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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر 

كاتبها.
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مقدمة

تعاين الكثري من بلدان العامل من تفشي ظاهرة املخدرات، وميثل انتشار املخدرات يف عموم 
اجملتمع وخصوصاً بني الشباب من التحدايت املعقدة والصعبة اليت تواجهها احلكومات والدول، 
وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  واستعماهلا،  املخدرات  انتشار  يف  تساهم  اليت  األسباب  وتتنوع 

وإعالمية وتقنية وغريها.

املخدرات وتواجه هذا  تعاين من  اليت  الدول  انضم إىل اندي  قد  يبدو  اليوم كما  والعراق 
الشباب ومن كال اجلنسني  التحدي اخلطري والقاتل -اإلرهاب اجلديد- يف اجملتمع ال سيما فئة 
وبشكل خميف. ورغم أّن العراق من البلدان اليت ال تعد من املناطق املنتجة للمخدرات، إاّل أنه 
أصبح أحد البلدان اليت يتم اعتمادها ممراً وطريق عبور لنقل املخدرات من الدول املصدرة واملنتجة 
اىل دول أخرى جماورة وإقليمية، فضاًل عن املتاجرة والرتويج يف الداخل العراقي اليت تساعد يف تفشي 
حاالت اإلدمان، وهذا ما تشري له بوضوح التقارير والتصرحيات الرمسية وغري الرمسية عن متدد واتساع 

رقعة هذا اخلطر الداهم– املخدرات - على العراق.

الصعيد  على  وخمتلفة  وأشكاهلا, كثرية  أبنواعها  املخدرات  انتشار  على  املرتتبة  اآلاثر  إنَّ 
الصحي والنفسي واالجتماعي واألمين واالقتصادي، لذا فإنَّ املسؤولية تقع -مما ال شك فيه-على 
اجلميع بال استثناء، بدءاً من األسرة واملدرسة واملسجد واملنظمات اجملتمعية إىل الدولة ومؤسساهتا 

الرمسية، وهذه األخرية تقع يف قمة هرم املسؤولية دستورايً وقانونياً وأخالقياً.

إنَّ انتشار املخدرات كوهنا مشكلة أو ظاهرة متعددة األبعاد ومعقدة يف نفس الوقت، حباجة 
إىل فهم وحبث نظري وميداين جاد وحقيقي وليس شكلياً وسطحياً، لتحديد مساحتها والتعرف 

ظاهرة املخدرات: 

وجه اإلرهاب اجلديد يف العراق

قسم األحباث
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على طرق انتشارها وأدواهتا وإجياد احللول الناجعة هلا، وضرورة االستفادة من جتارب وخربات الدول 
والوسائل  الطرق  بكافة  املخدرات، واالستعانة  العراق يف مواجهة حتدي  اليت سبقت  واجملتمعات 
أو  الرادعة،  العقابية  والقوانني  هلا  املنظمة  التشريعات  جهة  من  سواء  هلا،  التصدي  يف  املساعدة 
من جهة توفر املؤسسات اإلصالحية والعالجية املناسبة اليت يتم ختصيصها للمصابني واملتعاطني 

واملدمنني.

العراق  يف  املخدرات وخطرها  واقع  الرئيسة حول  اخلطوط  املوجزة  الورقة  هذه  وسنبني يف 
العليا حلقوق  املفوضية  ابعتبارها ظاهرة كما أشارت هلا بعض املؤسسات والتقارير وآخرها تقرير 
اإلنسان عن واقع املخدرات يف العراق 2020م، الذي سنركز عليه ونعتمده بشكل أساسي يف هذه 
الورقة، وأيضاً اإلشارة إىل بعض البياانت واملعطيات واإلحصاءات املتوفرة عن املخدرات وانتشارها 

يف العراق خالل السنوات األخرية .

