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المالمح المكانية لظاىرة المخدرات في مدينة الناصرية وتأثيراتها وسبل معالجتها 
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 من وجهة نظر جغرافية
Spatial features of the phenomenon of drugs in 

the city of Nasiriyah and their effects and ways of 
addressing them for 2018 

From a geographical point of view 
 المدرس الدكتور                     االستاذ المساعد الدكتور          
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Abstract                                                                          
    The problem of combating drug crimes is 
characterized by distinguishing features from the other 
things that the international community is currently 
facing. The cultivation of narcotic plants, the 
manufacture of drugs, the installation, manufacture, 
transfer, promotion, illicit trade, abuse, exploitation 
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and abuse of narcotics are no longer free of them. Of 
the world. For this reason, the spread of narcotics is one 
of the most important contemporary problems faced by 
developing and developed societies alike, which 
ultimately lead to social, economic and psychological 
effects and the serious repercussions that this 
phenomenon has on the criminal phenomenon in the 
city of Nasiriyah from official statistics prepared fo this 
purpose.                                                                                                                          

 الكلمات المفتاحية: 
, مسارات , متعاطي مخدرات ,  ةمخدرات , مصادر وانواع المخدرات , تصنيعية , تخليقي

تجار مخدرات , الخصائص الديموغرافية , النشاط االقتصادي , المستوى التعليمي , 
 األسباب وآثار متعاطي المخدرات , الحلوؿ لمعالجة تعاطي المخدرات .

key words: 
Drugs , Sources and types of drugs , Manufacturing , 
Synthetic , paths , Drug abusers , Drug dealers , 
Demographic characteristics , The economic activity , 
Educational level , Causes and effects of drug abusers , 
Solutions to address drug abuse. 

 المستخلص:
اصبحت اشكالية مكافحة جرائم المخدرات تتسم بسمات تميزىا عن غيرىا من االمور       

التي يتصدى لها المجتمع الدولي المعاصر , فزراعة النباتات المخدرة وتصنيع المخدرات 
وتركيب وتخليق اصناؼ جديدة منها ونقلها والترويج لها والتجارة غير المشروعة بها وتعاطيها 

تعمالها جميعها لم تعد تخلو منها او من احداىا اية دولة من دوؿ العالم . وادمانها واساء اس
وألجل ذلك تعد انتشار المخدرات من اىم المشكالت المعاصرة التي تواجها المجتمعات 
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كونها تؤدي في نهاية المطاؼ إلى ترؾ اثار اجتماعية لالنامية والمتقدمة على حدا سواء 
ليها من انعكاسات خطيرة على الظاىرة االجرامية , ومن ىذا واقتصادية ونفسية وما يترتب ع

المنظور تم استقراء ىذه الظاىرة  في مدينة الناصرية بحسب ما توفر من احصاءات رسمية 
  عدت لهذا الغرض .

 المقدمة :
العراؽ مهد الحضارات واخرىا الحضارة االسالمية التي استوعبت كل المفاىيم      

ية وروح التعاوف والخلق الرفيع , لذلك لم يشوب العادات والتقاليد اية االخالقية والمجتمع
من الزمن, لكن بعد التغيرات السياسية واالجتماعية  عقود   واؿانحرافات انتابت المجتمع ط

وعقود عديدة من الزمن ارتفعت إلى السطح بعض الظواىر السلبية واخذت تسري إلى جسد 
قي اال وىي ظاىرة المخدرات , اذ  بدأت تنخر البنية المجتمعات ومنها المجتمع العرا

الداخلية لألسرة وانتهاءه بانعكاساتها الخطيرة على المجتمع والنواحي االمنية للدولة على 
حدا سواء , لذلك جاء ىذا البحث ليسلط الضوء على تداعيات ىذه االفة الخطيرة في 

ة من جهات متخصصة في ىذا مجتمع مدينة الناصرية وفقًا إلحصائيات رسمية صادر 
 المجاؿ. 

 مشكلة البحث :  .0

 تندرج مشكلة البحث بالتساؤالت االتية :
 ما مصادر وانواع المخدرات ومناطق انتاجها وزراعتها في الشرؽ االوسط ؟ .0
ما اىم المسارات لتهريب المخدرات إلى العراؽ عمومًا ومدينة الناصرية خصوصا  .8

 ؟
واالقتصادية واالجتماعية لتجار ومتعاطي المخدرات ما الخصائص الديموغرافية  .3

 في مدينة الناصرية ؟
ما االسباب واالثار الناجمة عن تعاطي وادماف المخدرات على االسر ومجتمع  .4

 مدينة الناصرية.
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 . فرضية البحث :8
تصنف المخدرات إلى عدة انواع ) طبيعية , تصنيعية , تخليقيو ( , وتتصدر بلداف  .0

وس , مينمار ( وبلداف اخرى ) افغانستاف , باكستاف , ايراف ( في ) تايالند , ال
 مقدمة الدوؿ المنتجة للمخدرات في الشرؽ االوسط  .

ىنالك عدة مسارات تتبعها عصابات المخدرات لغرض دخولها إلى العراؽ وذلك  .8
 عن طريق ايراف ومن ثم إلى بقية الدوؿ المجاورة للعراؽ.

صادية واجتماعية في زيادة اعداد متعاطي وتجار ادت خصائص ديموغرافية واقت .3
 المخدرات في مدينة الناصرية .

ىنالك عدة اسباب ) سياسية , اجتماعية , اقتصادية , ثقافية ( تقف وراء انتشار  .4
جريمة المخدرات في مدينة الناصرية , ولها اثار كبيرة على الفرد المتعاطي واسرتو 

 واالمن المجتمعي. 
 لبحث :. ىدؼ وعينة ا3

يرـو البحث من خالؿ ما توفر من احصاءات رسمية , فضال عن الدراسة الميدانية     
% على مجمل السجناء المتهمين في سجن 011والمتمثلة بتوزيع استمارة االستبانة وبنسبة 

( , واف الغرض االساسي من 0( سجين , ملحق )044الناصرية لإلحكاـ الخفيفة بواقع )
 ىي تحقيق اقصى حاالت الدقة المتوخاة من ىذا البحث .     اختيار ىذه العينة

 . حدود منطقة البحث :4
مدينة الناصرية وىي المركز االداري لمحافظة ذي قار التي تقع فلكياً بين دائرتي عرض        

, وتتمثل حدود منطقة البحث  891462 -811462شماال وخطي طوؿ   30 011 - 31  99
( ىكتار وتضم 6578بمساحة ) 8108األساس لمدينة الناصرية لعاـ  بحدود التصميم 

 ( .0( حياً سكنياً , خريطة )55( نسمة يتوزعوف على )419603)
 . 8108اما الحدود الزمانية فقد تمثلت لسنة      
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 . منهج البحث :5
ئي اعتمد البحث على المنهج الوصفي للظاىرة , فضال عن استخداـ منهجي االستقرا     

 والمسح الميداني لتحقيق الغاية من البحث .
 

 ( 0خريطة ) 
 8108االحياء السكنية في مدينة الناصرية لعاـ 
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المصدر : مديرية بلدية مدينة الناصرية , شعبة نظم المعلومات الجغرافية , بيانات غير 
 .8108منشورة , لعاـ 

 في الشرؽ االوسطاوالً : مفهـو المخدرات وأنواعها ومساراتها الجغرافية 
 مفهـو المخدرات ) لغة , اصطالح , علمياً , قانونياً (  .0

يشير مفهـو المخدر في اللغة إلى حالة الفتور او الكسل الناتجة عن الخدر , في حين      
اف مفهـو المخدر اصطالحا ىي مادة منبهة او مسكنة , اما التعريف العلمي فيعتبرىا مادة  

النـو او غياب الوعي المصحوب بتسكين االلم ومن ىذا المنظور كيميائية تسبب النعاس و 
يمكن اف تدخل ىذه المادة كمسكن يوصف لبعض الحاالت المرضية , اما من وجهة نظر 
قانونية فتعد المخدرات على اختالؼ انواعها مواد تصيب الجهاز العصبي لإلنساف وبالتالي 

يعها تبعًا ألضرارىا الوخيمة على الفرد يحذر القانوف التعامل معها من حيث زراعتها وب
ينص على  0965( لسنة 68والمجتمع على حدًا سواء , فالقانوف العراقي السابق المرقم ) 

 : (0)اف المخدرات ىي جنايات لذلك شرعت لها عقوبات جنائية وىي 
  فرض عقوبة االعداـ او السجن المؤبد مع مصادرة االمواؿ المنقولة وغير المنقولة

من ارتكب بغير اجازة من السلطات المختصة استيراد او تصدير او انتاج او  لكل
صنع المخدرات , وكذلك كل من باعها او سلمها للغير او تنازؿ عنها باي صفقة  

 كانت مع الغرامات .
 ( سنة كل من قاـ بزراعة النباتات المخدرة او طورىا 05-5يعاقب بالسجن لمدة )

العقوبة باإلعداـ المتهم وفرض غرامات مالية , اذا بقصد االتجار بها , وتكوف 
 ارتكب جميع االفعاؿ في الفقرتين المذكورتين .  

  يعاقب بالسجن او باإلعداـ كل متهم من موظفي الدولة ومنهم موظفي الجمارؾ
وتسري نفس االحكاـ على منتسبي القوات المسلحة , مع فرض غرامات مالية إلى 

 جانب العقوبة اعاله .
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 متهم تعاطى المخدرات او حاز عليها بقصد االستعماؿ الشخصي تكوف عقوبتو  كل
 ( دينار . 0111-511سنة سجن ( وفرض غرامة مالية )  05) 

 انواع المخدرات : .8
اف االرباح المتحققة من المواد المخدرة يجعل من مصنعيها ومصدريها لديهم القدرة على    

تصنيفها , فبعض المختصين صنفها على اساس ابتكار انواع جديدة حتى يصعب حصرىا و 
تأثيرىا واخرين على اساس طرؽ انتاجها , وعموما يمكن تلخيص انواعها وىي ) حسب 

االفيوف ,  –المسكرات الكحوؿ والبنزين , مخدرات تسبب النشوة  –تأثيرىا على االنساف 
اذا كانت  –نتاج المنومات وانواعها المختلفة , حسب طريقة اال –مخدرات تسبب الهلوسة 

الكوكايين , اما صناعية في المختبرات  –الحشيش   –طبيعية فهي نباتات مثل الخشخاش
الهروين ( وىناؾ انواع اخرى بحسب اللوف , االثر النفسي ...الخ . اما  –فهي المورفين 

التصنيف االكثر قبوال عالميا فهو تصنيف منظمة الصحة العالمية الذي اعتمد على تركيب 
 –الحشيش  –لكيميائي للعقار وليس على تأثيراتها على االشخاص وىي ) االفيونات ا

 . (8) الفوالتيل ( –القات  –الباربتيورات  –االمفيتامينات  –المثيرات لالخاييل  –الكوكا 

 . (). أىم الدوؿ المنتجة لزراعة المخدرات في الشرؽ االوسط3
تناولت العديد من البحوث التي اخذت من ظاىرة المخدرات عنوانا لها تتبع مواطن        

زراعة المخدرات فضال عن تتبع مساراتها , اذ اف اشهر الدوؿ التي تمتهن زراعة المخدرات 
تمثلت بالمثلث الذىبي ) تايالند , الوس , مينمار ( والمثلث االخر تمثل بالبلداف ) 

كستاف , ايراف ( , فضال عن زراعتو في عدة دوؿ اخرى تقع في الشرؽ افغانستاف , با 
. والجدير ذكره اف افغانستاف تعد اكبر مموؿ لمخدرات االفيوف , اذ ازدادت  (3) االوسط

                                                 
  ( يشمل الشرق االوسط العديد من البمدان العربية وبعض الدول المجاورة لها حسب موسوعة

، لبنان ، العراق ،  الكيان الصهيوني) تركيا ، سوريا ، مصر ،      الروس ( الفرنسية وهي 
ايران ، ليبيا ، السودان ، افغانستان ، باكستان ، الهند ( ، والعديد من التعاريف اشارت الى 
ان ) العراق ، سوريا ، مصر ، لبنان ، االردن تمثل قمب الشرق االوسط وهو محور النزاع 

 ( منذ قرنا من الزمنالعالمي 
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( 030111إلى          )  0991( ىكتارًا عاـ 04311المساحات المزروعة فيها من )
لب المحلي والعالمي على المخدرات , في , ما يدلل على زيادة الط 8100ىكتارا عاـ 

