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ساهم التصنيع المحلي لمخدر »الكرستال« في زيادة عدد المدمنين عليه في البصرة جنوب العراق، ما يهدد حياة 
متعاطي هذه المادة الكيميائية التي تصنف ضمن مجموعة األمفيتامين والفينيثيالمين المنشطة

التصنيع المحلي يوسع 
من إدمان الميثامفيتامين

مخدر »الكرستال« 
العراقي

البصرة ـ حسن النصراوي

حيدر  العراقي  العشريني  يرفض 
ــتـــي  بــــريــــهــــي كــــــل الـــــتـــــحـــــذيـــــرات الـ
ســمــعــهــا مـــن أصـــدقـــائـــه بــالــتــقــلــيــل 
مــن تــعــاطــي حــبــوب املــيــثــامــفــيــتــامــن املــخــدرة 
»الــكــرســتــال«، ويــصــر على  املــعــروفــة محليا بـــ
والــتــي  املــفــضــلــة«،  مــا يسميها »متعته  شـــراء 
تصنع محليًا بسعر ال يتجاوز نصف الثمن 
ــادة  ــتـــاد دفـــعـــه مــقــابــل شـــريـــط مـــن املــ ــــذي اعـ الـ

املستوردة أو املهربة من خارج الحدود.
بدأت رحلة الشاب البصري بريهي مع مخدر 
الكرستال قبل 3 سنوات إذ منحه صديق حبة 
عــادة يومية  إلــى  املوضوع  ليجربها، وتطور 
حتى صــار مدمنا على تعاطيه، ويبلغ سعر 
املؤلف من  املستورد  الكرستال  شريط مخدر 
6 حبات 40329 دينارا عراقيا »ما يــوازي 35 
دوالرا أمــيــركــيــا«، ويــكــفــي بــريــهــي ثــاثــة أيــام 
لكن ارتفاع سعر املستورد وندرته، دفعه إلى 
 17284 ثمنه  يبلغ  محلي  بشريط   استبداله 
دينارا عراقيا »ما يوازي 15 دوالرا أميركيًا«، 
كما يقول الشاب الذي يبتاع املخدر من تجار 
صغار منتشرين في صاالت األلعاب واملقاهي 
الــذي يبتاع منه  املكان  البصرية، ومن بينها 
بريهي املخدر في حي الجزائر وسط البصرة، 
للمخدر  الحركي  بــاالســم  التاجر  إخــبــار  بعد 

والذي يتغير كل فترة.

التصنيع المحلي
بــعــد نــقــاش يــشــوبــه الــحــذر والــتــوجــس تفهم 
الــكــيــمــيــائــي الــبــصــري املــخــضــرم عـــاء خضر 
التميمي أن تحذير املتعاطن وعائاتهم هو 
الــغــايــة مــن كشف طــرق تصنيع »الــكــرســتــال« 
ــكـــونـــات املــــخــــدر فــي  مــحــلــيــا، إذ تــســتــخــدم مـ
أو حــتــى  ــيــــك والـــــعـــــطـــــور  ــتــ ــبــــاســ الــ ــل  ــامــ ــعــ مــ
املنظفات، والتي يعمد املصنعون إلى التخفي 
وراءهــا واستعمالها كواجهة مزيفة من أجل 
الحصول على مواد حامض الهايدروكلوريك 
وميثيل البانزين واألسيتون ومركب الفينيل 

التي تدخل في عملية التصنيع.
ــدلــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــي حـــديـــثـــة  ــيــ ويــــتــــابــــع الــــصــ
الــــجــــديــــد« مـــوضـــحـــًا أن تـــأمـــن  »الــــعــــربــــي  لـــــ
املــــواد الــصــنــاعــيــة أكــثــر ســهــولــة مــن العنصر 

الواجهة  أن  مضيفًا  الجديد«،  »العربي  لـ قــال 
ــة  لــلــمــصــنــع األول تــتــمــثــل فــــي ورشــ املــعــلــنــة 
التوابل والثاني في ورشــة لتصنيع  تصنيع 
ــمــــاال مــحــلــيــن  ــم املـــصـــنـــعـــن عــ ــ الــــعــــطــــور وضــ
وخبيرا أجنبيا وفر خبرات التصنيع وضمن 
ــيـــة عــبــر مــنــفــذ الــشــامــجــة  ــواد األولـ ــ ــال املـ ــ إدخـ

