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الجريمة التي ارتكبها هؤالء 

الفاشلون سياسيا، ) القادة(
الذين استفردوا بالسلطة 
والثروة، انهم ادخلوا الشباب 

. . دوامة سيكولوجية في
دوامة توالي الخيبات 
وايصالهم الى  حالة االحساس 
بانعدام المعنى من الحياة، 
والشعور بان وجودهم في 
 العراق ال قيمة له

 
 

الهروب : كان امامهم حالّن
او ) الهجرة(من العراق 

وألن . البقاء فيه اضطرارا
قسما كبيرا منهم ما عاد 
 يطيق الواقع، فانه راح يفتش

عن وسائل تمكّنه من الهروب 
من هذا الواقع، فوجدها في 

المخدرات والمهلوسات  : ثالثة
 واالنتحار

 
 
 
ان العراق كان في 
 السبعينيات وما قبلها يعد
األقل نسبة في تعاطي 

وبنشوب الحرب .  المخدرات
العراقية االيرانية ، بدأت 
 . المخدرات تدخل العراق

 
 
 
الجديد في العراق الجديد 
أن العراق لم يعــد محطة 

لم يحصل في تاريخ حكومات العالم وال في تاريخ الشعوب ما حصل بزمن حكم احزاب األسالم    
 . . والسبب الرئيس أن الذين استلموا السلطة من المحتل األمريكي. )2003(السياسي في العراق بعد 

 . فتقاسموه فيما بينهم ، اعتبروا العراق غنيمة

 

 . . فكثير مما كتب عنهم من الذين خبروهم عن قرب) النضالي(ريد ان نتحدث عن ماضيهم ال ن

واعني عددا من قياداتهم الذين كانوا ال يملكون ثمن تذكرة الطائرة يوم عادوا ، يخجل الكاتب ان يذكره
فجية التي وافقروا حتى الجماهير البنس، واصبحوا االن يملكون مليارات الدوالرات  واثمن العقارات 

 . انتخبتهم

 

 . ارة بعد ان كان يعد خزيا في قيم العراقيينشطكان اقبح ما فعلوه انهم اشاعوا الفساد وجعلوه  
فيما قادة احزاب االسالم السياسي ، فعشائرنا كانت تشترط ان ال يكون طالب يد امرأة منها سارقا

وات اكبر راع للفساد في تاريخ وكان رئيس الدولة لثمان سن. جعلوا من شيوخ العشائر لصوصا

فانه حمى فاسدين ، فمع انه اعترف علنا بأن لديه ملفات للفساد لو كشفها ألنقلب عاليها سافلها. العراق

 !واهله. . نهبوا المليارات ألن بينهم من اعضاء حزبه

 

شريحة  بل ما فعلوه بأكبر، ما يعنينا هنا ليس تعداد ما افسدوه وال احصاء قبائح ليس لها حد 

فبرغم انهم عانوا ثمان سنوات . المتمثلة بعشرة ماليين شاب عراقي. . اجتماعية وأقواها طاقة انتاجية

فان ما يعانونه ، عاشوها في الحرب العراقية االيرانية تلتها ثالث عشرة سنة من حصار على العراق
ضاعته فقط بل وألنه عكس ليس لف، أمر وأقسى وأوجع. . االن في زمن حكم احزاب االسالم السياسي

وأن قادتهم اسالميون بينهم ، ألن النظام ديمقراطي بمعنى انه يعتمد مبدأ العدالة اآلجتماعية، المنطق

 . يفترض انهم يطبقون حكم االسالم في العدالة والنزاهة ورعاية الناسمعممون 

انهم ، وا بالسلطة والثروةالذين استفرد، الفاشلون سياسيا) القادة(الجريمة التي ارتكبها هؤالء  
دوامة توالي الخيبات وايصالهم الى  حالة االحساس بانعدام . . ادخلوا الشباب في دوامة سيكولوجية

الهروب من : وكان امامهم حالّن. . والشعور بان وجودهم في العراق ال قيمة له، المعنى من الحياة

فانه راح يفتش ، بيرا منهم ما عاد يطيق الواقعوألن قسما ك. او البقاء فيه اضطرارا) الهجرة(العراق 

  .المخدرات والمهلوسات  واالنتحار: فوجدها في ثالثة، عن وسائل تمكّنه من الهروب من هذا الواقع

كنا تحدثنا في مقالة سابقة بالمدى عن االنتحار وأوردنا باألرقام تضاعف حاالته بين الشباب في  
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ترانزيت للمخدرات فقط،  
وإنما تحول إلى منطقة 
استهالك بين اوساط الشباب 
 تحديدا 
 
 
المفارقة ان التقارير الرسمية 
تفيد بأن مدنا عراقية ذات 

) كربالء مثال ( طابع ديني
جاءت في مقدمة المحافظات 
 في نسبة تعاطي المخدرات

 
 
 
 احصائية لمستشفى الرشاد

المتخصص في االدمان 
افادت بان نسبة المراجعين 

،  وأن %70زادت على 
التعاطي الذي كان على 
 صعيد الشباب والراشدين

 
 
