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المستخلص

 ونظرا ً لتفاقم،يتناول هذا البحث احدى اهم القضايا االجتماعية في تاريخ العراق المعاصر وهي قضية المخدرات
 وامتداد اضرارها الى،مشكلة تعاطي المخدرات في السنوات االخيرة تفاقما ً كبيرا ً على الصعيدين المحلي والدولي
 تكمن اهمية البحث، وتدهور الصحة العامة واخالق المجتمع ونخر القوى البشرية،الفرد واالسرة والمجتمع
، توضيح مصطلح المخدرات وانواعها منذ اكتشافها،للتعرف على خطورة المخدرات واثارها السلبية من خالل
 الى جانب ذلك تناول البحث ابرز القوانين المحلية التي.واهم المستحضرات والعقاقير التي استخرجت منها
 وما جرى عليها من تعديالت حتى وصلت الى المستوى القانوني،شرعتها الحكومات العراقية خالل العهد الملكي
 االتفاقيات الدولية، اضف الى ذلك. والمتمثل بقانون المخدرات،الذي يمكن من خالله مواجهة ذلك الخطر الفتاك
 كما تطرقنا الى طبيعة اهتمام،التي انظمت اليها الحكومات العراقية الخاصة بموضوع مواجهة خطر المخدرات
 اهتمام السلطات الحكومية فيها وطريقة مجابهتها لتلك اآلفة الخطيرة،الرأي العام بموضوع المخدرات فضالً عن
التي تفتك في المجتمعات ومدى سعة انتشارها آنذاك داخل المجتمع العراقي وهو ما يتبين لنا من خالل التحقيقات
.الجنائية
) الكلمات المفتاحية ( المخدرات – االفيون – قانون

Abstract
This research deals with one of the most important social issues in the contemporary
history of Iraq, which is the issue of drugs, and given the aggravation of the problem
of drug abuse in recent years, a great aggravation at the local and international levels,
and the extension of its damage to the individual, family and society, and the
deterioration of public health and morals of society and the necrosis of human forces.
The importance of this research lies in identifying the dangers of drugs and their
negative effects by clarifying the term and types of drugs since their discovery, and the
most important preparations and drugs that were extracted from them. In addition, the
research dealt with the most prominent local laws enacted by the Iraqi governments
during the royal era, and the amendments that were made to them until they reached
the legal level through which it is possible to confront that deadly danger, which is
represented by the drug law.. In addition to that, the international conventions to
which the Iraqi governments have joined the issue of confronting the danger of drugs.
We also touched upon the nature of the public opinion’s interest in the issue of drugs,
as well as the interest of the government authorities in them and the way they confront
this dangerous scourge that destroys societies and the extent of its spread within Iraqi
society, which is evident us through criminal investigations
. Keywords (drugs - opium - Law)
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 مقدمة:
انوجودانواعالمخدراتقديمقدمالحياةعلىهذهالبسيطة,وانخطرهااصبحفي
العالم المعاصر ماثالً امام الجميع ,بسبب ازدياد حركة الناس بين الدول ,وازدهار
التجارة العالمية ,حتى اصبحت عملية السيطرة عليها ومكافحتها ليست سهلة او
ناجحة,ولمتعرفاندولةمافيالعالمقدتمكنتمنحمايةشعبهامنتلكاآلفة

القاتلة.وربمامنالمناسباننذكرهنااناالتحاداالوروبي وهواكبرتجمعبشري
واقتصادي في اوروبا عد مكافحة المخدرات التحدي االول له ,كما ان الكل يعرف

مدى معاناة الواليات المتحدة االمريكية اقوى دولة اقتصادياً وعسكرياً من مشكلة

المخدرات.وانمجموعالذينيموتونسنوياًبسبباخذجرعةزائدةمنهااكثرمنمائة
تقاريراالمم المتحدة خسائر ايرانالسنويةفيحربهاالشرسةضد
الف .بينماتقدر 
عصابات تهريب المخدرات من افغانستان ,اكبر بلد في زراعة وتصنيع انواع

المخدرات ,بأكثر من ثالثة األف قتيل من قوات االمن والجيش .بالمقابل اعلنت
هولندا,وهيمنارقىالدولفيالسلمالحضاري,استسالمهاامامهجومالمخدرات
بأنسمحتبتعاطيهافياماكنمحددة.