حين تأتي ايراف بالمرتبة الثانية في ترويج المخدرات ضمن حدود رقعتها الجغرافية , فضال 
عن تهريبها إلى الدوؿ االوربية وتركيا والعراؽ , لذلك تحتل المرتبة االولى في العالم إلنتاج 

االيراني المهرب الى اذربيجاف يأتي عن %( من الهيروين 95الهيروين , حتى اف           ) 
 (.8, خريطة ) (4)طريق عصابات المخدرات االيرانية 

 في الشرؽ االوسط والعراؽ تحديدا . المسارات الجغرافية لتهريب المخدرات 4
بعد تحديد الدوؿ المنتجة للمخدرات نتطرؽ إلى اىم المسارات التي تتبعها العصابات       

ا إلى البلداف في الشرؽ االوسط عمومًا والعراؽ خصوصًا . اذ المتخصصة في تصديرى
نالحظ اف ىناؾ مسارا نمطيًا تقـو بو العصابات والمافيات لدوؿ البحر المتوسط ) لبناف , 
سوريا , العراؽ , االردف ( , اذ تكوف لبناف كمحطة لتجميع المخدرات ومن ثم تأخذ مسارا 

وال إلى صحراء سيناء في مصر التي تعد منطقة تجميع بريًا عبر سوريا واألردف وفلسطين وص
اخر يتجو من باكستاف عبر ايراف ومن ثم إلى العراؽ والكويت وتركيا  مثالية . وىناؾ مسار  

, والجدير ذكره توجد مسارات اخرى لتهريب المخدرات التركية ) الحشيش ( 5)وسوريا 
الشاـ , ومن ثم تهرب المخدرات عبر مصر واالفيوف والهيروين ( عبر سوريا إلى منطقة بالد 

. ونالحظ اف الحبوب المخدرة تهرب إلى دوؿ الخليج العربي وتكوف  (6) والخليج العربي
قادمة من البلداف االوربية عبر االسواؽ النفطية والسفن الكبيرة  , اما بلداف شماؿ افريقيا ) 

الخير ادت إلى فقداف االمن  مصر تونس ليبيا ( فقد شهدت تغيرات سياسية في اآلونة ا
وبالتالي تفشي ظاىرة المخدرات على نطاؽ واسع اذ تتبع مسار المخدرات من قارة امريكا 

 ( .3, ينظر خريطة )  (7)الجنوبية عبر القارة االفريقية ومن ثم تدخل البلداف العربية 
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 8108( حجم انتاج المخدرات في الشرؽ االوسط لعاـ 8خريطة )

 
ر : قاسم عبد علي عذيب , ظاىرة المخدرات في الشرؽ االوسط وتأثيرىا في االمن الوطني المصد

 .338, ص 8108,  084العراؽ ) دراسة في الجغرافية السياسية (, مجلة اآلداب , العدد 
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 8108( اىم مسارات تهريب المخدرات  إلى الشرؽ االوسط والعراؽ لعاـ 3خريطة ) 

 
حميد ياسر الياسري , ظاىرة المخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية , مجلة المصدر : 

 .878, ص 8104,  80البحوث الجغرافية , العدد

ثانيًا : الخصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية لمتعاطي المخدرات في مدينة 
 الناصرية.

 التوزيع المكاني لتعاطي المخدرات في مدينة الناصرية. .0
تعد مدينة الناصرية من مدف العراؽ الجنوبية التي امتازت بقدرتها على االحتفاظ          

بالعادات والتقاليد العربية االصلية , وبهذا فاف ظاىرة المخدرات وانتشارىا في المدينة تعد 
السيما بعد االحتالؿ االمريكي للعراؽ وما خلقو من حالة  8113دخيلة استفحلت بعد عاـ 

الفوضى واالنفالت االمني , فضال عن حاالت التعسف وانشار الفقر والبطالة الحرب و 
والجهل التي يعيشها المواطن العراقي ومنطقة البحث السيما الشباب منهم , وبالتالي جميع 
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تلك المعطيات خلقت مناخات مناسبة لتجارة المخدرات والمتعاطين , اذ يتضح من 
دمنين لجريمة المخدرات في محافظة ذي ( اف عدد الم0( والشكل )0الجدوؿ )

( حالة في مدينة الناصرية . كما ويتباين التوزيع 044( تاجر/ متعاطي , منها ) 887قار)
( حيًا سكنيًا من 84المكاني للمتعاطين وتجار المخدرات في المدينة , حيث توزعوا على )

( اذ سجل اعلى عدد  0ريطة ( حيًا سكنيًا ) خ55مجموع احياء مدينة الناصرية البالغة    ) 
%( , وادنى عددا سجل في  0825تاجر/ متعاطي   ( بنسبة  )  08في حي اريدو بواقع )

%( , جدوؿ 127احياء ) المعلمين , الغدير ,  االسكاف ( بواقع جريمة واحدة وبنسبة )
 (  . 8( وشكل )8)

ار ومدينة ( عدد مرتكبي جريمة المخدرات بحسب نوعها في محافظة ذي ق0جدوؿ )
 8108الناصرية لعاـ 

مدينة  نوع الجريمة
 الناصرية

 محافظة  %
 ذي قار

% 

 56.0 060 60.8 89 تاجر المخدرات
 43.9 086 38.8 55 متعاطي للمخدرات

 %011 887 %011 044 المجموع
المصدر: جمهورية العراؽ , وزارة العدؿ , دائرة االصالح العراقية , سجن الناصرية      

 .8108لألحكاـ الخفيفة , بيانات غير منشورة , لعاـ 
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( عدد مرتكبي جريمة المخدرات بحسب نوعها في محافظة ذي قار ومدينة  0شكل ) 
 8108الناصرية لعاـ 

 
 ( 0المصدر : جدوؿ )           

 (8جدوؿ )
 8108 عدد مرتكبي جريمة المخدرات بحسب االحياء السكنية في مدينة الناصرية لعاـ

 % عدد الحي السكني  % عدد الحي السكني
 4.8 7 الشرقية  4.8 7 سومر

 08.5 08 اريدو  4.8 7 التضحية
 6.3 9 حي الشهداء  4.8 6 السراي

 1.7 0 حي االسكاف  4.8 6 الصالحية
 7.6 00 حي اور  8.3 08 االسكاف الصناعي

 4.8 6 الشعلة  8.0 3 حي الزىراء
 1.7 0 حي المتنزه  8.8 4 المنصورية
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 1.7 0 السكك  6.3 9 الفداء
 8.8 4 الشموخ  1.7 0 حي المعلمين

 8.8 4 الثورة  1.7 0 حي الغدير
 8.0 3 البشائر  9.7 04 مدينة الصدر

 0.4 8 حي الحسين  4.8 7 الحي العسكري
 % 044 المجموع    

العراقية , سجن الناصرية لألحكاـ المصدر: جمهورية العراؽ , وزارة العدؿ , دائرة االصالح 
 .8108الخفيفة , بيانات غير منشورة , لعاـ 
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 ( 8شكل )
 8108اعداد مرتكبي جريمة المخدرات في مدينة الناصرية حسب االحياء السكنية لعاـ 

 
 (8المصدر : جدوؿ )

 : بعض خصائص التراكيب السكانية لمتعاطي المخدرات في مدينة الناصرية.    8   
يقصد بالتركيب السكاني الصفات السكانية التي يمكن قياسها ولكل مجموعة سكانية     

حركة وبنية اما الحركة فتتمثل في الوفيات والخصوبة والهجرة , اما البنية السكانية فتشمل 
صفات عدة منها: العمر, النوع, الساللة, القومية, الحالة الزوجية, التعليم, واالمية, المهنة, 

 .(8)ل والدينالدخ
  الخصائص الديموغرافية : –أ   

تعني ) شعب (  Demoالديموغرافية ىي كلمة اغريقية تتكوف من مقطعين        
Geography   التباين في توزيع تعني سكاف . وألجل ذلك ينضوي تحت المفهـو

السكاف والتركيب العمري والنوعي , فضال عن دراسة التركيب االجتماعي والتعليمي 
واالقتصادي , لذلك يوضح بجالء مدى تأثير العمليات الديموغرافية الحيوية والهجرة وفئات 

. وفي بحثنا يقتصر  (9) السن ونسبة النوع في داخل اية مجتمع ومنها مجتمعات المدف
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الحديث على ) التركيب النوعي والعمري لمرتكبي الجريمة في مدينة الناصرية ( الف البنية 
رية للسكاف تعد من اىم العوامل المؤثرة في التغيرات الديموغرافية حسب فئات النوعية والعم

وانعكاس ذلك على زيادة او ( 01)العمرية والنوعية , ومن ثم يحدد طبيعة تطورىم واثارىم 
 نقصاف متعاطي المخدرات.

 : التركيب النوعي 
( 041بلغت ) ( اف نسبة الذكور لتجار ومتعاطي المخدرات3يتضح من الجدوؿ )      

( 4%( بالمقارنة مع عدد االناث المتعاطيات والتي سجلت )9728متعاطي بنسبة       )
%( , ويبدو اف ارتفاع اعداد الذكور ناجم عن ضغوطات اجتماعية 828حاالت بنسبة )

ونفسية وسياسية وحالة الفراغ لدى فئة الشباب تركت اثارىا بشكل خطير مما دفع  الشباب 
 بيات حياتهم واللجوء إلى تعاطي المخدرات .التهرب من سل
 8108( نسبة النوع لمرتكبي جريمة المخدرات في مدينة الناصرية لعاـ 3جدوؿ )

 االناث  الذكور 
 % العدد % العدد
041 9728 4 828 

المصدر: جمهورية العراؽ , وزارة العدؿ , دائرة االصالح العراقية , سجن الناصرية لألحكاـ 
 .8108بيانات غير منشورة , لعاـ  الخفيفة ,

 

 : التركيب العمري 
اف دراسة البنية العمرية للسكاف من المواضيع المهمة التي اخذت دوؿ العالم االىتماـ     

بها كونها انعكاس للحياة االجتماعية التي ترتبط بعمر االنساف والنشاطات االقتصادية 
واالتجاىات السياسية للسكاف. ومن ىنا فاف ىناؾ تباين واضح للفئات العمرية السيما 

, اذ نالحظ اف اكثر من نصف المتعاطين ىم ضمن مدينة الناصرية  متعاطي المخدرات في
%( لتسجل اعلى نسبة في حي ) مدينة 5024سنة فأكثر( بواقع )  31الفئة العمرية )

% على التوالي , 023% وادناىا في حيي المتنزه والسكك بنسبة 0828الصدر ( بنسبة 
( سنة اذ بلغت 09-04العمرية ) اما ادنى معدؿ للفئات العمرية فكانت من نصيب الفئة
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%( وادنى نسبة 3326%( , فكانت اعلى نسبة في حي االسكاف الصناعي ) 428)
%( على التوالي 0626سجلت في احياء ) التضحية , الصالحية , الشرقية , اريدو ( بواقع 

 ( . 3( وشكل )4, جدوؿ )
يتضح مما سبق اف متعاطين للمواد المخدرة سجلت اعلى نسبة لهم  ضمن الفئات      

ن سنة , ما يشير وبشكل واضح اف ىؤالء يلتجؤوف إلى تعاطي يالعمرية التي تجاوزت الثالث
المخدرات بغية التخلص من المشكالت اليومية , او وجود خلل اسري ناجم عن ضعف 

و اف الفرد عاطل عن العمل , والجدير ذكره اكدت دراسة التواصل بين افراد االسرة , ا
 أحد تعاطي مع السيمابحثية على اف الشباب المتعاطي الناشئ ضمن بيئة اسرية غير سوية  

فضال عن ذلك اف  .لإلدماف عرضة أكثر يصبحوف المخدرات, أو للكحوليات الوالدين
 في تحدث التي والفيزيائية كيميائيةال التغيرات من للعديد ونتيجةمراحل النمو عند الشباب 

 ومتكررة قوية جرعات بتناوؿ مبكرة سن في الشباب يقـو حيث النمو, مرحلة خالؿ  الجسم
 المخدرات تعاطي على اً مدمن المتعاطي يصبح مما عمره من الثالث العقد الى ووصوالً  ,

 . ثانيا ومجتمعو اوالً  سلوكو على يؤثر وبالنتيجة

 8108العمرية لمرتكبي جريمة المخدرات في مدينة الناصرية لعاـ ( الفئات 4جدوؿ ) 
 سنة فأكثر 31 89-85 84-81 09-04 عدد مجرمي المخدرات الحي السكني