أواًل: واقع املخدرات يف العراق

اجملتمع  يف  وصريح  واضح  حضور  هلا  املخدرات  أنَّ  واملعطيات  املؤشرات  من  تشري كثري 
العراقي, وهذا األمر يبدو ال خالف عليه، بصرف النظر عن نسب و أرقام انتشار املخدرات يف 
الواقع. ويف هذا السياق يؤكد تقرير مفوضية حقوق اإلنسان عن واقع املخدرات يف العراق هذا 
األمر بوضوح حيث ورد فيه »إن العراق أصبح سوقاً اقتصادية رائجة لبيع وجتارة املخدرات وازدايد 
حاالت املتعاطني ومروجي املخدرات خصوصاً يف فئات الشباب من أعمار )10-15( من بينهم 
اإلانث، لقد وثقت املفوضية ارتفاعاً ملحوظاً يف مساحة وحجم املواد املخدرة وأنواعها اليت تنوعت 
)كرستال- حبوب خمدرة – هريوين – حشيشة –أفيون – ترامادول – كوكائني(، وإنَّ تفاقم هذه 
ظاهرة  أصبحت  أْن  بعد  هلا وخصوصاً  واملعاجلات  احللول  ألسباهبا ووضع  تقييماً  حيتاج  الظاهرة 
خطرية متس األسرة واجملتمع، واملفوضية من خالل دورها يف التوثيق قامت إبجراء زايرات ميدانية 
لكافة السجون ومراكز االحتجاز ودونت العديد من إفادات املعتقلني بقضااي تعاطي املخدرات1«.

1- يراجع: تقرير مفوضية حقوق اإلنسان عن واقع املخدرات يف العراق املنشور يف موقعها الرمسي على االنرتنت:
http://ihchr.iq
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ويرى بعض املختصني أنَّ العراق كان قبل عام 2003م من الدول اليت تعتمد ممراً ومعرباً 
للمخدرات من الدول املنتجة واملصدرة إىل دول أخرى ومنها دول اخلليج، وهذا األمر كان النظام 
البائد يستخدمه كواحدة من السياسيات اليت يواجه هبا بعض دول اخلليج، حيث يتم تسهيل نقل 

املخدرات من وسط آسيا وبعض الدول اليت تزرع فيها املخدرات كأفغانستان وإيران وغريها.

كما أن العراق من بني دول غرب آسيا اليت تنتشر فيها أمناط خمتلفة من املواد املخدرة والعقاقري، 
إذ يكثر فيها إساءة استخدام املواد األفيونية، وحىت وقت قريب ظلت املشاكل واالضطراابت املتعلقة 
بتعاطي املواد املخدرة تقتصر بصورة رئيسة على سوء استخدام الكحول، وأدوية الوصفات الطبية، 
وامليثام فيتامني )الكريستال( وحبوب الكبتاكون، اليت زاد انتشارها يف السنوات الثالث األخرية ال 
سيما يف احملافظات اجلنوبية2. وبعد عام 2003 ازدادت حاالت املتاجرة والتعاطي للمخدرات يف 
العراق بشكل ملحوظ، وانتشرت أنواع خمتلفة للمخدرات وأصبح هلا سوق وشبكات وجتار وخالاي 
ستفتك  القادمة  سنوات  العشر  أنَّ  املتحدة  األمم  عن  إحصائية صادرة  وقد رجحت  ومروجني. 
ابلشباب العراقي يف حال إذا مل تكن هناك جهود صادقة ملعاجلة هذه الظاهرة والقضاء عليها وأن 
)10%( من املخدرات املهربة تستخدم يف العراق، وكشفت إحصائية ملكتب املخدرات ومتابعة 
اجلرمية التابع لألمم املتحدة عن عدد تقرييب لنسبة املدمنني بني الشباب العراقي بعد عام )2003(، 
حسب تقريرها الصادر يف عام )2017(، إنَّ من بني كل  عشرة أشخاص ترتاوح أعمارهم بني 

)18 -30( سنة يُدمن ثالثة أشخاص منهم على املخدرات3.

الداخلية وبعض منظمات اجملتمع املدين ذات  هذا وتؤكد كثري من اجلهات الرمسية كوزارة 
يف  واملختصة  العراق  يف  العاملة  الدولية  واملنظمات  املكاتب  إىل  ابإلضافة  ابملخدرات،  االهتمام 
اجلرائم واملخدرات، أنَّ العراق أصبح يف وجه العاصفة –املخدرات- وهذه العاصفة قوية وفتاكة 
ومتثل أهم التحدايت يف وضع العراق الراهن واملستقبلي وذلك ملا ستنتجه من خماطر وآاثر وخيمة 

على اجملتمع والدولة.

2- يراجع تقرير مفوضية حقوق اإلنسان، املصدر السابق.
3- املصدر نفسه.
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اثنياً: التنظيم القانوين للمخدرات يف العراق

لقد صدر قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 من قبل جملس النواب 
لتنظيم ومعاجلة مشكلة املخدرات يف العراق، وقد ألغى القانون اجلديد القانوَن السابق ملكافحة 

املخدرات رقم 68 لسنة 1965.

