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 المقدمة 

عػوؽ تتعد مشكمة المخدرات مف اخطر المشكالت التي تهػدد سػالمة المجتمعػات المختمفػة اػي عالمنػا المعاصػر و         

وتعطػؿ  ،أبنائهػاا االجتماعيػة وتقيػي عمػى طاقػات مواردهػ الكثيػر مػف دتسػتنف إذ ،اإلنتػاجيازدهارهػا االقتصػادي ونموهػا 

عا مػػف جػػرائـ بشػػعة يرتكبهػػا مػػبرب يػػارة مهمكػػة عمػػى نحػػو مػػا نقػػرأ  ونسػػم إلػػى، وتوجػػا اهتمامػػاتهـ  اإلنتاجيػػةقػػدراتهـ 

مروجوها ، ويقدر البعض حوالي نصؼ مػا يرتكػب اػي المجتمػع  أومهربوها  أوتجارها  أومدمنوها  أوالمخدرات،  امتعاطو 

، إدمػانهـعمػى  لإلنفػاؽمػف اجػؿ الحصػوؿ عمػى المػاؿ الػالـز  أواػي حالػة تعػاطيهـ المخػدرات  األارادرائـ يقـو بها مف ج

كمػؼ الدولػة خسػائر بشػرية واقتصػادية كبيػرة ، ممػا ييسبب مشاكؿ عديػدة اػي معظػـ بػالد العػالـ و  اإلدماف إفاياًل عف 

حمػوؿ تحػد مػف تفشػيها  إلػىلمحاولة الوصػوؿ  األمواؿيرة ورصدت كب أهميةالهيئات الدولية  أولتهامشكمة  اإلدمافيجعؿ 

 وتزايدها الميطرد.

واالجتماعيػة ، وتعػػد مػػف الظػػواهر المخػدرات مكػػاف الصػػدارة بػػيف المشػكالت النفسػػية والطبيػػة  إدمػػافتمثػؿ مشػػكمة        

اػي  أساسػيةالذي يمثؿ قوة بشػرية تنتشر لدى الشباب  إنهاتكمف خطورتها اي و االجتماعية الخطيرة التي تجتاح العالـ  

نجػد  إفمف عقػار اػي الوقػت نفسػا ، لػذا ال عجػب  أكثر، بؿ يدمف  ا واحداً الفرد لـ يعد يدمف عقارً  إفالسيما المجتمع ، 

السػػيما بعػػد  ،الكثيػػر مػػف الجهػػود العمميػػة تتجػػا لتنػػاوؿ مشػػكمة تعػػاطي المخػػدرات ، وبخاصػػة لػػدى الشػػباب اػػي المجتمػػع

وتغيير عمومية النظرة اي المجتمع العربي كمجتمػع زراعػي  Rapid Social Changesعية السريعة التحوالت االجتما

 وأثػرتالتي حدثت اػي المجتمػع  األخرىالعديد مف العوامؿ اياًل عف أف الصناعي ،  /تحويالت نحو النشاط التجاري إلى

 المخدرات. إدماف إلى األاراداعية التي تداع دراستنا اي رصد العوامؿ االجتم أهمية تأتيمف هنا ، أاراد عمى نفسية 

الخسائر الظػاهرة اهػي  اأما وأخرى مستترة وثالثة بشرية ،تكبد المخدرات المجتمع خسائر اقتصادية كبيرة منها ظاهرة    

جوف والشػػرطة الجنائيػػة والدوليػػة العامػػة لممكااحػػة والجمػػارؾ والسػػ اإلدارةتبػػدأ بمكااحػػة العػػرض وخفػػض الطمػػب ، مثػػؿ 

عادةوسالح الحدود وخفر السواحؿ والقياء والطب الشرعي وبرامج التوعية والتشخيص والعالج  واالسػتيعاب ،  التأهيؿ وا 

والخسػػائر البشػػرية تتمثػػؿ  اإلنتػػاجالمسػػتتر  التهريػػب واالتجػػار والزراعػػة والتصػػنيع والعمػػؿ وتنػػاقص  اإلنفػػاؽاػػي  ويػػأتي

يرها اهػػػي ترهػػػؽ د، هػػػذ  كمهػػػا خسػػػائر يصػػػعب تقػػػ األبريػػػاءواليػػػحايا بالعػػػامميف اػػػي المخػػػدرات والمػػػدمنيف والمتعػػػاطيف 

  .واألسر األارادالمجتمعات والدوؿ وتدمر 
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 اإلدمػاف إلى، ومما يستدرج الشباب  األسريعمى المخدرات مرتبط بالتفكؾ  اإلدماف إفهناؾ دراسات عممية تؤكد         

والمػػدارس والجامعػػات ، ويسػػتخدـ والحػػي السػػكني  األصػػدقاءمػػف  ، الفشػػؿ اػػي التعمػػيـ والفقػػر والبطالػػة والبيئػػة المحيطػػة

 الحقة.ماجتماعية تحميهـ مف ال وأنشطة شرعياً  اقتصادياً  المخدرات غطاءاً  امروجو 

حاولت اي هذا البحث النظػري المػدعـو بالمعمومػات االحصػائية المػأخوذة مػف بعػض دوائػر ومؤسسػات الدولػة  اف       

وكيػؼ اف تعػاطي المخػدرات يتػأثر بالتفكػؾ األسػري ،مبينػًا اػي  ،بيف التفكؾ األسػري والمخػدراتقة اسمط اليوء عمى العال

 ،تهاف بهػاأثناء كتابة هذا البحث صعوبات اليس اعتريتنيالوقت ذاتا العوامؿ االجتماعية المسؤؤلة عف التعاطي ، وقد 

بػػػيف الظػػػروؼ االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية )اهي التحصػػػائية عػػػف المتعػػػاطيف قميمػػػة إف لػػػـ تكػػػف معدومػػػةاالمعمومػػػات اإل

و أكبػػر مػػنهـ يقبػػؿ عمػػى تنػػاوؿ العقػػاقير المخػػدرة والقسػػـ األ  النػػاس ، بسػػبب تخفػػي المتعػػاطيف عػػف أنظػػار لممتعػػاطيف 

ذا ايػطروا أالمهدئة التي التثير الشكوؾ وتمفت النظر ،كما  ف المتعاطيف اليراجعوف المستشػفيات او المراكػز الصػحية ،وا 

رجيػػة، ويكػػوف ذلػػؾ اػػي حالػػة تعريػػهـ الػػى وعكػػات صػػحية شػػديدة أثػػر زيػػادة اػػي هـ يراجعػػوف العيػػادات الخاى ذلػػؾ اػػأنإلػػ

، ألف الدراسة الميدانية تحتاج الػى مجتمػع بحػث وعينػة بحػث،جرعات األدماف ، لهذا ااني سمكت سبيؿ الدراسة النظرية 

ٍ   لقارئلتمس اصالح لمدراسة ،لذا اانني اثـ اف الظروؼ االجتماعية الحالية التسمح بالعثور عمى مجتمع بحث   .  عذرًا

وثانيهمػا دراسػة  والمخدرات  األسريالتفكؾ  تحديد مفهومي  أولهما،  أساسيتيفهدؼ الدراسة يكمف اي نقطتيف  إف     

د الدراسػة الدراسة اتتجسد اي جمع المعراة االجتماعية عف الظاهرة قيػ أهمية أما،والمخدرات  األسريقة بيف التفكؾ العال

  واقع عممي يسهـ اػي مواجهػة المشػكمة لكػي ال تكػوف معوقػة لتطػور المجتمػع إلىترجمة توصياتها  إلىليصار بعد ذلؾ 

 .وتقدما  

 تحتوي الدراسة عمى المباحث التالية:       

 والمخدرات األسريالتفكؾ  ي: التحديد العممي لمفهومأوال

 ثانيا: الخمفية التاريخية لممخدرات

 دماف عمى المخدرات التفسير االجتماعي لإلا:ثالث

 المخدراتو  األسريالتفكؾ رابعًا: 

 خامسًا: الخالصة والتوصيات 

 : التحديد العممي لمفهومي التفكؾ األسري والمخدرات المبحث االوؿ
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  األسريالتفكؾ   -1

واشػمها  أارادهػايػة وعجزهػا عػف رعايػة عممية انهيار بنائها االجتماعي ويعؼ عالقتهػا الداخم األسرةنعني بتفكؾ        

ومشػػكمة تفكػػؾ األسػػرة وتحممهػػا  ،  1)والمجتمػػع الكبيػػر أبناءهػػاكػػؿ مػػف  إزاءبهػػا  ة المناطػػ األساسػػيةالوظػػائؼ  أداءاػػي 