الحدودي بن البصرة وإيران.
مــن منتج املصنعن  األولـــى  الكمية  وطــرحــت 
اللذين رصدهما الناشط النعماني في صيف 
عـــام 2016 ولــقــيــت املـــخـــدرات نــجــاحــًا لرخص 
ثــمــنــهــا وتـــأثـــيـــرهـــا الـــــذي يــقــتــرب مـــن املــنــتــج 
يمكنه  الــصــغــيــر  املــعــمــل  أن  املــســتــورد، مبينًا 
في  الكرستال  من  كيلوغرامات  إنتاج خمسة 
أميركي،  دوالر   7500 بمبلغ  ويبيعها  الــيــوم، 
وهــو  ألدنـــى ســعــر،  وفــقــا  مفترضًا تسعيرها 

دوالر ونصف الدوالر لكل غرام. 
وبخصوص عملية التوزيع يوضح النعماني 
الكرستال املحلي ال تختلف  أن شبكة توزيع 
عن املستورد، وهي تشمل تجارا وموزعن في 
املناطق الكبيرة في البصرة، مثل )البراضعية 
والــخــمــســة مــيــل والــجــمــهــوريــة ودور الــنــفــط 
واألصــمــعــي والــجــمــعــيــات والــجــزائــر( وهــنــاك 
موزعو األحياء واملناطق األصغر، وصواًل إلى 
موزعي املقاهي، الفتًا إلى أن منظمته رصدت 
حصول هؤالء املوزعن على مبلغ 500 دوالر 

أميركي شهريًا مقابل هذه املهمة.
ويتابع املختص في مكافحة اإلدمان أن املنتج 
ــرار املــســتــورد  املــحــلــي مــن الــكــرســتــال وعــلــى غـ
يــــوجــــد بــهــيــئــة أقــــــــراص أو مـــســـحـــوق لــلــشــم 
وجرعة سائلة للحقن وبودرة للتدخن، ولكن 
الرائج منها هو أقراص وكبسوالت البلع التي 
املشابه  وشكلها  االســتــخــدام  بسهولة  تتميز 
لــلــعــاجــات الــدوائــيــة األخــــرى والــــذي ال يثير 
الــشــك بــاإلضــافــة إلــى النقطة األســاســيــة وهو 
سعرها املناسب واملتاح لألغلبية وخصوصًا 

الذين يتعاطونه بانتظام.

القضاء يحذر
ــورة الــــظــــاهــــرة دفـــعـــت مــجــلــس الــقــضــاء  ــطــ خــ
األعــلــى الــعــراقــي إلـــى الــكــشــف وألول مـــرة عن 
معلومات مؤكدة بخصوص معامل لتصنيع 
مــخــدر الــكــرســتــال يــتــم إنــشــاؤهــا حــالــيــًا بعد 
الكرستال،  تكوين  كيفية  على  التجار  إطــاع 
مــحــذرًا مــن أن هــــؤالء الــتــجــار يــقــومــون بنقل 

التجربة إلى الداخل.
 بالقاضي املتخصص بدعاوى 

ً
املجلس ممثا

»العربي  لـ املــخــدرات علي حسن كامل أوضــح 
الــجــديــد«، أن خــطــورة الــظــاهــرة وتـــزايـــد عــدد 
الباد باستمرار،  املخدرات في عموم  قضايا 
دفــع املجلس إلــى إصـــدار بيان فــي ديسمبر/

كــانــون األول املــاضــي، حــذر فيه مــن أن أغلب 
املخدر،  الكرستال  بتعاطي  تتعلق  الــدعــاوى 
محذرًا من أن هذه املادة انتشرت بنحو كبير 

في عموم الباد مؤخرًا.
ــــود مـــواد  ومــــع تــأكــيــد الــقــاضــي الـــعـــراقـــي وجـ
مــخــدرة أخــــرى فــي الـــعـــراق ومــنــهــا الحشيش 
والــهــيــرويــن غير أنــه شــدد على أن تعاطيها 
قليل جدًا مقارنة بالكرستال الذي يسهل نقله 

قياسًا بباقي أنواع املخدرات.
 