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 414 4 212 , 12,, 2 0 0 7 سومر

 414 4 212 , 414 , 111, , 7 التضحية
 414 4 212 , 414 , 0 0 6 السراي

 ,41 4 414 2  0 111, , 6 الصاحلية
 116 4 414 2 111, 4 4411 2 08 االسكان الصناعي

 211 2 212 , 0 0 0 0 3 حي الزىراء
 211 2 414 2 0 0 0 0 4 ادلنصورية

 211 2 016, 4 12,, 2 0 0 9 الفداء
 0 0 212 , 0 0 0 0 0 حي ادلعلمني
 0 0 212 , 0 0 0 0 0 حي الغدير

 212, 1 011, 4 0 0 0 0 04 مدينة الصدر
 4 4 114 4 414 , 0 0 7 احلي العسكري

 414 4 212 , 414 , 111, , 7 الشرقية
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 114 1 114, 6 12,, 2 111, , 08 اريدو
 016, 6 212 , 0 0 0 0 9 حي الشهداء
 0 0 0 0 414 , 0 0 0 حي االسكان

 116 4 011, 4 414 , 0 0 00 حي اور
 4 4 414 2 414 , 0 0 6 الشعلة

 14, , 0 0 0 0 0 0 0 حي ادلتنزه
 14, , 0 0 0 0 0 0 0 السكك
 211 2 212 , 414 , 0 0 4 الشموخ

 211 2 414 2 0 0 0 0 4 الثورة
 211 2 0 0 414 , 0 0 3 البشائر

 14, , 212 , 0 0 0 0 8 حي احلسني
 011 74 011 46 011 08 011 6 044 المجموع
  5024  3029  0825  428  المعدؿ

المصدر: جمهورية العراؽ , وزارة العدؿ , دائرة االصالح العراقية , سجن الناصرية لألحكاـ 
 .8108الخفيفة , بيانات غير منشورة , لعاـ 

الفئات العمرية لمرتكبي جريمة المخدرات في مدينة الناصرية لعاـ ( معدالت 3شكل ) 
8108 
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 (4المصدر: جدوؿ )          

 الخصائص االقتصادية : –ب 
تعد الخصائص االقتصادية من العناصر المهمة عند دراسة تركيب السكاف , وذلك      

الرتباطها بالقوى العاملة وبحجم االنتاج والموارد االقتصادية ومقدار الدخل , فضال عن 
ىذا  . ويندرج ضمن (00) التطرؽ لدراسة المتعطلين أي القادرين على العمل والباحثين عنو

المفهـو النشاط االقتصادي ألسر المتعاطين السيما مهنة المتعاطي ومقدار الدخل الشهري 
 وعلى النحو االتي :

 : النشاط االقتصادي ألسر المتعاطين 
( وبحسب االحصائية الرسمية اف مهنة متعاطي 4( والشكل )5يتضح من الجدوؿ )     

المخدرات في مدينة الناصرية تتباين ) كاسب , موظف , طالب , ربة بيت ( , اذ سجلت 
%( , وادنى معدؿ سجل ضمن فئة طالب  8628اعلى معدؿ ضمن فئة الكسبة بواقع ) 

تين المذكورتين , والجدير ذكره اف ارتفاع %( وقد تباينت النسب بين الفئ127بواقع ) 
اعداد متعاطي المخدرات ضمن فئة الكسبة ناجم عن انخفاض المستوى الثقافي لهم , 
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فضال عن ضعف عالقاتهم االجتماعية وىذا يفسر ارتفاع عدد المتعاطين للمخدرات ضمن 
فيرجع الى ارتفاع ىذا الفئة , اما فيما يخص انخفاض اعداد المتعاطين ضمن شريحة الطلبة  

مستواىم الثقافي الذي يعد صماـ اماف يحمي ىذه الشريحة من الوقوع تحت تأثير 
المخدرات , وكذلك معرفتهم الكاملة عن اثار تعاطي المخدرات على حياتهم الشخصية اوال 

 واسرىم والمجتمع ثانيا .  
 الدخل الشهري : -ب  
عليو الفرد ىو واسرتو من عملو الذي يقصد بالدخل الشهري ىو مجموع ما يحصل      

, اذ يتضح من خالؿ دراسة التركيب المهني اف ما  (08)يعمل فيو او من ايو مصادر اخرى
%( من مرتكبي جريمة المخدرات ىم ينتموف الى مهنة الكسبة وبالتالي فاف 8628معدلو ) 

ار تبعًا للعمل ( الف دين 611-311مقدار المدخوالت الشهرية تتراوح بين           ) 
الذي يزاولونو , ويبدو اف انخفاض المستوى المعاشي الى جانب العوامل االخرى ) 
المستوى التعليمية , الحالة االجتماعية , الحالة الزواجية ( شكل ضغوطا كبيرة على 
المتعاطين بقصد الهروب من واقعهم المتردي فتدفع البعض الى تعاطي المخدرات بحجة 

مـو والمشاكل , وىذا االمر اسهم بشكل خطير على زيادة اعداد المتعاطين نسياف ىذه اله
 اجورا شهرية متدنية جدا .  من فئة الشباب الذين يتقاضوف

 8108( التركيب المهني  لمرتكبي جريمة المخدرات في مدينة الناصرية لعاـ 5جدوؿ )
عدد مجرمي  الحي السكني

 المخدرات
 ربة بيت طالب موظف كاسب

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 0 0 0 0 0 0 411 1 7 سومر

 24 , 0 0 0 0 416 1 7 التضحية
 0 0 0 0 ,11 , 4 4 6 السراي

 0 0 0 0 0 0 416 1 6 الصاحلية
 0 0 0 0 414, 2 6 0, 08 االسكان الصناعي

 0 0 0 0 0 0 214 4 3 حي الزىراء
 0 0 0 0 0 0 412 4 4 ادلنصورية

 40 2 0 0 ,11 , 416 1 9 الفداء
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 0 0 0 0 ,11 , 0 0 0 حي ادلعلمني
 0 0 0 0 ,11 , 0 0 0 حي الغدير

 0 0 0 0 0 0 12,, 4, 04 مدينة الصدر
 0 0 0 0 ,11 , 416 1 7 احلي العسكري

 0 0 0 0 414, 2 4 4 7 الشرقية
 0 0 0 0 ,11 , 411, 1, 08 اريدو

 0 0 0 0 0 0 112 1 9 حي الشهداء
 0 0 00, , 0 0 0 0 0 حي االسكان

 0 0 0 0 ,11 , 6 0, 00 حي اور
 24 , 0 0 ,11 , 412 4 6 الشعلة

 0 0 0 0 ,11 , 0 0 0 حي ادلتنزه
 0 0 0 0 0 0 016 , 0 السكك
 0 0 0 0 0 0 412 4 4 الشموخ

 0 0 0 0 0 0 412 4 4 الثورة
 0 0 0 0 0 0 214 4 3 البشائر

 0 0 0 0 ,11 , 016 , 8 حي احلسني
 011 4 011 0 011 04 011 085 044 المجموع
  828  127  927  8628  المعدؿ

جمهورية العراؽ , وزارة العدؿ , دائرة االصالح العراقية , سجن الناصرية لألحكاـ المصدر : 
 .8108الخفيفة , بيانات غير منشورة , لعاـ 

المخدرات في مدينة الناصرية لعاـ  معدالت التركيب المهني  لمرتكبي جريمة( 4شكل ) 
8108 
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 (  5المصدر : جدوؿ )          

 الخصائص االجتماعية : –جػ 
) المستوى التعليمي للمتعاطين , التركيب الزواجي , وعدد ينضوي تحت ىذه المفهـو       

 سنوات البطالة ( وعلى النحو االتي :
 : المستوى التعليمي لمتعاطي المخدرات 

اف ارتفاع المستوى التعليمي يهدؼ الى زيادة االدراؾ السكاني , وعلى النظير منو في         
ليس ىناؾ شك في اف االشخاص الذين لم حالة انخفاض المستويات التعليمية للسكاف , اذ 

ينالوا قسطًا من التعليم ال يدركوف االضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات او المسكرات , 
قوف وراء مروجي المخدرات للحصوؿ على دفعات منها , واف كاف ذلك ال ينفي فقد ينسا

( 6وجود بعض المتعلمين الذين وقعوا فريسة تعاطي المخدرات . اذ يتضح من الجدوؿ )
%( من متعاطي المخدرات في مدينة الناصرية يندرجوف ضمن 93( اف معدؿ ) 5وشكل )

رأ ويكتب , ابتدائية ( ومعدالت ضئيلة نسبياً المستويات التعليمية المتدنية ) امي , يق
%( ىم من ضمن المستويات التعلمية االخرى . ويبدو اف انخفاض المستويات الثقافية 7)

ألسر المتعاطين كاف السبب المباشر وراء انخفاض المستويات التعليمية للمتعاطين .  وألجل 
قيفية في مختلف وسائل االعالـ ذلك ينبغي على الجهات المعنية اجراء حمالت توعوية وتث
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المسموعة والمرئية تهدؼ الى زيادة التحصيل الدراسي لفئة االطفاؿ والشباب لتالفي الوقوع 
 في جرائم المخدرات مستقبالً . 

 : التركيب الزواجي لمتعاطي المخدرات 
ة , اذ من ىناؾ ارتباط وثيق بين زيادة اعداد المتعاطين او نقصانهم  مع حاالتهم الزواجي     

المعتاد اف تزداد معدالت تعاطي المخدرات لدى العزاب وتنخفض لدى المتزوجين , ويعزى 
ذلك إلى المكانة االجتماعية التي يتمتع بها االب المتعاطي اماـ اسرتو من االبناء والزوجة 
من جانب , والحالة االجتماعية للمتزوج اذا ما قورف مع االعزب من جانب اخر , اذ تشير 

( اف اعلى حاالت تعاطي المخدرات سجلت ضمن فئة العزاب بواقع 7بيانات الجدوؿ )
%( , في حين سجل ادنى عدد لحاالت 5428( حالة تعاطي المخدرات وبنسبة )78)

( حالة تعاطي بنسبة 66تعاطي المخدرات في مدينة الناصرية ضمن فئة المتزوجين بواقع )
(4528. )% 

 8108ي لمرتكبي جريمة المخدرات في مدينة الناصرية لعاـ ( التحصيل الدراس 6جدوؿ ) 
عدد مجرمي  الحي السكني

 المخدرات
 بكالوريوس معهد ثانوي ابتدائي يقرأ ويكتب أمي

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 1 1 1 1 1 1 029 0 0124 3 528 3 7 سومر

 1 1 1 1 1 1 328 8 324 0 727 4 7 التضحية
 1 1 011 0 1 1 725 4 1 1 029 0 6 السراي

 1 1 1 1 1 1 725 4 1 1 328 8 6 الصالحية
 1 1 1 1 0020 0 0328 7 324 0 528 3 08 االسكاف الصناعي

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 528 3 3 حي الزىراء
 1 1 1 1 1 1 1 1 324 0 528 3 4 المنصورية

 1 1 1 1 1 1 527 3 7 8 727 4 9 الفداء
 1 1 1 1 1 1 029 0 1 1 1 1 0 حي المعلمين

 1 1 1 1 0020 0 1 1 1 1 1 1 0 حي الغدير
 1 1 1 1 1 1 924 5 0124 3 0025 6 04 مدينة الصدر

 1 1 1 1 1 1 724 4 324 0 328 8 7 الحي العسكري
 1 1 1 1 0020 0 0023 4 7 8 1 1 7 الشرقية

 1 1 1 1 8823 8 0023 6 0723 5 926 5 08 اريدو
 1 1 1 1 0020 0 527 3 324 0 727 4 9 حي الشهداء
 1 1 1 1 0020 0 1 1 1 1 1 1 0 حي االسكاف

 1 1 1 1 0020 0 328 8 0723 5 528 3 00 حي اور
 1 1 1 1 0020 0 029 0 324 0 528 3 6 الشعلة

 1 1 1 1 1 1 1 1 324 0 1 1 0 المتنزهحي 
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 1 1 1 1 1 1 1 1 324 0 1 1 0 السكك
 1 1 1 1 1 1 328 8 1 1 328 8 4 الشموخ