لم يدرك حكام االسالم 
السياسي كارثة اضرار 
المخدرات بين اوساط 
 الشباب

 
 
 
في العاصمة بغداد، افادت 
التقارير بانتشار تعاطي 

ومع . المهلوسات بين الشباب
سوبيتاكس ، (انواعها  تعدد

. . ) اكستازي ، باركيزول
فان اكثرها شيوعا  هي 

 . »ال سي دي«حبوب 
 
 
 
ان الشاب العراقي المحبط، 

. . المخذول، المأزوم نفسيا
وجد فيها فرصة للهرب من 
واقع الخيبات والفواجع الى 
التحليق في عالم من النشوة 
 واالنطالق بال حدود

 
 
 

ونوجز هنا ما . . تقارير رسمية وصحافة عالمية تتمتع بالمصداقيةزمن حكم األسالم السياسي موثقة ب

يثبت تضاعف تعاطي المخدرات والمهلوسات بين الشباب لتروا حجم كارثة ال تعيرها سلطة استغنت 

 . وطغت بما تستوجب من اهتمام

  المخدرات -

ات وما قبلها يعد ان العراق كان في السبعيني، الخضراءوليقرأها من هم في المنطقة ، ثمة حقيقة 
بدأت المخدرات تدخل ، وبنشوب الحرب العراقية االيرانية  . األقل نسبة في تعاطي المخدرات

بل انها بدأت تزرع ايضا بحسب تقارير االستخبارات االمريكية التي عزتها الى ان انقطاع . . العراق

بمناطق في ) الداتواره(ات تسمى التمويل المالي للجماعات االرهابية ادى الى زراعة اشهر نبتة مخدر

فيما افادت تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع لألمم المتحدة تقول بوجود ، محافضة ديالى
والثاني يوصل  ، ممرين رئيسين األول عبر الحدود الشرقية التي تربط العراق مع إيران وافغانستان

. . على الخليج العربي تربط دول الخليج مع بعضهاإضافة الى ممرات بحرية  ، إلى أوروبا الشرقية 

 . وثغرات واسعة  تستخدمها العصابات اإليرانية واألفغانية

 

وإنما تحول إلى  ، الجديد في العراق الجديد أن العراق لم يعــد محطة ترانزيت للمخدرات فقط

في ميسان وديالى كانوا  ان فالحين، واالكثر من ذلك . منطقة استهالك بين اوساط الشباب تحديدا 

ونجحت  ، يزرعون الطماطة توجهوا اآلن الى رزاعة الخشخاش والقنب والنباتات المخدرة األخرى

 . في تسويقها الن الربح فيها سريع ومغري

  
جاءت في )  كربالء مثال (والمفارقة ان التقارير الرسمية تفيد بأن مدنا عراقية ذات طابع ديني 

وان احصائية لمستشفى الرشاد المتخصص في االدمان ، نسبة تعاطي المخدرات مقدمة المحافظات في

وأن التعاطي الذي كان على صعيد الشباب  ، %70افادت بان نسبة المراجعين زادت على 

وان مخدرات ما كانت معروفة في . !صار اآلن على صعيد المراهقين واالطفال ايضا  ،والراشدين
فوفقا لوكالة عراق برس اطلق قسم الصحة النفسية بمستشفى  . العراق صار الشباب يتعطونها باآلالف

بين الشباب ابتداءا ) الكرستال(البصرة العام صرخة استغاثة لمساعدته بعد رواج تعاطي مادة 

الذي يشبه زجاج السيارة المهشم يصل سعر والكرستال هذا  . بالمراهقين ووصوال الى طلبة الجامعات

 . يجعل متعاطيه ينسى واقعه ويحلق منتشيا في الخيال، دوالرا)200(الغرام الواحد منه 

  
على صعيد  فهي، لم يدرك حكام االسالم السياسي كارثة اضرار المخدرات بين اوساط الشباب  

الموت ، ارتكاب جرائم سرقة ، تاجيةتعطل الطاقة االن ، تلف الجهاز العصبي : الشاب تؤدي الى

، وعلى صعيد االسرة يصبح فيها الشجار افتتاحية الصباح وختام المساء . واالنتحار، المفاجيء
ممارسة البغاء والدعارة والقوادة واكراه محارمه ، الخيانة الزوجية  ، قتل احد افراد االسرة  ، العدوان

، ؤدي على صعيد المجتمع الى تهرؤ النسيج االجتماعيفيما ت. !!والزنا بالمحارم. . !على الزنا

فضال ، وتراجع القيم االخالقية االصيلة، زيادة معدالت الجريمة، انحرافات سلوكية واخالقية وجنسية

عن انها تشغل الدولة بمعالجة المدمنين ومالحقة تجار المخدرات والمتعاطين واضعاف الطاقة 
  . االنتاجية وشلل التنمية

 اتالمهلوس -

 

ومع تعدد انواعها . افادت التقارير بانتشار تعاطي المهلوسات بين الشباب، في العاصمة بغداد 
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م ان السلطة ال تدرك حج

مخاطر هذه الحبوب، يكفي 
ان نقول عنها ان متعاطيها 
يذبح االنسان كما يذبح 
 دجاجة

 
 