بػؿ إنهػا تصػيب المجتمعػات اإلنسػانية قاطبػة ، وهػي  ،دوف غيػر  مػف المجتمعػات االجتماعي والخمقػي ال تصػيب مجتمعػاً 

ف إف تعد مف العوامؿ األساسية اي ظهور المشكالت االجتماعية المزمنة التػي تعػاني منهػا المجتمعػات ظاهرة سمبية يمك

 . 2)النامية والمتطورة عمى حد سواء كالفقر والمرض والجهؿ والجريمة وتعاطي المخدرات والمسكرات

لعاطفيػة بػيف الػزوجيف يػعيفة واػاترة تكػوف ايهػا العالقػات ا، إذ  ومف أنمػاط األسػر المفككػة أسػرة القشػر الفػارغ        

ومفككػػة ، وهػػذ  العالقػػات غالبػػا مػػا تػػداع الػػزوج إلػػى تكػػويف عالقػػات غراميػػة وعاطفيػػة مػػع امػػرأة أخػػرى لمتعػػويض عػػف 

العالقػات العاطفيػة الهزيمػة التػي يعيشػها اػي بيتػا، وظػروؼ أسػػرية كهػذ  تػداع األبنػاء إلػى التشػرد واالنحػراؼ اػي حالػػة 

 . 3)ـ العائمةطالؽ األبويف وتحط

 :التعاطي -2

يقصد با التعاطي المتكرر لمادة نفسية أو لمواد نفسية لدرجة إف المتعػاطي يكشػؼ عػف انشػغاؿ بالتعػاطي ، كمػا        

مػا تظهػػر عميػػا أعػػراض االنسػحاب إذا مػػا انقطػػع عػػف  يكشػؼ عػػف عجػػز أو راػػض لالنقطػاع، أو لتعػػديؿ تعاطيػػا، وكثيػػراً 

حػالؿ مصػطمح ، وترى منظمة ا  4)التعاطي لصحة العالمية إف مف اليػروري التخمػي عػف مصػطمحي االعتيػاد واإلدمػاف وا 

 .  5)التعاطي محمها والذي يجمع بيف العناصر األساسية التي تمثؿ المقاـ المشترؾ بيف االعتياد واإلدماف

   Narcoticالمخدر  -3

صحوب بتسكيف األلـ ف وكممة مخدر ترجمػة كممػة يقصد با مادة كيمياوية تسبب النعاس والنـو وغياب الوعي الم      

(Narcotic( المشتقة مف اإلغريقية  Narcotisالمنشػطات وال  دذلؾ ال تعػبػو   ،6)مخػدراً  ا  التػي تعنػي يخػدر أو يجعمػ

 ، وكممة مخدر اي المغػة العربيػة مشػتقة 7عقاقير الهموسة مخدرة واؽ التعريؼ بينما يمكف اعتبار الخمر مف المخدرات)

الخدر وتعني اليعؼ والكسؿ والفتور واالسترخاء، يقاؿ تخدر العيو إذا استرخى اال يطيؽ الحركة ، وعرؼ الفقهاء مف 

عميا ، والحقيقة إف هذا التعريػؼ ال  المخدر بأنا تغطية العقؿ والحواس مف غير نشوة وال طرب ، وذكروا الحشيش مثاالً 

نهػا مػا يشػوش العقػؿ والحػواس بػالتخيالت واالهػالس وتػؤدي باالعتيػاد ينطبؽ عمى واقع المخدرات ، واألولى إف تعرؼ بأ

  8)عميها اإلذعاف لها
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وتعػرؼ المخػدرات مػف الناحيػة القانونيػة بأنهػا مجموعػة مػف المػواد التػي تسػبب اإلدمػاف وتسػمـ الجهػاز العصػبي        

 ، 9 )إال بواسػػطة مػػف يػػرخص لػػا بػػذلؾ ويحظػػر تػػداولها وزراعتهػػا أو تصػػنيعها إال ألغػػراض يحػػددها القػػانوف وال تسػػتعمؿ

تصػنؼ الخمػر والمهػدئات والمنومػات  يف والمنشػطات والئوتشمؿ األايوف ومشتقاتا كالحشيش وعقػاقير الهموسػة والكوكػا

   .10)يمف المخدرات عمى الرغـ مف أيرارها وقابميتها إلحداث اإلدماف

 

 المبحث الثاني: الخمفية التاريخية لممخدرات:

خداـ المخػدرات قػديـ قػدـ البشػرية ، وعراتهػا أقػدـ الحيػارات اػي العػالـ ، اقػد وجػدت لوحػة سػومرية يعػود إف است      

تاريخها إلى األلػؼ الرابعػة قبػؿ المػيالد تػدؿ عمػى اسػتعماؿ السػومرييف لوايػوف ، وكػانوا يطمقػوف عميػا نبػات السػعادة ، 

يالد ، كما ورد اػي كتػاب ) صػيدلة ألػؼ اإلمبراطػور شػين  وعرؼ الهنود والصينيوف "الحشيش" منذ األلؼ الثالث قبؿ الم

عاـ قبؿ المػيالد وكػاف الهنػود  500يف اي أمريكا الالتينية منذ ئروس اي االوديسا، وعرؼ الكوكاميتانج  كما وصفا هو 

 525ونقمػػو  إلػػى الػػيمف عػػاـ  الحمػػر يميػػغوف أوراقػػا اػػي طقوسػػهـ الدينيػػة ، أمػػا القػػات اقػػد عراػػا األحبػػاش قػػديماً 

 . 11)ميالدية

واي المشرؽ اإلسالمي يرى المقريػزي إف ظهػور الحشيشػة كػاف اػي أوؿ القػرف السػابع الهجػري عمػى يػد بعػض         

واػي أوائػؿ القػرف التاسػع عشػر تمكػف األلمػاني )سػيد ترونػر   ، 12 )جهالء المتصواة ، وكاف يدعوهـ بحشيشػة الفقػراء

لػـ تكػف و  .13) ا هذا االسـ نسبة إلى مورايف الا األحالـ عند اإلغريػؽمف اصؿ مادة المورايف عف األايوف وأطمؽ عميه

 المخدرات وليدة هذا العصر اقد عراها اإلنساف منذ القدـ وحاربتها المجتمعات العصرية .

امػثاًل تنػتج أاغانسػتاف ثالثػة أربػاع إنتػاج العػالـ مػف  اما اي الوقت الحاير اقد انتشرت المخدرات اػي العػالـ اجمػع     

األايوف ، واف التجارة اي الهيرويف أصبح يمثؿ الدعامة األساسية القتصادها  واف القيمة اإلجماليػة إلنتػاج األايػوف اػي 

طنا متريػا  17توجد تقارير تشير إلى ارتفاع إنتاج مادة الهيرويف اي المكسيؾ مف  مميار دوالر 2.3أاغانستاف تصدر ب

.يعػاني مػف اإلدمػاف عمػى  14)حسػب تقػديرات الحكومػة األمريكيػة 2008ـ طنػا متريػا اػي العػا 38إلػى  2007اي العػاـ 

مميػوف يتركػز معظمهػـ اػي الػيمف و الصػوماؿ و  40مميػوف شػخص و يتعػاطى القػات حػوالي  180المخدرات اكثػر مػف 

لمتحػدة إف مميار دوالر اي السػنة ، و تشػير تقػارير األمػـ ا 120اريتريا و أثيوبيا و كينيا ، وتكمؼ المجتمعات أكثر مف 

بمػدا و إقميمػا . الكوكػاييف اػي أمريكػا و الحشػيش و األايػوف اػي  170المخدرات تغطي العالـ كما اقد شمؿ انتشار  اػي 
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وهي تسبب  أيرار صحية  تتمثؿ اي تهيج و ايطرابات اي الجهػاز التنفسػي و الهيػمي و الكبػد و    15)آسيا و أوربا

عمى النشاط الجنسي ..... الخ . اهنػاؾ أيػرار نفسػية تتمثػؿ اػي ايػطراب التهاب المخ و ايطرابات اي القمب و تؤثر 

اإلدراؾ الحسي و اختالؿ التفكير و تسبب القمؽ و التوتر المستمر و الشعور بعػدـ االسػتقرار، وايػطراب اػي الوجػداف و 

حػدة عػف مػدمني األايػوف الذي أصدرتا األمػـ المت 2005وطبقا لتقرير المخدرات العالمي عاـ   حدوث العصبية الزائدة .