أمن البصرة: 
نولي التصنيع أهمية خاصة

ــي الـــبـــصـــرة  ــ صـــــــــــادرت األجــــــهــــــزة األمــــنــــيــــة فــ
ــن الـــكـــرســـتـــال عــلــى املــنــافــذ  87 كــيــلــوغــرامــًا مـ

إيــران أو خــال توزيعها داخل  الحدودية مع 
املــديــنــة، خـــال الــعــام املــاضــي، وفـــق مــا كشفه 
ــبـــارات ومــكــافــحــة  ــتـــخـ نــقــيــب فــــي مـــديـــريـــة اسـ
ــاب الــبــصــرة، مــشــيــرًا إلـــى وجــــود عينات  ــ إرهـ

مصنعة محليًا ضمن هذه الكمية.
وبحسب املــصــدر فــإن معظم مــن تــم توقيفهم 
فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة كـــانـــوا تـــجـــارا ومــوزعــن 
ونــاقــلــن وحــتــى مــتــعــاطــن ملــــادة الــكــرســتــال، 
مضيفًا أن لــديــهــم تــقــاريــر ومــعــلــومــات وأدلـــة 
التصنيع  بشأن موضوع  تمامًا  مكتملة  غير 
املوضوع  هــذا  يــولــون  وأن عناصرهم  املحلي 

أهمية خاصة لخطورته.
وأكد املصدر الذي امتنع عن ذكر اسمه لعدم 
تخويله بالتصريح لوسائل اإلعام أن الكمية 
التي يتم  الكمية  أقل من ربع  املصادرة تكون 
»العربي الجديد«،  توزيعها في السوق، قائا لـ
ــإن الكمية  »فـــي حـــال ضــبــط 87 كــيــلــوغــرامــًا فـ
املـــوزعـــة تــكــون أكــثــر مــن 270 كــيــلــوغــرامــًا من 
الكرستال والتي تجد طريقها إلى املدمنن مع 
التذكير بأن الكمية قابلة للزيادة إذا احتسبنا 

املناطق البعيدة والنائية«.
وبــشــأن املــتــورطــن بــهــذه الــتــجــارة يستعرض 
الـــضـــابـــط الـــبـــصـــري إحـــصـــائـــيـــة تـــضـــم 1052 
باملخدرات  متعلقة  قضايا  ذمــة  على  موقوفًا 
عــمــومــًا مــعــظــمــهــم مـــن شــريــحــة الـــشـــبـــاب من 
والغالبية  عامًا،  أربعن  إلــى  العشرين  أعمار 
مــن العاطلن مــن العمل مــن بينهم 25  امــرأة 
ــذا الــــعــــدد مـــتـــهـــم بــتــهــريــب  ــ قــــائــــا »نــــصــــف هــ
وتــــوزيــــع ونـــقـــل الـــكـــرســـتـــال الـــــذي يـــقـــدر عــدد 
يــتــوزعــون فــي مــدن  بـــ 5600 مــدمــن  متعاطيه 
وأقضية البصرة«، محذرًا من تصاعد األرقام 
بشكل مخيف في حال عدم وضع استراتيجية 
وطــنــيــة لــلــمــكــافــحــة والــتــوعــيــة وتــشــتــرك بها 
األجـــهـــزة األمــنــيــة واملــجــتــمــعــيــة مــعــًا »بحسب 

تعبيره«.

البرلمان يتحرك للمواجهة
انــتــهــى الــبــرملــان الــعــراقــي مــؤخــرًا مــن الــقــراءة 
واملؤثرات  املخدرات  لقانون  الثالثة واألخيرة 
ــى رئـــيـــس  ــ ــ ــلـــيـــة الــــــــذي تــــمــــت إحــــالــــتــــه إلـ الـــعـــقـ
الجمهورية والذي صادق عليه وسيتم العمل 
بــه فـــور نــشــرة فــي جــريــدة الــوقــائــع الرسمية 
العراقية ، بحسب نائب رئيس لجنة الصحة 

النائب فارس البريفكاني.
»العربي  لـ إفـــادة خــاصــة  فــي  قــال  البريفكاني 
نقاط  سيعالج  الجديد  التشريع  إن  الجديد« 
ــــدرات  ــــخـ ــــون املـ ــانـ ــ ــــي قـ الـــضـــعـــف املــــــوجــــــودة فـ
ــــذي  الــعــراقــي الــســابــق رقـــم 68 لــســنــة 1965والــ
لم يعد مناسبًا لــألوضــاع في الــعــراق في ظل 
التطورات والتغييرات الحاصلة، موضحًا أن 
والتعاطي  االتجار  سيشمل  الجديد  القانون 
الــعــقــوبــات ســـتـــتـــراوح بن  والــتــصــنــيــع، وأن 
ــى وهـــو الــتــغــريــم بمبلغ 500 ألــف  الــحــد األدنــ
دينار عراقي )توازي 400 دوالر أميركي( فيما 
القانون  عليها  ينص  عقوبة  أقصى  ستكون 

هي اإلعدام.
وتبدو العبارة األخيرة للمدمن الشاب حيدر 
بريهي أقرب إلى الطرفة مستفسرا عن أعداد 
الــشــرطــة واملــحــاكــم املــطــلــوبــة الســتــيــعــاب عــدد 
الـــتـــجـــار والـــعـــامـــلـــن واملـــدمـــنـــن فـــي الــبــصــرة 
ــعـــراق، قائا   عــن بــقــيــة مـــدن الـ

ً
وحــدهــا فــضــا

»ال عمل فــي بــادنــا رغــم ثــرائــهــا والــعــنــف في 
عن  نتوقف  مشاكلنا  تحل  عندما  مــكــان،  كــل 

تعاطي الكرستال«.