وقد نص القانون اجلديد على أتسيس هيئة تسمى »اهليئة الوطنية العليا لشؤون املخدرات 
رئيسها.  من  بدعوة  شهر  األقل كل  يف  واحدة  مرّة  جتتمع  الصحة،  وزارة  يف  العقلية«  واملؤثرات 
وتقوم بوضع االسرتاتيجية الوطنية الشاملة ملكافحة اإلجتار غري املشروع ابملخدرات وسوء استعمال 
املؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية وإعداد اخلطط والربامج لتنفيذها يف اإلقليم واحملافظات غري 

املنتظمة يف إقليم من خالل جلان حملية تشكل يف كل حمافظة وإقليم.

كما وقد نص القانون على أتسيس »املديرية العامة لشؤون املخدرات واملؤثرات العقلية« 
يف وزارة الداخلية، تتوىل مكافحة اجلرائم املعاقب عليها يف هذا القانون وضبط مرتكبيه، وضبط 
املختصة يف شؤون املخدرات. فضاًل عن  الدولية واإلقليمية  اهليئات  املواد املخدرة، والتعاون مع 
أتسيس »مركز لتأهيل املدمنني على تعاطي املخدرات أو املؤثرات العقلية« يف وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية، لتأهيل الذين يتقرر اإلفراج عنهم بقرار قضائي، وتقرر اللجان املعنية إخضاعهم لربانمج 

أتهيلي ابلتنسيق مع وزارة الصحة.

وقد نص القانون على جمموعة من العقوابت للمتعاملني مع املخدرات أبصنافهم املختلفة، 
وترتاوح تلك العقوابت ما بني اإلعدام والسجن املؤبد واملؤقت، والعقوبة ابحلبس والغرامات وذلك 

حبسب مستوى ونوع وظروف التعامل معها ووفق التفصيل الذي نص عليه القانون4 .

إىل  لسنة 2017,  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  قانون  القانوين إبصدار  املشرع  وقد سعى 
الوقاية واملعاجلات الصحية واإلصالحية من جهة، والردع ابلعقوابت الشديدة واملتوسطة واخلفيفة 

من جهة أخرى. 

ويرى بعض املختصني أنَّ هناك مالحظات ترد على قانون املخدرات رقم 50 لسنة 2017، 
املخدرة  املواد  نوع  اختالف  بسبب  العقوابت  من  قد خفف  أنَّ  املشرع  املالحظات؛  هذه  ومن 

4- يراجع : قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 املواد ) 27 – 37 (.
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املضبوطة حبوزة املتهم، وهو اجتاه ال  مربر له كون العقوبة ال تقاس بنوع وكمية املواد املخدرة ما 
دامت هي خمدرة، وقد أصبحت بعض القضااي اخلاصة ابملخدرات حتال إىل حمكمة اجلنح وبعقوبة 
 ال تتجاوز اخلمس سنوات، بعد أْن كانت تُنظر من قبل حمكمة اجلناايت يف القانون القدمي وأبحكام 
رادعة  وشديدة تتناسب مع خطورة اجلرمية، من هنا حيتاج القانون إىل مراجعة وتعديل تتناسب مع 

اخلطر احملدق ابجملتمع بسبب املخدرات وتشديد ذلك قانونيًا5.  

إنَّ التشريع القانوين الذي ينظم وضع املخدرات وآلية استعماهلا والفصل بني ما هو مشروع 
وغري مشروع، وما يتعلق ابلعقوابت الرادعة والشديدة لالستخدام غري املشروع وكذلك توفر العوامل 
االستفادة من  للمصابني واملدمنني، كذلك البُدَّ من  النفسية والصحية  املتعلقة ابملعاجلة  األخرى 
كل اآلراء املختصة ملعاجلة الثغرات والنواقص القانونية، وأن تُراعى كلُّ املستجدات اليت تؤشر على 
املرونة  من  فيه  املخدرات  موضوع  ألنَّ  واستعماهلا  تروجيها  ووسائل  وانتشارها  املخدرات  مشكلة 

واخلربة اليت جعلت التجار واملروجني حيّدثون وسائلهم وطرقهم يف التعامل مع املخدرات.

اثلثاً: أسباب انتشار املخدرات يف العراق

إنَّ أسباب انتشار املخدرات كثرية وخمتلفة وتتفاوت حبسب الظروف االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية واألمنية وسيادة القانون من جمتمع إىل آخر، وبشكل عام هناك أسباب قد تكون مشرتكة 

النتشار املخدرات بني الدول.