 
ان االيدز عاد الى العراق 

بعد خلوه منه لثالثين سنة،  
وان بغداد تشهد اصابات 
كثيرة بين الشباب والشابات 
 ، المتزوجين وغير المتزوجين

 
 
هنالك عالقة طردية بين 
تزايد اقبال الشباب على 

عاطي المخدرات ت
 والمهلوسات

وبين تزايد شعورهم 
باالغتراب واالحساس بانعدام 
  المعنى من الحياة

 
 
لدينا استراتيجية للتعامل معها 
والحد منها ،  وكل ما نطلبه 
من السلطة  هو توفير الفرصة 
لنا ألنقاذ جيل كامل من 
الشباب يتعرض اآلن الى 

المخدرات :  اخطر ثالثة قاتلة
. . ت واأليدزوالمهلوسا

  .ورابعها االنتحار

وكلها تعمل . . »ال سي دي«فان اكثرها شيوعا  هي حبوب ) . . باركيزول، اكستازي ، سوبيتاكس (

. . مأزوم نفسياال، المخذول، بمعنى ان الشاب العراقي المحبط، على جعل متعاطيها يفقد صلته بالواقع

وجد فيها فرصة للهرب من واقع الخيبات والفواجع الى التحليق في عالم من النشوة واالنطالق بال 
  . حدود

 

يكفي ان نقول عنها ان ، ان السلطة ال تدرك حجم مخاطر هذه الحبوب، ومرة اخرى نقول 

تستخدمه مع مقاتليها الذين  والشاهد على ذلك ان داعش كانت ،متعاطيها يذبح االنسان كما يذبح دجاجة
  . كانوا يفجرون انفسهم ويتلذذون بقتل اآلخرين ذبحا او حرقا

  األيدز -

 

فوفقا لتصريح مدير عام ، بين اوساط الشباب) األيدز(هي انتشار ، االخالقيةوثالث الكوارث  

وان بغداد  ، فان االيدز عاد الى العراق بعد خلوه منه لثالثين سنة ، صحة الكرخ لفضائية الشرقية

   .المتزوجين وغير المتزوجين، تشهد اصابات كثيرة بين الشباب والشابات 

 

 . نظرية سيكولوجية عراقية

الجراء اختبارات عليها تساعد ) الفئران عادة(اعتاد علماء النفس في العالم استخدام الحيوانات  

كان العراق فيها ، خيرةسنة األ)14(وعلى مدى  . على فهم االنسان حين يتعرض للضغوط مثال

مختبرا سيكولوجيا على ارض الواقع تعرض فيها العراقيون الى ضغوط لم تحصل في تاريخ الشعوب 
   : نجود عليهم بواحدة منها نوجزها في اآلتي. . وقدمت نظريات جديدة لعلماء النفس، المعاصرة

 والمهلوساتهنالك عالقة طردية بين تزايد اقبال الشباب على تعاطي المخدرات (

 ،  وبين تزايد شعورهم باالغتراب واالحساس بانعدام المعنى من الحياة

 . )اذا كان حكاّم ذلك الوطن يزدادون ثراءا ويتركون اهله يزدادون فقرا

 : خاص بالسلطة

ألن األطباء النفسيين وعلماء النفس المختصين بالصحة النفسية هم األقدر على التعامل مع هذه 

وكل ما نطلبه من السلطة  هو توفير  ، لدينا استراتيجية للتعامل معها والحد منها  فان، القضايا

المخدرات والمهلوسات  : الفرصة لنا ألنقاذ جيل كامل من الشباب يتعرض اآلن الى اخطر ثالثة قاتلة

   .ورابعها االنتحار. . واأليدز
 

***   ***   ***  
 

 ربيــــةالنفسيـــة الع مؤسســــة العلــــــوم

  

  لشبكة العلوم النفسية العربية" الرسالة اإلخبارية األسبوعية 
 

 دليل الرسالة اإلخبارية األسبوعية
htm.com/Weekly/IndexNewsLetter.arabpsynet.//www:http   

 

  دعم لمسار رقي العلوم النفسانية و خدماتها الصحية في اوطاننامشاركتكم التعريف بالشبكة 

 
 

  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/IndexNewsLetter.htm
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***   ***   ***   

  

 دليل اصدارات شبكة العلوم النفسية العربية

  
دليل نشرة الرسالة اإلخبارية األسبوعية للشبكة    

  
طب النفسدليل المستجدات العربية في علوم و     

  
دليل أطباء و علماء النفس العرب    

  
ة العربية و العالميةدليل الدوريات النفساني    

  
دليل المعاجم النفسانية العربية    

  
ت النفسانية العربية و العالميةدليل المؤتمرا    

  
دليل الجمعيات النفسانية العربية     

  
دليل الوظائف النفسانية العربية    

  
 )وجهات نظر  ، حوارات ، دراسات ، خصات ابحاثمل(    أرشيف الشبكة   

  
 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com  
 

  اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3   
 

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

tegory=39&controller=category&id_lang=3php?id_ca.com/index.arabpsyfound.//www:http    
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