بذلكالصدد,يشيراالستاذالدكتورفيعلمالنفسوالمتخصصفي"تحليلشخصية

وصحةنفسية"قاسمحسينصالح,انعالمالمخدراتيستهدفبالدرجةاالولىفئة

الشباب الذين دخلوا في دوامة سيكولوجية ,نتيجة توالي الخيبات التي اوصلتهم الى
حالةاالحساسبانعدامالمعنىمنالحياة ,والشعوربانوجودهمفيالعراقالقيمة

له,وكأنامامهمبرأيهحالن,اماالهروبمنالعراقبالهجرة,اوالبقاءفيهاضط ار ًار,
والن قسماً منهم ما عاد يطيق الواقع المرير فأنه راح يفتش عن وسائل تمكنه من

الهروبمنهذاالواقعفوجدهافيثالثة,المخدراتوالمهلوساتواالنتحار).(1

ومالهدالالتهالواضحة,انمديريةمكافحةالمخدرات فيالعراق اعلنتعنحصيلة

عملهافييومالخميس فقطالموافق  2ايلول 2221 ,انها القتالقبضعلى181

بينتاجرومتعاطيومروجللمخدرات) .(2لذلكوجدنامنالضروريكتابةبحثحول

مجلة مداد اآلداب | 1111

م .د .دمحم عبود سعد الساعدي

المخدراتفيالعراقخاللحكمالعهدالملكيليتسنىلنااالطالععنطبيعةانتشار
المخدرات وكمياتها وهل كانت ظاهرة ام بعض الحاالت الشاذة وكيف قامت

الحكوماتبمواجهةتلكاالفةلتقيالمجتمعالعراقيمنخطرهاواثارهاالمميتة.



المخدرات تعريفها وانواعها :

-1

تعريفها:

ان التعرف على معنى المخدر وانواع المخدرات يساعدنا في فهم طبيعة تلك المواد
وخصائصها ,ومنثمفهماغراضاستخدامهاوالنتائجواالثارالمختلفةالمترتبةعنها,
اتالتقتصرعلىنوعاومادة

سيماتحديدالمادةالمخدرةنفسها ,النمشكلةالمخدر

واحدة بل ,تتجاوزها لتشمل المئات من العقاقير والمستحضرات الناجمة عن تلك
المواد.لذايقتضيعلينااننحددمفهومالمخدرحتىنتمكنمنالحكمبشأنها).(3

جاءفيمعجم"لسانالعرب" تعريف المخدراتلغ ًة:هيكلمةمشتقةمنالخدر:
وهو ستريمدللجاريةفي ناحية البيت .والخدر يعني الظلمة ,والخدرة تعني الظلمة

الشديدة .والمخدر :غشاوة تصيب االعضاء كالرجل واليد والجسد ,او الخدر :من

الشرابوالدواءوهوفتوريعتريالشاربويضعفه,والخدر:هوالكسلوفتورالعين).(4
والمخدرات علمياً تعني ,العقاقيرالمجلبة للنوم,وبشكلاوضح " هيكل مادةينتج

منتعاطيهافقدانجزئيومؤقتفيالعقلكماانهاتحدثفقداناً فيالجسموتجعل
متعاطيها يعيش الخيال واالوهام" .اما المفهوم الطبي فهو ,المادة التي تؤثر على

الجهـازالعصبيوتضعفوظيفتهاوتفقدههذهالوظيفةمؤقتاً").(5

اما الموسوعة البريطانية فعرفتها علمياً انها ,عامل كيميائي يؤثر على وظائف

الكائنات الحية ,او هي مواد تؤثر على الحالة العقلية للمتعاطي ,وهي تستخدم
إلحداث تغييرات في المزاج والشعور واالدراك . ويشعر متعاطيها بحالة نفسية من

الرفاهيةوبأنهمضطرلالستمرارفيتناولهاواالعتمادالنفسيعليهابالرغممنتدهور
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حالته الصحية وتدهور عمله او انشطته االجتماعية .وتختلف تأثيراتها فيمكن ان

تكون جسديةاونفسيةاوكليهما.ويصبحالمتعاطيللموادالمخدرةمهووساً بالمخدر
ويريدالحصولعليهبأيةطريقةلتعاطيه,ودائماًهناكحاجةالىجرعاتاكبرإلنتاج

تأثيراقوىومنثميتطوراالمرويصبحصعباً فيدخلالمتعاطيتلكالمرحلةالتي

تسمى " االدمان "

)(6

 ,فتصبح لدى متعاطيها حالة مثل جنون العظمة جراء تناول

جرعاتكبيرةمنالمنشطاتالمخدرة). (1

وهنالكمشكلةاخرىظهرتفيعصرنافقدكانفيالسابقيتماالعتمادعلىبعض
المهدئات والمنومات (الباربيتورات) بسيطة التأثير ,اما اليوم فالقلق من مهدئات

الفاليوموالليبريوم(البنزوديازيبين),وهيمواديتمانتاجها بالماليينووصفهاكوصفات
طبيةحتىاصبحاالقبالعليهابشكلكبير,ويعتقدمنيتناولهاانهاالتحتويعلى

مواد مخدرة بالرغم من التنبيه عليها .وهناك مشكلة اخرى هي تعاطي المذيبات

المعروفة باسم   " شم الغراء " وهي مشكلة متنامية خاصة بين المراهقين وحتى
االطفال االصغر سناً ,اذ ينتج عن استنشاق المذيبات نشوة مؤقتة ولكن يمكن ان
تكونشديدةالخطورةممايؤديالىتثبيطالجهازالتنفسيوالوفاة). (8

