كل شيء ا
 تالى اللجرء الى تعاطي المخدرات . فقد بلغ قادتهماالصابة باضطرابات نفسية 

 14عػاـ ك 30_14% بػين  30ك عػاـ 12% دكف 56لمدمنين في العينػة  نسبة اعمار ا
 (24) عاـ.40%أكثر من 

% مػن  10الدراسات الصادرة عن االمم المتحدة اف دكؿ العبػرر تسػتهلا    كأثبتت
دكالن تنتجهػػا كدكالن تمػػر عبر ػػا كدكالن   نػػاؾ المػػراد التػػي تمػػر بهػػا ، إذ إف

كالنصػف   تستهل ها. كتقسم المخدرات من حيث طبيعتها كمصدر ا الػى الطبيعيػة  
صناعية كالصناعية ، فضبل عن المؤثرات العقلية ، ك ي اكثػر اسػتهبلكان كركاجػان    
كاتجاران على اعتبار اف حيازتها غير معلرمػة لػدل الجهػات االمنيػة اك المهتمػة      

اف العراؽ يترسط دكالن  ت الدراسةكبين .بضبطها على سبيل المثاؿ مادة ال ريستاؿ
                                                                                      (25) .كالمؤثرات العقليةتنتج كدكالن تستهلا للمخدرات 

كتفيد التقارير الرسػمية بػأف عػدد المتعػاطين كالمتػاجرين كالمػركجين           
(شخصػا ، اال اف  321كػاف ال يتجػاكز )   2003عاـ  العراؽكالمهربين للمخدرات في 
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شخصا ليتحرؿ العراؽ من معبػر   (1415)الى  2009امت حتى كصلت عاـ اعداد م تن
المخدرات كتجارتهػا فػي    تعاطيلهذق المراد الى منتج كمصدر لها.ك إّف اا رة 

الببلد ، تنامت بش ل كبير ك ازداد شيرعها.ككشفت الهيئة الرطنية العليا لم افحة 
علػى المخػدرات فػي     (اآلؼ حالة ادماف مختلفػة 7المخدرات عن كجرد اكثر من )

العراؽ. كقاؿ عضػر جمعيػة االصػبلح لم افحػة تعػاطي المخػدرات كالمسػ رات        
اف اكثر حاالت تعػاطي المخػدرات سػجلت فػي      ))كالمؤثرات العقلية عمر محمد 

بغداد كالحلة ككرببلء ككاسط فيما تم اكتشاؼ حاالت لتعاطي المخدرات في احدل 
 (26). (( مدارس البنات في منطقة المنصرر ببغداد

كمن جانبه ذكر مدير برنامج م افحة المخػدرات بػرزارة الصػحة مشػتاؽ          
طالل : إف معظم المراد المخدرة التي يتم ال شف عنهػا عػن طريػق التقػارير     
السنرية تسمى )بالمراد السرفت( ك ي مراد يسهل الحصرؿ عليها من الصػيدليات  

كاألفيرف كالمررفين يتم ضبط  أف المراد الصعبة كالحشيش (( كأضاؼكالمذاخر. 
معظمها عند نقلها من دكلػة مجػاكرة الػى دكؿ مجػاكرة اخػرل عبػر األراضػي        

أف العػراؽ سيػجل    اضل عبد جابر عضر جمعية )اصحاء( . فيما بين ف))العراقية 
باعتبارق دكلة تخلر من المخدرات ، كل ػن بسػبل تػردم الرضػع      2003قبل عاـ 

دكؿ الجرار ، أصبحت األراضػي العراقيػة ممػران     األمني ، كعدـ ضبط الحدكد مع
لتهريل المراد المخدرة التي تنطلق من أفغانستاف ، التي تصنع المخدرات بنسػبة  

: اف دكؿ الجرار  كأضاؼنحاء العالم. أ% مركرا بإيراف كالعراؽ ثم الى بقية 90
ايراف  اف بعضها يعد مصدرا لها مثل ،إذاسهمت بركاج تجارة المخدرات في العراؽ 

اذ تمػر  ػذق المخػدرات     ، كدكؿ اخرل تعد مستهل ة لها مثل ال ريت كالسعردية
 (27)عبر العراؽ لضعف االجراءات االمنية على حدكدق.

كأكضػػحت تقػػارير مديريػػة التحقيقػػات الجنائيػػة بػػرزارة الداخليػػة :  أف    
مل ػة  ال ميات األكبر من  ذق المخدرات تذ ل إلى دكؿ الخليج كفػي مقػدمتها الم  

العربية السعردية ، بعد تهريبهػا عبػر األراضػي العراقيػة  .  كأف   الجهػات      
المختصة في كزارة الداخلية العراقية أتلفت في السنرات الثبلث الماضػية كميػات   

كغػم مػن مػادة الحشيشػة ،      (1011)بلغػت  كالتػي  كبيرة من المخدرات المصادرة 
رف ، كاعتقلت عػددا كبيػرا مػن    كعشرة كيلرغرامات كنصف ال يلر من مادة األفي

تجار المخدرات ، علما بأف القانرف العراقي ينص على عقربة اإلعداـ فيما يخص 
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قضايا االتجار بالمخدرات.كعن أ م المناطق التي تنتشر فيهػا عمليػات تهريػل    
المخدرات ، كشف التقارير :  اف المناطق الحدكديػة تعػد المصػدر الػرئيس       

بيرة مػن المخػدرات فػي البصػرة كميسػاف  ككاسػط       عن ضبط كميات ك تكتحدث
                                                 (28) كالسماكة ككرببلء إضافةن إلى مناطق في ديالى.

كبّين عضر منظمة )عراقيرف( فاضل عباس : اف االنفبلت األمني الذم شػمل      
د الحدكد معها لمسافة تصل الحدكد مع دكؿ الجرار ، بما في ذلا إيراف التي تمت

كيلرمتران ، السبل الرئيس كالمباشػر فػي انتشػار اػا رة التجػارة       (1350)إلى 
بالمخدرات اك تعاطيها. كاشار الى اف  ما مرجرد االف  ػر التجػارة بهػا ك ػذق     
الظا رة تعاني منها البلداف ال بيرة كالمستقرة قياسا بػالعراؽ الػذم مػازاؿ ال    

ية في م افحة المخدرات كاالتجار بها. كدعػا الػى ت ثيػف    يمتلا الخبرات ال اف
الندكات كالمؤتمرات التي تتناكؿ مخاطر المخدرات ككذلا كضػع ملصػقات فػي    

                            (29) المدارس كالمقا ي كنرادم الشباب تحذر من مخاطر تعاطي المخدرات .
أثناء البحث في اركقػة مركػز   في فاف االرقاـ الرسمية تبدك أكثر اثارة للرعل 

( 3000االحصاء الطبي لرزارة ألصحة كجدنا احصائيات كزارية تؤكد اف  نالػا ) 
( حالة ادماف لبقية االعمار في العاصػمة   7000( ك )22- 14حالة ادماف من فئة )

، كقد دخلت المخدرات اماكن عػدة مػن بينهػا الجامعػات كالمعا ػد ك       بغداد فقط
(اآلؼ تقريبا. كنستطيع اف 10التجار المركجين للمخدرات ) المدارس. كيقدر عدد

نتبين مدل الخطررة كسرعة االنتشػار مػن قػرار كزارة الصػحة ت ليػف طبيػل       
اكاثنين ل ل مستشفى لمعالجة حاالت االدماف فمنطقة الميداف كسط العاصمة بغداد 

ركػز  تعد مركز تركيج المخدرات االكؿ للشباب في العاصمة ،كما يقػرؿ مػدير م  
، الذم أكد اف  الرقاية ك م افحة االر اب في العراؽ العقيد سالم حسرف التميمي

مرجة ركاج المخدرات أخذت تتفاقم منذ سنتين تقريبا كت بر الى درجػة يصػعل   
تجعل من  ذق السمرـ في متناكؿ االطفاؿ  أسعار ا الرخيصة، خصرصا كاف  كبحها

ة علػى االطفػاؿ كالشػباب كغيػاب     ، كمع انحسار الرقابػة المنزليػ   كالمرا قين
؛ ألف  الرقابة الح رمية عن الشرارع كاألسراؽ فػاف المهمػة تصػبح صػعبة جػدا     

، كمعضبلت أخرل تعرؽ الجهػد الح ػرمي كاألمنػي ،     الفساد االدارم كغياب األمن
ك يضػيف اف منػابع تهريػل    ،ك ذق فرصػة لتجػار المخػدرات كالمػركجين لهػا      

اطنػاف(   3الداخل منها الى العراؽ سنريا قرابة )المخدرات مفترحة كيبلغ معدؿ 
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لبلستهبلؾ المحلي ، كنصفها من حبرب الهلرسة. ك ذا فقط ما يتم ضبطه ، أما ما 
 كاألردفيمر عبر العراؽ فبل يم ن تقدير حجمػه اذ يػتم تسػريبه الػى سػرريا      

 كاالستهبلؾ في العراؽ يتركز في عدد مػن   كتركيا كبلغاريا كالدكؿ الخليجية ،
( جريمػة خاصػة   70مناطق الرسػط كالجنػرب. كفػي كػل عػاـ تحػاؿ قرابػة )       

بالمخدرات الى القضاء العراقي في كل محافظة مع نسل كبيرة لمحافظات الرسػط  
اما مناطق انطػبلؽ المخػدرات فهػي الشػبلمجة كالمحمػرة اإليرانيتػاف        .كالجنرب

المنطقة الممتػدة  الراقعتاف أماـ البصرة كالعزيز كمناطق أخرل مقابل العمارة ك
من شماؿ حدكد العمارة مركرا بحدكد محافظتي كاسط من مهراف كبدرة كالشهابي 

 .(30) .كمحافظة ديالى مع إيراف
كتعد سرريا من اكثر الدكؿ تسريبان للمتسللين فيما يتم تهريل المخػدرات عبػر   

القػبض   ايراف أيضان كأكثر االنراع شيرعان الحشيشة ، كال ي اد يخلر يرـ من القاء
ي محافظػة ميسػاف كحتػى    على مهربين خصرصان في المنطقة الممتدة من العزيز ف

فضبلن عن كجرد خط آخر لتهريػل  ػذق المػادة فػي      منطقة القرنه في البصرة ،
اتجاق النجف اك السماكة ، كمنها الى السعردية كال ريت كاألردف. كقػد شػهدت   

هربين ككميات من المخدرات ل ن األخيرة القاء القبض على مجمرعة من الم فترةال
 (31) .القضاء على  ذا النرع من التهريل يتطلل كسائل كآليات اكثر فعالية

كتشير معلرمات مركػز الرقايػة  أف الحػدكد بػين العػراؽ كإيػراف  ػي برابػة         
المخدرات الى دكؿ الخليج كتركيا كبلغاريا ثم أكركبا كالراليػات ألمتحػدة كاف   

رارب عبر شػط العػرب إليصػاؿ شػحنات المخػدرات الػى       المهربين يستخدمرف الق
لعراقية إضافة الى التهريػل عبػر البػر علػى     االبصرة كمن ثم الى باقي المدف 

االيرانية. بل اف المخدرات انتشرت بين أألطفاؿ خصرصا كاف  - الحدكد العراقية
 ، كتتخذ في العراؽ ممػرين رئيسػين. مافيػا    تجارة المخدرات باتت اكثر تنظيمان

المخدرات اإليرانية كاألفغانية تتخذ من جهة الحدكد الشرقية الرسطى كالجنربية 
ممران يرصلها الى دكؿ الخليج كأفريقيا ألشمالية كتعتمد الحػدكد الشػمالية عبػر    

 (32) .اقليم كردستاف ممران ثانيان في اتجاق تركيا كدكؿ البلقاف كأكركبا الشرقية
  ة تهريػل المخػدرات التابعػة لؤلمػم المتحػدة     المنظمة الدكلية لمراقبأما      

أف العراؽ تحرؿ إلى ممر رئػيس   2007ذكرت في تقرير لها في حزيراف)يرنير( 
لنقل الهيركين المنتج في أفغانستاف كإيراف إلى دكؿ العالم. كيعد معبر ال رامة 
 )بين العراؽ كاألردف( ثالث اكبر المنافذ لتهريل كميات كبيرة من المخدرات الى
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، ككميػات   تأتي المخدرات من دكؿ مجاكرة له لتمر إلى دكؿ أخرل إذ،  األردف
يضػيف التقريػر   فطرؽ التهريػل  عن من البضاعة تجد لها سرقا في العراؽ. أما 

لة عػن تسػهيل أك   ئرمسػ  ةكعشػائري  ةكح رميػ  ةاف  نالا أطرافا عّدة حزبيػ ب
آب  (10) صػدر فػي   التسا ل مع مئات المهربين. كينتقد التقرير قرارا ح رميػا 

( مجرمان من مهربي المخدرات اإليرانيين 442) قضى بإطبلؽ سراح 2006)اغسطس( 
           (33) . كما ينتقد ممارسات اخرل اسهمت في ركاج المخدرات في العراؽ

كيذكر التقرير اف بغداد ككرببلء كالنجف من أ م المدف العراقيػة التػي          
تػأتي عػن طريػق المهػربين القػادمين مػع        ك ا التيتنتشر فيها المخدرات حالي

الزكار اإليرانيين الذين يدخلرف إلى العراؽ،كمعظم عمليات االتجػار بالمخػدرات   
إلى  ذق المدف تتم مع إيراف بش ل خاص، ليصبح العراؽ مػن البلػداف المسػتهل ة    

( 70بش ل الفت. كلم ت ن محافظة كاسط بعيدة من ذلا، اذ اعتقل فيها اكثر من )
(كيلػرغراـ مػن الحشػيش     3900متهمان بتجارة المخدرات كضبطت شحنة تصل الى) 

اما محافظة ميساف ك ػي كاحػدة    .كالهيركين كالمررفين فضبل عن حبرب الهلرسة
تعػاني مػن    فأنهػا ،  من محافظات الجنرب التي تملا منافذ حدكديػة مػع إيػراف   

 ى العيادات الخاصػة للعػبلج  إذ يبلغ عدد الذين ترددكا عل  لمدمنيناارتفاع نسبة 
% من س اف المحافظة بحسل تقػارير دكائػر متخصصػة فػي كزارة     5 من االدماف

، فيما بلغت نسبة المدمنين في كرببلء ممن راجعرا المراكز الصػحية فيهػا    الصحة
 (34).كالمراد المخدرة( منهم نتيجة السمرـ 20(ترفي)970)

 افحة المخدرات في العػراؽ  تقرير جمعية اإلصبلح كالتأ يل لمفيما كشف 
ب التػي تسػببت   كأف عدد الذين يتعػاطرف المخػدرات فػي تزايػد بسػبل الحػر      ب