 15% مػف السػكاف الػذيف تزيػد أعمػارهـ عػف 2.8اي إيراف اعمي نسبة مف المدمنيف اي العالـ، إذ إف  داي العالـ، توج

بفعػؿ يػغوط الحيػاة االجتماعيػة التػي نجمػت عػف  والعربػي المجتمػع اػي ،امػا  16)سنة مدمنيف عمػى نػوع مػف المخػدر  

يحتػؿ إذ اصػبح هػذاالمجتمع  ،المجتمػع السػيما منطقػة الشػرؽ االوسػط هػذا ها عمػى التي تركت يالل التغيرات السريعة 

المخدرات كما هو اي بمداف مصػر ولبنػاف وتػونس ودوؿ الخمػيج ، وكػذلؾ الػيمف الػذي ينتشػر ايػا اقتناء  جزئا مهما اي 

اػي ميػ  القػات . أمػا     مميػوف سػاعة عمػؿ يهػدرها أبنػاؤ 3500مخدر القات ، ويقدر ما يخسػر  هػذا البمػد سػنويا ب)

أمثػاؿ  ،العراؽ اقد كاف نمط اإلدماف ايػا يحيػر اػي بعػض العقػاقير المخصصػة لمعالجػة االيػطرابات النفسػية والعقميػة 

ايػال عػف  ،يف  و)السومادريؿ  و)الموكادروف  والشرابات المحتوية عمى مخدر الكػودائيف كالسػامميفت)الفاليـو   و )االر 

ممػا  عمػى مصػراعيها  كالبنزيف والثنر والسيكوتيف  ، لكف اي الحروب األخيرة اتحت حدود البمد استنشاؽ الغازات الطيارة

ويمكف القوؿ إف الظروؼ التي قاساها المجتمع العراقي مف  ،ظواهر لـ يألفها مف قبؿ كإدماف المخدرات بروز  أدى إلى 

 اتوصػػراع ظػػروؼ  اػػراد  يعيشػػوف اػػيايػػطهاد اكػػري وسياسػػي وحرمػػاف اجتمػػاعي واقتصػػادي وحػػروب ودمػػار جعمػػت إ

ا .جعمػػت ائػات اجتماعيػػة غيػػر قميمػػة تنػػداع اػػي يبتبعػػات وأعبػػاء نفسػػ محمػػالً  رزت مجتمعػاً اػػسػػي أبكػػؿ تمػػؾ الم، اتوتػوتر 

ر  . وبنػاء يػمػف واقػع ال يمكػف تغي ايها المشاعر الوهمية التي يشيعها التعػاطي ، مهربػاً النهـ يجدوف  تعاطي المخدرات 

بمػ  مجمػوع المػواد الميػبوطة اػي كػؿ مػف  ،قػؿ مػف معمومػات حػوؿ شػيوع وتهريػب وتعػاطي المخػدرات عمى ما هو متنا

حالػػة اػػي المثنػػى والقادسػػية وبمػػ  مجمػػوع حػػاالت  189حالػػة مػػف جهػػة شػػط العػػرب و 24حالػػة و 38ميسػػاف والبصػػرة 

ف والبصػرة ، وألقػت كغـ مف مادة الحشيشػة مػف قبػؿ مفػارز شػرطة ميسػا 450حالة ويبط   341التعاطي الميبوطة  

 . 17)يفيالبتاو  اي  اردا 122الشرطة القبض عمى 

عامػا عمػى الرصػيؼ ، أو ينتظػروف  18طفال مشردا تتراوح أعمارهـ بيف أربعة أعػواـ و 12يناـ نحو   واي بغداد       

يشػاف اػي احػد دورهـ اي الشـ عمى جانب طريػؽ الممتػد عمػى طػوؿ نهػر دجمػة و يؤكػد احػد هػؤالء األطفػاؿ إف والػدا  يع

مف األطفاؿ الػذيف ينػاموف اػي الشػوارع جػاءوا مػف  أحياء بغداد الفقيرة وهما مطمقاف وبيتا أالف الشارع أو السجف وكثيراً 
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دور األيتػػاـ اػػي بغػػداد لكػػنهـ طػػردوا منهػػا أو اػػروا عنػػدما اسػػتولى لصػػوص عمػػى كػػؿ مػػا اػػي هػػذ  الػػدور أثنػػاء االحػػتالؿ 

لػػى األطفػػاؿ إثنػػاء تسػػربت ا بػػاء إف كثيػػر مػػف األدويػػة التػػي تحتػػوي عمػػى مػػواد مخػػدرة وأكػػد احػػد األط ،األمريكػػي لمعػػراؽ 

ونػػدرج أدنػػا   2008-2007رات العقميػػة لوعػػواـ ثهنػػاؾ بيانػػات إحصػػائية لقيػػايا المخػػدرات والمػػؤ . 18)عمميػػات النهػػب

 الجدوؿ التالي.

    19)2008-2007  يبيف المتهميف بقيايا المخدرات لعاـ 1جدوؿ رقـ)  

 نوع التهمة السنة د المتهميفعد ت
 قيايا مخدرات 2007 71 1
 قيايا مخدرات 2008 128 2
 مؤثرات عقمية 2007 649 3
 

   يبيف المواد الميبوطة 2جدوؿ رقـ )  

 السنة الميبوطة دالموا ت
شػريط مػع  2861.5حبػة مػع  44893كمية الحبوب الميبوطة  1

 عمبة حبوب
2007 

 2008 شريط  16500حبة مع  88727.5كمية الحبوب الميبوطة  2
 

،والػبعض مػف هػؤالء  رغػـ حصػوؿ الػبعض مػنهـ عمػى شػهادة جامعيػةهنالؾ الكثير مف الشػباب العػاطميف عػف العمػؿ    

، امػػنهـ مػػف اقػػد الزوجػػة ومػػنهـ مػػف يتعريػػوف لهػػا الكثيػػر مػػف القػػيـ واالجتماعيػػة  لكثػػرة االحباطػػات التػػي الشػػباب اقػػد 

وآخريف اقد اعز ما يممؾ مف األهؿ والماؿ، والبعض منهـ تعرض لعوؽ جسدي ونفسي إيػااة تعرض لمخطؼ والتعذيب 

اإلدمػاف  قبػؿ عمػىجعمػت مػف الشػباب ي مجتمعػة  إلى الويع غير المستقر وعدـ وجود متػنفس لهػـ ، كػؿ هػذ  الظػروؼ

سػنة وقػد اقػد  13مػ  مػف العمػر .يقوؿ احػد االطفػاؿ الػذي يب 20)مف الواقع ناهيؾ عف عوامؿ االغتراب التي يعيشها هرباً 

والديا اي تفجير انا  يشعر بارتياح حيف يتناوؿ المخػدرات لكػي ينسػى ويػعا المأسػاوي وشػعور  بػالخوؼ ، وهنػاؾ مػف 

األطفاؿ مف يعمموف مسػوقيف جيػديف ألنهػـ يتنقمػوف بسػهولة وال يثيػروف االنتبػا  ، وهنػاؾ أطفػاؿ يبيعػوف المخػدرات اػي 

 . 21)ة بعض أحياء بغداد الفقير 

والجدير بالذكر إف زراعة الخشخاش الذي يصنع منا الهيرويف تنتشػر اػي العػراؽ اػي ظػؿ امتنػاع بعػض المػزارعيف      

العراقييف بعجزهـ عف تاميف عيشهـ عبر المحاصػيؿ الزراعيػة التقميديػة ، السػيما اػي محااظػة ديػالى كمػا وكشػفة بعػض 
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وتذكر االحصائيات اف المخدرات قد انتشرت اػي محااظػة  .  22)انيةالصحؼ عف وجود مزارع لمخشخاش بالقرب مف الديو 

مػػف النسػػاء  571شخصػػا بيػػنهـ  10013كػربالء السػػيما اػػي اوسػػاط الشػػباب واف عػػدد متعػػاطي هػذ  المػػواد وصػػؿ الػػى 

 . 23)2009خالؿ النصؼ االوؿ مف عاـ 

اف إلػى الخمػيج العربػي ، وأويػحت جهػات لقد أيػحى العػراؽ ممػرا لتهريػب المخػدرات القادمػة مػف إيػراف وأاغانسػت       

كغػـ  مػف مػادة األايػوف واعتقمػت 10.5كغـ  مػف مػادة الحشيشػة و ) 1011مختصة اي وزارة الداخمية العراقية إتالؼ )