لذا فإنَّ عوامل انتشار املخدرات يف العراق خمتلفة، نظراً للظروف غري املستقرة واملتغريات اليت 
مير هبا اجملتمع العراقي سياسياً وأمنياً واجتماعياً، ويشري تقرير مفوضية حقوق اإلنسان الذي سبق 
ذكره؛ أنَّ مفوضية حقوق اإلنسان ومن خالل رصدها امليداين والزايرات لكافة مراكز االحتجاز 
من  مجلة  هنالك  أبن  املخدرات  وجتار  املتعاطني  مع  أجرهتا  اليت  العديدة  واملقابالت  والسجون 
األسباب أدت إىل انتشار ظاهرة املخدرات يف العراق، وقد ذكر التقرير مخسة أسباب أساسية يف 

املخدرات  قانون  بشأن  نقاشية  حلقة  عن  تبلورت  ومقرتحات  أفكاراً  العراق  يف  األعلى  القضاء  جمللس  الرمسي  املوقع  نشر   -5
واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واملقرتحات الواردة بشأنه، وبعد مقارنتها مبواد القانون آنف الذكر وجد أهنا حمل اعتبار 
كوهنا قد حددت مواطن اخللل والتناقض احلاصل فيه وسبل معاجلته خصوصاً بعد صدور البيان املرقم )236( لسنة 2017 يف 
2017/10/9 املنشور يف الوقائع العراقية ابلعدد )4464( يف 2017/10/9 والذي ُأضيف مبوجبه بعض مواد املؤثرات العقلية 

للجداول امللحقة ابلقانون ، للمزيد مراجعة حلقة نقاشية 49/دراسات املنشور على املوقع الرمسي جمللس القضاء األعلى:
https://www.hjc.iq/index-ar.php.
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هذا السياق هي اآليت6:

أسباب نفسية: وتكون نتيجة الشعور ابلفشل واإلحباط والشعور ابحلاجة املاسة لنسيان ما . 1
ميرون به من مشاكل، ابإلضافة إىل بعض الدوافع النفسية واليت تؤدي إىل رغبتهم يف قتل الفراغ 

وامللل الناتج عن شعورهم ابلوحدة والعزلة.

أسباب اجتماعية: وتتمثل ابألجواء األسرية املتفككة اليت تعاين من مشاكل وأزمات، وكذلك . 2
البيئة السكنية واملعيشية ومرافقة أصدقاء السوء واألقران من ذوي األخالق السّيئة.

أسباب اقتصادية: إنَّ سوء الوضع املعاشي وتردي األحوال االقتصادية وازدايد البطالة والفقر . 3
متثل أحد أهم العوامل اليت تدفع هذه الفئة إىل تعاطي املخدرات واملتاجرة هبا وتروجيها.

ضعف العامل الديين: »إن الرتبية الدينية املتواصلة جتعل الفرد أقل عرضة للجنوح واالحنراف . 4
واالنزالق يف فخ تعاطي املخدرات ، فضعف الوازع الديين يكون من األسباب الرئيسية اليت 
تؤدي إىل الوقوع يف شراك املخدرات ألن من ال يتمسك بدينه فسوف يكون قريباً من موطن 
األخطاء ونعلم جيداً أنَّ مجيع األداين حرمت إيذاء النفس واإلسالم يف مقدمة تلك األداين.

أسباب تكنولوجية وإعالمية: ذكر التقرير أيضاً يف هذا السياق، أنَّ الكثري من الدراسات تشري . 5
إىل أنَّ انتشار وتعاطي املخدرات يعود إىل أسباب تقنية كازدايد االخرتاعات العلمية لكثري من 
املواد الكيمائية السامة اليت تشبه - يف خواصها وفاعليتها وأتثريها-  املخدرات املنَتجة طبيعياً 
كما مت ذكره سابقاً يف املخدرات الصناعية فهي تعطي نشوة أكرب من املخدرات الطبيعية ، 
هذا ابإلضافة إىل إنتاج املرّكبات الصيدالنية اليت تستخدم كوسائل عالجية لتسكني األمل فيلجأ 
البعض إىل استخدامه. وكذلك تطور وسائل اإلعالم وما تنقله من صور وأفالم سيئة وبرامج 
الفرد تعاطي املخدرات السّيما يف األفالم  تعليم  وأفالم بشكل مقصود أو غري مقصود إىل 
واألعمال اليت تتحدث عن املخدرات ، فقد يلجأ البعض السّيما الشباب منهم حبيث تدفعهم 
التعاطي فتساهم  إىل تقليد الشخصيات اليت تظهر يف بعض األفالم واملسلسالت يف كيفية 

بدرورها يف انتشار وتعاطي املخدرات فاملراهقون يقلدون حركات أبطال األفالم.