 1 1 1 1 1 1 029 0 1 1 528 3 4 الثورة
 1 1 1 1 1 1 328 8 1 1 029 0 3 البشائر

 1 1 1 1 1 1 029 0 324 0 1 1 8 حي الحسين
 1 1 011 0 011 9 011 53 011 89 011 58 044 المجموع
    127  623  3628  8120  3620  المعدؿ 

هورية العراؽ , وزارة العدؿ , دائرة االصالح العراقية , سجن الناصرية لألحكاـ المصدر: جم
 .8108, لعاـ  الخفيفة , بيانات غير منشورة

 (7جدوؿ )
الحالة الزواجية لمرتكبي جريمة المخدرات بحسب االحياء السكنية في مدينة الناصرية لعاـ 

8108 
 متزوج أعزب عدد الحي السكني  متزوج اعزب عدد الحي السكني

 % عدد % عدد % عدد % عدد
 ,11 4 416 3 7 الشرقية  ,41 8 114 5 7 سومر

 ,21, 8 216, 01 08 اريدو  414 3 ,41 4 7 التضحية
 011, 7 211 8 9 حي الشهداء  414 3 416 3 6 السراي

 0 1 14, 0 0 حي االسكان  14, 0 114 5 6 الصاحلية
 111 5 111 6 00 حي اور  111 5 611 7 08 االسكان الصناعي

 414 3 416 3 6 الشعلة  ,41 8 14, 0 3 حي الزىراء
 14, 0 0 1 0 حي ادلتنزه  14, 0 411 3 4 ادلنصورية

 14, 0 0 1 0 السكك  4 8 1 7 9 الفداء
 ,41 8 211 8 4 الشموخ  0 1 14, 0 0 حي ادلعلمني
 14, 0 416 3 4 الثورة  14, 0 0 1 0 حي الغدير

 14, 0 211 8 3 البشائر  011, 7 1 7 04 مدينة الصدر
 14, 0 14, 0 8 حي احلسني  111 5 211 8 7 احلي العسكري

 011 66 011 78 044 المجموع
  4528  5428  المعدؿ
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المصدر: جمهورية العراؽ , وزارة العدؿ , دائرة االصالح العراقية , سجن الناصرية لألحكاـ 
 .8108الخفيفة , بيانات غير منشورة , لعاـ 

 

مدينة الناصرية واالثار ثالثاً: االسباب المؤدية لتعاطي وادماف المخدرات في 
 بة عليها.المترت

ىا ء, وانما تكمن ورا ةبصفة اعتباطية بحت طي المخدرات واالتجار بها لم تأت  اف تعا    
اسباب اسهمت في انتشارىا بين اوساط فئة الشباب , وبالتالي فهي تترؾ اثارًا خطيرة على 

جانب اخر , لهذا يمكن ابراز اىم الشباب المتعاطي من جانب والمجتمع والدولة عموما من 
 وفق اجابات عينة البحث السيما تجار ومتعاطي المخدرات وعلى النحو االتي:  على اسبابها

 اوال : اسباب تعاطي وادماف المخدرات.
اف تعقد الحياة البشرية بسبب التطور التكنلوجي , فضال عن زيادة استهالؾ للسلع       

, نتج عن ذلك  8113لعراقي السيما بعد التغير السياسي لعاـ المتنوعة بالنسبة للمواطن ا
ضغوطات كبيرة على االسرة واالبناء على حد سواء , أذ شرع الفرد العراقي بشكل عاـ 
ومنطقة البحث بشكل خاص السعي وراء الحصوؿ على الملذات واقتناء السلع الكمالية , 

اف الكثيرين من ارباب االسر يجد ويعمل وكل ىذا يتطلب امواال طائلة لشرائها , لهذا نجد 
لغرض توفير متطلبات االسرة , ومن ىنا ادت عوامل بشرية بحتة في زيادة تعاطي المخدرات 

 ( :     8في مدينة الناصرية ويمكن اجمالها كما يوضحها الجدوؿ )
 . ضعف الوازع الديني: 0

اف الدين االسالمي صماـ اماف لجميع المسلمين ويتمثل ذلك باالمتثاؿ  في ال شك      
بالشرائع السماوية التي تحث على السلوؾ الجيد وتهذيب النفوس , لهذا فاف موقف 
االسالـ من تحريم الخمر والمخدرات صريح وواضح جدا في ابعاد المسلمين عن االضرار 

) وال تلقوا بأيديكم رمات الكبيرة كقولو تعالى بصحتهم الجسمية والنفسية ويعتبرىا من المح
والتي وجدت من  8113, لكن بالمقابل افرزت عادات دخيلة بعػد عاـ (03)الى التهلكة ( 

المجتمع العراقي ومجتمع مدينة الناصرية بيئة خصبة لنشرىا , اذ اخذت جماعات متطرفة 
دخيلة بصبغة اسالمية وىي ال تمت لإلسالـ بصلة من قريب او من بعيد ,  اً تنشر افكار 
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وبالتالي اسهمت في ضعف البنية العقائدية لدى السكاف , وبناءا عليو جعل الكثيرين من 
الشباب المراىق ينضوي تحت ىذه المسميات البراقة والخداعة وصوال إلى تعاطي 

ح من خالؿ اجابات المبحوثين إلى اف ضعف المخدرات وكثرة الرذيلة والشذوذ , اذ يتض
الوازع الديني والسعي خلف الملذات والشهوات ىو السبب الرئيس في انحرافاتهم وبمعدؿ 

 %( كانوا غير موافقين على اىمية ىذا العامل.   0826%( , في حين اف ما معدلو )6626) 
    . العامل السياسي:  8

ى دورا مباشرا في زيادة اعداد متعاطي المخدرات في يبدوا اف العامل السياسي قد اد     
العراؽ ومنطقة البحث , اذ اسهمت القوانين الرادعة التي سنتها الحكومات السابقة بالغ 
االثر في تقليص اثار ىذه الظاىرة السيما واف القوانين نصت على عقوبات بالسجن مدى 

وىذا سبب مباشر لندرتها آنذاؾ . ( 04)الحياة للمتعاطي واالعداـ لمن يتاجر بها او يزرعها 
فقد ركنت تلك القوانين على الرفوؼ لحماية  8113لكن بعد التغير السياسي لعاـ 

المتنفذين وكبار تجار المخدرات الذين يتاجروف بالمواد المخدرة دوف رقيب او حسيب , 
البلداف المجاورة , وبالتالي لهم مطلق الحرية في تهريبها من ايراف إلى العراؽ ومن ثم بقية 

اما فيما يخص العقوبات الحالية فهي تقضي بدفع تجار المخدرات الرشاوي إلى اصحاب 
ف فيتم توقيفهم لمدة سنة واحدة حسب القانوف ودفع غرامة و القرار , واما المتعاط

( دينار ومن ثم يطلق سراحو دوف تعريضو إلى عالج بصفة تدريجية حتى 5111111)
الخطيرة التي ادمن عليها . اتضح من خالؿ اجابات المبحوثين انهم يتخلص من االفة 

يوافقوف باف العامل السياسي )غياب سلطة القانوف وسياسة البلد والتخبط السياسي ( بالغ 
%( وادنى معدؿ سجل لعدـ الموافقة 9823االثر في انتشار وتعاطي المخدرات بمعدؿ ) 

 %( . 323على ىذا العامل بواقع )
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 اطي المخدرات في مدينة الناصرية ( التوزيع العددي والنسبي لألسباب الرئيسة لتع8جدوؿ ) 
 8108حسب العينة لعاـ 

 
 

 االسباب

 
 

 الفقرة 

 االجابات النسب المئوية
 كال احياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد

 
 

 عامل
 ديني

تعتقد اف ضعف الوازع الديني اسهم في زيادة  المتعاطين  أ
 للمخدرات ؟

93 6423 36 85 05 0127 

تعتقد اف ضعف الوازع الديني سبب مباشر في سعي االفراد وراء  أ
 الملذات والشهوات ومنها تعاطي المخدرات

99 6828 84 0627 80 0425 

 0826  8128  6626  المعدؿ
 

 عامل سياسي
تعتقد اف غياب سلطة القانوف عامل مشجع واساسي لتعاطيك  أ

 للمخدرات
087 8820 8 524 9 625 

ىل اثرت سياسة البلد وحالة الفوضى والتخبط السياسي بعد عاـ 
على انتشار المخدرات في العراؽ عموما ومدينة الناصرية  8113
 خصوصاً 

039 9625 5 325 1 1 

 323  424  9823  المعدؿ
        
 
 

 عامل اقتصادي

تعتقد اف الوضع المادي الجيد للفرد يدفعو إلى تعاطي  أ
 المخدرات 

48 3323 58 41 38 8627 

عامل  8113تعتقد باف االنفتاح االقتصادي للعراؽ بعد عاـ  أ
 مشجع على تهريب المخدرات وتعاطيها

015 73.0 38 8823 7 426 

تعتقد اف البطالة والفقر والحرماف وسوء استغالؿ الوقت للشباب  أ
العاطل عن العمل سببا حقيقا الرتكاب جريمة تعاطي المخدرات  

. 

037 9525 4 829 3 026 

تعتقد اف حالة التقشف السياسية الحالية المزعومة وعدـ توافر  أ
 العمل سبباً في سلوؾ االفراد المتاجرة ببيع المخدرات وتعاطيها

76 5829 54 3727 04 924 

 0126  8527  6327  المعدؿ
        
 
 

تعتقد اف التفكك االسري وكثرة المشاكل بين االبوين داخل   أ
 محيط االسرة سبباً في تعاطي االبناء المخدرات

66 4524 05 0128 63 5526 



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

Website: jedh.utq.edu.iq                              Email: utjedh@utq.edu.iq 

 

                                                             653 

 
 أسباب اجتماعية

 ونفسية

تعتقد اف االىماؿ االسري وعدـ رعاية افراد االسرة ومتابعتهم  أ
 من قبل ذويهم سببا في االنحراؼ وتعاطي المخدرات

010 7124 36 85 7 426 

تعتقد اف المستقبل الغامض للشباب يسبب ضغوطات نفسية  أ
 تدفعهم إلى االقداـ على تعاطي المخدرات

98 6328 38 88.8 81 04 

تعتقد باف السفر خارج العراؽ مع توافر وسائل االغراء واماكن  أ
 اللهو يسهم في زيادة اعداد المتعاطين للمخدرات

68 43 58 4123 84 0627 

تعتقد باف الشعور بالفراغ وارتياد النوادي والمتنزىات مع اصدقاء  أ
 السوء وغيرىا من اىم االسباب التي ادت إلى تعاطي المخدرات

087 8823 05 0120 8 026 

 0623  8026  6820  المعدؿ
        
 
 

 اسباب ثقافية وعلمية

تعقد اف وسائل االعالـ لها عالقة كبيرة في زيادة اعداد متعاطي  أ
المخدرات نظرا لحالة الترويج المستمر لها عن طريق عرض 

 االفالـ التي تبيح تعاطي المخدرات  .