اإلحصائيات الصادرة عن كزارة الصحة كالتي استند إليهػا  إف كبالفرضى األمنية. 
، 2005في العػاـ    ( ألف عراقي تعاطرا المخدرات24التقرير تقرؿ اف أكثر من )

.  ذا عػدا  2007بينما فاؽ العدد  ذق النسبة للعاـ  2006كتضاعف العدد في العاـ 
 أكد التقرير بأف، ك م عدد ال يستهاف به. ك الذين لم يراجعرا الدكائر الصحية

،  ػػي الحشػػيش كاألفيػػرف كالهيػػركين   المخػػدرات التػػي تنتشػػر بػػين الشػػباب 
ين ، أك المراد التي تستنشق مثل األسيترف   كالغػازكل  كالماريجرانا كال ركايين

، فضػبل عػن العقػاقير الطبيػة المهدئػة كالمخػدرة كحبػرب         كالميث أك ال ػراؾ 
الهلرسة. كتترزع أدكات تركيج السمرـ البيضػاء فػي داخػل العػراؽ بػين تجػار       
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يسعرف الى الربح السهل مستغلين الظركؼ التي يمر بها البلد كضعف األداء األمني 
عملية دخرؿ كتسهل التركيج  يمسا الفساد االدارم بأدكات اخرلفيما ك ألح رمي

المخدرات الى العراؽ من إيراف مقابل عمرالت خيالية ، كما تؤّدم التسهيبلت التي 
  (35) .يقدمها مهربرف محترفرف عبر الحدكد دكران كبيران

دكالرا مػن أمػاكن    ( 30)كتشير التقارير اف سعر غراـ الهيركين الراحد ب     
ين كال رادة كعرصػات الهنديػة   نصرر كالبتاكثر في الحارثية كالمبيع خاصة ت 

كال فاح يتمركز فيها باعة معركفرف يمارسػرف طػرؽ بيػع خاصػة مػع مػرازين       
ال تركنية صغيرة. كفي معظم االحياف تباع في الخفاء ، إذ ت رف الراجهة صرافة 

ك نالػا شػباب يتخصصػرف    « مػن السػما كال ػرزات   »بيع الحلريات خصرصػا   أك
لى ابراب المدارس كفي المقا ي كمحطات االلعػاب كمحػاؿ   ع« البضاعة»بتركيج 

                                                                                                    (36)بيع الخمرر
كيقرؿ الباحث االجتماعي كالمتخصص فػي رعايػة كمراقبػة المػدمنين علػى          

دكترر مرسى علراف اف المقا ي الشعبية كالسػاحات  المخدرات في كزارة العدؿ ال
في الشرارع كعلػى   ، فضبل عن بيعهاكتركيج المخدرات العامة تشهد اا رة بيع 

، كيبت ػر عػدد كبيػر مػن الشػباب خلطػات        االرصفة كفي بعض المجالس العامة
الػى   يلجئػرف كجدت أّف عددان كبيران من الشػباب  ))الدكترر علراف فيؤكدمخدرة. 
،  نراع مختلفة من الحبرب المخدرة كمزجها فػي مشػركب البيػرة كشػربها    طحن ا

 (37) .((كبذلا يحصلرف على مخدر من نرع جديد
كزارة الصحة بدكر ا حصرؿ ارتفاع كبير في حاالت مدمني تعػاطي   كأكدت     

، كيظهػر   الهيركين في ضراحي العاصمة بغداد كمدف اخرل متفرقة مػن العػراؽ  
إذ  ، ة اف  ذق االعداد أقل ب ثير من عػدد حػاالت االدمػاف   تقرير خاص بالرزار

يصعل على الرزارة في ال الرضػع االمنػي المتػد رر الرقػرؼ علػى احصػائيات       
 (30 - 18)( بػين سػن  10(شباب من كل)3اف ) دقيقة للمدمنين ل ن التقرير يؤشر

ي شف التقرير الػذم اصػدرته   كما   .عاما مدمنرف بحسل احصائيات المستشفيات
لرزارة بإشراؼ كتنفيذ مستشفى ابن رشد فػي بغػداد اف حػاالت االدمػاف ازدادت     ا

بنسبة ثبلثة أضعاؼ كأنها باتت اكثر انتشارا كخطررة مع انضػماـ مػرا قين فػي    
( سنة الى فئة المدمنين. كتقرؿ تقارير برنامج م افحة المخػدرات فػي   14سن )

ي المخػدرات كقعػت فػي    كزارة الصحة اف معظم حاالت الرفاة الناتجة عن تعػاط 
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،  محافظة كرببلء تليها محافظة ميساف ثم بغداد كبابل ككاسط كديالى كالمرصػل 
إذ تعمل علػى إتػبلؼ الجهػاز    ،كاف المخدرات اإليرانية أشد أنراع المخدرات فت ا 
اف حػاالت الرفػاة تجػاكزت)    كالعصبي بش ل كامل خبلؿ شهر كاحد من تعاطيها. 

ت الجنربية فقط ناجمػة عػن تعػاطي مخػدرات غيػر      ( مراطنان في المحافظا9037
                              (38) .ية إيرانية المصدرّمسليمة كذات كثافة عالية من السي
 في العراؽكتعاطيها قرانين م افحة انتشار المخدرات 

من الدكؿ التي أكلت مرضرع المخدرات ا مية  يعد إف العراؽ كمنذ نشأة دكلته   
. كيعّد العراؽ قبل عػاـ  1933كاف اكؿ قانرف للمخدرات في العراؽ عاـ ، ك كبرل
من بين الدكؿ الخالية )النظيفة( من المخدرات ، سراء كتجارة اك تعاطو اك  2003

كأصبح العراؽ ممران للمخدرات كمن الدكؿ  2003إدماف إال إف الرضع تغير بعد عاـ 
 ػا عػاـ   أبرزثبلثػة قػرانين    كقد شّرع العراؽ .التي تتداكؿ كتتاجر كتتعاطى

عن المخدرات كالعقربات التي تفرض على المتهمين بهػذق الجريمػة أتعػاطو     1965
ك تركيج كاف المػادة التػي تح ػم  ػذق الجريمػة  ػي المػادة        أ أتجاركانت اـ 

/أكال/ب( تح م كتقضي على كل  ذق الصرر بالعقربات القاسية كالغاية منهػا  14)
 ذق الظا رة كاالتجار بها. كليس فقط انزاؿ الجزاء  تحقيق العدالة في الحد من

بمرت بها كإنما إعادة تأ يله بمصحة عبلجية لغرض منع تد رر الصحة لمػن كػاف   
  (39) .مدمنان عليها

اذ بدأ القضاء  ، اف قانرف العراؽ كافح المخدرات كلم ي افح المؤثرات العقلية   
مزاكلة الصػيدلة كمػن المشػاكل     من قانرف( 51 )ي يف الرقائع على كفق المادة

التي يراجهها المختصرف في م افحة المخدرات  اف جرائم المؤثرات العقلية أكثػر  
تداكالن من المخدرات إذ يعتمد القاضي في تجريم الفعل على التقرير الطبي الذم 
ينص )ال تعّد  ذق المادة من المخدرات( كيطلق سراحه بال فالة اك االفراج ك ذق 

( مػن قػانرف   13ل بالنسبة للعاملين فػي التحقيػق. إذ اف المػادة رقػم )    خيبة أم
 (40)م افحة المخدرات تعطي الرزير صبلحية تعديل المراد المتعلقة بهذق الجريمة 

مػن  ف العػراؽ  اف  ناؾ قصرران بالتشريع فيما يخص  ذق الجريمة برغم أ       
( مػن قػانرف   13ادة )تشػريع المػ  علػى   ( سنة 17الدكؿ النظيفة فاف اكثر من )

م افحة المخدرات لم يتم تعديلها كاقتصر القانرف على م افحػة المخػدرات كلػم    
يشمل )السبلئف ال يماكية( التي أستررد العراؽ منها كميات كبيػرة فػي االكنػة    
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االخيرة إلغراض طبية كحاجة كليات الطل كالصيدلة الى استخدامها في التجػارب  
  (41) .الطبية كالمختبرية للطبلب

 (42).  كتأثيراتها الصحية كالنفسية أنراع المخدرات 

 تعيّد ال حرليات من أقدـ المراد المخدرة التي تعاطا ا اإلنساف ،ال حرليات :  -1
ككانت الصين اسبق المجتمعات إلى معرفة عمليػات التخػدير الطبيعيػة ألنػراع     

اطػا كالقمػح   مختلفة من  األطعمة ،فقد صنع الصينيرف الخمرر من األرز كالبط
تػأثيرق الفسػيرلرجي    أما كالشعير ، ككانرا يطلقرف عليها )جير( ام النبيذ .

دقائق كيترقػف  ػذا    10 - 5تتراكح بين  فيبدأ بعد كصرله إلى الدـ في ميّدة
اإليثيلي(، فالبيرة على سبيل المثػاؿ   التأثير على نسبة تركيز مادة )ال حرؿ
،  20 - 1تركيز ال حرؿ اإليثيلي  نسبة ك ي من أكثر ال حرليات انتشاران ت رف

ك الجن  فإف نسبة اإلثانرف  "أما الخمرر بأنراعها كبخاصة ألريس ي ك الرـ
  .كبذلا ت رف خطررتها أشد 2 - 1 ي 

القنل كلمة التينية معنا ا ضرضاء ،كقد سيّمي الحشيش بهػذا  الحشيش)القنل(:  -2
المخػدرة إلػى ذركة    االسم ، ألف متعاطيه يحدث ضرضاء بعػد كصػرؿ المػادة   

.كمن المادة الفعالة في نبات القنل يصنع الحشػيش،كمعناق فػي اللغػة    امفعرله
يستخرج الحشيش من نبات القنل كله أسماء  العربية )العشل(أك النبات البرم.

كمػػن اآلثػػار  .أخػػرل منهػػا الماريجرانا)الحشػػيش المجفػػف( ك)البػػانجر (  
 -دكار  -دة فػي ضػربات القلػل   زيا - الفسيرلرجية للحشيش آرتعاشات عضلية

 -احتقاف العينين - الصدر -بركدة في اليدين كالقدمين -شعرر بسخرنة الرأس

 . عدـ الترازف الحركي
( م س اف كسػط أسػيا فػي األؼ    اشخالخش) األفيرف أكؿ من اكتشف : أألفيرف -3

كيستخرج األفيرف السابع قبل الميبلد كمنها انتشر إلى مناطق العالم المختلفة. 
كالشػعير   ن العصارة اللبنية لنبات الخشخاش الذم يزرع كسط مػزارع القمػح  م

 35يحترم على أكثر من  ألنهالطبيعية شهرة  ,كييعّد األفيرف من أكثر المهبطات
ك ييعّد األفيػرف مػن أخطػر أنػراع      .مركل كيميائي أ مها المررفين كال ردايين

 -بالجسػد  ح ػة -لجفػرف  ارتخاء ا :اذ يؤدم الى األعراض اآلتية ، المخدرات

اضطراب العػادة   -بالغثياف الشعرر -احتقاف العينين كالحدقة - اصفرار الرجه
 اإلصابة بالز رم. -انخفاض كميات السائل المنرم -النساء الشهرية عند
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األلمػاني سػير تبػرز     ك ر أحد مشتقات األفيرف اذ استطاع العالم : المررفين -4
اإللػه   ق عليهػا  ػذا االسػم نسػبة إلػى     من فصلها عن األفيرف كأطلػ  1806عاـ 

 .مررفيرس إله األحبلـ عند اإلغريق

 1898، اكتشف عاـ  األشد خطررة ك ر أيضان أحد مشتقات المررفين الهيركين: -5
ضمن المػراد المخػدرة    استخدامه كأدرج أسيءكأنتجته شركة باير لؤلدكية ثم 

                                             .الخطررة فائقة
ل نهػا لػم    1887تػم تحضػير ا ألكؿ مػرة عػاـ      ):األمفيتامينات )المنشطات -6

 ، ككثر بعد ، ك سرقت تجاريان تحت اسم البنزكرين1930تستخدـ طبيان إال عاـ 

ككاف الجنرد  .كالمستديرين كالريالين يدرينذلا تصنيع انراعو منها مثل ال ي 
ليراصػلرا العمػل مػن دكف     نهاكالطياركف في الحرب العالمية الثانية يستخدمر

األمفيتامينات ك (43) ل ن استخدامها لم يترقف بعد انتهاء الحرب. شعرر بالتعل،
تقلػل مػن اإلحسػاس    تأثيران منبهػان للجهػاز العصػبي ك    مركبات كيميائية تحدث

كلذا انتشرت بػين الرياضػيين كالسػائقين الػذين يقػردكف       ،باإلجهاد كالتعل
غير م من الفئات التي تحتاج إلى التركيز الذ ني ك سيارتهم لمسافات طريلة

، كأدكيػة أخػرل    المنشطات المتداكلة الدي سافيتين كالميثافيتػامين  كمن أ م
 (44 )  . األمفيتامينات مثل الديتالين كال تاجرف تشبه في تأثير ا

ألفػي عػاـ كمنهػا     عرفت أميركا البلتينية ال ركايين قبل أكثر من: ال ركايين -7
 .اآلف ى معظم أنحاء العالم كال تزاؿ  ذق القارة أكبر منتج لػه حتػى  انتشر إل

النشرة كالسعادة كالنشاط كيػدخل المػدمن فػي شػعرر      يشعر المدمن بنرع من
عليه خطراته كمن ثػم   بأنه مراقل كبأف جهات خارجية ترصد تحركاته كتعد

سنرات كمن سمات  ذق المرحلة التي تحدث بعد سبع  الثالثة يدخل في المرحلة
   .لشخصيته انحطاط تاـ لجميع كاائف الجسم كتف ا من تعاطي ال ركايين

، تزرع في اليمن  بين متر إلى مترين شجرة معمرة يراكح ارتفاعها ما :القات -8
كبمجػرد مضػغ القػات يشػعر      .كالقرف األفريقػي كأفغانسػتاف كأكاسػط آسػيا    

، حتى أنه ينسى  المؤلمة كمشاكله كجاعهكالسعادة كينسى ا المتعاطي بالرضا
سػاعات مػن التعػاطي ينتابػه شػعرر بػالخمرؿ        الشعرر بالجرع. ثم بعد عدة

كإمساؾ،كالتهابات فػي المعػدة    ، كاضطرابات  ضمية كال سل الذ ني كالبدني
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المتمثلػة فػي األرؽ    ، فضبل عن االضػطرابات النفسػية   كارتفاع في ضغط الدـ
 كاالكتئاب . ل المزاجيكاإلحساس بالضعف العاـ كالخمرؿ الذ ني كالتقل

 ر اكثر االنراع انتشارا في العراؽ كذلا لسهرلة استعمالها  : الحبرب المخدرة -9
–بػرذا  –ابر كجػه  -القلعة-البحار-كاالتجار بها كمن ابرز انراعها )ابر شمس

 .(45)كابتجرف(  –ببلم برم 

ربية الع ك ي من المراد المخدرة التي شاع استعمالها في الببلد:  المستنشقات -10
 اذ يستنشق المدمن بعض المذيبات الطيارق مثل البنزين كمخفف الطبلء كمزيل

طبلء األاافر كالثنػر كسػائل كقػرد الرالعػات كالصػق اإلطػارات كالغػراء        
 (46).كعرادـ السيارات

 تأثير المخدرات على المجتمع)األسرة ،الجنين كالطفل(.