 . 24)عدد كبير مف تجار المخدرات

محااظػة ال نيػة اػياألجهػزة األم واصػمت  وكما هػو الحػاؿ اػي المحااظػات العراقيػة كػذلؾ الحػاؿ اػي محااظػة ديػالى ،إذ   

لقاء القبض عمى متعاطيها والمروجيف لها اي عدد مف مناطؽ المحااظة بعد انتشار هػذ   عممها اي مكااحة المخدرات وا 

 . 25)الظاهرة 

لقد أشار جميع اإلاراد الذيف يتعاطوف المخدرات باف الظروؼ العائميػة الصػعبة وظػروؼ اقػداف اإلبػاء ، ايػال عػف       
 . 26)ية كانت السبب الرئيسي وراء تناوؿ الحبة األولى مف المواد المخدرة أوياع أخرى جانب

ويػػذكر احػػد البػػاحثيف اف السػػبب الرئيسػػي لسػػقوط االطفػػاؿ المشػػرديف اػػي احيػػاف العصػػابات هػػو سػػهولة وسػػرعة        
اػي مػواد الطػالء التػي  اغرائهـ عمى تعاطي المخدرات ، بما اي ذلؾ استنشاؽ الغراء او البخار مف السوائؿ المماثمػة كمػا

.وحسػب احصػائية لقيػايا المخػدرات والمػؤثرات العقميػة لالعػواـ مػف  27)تحتوي عمى كميات كبيرة مػف المخػدرات السػمية 
 اي محااظة ديالى ندرج الجدوؿ ادنا : 2005-2009

   يبيف عدد المتهميف حسب السنوات لمحااظة ديالى 3جدوؿ رقـ )

 عدد المتهميف السنة  ت
1 2005 6 
2 2006 7 
3 2007 5 
4 2008 9 
5 2009 27 
 54 المجموع 

   يبيف المواد المخدرة الميبوطة حسب السنوات4جدوؿ رقـ )

 المواد المخدرة الميبوطة السنة  ت
 غراـ 256.5 2005 1
 شريط حبوب كبسمة 2غراـ ومزرعتيف مع  12 2006 2
 حبة كبسمة 120غراـ مع  2.5 2007 3
 شريط كبسمة مع قنينة شراب  334غراـ مع  62.400 2008 4
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حالػة ادمػاف عممػا اف  1785التػي سػجمت  2007حالة ادماف مقارنة مع سػنة  1462تـ تسجيؿ  2008اي سنة     

وكانػت الحػاالت  52وعدد االناث  1410محااظة ، اذ كاف الذكور  13كاف  2007عدد المحااظات المشمولة اي سنة 

 حالة اقط. 180سنة ، وبمغت حاالت الرقود  17حالة اوؽ عمر  1401سنة و  17ت عمر حالة تح 61موزعة بيف 

واظهرت النتائج باف بغداد سجمت اعمى نسبة بيف المحااظات تميهػا البصػرة والنجػؼ ، وكانػت نسػبة الػذكور اعمػى       

سػػػنة  17اػػػوؽ عمػػػر   ، كمػػػا تبػػػيف اف معظػػػـ الحػػػاالت المسػػػجمة كانػػػت  %3.6مقابػػػؿ  %96.4بكثيػػػر مػػػف االنػػػاث )

%  وكانػت 24%  يميػا االدمػاف الكحػولي )74.6%  وتبيف اف االدماف الدوائي هو المشكمة االكبر اػي العػراؽ )95.8)

%  بينمػا احتػاج 87.7% لمحشػيش ، وتبػيف اف النسػبة الكبػرى مػف المريػى قػد راجعػوا العيػادات الخارجيػة )1.4نسبة 

 % منهـ لمرقود .12.3

 19حالة لمذكور مقابػؿ  42% وتوزعت بواقع 4  حالة أي بنسبة 61دماف اي محااظة ديالى )اإل بمغت حاالتايما     

حالػة  15سػنة  17حالة لالناث ، اما توزيع الحاالت حسب العمر اقػد بمػ  عػدد الحػاالت اػي ديػالى حسػب العمػر تحػت 

حالػة ، وبمػ   2واالدمػاف الكحػولي  حالػة 59حالة ، كما وبم  عدد المدمنيف عمى العقاقير المخػدرة  46سنة  17واوؽ 

حالػة  12حالػة وامػا المػراجعيف الراقػديف اػي المستشػفى  49عدد الحاالت التي تراجػع العيػادات الخارجيػة اػي المحااظػة 
(28 . 

واػػي يػػوء النتػػائج التػػي اارزتهػػا الدراسػػة السػػابقة ، نجػػد اف محااظػػة بغػػداد وبعػػض المحااظػػات الجنوبيػػة السػػيما       

صرة والنجؼ كانت اكثر المحااظات ارتفاعا بعدد حاالت االدمػاف ، والسػبب اػي ذلػؾ يعػود الػى كبػر سػكانها ، محااظة الب

ة هي اكثر صعوبة مما تكوف عميا اي المدف الصػغيرة ، اارتفػاع المسػتوى المعاشػي ر والظروؼ المعاشية اي المدف الكبي

عمى الحاجات ، ايال عف ذلؾ ااف التفكؾ االسػري ينتشػر  ، ويغط السكاف عمى الموارد والخدمات ، كمها تفرض تزاحماً 

 اي المدف الكبرى اكثر منا اي المدف الصغيرة.  

ظػػاهرتيف اجتمػػاعيتيف جػػديرتيف  باالهتمػػاـ اولهمػػا االدمػػاف الػػدوائي او تفشػػي تبػػيف لنػػا  السػػابقة ومػػف خػػالؿ النتػػائج    

االمتعػاطي الػذي يعجػز عػف الحصػوؿ عيادات النفسية الخارجية ،وثانيهما مراجعة الالعقاقير الطبية المخدرة  عمى دمافالا

دماف المباشر عمى المخدرات يعرض سمعتا الى السوء ، ، الف اإلعمى المخدرات بشكؿ مباشر يمجأ الى االدماف الدوائي 

اػة المجتمػع ،إذ اف ثقا التػي التػرحـ  كما انػا يػذهب متخفيػا الػى العيػادة الخارجيػة  خواػا عمػى نفسػا مػف نظػرات النػاس
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دمػاف دمػاف عميهػا ، اػالفرد الػذي يوصػـ بوصػمة اإلجتماعيػة تتقػاطع تقاطعػا تامػا مػع تعػاطي المخػدرات او االالدينية واال

انتشار المخدرات بشكؿ واسػع اػي   يبلة مر يفسر لنا، وهذا األعمى المخدرات يبقى طوؿ عمر  يعاني مف وصمة العار 

 .  2003خيرة اي عاـ ال ت ومبسي جراء الحرب األحدث اي العراؽ مف وي العراؽ  رغـ ما

 المبحث الثالث : التفسير االجتماعي لإلدماف عمى المخدرات

ال يوجػد عمػى عف ذلػؾ التوجد نظرية موحدة يمكف اعتمادها اي تفسير ظاهرة تعاطي المخدرات تفسيرا دقيقا، ايال      

ينة ، وعمى الرغـ مف ذلؾ يوجد عػدد مػف المتغيػرات التػي تسػتخدـ العمـو توااؽ دقيؽ بيف النتائج التطبيقية ونظريات مع

مجموعة مف الدراسات المدعمة باإلحصائيات التي تبيف لنػا وعرينا  االستقراء كعوامؿ مهمة مف قبؿ غالبية الباحثيف ، 

 واي المجتمع العراقي عمى وجا الخصوص،  ،مدى انتشار هذ  الظاهرة اي العالـ عمى وجا العمـو

يعتقد عمماء االجتماع إف سموؾ الفرد هو إلػى حػد كبيػر نتػاج لمظػروؼ االجتماعيػة التػي يولػد وينشػأ ايهػا ، امػيس      

هنػاؾ كػػائف أنسػاني واحػػد ينشػأ بمعػػزؿ عػف المجتمػػع، أو يهػرب مػػف تأثيراتػا اػػي تكوينػا ونمػػو  الشخصػي ، واػػي أاكػػار  

حسػب  29)ًٍ اجتماعيػا والسػموؾ أالنحرااػي يعػد اعػالً  ،الجتمػاعيوقدراتا العقمية ، االشخصية البشرية هػي نتػاج لتاريخهػا ا

يػرى  ، وروبرت ميػرتف الػذي  30)إف الظاهرة االجتماعية يجب إف تختزؿ بظاهرة اجتماعية أخرىيعتقد رأي دوركهاـ الذي 

دمانها استجابة انسحابية مف جانب المتعاطي الذي يجد إف سبؿ النجاح مغمقة أماما ، كما انػا  اي متعاطي المخدرات وا 