6- تقرير مفوضية حقوق اإلنسان، املصدر السابق.
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رابعاً: مؤشرات انتشار املخدرات يف العراق

ال بد من ذكر حقيقة مهمة عن واقع املخدرات يف العراق، أن النسب واإلحصاءات واألرقام 
والتصرحيات املنتشرة يف وسائل اإلعالم من اجلهات واملؤسسات واللجان الرمسية املختصة يف جمال 
مكافحة املخدرات، هي نسب وأرقام خمتلفة بل وأحياانً متناقضة رغم أنَّ اجلهات املختصة يف هذا 

اجملال جيمعها إطار قانوين يتمثل يف اهليئة الوطنية العليا ملكافحة املخدرات.

يقينية أو مكتملة للواقع احلقيقي  وأرقاماً  بناًء على ذلك فإنَّه من الصعوبة أْن نذكر نسباً 
لظاهرة املخدرات يف العراق، وهذا األمر ينسحب تقريباً على جممل الدراسات واألحباث االجتماعية، 
وذلك لفقدان املؤسسات الرصينة ذات اجملال اإلحصائي والرقمي الرصني يف هذا اجملال األمر الذي 
ال ميكن معه االطمئنان لكثري من التصرحيات الرمسية، إّما الختالفها وتناقضها كما بيّنا أو ألهنا غري 

مبنية على معطيات علمية وواقعية فيلجأ للتبسيط أو املبالغة فيها7.

بناًء عليه سنعتمد التقرير الرمسي ملفوضية حقوق اإلنسان الذي سبقت اإلشارة إليه, كونه 
صادراً من جهة رمسية معتمدة وهلا تواصل مع منظمات دولية خمتصة، وألنه مبين على مقابالت 
توثيقية ألكثر من )400( متعاطي واتجر للمخدرات ويف كافة حمافظات العراق من خالل الزايرات 

امليدانية للموقوفني واحملكومني يف خمتلف السجون املنتشرة يف احملافظات.

النوع االجتماعي: أشرت املفوضية أنَّ الذكور أكثر تعاطياً للمخدرات بنسبة )89.79%( أّما . 1
اإلانث فتبلغ نسبتهم )%10.2(.

الفئات العمرية: أشرت املفوضية أنَّ الفئات العمرية األكثر تعاطياً هي فئة الشباب وحتديداً . 2
بنسبة  سنة(   29-18( من  العمرية  الفئة  تليها   ،)%40.95( بنسبة  سنة(   39-29( من 

.)%35.23(

7- تصريح وزير الداخلية العراقي عثمان الغامني على قناة العراقية الرمسية أنَّ نسبة انتشار املخدرات  يف العراق بني الشباب هي 
50% ومل يوضح الوزير املعطيات اليت استند اليها يف ذكر هذه النسبة املخيفة جدا يف الواقع.
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جدول رقم )1( نسب الفئات العمرية األكثر تعاطيًا8

40 سنة فأكثرمن 29-39 سنةمن 18 إىل 29 سنةأقل من 18 سنة

%8.57%35.23%40.95%15.23

املستوى التعليمي: أظهرت الدراسة أنَّ املستوايت التعليمية املختلفة تتعاطي املخدرات وبنسب . 3
متقاربة ماعدا احلاصلني على الشهادة اجلامعية والشهادات العليا فهم األقل تعاطياً.

جدول رقم )2( نسب املستوايت التعليمية للمتعاطني

جامعية فأكثراثنويةمتوسطةابتدائيةيقرأ ويكتبأمي
%18.51%9.25%40.74%22.22%5.55%3.7

أنواع املخدرات: أظهرت الدراسة امليدانية اليت قامت هبا املفوضية على مناذج من املتعاطني . 4
يف خمتلف حمافظات العراق أنَّ أكثر أنواع املخدرات تعاطياً هي الكريستال بنسبة )%37.3( 
حيث أشار املتعاطون ومنهم موظفون يف دوائر الدولة أو حراس ليلّيون أهنا تساعدهم على أداء 
أعماهلم بصورة جيدة وتساعدهم على السهر لفرتات طويلة ومن مث تصبح حالتهم النفسية سيئة 

للغاية، ويلي الكريستال احلبوب املسماة )صفر-1( بنسبة )%28.35(.