يحتاج  والــتــي  الطبية  العقاقير  وهــو  الثاني 
املصنعون إلى كميات كبيرة منها ما يجعلهم 
بحاجة إلى شريك صيدلي أو صاحب مخزن 
شــراء  إلــى  يلجأ بعضهم  فيما  متواطئ  دواء 
مجموعات  مــن  العقاقير  مــن  صغيرة  كميات 

كبيرة من الصيدليات.
وتــشــبــه املــــادة املــصــنــعــة بـــلـــورات الــكــريــســتــال 
ــن مــــجــــمــــوعــــة  ــ ــمــ ــ ــــف ضــ ــنــ ــ ــــصــ ــة، وتــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ ــهــ ــ املــ
والتي  املنشطة،  والفينيثيامن  األمفيتامن 
ــادة طــاقــتــه الــجــســديــة  ــزيــ تـــوهـــم املــتــعــاطــي بــ
والـــنـــشـــاط والـــســـعـــادة والــثــقــة بــالــنــفــس، كما 
يشرح التميمي الفتا إلى أن العقاقير الطبية 
الداخلة في تصنيع الكرستال تصرف ملرضى 
االكتئاب والفصام إذ تساعد على االسترخاء 
ــل أمــــــاح الــلــيــثــيــوم  ــدخــ وتـــحـــســـن املــــــــزاج وتــ
كمركب أساسي فيها، باإلضافة إلى عاجات 
واالحــتــقــان وتوسيع  والــربــو  التنفس  ضــيــق 
اإليفدرين  عقار  على  تحتوي  التي  القصبات 
تــنــاولــه بكميات كبيرة واحـــدًا من  الـــذي يعد 
طرق اإلدمــان، ومع تشديده على أن املخدرات 
املـــحـــلـــيـــة واملـــــســـــتـــــوردة تـــــــؤدي إلــــــى املــصــيــر 
املــأســاوي ذاتـــه، ولكن التميمي يشير إلــى أن 
املـــواد  تــزيــد فيها جــرعــات  املـــخـــدرات املحلية 
الــصــنــاعــيــة ذات الــســمــيــة الــعــالــيــة والــعــقــاقــيــر 
ــراف طبي  إشــ بـــدون  تعاطيها  يمكن  ال  الــتــي 
من أجل تسريع إحساس املتعاطي بحالة من 
النشوة الشديدة األمر الذي ينتج عنه ارتفاع 
ضغط الدم وحساسية الجلد وتلف األسنان، 
ــر عـــرضـــة  ــثــ ــــن أكــ ــدمـ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى كــــــون املـ
لإلصابة بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية.

مصانع »الكرستال« العراقية
بسبب عمله في التوعية من مخاطر تصنيع 
املخدرات والحث على التصدي للمهربن من 
الناشط  النعماني  الــجــوار، عانى وســام  دول 
في مجال مكافحة اإلدمان من تهديد لحياته 
إذ تــــم إلــــقــــاء مــــظــــروف يـــحـــتـــوي عـــلـــى طــلــقــة 
رصـــاص داخـــل مــنــزلــه، مــا أجــبــره على إغــاق 
مكتب جمعيته في بغداد والسفر إلى الخارج 
ــادره تــأســيــس مصنعن  بــعــدمــا أكـــــدت مــــصــ
من  نائية  منطقة  فــي  األول  الكرستال  ملــخــدر 
قضاء أبو الخصيب جنوب البصرة وآخر في 
كما  بــغــداد،  العاصمة  شرقي  املعامل  منطقة 

1052 موقوفًا 
على ذمة قضايا 

متعلقة بالمخدرات 
في البصرة

مصادرة 
87 كيلوغرامًا من 

مخدر الكرستال بين 
معابر العراق وإيران
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ارتفاع عدد مصنعي ومروجي مخدر »الكرستال« في البصرة )فرانس برس(