جبرائيؿ   عند موؾ اإلجرامي )التعاطي، اإلدمافاما الس . 31)ال يستطيع ارتكاب أاعاؿ إجرامية تحقؽ أهدااا لعجز  عف ذلؾ

ينتقؿ مف األعمى إلى األسفؿ ،إذ يقوؿ إف الجريمة هي حقيقة اجتماعية تنشأ وتتطور واؽ قوانيف يخيػع لهػا  اإناتارد 

عػدد مػف اإلاػراد اػي  ىعنػدما يتعػاطا و قانوف التقميد . ومثػاؿ تػارد ظػاهرة تنػاوؿ الكحػوؿ .جميع أاراد المجتمع ، وهذا ه

المجتمػػع ويشػػعروف بالسػػعادة والغبطػػة اػػاف هنػػاؾ عػػدد مػػف اإلاػػراد ااخػػريف يقمػػدونهـ ويحػػاكونهـ بأاعػػالهـ ، ومثػػؿ هػػذا 

حالة اإلدماف مهػددة ألمػف وراحػة  بحع وتصالتقميد يجرهـ إلى ممارسة هذا العمؿ إلى إف يزداد عدد المدمنيف اي المجتم

 . 32)المجتمع

بما اف االدماف يعد مف المشكالت المستعصية عمى الفهـ ويتطمػب جهػود العديػد مػف المختصػيف ، لهػذا ال عجػب        

النظريػات التػي طرحػت جميػع ظاهرة ، او يقػوـ بعػرض ال اف نجد اف كؿ باحث ينطمؽ متبنيا وجهة نظر معينة اي تفسير

لمنظريػة التػي يتبناهػا الباحػث وراػض  تامػاً  تفسير الظاهرة ) دوف تبني وجهة نظر معينة   ، او نجد عمى اليػد تعصػباً ل

 . 33)لكؿ ما يحدث مف تساؤالت والشااي  ما عداها ، واف اي نظريتا التي يتبناها التفسير الكااي
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اكػؿ اػرد ييػطمع بالطػابع الثقػااي ،يعتقد سذرالند إف السموؾ اإلجرامي مكتسب عف طريؽ التفاعؿ مع أاػراد آخػريف      

إذ أثبتػت الدراسػات  ،الثقااػة المحيطػة بػا ، وتوجهػا إلػى طػرؽ مختمفػةتتصػارع مػع المحيط با ما لـ تكف هناؾ ثقااات  

شػغاؿ األسػرة بالكسػب أو بالنجػاح ،أسػرة مخربػة أو يػعؼ الػوازع الخمقػي العممية تأثير العوامؿ األسرية )أسرة مفككة ،ان

  .34)عند الوالديف .....الخ   اي السموؾ أالنحرااي

 

 : التفكؾ األسري وتعاطي المخدرات: المبحث الرابع

ؿ االسػرية هناؾ دراسات عممية تبيف اف مف بيف اهـ االسباب التي تداع الى االدماف عمى المخدرات هي المشػاك        

% ، ثػـ حػب االسػتطالع والبحػث عػف الجديػد 19% يميا سػبب الفػراغ والبطالػة وقػد بمغػت النسػبة 26، اذ بمغت النسبة 

الفوائد التػي تعػود عمػى المػدمف مػف  ماا  . 35)%1%، واخيرا الرغبة اي زيادة المتعة الجنسية وبمغت 14وبمغت النسبة 

 . 36)%20ة ذ بمغت النسب،إ االدماف هي نسياف المشاكؿ

يعد عامؿ تفكؾ األسرة مف العوامؿ الخطيػرة المسػببة لالنحرااػات السػموكية ، إذ تشػير نتػائج بحػوث ميدانيػة إلػى         

عامؿ قد داع عدد كبير مف األاراد إلى ارتكاب مختمؼ الجنح والجػرائـ ، وذلػؾ الف األسػرة المتفككػة ال تسػتطيع هذا ال إف 

قابمػة متطمبػاتهـ األساسػية والػدااع عػنهـ يػد األخطػار الخارجيػة التػي تػداهمهـ ، وعنػدما رعاية أطفالها والسهر عمػى م

تكوف األسرة بهػذا الحػاؿ اػاف خصػاؿ االنحػراؼ والجريمػة البػد إف تنمػو اػيهـ وتػؤثر اػي سػموكهـ وعالقػاتهـ االجتماعيػة 

ؼ األبناء ولجوئهـ إلى تعػاطي المخػدرات هػي ومف ابرز مظاهر األسر المفككة التي ترتبط بانحرا، 37)ًٍ ومخربا ا ياراً تأثيرً 

 كاألتي:

 تصدع العالقات الزوجية-1

ينتج تصػدع العالقػات الزوجيػة اػي األسػرة عػف الطػالؽ أو االاتػراؽ أو الهجػر ، ااألسػرة قػد تتالشػى بسػبب طػالؽ       

ال تتػولى الدولػة رعػايتهـ ، واػي الزوجة وتعهد احػد الػزوجيف برعايػة األطفػاؿ إذا كػاف أو كانػت قػادرة عمػى القيػاـ بػذلؾ وا  

األطفاؿ التشرد وتعاطي المخدرات والمسكرات ، والطالؽ هػو وجػا مػف أوجػا  مصير  حالة عدـ وجود مثؿ هذا الدور ااف

العالقػات االجتماعيػػة بػػيف الػزوجيف نتيجػػة وجػػود الفػػوارؽ صػػفو  تفكػؾ األسػػرة والػػذي يرجػع إلػػى أسػػباب مػف أهمهػػا تعكػػر

 . 38)لزوج عمى إشباع احتياجات الزوجة نتيجة تدخؿ األقارب اي الحياة الزوجية ... الخبينهما أو عدـ قدرة ا
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تظهػػر بػػوادر الطػػالؽ بااليػػطرابات و التػػوترات اػػي العالقػػات بػػيف الػػزوجيف ، بعػػدها يػػأتي التممػػيح ألوؿ مػػرة           

ػ ،مف سمبية األوؿ  محدداً  و الثاني اتخذ موقفاً  بالطالؽ الذي يعني إف احد الطرايف بات سمبياً  ودة ثػـ تتكسػر مظػاهر الم 

أمػاـ النػاس بمظهػر مثػالي  افإذ كانا قبؿ التكسر يظهر ، التي تغمؼ عالقتهما السمبية قبؿ ظهورها متكسرة أماـ ااخريف 

ثػأر الطػالؽ آومنمؽ ، ثـ يعقبها نقاشات حادة و شجار يوصػمهما إلػى اتخػاذ قػرار متسػرع حػوؿ الطػالؽ ، و هنػا تظهػر 

األبنػػاء ، إذ يعػػيش األبنػػاء مػػع احػػد األبػػويف ، و تكشػػؼ لنػػا الدراسػػات العمميػػة إف خمسػػة عشػػر مميػػوف طفػػؿ اػػي عمػػى 

مػا تخمػؼ  ـ و هػذ  الحالػة غالبػاً ألاوغالبػا مػا يكونػوا مػع ،المجتمع األمريكي يعيشوف مػع احػد والػديهما و لػيس كالهمػا 

خػر ، أو اػي أسػموب التنشػئة ف أوبػيف ادوار كػؿ منهمػا تجػا  ااصراعات كثيرة لوبناء كالصراع بيف األبناء و احد األبػوي

سػر مفككػة يعػانوف مػف المشػكالت العاطفيػة أوتشػير الدراسػات إف الشػباب الػذيف يعيشػوف اػي ، 39)األسرية داخؿ األسػرة

كما إف إدماف  واالجتماعية ، واهـ العوامؿ المؤدية إلى تفكؾ األسرة الطالؽ أو غياب األب أو إالـ المتواصؿ عف البيت ،

األب لػػا تػػأثير سػػيء عمػػى األسػػرة ، ويعتقػػد بعػػض البػػاحثيف إف هنػػاؾ صػػفات مميػػزة لوسػػرة التػػي يترعػػرع ايهػػا متعػػاط 

المخدرات ، واهـ الصفات عدـ االستقرار اػي العالقػات الزوجيػة ، ويعتبػر الطػالؽ مػف العوامػؿ المسػببة لمتصػدع األسػري 

 نسبة لمحدث الحرماف مف عطؼ احد الوالديف أو كميهما .وجنوح اإلحداث ، الف الطالؽ معنا  بال