نػه اذ يتػأثر الجنػين بمػا     اف تأثير المخدرات على االنساف يبػدأ منػذ ت ري      
ق األـ من العقاقير  كيشمل ذلػا أألدكيػة فػبعض األدكيػة التػي تشػمل       اتتعاط

 انيالمهدئات أك بعض الهرمرنات  كخاصة الهرمرنات ألجنسية تػؤثر تػأثيرنا سػلب   
على نمر الجنين كيشمل ذلا حبرب منع الحمل إذا تعاطتها األـ من دكف أف تعلػم  

, كقد تأكّىد منذ زمنو  المس رات كالمخدراتكالعقاقير أنها حامل.كيدخل في باب 
يؤدم إلػى ضػمرر رأس    (حتى كلر بمقدار بسيط)طريلو أف تعاطي األـ للخمرر 

نشاط قلبه كأطرافه كمفاصله ككجهة كيترقع لهذا الجنين أف يظهر الجنين كسرء 
يّنا نشاطنا زائدنا كبعض النربات التشنجية,كقد حدد بعض البػاحثين  عرضنػا مرضػ   

حظ على الطفل الذم يرلد كلديه  ػذا المػرض أنػه    كلر( كحرلية الجنين)يسمى 
بالنسبة للطفل العادم كأف نمرق الجسمي يتخلف  كزنان, كأخّف  ي رف أصغر حجمان

عن أقرانه طراؿ الطفرلة كالمرا قة. كما أف معظم  ؤالء األطفاؿ يحصلرف على 
ككثيركف منهم يصنفرف علػى أنهػم   درجات أقل من المترسط في اختبارات الذكاء 

متخلفرف عقليّنا. كقد أجريت دراسات على تدخين األـ للحشيش أكػدت أنػه يػؤدم    
إلى حدكث شذكذ سلركي يظهر في الطفل الرليد كما أجريت دراسات على عقاقير 

, أكدت أف األـ التي تتعاطى  ذق العقاقير قبل الحمل أك أثنائػه  LSD1الهلرسة 
تلقائي أك أف يرلد الطفل كفيه عيرب ت رينيػه كمنهػا شػذكذ    تتعرض لئلجهاض أل

 ي ما يػدكر حػرؿ    أليهاال رمرسرمات. كلعل من أخطر النتائج التي تىمّى الترصل 
تعػػاطي المخػػدرات المهدئػػة مثػػل: األفيػػرف كالهيػػركين كال ػػردين كالميثػػادكف 
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ين ك ػم  كالمررفين, فقد تأكد أف أطفاؿ المدمنات على  ذق المراد يصبحرف مدمن
 (47)في الرحم .

 (48)أسباب تعاطي المخدرات في العراؽ .

تقاليد كالقيم  التي نص ال:اف االبتعاد عن المفا يم ك (49)ضعف الرازع الديني  -1
كالسنة النبرية يؤدم الى مراطن الزلػل كالخطػأ كيعػد     ال ريم عليها القرآف

ثر فػي  أما له من الرازع الديني عامبل مهما في االقبلع عن تعاطي المخدرات ل
 نفس الفرد بما يحتريه من قراعد أخبلقية .

مجالس كأصدقاء السرء : تسرل العدكل فػي تعػاطي المخػدرات بػين رفقػاء       -2
السرء إذا كاف ف ر م خاليا من األيماف باهلل كالخلق السليم .كضػغط الجماعػة   

في  فالصحبة السيئة كرفاؽ السرء كثيرا ما ي رنرا سببا كتأثر الشباف بعضهم.
 (50) .تعاطي المخدرات للرغبة في التقليد

التػي تػدفع     كاإل ماؿ األسرم للجرانػل التربريػة   التربية المنزلية الفاسدة -3
األبناء لتعاطي المخدرات بسبل الخبلفات األسػرية بػين الػزكجين اك تعػاطي     

فقد األب للمس رات اك إ ماؿ األطفاؿ كتف ا األسرة كضعف األشراؼ األبرم .
ى : ) يا أيها الذين آمنرا قرا أنفس م كأ لي م نارا كقرد ا النػاس  قاؿ تعال

 (51) كالحجارة(.

استخداـ المراد المخدرة للعبلج استخداما سيئا اليتبع فيه إرشادات الطبيل ممػا   -4
 .يقردق لئلدماف 

البطالة : من العرامل المباشرة لبلنحراؼ عدـ كجػرد فػرص العمػل المناسػبة      -5
بغػرض الهػركب مػن الراقػع      الى تعاطي المخػدرات طل األمر الذم يدفع العا
 كالشعرر باإلحباط .

إذ تبػين  ،بين الشباب في سن المرا قة المتػأخرة   التقليد كالمحاكاة كالتفاخر -6
أغلػػل الدراسػػات االجتماعيػػة كضػػبطيات رجػػاؿ م افحػػة المخػػدرات أف أغلػػل 

 (52) حل االستطبلع كالتجريل.ل كربما يعرد ذلاالمتعاطين من الشباب 
الهجرة : كما يتبعها مػن ضػغط فػي الحيػاة الجديػدة أك التػأثر بالحضػارة         -7

الجديدة مما يدفع البعض لتعاطي المخػدر أمػا بغػرض االسػترخاء أك بغػرض      
.اك ربما بسبل التهجير القسرم الذم تعػرض لػه عػدد    مجاراة المجتمع الجديد

 كبير من العراقيين بسبل اعماؿ العنف كاإلر اب .
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تعمل على اإلشباع الجنسي كأتاحه  باف المخدراتف ار ال اذبة : ركاج بعض األ -8
فضػبل عػن االعتقػاد بأنهػا تزيػد القػدرة       ،المتعة كالبهجة كإدخاؿ السػركر  

 .الجنسية
ترفر الماؿ مع كقت الفراغ : قد ي رناف عاملين رئيسين فػي إقبػاؿ الشػباب     -9

ه السليم لقضػاء  الترعية الرشيدة كالترجي يجدكاعلى تعاطي المخدرات إذا لم 
 كقت الفراغ بما  ر نافع .

االعتقاد الخاطئ بأف المخدرات تزيل الشعرر بالقلق كاالكتئاب كالملل جػراء   -10
يسبل العجز في مراجهػة اػركؼ   الحياة القاسية التي يعيشها العراقيرف.مما 

الحياة كمسؤكلياتها كتسلل اليأس إلى الشػخص الػذم يدفعػه إلػى الهػركب      
ة في المجتمع كالهامشية االجتماعية فيقردق بيالشعرر بالسلفيتجه للمخدرات ك
 لتعاطي المخدرات.

تجربة أشياء غير مألرفة )بسبل الفضرؿ( من دكف مبػاالة آلثار ػا فيسػقط     -11
 في  اكية الهبلؾ 

االحػزاب كسػعيها للحصػرؿ علػى أسػرار       ك الصراع السياسي بين بعض الدكؿ -12
 مثل  ذق الصراعات .اآلخرين ، فالمخدرات  ي البرابة السهلة ل

العرامل النفسية :اثبتت البحػرث الميدانيػة اف الضػغط كالتػرترات النفسػية       -13
المتعلقة بالقلق كالخرؼ من بعض المراقف كالدافع للتغلػل علػى االرؽ كقلػة    

 (53) النرـ يدفع االشخاص الى تعاطي المخدرات .
  أسباب انتشار المخدرات في العراؽ.

مش لة تعاطي المخدرات كانتشػار ا  اا رة في تفشي  ناؾ عدة متغيرات أسهمت 
 كصارت برابات للجلل كالتجارة كا م  ذق المتغيرات  ي:

ضعف الرادع اك العقاب الرسمي المتمثل في القانرف كاألمن كالسيما اف اجهػزة   -1
الشرطة بل كحتى القضاء ال يستطيع القبض  اك معاقبة المتعاطين كالمتاجرين 

لم يضع الجػدكؿ   1965( لسنه 68قانرف المخدرات رقم) ؛ ألف مخدراتبهذق ال
 (54) المعد بذلا الذم يحرـ المراد المخدرة .

ضعف عمليات التفتػيش كالرقابػة كصػعربة السػيطرة علػى الحػدكد البريػة         -2
 (55) كالنهرية .
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سهرلة الحصرؿ على الماؿ كترفير المادة كالسيرلة المالية بش ل كبيػر لػدل    -3
 بعض الشباب.

                                                   (56) تصاؿ كالسيما القنرات الفضائية كاالنترنت كالمربايل .كسائل اال -4
قرات االحتبلؿ االمري ي التي احتلت العراؽ،بل اف ادارته فتحت االبراب مشرعة  -5

 النتشار المخدرات في المجتمع كإحدل الرسائل المتبعة للسيطرة على الببلد .
اؿ المخدرات من دكؿ الجرار كالسيما سػرريا كإيػراف . فضػبل عػن سػفر      انتق -6

 (57) الشباب الى مجتمعات مختلفة بدكف رقابة كترعية مسبقة .
 عدـ مراقبة الصيدليات كبائعي االدكية كالسيما المضمدين )الممرضين(.  -7
اسلرب بناء جهاز الشرطة كاألمن ، اذ اتضح اف بعض عناصر الشرطة يتعاطرف  -8

بػأنهم كػانرا يتعػاطرف قبػل     ) من دكف رقابة من مسئرليهمرب المخدرة الحب
 . (انضمامهم الى الشرطة

صفات الحبرب المخدرة التي تشجع على تعاطيها كأ مها انها عديمػة الرائحػة    -9
كسهلة الحمل كال تلفت انظار اآلخرين.فضػبل عػن االسػعار الرخيصػة للحبػرب      

 .المخدرة شجع في انتشار ا
المخدرة مثل بعض محػبلت   لمرادحبلت كالقاعات على انتشار اساعدت بعض الم -10

الحبلقة كبعض قاعات البليارد كبعض الصيدليات . فضبل عػن انتشػار ا فػي    
 بدكف رقابة.من مركجي الحبرب فيها جمع التي ي المقا ي 

استغبلؿ بعض االطفاؿ كاأل ل كالسيما النساء في شراء الحبػرب المخػدرة اذا    -11
 الحصرؿ عليها.في عربات صادفت المتعاطي ص

استغبلؿ حمامات الجرامع كالسيما في شراب بعض االدكيػة ، علمػا اف الجػامع     -12
.اذ لحرض كجرد كعملية الدخرؿ اليه سهلهمرجرد تقريبا بالقرب من االسراؽ 

ال ثير من القناني الفارغة لبعض الشراب الذم يحترم على  المراد المخػدرة   
لجرامع .كقد اشار الى ذلا بعػض المتعػاطين   في المرافق الصحية  في بعض ا

 سهرلة ترفير الم اف للمتعاطي كالمدمن يؤدم الى سهرلة انتشػار فإف لذلا 
 .المخدرات

المنػاطق القريبػة    كالشػراب فػي   مخػدرات قد يلجا المتعاطين الى تعاطي ال -13
 اماكن س نا م تبلفيا للش رؾ كالمراقبة . فيلمدنهم كليس 
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ترفيه مما أدل الى ال بت كالحرماف كبذلا لجأت بعض قلة اك انعداـ اماكن ال -14
المجاميع الى تنظيم سفرات جماعية الى بعض البساتين من أجل التركيح عػن  

 لحبرب المخدرة .اهم كالمتاجرة كتعاطي بضاعت
 (58) مصادر كطرؽ الحصرؿ على المخدرات.

الى بعض  اما عن مصادر الحصرؿ فأنهم يلجاؤف في الحصرؿ على المراد المخدرة 
الحيل التي افصح عنها المتعاطرف كالمدمنرف من خبلؿ اجراء مقاببلت معهػم ك ػي   

 كاآلتي :
كجرد مركجين للمخدرات ينتشركف على ارصفة الطػرؽ فػي عػدد مػن منػاطق       -1

بغداد خاصة في )البتاكين كالميداف ( كأماـ انظار عناصر دكريات الشػرطة  
 راءاتها بحق  ؤالء.المرجدين  ناؾ من دكف أف تتخذ الشرطة إج

بعض المقا ي كالنرادم الليلية كصاالت البليارد ،كغالبا ما ترضع مػع )معسػل    -2
 النركيلة(

مناطق العشرائيات كالمناطق المهجررة في اطراؼ العاصمة بغداد اك حتػى فػي    -3
 داخلها .

المرخصة التي ينشأ ا بعض الممرضين في االريػاؼ كالمنػاطق    الصيدليات غير -4
 النائية .

مارض)ادعاء المرض(مثل تجبيس الذراع اك القدـ بحجػة ال سػر كاأللػم اك    الت -5
 المشي على ع ازات من اجل الحصرؿ على الحبرب المخدرة.