بينما وصفتها الموسوعة العربية الميسرة بأن المخدرات " مادة تسبب في االنسان

والحيوانفقدانالوعيبدرجاتمتفاوتة,وقدينتهيالىغيبوبةتعقبهاالوفاة.لذلكتعد
المخدراتآفةمناآلفاتالخطيرةالتيتهلكالمجتمعاتالبشريةواالمم,فتنخرعقول

شبابهاواجسادهم").(9

اما تعريف المخدر قانوناً ,فقد عرفه المشرع العراقي في نص المادة االولى الفقرة

الثامنةمنقانون المخدراترقم()68لسنة 1965,بمانصه:"المخدر:هوكل
مادةطبيعيةاوتركيبيةمدرجةفيالجداولالملحقةبالقانون").(12

أياً كان االمر ,فأن المخدرات بمختلف انواعها واحدة من اخطر المشكالت واكثرها
تعقيداً فيعالمناالمعاصر ,بعد تفاقمتبشكلخطيرلتهددالمجتمعاتالمتقدمةاو

الناميةعلىحدسواء).(11
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من خالل ذلكفأننا ال نستغربان هناك بعضاالنظمة والدول باتت تستخدم هذا
السالح الخطير ضد الشعوب للفتك به من اجل سهولة السيطرة عليه وهذا بطبيعة
الحال ينطبقعلى الدول االستعمارية المعروفةخاصة"اسرائيل" وبريطانيا والواليات

المتحدةاالمريكيةوغيرهما).(12

والباسمناالشارةالى ,واقعةبسيطةتؤكدصحتذلكالكالممنخاللمايذكره

متصرف لواء البصرة علي جودت االيوبي) (13عام  1921 ,في مذكراته بان لواء

البصرة كانت فيه مقاهي ومحالت خاصة يتعاطى روادها االفيون ,وكانت تلك
المحالت مرخصة من قبل االدارة المحلية وبتشجيع من مدير الكمارك البريطاني

المستر اج.اي .كوبر (,)H. I. Cooperفقامعليجودتااليوبي ,بإلغاء تلك
المحالوالمقاهيالتييتعاطىفيهااالفيون مماسببمشكلةبينهوبينمدير المستر

اج.اي.كوبر,اذاصراالخير علىابقاءتلكالمحالواالبقاءعلىدخولاالفيون
بحجةانهنالكعمالايرانيينمدمنينعلىتعاطياالفيونوانمنعهيعرضصحتهم

لألذى .والسبب االخر الذي برره مدير الكمارك هو ,ان منع االفيون يسبب خسارة
مالية للحكومة من واردات الكمارك ,واضاف المستر اج .اي .كوبر ,بان دخول

االفيون للمقاهيوتعاطيههو افضل طريقة للحد من استعمال االفيون) .(14يبدوان
النزعة الرأسماليةتهيمنعلى نفوس المسؤولين البريطانيين بعيداً عن المخاطر التي
تنزلهاالمخدراتعلىحياةاالنسان.

-2

انواع المخدرات:

تعد اضرار المخدراتكبيرة ومتنوعةعلى حياةالبشر,اذ تسبب المخدراتلالنسان
نوعمنالتخديريؤديفيالنهايةالىاضعافقواهالجسميةوالعقلية,ومنجهةاخرى

هيموادمنشطةاومسكنةمنومة).(15غيرانخطرهايكبرعنداستخدامهابطريقة
غير طبية فأنها تسبب نوع من التعود او االدمان ,وهي المرحلة التي يبلغ بها

المتعاطيقمةالخطراالمرالذييلحقضر اًربالفردوالمجتمعمنالنواحيكافة,لكن

تأثيرهايختلفباختالفاالشخاصوخصائصهمواستعداداتهمالجسميةوالنفسية ).(16
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بذلك يتضح لنا مدى خطورة المشكلة حتى انها اصبحت بحق مأساة االنسان في
العصرالحديث ,واليقفامامهاحائلوالحتىالحد ود,فأصبحتتغزوجميعبقاع

العالم ,كما علينا االعتراف بأن عالم المخدرات قائم بذاته ,عالم يشوبه الكثير من
الغموضوالتشويش,وذلكألنهاتقعضمناهتمامكثيرمنالعلومالطبيةوالصيدالنية

والبيولوجية والنفسية واالجتماعية ,وهي ايضاً مواد يتناولها االنسان بطرق شرعية
وغيرشرعيةوبأشكالمختلفةمثلالبلعاوالشرباوالتدخيناواالستنشاقاوالحقن

وغيرها.