    Empty Shell Familyالقشر الفارغ  أسرة  –  2

المحااظػة عمػى األسػرة والتػي نقصػد بهػا  ،القشػر الفػارغأسػرة تظهر بػوادر التفكػؾ اػي األسػرة حينمػا تتحػوؿ إلػى         

اء الوظػػائؼ األساسػػية السػػيما مػػا يتعمػػؽ بإشػػباع الحاجػػات كيانهػػا ووحػػدتها الخارجيػػة مػػف الخػػارج إال أنهػػا تفشػػؿ اػػي أد

مػرأة أخػرى إمػا تػداع الػزوج إلػى تكػويف عالقػات غراميػة وعاطفيػة مػع  كهػذ  غالبػاً أسػرية وظروؼ ، 40)العاطفية لمزوجيف

اج ثانية لتعوض عف العالقات العاطفية الهزيمة التي يعيشها اي بيتا. ومثؿ هذ  العالقات قد تنتهي بتطميؽ زوجتا والزو 

مف المرأة التي تعرؼ عميها ، ويرجع سبب استمرارية األسرة إلى خواا أو خوؼ زوجتا مػف التعػرض النتقػاد المجتمػع ، 

كشػفت   ، وقػد 41)أو خواهـ عمى مستقبؿ األطفاؿ الذيف قد يتعريوف إلى التشرد اي حاؿ طػالؽ األبػويف وتحطػـ األسػرة

كمػا كشػفت إشباع الحاجات الجنسية مف جانب الزوجػة واالنتمػاء الطبقػي ،ارتباط وايح بيف عدـ وجود  دراسات عممية 

مظػاهر أسػرة القشػر الفػارغ  يػعؼ شخصػية الػزوج إمػاـ والدتػا، وهػذ  و الشقاؽ بيف الزوجة وأـ الزوج )العمة  ،وجود 
يػعؼ ا  عػف اػي معػرض حديثػالدكتور عمي الوردي اي ستينات القرف المايػي  اليا أشار ،ومف مظاهرها اييًا ما 42)

لؼ والتعاشػر بػيف أعيػاء البيػت الواحػد  أي تمبيػة بالحياة البيتيػة اػي المػدف العراقيػة ويقصػد بالحيػاة البيتيػة )رابطػة التػ
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يخػرج إلػى المقهػى والمػرأة تمكػث اػي  هػوالحاجات العاطفية بيف أاراد األسرة ، االرجؿ ال يجالس أاػراد أسػرتا إال قمػيال، ا

،  اخػروج الرجػؿ مػف البيػت هػو تعبيػر عػف  43)األزقة والطرقات مع اقرأنهـ مػف أبنػاء الجيػراف البيت واألطفاؿ يمعبوف اي

، ربػـ لكثػرة المشػاحنات بػيف الػزوج وزوجتػا ) البيت وذلؾ بسبب ازدحاما وعدـ توار وسائؿ الراحػة ايػااي عدـ ارتياحا 

تػدني ييقػؿ دخػؿ األسػرة  و  ونتيجػة لػذلؾ  مخػدرات عمى ال اإلدمافوعندما تزداد حدة المشاكؿ يمحأ األب إلى ، المنَاَكرة  

إلى اإلنفاؽ عمػى المخػدرات ، هػذ  المظػاهر تػؤدي إلػى االنحػراؼ  كما وجا دخماالف األب  الصحي و الغذائي  اهالمستو 

الـ ، و السبب ااخر هػو الحاجػة التػي تػداع األطفػاؿ إلػى أدنػى اإلأ لسببيف أولهما انحراؼ القدوة المتمثمة باألب عمػاؿ وا 

بػػالتوتر و الشػػقاؽ ،  عػػف ذلػػؾ اػػاف جػػو األسػػرة مشػػحوف دائمػػاً  لتػػواير االحتياجػػات المتزايػػدة اػػي غيػػاب األب ، ايػػالً 

 يجتمع عدد مف المتعاطيف اي بيتا و يسهروف آخر الميؿ ممػا يػؤديإذ  ،اتصراات المدمف غير مقبولة لدى أاراد األسرة

 . 44) لمشخص المتعاطي الخ اً لتعاطي المخدرات تقميد أاراد األسرة تشوؽ الى

غيػر مػدرؾ و ة حااألب المدمف لممخػدرات هػو شػخص غيػر قػادر عمػى تنشػئة أوالد  التنشػئة االجتماعيػة الصػحي         

اهو يفقد احتراـ أبنائا كرد اعؿ لما يظهر عميا مف مظاهر اإلدماف كشخص المفػروض ايػا إف يعتبػر  ،لمشكالت أسرتا 

مما يػؤدي بهػـ إلػى الفشػؿ واليػياع  ،عمى ألبنائا الذي قد يكونوف اي سف الطفولة أو المراهقة بمثابة القدوة والمثؿ األ

وهنػاؾ سػمات اجتماعيػة يتركهػا اإلدمػاف عمػى  ،خاصة إذا  كاف هذا األب عاجز عف القياـ بأعبائا المالية تجا  أبنائػا ،

جتمػػاعي الػػذي يقػػود إلػػى الجريمػػة ،االنقيػػاد الشػػخص المػػدمف منهػػا يػػعؼ القػػدرة عمػػى التوااػػؽ االجتمػػاعي والتػػدهور اال

 . 45)ألصدقاء السوء

دماف المخدرات بيف األطفاؿ تزيد         مرات عمى ما يينا اإلباء اي تقػديراتهـ  10أظهرت األبحاث إف نسب تعاطي وا 

ذا يقػودهـ إلػى وهػ ،بػائهـ ال يعممػوف مػدى خطػورة تعػاطيهـ المخػدرات آ.االعديد مف األطفاؿ اي المدارس عمى عمـ بػاف 

كما إف مديري المدارس يتغايوف وكذلؾ المدرسػيف عػف هػؤالء الطػالب الػذيف ،التمادي اي التعاطي غير مباليف بالعقاب 

التعػػاطي بينمػػا  عػػف  يتعػػاطوف المخػػدرات ، وكمػػا يصػػرح احػػد المدرسػػيف قػػائال : إننػػا نفيػػؿ االعتقػػاد بػػاف أوالدنػػا بعيػػديف

  . 46)لذي ينحدر مف أسرة عريقة اي المجتمعيكشؼ الواقع تعاطي أايؿ تمميذ وا

 

 التي تتعرض لها األسرة لحوادث الخارجيةا - 3    
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ابرز ما تتعرض لا األسػرة مػف حػوادث خارجيػة ، غيػاب احػد الػزوجيف أو كميهمػا بسػبب الواػاة أو السػجف أو       

أو طبيعيػة كػالزالزؿ، ومثػؿ هػذ  الكػوارث  االعتقاؿ ، أو تعرض األسرة إلى كوارث عسكرية كالحروب أو اقتصادية كػالفقر

إنما تشؿ ااعمية األبويف اي أداء وظائفهمػا إزاء األسػرة ممػا يمنعهػا مػف القيػاـ بالتزاماتهػا تجػا  المجتمػع ، واػي الوقػت 

.  االطفؿ الذي يعػيش اػي جػو اسػري ميػطرب يػنغص عميػا عيشػا وينكػد   47)ذاتا يداع األطفاؿ إلى االنحراؼ والرذيمة

لذا اهو دائـ البحػث  ،لما يحيط با مف أعماؿ حربية يشاهدها بنفسا ومف هجـو عدائي يمارس يد  ويد أسرتاحياتا 

عػػف أهػػؿ يحمونػػا مػػف كػػؿ مػػا يتعػػرض لػػا، ويعيػػدوف إلػػى نفسػػا الطمأنينػػة التػػي ااتقػػدها بظػػؿ األعمػػاؿ الوحشػػية التػػي 

طفػال لػديهـ خبػرة  122مجمػوع عينػة تبمػ  % مف 52اي األردف تبيف إف  2001عاـ  .  واي دراسة اجريت 48)تالحقا

% مػػف 5بػػاف  2003اػػي اسػػتخداـ المػػواد الطيػػارة والمػػواد الالصػػقة، وتشػػير دراسػػة قامػػت بهػػا منظمػػة اليونيسػػيؼ عػػاـ 

كانوا يعمموف أعماال حرة وبينت اإلحصائيات إف السبب الرئيسي لتسرب األطفاؿ مػف  14-10األطفاؿ اي الفئة العمرية 

عوامؿ اقتصادية إيااة إلى الفشؿ الدراسي وكمفة التعمػيـ خاصػة مػع وجػود عػدد كبيػر مػف األطفػاؿ اػي المدرسة يتعمؽ ب