الحصرؿ على كصػفة مػن أم طبيػل أك أخػذ     بمدمنين القياـ بعض المتعاطين ك -6
 art an)كصفة بعض المرضى الحقيقيػين التػي تحتػرم مػثبل علػى مػادة )      

للمرضى الذين يعانرف من االنفصاـ في الشخصية كيقرمرف كتصرؼ  ذق المادة 
باستنساخها عدة نسخ من اجل الحصرؿ على اكبر كمية من  ذا الدكاء كمن كػل  

 الصيدليات .
يستغل بعض المتعاطين كالمدمنين االطفاؿ بإرسالهم الى الصػيدليات مػن اجػل     -7

راء الحصرؿ على مادة المخدر عػن طريػق استنسػاخ الرصػفة كيقرمػرف بػإغ      
 االطفاؿ بالماؿ اك الحلريات.
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قياـ بعض المتعاطين  بحيل كادعاءات كاذبة كالسيما عنػدما ال ت ػرف لػديهم     -8
سيرلة من الماؿ لشراء الحبرب كالشراب المخدر مثل التسرؿ اك االدعاء بجمػع  

 . امراؿ من اجل مشركع خيرم
 ها .:كسائل اإلعبلـ كدكر ا الخطير في انتشار المخدرات كمجابهتثالثا

كتعاطيهػػا لرسػػائل االعػػبلـ ا ميػػة كفعاليػػة كبيػػرة فػػي مجابهػػة المخػػدرات   
كالجريمة كالتصػدم آلثار ػا المػدمرة . فرسػائل االعػبلـ مػن خػبلؿ برامجهػا         
التثقيفيػػة كالتنمريػػة كاالجتماعيػػة تسػػتطيع تعميػػق الثقافػػة كالترعيػػة عنػػد 
الجما ير ضد تعاطي المخدرات  بحيث تبعد الجمػا ير عػن أكسػاطها كبيئاتهػا     

تهم الػى االنغمػاس   السلبية كتهتم بإصبلح مرت بيها كتضع حّدان للدكافع التي قاد
فيها كتنفيذ أفعالها السيئة كنرايا ا الشريرة ؛ألف نشػر المخػدرات جػزء مػن     
مخطط استعمارم يستهدؼ شبابنا العربي بغية القضاء على تلا الطاقات التي تعد 
الركيزة االساسية لبناء المجتمع .كذلا تؤدم كسائل االعبلـ الجما يرية دكر ا 

ترضيحا كثائقيػا معػززا   ار االدماف على المخدرات البارز في ترضيح أسباب كآث
بالصرر كاألفبلـ كاألرقاـ التي من شأنها اف تزكد الجمهرر بالمعلرمػات القيمػة   

سببة للجريمة كانع اساتها بغية تجنبها كتفادم اضرار ا القريبة لمعن العرامل ا
طبيعتهػا  كالبعيدة. كما يم ن اف تشارؾ كسائل االعبلـ في ابراز ما ية السبل ك

كاإلجراءات التي يم ن عن طريقها معالجة حاالت االدمػاف  كم افحػة مظا ر ػا    
كإبعاد ا المخربة . لهذق الراائف كلها يم ن القرؿ بأف كسائل االعػبلـ شػأنها   
شأف الجماعات األساسية كالمنظمات المهنية كالشعبية  ي كاجهة جما يرية مهمة 

  .رات مهما ت ن طبيعتها يم ن االعتماد عليها في م افحة المخد
كما إّف من ابرز الرسائل التي يم ن من خبللها نشر الفسػاد ب افػة أنراعػه         

كالمخدرات كالمس رات كالخمػر أيضػا، ي كسػائل اإلعػبلـ كبالخصػرص اإلعػبلـ       
اذ يرل المتلقػي جميػع مػا    ، الفضائي الذم اصبح العالم من خبللها قرية صغيرة 

في بيته كبتالي يطالع كل ما يبث من خػبلؿ اإلعػبلـ   يحدث من حرله ك ر جالس 
الفضائي من مفاسد أتت من الغرب الى المنطقة العربية كاإلسبلمية ،فضبل عن كرف 

مهمػة تسػهم فػي التطػرر كالتنميػة كمراكبػة عصػر        أداة تلا الرسػائل اضػحت   
. كأف من يملا كسػيلة إعػبلـ مػؤثرة يشػارؾ فػي الح ػم محليػا          ت نرلرجياال

عها خطررة اإلعبلـ كتعدد مظا رق كتنرا بقدر تأثير كسيلته بالنظر إلى كعالمي
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، اذ تحرؿ اإلعبلـ من مجػرد نقػل المعلرمػات كاألف ػار إلػى اإلسػهاـ        كتسارعها
الفعلي في ت رين الحياة بأبعاد ا السياسية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصػادية  

كالجماعػات أك تعػديلها أك   لما له من قدرة على دعم االتجا ػات لػدل األفػراد    
علػى العػادات كالقػيم كاألعػراؼ كالمبػادئ       ا. كفي  ذا خطرا كبيػر (59)تغيير ا 

السامية التي تحث على محاربة الفساد ب افػة انراعػة مثػل المخػدرات كالخمػرر      
 (60)كالتدخين التي ترفضها كل المجتمعات المسلمة كغير ا. 

بغض النظر عن مستراق كطبيعتػه   كمن كل ذلا نلحظ ضركرة كجرد تأثير      
كآثارق خاصة أف اإلعبلـ لم يعد قاصرا على إشباع اال تمامات كغرس المعلرمػات  

صناعة اال تمامات كإعػادة التشػ يل الثقػافي لئلنسػاف كتغييػر      إلى كإنما تحرؿ 
لمتطررة كالتي عجػز  ااالتجا ات من خبلؿ األكعية اإلعبلمية المختلفة كالتقنيات 

ـ سطرتها عن متابعة ما تقدـ كاإلحاطة به كلػر فػي حػدكد حاجتػه     اإلنساف أما
 ( 61)كا تمامه .

كفي  ذا الجانل لم ي ن لرسائل االعبلـ العراقية ام دكر يذكر فػي ايػبلء        
بين اكساط  االطفاؿ كالشباب فغػاب  كتعاطيها ا تماـ لمرضرع انتشار المخدرات 

المراطن بمخاطر تلا السمرـ التي  دكر ا االرشادم كالترجيهي كالترعرم لتنبيه
كلؤلسػف اقتصػر دكر بعػض القنػرات      كالدكلػة.  تهدد كيػاف االسػرة كالمجتمػع   

خبارم اسػفل الشاشػة )التايتػل(    الفضائية على نشر بعض االخبار في الشريط اال
حبػة مخػدرة فػي     4000ك حبػة مخػدرة فػي كػرببلء     10000))ضبط اكثػر مػن   ل مث

المخدرات  خمسة تجار للمخدرات كضبط كميات من اك ))القبض على (62)(( النجف
اك)) م افحة مخدرات البصرة تضبط كميات كبيرة مػن   (63)(( في ميناء البصرة 

اك)) اعتقاؿ مراف بصحة ديالى بحرزتػه   (64)المخدرات من مادة الحشيشة  (( 
. فيما غػاب بشػ ل تػاـ دكر الصػحف     (65)اآلؼ الحبرب المخدرة للمتاجرة بها(( 

                                                      (66) بلت الررقية فضبل عن االذاعات المحلية كالدكلية .كالمج
نه  دؼ ل ل متصل كراف مسألة تغيير االتجا ات  ي مسالة غاية باأل مية ؛     

اك معلن ؛ألنه يغير االتجاق من سلبي الى ايجابي مثل رفض المخدرات ككذلا قػد  
لنتيجة ع سية فيتحرؿ بمركر الزمن الى قبرؿ نتيجة للمشا دة المستمرة ت رف ا

لمػػا يعػػرض بطريقػػة مشػػرقة كالتػػدخين كالخمػػر الػػذم أصػػبح كأنػػه عػػبلج    
للحزف.كاستنادا إلى ما تقدـ كفي ال النظػر إلػى االتصػاؿ علػى أنػه طريقػة       
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، ي كله ير،بل تشمل السلرؾ اإلنسانللتف ير ال تقتصر فقط على الخطابة في الجما
فإنه يم ن إدراؾ خطررة نمط اإلعبلـ ألفضائي ذلا أف العالم اليرـ يشػهد مػيبلد   
بيئة إعبلمية جديدة أبرز خصائصها التراصػل اآلنػي كتجػاكز الحػدكد ك غيػاب      
الرقابة كتعددية في قنرات االتصاؿ مع تفاعل بين المادة اإلعبلمية كالمسػتقبل  

لػػى نسػػيجنا الثقػػافي كالسياسػػي كال يغيػػل عػػن البػػاؿ خطػػررة  ػػذق البيئػػة ع
 (67).كاالقتصادم فديننا كاف كال يزاؿ  دفا لبلختراؽ كالغزك

كمن محاكالت الحد من التأثير السلبي للبػث الفضػائي ذلػا القػرار الػذم            
اتخذق مجلس كزراء اإلعبلـ بدكؿ الخليج في اجتمػاعهم الرابػع بدكلػة البحػرين     

التمسا بالقيرد التي تحد من اتساع استعماؿ  اتفق الرزراء على ))الذم جاء فيه 
أجهزة االستقباؿ الفضائية الصغرل )أطباؽ االلتقاط( نظرا لحساسية كأ مية  ذا 
الجانل كعبلقته بالتراث كاألصالة كحماية المراطنين من مخاطر البػث المباشػر   

مػن  .  ػذق الخطػرة تيعػّد    ( 68) (( الذم ال يتفق كتعاليم الدين اإلسبلمي الحنيف
الخطرات المهمػة لمراجهػة خطػر  ػذق الرسػائل التػي اصػبحت تػركج للمفاسػد          
كالمخدرات كالدجل كالشعرذة ك ي جزء من الغزك الثقافي الذم يرمي إلى غػزك  
اإلنساف في عقيدته كفي لغته ، كفي سلركه ، كأخبلقياتػه ، كنمػط معيشػته مػن     

 (69) .خبلؿ إحبلؿ نماذج معينة من التف ير
ما تبثه تلا القنػرات مػن مفاسػد تهػدد مجتمعنػا       إلىعلينا االنتباق لذا         

ديػة  ائكالمخدرات كما أشير إليه من سلبيات للبث المباشػر علػى المسػتريات العق   
كاألخبلقية كالسياسية كالثقافية من أسبابه أف  نػاؾ قنػرات فضػائية تنصػيرية     

ؿ إلغاء دكر كسائل كأخرل يهردية ككثيرا ما ت رف أداة تفتيت للمجتمعات كتحاك
اإلعبلـ المحلية إلى جانل إضرار ا باألمن من حيث ارتباطها بػدكائر المخػابرات   
المعاديػػة،كإثارتها الضػػطرابات كتزيينهػػا للجريمػػة كانتشػػار أنمػػاط السػػلرؾ  
العدكاني ،فضبل عن آثار ا األخبلقية كاالجتماعية المػدمرة مثػل المسػاعدة فػي     

 ابها ، كبث االغتراب كاالنبهار مػع مػا يصػاحل    شيرع الرذيلة كبياف سهرلة ارت
ذلا من آثار اجتماعية أخرل مثل إثارة التطلعات االسػتهبلكية كتقػديم األنمػاط    
اإلجرامية الشاذة كتمزيق النمط االجتمػاعي السػائد بعػرض مفػا يم كتصػررات      

فضبل عن  ز ثقة الشباب في حاضرق  زا عنيفا كدؾ  (70) .اجتماعية غير مرغربة
كبهػذا   إيمانه بأمجادق الماضية فضبل عن انفصاـ عرل التضامن بين األجيػاؿ  أسس
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سي رف فريسة سهلة اماـ الرسائل الشيطانية كمنها تعاطي المخدرات كالعقرؽ بل 
 (71) .الشذكذ الجنسي   حتى
كل ن ال يم ن ان ار أ مية التلفزيرف كرسيلة إعبلميػة تعليميػة كتربريػة          

سريع كشامل يساعد في إيجاد فرصة لنظاـ تعليمي متطرر   ي كذلاكإخبارية ك
جر تنمرم فعاؿ ك ذق األ مية مقدرة كتأسيسػا علػى ذلػا فػالقنرات الفضػائية      
كسيلة تربرية متى أحسن استخدامها تجذب إليها مبليين البشػر بح ػم خصائصػها    
الذاتية شديدة الرقع كالتأثير ككثيػر منهػا مهيػى لتقػديم خػدمات تعليميػة ،       

 تربريه كثقافيه كإعبلمية كاسعة كمن ثم ليس مػن الح مػة رفضػها كاإلعػراض     ك
 (72)عنها .
كمن جهة ثانية اف كسائل االعبلـ الجما يرية غالبا مػا يعتمػد عليهػا فػي         

مجابهة الجريمة كمعالجة اسبابها ال امنة كالظا رة .فتلا الرسائل تعمػل علػى   
 اآلتي :

عػن الجريمػة مػن حيػث طبيعتهػا كأخطار ػا       تستطيع نقل الرسالة االعبلمية  -1
كمسبباتها كعبلجها الى عدد كبير مػن المػراطنين يقػدر فػي بعػض االحيػاف       

كبسرعة منقطػة النظيػر .كمػا اف تػأثير رسػالتها االعبلميػة فػي         بالمبليين
 الجمهرر ي رف كبيرا كفعاال فى التصدل للجريمة كمراجهتها 

تمثيليػات كالمسلسػبلت التلفزيرنيػة(    أف كسائل االعبلـ )عن طريق األفبلـ كال -2
تستطيع غرس القيم كالممارسػات االيجابيػة عنػد األفػراد كالجماعػات التػي       
تم نها من االمتناع عن القياـ باإلعماؿ االجرامية كالمخلة بالشرؼ ، كضركرة 

 .االقتداء بالسلرؾ االجتماعي  المثالي
ت السػلبية كتنصػح   اف الرسائل االعبلمية يم ػن اف تشػخص القػيم كالممارسػا     -3

ش فػي االعمػاؿ   غػ االبتعاد عنها كمحاربتها كقيم ال ذب كالنفػاؽ كال باألفراد 
 .كالمعامبلت كالسرقة 

تستطيع كسائل االعبلـ الجما يريػة كػالتلفزيرف كالصػحف كالمجػبلت عػرض       -4
االفبلـ الرثائقية ككتابة المقاالت المعززة بالصرر ككسائل االيضاح االخػرل  

كآثار الجرائم المرت بة فى المجتمع ،كترضيح اسباب كنتائج التى تبين اسباب 
 السرقة كالتحايل كالتزكير كتعاطي المخدرات. 
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تستطيع الرسائل االعبلمية ترضيح االثار االنية كالمستقبلية للسرقة كتعاطي  -5
المخدرات  كقتل ركح العمل كاإلبداع عند االفراد كالجماعػات كتفشػي دكافػع    

تباؾ القرانين كاألعراؼ كعػدـ مقػدرتها علػى تحقيػق     الجريمة كالفساد كار
 .الضبط االجتماعي كانتهاؾ حقرؽ المل ية الخاصة كالعامة 

تستطيع كسائل االعبلـ كضع األساليل التي يم ن اعتماد ا مػن قبػل الجمهػرر     -6
كالدكلة في مجابهة الجريمة بأنراعها مجابهة شاملة كجريئة يم ن اف تخلػص  

 لرخيمة .المجتمع من عراقبها ا
ترجيه االرشادات للمراطنين باال تمػاـ بتربيػة    تستطيع اف األجهزة االعبلمية -7

كتنشئة كتهػذيل كتقػريم أكالد ػم ل ػي ال يسػقطرا فػي  اكيػة الجريمػة         
 كاالنحراؼ .