74 5025 34 8328 36 8427 

ىل يرتبط انخفاض المستوى التعليمي مع زيادة اعداد متعاطي 
 المخدرات

034 9328 01 628 1 1 

ىل تعتقد باف الكادر التدريسي في المدارس لم يثقف الطلبة على 
اتباع القيم االسالمية السامية واالبتعاد على الرذائل ومنها 

 المخدرات

96 6627 47 33 0 123 

تعتقد اف استخداـ العقاقير المخدرة وتركها دوف رقابو في  أ
 االسواؽ العراقية سببا في زيادة متعاطي المخدرات 

088 89 04 0128 8 128 

 625  0824  7520  المعدؿ

 المصدر : استمارة االستبانة.
 . العامل االقتصادي:  3

تعد المتغيرات االقتصادية حجر الزاوية في تفاقم تعاطي المخدرات ليس على مستوى       
والبطالة الشباب فحسب بل كل االعمار ومنها فئة االحداث , اذ نالحظ اف الفقر والحرماف 

الناجمة عن الحروب التي حدثت بالعراؽ والتغيرات السياسية المتكررة , نجم عنها حالة 
التغيب للشباب والتخوؼ مػػػػػػػن المستقبل المجهوؿ , فضال عن شعور الفرد بالفراغ الدائم , 
مما نجم عن ذلك حالة تعاطي واالدماف على المخدرات . والجدير ذكره بحسب اجابات 

بين اجاباتهم بخصوص ىذا العامل  , اذ نالحظ اف الوضع المادي  اً وثين اف ىناؾ تفاوتالمبح
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%( , 41الجيد للمتعاطي لم يعد ذات اىمية كبيرة ليسجل االجابة اجابة احياناً اعلى نسبة )
لتسجل  اً مؤثر  ف باف عامل االنفتاح االقتصادي للعراؽ يعد عامالً و في حين رجح المبحوث

%( وارتفعت االجابات لتصل إلى اقصى حدا لها لعامل الفقر 7320)  االجابات بنعم
%( , اما بخصوص سياسة البلد نحو التقشف فلم يهتم بها 9525والبطالة بنسبة       ) 

%( , الف 5829المبحوثين في زيادة حاالت تعاطي المخدرات لتسجل االجابات بنعم ) 
راء من المواطنين وىذا االمر معروؼ بين التقشف والعوز المادي للعراؽ يقتصر على الفق

العراقيين , ومع ذلك فاف التقشف ال يشمل السياسيين الذين يتنعموف بأقصى درجات الرفاه 
 سواء .      والتحكم بمقدرات العراؽ المالية والسياسية على حد  

 . االسباب االجتماعية والنفسية :4
وؾ االفراد داخل االسرة الواحدة , السيما تعد االسرة الدعامة االساسية في ضبط سل     

وفق مبدئي الثواب والعقاب ػ وبناء عليو يجب  على تبني سياستها الداخلية تجاه ابنائها وذلك
ف , لكونها تدلل على حرصهم ألعداد تنشئة اعلى االبناء االلتزاـ بالمبادئ التي سنها االبو 

ي ينتج لدينا افراد ذات سلوؾ طبيعي معتدؿ دينية واجتماعية وفق الضوابط االسالمية وبالتال
والعكس صحيح , الف العالقات االسرية بين االبناء واالباء لها بالغ االثر في سلوؾ الحدث 
سلبًا وايجابًا , فالفرد الصغير يحتاج إلى الحب والحناف حتى يشعر باالطمئناف , اما االسر 

ئها يتجو نحو االنحراؼ والجنوح التي تمارس اساليب القسوة والعقاب فاف سلوؾ ابنا
ومشكالت نفسية ومنها تعاطي المخدرات ىذا من جانب , ومن جانب اخر اف تصرفات 
االفراد تنبثق في االساس من التكوين النفسي , ما يعني اف االضطرابات العاطفية لهم تسهم 

االحياف  في سلوكو السلوؾ االجرامي , وىذا يفسر اف تعاطي المخدرات يأتي في كثير من
ألسباب نفسية يعاني منها الفرد فيلجأ إلى تعاطيها وىي حاجة ملحة بحسب اعتقاده لتحقيق 

. وألجل ذلك فاف المبحوثين قد تباينت اجاباتهم وفق (05)نوع من االستقرار والراحة النفسية
%( قد رجحوا اف التفكك االسري وكثرة 4524ىذا العوامل , فنالحظ اف نسبة )

ن االبناء واالباء يؤدي بالنتيجة إلى الجنوح وتعاطي المخدرات , اذ اكدت المشكالت بي
الدراسات المتخصصة اف االسر التي تعاني من عدـ االستقرار في العالقات االسرية ومنها 
الزوجية وارتفاع نسبة الهجر والطالؽ ىي من النماذج المميزة لألسر التي يزداد فيها متعاطي 
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لك فاف االب المتعاطي يسهم في انخراط الناشئة من ابناء االسرة المخدرات , فضال عن ذ
, في حين اكد اخروف بعدـ اىمية ىذا العامل بنسبة (06)لتعاطي المخدرات او االتجار بها 

%( . اما فيما يخص عامل االىماؿ االسري لألبناء وانعكاساتو على تصرفات االبناء 5526)
%( , فضال عن ذلك اف 7124مل وبنسبة           ) ف بأىمية ىذا العاو فقد رجح المبحوث

شعور الفرد باإلحباط من المستقبل الغامض الذي ينتظره سبب لهم ضغوطات نفسية وبالتالي 
ارغمهم على تعاطي المخدرات لغرض النسياف مما شكل اجاباتهم بالموافقة       ) 

ما بخصوص اىمية عامل %( ما يعني اىمية ىذا العامل , ا04%( وعدـ الموافقة )6328
كثرة سفر الشباب خارج العراؽ وارتيادىم اماكن غير اخالقية فلم يرجح اغلب المبحوثين 

%( بعدـ الموافقة , اما 0627%( االجابة بنعم و ) 43بأىمية ىذا العامل ليشكل    ) 
ز عامل الشعور بالفراغ وارتياد النوادي والمتنزىات برفقة اصدقاء السوء فقد احتل مرك

الصدارة من بين العوامل المشجعة على تعاطي المخدرات لتسجل االجابة بنعم ) 
%( , ويعزى اىمية ىذا العامل وتأثيره على الجنوح والمخدرات لكوف العمل 8823

الجماعي ) بين االصدقاء( يترؾ بصمات واضحة على سلوؾ االفراد , اذ اف االصدقاء مرأة 
اء يتمتعوف باألخالؽ الفاضلة فهذا يعني اف سلوؾ الفرد عاكسة ألخالقهم ,فاذا كاف االصدق

 يتمتع باألخالؽ الكريمة والعكس صحيح .
وبصفة عامة فاف النزاع والمشاجرة الدائمة في الحياة االسرية تتحوؿ بالنتيجة إلى صراع     

 يهدد الوحدة االسرية ويزعزع وظائفها ويقوض الروابط التي يقـو عليها تماسكها وتضامنها

(07). 
 . اسباب ثقافية وعلمية:5

يندرج تحت ىذا المفهـو دور وسائل االعالـ والمستوى الثقافي للمتعاطي , فضال عن      
ذلك ىناؾ ارتباط واضح بين الكادر التدريسي وبيع المواد المخدرة في االسواؽ وبالتالي 

تربوية بمختلف زيادة او نقصاف من قبل المدمنين , فنالحظ اف عدـ قياـ المؤسسات ال
تخصصاتها في التبليغ او عدمو عن اثار المخدرات على السكاف مما يسهم في دفع الطلبة 
الرتكاب جريمة تعاطي المخدرات لكوف الكادر التدريسي حجر الزاوية التي يقلدىا الطلبة 

,  (08)ويمتثلوف لنصائحهم وتوجيهاتهم وبالتالي حماية لشريحة الطلبة في تعاطي المخدرات 
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كما واف وسائل االعالـ لها بالغ االثر في زيادة تعاطي واالتجار بالمخدرات الف الشباب 
والمراىقين يقلدوف تصرفات ابطاؿ االفالـ االجنبية وذلك بتعاطيهم شرب المسكر او 

مثال , وبالتالي فاف القنوات  اً عزيز  اً المخدرات عند تعرضهم لموقف مأساوي كاف يفقد شخص
افزًا للشباب في تعاطي المخدرات بأسلوب فني بحكم ما تروجو باف الفضائية اعطت ح

المخدرات تدعوا إلى انشراح والسعادة النفسية وىذا يالئم المجتمعات المتحضرة غير 
مدركين اف تلك الثقافات ال تمت بصلة إلى المجتمعات االسالمية ومنا مجتمع مدينة 

ف قد أجابوا بالموافقة و حوثين وىم المتعاطالناصرية , اذ نجد اف اكثر من نصف افراد المب
%( , وبخصوص تزايد اعداد المتعاطين مع انخفاض 5025على اىمية ىذا العامل بنسبة ) 

%( من تجار ومتعاطي المخدرات ىم من فئة 93مستوياتهم التعليمية فقد اتضح انفًا اف )
قة عكسية بين انخفاض يقرا ويكتب وشهادة االبتدائية , ما يشير بشكل واضح اف ىناؾ عال

المستوى التعليمي وزيادة اعداد المتعاطين للمخدرات , اما بخصوص دور الكوادر التعليمية 
وحثها على اتباع القيم االسالمية النبيلة , فنالحظ اف المؤسسة التعليمية لها دورىا كبير 

والتمسك ممكن استثماره بالشكل المطلوب لغرض تشجيع الشباب نحو التقدـ واالزدىار 
% قد رجحوا اىمية 66بالتعاليم االسالمية والقيم االجتماعية االصلية , لهذا نجد اف نسبة 

 ىذا العامل ودوره في الحد من انخراط شباب اخرين في تعاطي المخدرات . 
اما بخصوص عامل توافر العقاقير المخدرة ضمن صيدليات مدينة الناصرية فاف افراد    

%( 89رجحوا اىمية ىذا العامل في زيادة تعاطي المخدرات وبنسبة )العينة المبحوثة قد 
واشار افراد العينة اف وجود المواد المخدرة ضمن الصيدليات الموزعة ضمن احياء المدينة 
قد اسهمت بشكل كبير في زيادة اعداد المتعاطين من خالؿ شراء العقاقير المهلوسة 

عقلية وافكار المتعاطي , لهذا يجب على الجهات  والمنومة وغيرىا ذات التأثير المباشر على
المختصة اف تكثف جهودىا بمراقبة دورية ألنواع االدوية التي تتداوؿ في الصيدليات المدينة 

 . 
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 ثانيا : اثار تعاطي وادماف المخدرات:
سلبية تنعكس على الفرد المتعاطي وعلى اسرتو  من المؤكد اف تعاطي المخدرات لها اثار      

بالدرجة االساس ومن ثم تمتد تأثيراتها السلبية إلى المجتمع , ناىيك عن اثارىا النفسية 
 واالقتصادية واالمنية , ومن ىذا المنطلق سيتم ايضاح اثارىا وعلى النحو االتي :

 . االثار النفسية والصحية للمتعاطي:0
مر اال ساعات محددة , يعطي االدماف للمتعاطي النشوة النفسية الموقتة التي ال تست     

ومن ثم سرعاف ما ينتهي مفعولها , مما يستلـز ذلك الحاجة إلى جرعات اخرى وفي اوقات 
محددة , والجدير ذكره اف الساعة البيولوجية للمتعاطي تحسب الوقت الذي يحتاج فيو 
الجسم إلى جرعات اخرى , وىذا يعني استنزاؼ الكثير من الوقت والتفكير وصرؼ االمواؿ 

نفسية وجسمية  لغرض االستمرار بالتعاطي ألنو قد اصبح مدمنًا عليها , وبالنتيجة تحدث اثار  
اضرارىا الصحية ب, ناىيك  (09)وفقداف السيطرة على مشاعره وعدـ التحكم بملكات العقل

السيما على خاليا الدماغ الذي يصيبو بالتلف واالنهيار واحيانًا تؤدي إلى اضرار عقلية 
اصابتو بالقلق واالكتئاب من جهة , وارتفاع ضغط الدـ السيما تتصلب الشرايين  وخصوصًا 

. وبصفة عامة تسهم المخدرات أيا كاف نوعها (81)ومراض الكلى والمعدة من جهة اخرى
بشكل مباشر على مجمل اعضاء جسم المتعاطي من حيث القوة والنشاط واالداء الوظيفي 

ديهي اف تخضع ىذه االمراض بحسب اختالؼ المواد ألعضاء الجسم المختلفة , ومن الب
المخدرة من حيث نوع المادة ودرجة تركيزىا وطريقة استخدامها من قبل المتعاطي فهي 
تضعف الشخصية وتذىب باألخالؽ الفاضلة مما تؤدي بالنتيجة إلى انحالؿ الخلقي وتالشي 

د المتعاطي . وبالنظر إلى تنوع العادات والتقاليد والخلفية الحضارية التي تربى عليها الفر 
الكبير للمخدرات يمكن اف نبرز اىم انواعها ومؤثراتها على الحالة الصحية والنفسية 

 ( . 9للمتعاطين  من خالؿ الجدوؿ ) 
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 (9جدوؿ )
 انواع المخدرات المتواجدة في مدينة الناصرية واثارىا الشخصية والعضوية

 تأثيراتها المادة
 

 االفيوف
الشعور ادلوقت بالنشوة واالرتياح اخليايل ، فضال عن وجود حاالت القلق 

 والضيق والدوار واخنفاض حرارة اجلسم 
 

 الحشيش
عدم التذكر وضبابية الرؤيا دلتعاطي احلشيش ، فضال عن انعدام االحساس 

 بالزمن والضعف اجلنسي والسمعي
 

 الكوكايين
دام الشعور بالتعب واالجهاد ، فضال عن كثرة اذلذيان دلتعاطي الكوكايني ، وانع