إف    طفػال. 626 2002طفؿ يعمموف اػي الشػوارع وعػدد المتسػوليف مػف األطفػاؿ لعػاـ  636األسرة وتبيف الدراسة إف 

قػدرة األسػر عمػى التكيػؼ والمحااظػة عمػى ؼ التػي تيػع هذ  األرقاـ تعكس التأثير السمبي لمظروؼ االقتصادية الصعبة 

 . 49)مستوى معيشي الئؽ

 تمعػب الهجػػرة الدوليػػة دورًا متميػػزًا اػػي انتشػػار وتعػػاطي المخػػدرات سػػواء الوااػػديف الػػى البمػػد او الخػػارجيف منػػا طمبػػاً  

بسػبب ايدي عاممة  وهذا ماحدث لمعراؽ اي بداية الثمانينيات مف القرف المايي عندما كاف بحاجة الى ،لمعمؿ او لمجوء

يػدي العاممػة  ) عمػاؿ  مػف حصؿ عمػى األ وقد، انشغاؿ ابنائا مف الشباب القادريف عمى العمؿ بالحرب الدائرة مع ايراف 

الػى المجتمػع العراقػي  الحشيشة )عادات التعاطي خاصًة  نقؿ معا البعض مف هؤالء العماؿ  لكف احدى الدوؿ العربية ،

تمع لف يتقبمها بسبب ااعمية القػيـ التقميديػة السػائدة )الدينيػة واالجتماعيػة التي تتعػارض مػع ،لكف الكثير مف ابناء المج

هػذا حذر باحثوف اجتماعيوف اي  وهذا ماحدث اي السويد   ،إذ اإلدماف عمى المخدرات ، وكما اشرنا الى ذلؾ مف قبؿ ،

لعربيػة والمهػاجريف األجانػب اػي الػبالد ، وهنػاؾ الجاليػات ا سػرمف ارتفاع مخيؼ اي إعداد مدمني المخػدرات بػيف أالبمد 

طػالبي المجػوء المراويػة طمبػاتهـ أو اسػر مؤشرات تدؿ عمى اسػتفحاؿ تعػاطي المخػدرات وسػط األجانػب ، خصوصػا اػي 

العاطميف عف العمؿ ، ومعموـ إف الكثير مف األسر المهاجرة التي تركت بمدانها هربا مف األوياع السياسػية واالقتصػادية 

مدانهـ األصمية ، بدااع الحصػوؿ عمػى األمػف والعمػؿ ، إال أنهػا لػـ تكػف تعػاني اػي أوطانهػا مػف القمػؽ عمػى أبنائهػا اي ب
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وبسػبب عجػز الكثيػر مػف اإلبػاء واألمهػات الػذيف يصػموف إلػى السػويد وهػـ  وبناتها مف خطورة اإلدماف عمػى المخػدرات .

لتػػي يعيشػػوها عػػف منظومػػة الحيػػاة والمجتمػػع ، وجهمهػػـ بتقاليػػد كبػػار نسػػبيا اػػي العمػػر  مػػف االنػػدماج الجديػػد  والعزلػػة ا

المجتمع ، ومف جراء ذلؾ نشػأت اجػوة بيػنهـ وبػيف أوالدهػـ الػذيف انػدمجوا اػي الحيػاة الجديػدة .  وبحسػب اإلحصػائيات 

 403إلػى  1979شخصػا اػي العػاـ  346إذ ارتفػع عػدد المػدمنيف مػف ، عداد مدمني المخدرات اي تزايػداالسويدية ااف 

شخصػا شػممتهـ  100000، مػف مجمػوع  1998صػا اػي العػاـ خش 550ثـ ارتفع هذا العػدد إلػى  1992شخصا عاـ 

% ، وسػػبب هػػذا االرتفػػاع اػػي إعػػداد المػػدمنيف يعػػود إلػػى 18الدراسػػة ، وكػػاف نسػػبة األطفػػاؿ الػػذيف يتعػػاطوف المخػػدرات 

يػة تناولػت أراء األسػر اػي عوامػؿ التعػاطي وقػد وهنػاؾ دراسػة عمم . 1992صادية التي يربت السػويد عػاـ األزمة االقت

% يروف إف السػفر 13% مف األسر أكدوا إف أصدقاء السوء هـ السبب األوؿ اي التعاطي يمي ذلؾ 70بينت األسر إف 

 . 50)% بينوا تأثير المشاكؿ األسرية 2% أكدوا عمى كثرة الديوف و 11ثـ التعاطي  والغربة هما السبب اي 

سػاة يتعػرض لهػا االطفػاؿ واالحػداث الػروس عمػى مػدار السػنوات أعمماء النفس مؤخرا النقاب عػف مكشؼ عدد مف      

العشر االخيرة وتتمخص الماساة اي اف حوالي نصؼ االطفاؿ الروس اي سف الحادية عشر قد جربوا المواد المخػدرة ، و 

عنػدما كػاف  1991بما كاف عميا ا اي عػاـ  االطفاؿ اي هذا العمر بالذات اصبحوا اكثر عرية لتعاطي المخدرات مقارنة

 . 51)مميوف نسمة مف روسيا 4.9وهؤالء االطفاؿ يمثموف ،تجريب تعاطي المخدرات يبدأ اي سف السابعة عشر

 

 الحوادث الداخمية التي تتعرض لها األسرة  -4

ارادهػا السػيما األبػويف إلػى المػرض إف األسرة ال تستطيع القياـ بوظائفها تجا  أارادها والمجتمع إذا تعرض احػد أ        

الجسمي أو العقمي، ووقوع رب األسرة اي المرض يعني انقطاعا عػف العمػؿ وعػدـ مقدرتػا عمػى كسػب معيشػة العائمػة . 

وهنا تتعرض األسرة لمفقر والحرماف المادي، إيااة إلى أف مرض رب األسرة يجعما غير قادر عمى تربية أبنائا. ورعايػة 

.ااألبحاث العممية أثبتت إف األسرة شانها شاف أي نظػاـ اجتمػاعي آخػر  52)الة تقود إلى انحراؼ األبناءزوجتا، وهذ  الح

واجهت األزمات والتصدعات وعرات الطالؽ الػذي يعتبػر اكبػر يػربة توجػا إلػى هػذا النظػاـ ، وتصػدع األسػرة يعتبػر اػي 

ؾ أالنحرااي عامة، واي عدد مف مشاكؿ سػوء التكيػؼ اي انحراؼ اإلحداث واي السمو  هاماً  نظر كثير مف الباحثيف سبباً 

 . 53)والتوااؽ والمرض النفسي
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إعاقة نموهـ وحرمانهـ حؽ التعمػيـ ية مما يؤدي إلى يتعرض األبناء إلى أنماط مف العنؼ واإلهماؿ واإلساءة الجسد

ف هػـ بحاجػة إلػى حمايػة هػـ إف األبنػاء الػذي  2008-2004لوعػواـ مػف الخطة الوطنية األردنية لمطفولة  بينت ، وقد

المحروميف مف الرعاية األسرية والمخػالفوف لمقػانوف والمػدمنوف عمػى المخػدرات والمػؤثرات العقميػة ، وبينػت الدراسػة إف 

اػػي  249مػػنهـ  2000مفككػػة اػػي مؤسسػػات رعايػػة الطفولػػة عػػاـ أسػػرة   طفػػال يتيمػػا أو مػػف 1362هنػػاؾ أكثػػر مػػف )

%  مػف 80، وتشػير اإلحصػائيات إلػى إف )ي المؤسسات التابعة لمقطاع الخاصا 887مؤسسات تابعة لمقطاع العاـ و 

%  مف األطفاؿ المولوديف خارج إطار 15المتفككة و )األسر األبناء )األطفاؿ  الموجوديف اي مؤسسات الرعاية هـ مف 

ونيػػة اػػي األعػػػواـ لة القانءطفػػػؿ  هػػـ تحػػت المسػػػا 30000%  مػػف األيتػػاـ ، كمػػػا وتبػػيف الدراسػػة إف )5الزوجيػػة و )

إذ  ،%  مػف الجػرائـ يرتكبهػا أطفػاؿ11وتشير الدراسة إف ) ،سنة   18-15  ، وتتراوح أعمارهـ مف )1999-2001)

%  مف 56%   مف المقبوض عميهـ و )96، واف الذكور يشكموف ) طفؿ سنوياً  800تحتجز وزارة التنمية االجتماعية 

  طفال خػالؿ السػنوات 159األطفاؿ المقبوض عميهـ اي قيايا المخدرات ) األطفاؿ مخالفيف لمقانوف ، واف إجمالي عدد