تستطيع كسائل االعبلـ ترجيه النصائح للح اـ كاألجهزة القضائية بفرض اقسى  -8
ذين يعتػدكف علػى ممتل ػات المػراطنين     العقربات القانرنية بحق المجرمين ال

كحقرقهم االجتماعية .اضافة الػى تقػديمها النصػائح الػى مؤسسػات الخدمػة       
االجتماعية كالسجرف بإصبلح المجرمين كإعادة تأ يلهم كت ييفهم مع المجتمػع  

 بعد انتهاء فترة مح رمتيهم .
تحليل مضمرف بيانات اسػتبياف متعػاطي المخػدرات فػي منػاطق       :رابعا

 بتاكين كالميداف كباب الشرقي في بغداد .ال
( من متعاطي المخػدرات كمػدمنيها   120قاـ الباحث بترزيع استمارة استبياف على )

في مناطق البتاكين كالميداف كالباب الشرقي في العاصمة بغػداد يمثلػرف مجتمػع    
البحث )عينة الدراسة ( إذ تم طرح اربعة  عشر سؤاالن عليهم , بغية التعرؼ على 
دكر كسائل االعبلـ  ك تأثير ا )خاصة كسػائل اإلعػبلـ العراقيػة(في الحػد مػن      
تعاطيهم المخدرات اك ترعيتهم كإرشاد م بالعراقل كالمخاطر التػي تحػدؽ بهػم    

ر سلركهم كمراقفهم. كترصل مػن خػبلؿ   يبسبل التعاطي كاإلدماف كدكر ا في تغي
كاالتجا ػات التػي حملتهػا     التحليل الى نتائج محددة , تمثلت في استخراج الفئات

العينة .بعدما قاـ الباحث باالعتماد على طػرح اسػئلة االسػتبياف بنفسػه لضػماف      
الحصرؿ على البيانات كالمعلرمات الدقيقة مػن المبحػرثين )المتعػاطين( ؛كذلػا     

مناطق التي يتم فيها تعاطي الماكن كالبمساعدة احد االشخاص الذين كاف يرتاد ا
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ا كثيرا ؛الف اغلل المتعػاطين    ن من االقبلع عنها ؛لذلا ساعدنالمخدرات بعدما تم 
 . عينة الدراسة( من اصدقائهأفراد )

 ( يبين الفئات العمرية للمتعاطين  كالمدمنين1جدكؿ رقم )

إلى امرو خطيػرو كػرف الفئػة العمريػة التػي       (1في الجدكؿ رقم ) تشير النتيجة
جاءت بالمرتبة االكلى تمّثل الطاقة البشرية الحيرية لقرة المجتمػع ك ػي فئػة    

(ممػا ينػذر ب ارثػة تهػدد االسػرة      28-12) الشباب فضبل عن فئة االطفػاؿ بػين  
(التي تمثل 40-29جتمع العراقي برمته ,كذلا الحاؿ بالنسبة للفئة العمرية )كالم

مرحلة النضرج كالعطػاء لػدل الرجػاؿ ,كمػا كجػرد الفئتػين العمريػة الثالثػة         
كالرابعة اال دليل على كصرؿ اليأس الى نفرس الرجاؿ ال بػار كالشػيرخ ك ػذا    

 .ناقرس خطر يهدد المجتمع ايضا
 كالمدمنينلمتعاطين لة االجتماعية ( يبين الحال2جدكؿ رقم)

( الػى اف االغلبيػة السػاحقة مػن الػذين يتعػاطرف       2) تشير نتيجة جدكؿ رقػم 
 م من فئة العزاب ام انهم في مقتبل العمػر كدفعػتهم  مػرـ كمشػاكل      المخدرات

تعاطي المخدرات ، ممػا ينػذر بخطػر      الحياة القاسية كالنفسية كالمجتمعية الى
تف ا األسرة كالمجتمع بش ل سريع ,كربما الظركؼ النفسية دفعت الذين فقػدكا  

نفصػلين عػن   زكجاتهم الػى التعػاطي ككػذلا الحػاؿ بالنسػبة للمتػزكجين كالم      
زكجاتهم كنسبتهم غير قليلة قياسا بعػدد عينػة الدراسػة. بػل اف احػد  ػؤالء       

 المرتبة النسبة المئرية الت رار الفئات العمرية ت
1 12- 28 72 60% 1 
2 29 - 40 25 20،83% 2 
3 41 -50 14 11،67% 3 
4 51 -65 9 7،50% 4 
  %  100 120 المجمرع 

 المرتبة النسبة المئرية الت رار الحالة االجتماعية ت
 1 %70 84 اعزب 1
 2 %33،13 16 ارمل 2
 3 %33،8 10 متزكج 3
 3 %33،8 10 طلقم 4
  %  100 120 المجمرع 
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الذ بية للحصرؿ علػى   االمتعاطين طلق زكجته ))بعد امتناعها عن بيع مصرغاته
 .(73) الماؿ لشراء المخدرات((

 كالمدمنين يبين المسترل التعليمي للمتعاطين (3) جدكؿ رقم

الغلبية ( تشير الى مسالة في غاية اال مية كرف ا3) اف نتيجة جدكؿ رقم يبدك
من متعاطي المخدرات في العراؽ مػن طلبػة المػدارس ، ممػا يهػدد جػيبلن كػامبلن        
باالنهيار ؛فضبل عن انهيار الدكلة كيؤشر امرران خطيرة تتمثل في عدـ اسػتغبلؿ  
كقت فراغ الطلبة بالش ل الصحيح من االسرة كالدكلة ،كمػا انػه يؤشػر تسػرب     

ـ ؛الف العينة اجريت في كقت دكاـ ك ركب الطلبة من مدارسهم كفي اكقات الدكا
( كقاؿ احد م))لقػد بػدأت   2015المدارس في شهرم)تشرين االكؿ كالثاني عاـ 

كربما تشير فئة غيػر المتعلمػين    (74) التهرب من المدرسة كمن دكف علم ا لي((ب
اك المنقطعين عن الدراسة الى نتيجة ربما ت رف منطقيػة اذا مػا قررنػت ببقيػة     

.كاألمر الخطير كجرد عدد من خريجػي ال ليػات    اؿ الذم طالهمالدارسين كاإل م
 البطالة . مدل اإل ماؿ كانتشار على كالمعا د ك ذا يدؿ
 كالمدمنين ( يبين المهنة التي يمارسها المتعاطين4) جدكؿ رقم

 
 
 
 
 
 
 

ترض

 المرتبة النسبة المئرية رالت را المسترل التعليمي ت
 1 %38،33 46 خريج مترسطة 1
 2 %25 30 خريج ابتدائية 2
 3 %15،83 19 غير متعلم )امي( 3
 4 %12،50 15 خريج اعدادية 4
 5 %33،8 10 خريج جامعة اك معهد 5
  %  100 120 المجمرع 

 المرتبة النسبة المئرية الت رار المهنة ت
 1 %28،33 34 تلميذ 1
 2 %25 30 عاطل عن العمل 2
 3 %20،83 25 رطيش 3
 4 %16،67 20 جيش 4
 5 %5 6 سائق 5
 6 %4،17 5 مراف 6
  %  100 120 المجمرع 
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( باف فئة تلميذ تبرأت المرتبة االكلى ,مما يترتل على 4ح نتيجة جدكؿ رقم )
ذلا خطررة بالغة على المجتمع كما حصرؿ فئة العاطلين عن العمل على المرتبة 

االقتصادم المرير الذم يعيشه شبابنا في ال ا ماؿ  ليل على الراقعالثانية اال د
متعمد من مؤسسات الدكلة لهذق الفئة ,كتشير مسالة كجرد منتسبي  قرل االمػن  
الداخلي كالجيش بين المتعاطين الى مسالة غاية  في الخطررة تتمثل في كصرؿ 

مة حفظ االمن كتؤكد ف يترلياف مهاالفساد كاإل ماؿ كاليأس الى ا م كابرز جهاز
 حقيقة غياب سلطة الدكلة كالقانرف كيقرؿ احد منتسبي الشرطة من المتعػاطين 

 (75)))اف  ناؾ ضباطان   م يبيعرف الحبرب المخدرة كالمشركبات لمنتسػبيهم((  
؛ فإف ذلا مؤشر د عدد من المرافين بين المتعاطينككذلا الحاؿ بالنسبة لرجر

 املة غير مستقر نفسيا كغير مرتاح فػي حياتػه   خطير على اف الشعل العراقي ب
 .حتى الذم يتقاضى راتبا شهريا ثابتا

 يبين نرع التعاطي كاإلدماف على المخدرات (5) جدكؿ رقم

( نرع المراد المخدرة التي يتعاطا ا االشخاص المػدمنرف  5يبين الجدكؿ رقم)  
من عينة  الدراسة كاتضػح اف اغلػل عينػة البحػث يتعػاطرف الحبػرب المخػدرة        

؛كذلا لسهرلة حملها كاستخدامها كالحصرؿ عليهػا   القلعة(-البحار-مثل)ابر شمس
بعد ازدياد االتجار بها عبر المنافذ الحدكدية مػع ايػراف كسػرريا بسػبل عػدـ      
السيطرة على الحدكد كيقرؿ احد م ))أحد اصدقائي يتاجر بػالحبرب المخػدرة   

كيؤشر كجرد مخدرات الحشيشة   (76)كالحشيشة من ايراف عبر ميناء اـ قصر (( 
مرو خطير كرف العراؽ كاف خاليا منها .كما يؤشر انتشار كتعاطي مادة الثنر إلى أ

بش ل ملفت كيبدكاف متعاطي المخدرات كمدمنيها ال يدخركف جهػدا فػي الحصػرؿ    

 المرتبة النسبة المئرية الت رار نرع التعاطي ت
 1 %35 42 حبرب مخدرة 1
 2 %25 30 حشيشه 2
 3 %16،67 20 ثنر 3
 4 %13،33 16 شراب مع حبرب  لرسة 4
 5 %5 6 مراد اخرل )كالصمغ( 5
 5 %5 6 عبلجات)كالهستارين( 6
  %  100 120 المجمرع 



 
مؤيذ خلف حسين الذلمى/ د                                     .......     فىدور وسائل اإلعالم 

 
 

على مراد بديلة في حالة عدـ ترافر االنػراع االكلػى مػن المخػدرات كاسػتخداـ      
 . عبلجات الهستارين من الصيدلية اك استعماؿ الصمغ

 الحصرؿ على المخدراتكأماكن (يبين طرؽ 6دكؿ رقم)ج

التي يحصػل مػن خبللهػا المػدمنرف      ماكن( الطرؽ كاأل6يرضح جدكؿ رقم )    
كالمتعاطرف على المراد المخدرة كتشير النتيجة الى اف اغلل المتعاطين يحصلرف 

رـ,اذ اكضػح افػراد   على تلا المراد من الباعة المتجرلين اك مركجػي تلػا السػم   
عينة البحث من خبلؿ اجراء المقاببلت معهم ,باف ))اغلػل الػذين يتجرلػرف فػي     
االشارات المركرية يبيعرف ال لين س اك العل ة من االطفاؿ اك ال بار  ػم الػذين   
يبيعرف المراد المخدرة فضبل عن اصحاب البسطيات الذين يبيعرف اقػراص سػيدم   

 نػاؾ شػب ة منظمػة لنشػر كالتػركيج لتلػػا      ك ػذا يػدؿ بػاف     (77) كغير ػا(( 
المخدرات.كما تؤكد الدراسة باف بعض المراد يتم الحصرؿ عليها من منازؿ معينة 
يتم التعامل معها ككذلا في االماكن المهجررة التػي تملؤ ػا النفايػات. كتشػير     
نتيجة قياـ بعض المضمدين ببيع المخدرات الى امر خطيػر خاصػة فػي المنػاطق     

، فضبل عن الصيدليات الرقابة الصحية ، ك ذا يدلل على غيابالريفيةالزراعية ك
 الرسمية التي يتم الحصرؿ على المراد منهػا بالتحايػل اك الرصػفات المػزكرة ,    

كالمقػا ي التػي اخػذت تنتشػر فيهػا       كككذلا الحاؿ بالنسبة لصػاالت البليػارد  
ج لتلػا  المخدرات فبدؿ اف ت رف مخصصة لقضػاء كقػت الفػراغ تسػتغل للتػركي     

 .)النركيلة( السمرـ كاستعمالها في معسل
 
 
 
 

 المرتبة النسبة المئرية الت رار على المخدرات الحصرؿ كأماكن طرؽ ت
 1 %38،33 46 الباعة المتجرلين   1

2 
االمػاكن   -البسػاتين -االصدقاء خاصة)منازؿ اماكن

 المهجررة( 
30 25% 2 

 3 %16،67 20 المضمدين   3
 4 %10 12 المقا ي قاعات البليارد ك 4
 4 %10 12 الصيدليات   5
  %  100 120 المجمرع 
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 (يبين طريقة الحصرؿ على امراؿ تلا المخدرات7جدكؿ رقم )

الطريقة التي يستخدمها المتعاطرف في الحصرؿ على  (7) بين الجدكؿ رقمي    
االمراؿ البلزمة لشراء المخدرات كترضح نتيجة الجدكؿ لجرء البعض من المدمنين 

االمراؿ لشراء المراد المخدرة التي  بغية ترفير الى السرقة )خاصة من اال ل(
الى  هن ,ام اف المخدرات دفعتادمن عليها ,اك السرقة من زمبلءق اكالناس االخري

ارت اب سلرؾ سيئ يقردق الى السجن اك المرت ككذلا استخداـ المتعاطرف 
ألساليل عّدة للحصرؿ على الماؿ كالتسرؿ اك ربما يدفع بعضهم  بأطفاله اك 

ها تكبع يخاتم كحلقة زكجت تزكجته للتسرؿ بدال عنه كيؤكد أحد م ))سرق
ثل ذلا يفعل اخركف كقد يلجأ البعض الى كم (78) للحصرؿ على المخدرات((

االقتراض من االصدقاء اك االقارب بغية الحصرؿ على تلا السمرـ ,مما يترتل 
 .على ذلا مشاكل ؛ألنه غير قادر على تسديد المبالغ التي اقترضها

 الى تعاطي المخدراتافراد العينة ( يبين االسباب التي دفعت 8جدكؿ رقم)

االسباب كالدكافع التي قادت عينة البحث الػى تعػاطي    (8) يرضح الجدكؿ رقم
كاإلدماف على المخدرات في العراؽ ,كتشير الدراسة الى اف االصػدقاء كاألقػراف   
سراء في المدرسػة اك فػي العمػل اك الشػارع  ػم الػذين دفعػر م الػى تعػاطي          

ى ك ذا يقرد الى ضركرة اختيػار االصػدقاء   المخدرات بعد تبرئها المرتبة االكل
بعناية كيجل تدخل اال ل بذلا االمر فذكر أحد م ))لقد خدعني احد اصدقائي 

 المرتبة النسبة المئرية الت رار االمراؿ طرؽ الحصرؿ على  ت
 1 %48،33 58 السرقة  1
 2 %33،33 40 التسرؿ 2
 3 %33،18 22 االقتراض 3
  %  100 120 المجمرع 