جدول رقم )3( نسب أنواع املخدرات املستخدمة يف العراق

حبوب أخرىحبوب ورديقربصيالكبتاكونحبوب مهدئةكريستال)صفر-1(
%28.35%37.3%2.98%7.46%2.98%5.97%14.92

8-اجلداول املعتمدة يف هذه الورقة أخذت من تقرير مفوضية حقوق اإلنسان عن واقع املخدرات يف العراق.
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يف اخلتام

ميكن االستنتاج من خالل ما تقدم حول واقع املخدرات يف العراق كما أييت: 

وتنتشر -  تتمدد  وإهنا  العراقي،  واجملتمع  الدولة  تواجه  املخدرات أصبحت مشكلة حقيقية  إنَّ 
بسرعة ملحوظة يف اجملتمع ال سيما شرحية الشباب ابعتبارها الفئة األكثر استهدافاً.

إنَّ قلة الوعي واخنفاض مستوى التعليم، وارتفاع درجات الفقر، وضعف العامل الديين، فضاًل - 
عن حالة الفراغ واإلحباط اليت يعاين منها الشباب عادة، هي من أهم األسباب اليت تساعد يف 

انتشار املخدرات يف اجملتمع العراقي.

يف إطار املسؤولية وطبيعة املواجهة ضد إرهاب املخدرات الذي جيتاح اجملتمع، ويرتك آاثره املدمرة - 
على اجلميع وبدون استثناء سواء على املستوى الصحي والنفسي واالجتماعي واألمين...اخل، 

فإنَّ اجملتمع من األسرة إىل الدولة تقع على عاتقهم.

الوقاية واملعاجلة لضحااي -  بثقافة   ضرورة وعي املسؤولية احلقيقية وخطورة املخدرات والتحلي 
املخدرات من الشباب واملدمنني البسطاء واملغرر هبم الذين يستغلون من قبل التجار واملروجني 
ألهداف اقتصادية ومالية، وفرض أقصى العقوابت الرادعة واملشددة حبق املروجني واملتاجرين 

ومن على شاكلتهم. 

إنَّ ظاهرة املخدرات وانتشارها هي مشكلة تعاين منها الكثري من دول العامل، من هنا ال بُدَّ من - 
االستفادة من جتارب الدول األخرى يف هذا اجملال، وسبل املواجهة املتطورة اليت وصلت إليها، 

يف سياق اإلصالح واملعاجلة أو يف جمال التشريعات واألدوات العقابية الرادعة.

الدولة ومؤسساهتا وما -  فإنَّ  للمخدرات،  التصدي  اجلميع مسؤولية  يتحمل  الذي  الوقت  يف 
متلكه من إمكاانت وأدوات تشريعية ومالية وإعالمية وأمنية وعالجية، هي املسؤول األول يف 

التصدي إلرهاب املخدرات يف العراق الذي ال يقل ضراوة عن إرهاب اجلماعات التكفريية.

ابلرغم من اجلهود اليت تبذل من بعض مؤسسات الدولة كوزارة الداخلية يف معركة املخدرات، - 
إاّل أن ذلك اجلهد حباجة إىل تنسيق أكثر بني اجلهات ذات العالقة ال سيما »اهليئة الوطنية 
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العليا ملكافحة املخدرات« وتطوير يف الوسائل واألدوات وجدية حقيقية يف إدارة هذا امللف، 
بعيداً عن )البريوقراطية اإلدارية( والرتهل والتواكل بني اجلهات الرمسية الذي يغلب عليه طابع 

اإلدارات العامة يف الدولة ومؤسساهتا.

إن املخدرات ابعتبارها مشكلة وجرمية وآفة اجتماعية, ال ميكن مواجهتها بطريق واحد وأسلوب - 
حمدد كاملواجهة األمنية والعقابية مثاًل، بل هي ظاهرة معقدة ومركبة وهلا أبعاد وخلفيات خمتلفة، 
و بناًء عليه فإن املعاجلة الشاملة يف املواجهة واملعاجلة الناجعة تتطلب تنسيق وتظافر اجلهود 
وليست  ومشرتكة  مجاعية  مسؤولية  وهذه  والرتبوية،  والصحية  واالجتماعية  والقانونية  الدينية 
الدولة وحدها هي املسؤولة عن معاجلة املشكلة واملرض وإن كانت هي   املسؤول األول يف 

هذا اجملال.