1997-2001 .54 

حالة مف اإلحداث لمعراة تػأثير األسػرة عمػى اإلدمػاف عمػى المخػدرات ،  1000واي األرجنتيف أجريت دراسة عمى   

العقاقير الطبيػة التػي يصػفها  عف طريؽ تعاطي اتالمخدر وأويحت الدراسة إف النسبة كبيرة مف اإلحداث قد تعراوا عمى 

ووجػد إف اإلسػراؼ اػي اسػتهالؾ هػذ  العقػاقير  ،الطبيب ألحد أاراد األسرة ، أو التي يتعاطاها األبػواف مػف تمقػاء أنفسػهـ

،  55)ممػػا يػػؤدي إلػػى اكتسػػاب األبنػػاء عػػادة تعػػاطي هػػذ  العقػػاقير إلغػػراض مختمفػػة ،يشػػكؿ قاسػػما مػػف عػػادات األسػػرة

همػؿ واجباتػا و يأيرار عمى الفرد نفسا اهػي تجعػؿ منػا إنسػاف كسػوؿ ذو تفكيػر سػطحي يترؾ  وتعاطيها بهذ  الطريقة

إلػى إعمػاؿ منحراػة كالرشػوة و االخػتالس و  ألػذا اهػو قػد يمجػ،ينفعؿ بسرعة و تجعما دائـ االسػتدانة لشػراء المخػدرات  

اهػي تتمثػؿ اػي  االيرار االجتماعية . أما السرقة ، كما انا سيئ العالقات مع المجتمع و األسرة كما انا سيئ التوااؽ 

و مػف اجػؿ الحصػوؿ  ،انحراؼ بعض الموظفيف القائميف بالخدمات العامة لمعمؿ بتجارة المخدرات رغبة اي الثراء السريع

يصػرؼ مػا يحصػؿ اهي تجعؿ الفػرد  كما و تؤثر عمى االقتصاد ، ،عمى رشاوى لقاء سكوتهـ عمى مرور المواد المخدرة 

خػؿ لمحصػوؿ عمػى المخػدرات . و هػذ  األمػواؿ تهػرب إلػى الخػارج و بالتػالي ييػعؼ االقتصػاد اػي الػدوؿ ،. عميا مػف د

ايػػال عػػف إف المخػػدرات هػػي السػػبب اػػي تػػدني إنتاجيػػة الفػػرد و إهػػدار األمػػواؿ بػػدوف وجػػا حػػؽ و سػػبب الفقػػر و خػػراب 

 .   56)تذهب الحياءايال عف ذلؾ اإنها تصرؼ الفرد عف ذكر اهلل و تيعؼ اإليماف و  ،البيوت 
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 والتوصياتالخالصة  المبحث الخامس :  

 الخالصة -أ

اف التفكؾ االسري قد داع عدد كبير مف االاراد الى السموؾ االنحرااي المتمثؿ باالدماف عمى المخدرات ذلؾ اف           

ع عػنهـ يػد االخطػار الخارجيػة ، االسر المفككة ال تستطيع تربية ابنائها والسػهر عمػى تمبيػة حاجػاتهـ االساسػية والػداا

ومف االسػباب ،ااف خصاؿ االنحراؼ تنمو اػيهـ وتػؤثر اػي سػموكهـ وعالقػاتهـ تػاثيرا يػارا اي ذلؾ  وعندما تفشؿ االسرة

 التي تؤدي الى ادماف االبناء عمى المخدرات هي كاالتي :

لعاطفيػة واالجتماعيػة ، كمػا اف ادمػاف اف عدـ استقرار العالقات الزوجية يجعؿ االبناء يعانوف مف المشكالت ا -1 

 ب لا تاثير سيء عمى االسرة .األ

اف االدماف يقمؿ مف دخؿ االسرة ويخفض المستوى الصػحي والغػذائي لػدى اارادهػا التػي وجػا عائمهػا دخمػا الػى -2
الب واالـ ، والسػبب الى االنحراؼ لسببيف اولهما انحراؼ القدوة المتمثمة بػا ادت  االنفاؽ عمى المخدرات ، هذ  المظاهر

بنػػاء الػػى ادنػػى االعمػػاؿ لتػػواير االحتياجػػات المتزايػػدة اػػي غيػػاب االب، اػػاالب المػػدمف خػػر هػػو الحاجػػة التػػي تػػداع األاا
ف يعتبػر بمثابػة ايػا أ سػرية ، اهػو كشػخص المفػروضلممخدرات غير قادر عمى تنشئة ابنائا وغير مػدرؾ لممشػكالت األ

اػي  ممػا يزيػدهـ تماديػاً  بناء يتعاطوف المخدرات دوف عمـ ودرايػة ابػائهـأمقابؿ ذلؾ هناؾ  القدوة والمثؿ االعمى البنائا ،
 التعاطي.
اف الحػػوادث الخارجيػػة المتمثمػػة بقمػػة اػػرص العمػػؿ او اقػػداف االب واالـ او المػػاؿ، والتعػػرض لمخطػػؼ والتعػػذيب -3

تػػنفس لهػػـ ، كػػؿ هػػذ  االحػػداث او عػػف الويػػع غيػػر المسػػتقر وعػػدـ وجػػود م تعػػرض لعػػوؽ جسػػدي او نفسػػي ايػػالً الاو 
اليكػػادوا  مػػف واقػػع الظػػروؼ الخارجيػػة يػػغطت عمػػى االسػػرة ممػػا داعػػت بعػػض ابنائهػػا الػػى االدمػػاف عمػػى المخػػدرات هربػػاً 

 .يطيقونا 
متهمػا بقيػايا مػؤثرات  649متهمػا بقيػايا مخػدرات و  71يػبط  2007عػاـ  ت محااظػة ديػالى لقد شػهد  -4      

بقيػايا مخػدرات ويػبط كميػات كبيػرة مػف  متهمػاً  128يػبط  2008المخدرة ، كما شهد عاـ  عف الحبوب عقمية ايالً 
 .الحبوب
زمات والتصدعات بسػبب التغيػرات االجتماعيػة التػي جعمػت مػف االبنػاء عريػة ف األ م  سرة العديدلقد واجهت األ-5

 النفسي.التكيؼ والتوااؽ والمرض  وء لس

 عمى تناوؿ العقاقير الطبية المخدرة ..اقباؿ أغمبية المتعاطيف لممخدرات  -6

 :لتوصياتا -ب   



 11 

 ثارهػا عمػى الفػرد والمجتمػع الكبيػر لكػي يبتعػدوا عنهػا آالمخػدرات و ااراد األسرة باخطار   يرورة توعية وتثقيؼ  .1

 ويجتنبوا مظاهرها اليارة والمخربة.

ودور العبػادة ووسػائؿ االعػالـ  ة االسرة والمدرسػة والكميػة والجامعػ وجود تنسيؽ وتعاوف  مشترؾ بيف  يرورة .2

منح االبناء التربية االجتماعية واالخالقية الجيدة والتربية التي تولد عندهـ الحصانة االخالقيػة والتػي مف أجؿ  

 تحميهـ مف الوقوع اي احياف المخدرات. 

ويػة وذلػؾ مػف خػالؿ سرة وبقية المؤسسات التربالعمؿ عمى تطوير اساليب التنشئة االجتماعية التي تعتمدها األ .3

 زيادة معموماتها وثقااتها باحواؿ التنشئة االجتماعية وعممياتها وقيمها .

يػػرورة قيػػاـ االبنػػاء بػػاحتراـ الػػزمف والعمػػؿ عمػػى اسػػتثمار  اسػػتثمارا جيػػدا يخػػدـ المسػػيرة التنمويػػة والحيػػارية  .4
بتعػاد عػف االنشػطة الترويحيػة لممجتمع مع يرورة مبػادرة الشػباب بممارسػة االنشػطة الترويحيػة االيجابيػة واال

 السمبية .
 باب مف خالؿ تواير االعماؿ لهـ وزيادة مدخوالت اسرهـ .شتحسيف االوياع االقتصادية والمعاشية لفئة ال .5
 تعميؽ الوعي االجتماعي عند الشباب مف خالؿ زرع القيـ االيجابية وحممهـ عمى االبتعاد عف القيـ السمبية. .6

ويكػوف التركيػز ثفة عف المخدرات وبيػاف األسػباب والػدوااع التػي تقػؼ وراء تعاطيهػا .يرورة القياـ بدراسات مك .7
 اي هذ  الدراسات عمى العقاقير الطبية المخدرة .
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