 المرتبة النسبة المئرية ارالت ر اسباب التعاطي ت
 1 %25 30 االصدقاء كاألقراف 1
 2 %18،33 22 كقت الفراغ 2
 3 %15 18 االحباط كالشعرر بالملل 3
 4 %13،33 16 ضغط الحياة بسبل البطالة  4
 5 %10 12 امراض نفسية   5
 6 %8،33 10 امراض جسدية 6
 7 %5 6 الرغبة كالنشرة 7
 7 %5 6 الحرماف 8
  %  100 120 مجمرعال 
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فيمػا جػاء كقػت     (79) عندما كاف يعطيني تلا الحبرب المخدرة على انها منرـ((
ك ذا مؤشر علػى   الفراغ كالحاجة الى اشباع الرغبات كالنزكات بالمرتبة الثانية

ترفير سبل  كمستلزمات الراحة كالتسلية كاأللعاب فػي صػاالت رياضػة    ضركرة 
كنرادم كمبلعل للشباب بغية تفريغ طاقاتهم كإشغاؿ اكقات فراغهم بشيء مفيػد  
ك ذا يدؿ على اف الرضع االمني له اثر بالغ في تردم نفسػية الشػباب ؛ لػذلا    

مرتبة الرابعػة مػن   جاء الشعرر بالملل كاإلحباط ثالثا كلؤلسباب نفسها كجاءت ال
نصيل ضغط الحياة بسبل البطالة كعدـ تػرفير فػرص العمل.ككػل  ػذق االمػرر      
مجتمعة ربما كضعت بعض عينة البحث في حالة نفسية سيئة قادتهم الػى تعػاطي   

 .المخدرات
لجأ الى تعاطي المخدرات ؛ ألنه يعاني من اآلـ شديدة  بأنهكعلل عددي آخر منهم 

ل الى تعاطيها للخبلص من اآلـ المرض إال أف ذلا غيػر  كمزمنة في الراس مما اد
مسرغ اطبلقا . كجاء احد م ليؤكد باف ليس له م اف ثابت يسػ ن فيػه كيقػرؿ    
))كالدم طلق امي كتزكج  من اخرل كأمي متزكجة من عمي ك ما اليعتنػرا بػي   
..كاف امي تحل اخي من عمي كتشترم له كل شيئ كتطردنػي كتضػربني عنػدما    

كأجهػش بالب ػاء بصػرت عػاؿ جػدا ممػا لفػت         (80) اشترم لي شيئان (( اقرؿ لها
االنظار إلينا على الرغم من انني احاكؿ اف انجػز العمػل بسػرعة كبػدكف لفػت      

                                    االنظار لمخاطر تلا المحاكلة
 (يبين التصرفات كالسلركيات االنحرافة لمتعاطي المخدرات9جدكؿ رقم )

( التصػرفات كالسػلركيات االنحرافػة لػدل بعػض متعػاطي       9) يبين الجدكؿ رقم
المخدرات كمن ابرز ا اا رة)حل االكالد( ك ي اا رة سلبية انحرافية خطيرة 
جدا تهدد المجتمع كتنم عن سلرؾ مريض كتنذر بريبلت كغضػل مػن اهلل تعػالى    
على مرت بيها كتنزؿ بهم العقاب في الدنيا قبل االخػرة كمػا فعػل بقػرـ لػرط      

كتعد االمػر الػى   (81) اكثر من حل البنت(( يغرينييقرؿ أحد م))اف حل الرلد .ف

 المرتبة النسبة المئرية الت رار نحرافياألالسلرؾ  ت
 1 %33،33 40 حل االكالد   1
 2 %25 30 زنى المحارـ 2
 3 %16،67 20 الصراخ كإطبلؽ االلفاظ النابية   3
 4 %13،33 16 ت سير اثاث المنزؿ  4
 5 %11،67 14 االعتداء كضرب االخرين 5
  %  100 120 المجمرع 
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ابعد من ذلا ليتبرأ زنى المحارـ المرتبة الثانية بين تلا السلركيات البلاخبلقية 
ذ ذكر لي الشخص المرافق لي )الدليل( اثناء اجراء المقاببلت بإف أحػد  ػؤالء   إ,

 ,بعدما اعتدل عليها ك ر تحت تػأثير  ))يقيم عبلقة شاذة مع اخته كالعياذ باهلل
كمن  ؤالء من تقردق المادة المخدرة الى التلفظ بألفػاظ نابيػة    (82) المخدرات((

الػى ت سػير    يلجئرفتخدش الحياء كالصراخ بدكف سبل ؛ألف عقله مغيل كآخركف 
اثاث منازلهم جراء مرجات من الهستريا تصيبه بسبل عدـ تناكؿ المخػدرات فػي   

صل الحالة الى االعتػداء بالضػرب علػى االب أك األـ أك علػى افػراد      .كت امرعد
كسرت راس ابي ألنه سػألني لمػاذا    في احد االياـالعائلة كما يذكر احد م انه))

 . (83) تتأخر لساعة متأخرة ((
 (يبين مشا دة كمتابعة المتعاطين لرسائل االعبلـ10جدكؿ رقم)

( مدل متابعة كمشا دة عينة البحث من متعاطي المخدرات 10) يبين الجدكؿ رقم 
العبلـ  كللقنرات الفضائية كاإلذاعات كقراءة الصحف كالمجبلت كاتضػح  لرسائل ا

من خبلؿ الدراسة اف الذين يشا دكف القنرات الفضائية  م النسػبة االغلػل بعػد    
حصرلهم على المرتبة االكلى كجاء متػابعر االذاعػات كمسػتمعر ا ثانيػا كربمػا      

فضػائي الػى مختلػف    النتيجة طبيعية في ال التطرر الت نرلرجي ككصرؿ البث ال
مػن عينػة    (18بين المرتبة الثالثػة اف  نػاؾ )  تالمناطق النائية كالبعيدة فيما 

البحث لم يشا د القنرات كال يسمع االذاعات كال يقرأ الصػحف ام انػه ال يتػابع    
جميع كسائل االعبلـ كتبدك  ذق النسبة ملفتة للنظر شيئا ما في ال كجرد جهاز 

اجهزة المربايل التي اصبحت كسيلة نقػل للمعلرمػات    التلفاز في كل منزؿ كترفر
مترافرة لدل الطفل كالشاب كالشيخ )متعلم كغير متعلم(.كتشير المرتبة الرابعة 
بأنه ال يرجد قراء للصحف كالمجبلت الررقية كربما ؛ألنهػا تخلػت عػن دكر ػا     

 المرتبة المئريةالنسبة  الت رار مشا دة كسائل االعبلـ ت
 1 %63،33 76 مشا دة القنرات الفضائية   1
 2 %20 24 متابعة االذاعات 2
 3 %15 18 سائل االعبلـكال يتابع  3
 4 %1،67 2 قراءة الصحف كالمجبلت 4
  %  100 120 المجمرع 
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ؿ التثقيفي في ال تطرر كسائل االعبلـ كت نرلرجيا االتصػاالت المتطررة.فيقػر  
 .(84) ((انا استخدـ الجريدة إلناـ عليها على الرصيف كليس للقراءة احد م))

 عبلـ بالترجيهات الخاصة بالمتعاطين( يبين مدل ا تماـ كسائل اال11جدكؿ رقم)

( مػدل ا تمػاـ كسػائل االعػبلـ المختلفػة بػأمرر       11) يبين الجدكؿ رقػم       
المتعاطين ك متابعة المراضيع االرشادية كالترجيهية كاألخبار الخاصة بالمخدرات 

، إذ احتلػت فئػة عػدـ  اال تمػاـ      كالتحذير منها ,من كجهة نظػر عينػة البحػث   
ات اك عدـ كجرد ترجيه اك ارشاد لئلقبلع عن تلػا السػمرـ فػي    بمخاطر المخدر

التغطية الصحفية لتلا الرسائل في المرتبة االكلى ك ذا يػدؿ علػى تخلػي تلػا     
الرسائل عن كاائفها االساسية في الترجيه كالترعية كاإلرشاد من المخاطر التي 

ترزيػع   نعػرؼ امػاكن   اغلػل االحيػاف  المجتمع كالدكلة ,فيقػرؿ احػد م ))   تهدد
ك ذا يؤشر مسالة خطيرة باف دكر  (85) من التلفزيرف(( كالتركيج لها المخدرات

كسائل االعبلـ سلبي ,ربمػا اف طريقػة عػرض االخبػار كالمراضػيع تشػجع علػى        
التركيج كتعاطي المخدرات .ك ذا ما اشار اليه المدمنرف من عينة البحػث بعػدـ   

الخاصة بالتركيج كانتشار المخدرات كجرد ا تماـ من كسائل اإلعبلـ لتلا االمرر 
كتجػدر االشػارة  نػا الػى اف مجمػرع العينػة فػي  ػذا الجػدكؿ          .  العراؽ في

( جراء استبعاد افراد العينة الذين ال يتابعرف كسائل 102كالجداكؿ البلحقة اصبح)
 (.18االعبلـ كعدد م )

 المخدراتيبين طبيعة دكر كسائل االعبلـ في التعامل مع مرضرع (12) جدكؿ رقم

 المرتبة النسبة المئرية الت رار مدل اال تماـ  ت
 1 %59،80 61 ال يرجد ا تماـ 1
 2 %37،25 38 ضعيف 2
 3 %2،94 3 يرجد ا تماـ 3
  %  100 102 المجمرع 

 المرتبة النسبة المئرية الت رار دكر كسائل االعبلـ   ت
 1 %97 99 سلبي 1
 2 %3 3 ايجابي 2
  ---- --- كبل ما 3
  %  100 102 المجمرع 
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طبيعة الدكر الذم تؤّديه كسائل االعبلـ في التعامل مع  (12) يبين الجدكؿ رقم
ت الدراسة الى امر خطير باف االغلبية .كأشاركتعاطيهامراضيع انتشار المخدرات 

الساحقة من عينة البحث الذين يتابعرف كسائل االعبلـ يقيّركف بإف دكر ػا سػلبي   
%(ك ذا يشير الى اف اكلئا المدمنين قد يتعاطرف مع البرامج 97كنسبتهم بلغت)

الترجيهية كاإلرشادية التي تحثهم على االقبلع عػن تنػاكؿ تلػا السػمرـ كقػد      
لى تركها فعبل كل ن عدـ كجرد دكر كاضح كبارز لتلا الرسائل حاؿ من تدفعهم ا

دكف ذلا ك م بذلا يتحملرف مسؤكلية اخبلقية كبيرة بتخليهم عػن دكر ػم فػي    
لم نجد من يرشدنا الى الطريق الصحيح ..ال الترعية كالترجيه. فيقرؿ احد م))

جرد دكر ايجابي لتلا في المقابل لم يشير الى ك (86) ((من اال ل كال من اإلعبلـ
 ،في نشر بعض االخبار دكر ايجابي  الرسائل باستثناء ثبلثة أفراد ,كربما كجدكا

               ت رار.  على ام (كبل ما) فيما لم تحصل الفئة الثالثة 
 ينيبين طبيعة االخبار الخاصة بالمتعاطين كالمدمن (13) جدكؿ رقم

طبيعة االخبار الخاصة بالمتعاطين كالمػدمنين   (13) يبين الجدكؿ رقم         
ا أفراد عينة البحث ,إذ جاءت اخبار مصادرة كميات الحبرب المخدرة التي اشار له

في  المخدرات ةم افحبالمرتبة االكلى كيشير ذلا الى دكر ايجابي لبعض اجهزة 
مصادرة كميات من تلا المخدرات ك بالرغم من )قلة تلا الضبطيات( إال اف ذلا 

البحث في عدـ متابعة يعد مؤشرا جيدا ,كما يرضح مدل االحباط لدل أفراد عينة 
تلا الظا رة بالتقارير كالمسلسبلت كالبرامج االخرل كاقتصار ا على اخبار فػي  
الشريط االخبارم لبعض القنرات ,ك  ذا بالنسبة إللقاء القبض على بعض مركجي 

الفئػة الثالثػة الػى اف تلػا المخػدرات       تشيرالمخدرات التي جاءت ثانيا ,فيما 
تصنع اك تزرع في الداخل ،كمػا تشػير الػى تحديػد      قادمة من خارج البلد كلم

 الجهة التي تستهدؼ العراؽ بإدخاؿ تلػا السػمرـ ك ػي ايػراف ،فيقػرؿ احػد م      
 (   87) ايراف تهدد العراؽ كتهدد شبابه((أف القنرات للمرة االكلى تقرؿ ))

 المرتبة النسبة المئرية الت رار طبيعة االخبار  ت
 1 %52،94 54 مصادرة اآلؼ الحبرب المخدرة 1
 2 %27،45 28 بض على عدد من تجار المخدراتالق 2
 3 %19،61 20 اساليل ادخاؿ المخدرات الى العراؽ 3
  %  100 102 المجمرع 
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 تأثر المتعاطين بما يعرض في كسائل االعبلـ مدل ( يبين14رقم ) جدكؿ

( مدل تأثر متعاطي المخدرات بمػا يعػرض فػي كسػائل     14) يرضح الجدكؿ رقم
, كتؤكد اجابة عينة البحث بعدـ تأثر م بما يعرض في كسائل  االعبلـ من عدمه

%(اف تػأثير  تلػا   60،78ت)بلغػ االعبلـ التي  جاءت بالمرتبة االكلى كبنسػبة  
, إال اف االمر االكثر غرابة اجابة أفراد عينة البحث  مؤثر أكالرسائل غير فعاؿ 

ابعػة بعػض   التي جاءت ثانيا كتشير الػى زيػادة تعػاطيهم للمخػدرات بسػبل مت     
مػن حيػاة جميلػة     كسائل اإلعػبلـ  لما تعرضه كربما يعرد ذلاالقنرات الفضائية 

 تماـ ببلدانهم في اػل الحيػاة المأسػاكية التػي     الكمترفة لبعض البلداف كمدل ا
فضبل عن عرض حياة البػذخ كالمتعػة فػي بعػض بػرامج الغنػاء        ، يعيشها العراؽ
لتعاطي الى بارقة امل كلر بسيطة عن فيما تشير فئة االمتناع عن ا كالمسلسبلت.