وممايستحقالذكرهنا,اناستخدامالمخدراتفيعالمالطبلهفوائدجمة,غيران

اساءةالبعضفياستخدامهاادىالىوجودتجارةعالميةبطرق غيرمشروعة,مما
خلقللمجتمعاتمشكلةكبيرةادتفينهايةالمطافالىوجوبفرضرقابةشديدة
على نقلها وتوزيعها ,ولم تتوان الدول في اصدار تشريعات وقوانين حاولت بها

السيطرةعلىنقلوتوزيعالمخدراتوصناعتها.كمارأتالدولالمختلفةعلىتشكيل

اجهزة متخصصة لمواجهة خطر المخدرات محلياً ودولياً ,واتفقت اغلب القوانين
المحليةوالدوليةعلىاستخدامهالألغراضالطبيةوالتنقلاالبتراخيصحكوميةاو

دولية).(11

أياً كان االمر ,فأن المخدرات تقسم الى نوعين ,االول المخدرات الخام .والثاني
المخدرات المصنعة .وكالهما يشتركان في الخاصية نفسها للتخدير) ,(18وهي على

الشكلالتالي:

أ -المخدرات الخام (الطبيعية) :

الً من كلمة (اوبيوم)
" االفيون " من اهم المخدرات الطبيعية ,والتسمية مشتقة اص 

 Opiumاليونانيةوتعنيالعصارة.فهوعبارةعنعصيرمتخثريستخرجمنجوزة
نبات الخشخاش والذي يسمى اعالمياً( رمز الموت ) ,ينمو في المناطق الجافة

المشمسة في العالم .عرف تعاطي االفيون منذ اقدم العصور ,اذ سجل في االلواح

الطينية عند السومريون ,ونشره البابليون بين الشعوب المجاورة ,فهو معروف عند
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المصريين القدامى واالغريق والفرس كعقار نباتي لمعالجة امراض عدة) ,(19ثم
استعمل كعالج طبي بنطاق واسع في الصين,واوروبا .ويزرع في كثير من بلدان

العالمابرزهاروسياوالهندوبلغارياوايرانوتركيا وافغانستان.المهمبالنسبةلنااشتقت

في العصر الحديث مستحضرات ومنتجات كثيرة منها ,االفيون الخام ,واالفيون

الطبي ,والمستحضر والمحبب ,والبودرة والسائل ,ومن مشتقاته ايضاً المورفين
()Morphineالذييكونعديمالرائحةويكونعلىشكلسائلاومادةتشبهالسكر.
والهيرويين()Heroinفهومسحوق ابيضيشبهالسكروذومفعولقويجدا,وانتشر
تعاطيه في اوروبا الغربية والواليات المتحدة االمريكية ,وكذلك الكودائين

( ,)Codeineفضالً عن مستحضرات طبية وكيمائية اخرى .يطلق على االفيون

ومشتقاتهاصطالح"المخدراتالمسكنةاوالمهدئةاوالمهبطة"الناستعمالهايؤدي

الى هبوط الوعي) .(22كما يؤدي تعاطيه بشكل مستمر الى تدهور بدني وعقلي
ويقصر العمر بسبب حاالت التسمم الحاد من خالل جرعة زائدة من االفيون .وبدأ

تدخينه ألول مرة بعد اكتشاف القارة االمريكية ,اذ نشأت ممارسة تدخين الغليون
وزراعتهبشكلغيرمشروعفيجبالغربالمكسيكوثمالبيروواالكوادور). (21

اماالنوعالثانيفهو"نباتالقنبالهندي"(الحشيش)) (22 Cannabis Sativaاو
 Cannabis Indicia ,عرفتزراعته فياواسطاسيامنذالقدم,واعتادسكاناسيا

وبعضالدولاالوربيةعلىتعاطيهكمادةمخدرة.ويذكرالمؤرخونانالفرسهماول
مناكتشفمزايا نبات القنبمن ناحيةالتخديرومن خاللهمانتقلالى الهند,كما
استخدمالرهبانفياوروبانباتالقنبكمخدر,بعدذلكشاعاستخدامهبينشعوب

عديدة للتخدير .وتطورت استعماالته مع مرور الزمن سيما منذ العام  1692,
واصبحت اكثر استخداماته معروفة للتخدير) .(23ومن اشهر انواع نبات القنب

الماريجوانا وهي شجرة يصل ارتفاعها احياناً الى  15قدماً  ,وتكون اوراقها طويلة

ضيقةتتجمععلىشكلمروحيوتكون ,المعةولزجةوفيسطحهاشعيراتقصيرة.