تعود التعامل مع االخرين بعدائية مفرطة نتيجة الهنيار احلالة العقلية وكذلك 
 بروز التشنجات يف العضالت 

المصدر : مستشفى ذي قار التعليمي , سجالت ارشيف المستشفى  , بيانات غير منشورة , 
 .8108لسنة 

 . اثار المخدرات على االسرة:8
المجتمعات  ات من اخطر المشكالت التي تواجوتعد مشكلة وادماف تعاطي المخدر      

السيما الفرد واسرتو , اذ اف مشاكلها تلقي بظاللها على الحياة بشكل عاـ بدأ من الضرر 
الواقع على الفرد المتعاطي مرورا بأسرتو وامتدادا إلى مجتمعو . وىنا نالحظ بروز مؤشرات 

المتعاطي من حيث االنطوائية والعدائية وعدـ التأقلم مع االسرة من جهة تظهر على الفرد 
والمجتمع من جهة اخرى , وىذا لو تداعيات وخيمة منها التفكك االسري اذ لم يعد رب 
االسرة محتاًل المكانة المرموقة عند زوجتو وافراد اسرتو مما ينعكس على سلوؾ االسرة 

خصًا غير موثوؽ فيو مع زيادة واضحة للمديونية المالية جميعًا لكوف االب المتعاطي اصبح ش
, فضال عن سوء العالقة الزوجية مما يدفع إلى تزايد احتماالت وقوع الطالؽ او انتشار الزنى 
والخيانة الزوجية , وكذلك انحراؼ االطفاؿ وتزايد اعداد اطفاؿ الشوارع ألنو اذا كاف رب 

االنفاؽ على تعاطي المخدرات مما يقلل من  االسرة ىو المتعاطي فاف ذلك سيسهم في
اخر باف رب االسرة سيجتمع عنده عددا من  دخل االسرة الفعلي , والجدير ذكره ىناؾ امر  

المتعاطين في بيتو ويسهروف إلى اخر الليل مما يولد لدى افراد االسرة التشوؽ لتعاطي 
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ستمرة معهم , مما يفقدىم المخدرات نتيجة لتقليد للشخص المتعاطي وحالة االحتكاؾ الم
 .  (80)اخالقهم , وىذا ما تناولتو العديد من الدراسات بهذا الصدد

 . اثار المخدرات على اماف المجتمع:3
         

المخدرات افة خطيرة تلتهم جميع ما حولها وتدمره بشكل كامل , لهذا فاف المخدرات    
ىي مساه حقيقية للشخص المتعاطي اوال واسرتو ثانيا والمجتمع ثالثًا , اذ اف االثار التي 
تتركها على الشخص المتعاطي او المتاجر بها تمتد إلى التفكك االسري  , اذ اف محيط 

االثر على افراد االسرة كونو يتعلم المبادئ والقيم العامة التي تحكم سلوكو االسرة لو بالغ 
من  اً وكيفية تعاملو مع المجتمع , وىذا ما اشارت لو االحصائيات الرسمية على اف كثير 

%( ينتموف إلى اسر تفككت اواصرىا وتالشت الروابط الزوجية فيها, 41المدمنين وبنسبة )
( 88)على المخدرات من قبل اوالدىم وىم في مقتبل العمر مما ادى ذلك إلى االدماف 

وبالتالي يرتبط المتعاطي او احد افراد اسرتو نتيجة لحالة الضياع االسري إلى العصابات 
االجرامية المنظمة التي تحتضن بدورىا االفراد الجدد وتلبي جميع احتجاجاتهم االساسية 

 ةاو كسب افراد جدد من الشباب وعادالمخدرات بغية تنفيذ اجندتها السيما القياـ بمتاجرة 
ف الذين ينظموف إلى اعماؿ العصابات وبالمحصلة النهائية تزداد و ىم المقربؤ ما يكوف اصدقا

حاالت السلب والقتل والسرقات واالتجار بالمخدرات الف الجرائم مرتبطة بشكل واضح في 
والهياج الدائم مما تدفعو للقياـ  تأثير المخدرات على متعاطيها والتي تسبب حاالت العصبية

بالسلوؾ االجرامي بالنظر إلى حاجتو الماسة إلى االمواؿ لشراء تلك المخدرات ىذا من 
جانب , ومن جانب ثاني غياب واضح للدور الحكومي في السيطرة على تلك العصابات , 

النتيجة على ونتيجة إلى ضعف العقوبات القانونية البسيطة , نجد اف تلك االسباب تؤثر ب
المجتمع الذي يعيش بو تلك العصابات , فضال عن تأثيره على المجتمعات المجاورة  
االخرى وبالتالي يصبح المجتمع في حالة قلق دائم الف مناطقهم اصبحت غير صالحة 

 للعيش , مما يؤدي إلى الهجرة السكاف إلى مناطق اخرى اكثر امانا وراحة . 
% من متعاطي وتجار المخدرات في مدينة 98الميدانية باف اتضح من خالؿ الدراسة     

الناصرية قد ينتموف إلى عالم العصابات االجرامية , نتيجة لغياب الدور الحكومي الفاعل في 
رصد ومعاقبة المجرمين وكاف لمدة السجن سنة واحدة بالغ االثر في انتشار المخدرات في 
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يادة مدة السجن وفق احكاـ القانوف للمتعاطين المدينة , لذلك يحث الباحثاف على ضرورة ز 
 والتجار بغية الحد من تلك الظاىرة التي نخرت جسم المجتمع في مدينة الناصرية . 

 . االثار االقتصادية للمخدرات:4
تخضع تجارة المخدرات إلى قانوف العرض والطلب , ولكونها تجارة نشطة تدر ارباحاً       

طائلة وبوقت قصير السيما للتجار وخسارة مادية كبيرة للمتعاطين نتيجة إلى زيادة حجم 
االمواؿ التي تصرؼ على شرائها على حساب اسرىم مما يؤدي إلى زيادة االنفاؽ 

ى حساب االدخار ألسرىم  , لهذا يشرع الكثير من المزارعين االستهالكي للمتعاطين عل
والتجار والمروجين إلى ابتكار افضل الوسائل في تغيير شكل ولوف المخدر بغية نقلها 
والمتاجرة بها من مناطق االنتاج إلى مناطق االستهالؾ وبالتالي نجد اف تجارة المخدرات 

, ألنها تجارة ال تحتـر الحدود الدولية اصبحت تنخر جميع بلداف العالم دوف استثناء 
وبالتالي اصحبت المخدرات من اسهل الطرؽ الكتساب الماؿ عند المتاجرين بها , اذ 
نالحظ اف جميع المطارات والمنافذ الحدودية في دوؿ العالم تجند المئات من موظفيها في 

رؼ المبالغ الطائلة متابعة ومكافحة جريمة المخدرات ومع ذلك فاف الحكومات ملزمة اف تص
بغية صرؼ رواتب للعاملين في رصد ومتابعة لهذه الظاىرة الخطيرة التي تزداد يوما بعد يـو , 

لهذا تخصص الوؿ االمواؿ الطائلة على بناء العديد من السجوف ومصحات لعالج المتعاطين  
اسعارىا /  , والجدير ذكره اف زيادة كمية انتاج المخدرات وتنوعها اسهم ذلك في انخفاض

ومن ىنا يشرع الكثير من المتعاطين إلى شرائها لتحقيق النشوة والسعادة المرجوة منها ) 
حسب اعتقاد المتعاطين ( . اف تعاطي المخدرات لألفراد ينعكس على تدني انتاجية الفرد 
وبالتالي تدني انتاجية المجتمع والتخلف عن ركب الحضارة , فضال عن اىدار لألمواؿ بدوف 

جو حق لكوف االمواؿ ىي جزء من الماؿ الوطني لهذا عند تهريبو إلى دولة اخرى سوؼ و 
, مما يسبب الفقر وتفكك الكياف االسري  (83) يؤدي إلى نقص الموارد المالية للدولة

والمجتمعي ىذا من جانب , ومن جانب ثاني فاف زيادة تعاطي المخدرات ترىق الدولة 
ضخمة في مجاؿ المكافحة والعالج واستحداث  ومؤسساتها لكونها تصرؼ امواؿ

 .  (84)المستشفيات العالجية التي باإلمكاف صرفها لصالح المجتمع في الخدمات
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 . االثار الدينية للمخدرات:5
تعكس تجارة وتعاطي المخدرات العديد من التأثيرات السلبية على واقع مجتمع مدينة        

ذ اف االنساف الذي لدية ثوابت دينية يمكن الوثوؽ والتعامل الناصرية واىمها االثر الديني , ا
معو , على العكس من االنساف الذي ليس لدية واعز ديني الف العقيدة الدينية ىي اساس 
التعامل وااللتزاـ مع االخرين وبالتالي فاف ضعف البنية المعتقدية لديو تسهم في بروز السلوؾ 

ينية والعادات والتقاليد التي تربى عليها مما يميل إلى المنحرؼ عنده وىذا ينافي القيم الد
االقباؿ على تعاطي المخدرات او المتاجرة بها . فضال عن ذلك اف القراف الكريم قد اشار 

كثيرة إلى ضرورة حماية النفس واالبتعاد عن السلوؾ المنحرؼ ومنها تعاطي ةفي آيات قراني
هر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي ظواالدماف على المخدرات , اذ قاؿ تعالى )

 . (85) (الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوف
رابعاً: الحلوؿ الناجعة لمعالجة االتجار وتعاطي المخدرات في مدينة الناصرية 

 خصوصاً والعراؽ عموما
تعد طرح الحلوؿ لظاىرة تعاطي وادماف المخدرات لمدينة الناصرية بصفة خاصة       

والعراؽ بصورة عامة من المواضيع المهمة التي تتوخاىا البحوث المعنية بدراسة ىكذا نوع 
كونها في تزايد مستمر يوما بعد يـو , وتنخر في جسد لمن البحوث الجديرة باالىتماـ , 

المجتمعات التي يعيشوف فيها , مما تشكل تهديد واقعي  المتعاطين واسرىم فضال عن
يشمل جميع شرائح المجتمع على حدا سواء . اخذت العديد من الدوؿ التدابير امنية 
واحتياطات كبيرة في محاربة ىذه االفة الخطيرة , لكن بالمقابل يحاوؿ تجار المخدرات 

تياطات والنفاذ منها , لهذا يجب على والمتعاطين تطوير اساليبهم باستمرار لمواكبة تلك االح
الجهات المعنية وضع استراتيجيات تتناسب مع واقع وسرعة انتشار المخدرات في مجتمع 

 مدينة الناصرية والعراؽ عموما .
تتخذ التدابير االحترازية لمنع تعاطي وانتشار المخدرات في العراؽ الخضوع الى جملة     

وضع جملة من االستراتيجيات تهدؼ جميعها الى الحد  من القوانين والتشريعات فضال عن
من دخوؿ المخدرات إلى محافظات العراؽ السيما عن طريق المنافذ الحدودية , ولغرض 

 تفادي خطرىا وتقليص دائرة التجار والمتعاطين , وىي على النحو االتي :
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 .  المنافذ الحدودية :0
مية في احتواء استيراد او تصدير اي مادة من تؤدي المنافذ الحدودية دورا بالغ االى      

العراؽ او بالعكس , ومن ىنا فاف وضع االجهزة التكنلوجية المتقدمة , فضال عن وجود 
جهاز استخباراتي كفوء ومدرب وباالستعانة بالكالب المدربة , وكذلك تجهيز المنافذ 

خذت صداىا منذ سنوات الحدودية بالكاميرات الحديثة واجهزة االستشعار الحديثة التي ا
في مطارات متعددة مثل مطار دبي ومطارات عالمية من مطار ىيثرو ...الخ , وىذا ال يمكن 
تحقيقو دوف رصد مبالغ كبيرة لشراء المعدات واجهزة السونار وغيرىا , وجميع تلك 
التجهيزات تعمل كمنظومة موحدة تهدؼ إلى رصد واحتواء المخدرات والقبض على 

التجار والناقلين لها , ومع تطبيق ىذه االستراتيجية فاف ذلك سيحد بالشكل المروجين و 
 االمثل من دخوؿ المخدرات عبر ايراف إلى العراؽ او خروجها إلى الدوؿ المجاورة للعراؽ . 