ام انية االقبلع عن تعاطي المخػدرات اذا مػا تػرفرات النيػة الصػادقة كاإلرادة      
،إال انه يؤشر حقيقة انه لر اخذت كسائل االعبلـ قليل  مالحقيقة بالرغم اف عدد

دكر ا الحقيقي في الترجيه كاإلرشاد كالترعية لنجحت في اقناع عدد كبيػر مػن   
احد الػذين اقلعػرا    إذ يؤكد ين في االقبلع نهائيا عن تعاطي المخدرات ،المتعاط

تقريػر عػن    تابعت بعدما كل ن الحبرب ..  ىعن المخدرات ))كنت ابيع كأتعاط
(88) ((كنجحػػػػػػػت .. قػػػػػػػررت تركهػػػػػػػا مخػػػػػػػاطر المخػػػػػػػدرات

 المرتبة النسبة المئرية الت رار ثر برسائل االعبلـالتأمدل   ت
 1 %60،78 62 عدـ التأثر بما ينشر 1
 2 %35،30 36 زيادة تعاطي المخدرات 2
 3 %92،3 4 االمتناع عن التعاطي 3
  %  100 102 المجمرع 4
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 الخاتمة
إف لرسائل االعبلـ أثران كدكران كبيػران فػي صػنع أك بنػاء الشخصػية سياسػيا           

كثقافيا كاجتماعيا كفي مراجهة االخطار كالظرا ر االجتماعية السلبية كاألمراض 
االجتماعية كتعاطي المخدرات  من خبلؿ برامج الترعية كالترجيػه كاإلرشػاد ,إال   
اف كسائل االعبلـ  العراقية فشلت في اداء كايفتها االساسية في محاربة كمجابهة 

 2003عراؽ  بعد االحػتبلؿ االمري ػي فػي     في الكتعاطيها خطر انتشار المخدرات 
ضعف اجهزة الدكلة الرقابية كاألمنية في ضػبط حػدكد ا خاصػة مػع     فضبل عن 

ايراف مما شجع على التركيج كالمتاجرة بتلا السمرـ كاآلفات التػي تهػدد بنيػة    
ككياف المجتمع كالدكلة العراقية بعدما كانت تخلر من تلا السػمرـ فػي سػنرات    

،مما دعانػا للبحػث كالدراسػة عػن اسػباب كأبعػاد تلػا الظػا رة         قبل االحتبلؿ 
كمحاكلة البحث عن حلرؿ كمعالجات بغية االعتماد عليها في مراجهة تلا المش لة 

كخلص الباحث في نهاية الدراسة الى نتائج مهمة تساعد اجهزة الدكلػة  الخطيرة.
مجمرعػة   بل عػن المختلفة في الحد من انتشار المخدرات كتعاطيها في العراؽ .فض

انها بمثابة خارطة طريق لرسائل كمؤسسػات الدكلػة    من الترصيات التي يعتقد 
 للعمل كفق اطر علمية سليمة للقضاء على تلا المش لة كالظا رة الخطيرة .
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 نتائج الدراسة :
ضعف بل غياب دكر كسائل االعبلـ في معالجة اا رة تعاطي المخدرات كتخليها عن  -1

ي احياف اخرل كاف دكر ا سلبيا دفع بعض االشخاص الى تعاطي دكر ا اإلرشادم كف
 المخدرات .

عدـ قدرة الدكلة على ضبط حدكد ا مع دكؿ الجرار قاد الى ادخاؿ كميات كبيرة  -2
من المخدرات خاصة من ايراف كسرريا , مما جعل العراؽ ممرا امنا لعبرر المخدرات 

 الى الدكؿ االخرل كالخليج العربي .
ة كالرعاية األسرية كتفشي المشاكل االسرية  كعدـ متابعة سلرؾ ضعف الرقاب -3

 طفاؿ كصداقاتهم قاد بعدد كبير الى تعاطي المخدرات .الا
نحرافية خطيرة رافقت تعاطي المخدرات ,ا مها زنى إبركز ارا ر كسلركيات  -4

 المحارـ كحل االكالد كالسرقة كالتسرؿ .
بة المدارس ,مما يدؿ على فشل االطفاؿ كالشباب من طلاغلل المتعاطين من  -5

كذلا ينذر بخطر شديد  المؤسسات التربرية كالتعليمية في احتراء كمتابعة  ؤالء ؛
 يهدد كياف المجتمع كالدكلة 

انتشار االمراض االجتماعية كالبطالة كالحركب كالفساد دفع ال ثير من االشخاص الى  -6
 تعاطي كاإلدماف على المخدرات .

لمخدرة بطريقة التحايل من الصيدليات المجازة ؛فضبل عن الحصرؿ على المراد ا -7
بيعها في الصيدليات غير المجازة في القرل كاألرياؼ يدؿ على ضعف االجهزة 

 الرقابية الصحية . 
كجرد عدد من المتعاطين من منتسبي االجهزة االمنية كالمرافين يدلل على ضعف  -8

 تسبيهم .اجهزة الدكلة الرقابية كاألمنية في ضبط سلرؾ من
اغلبية المتعاطين يحصلرف على المخدرات من المناطق المهجررة كالخربة مما يدلل  -9

على ضعف اجهزة الدكلة االمنية ككجرد اماكن خطرة خارج عن سيطرتها في داخل 
 منالعاصمة بغداد قد تستغل إلغراض ار ابية ,كذلا يدلل على ا ماؿ الدكلة لعدد 

 مات اليها .مناطق العاصمة كعدـ ايصاؿ الخد
انتشار تعاطي المخدرات كبيعها في النرادم كالمقا ي كصاالت البليارد في بعض  -10

 مناطق العاصمة بغداد .
المخدرات بدكر كبير في انتشار اا ر االتجار  2003كاف الحتبلؿ العراؽ في  -11

 .كتعاطيها
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 الترصيات كالمقترحات :
بد من  كضع إستراتيجية شاملة  في العراؽ  ال كتعاطيها للحد من  انتشار المخدرات

 ت رف كسائل االعبلـ جزء منها .كنبدأ حلقات تلا االستراتيجية باآلتي : 
 مؤسسة االسرة  

تعد االسرة أصغر كأ م مؤسسات التنشئة االجتماعية كالتي يتلقى منهػا الفػرد التربيػة    
 شػة  كلمػا    نشئة االسػرية الصحيحة كاألخبلؽ الحميدة كالمعرفة ف لما كانت أساليل الت

انحراؼ االبناء كتل ؤ سلركهم كعبلقاتهم االنسانية . فيجل على االسرة تثقيػف  ادت الى 
أبنائها كمنحهم التربية االجتماعية كاألخبلقية الجيدة ؛ألف التربيػة  ػي التػي تصػرف     
االبناء  كتمنعهم من االرتماء في أحضاف الجريمة . فينبغي على االسرة تعريػد االبنػاء   

يار الصديق الصالح كتحذير م بأخطػار جريمػة تعػاطي المخػدرات كآثار ػا      على اخت
السلبية .كضركرة استعماؿ العقاب كالثػراب فػي تنشػئة االبنػاء كصػقل مػرا بهم , أم       

                        جمع بين الشدة كاللين  في التربية كاإلشراؼ عليهم  .     تاستعماؿ أساليل تنشئة 
 عبلـ  مؤسسات ككسائل اال

إلعبلمية  من خبلؿ تقديم معلرمات عن االستعماؿ غير المشركع ااتخاذ جميع التدابير  -1
للمخدرات بأسلرب علمي متطرر مع مراعاة عدـ التعقيد كالرضرح التاـ ك ػر يتميػز   

أف ي رف لرسائل اإلعبلـ  : نهج التركيع أك التخريف كالنهج الراقعي ك بنهجين ةعاد
النحػبلؿ ككضػع بػرامج الترعيػة كاإلرشػاد كالترجيػه        دكر في الحػد مػن اػرا ر ا   

 لمعالجة تلا اآلفة التي تهدد المجتمع .
ضرار كمخاطر المخدرات كصػنع المنػاخ الػراعي    أبث الرعي الصحي كاالجتماعي عن  -2

، كال يجػد   فبل يجد الفرص كال الم اف المشجع له نالذم يضيق الخناؽ على المتعاطي
 نسل الطلل التي تتيح له التركيج عن بضاعته .المرزع للمخدرات الفرص كال 

زيادة البرامج الحرارية التي يشارؾ فيها األطبػاء كالخبػراء كالشػباب كاالسػتعانة      -3
التػي ترضػح كافػة جرانػل مشػ لة اإلدمػاف        كاالجتمػاع  بخبراء التربية كعلم النفس

 ا.كمخاطر 
كيجهػا أك تهريبهػا   ترضيح الرضع القانرني للمخدرات كتعاطيها كاالتجار بها أك تر -4

  .عبر الحدكد ك ال شف عن آثار كأضرار تعاطيها كاإلدماف عليها

كشف العبلقة بين تعاطي المخدرات كبين انتشار األمراض القاتلػة كاإليػدز كال بػد     -5
 الربائي.

شػ اؿ المخػدرات كأخطار ػا ك ال شػف عػن الخصػائص       أتعريف الجمهػرر بػأنراع ك   -6
فضػبل عػن المشػاكل البدنيػة      ، تعملين للمخػدرات االجتماعية كالنفسية لؤلفراد المسػ 

 .كاالقتصادية لبلستعماؿ غير المشركع للمخدرات التي يتحملها الفرد
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ال شػف عػن   بلسػتعماؿ غيػر المشػركع للمخػدرات ك    التعريف بالمشاكل االجتماعية ل -7
 العبلقة بين استعماؿ المخدرات كالمشاكل االجتماعية األخرل

كنية الهابطة التػي تسػهم فػي تعزيػز االنحػراؼ لػدل       التحذير من المراقع االل تر -8
 . الشباب

االستعانة برجاؿ الدين كالعلماء لتبيين ح م الدين كالشرع بالمخدرات بقصد تنميػة   -9
 الرازع الديني 

 مؤسسات الدكلة المتخلفة 
إنشاء العيادات الصحية كالنفسية لعبلج المدمنين كتزكيد ا باالختصاصيين النفسػيين   -1

ين كالتشجيع على إقباؿ المرضى كالمتعاطين للعبلج فيها كتػرفير العػبلج   كاالجتماعي
 الصحي كالنفسي كاالجتماعي للمدمنين.

ضبط الحدكد كتش يل مراكز خاصة في كزارة الداخلية لمنع تسرب المػراد المخػدرة    -2
قانرف معاقبة المػركجين كالمتػاجرين كالمتعػاطين    تفعيل إلى الببلد كمنع تداكلها ك

تفعيل القضاء كنشر القضايا التي يبت بها القضاء في كسػائل اإلعػبلـ    عن ،فضبلبها 
 .لآلخرينل ي ي رف عبرة 

تضمين المنا ج الدراسية من االبتدائية إلى الجامعية بػدركس عػن مضػار المخػدرات      -3
 الصحية كالنفسية كاالجتماعية .

ك إعادة النظػر  إصدار قانرف جديد يتبلءـ مع المرحلة الرا نة كمع التطرر الحاصل ا -4
 . للمراد المخدرةتفادم االستخدامات الطبية الخاطئة لفي قانرف م افحة المخدرات 

إنشاء المراكز الثقافية كالرياضػية كالمقػا ي الشػبابية كاسػتثمار ا كت ػرف تحػت        -5
 الرعاية كالسيطرة.

ال شف عن األسباب الحقيقة للمش لة ك كضع الحلرؿ بش ل جماعي مػن مختصػين فػي     -6
لمجاالت كترفير فرص للبحث العلمي ككضع الدراسػات العلميػة التػي تتنػاكؿ     جميع ا

 المش لة من جميع جرانبها ك ت ثيف المؤتمرات كالندكات الخاصة بهذق الظا رة .

المؤسسات الصػحية لمعالجػة  ػذا النػرع مػن المػدمنين فػي داخػل السػجرف           ترفير -7
الراقعين في المشاكل من غير كاإلصبلحيات كتمييز المح رمين من السجناء المجرمين ك

  .عمد

اال تماـ بالتعليم كإتباع األساليل التربرية العلمية المتطررة في المنػا ج التعليميػة    -8
، كاالبتعػاد عػن سياسػة التخػبط كحقػرؿ       لبناء قاعدة متينة من الػرعي كالتربيػة  

 .التجارب الفاشلة 

    فير فرص عمل مت افئة.القضاء على مش لة البطالة التي يعاني منها من الشباب بتر -9
 المصادر كالهرامش:

 . 178، ص 2002سارة حامد ,أصرؿ في البحث العلمي , بيركت , دار ابن خلدكف  ، ( 1)
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، طػرابلس , منشػررات   2( مصطفى عمر التير, مقدمة في مبادئ كأسػس البحػث االجتمػاعي ، ط   2)
 .51 ص، 1995 الجامعة المفترحة ,

 . 17,ص 1995ل البحث العلمي ,عماف , الجامعة االردنية ,( نائل عبد الحافظ , اسالي3)
،ألقػا رة  2سمير محمد حسين ،دراسات في منا ج البحث العلمي , بحػرث اإلعػبلـ ،ط  ( 4)

 .  131،ص1999,عالم ال تل ،
, القا رة  ,م تبة  ك بػه ,   6( عبد الباسط محمد حسن ,اصرؿ البحث االجتماعي ,ط5)

 .213,ص1977

 .110سين , بحرث اإلعبلـ،المصدر السابق ،ص( سمير محمد ح6)
 .232, ببل سنة طبع ,ص ابن منظرر ,لساف العرب,المجلد الرابع (7)
, تركيا , الم تبة اإلسػبلمية  2, ط 1ابرا يم مصطفى كآخركف,المعجم الرسيط, ,ج  (8)

 .220ص1972
ة الفقػه  محمد علي البار,ال حرؿ كالمخدرات كالمنبهات فػي الغػذاء كالػدكاء ,مجلػ     (9)

 .                                             322 ( ص13) الحادية عشر ,العدد,  النسخة  االسبلمي
 . 378 ص المصدر السابق, ( محمد علي البار,10)
آفة المخدرات كسبل مجابهتها عبر كسائل االعبلـ ، بحػث غيػر    ،مؤيد خلف حسين (11)

 .2009, كلية االداب  ،جامعة االنبار منشرر,
ربػػاح مجيػػد الهيتػػي ،االسػػتخداـ غيػػر المشػػركع للحبػػرب المخػػدرة )دراسػػة     (12)

 .2015ميدانية(بحث غير منشرر,جامعة االنبار, كلية االداب , 
طلعت عبد الحميد عيسى ، دكر االعبلـ الفلسػطيني فػي ترعيػة الشػباب الجػامعي       (13)

،االردف ، جامعػة الزرقػاء   بآفة المخدرات ،مؤتمر الشباب الجامعي كآفة المخدرات 
 . 2006اال لية ،

،المخدرات كتأثير ػا علػى المجتمػع ،بغػداد     ( سيركاف كامل علي ك أنرر جميل بني 14)
 . 2004، 1،الهيئة الرطنية لم افحة المخدرات ، ط

افراح جاسم محمد ،تعاطي الحبرب المخدرة كعقاقير الهلرسة ..عراملها كأثار ػا   (15)
 ية االداب ،جامعة بغداد .،رسالة ماجستير ،كل