وتصنع(الحشيشة)علىنوعينامامسحوقكالتبغاومضغوطعلىشكلقوالبويتم
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تعاطيها بالتدخين (سيكارة او نركيلة)) .(24وتختلف تسميته الرسمية من بلد ألخر
فيطلق عليه الهنود البهانج والجانجا ,وفي الوطن العربي يطلق عليه الكيف وفي

العراقيسمى"كنابيسساتيفا" ,وفيتركياكافاك ,وفيافريقياوالب ارزيليسمىجامبا

والياميا ورياميا ,وفي الواليات المتحدة االمريكية يسمى ماري هوانا) .(25واثار القنب
واض ارره كثيرة منها ,اضطراب االدراك الحسي والعصبي وتشتت وضعف االفكار

وضعفالتركيزواالنفعالواحياناًالشعوربالسرورمعقليلمنالمتعة).(26

والنوع الثالث  " الكوكا " او نبات الكوكا فانه ينمو في بعض دول اميركا الجنوبية
وتحديداًفيبيرووبوليفياوكولومبيا,ويلزمزراعتهادرجةح اررةمن 22-15معتوفر
نسبةمعينةمنالرطوبة,ويبلغطولشجرةالكوكاحواليالخمسةاقدام).(21يصنعمن

اوراقنباتالكوكا,الكوكائينوهيمناخطرالمخدراتالتيعرفهااالنسان,ألنها

تدفعالمدمنعليهاالىالعنفواالفراطبالقوةواالقداماحياناًعلىارتكابالجريمة).(28



واخي اًر "القات"(,)Celastrus edulis or Cathaفهوشجرةتنتشرزراعتهافي
اثيوبياوالصومالواليمن.اليزيدارتفاعهاالمترالواحدوهيكثيرةاالغصانواوراقها

تشبهاوراقالليمونوهيدائمةالخضرة,فياعلىاغصانهااوراقصغيرةناعمةذات
بريق ولمعان ,ويتم تعاطيه عن طريق مضغ اوراقه ,وهنالك من يجفف االوراق

ليتناولهكمسحوق فيمابعديخلطهمعالماءاوالشاياوحتىفيالسكائر,غيران

هذاالنوعمنالمخدراتيشعرمتناوليهباالنتعاشوبعضالنشوةوالفرح).(29ويسمى

بالشايالعربياوالشايالحبشياوالشاياالفريقي,وهوليسمدرجاً تحتالرقابة

الدولية).(32

ب -المخدرات التخليقية (الصناعية) :

يشمل هذا النوع من المخدرات انواع عدة ,اهمها واكثرها انتشا اًر هي المهدئات

والمسكناتوالمنوماتوالتيتعرفعلمياَ بمثبطاتالجهازالعصبي,والتيلجأاليها

الكثيرمنالناسبعدتشديدالعقوباتضدمتعاطياالفيون والحشيش,والذينراحوا
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يتعاطونها بكميات كبيرة ادت في نهاية المطاف الى ادمانهم عليها .واهم انواعها,
السيكونال,الساندوينالواالمبتال,ومناثاراالدمانعلىهذاالنوعمنالمخدرات,

اصابةالمدمنباالضطرابالعقليوالوفاةاحياناً).(31

اما " االمفيتامينات " (منشطات الجهاز العصبي) فيعد المصدر الرئيسي إلنتاجه

اوروباالغربية),(32وهيعقاقيرطبيةمنشطة,تؤديمنبينماتؤدياليهزيادةفي
ضغطالدم,واتساعبحدقتيالعين,وارتخاءبعضالتالقناةالهضميةوالمسالكالبولية

والتنفسية,تؤثرعلىالجهازالعصبيمسببةالتنبيهالعام,ولمتعاطيهذاالنوعآثار

اخرى مثل االضطرابات وفقدان الشهية والهذيان .وقد تؤدي الجرعات الزائدة الى
الشعوربالتعبوالميلللنوممصحوببميولانتحارية) .(33فضالًعنذلك,هناكمواد

الهلوسة ,اذ تعد هولندا المركز الرئيسي لتوزيع هذا النوع) ,(34وهي عقاقير طبية
اشهرها البسيلوسيبين والبيفوتنين والمسكالين ,واظهرت الدراسات ان متعاطي هذه

المواديشعرونباناجسامهمتسبحفيالفضاء,وتظهراماماعينهمخياالت,ويكونون

فيغايةاالثارة.ارتبطتهذهالموادبحركة"الهيبيز").(35وقديؤدياالدمانعليها

الىارتكابالجرائماواالنتحار) .(36كمايعد "الفنتلين"الذييتمتصنيعهفياوروبا
عقارمهيجيتمتناولهفياوروبابشكلمتزايد) .(31

وفي الحقيقة ,ال يقتصر االمر على تلك المواد ,انما هنالك العديد من مشتقاتها
ومستحضراتهاالتيتستخدمكمادةمخدرةسواءكانتلالستخدامالطبياوغيره.لكن

المجالاليسعناذكرهااالانناوضعناملحقبهالالطالععليها.

صفوةالقول,انتلكاالنواعمنالموادالمخدرةالصناعيةهيجزءبسيطمننتاجات

التطور العلمي والصناعي الهائلين ,اذ تم استخراج وتصنيع انواع شتى من

المستحضرات والعقاقير المخدرة باالعتماد على المواد المخدر الخام ,وكان ذلك

السبب االول في سعي الدول والحكومات في اتخاذ ما يلزم من قوانين وتشريعات

للوقوفبوجهتلكاآلفةالقاتلة.وهومانقفعندهفيالمبحثالقادم.