 . عقوبة جنايات المخدرات :8
) اف جاز التعبير( في التخفيف  اً واضح اً اف المتتبع للقوانين العراقية يجد اف ىناؾ انحدار     

للعقوبات للمتعاطين والمروجين وإلتجار المخدرات , وىذا يتناغم مع حاالت التطور العالمي 
للجريمة وسهولة استخداـ وتعاطي المخدرات بالنظر إلى زيادة انواعها واشكالها  , اذ حـر 

عة المخدرات مهما  المتاجرة وصنا 0965( لسنة 68قانوف المخدرات العراقي رقم    ) 
باإلعداـ او السجن المؤبد ومصادرة اموالو  04كاف نوعها ويعاقب الجاني بحسب المادة 

المنقولة وغير المنقولة من ارتكب جريمة المخدرات بدوف اجازة من السلطات العراقية , اما 
فقد نص قانوف العقوبات على اف جريمة المخدرات ىي اضرار باالقتصاد  0994في عاـ 

لوطني وبالتالي يعاقب مرتكبيها باإلعداـ او السجن المؤبد او الحبس لمدة خمس سنوات ا
, ويجب اف ال يطلق سراح الجاني  (86)وبغرامة مالية ومصادرة اموالو المنقولة وغير المنقولة

كونها من الجرائم الخطرة التي يعاقب عليها القانوف العراقي باإلعداـ واحالة لبكفالة 
 09ى محكمة الجنايات الخاصة , ومن ىنا لم تشمل بقانوف العفو العاـ رقم الموقوؼ إل

فقد عاقب  8107كونها من الجرائم المنظمة والخطرة , اما في عاـ ل 8118لسنة 
( من قانوف المخدرات 38المشرع العراقي على جريمة تعاطي المخدرات وفق المادة )

ت على اف )يعاقب بالحبس مدة ال حيث نص 8107( لسنة 51والمؤثرات العقلية رقم )



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

Website: jedh.utq.edu.iq                              Email: utjedh@utq.edu.iq 

 

                                                             663 

تقل عن سنة واحدة وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة ماليين دينار وال 
تزيد على عشرة ماليين دينار كل من استورد أو أنتج واصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد 

ت التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مواد كيميائية أو زرع نباتا من النباتا
مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراىا بقصد التعاطي واالستعماؿ الشخصي (. وكذلك عاقبت 

من القانوف بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين وبغرامة ال  33المادة 
تعاطي تقل عن ثالثة ماليين دينار وال تزيد على خمسة ماليين دينار كل من سمح للغير ب

المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكاف عائد لو ولو كاف بدوف مقابل , كما نصت 
من قانوف المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت  88المادة 

كل من أدار أو اعد أو شيد   اً وبغرامة ال تقل عن عشرة ماليين دينار وال تزيد على ثالثين مليون
لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومن اغوى حدثا او شجع زوجو أو احد أقربائو  مكانا

حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وللمحكمة بدال من إف 
تفرض العقوبة إف تلـز من تعاطيو المواد المخدرة بمراجعة عيادة نفسية تنشأ لهذا الغرض 

 .(87) من عادة تعاطي المخدراتلمساعدتو على التخلص 
والجدير ذكره وبحسب وصف القضاة العراقيين المختصين اف قانوف مكافحة المخدرات     

كونو قد جاء لجاء ىزيال ,  8107الذي اقره مجلس النواب وتم اقراره بالشكل النهائي لعاـ 
بسيطة بعد  بعقوبات بسيطة ومخففة جدا لجرائم المخدرات وحولت البعض منها إلى جنحة

الذي يعد جرائم مخدرات وىي  0965لسنة  58اف كانت جميعها بموجب القانوف رقم 
جنايات وضعت لها اقصى العقوبات , مما ادى بالنتيجة إلى زيادة اعداد المتعاطين 
والمروجين في عمـو محافظات العراؽ , انطالقًا من مبدأ ) من امن العقوبة اساء االدب ( , 

د انتشرت في جميع مفاصل ومناطق الدولة العراقية الف بمقدور العصابات فاف المخدرات ق
االجرامية االلتفات على ىذا القانوف وىي عقوبات بسيطة في نظرىم إلى حدا ما , لهذا 
وبحسب سجالت محاكم الجنايات العراقية فاف تعاطي واالتجار بالمخدرات قد انتشرت في 

مقاىي , الحانات , الفتيات الالتي يمارسن البغاء ...الخ ) المدارس , النوادي الرياضية , ال
مع  0965لعاـ  68( , وألجل ذلك يوصي الباحثاف بضرورة تشديد العقوبة وفق قانوف رقم 

ضرورة اعادة النظر في بعض فقراتو , ألنو من القوانين العراقية الصارمة التي حدت بشكل  
( قروف , وىنا يمكن  5ي العراؽ طيلة ) كبير جدا من جريمة تعاطي وترويج المخدرات ف
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أرىاب (  4بالمقارنة مع قانوف ) الدكة العشائرية ( الذي يصنف مرتكبيها ضمن مادة )
وبالتالي فقد اسهم ىذا القانوف في انخفاض حاد لحاالت الدكة العشائرية في عمـو مناطق 

اف ىناؾ عشرات الحاالت جدا , اذ قبل تشريع ىذا القانوف ك اً صارم اً كونو قانونلالعراؽ 
تحدث تحت تسمية الدكة العشائرية , لكن بعد تشريع ىذا القانوف انخفضت مواطن القوة 

 العشائرية اماـ قوة وصرامو القانوف الجديد .   
 . انشاء مراكز لتأىيل المدمنين 3

اماـ فضاحة وتزايد اعداد المتعاطين في عمـو العراؽ , سنت الحكومة العراقية القوانين      
وزارة ( الذي ينص على 7الجديدة لمعالجة ىذه الظاىرة الخطيرة , وكاف ذلك وفق مادة )

العمل والشؤوف االجتماعية اف تؤسس مراكز لتأىيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو 
ية الذين يتقرر اإلفراج عنهم بقرار قضائي أو إطالؽ سراحهم من دائرة المؤثرات العقل

اإلصالح العراقية أو دائرة إصالح األحداث بانتهاء محكوميتهم أو إخراجهم من المستشفى 
أو وقف ترددىم على العيادة النفسية واالجتماعية وتقرر اللجاف المعنية بأمرىم إلخضاعهم 

 وزارة الصحة وفتح مراكز اخرى في المحافظات وحسب الحاجةلبرنامج تأىيلي بالتنسيق مع 
فضال عن يتولى المركز المنصوص عليو في البند )اوال( من ىذه المادة وضع برنامج  .

مناسب لتأىيل الراغبين لتعلم مهنة معينة تتالءـ مع مؤىالتهم وتشغيلهم بما يؤمن لهم مورد 
حقة المقررة لهم, وكذلك للمركز اف يستعين في دخل مناسب ومتابعة تنفيذ برامج الرعاية الال

. والجدير ذكره يعد ىذا التشريع من القوانين المهمة (88)تنفيذ برنامجو باختصاصيين نفسيين 
التي يجب تفعيلها بشكل جدي بالنظر الى زيادة اعداد المتعاطين الذين يزدادوف يوما بعد 

وب ..الخ , وبالتالي فاف ىذا القانوف ىو يـو نظرا لظروؼ الفقر والبطالة واالزمات والحر 
بصيص امل في نهاية النفق , اذ انحازه الى الجانب الوقائي العالجي اكثر من الجانب 
الردعي العقابي وىو اتجاه صائب بحاجة الى تفعيل اجتماعي ومنظومة عمل ساندة لتحقيق 

 . (89)  اىداؼ ىذا القانوف والحد من جرائم المخدرات

 ائل االعالـ  . دور وس4 
يؤدي االعالـ بمختلف وسائلو المرئية والمسموعة والمقروءة الدور االمثل في توعية       

الشباب من مخاطر تعاطي المخدرات واالتجار بها , كونها تمثل جريمة بحق الشباب 
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المتعاطي اواًل وتأثيراتها على اسرتو ومجتمعو ثانيا واالمن الوطني ثالثًا , لذلك يجب تفعيل 
ضائيات العراقية بهذا الدور الحيوي وتتبنى سياسة ممنهجو تهدؼ الى ابراز الدور القيادي للف

مخاطر المخدرات من جانب , والعقوبات الصارمة التي تفرض على المتعاطي وتاجر 
المخدرات من جانب اخر , وبالنتيجة تعطي وسائل االعالـ لعمـو المجتمع فكرة واضحة 

ق مبدأ )الترىيب والترغيب(  والذي من شأنو عن المخدرات وبالمقابل تبرز العقوبات وف
التقليل الى حدا ما من مخاطر المخدرات وانتشارىا في عمـو المجتمع العراقي ومجتمع 

 مدينة الناصرية واحد منها . 
 . تفعيل االجهزة الرقابية  5

ات تتخذ البلداف المتقدمة وبعض البلداف النامية عدة اوجو في مقارعة انتشار المخدر       
في بلدانها , ومن ىذه األوجو وجود جهاز متخصص بمكافحة الجريمة ذات ىيكلية ادارية 
واسعة مجهز بأعلى التجهيزات التقنية والكفاءة والخبرات البشرية مهمتها متابعة ورصد 
تحركات تجار ومتعاطي المخدرات وكبار مافيات المخدرات ومن ثم تسليمهم الى الجهات 

م على عقوباتهم المجزية , وألجل ذلك ينبغي على الحكومة العراقية المختصة لغرض حصوله
تبني تأسيس جهاز استخباري متكامل بالخبرات الفنية وتجهيزه بأحدث التقنيات المعموؿ بها 
عالميا في مكافحة جريمة المخدرات وادخاؿ كوادره في دورات متخصصة يشرؼ عليها 

ي مكافحة جرائم المخدرات وبالتالي ليواكب متخصصين من بلداف عالمية لها باع طويل ف
الزيادة الكبيرة والمستشرية في مجتمعنا العراقي السيما جرائم المخدرات بكافة اشكالها 
وانواعها . ونشير ىنا يجب اف تتضافر كل جهود المؤسسات الحكومية بالعمل مع الجهاز 

ية السيما االستفادة من االستخباري الجديد بما في ذلك تسخير معطيات االقمار الصناع
صور االقمار الصناعية لمراقبة المسارات التي ينتهجها مهربو المخدرات من جهة , وتشكيل 
فرؽ طوارئ مهمتها التفتيش الدوري السيما المناطق التي يزداد فيها تعاطي المخدرات مثل ) 

 المقاىي , الحانات , دور السينما , المدارس ...الخ (
 الوازع الديني. تفعيل وتقوية 6

الدين اساس العمل , وال يوجد اناس عاشوا على األرض دوف اف يكوف لهم طقوس دينية      
محددة يمارسونها  , ومع ذلك فاف اهلل تعالى قد انعم على البلداف االسالمية ومنها العراؽ 
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جاؿ الدين بنعمة االسالـ الحنيف , لذلك ينبغي على المرجعيات الدينية العليا االيعاز الى ر 
السيما الوكالء منهم اف يأخذوا دورىم المهم في نشر الوعي الديني واالمتثاؿ الى القيم 
االسالمية الرشيدة عن طريق الخطب الدينية السيما المحافل الدينية , بل ينبغي اف يكوف 

ا ىناؾ مؤتمرات ومحافل دينية او القنوات الفضائية , انطالقا من قولو تعالى )) وقل اعملو 
فسيرى اهلل عملكم ورسولو والمؤمنوف وستردوف الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 

ألجل التأكيد على اىمية نشر الوعي الديني واعطاء فكره واسعة عن مبدا  (31) تعملوف((
الحراـ والحالؿ بما في ذلك تجنب كل الموبقات المحرمة ومنها تعاطي المخدرات وبالتالي 

ة لصالح المجتمع , ولتخليص المتعاطين واسرىم من االفة الخطيرة واالبتعاد عن تجنبها خدم
 اثارىا الوخيمة لغرض الوصوؿ الى مجتمع اسالمي امن يسوده الحب والوئاـ .