حاتم خزعلي ، تفعيل االدكار التعليمية كالبحثية كالمجتمعيػة للجامعػات العربيػة     (16)
مػؤتمر الشػباب الجػامعي كآفػة      في حماية الشباب الجامعي من اخطار المخدرات ،

 . 2006المخدرات ،االردف ، جامعة الزرقاء اال لية ،
، بحث في ندكة علميػة    ا النفسية كاالجتماعية المخدرات كآثار ابتساـ نررم ، (17)

بعنراف )جرائم المخدرات في العراؽ كتأثيراتها المجتمعية( بمناسبة اليرـ العالمي 
 .2014،العراؽ ، بيت الح مة،  6/2014/ 25لم افحة المخدرات في
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دار  اتػه كأسػاليبه ،عمػاف ،   كذكقاف عبيدات كزمبلؤق ،البحث العلمي مفهرمػه كأد  (18)
 .125،ص 1998لف ر للطباعة كالنشر كالترزيع ،ا

لعراؽ،أطركحػة  اياسين إلهيتي،المسؤكلية االجتماعية لئلعبلف فػي تلفزيػرف    حافظ(19)
 .33،ص2005دكترراق،كلية اإلعبلـ،جامعة بغداد ،

( ادم نعماف الهيتي،االتصاؿ الجما يرم في العراؽ ،كسػائله كاتجا اتػه السياسػية    20)
ة دكترراق ،غير منشررة مقدمػة الػى كليػة اإلعػبلـ ،جامعػة      (،أطركح1977-1978)

  .170،ص1980القا رة ،

محمػػد عبػػد الحميػػد ،البحػػث العلمػػي فػػي الدراسػػات اإلعبلميػػة ،القػػا رة ،عػػالم  (21)
 .  220،ص2000ال تل،

مؤيد خلف حسين ، آفة المخدرات كسبل مجابهتها عبر كسائل االعبلـ ، بحث غيػر   (22)
 .11, ص2009ر كلية االداب , منشرر,جامعة االنبا

 2010-8-2( مرقع الملف برس االخبارم ،23)
مؤيد خلف حسين ،آفة المخدرات كسبل مجابهتها عبر كسػائل االعػبلـ ، المصػدر     (24)

 . 16السابق ,ص
(25) http://www.darbabl.net/akhbarshow.php?id=1344 

 . 2010-8-2( مرقع الملف برس االخبارم ،26)
 .2010-8-2الملف برس االخبارم ،( مرقع 27)

(28) http://www.darbabl.net/akhbarshow.php?id=1344 

 .2010-8-2( مرقع الملف برس االخبارم ،29)

http://www.ahlanse.com/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=

1965   

http://www.ahlanse.com/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=

1965   

 .2010-8-2( مرقع الملف برس االخبارم ،32)
التابعة لؤلمم ألمتحػدة)العراؽ   تقرير المنظمة الدكلية لمراقبة تهريل المخدرات (33)

تحرؿ إلى ممر رئيس لنقػل الهػركين المنػتج فػي أفغانسػتاف كإيػراف إلػى دكؿ        
 .8, ص2007العالم( حزيراف)يرنير( 

تقرير المنظمة الدكلية لمراقبة تهريل المخدرات التابعة لؤلمم ألمتحدة،المصدر  (34)
 .10ص السابق ,
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م افحة المخدرات في العراؽ )احصػائيات كزارة  تقرير جمعية اإلصبلح كالتأ يل ل (35)
 .6,ص2008ات في العراؽ( ،بغداد ، عن اعداد متعاطي المخدر الصحة

,  تقرير جمعية اإلصبلح كالتأ يل لم افحة المخدرات في العراؽ، المصدر السػابق  (36)
 .7ص

 .2010-8-2( مرقع الملف برس االخبارم ،38)
تميم طا ر احمد )) جريمة االتجار بالمخدرات(( مشاركة في ندكة علمية عػن   (39)

عػالمي  )جرائم المخدرات فػي العػراؽ كتأثيراتهػا المجتمعيػة( بمناسػبة اليػرـ ال      
 .9,ص2014،العراؽ ، بيت الح مة،  6/2014/ 25لم افحة المخدرات في

دائػرة م افحػة    ( العميد الحقرقي رعد مهدم / مدير م تل م افحة المخػدرات ))  40)
المخدرات بين الراقع كالطمرح(( مشاركة في ندكة علمية عن )جػرائم المخػدرات   

 25العالمي لم افحة المخدرات فػي  في العراؽ كتأثيراتها المجتمعية( بمناسبة اليرـ
 .6,ص2014،العراؽ ، بيت الح مة،  6/2014/

دائػػرة م افحػػة المخػػدرات بػػين الراقػػع   ( العميػػد الحقػػرقي رعػػد مهػػدم , ))  41)
   7ص،  كالطمرح(( المصدر السابق

 (42) http:llfroum.stop55.com1238303. html. 
 9رات((  المصدر السابق , صبالمخدتميم طا ر احمد )) جريمة االتجار  (43) 

 . 11تميم طا ر احمد )) جريمة االتجار بالمخدرات(( مصدر سابق ,ص (44) 
، المصػػدر  ( ربػػاح مجيػػد الهيتػػي ،االسػػتخداـ غيػػر المشػػركع للحبػػرب المخػػدرة 45)

 .14,صالسابق
اماؿ صادؽ كفػؤاد ابػر حطػل , نمػر االنسػاف مػن مرحلػة الجنػين الػى مرحلػة            (46)

 .178صر, م تبة االعبلـ المصرية ,ببل سنة طبع , ص, م4المسنين,ط

عادؿ االشرؿ,علم النفس النمر من الجنين الى الشػيخرخة ,مصػر, م تبػة االعػبلـ      (47)
                                                                                                                       .483المصرية,ببل سنة, ص

( السػػػيد متػػػرلي العشػػػماكم , الجرانػػػل االجتماعيػػػة لظػػػا رة االدمػػػاف ,    48)
 .                                                             198, ص1993, ,الرياض,المركز العربي للدراسات االمنية كالتدريل بالرياض1ج

 .17 ص،مصدر سابق، لمخدرة رباح مجيد الهيتي االستخداـ غير المشركع للحبرب ا (49)
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دار االنػيس   ، مصػراتة  ( محمد معمر الرازقي ,علم االجػراـ كالسياسػة الجنائيػة ,   50)
 .120ص ,1995 للطباعة كالنشر,

الم تػل الجػامعي    االسػ ندرية,  مشػ لة المخػدرات كاإلدمػاف,    احمد ابػر الػركس,   (51)
 .57 ص ,2003 الحديث,

الػدار المصػرية    القا رة, ات بنظرة علمية,( مصطفى سريف,مش لة تعاطي المخدر52)
 .20 ص ,2000 اللبنانية ,

 57احمد ابر الركس,مش لة المخدرات كاإلدماف,المصدر السابق,ص (53)
,بغػػػداد,دار الح مػػػة للطباعػػػة   1965لسػػػنه (68( قػػػانرف المخػػػدرات,رقم ) 54)

 . 24-17,ص1991كالنشر,
  14,صالمصدر السابق  الجتماعية((( ابتساـ نررم ))المخدرات كآثار ا النفسية كا55)

مصػػدر ((    االجتماعيػػة ك  ابتسػػاـ نػػررم ))المخػػدرات كآثار ػػا النفسػػية   (56)
 16،صسابق

 11،ص((  مصدر سابق  ( ابتساـ نررم ))المخدرات كآثار ا النفسية كاالجتماعية57) 
درات مقابلة شخصية اجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمػدمنين علػى المخػ    (58)

, السػاعة  19/11/2015في منطقة البتاكين كالميػداف فػي العاصػمة بغػداد,الخميس     
 الثانية بعد الظهر.

 ص ,1994ار الف ػر العربػي,   ( انشراح الشاؿ ,بث كافد على شاشػات ألتلفزيػرف ,د  59)
197- 198. 

( حسن عبد الحميد ابر شنل , دكر التلفزيرف في خلق ثقافة عربيػة مترازنػة فػي    60)
رسػػالة ماجسػػتير مقدمػػة  الػػى كليػػة االعػػبلـ , جامعػػة القػػا رة ,    , يجالخلػػ
 .30ـ,ص1982

 1( حسن ابرا يم م ي كزميله , المدخل الى علم االتصاؿ,ال ريت , ذات السبلسػل,ط 61)
 .431,ص1995, 

الساعة  7/2/2016( قناة الحرة عراؽ ,اخبار الشريط االخبارم )التايتل ( االحد ,62)
 السادسة مساءن .

السػاعة   13/2/2016( قناة  نا بغداد ,اخبار الشريط االخبارم )التايتل ( السػبت , 63)
 التاسعة مساءن .

 16/2/2016( قناة الحرة عراؽ ,اخبػار الشػريط االخبػارم )التايتػل ( الثبلثػاء ,     64)
 الساعة السابعة مساءن .

 17/2/2016( قناة الحرة عػراؽ ,اخبػار الشػريط االخبػارم )التايتػل ( االربعػاء,      65)
 الساعة السادسة مساءن .
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( قاـ الباحث بمتابعة كسائل االعبلـ العراقية المقركءة كالسمعية كالمرئية  ألشهر 66)
كشػهرم كػانرف الثػاني      2015تشرين االكؿ كالثاني ككانرف الثػاني مػن العػاـ    

 كلم يسجل سرل اربعة اخبار . 2016كشباط  للعاـ 
 ص ق,1418,  لؤلطفاؿ ,كتػاب االمػة ,جمػاد االكلػى     (انظر نحر مشركع مجلة رائدة67)

25-26. 
المنظمػة العربيػة للتربيػة     ( انظر الثررة الت نرلرجية ككسائل االتصاؿ العربية,68)

 .91 ص ترنس, كالثقافة,
ترجمػة نخبػة مػن اسػاتذة قسػم       ( برنت ركبن , االتصاؿ كالسػلرؾ االنسػاني ,  69)

السعردية , معهد  ربية بجامعة الملا سعرد,الرسائل كت نرلرجيا التعليم ب لية الت
                                                                                                                                                                                                      96 . ص1412عاـ  االدارة العامة,

 م تبة العبي اف , السعردية ، اإلسبلمياالعبلـ كقضايا الراقع  ( عبد القادر طاش ,70)
 .153- 149 ص ق,1416, 1ط

رسػالة   ( احمد مرسى الضبياف , المادة االخبارية في القنرات الفضػائية العربيػة ,  71)
 ص ق,1418دكترراق غير منشررة مقدمة لقسم االعبلـ ب ليػة الػدعرة كاإلعػبلـ ,    

78- 100- 101                                                                . 
 66 (, ص304) العدد ) الغزك الثقافي( مجلة المرقف االدبي, , ( نزار نجار72)
( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمدمنين علػى المخػدرات   73)

 ,الساعة الثالثة عصرا.12/10/2015لعاصمة بغداد,االثنين في منطقة الميداف في ا
( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمػدمنين علػى المخػدرات    74)

,الساعة الثالثة النصف 21/10/2015في منطقة البتاكين في العاصمة بغداد,االربعاء 
 عصرا.

تعاطين  كالمػدمنين علػى المخػدرات    ( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من الم75)
 عصرا.,الساعة الخامسة 22/10/2015في منطقة البتاكين في العاصمة بغداد,الخميس 

( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمدمنين علػى المخػدرات   76)
,الساعة الثالثػة كالربػع   13/11/2015في منطقة الميداف في العاصمة بغداد,الجمعة 

 صرا.ع
( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمدمنين علػى المخػدرات   77)

,الساعة الراحدة بعػد  24/10/2015في منطقة الباب الشرقي في العاصمة بغداد,السبت 
 الظهر.

( مقابلة شخصية اجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمدمنين علػى المخػدرات   78)
 ,الساعة الثالثة عصرا.20/11/2015في العاصمة بغداد,الجمعة في منطقة الميداف 
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( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمدمنين علػى المخػدرات   79)
,السػاعة الرابعػة   2/11/2015في منطقة الباب الشرقي فػي العاصػمة بغػداد,االثنين    

 كالنصف عصرا.
من المتعاطين  كالمػدمنين علػى المخػدرات    ( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد 80)

,السػاعة الثانيػة عشػر    23/11/2015في منطقة البتاكين في العاصمة بغػداد,االثنين  
 اهرا.

( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمػدمنين علػى المخػدرات    81)
 ثة عصرا.,الساعة الثال10/2015/ 29في منطقة الميداف في العاصمة بغداد,الخميس

( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمدمنين علػى المخػدرات   82)
,السػػاعة الراحػػدة 18/11/2015فػػي منطقػػة البتػػاكين فػػي العاصػػمة بغػػداد,االربعاء 

 كالنصف بعد الظهر.
( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمدمنين علػى المخػدرات   83)

,الساعة الحادية عشر 6/11/2015ة الباب الشرقي في العاصمة بغداد,الجمعة في منطق
 صباحا.

( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمػدمنين علػى المخػدرات    84)
 ,الساعة الثانية بعد الظهر .21/11/2015في منطقة الميداف في العاصمة بغداد,السبت 

باحث مع عدد من المتعاطين  كالمػدمنين علػى المخػدرات    ( مقابلة شخصية أجرا ا ال85)
 .,الساعة الرابعة عصرا26/10/2015في منطقة البتاكين في العاصمة بغداد,االثنين 

( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمدمنين علػى المخػدرات   86)
,السػاعة الثانيػة   27/11/2015في منطقة الباب الشرقي فػي العاصػمة بغداد,الجمعػة    

 عشر كالنصف اهرا.  
( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين  كالمدمنين علػى المخػدرات   87)

,السػاعة الثانيػة   28/11/2015في منطقة الباب الشرقي فػي العاصػمة بغداد,السػبت    
 كالنصف بعد الظهر.   

لمدمنين على المخدرات في ( مقابلة شخصية أجرا ا الباحث مع عدد من المتعاطين كا88)
 الثانيػة بعػد  ,السػاعة  17/11/2015منطقة الباب الشرقي في العاصمة بغداد,الثبلثاء 

 ظهر.ال
 )*( الخبراء  م :

 االستاذ الدكترر جمعة إبرا يم حسين ،أستاذ في قسم االجتماع ،كلية اآلداب  ،جامعة  االنبار. -1
 حمد ، أستاذ في قسم اإلعبلـ ،كلية اآلداب جامعة  االنبار.االستاذ المساعد الدكترر عبد الرحمن علي  -2
 االستاذ المساعد الدكترر صفاء علي حسين ، أستاذ في قسم الغة العربية ،كلية اآلداب جامعة االنبار. -3
 الدكترر عمر جياد علي ،تدريسي في قسم اإلعبلـ ،كلية اآلداب ، جامعة  االنبار -4