سعي الحكومات العراقية لتشريع القوانين لمكافحة المخدرات:
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تعالت دعوات بعض الدول خاصة تلك التي انتشر فيها تعاطي المخدرات لتكثيف
الجهودالدوليةضدآفةالمخدراتالتياصبحخطرهاواضحامامالعالم بعقدمؤتمر

دولييمهدبإيجادارضية,والعملعلىايجادارضيةقانونيةتكونمقبولةعندالجميع
لمحاربة تلك اآلفة .وعليه فقد لبت الدعوة اثنتا عشر دولة ) (38اوروبية واسيوية,

واختيرتمدينةشنغهايلتكون مكاناً لعقدالمؤتمرالذيبدأاعمالهفيشهرتشرين

االولمنالعام 1929.غيرانالمؤتمرلمينجحبإصدارق ارراتملزمةللمؤتمرين
وانما,استعاضعنهابتوصياتعامة,فضالً عنذلكاقتصرتتوصياتهعلىنوع

واحد من المخدرات وهو االفيون .على اية حال ,يبقى مؤتمر شنغهاي كونه اول

محاولةدوليةلمحاربةالمخدرات).(39

اثمرتجهودوضغوطبعضالدولسيماالوالياتالمتحدةاالمريكيةلعقدمؤتمرفي
الهاي عاصمة هولندا ,واستخدمت امكانيات واساليب مختلفة لجمع اكبر عدد من

الدول فيه) ,(42وعلى ان يبقى المؤتمر مفتوحاً لعقد اكثر من دورة لالجتماع بغية
استكمال كل الجوانب المهمة والمساعدة لعقد اتفاقية دولية لمكافحة تجارة وتعاطي

االفيون خاصة.فعقدتاولدورةللمؤتمرسنة 1911والذياستمرحتىنهايةعام

 1912 ,اسفرت تلك االجتماعات عن التوصل الى " اتفاقية االفيون " والتوقيع
عليهافيالثالثوالعشرينمنكانون الثانيعام 1912,على انيتمتنفيذاحكام

االتفاقيةفيالحاديوالثالثينمنكانون االول.1914ويبدوانتأخيرتنفيذهاهو
ألجلاتاحةالفرصةالنضمامدولاخرىلها.وتكونتمنستةفصولاحتوتعلى

( )25مادةوثالثةبروتكوالت,شجعذلكالعديدمنالدول) (41لإلسراعلالنضمامالى
تلك االتفاقية ) .(42ال باس ان نذكر ان بعض الدول اعلنت عن تحفظاتها على

االتفاقيةموضوعالبحث,فالحكومةالمصريةارادتانتشملاالتفاقيةمادةالحشيش
واعتبارها مادة مخدرة .وعدتها الهند بأنها تتدخل في شؤون الهند الداخلية .بالمقابل

كانتايرانترىفيالمخدراتتجارةمربحةوعليهفأنهاتحفظتعليهاكثي اًر).(43
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ازاءذلكابدىاعضاءالمؤتمرفيالهايرغبةاكيدةفيدراسةمشكلةالحشيشوما
اذاكانمنالممكنضمهالىالموادالتيتنطبقعليهاهذهاالتفاقيةمنعدمه).(44
وتمتشكيللجنةمتخصصةمناطباءوكيماويينواخصائيينلبحثتلكالمادة),(45

وبعداجتماعاتومقترحاتعدةتموضعاللمساتاالخيرةعلىبنوداالتفاقية).(46

فيمايخصالعراق,فانزراعةاالفيونفيتاريخالعراقالحديثكانتموجودمنذعام

1889,وذلكمابينتهجريدة"الزوراء"اذانزراعةاالفيونكانترائجةفيبعض
االراضيالعراقيةسيمالواءالعمارة,ويشيرصاحبالمقالاناالفيون الذييزرعفي

لواءالعمارةمرغوباكثرمنايافيونفيمناطقاخرى,وهويزرعمرتينفيالسنة
بالنسبةلمناخالعراق).(41وفيوثيقةرسميةمنشورةصادرةعام 1918,وبتوقيعمن

القائد العام للحملة البريطانية في العراق آنذاك الفريق االول وليام رين مارشال

(, (48))William Raine Marshallحددفيهااليةزراعةواستيرادوتصديراوالبيع
البيعوالتجهيز,اواالتجاراوالخزن لألفيون بكافةانواعهداخلاالراضيالعراقية.
وقداشارفيالوثيقةانهالبدمنضبطاالفيون داخلاالراضيالعراقية).(49فأصدر