 النتائج
توصل البحث إلى اف مدينة الناصرية ىي احد المدف العراقية التي لم تسلم من انتشار  .0

والذي تزامن مع  8113االمريكي للعراؽ بعد عاـ  المخدرات فيها نتيجة االحتالؿ
ضعف الجهاز االمني , فضال عن حالة التخبط القضائي السيما تسهيل العقوبات 
الرادعة لمجرمي المخدرات , اذ بلغ عدد التجار والمتعاطين في مدينة الناصرية 

( متعاطي/ تاجر في 887% ( من اصل ) 5128( متعاطي/ تاجر وبنسبة )044)
 .8108فظة ذي قار لعاـ محا

أظهر البحث اف وجود دوؿ منتجة لزراعة المخدرات اطلق عليها المثلث الذىبي وىي   .8
) تايالند , الوس , مينمار ( والمثلث االخر تمثل في دوؿ )) افغانستاف , باكستاف , 
ايراف ( , فضال عن بلداف اخرى في الشرؽ االوسط .اذ تنشط العديد من العصابات 

لى معظم بلداف العالم عن طريق مسارات معينة محمية االجرامية في تهريب المخدرات إ
من قبل اجندات سياسية تستفيد من حجم االمواؿ الكبيرة المستحصلة من ىذه التجارة 

. 
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اشار البحث إلى اف المتعاطين وتجار المخدرات ىي مهنة بحسب التركيب النوعي  .3
%( 828ل )% ( ذكور مقاب9728تخص الذكور بامتياز دوف االناث ليسجل نسبة )

 31% منهم يندرجوف ضمن الفئات العمرية 51لإلناث , ىذا إلى جانب اف أكثر من 
 سنة .  81-85%( ضمن الفئة العمرية 3029سنة فأكثر , والبعض االخر اي بنسبة )

توصل البحث إلى اف الخصائص االقتصادية السيما النشاط االقتصادي والدخل  .4
ثلثي تجار ومتعاطي المخدرات ينتموف إلى فئة الشهري متباينة بصفة نسبية , اذ اف 

%( في مدينة 127%( وادنى معدؿ سجل لفئة طالب بواقع ) 8628الكسبة بمعدؿ )
-311الناصرية. وىذا يدلل على اف مجموع الدخل الشهري للمتعاطي سجل ما بين ) 

( الف دينار وىو مبلغ قليل جدا دفع بالكثيرين إلى االتجار بالمخدرات او  611
 الترويج عنها نظرا للمكسب المالي الكبير الذي يتقاضونو من ىذا العمل .

% من مجمل تجار ومتعاطي المخدرات ىم يحملوف 93اثبت البحث اف معدؿ  .5
ابتدائي ( ما يشير إلى انعداـ الواقع الثقافي  –يقرأ ويكتب  –التحصيل الدراسي ) امي 

ية واىمها االتجار وتعاطي المخدرات لهم , مما يسهل استغاللهم في المشاريع االجرام
. كما واف اكثر من نصف المتعاطين والتجار ىم من فئة العزاب غير المتزوجين الذين 
ليس لديهم رقيب او اية مسؤولية وىذا سبب مباشر في انخراطهم لتعاطي واالتجار 

 بالمخدرات.
اسباب عديدة توصل البحث إلى اف انتشار تعاطي واالتجار بالمخدرات تقف ورائها  .6

وىي ) ضعف الوازع الديني , العامل السياسي , العامل االقتصادي , اسباب اجتماعية 
ونفسية , اسباب ثقافية وعلمية ( , وألجل ىذه االسباب انبثقت العديد من اثار تعاطي 
وادماف المخدرات وىي ) اثارا نفسية وصحية ,  اثار على اسرة المتعاطي , اثارا على 

 اثارا اقتصادية , اثارا دينية (المجتمع , 
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خلص البحث بطرح عدة حلوؿ لمكافحة ظاىرة انتشار المخدرات في مدينة الناصرية  .7
خصوصا والعراؽ عمومًا , وتتمثل ذلك بعالج المنظومة االمنية السيما ) حماية المنافذ 

لسنة  68بما يتناسب مع قانوف  8107الحدودية , تعديل قانوف العقوبات لسنة 
, انشاء مراكز لتأىيل المدمنين , ودور وسائل االعالـ في الحد من انتشار  0965

 جرائم المخدرات , تفعيل االجهزة الرقابية , تقوية الواعز الديني .  
 ىوامش البحث

علي غني عباس وذو الفقار علي رسن , مدى استجابة القوانين العراقية لمتطلبات  .0
( الخامس 08مخدرات , المؤتمر العلمي عدد) االتفاقات الدولية لمكافحة جريمة ال

 . 008, ص  8103,  81من ايار , مجلة المنصور , العدد 
المخدرات انواعها واضرارىا والعوامل المسببة لها , مجلة الرؾ وصاؿ علي محمد ,  .8

, ص  8108, السنة الرابعة ,  01للفلسفة واللسانيات والعلـو االجتماعية , العدد 
305-306 . 

ى عمر التير , المخدرات والعولمة ,الجوانب السلبية , الطبعة االولى , دار بالؿ مصطف .3
 .089, ص 8119, بيروت , 

قاسم عبد علي عذيب , ظاىرة المخدرات في الشرؽ االوسط وتأثيرىا في االمن الوطني  .4
,  8108,  084العراؽ ) دراسة في الجغرافية السياسية (, مجلة اآلداب , العدد 

 .333ص
يد ياسر الياسري , ظاىرة المخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية , مجلة البحوث حم .5

 .865, ص  8104,  80الجغرافية , العدد
 . 340قاسم عبد علي عذيب , مصدر سابق ص .6
عايد علي الحميداف , , أثر الحروب في انتشار المخدرات , الطبعة االولى , مطبعة  .7

 . 69ص  04, ص 8104حامد , األردف , 
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عباس فاضل السعدي , محافظة بغداد ) دراسة في جغرافية السكاف ( الطبعة االولى ,  .8
 . 014, ص 0976مطبعة ازىر , بغداد , 

, مديرية دار الكتب للطباعة والنشر 8عباس فاضل السعدي , جغرافية السكاف , الجزء  .9
 .788, ص  8118, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة بغداد , ببغداد , 

فتحي محمد ابو عيانة , السكاف والعمراف الحضري ) بحوث تطبيقية في بعض  .01
 .0984االقطار العربية ( , دار النهضة العربية للطباعة والنشر , بيروت , لبناف , 

عباس فاضل السعدي , دراسات سكانية في الجغرافيا وعلم الديموغرافيا , الطبعة  .00
 .88, ص  8106شر , عماف , االردف , االولى ,  دار الوضاح للن

خالد حمد المهندي , المخدرات واثارىا النفسية واالجتماعية واالقتصادية في  .08
 . 69, ص  8103دوؿ مجلس التعاوف الخليج العربية , الدوحة , قطر , 

 095سورة البقرة , االية  .03
لة باسمة كزار حسن , اثر المخدرات على االمن االقتصادي في البصرة , مج .04

 .44, ص  8104, 87الغري للعلـو االقتصادية واالدارية , المجلد التاسع , العدد 
اسماعيل نعمة عبود ومحمد حسوف , سباب واثار جريمة تعاطي المخدرات ,  .05

 8106,  4, العدد 83مجلة العلـو االنسانية , كلية التربية للعلـو االنسانية , المجلد 
 .316, ص 

باب المؤدية الى انتشار المخدرات في العراؽ من وجهة فاطمة سالم جابر , االس .06
,  37طلبة كلية التربية االساسية , مجلة كلية التربية للعلـو التربوية واالنسانية , العدد 

 .563, ص  8108
سميرة حسن عطية , دور المراكز البحثية في الحد من ظاىرة انتشار المخدرات  .07

المستنصرية للدراسات العربية والدولية ,  وتأثيرىا على المجتمع العراقي , مجلة
 . 814, ص 8105,  43العدد
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عيسى اسماعيل الويس , االدماف والمجتمع , دار المعرفة الجامعية , االسكندرية  .08
 ,8110. 

مقابلة شخصية مع عددا من متعاطي وتجار المخدرات في سجن الناصرية لألحكاـ  .09
 . 8109/  7/4-/  8/ 3الخفيفة بتاريخ  

مة محمد الراضي , مشكلة االدماف وسوء استخداـ العقاقير , المجلة الطبية , اسا .81
 .087. ص0998, ص  3, الجزء  0اتحاد اطباء العرب , عدد 

للمزيد ينظر : عبير نجم عبد اهلل احمد , دور الوعي االجتماعي في وقاية الشباب  .80
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 ( استمارة االستبانة0ملحق ) 

يرـو البحث الحالي الموسـو )المالمح المكانية لظاىرة المخدرات في مدينة الناصرية      
( ايضاح دور المخدرات وانتشارىا وتعاطيها في 8108وتأثيراتها وسبل معالجتها لعاـ 

المجتمعات العراقية ومنها مجتمع مدينة الناصرية , بهدؼ الوقوؼ على اسبابها واثارىا 
وضع عالجات تناسب تلك الظاىرة , لذلك يرجى من السجناء ) لغرض الوصوؿ إلى 

المدانين بجريمة تعاطي المخدرات( االجابة عن االسئلة التالية من منظور واقعي خدمة 
 ألغراض البحث العلمي ,  جزيل الشكر.                             

 
 الباحثاف                                                                                           

 
 ( في الحقل المناسب ال داعي لذكر االسم في االستمارة                   ضع عالمة ) 

 
 االسباب

 
 الفقرة

 
 نعم 

 
 احياناً 

 
 كال
 

 
 عامل
 ديني

    ىل تعتقد ان ضعف الوازع الديين اسهم يف زيادة  ادلتعاطني للمخدرات ؟
ان ضعف الوازع الديين سبب مباشر يف سعي االفراد وراء ادللذات والشهوات ومنها تعاطي ىل تعتقد 

 ادلخدرات
   

    المعدؿ
 

عامل 
 سياسي

    ىل تعتقد ان غياب سلطة القانون عامل مشجع واساسي لتعاطيك للمخدرات
انتشار ادلخدرات يف العراق على  2004ىل اثرت سياسة البلد وحالة الفوضى والتخبط السياسي بعد عام 

 عموما ومدينة الناصرية خصوصاً 
   

    المعدؿ
     
 
 

عامل 
 اقتصادي

    ىل تعتقد ان الوضع ادلادي اجليد للفرد يدفعو إىل تعاطي ادلخدرات 
    عامل مشجع على هتريب ادلخدرات وتعاطيها 2004ىل تعتقد بان االنفتاح االقتصادي للعراق بعد عام 

ىل تعتقد ان البطالة والفقر واحلرمان وسوء استغالل الوقت للشباب العاطل عن العمل سببا حقيقا 
 الرتكاب جرمية تعاطي ادلخدرات  .

   

ىل تعتقد ان حالة التقشف السياسية احلالية ادلزعومة وعدم توافر العمل سببًا يف سلوك االفراد ادلتاجرة ببيع 
 ادلخدرات وتعاطيها

   



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

Website: jedh.utq.edu.iq                              Email: utjedh@utq.edu.iq 

 

                                                             612 

    المعدؿ
     
 
 
 

أسباب 
 اجتماعية
 ونفسية

ىل  تعتقد ان التفكك االسري وكثرة ادلشاكل بني االبوين داخل حميط االسرة سببًا يف تعاطي االبناء 
 ادلخدرات

   

ىل تعتقد ان االمهال االسري وعدم رعاية افراد االسرة ومتابعتهم من قبل ذويهم سببا يف االحنراف وتعاطي 
 ادلخدرات

   

ىل تعتقد ان ادلستقبل الغامض للشباب يسبب ضغوطات نفسية تدفعهم إىل االقدام على تعاطي 
 ادلخدرات

   

ىل تعتقد بان السفر خارج العراق مع توافر وسائل االغراء واماكن اللهو يسهم يف زيادة اعداد ادلتعاطني 
 للمخدرات

   

وادلتنزىات مع اصدقاء السوء وغريىا من اىم االسباب اليت ىل تعتقد بان الشعور بالفراغ وارتياد النوادي 
 ادت إىل تعاطي ادلخدرات

   

    المعدؿ
     

 
 

اسباب 
ثقافية 
 وعلمية

ىل تعقد ان وسائل االعالم ذلا عالقة كبرية يف زيادة اعداد متعاطي ادلخدرات نظرا حلالة الرتويج ادلستمر ذلا 
 تعاطي ادلخدرات  .عن طريق عرض االفالم اليت تبيح 

   

    ىل يرتبط اخنفاض ادلستوى التعليمي مع زيادة اعداد متعاطي ادلخدرات
ىل تعتقد بان الكادر التدريسي يف ادلدارس مل يثقف الطلبة على اتباع القيم االسالمية السامية واالبتعاد 

 على الرذائل ومنها ادلخدرات
   

ىل تعتقد ان استخدام العقاقري ادلخدرة وتركها دون رقابو يف االسواق العراقية سببا يف زيادة متعاطي 
 ادلخدرات 

   

    المعدؿ

 
 