قائدالحملةوليمرينمارشال,نظاماً اطلقعلهاسم"نظاماالفيون "وعدهصادر
بمقتضىالبيانالصادرمنهوالمؤرخفيالرابعمنتشريناالول1918,وقدتضمن

النظاممنعبيعواستيراداوخزن االفيون داخلاالراضيالعراقيةاالبموافقةالحاكم

البريطانيفيالمنطقةاومنيخولهبذلك,ويمنعمنعاًباتاًاستيرادالمخدرات(الكانجا
وتشملالطاطورهوالبنجوالحشيشةوالقنب -اوراقالكوكاوتشملالكهولاوايةمادة

مركبةمننباتالكوكا),كذلكيمنعمبادلةاواهداءاوبيعاالفيون معايفردمن

افرادالجيشالبريطاني,ثمحددبمنعاستيراداالفيون عدااالفيون االيرانيالذيعليه
ضريبة والمعروفباسم"لوله"ويجلببواسطةاشخاصمخولينمنالحاكمالعاماو

منينوبعنه,وحددفيالنظامعقوبةلمنيخالفتلكاالوامربالحبسمعاالشغال

الشاقةلمدةالتزيدعنسنتينوبفرامةالتزيدعنعشرةاالفروبية,معمصادرة

المواد,واستثنىمنتلكالتعليماتالعقاقيرالتيتستعمللألغراضالطبية).(52
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يتبين لنا مماتقدم ,ان اهتمام الحاكم البريطاني بمسالة االفيون او المخدرات بشكل
عام ال تتعدى المصالح البريطانية ولغرض استغالله للربح والتجارة وليس آلجل

الحفاظعلىالمجتمعالعراقي,بدليلانهملميمنعوازراعتهداخلاالراضيالعراقية.
على اية حال ,تنبهت الدول المنتصرة في الحرب العالمية االولى (-1914

(51))1918فيمؤتمرالصلح),(52والتيقامتبصياغةكلبنودمعاهدةفرساي,الى

خطورة انتشار المخدرات في العالم فدعت في المادة ( )295منها الدول كافة الى

االنضمام الى " اتفاقية االفيون " ,وعلى اثر ذلك وجه المعتمد السامي البريطاني

برسيكوكس (, (53))Percey Z. Coxفيالثامنعشرمنتشرينالثاني1922,

مذكرةالىمجلسالوزراء العراقي,النضمامالعراقلـ"اتفاقيةاالفيون ",طالباً منه
النظرفيانضمامالعراقلالتفاقيةالمذكورة,مذك اًرمجلس الوزراءالعراقي بأناغلب
دولالعالم قدانضمتاليها ,وبين انهدف هذه االتفاقية هو مراقبة تجارة االفيون

حفاظاً على السالمة البشرية ,ثم اشار الى ان و ازرة المستعمرات البريطانية تنتظر
المالحظاتالتيستقدمهاالحكومةالعراقيةللموافقةعليهانيابةعنالعراق),(54وفي

ختام مذكرته اعرب المعتمد السامي البريطاني عن اعتقاده بأن احسن طريقة لتنفيذ
التعهدات التي تتضمنها االتفاقية هي ان توسع الحكومة العراقية قوانين االتفاقية

النافذةلحفظسالمةالعراقيين).(55

من ذلك المنطلق ,اهمت رئاسة الوزراء كثي اًر لمذكرة موضوع البحث ,فأرسلت الى

مديريةالصحةالعامةالتيكانتتابعةلو ازرةالداخليةبكتابهافيالعشرينمنكانون
االول 1922,راجي ًة منهابيانرأيهابالموضوع.ابدتالمديريةالمذكورةرأيهاوفيه

قد ًار كبي اًر من الشعور العالي بالمسؤولية .فبعد ان اشارت الى حقيقة ان تعاطي

االفيون والكوكائينومركباتهمالم ينتشربعدفيالعراقلماهوعليهالحالفيايران

والهند ,واكدت ان من الصواب ان يتم االسراع بتحديده ووضع الية عاجلة الى

استعماله لما ينجم من االدمان عليه من العواقب الوخيمة في فكر المرء وبدنه.

واشارتالمديريةايضاًالىضرورةقيامالحكومةباتخاذاجراءاتوقائيةاستباقيةلمنع
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انتشارتلكالمخدراتفيالعراق,فطلبتمنعاستخدامتلكالعقاقيرالمخدرةاالفي

الحاالت الطبية ,كماطلبترئاسة مجلس الوزراءمن وزيرالمالية آنذاك ابداء رأيه
بموضوع االنضمام الى " اتفاقية االفيون " ,فأعرب صراح ًة عن مخاوفه من عدم

التصديق عليها ,خاصة ان ايران التي ينتشر فيها االفيون امتنعت عن التصديق
عليها).(56

علىايةحال,اقرمجلسالوزراءالعراقيفيجلستهالمنعقدةفيالخامسمنايار

 1923 ,الموافقة باألجماع على قانون االتفاقية المذكورة واالنضمام اليها) .(51ومن
اجل فهم اعمق لتلك االتفاقية من جميع الجوانب نشير الى بعض مواد االتفاقية

المتعلقةبتجارةاالفيون والتيتوجبعلىالحكومةالعراقيةتنفيذهااسوةبباقيالدول

الموقعة عليها .فجاء في المادة االولى منها ضرورة سن قوانين او انظمة من قبل

الدولالموقعةعليهالمراقبةنتاجاالفيون الخاموتوزيعه .ونصتالمادةالثالثةعلى
استخدام الوسائل المطلوبة لمنع تصدير االفيون الخام او ادخاله ,اما المادة الرابعة
فاشترطتوضععالمةعلى كلرزمةمناالفيون الخامالمراد تصديرهاواستيراده
منقبلاشخاصاوجهاتمخولة حكومياً علىاناليزيدعنخمسةكيلوغرام.

وحددت المادة السابعة منها تصدير االفيون المستحضر منعاً باتاً اال للضرورة

القصوى وحسب التعليمات الحكومية ,وفيما يتعلق باألفيون الطبي مثل المورفين

والكوكائين والهيروين وغيرها فقد حدد الفصل الثالث من االتفاقية استيراد وتصدير

موادها حسب الرموز الكيمائية المعمول بها دولياً فبالنسبة للكوكائين رمزه الكيمائي

( )NO4H21C17والمورفين رمزه ( .)NO4H19C17وجاء في المادة التاسعة
ضرورة سن قوانين لنظام الصيدليات لتمنع صنع المورفين والكوكائين ومراقبة من

يصنعهااويوزعهااويصدرهاويكون استعمالهافيالمقاصدالطبية,وحددتالمادة
العاشرة بوجوب استحصال المعلومات عن المؤسسات والمحالت التي تعمل عليها
والحصول على اجازة خاصة بهم على ان يقيدوا في سجالتهم الكميات التي

يستخدمونها والكميات المصنوعة والموزعة والمصدرة من المورفين والكوكائين .اما
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المادة الحادية عشرة فحثت على وضع وسائل لمنع المتاجرة داخلياً بتلك المواد,

وطالبت المادة الحادية والعشرون بان على الحكومات الموقعة تسليم احصائيات
وجداولعناستخداماتهالتلكالعقاقير .وجاءفيالمادةالخامسةوالعشرون انهعلى
الدولة الموقعة على االتفاقية التي تريد نقض االتفاقية ان تبلغ حكومة هولندا بهذا

النقضوترسلنسخةمصدقةمنالتبليغالىجميعالدولالمشتركة).(58

امامذلككله,الغرابةانتحث الحكومةالعراقيةالخطىفيتنفيذااللتزاماتالتي

فرضتها اتفاقية االفيون .فشرعت قانون خاص بالصيدلة في الثالث عشر من تموز
 1923 ,والذي اشتمل على ( )39مادة ,فصلت في كيفية التعامل مع تلك المواد

الخطرةوالتياسمتهابـ"السموم").(59

والى جانب ذلك القانون صدر قانون مهم ليسد ثغرة جديدة من ثغرات مكافحة
المخدرات وهو    " قانون االتجار باألجزاء الطبية لسنة  1221" تضمن هذا

القانون ( )19مادة ,وجاء فيها تعريف بعض المستحضرات والعقاقير المخدرة
المستخلصة من االفيون ,والتي منع من صناعتها او االتجار واالشتغال واالستيراد
والتصدير بها ,اال بعد استحصال الموافقات من الجهات المختصة وتمت اضافة

بعضالعقاقيرالجديدةفيتلكالتعديالتحسبالتطوراتالعلمية).(62كمااصدرت

الحكومة العراقية  " قانون منع التصدير في البريد العراقي لسنة  1221" ,اذ
احتوتالمادةالثانيةمنهعلىعدمجوازتصديرمادةاالفيون والمورفينوالكوكائين

والمواد المخدرة مثل" الناركوتيك " بشكل خاص الى خارج العراق) .(61ولم تقتصر

محاوالتالحكومةللحدمنانواعالمخدراتعلىتلكالقوانين,انمامنعتارسالمادة

التنباك المخدرة الى جانب نقل التبغ بعد ان كان ينقل االثنين معاً قبل ذلك كما

اشارتاليهالمادةالسادسةعشرةمن"قانو ن مكوس التبغ لسنة  1221" ,وفي
حالةحصولموافقةمدير الجمركوالمكوسعلىنقلالتنباكفيجبانينقلبسرعة

الىاالماكنالمخصصةلها).(62
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يبدو واضحاً مماتقدم,ان"اتفاقية االفيون "كانتاولىالخطواتالدوليةفيذلك

الوقتلمحاولةالسيطرةعلىتجارةالمخدرات.

استمرتعصبةاالمم)(63التيتشكلتنتيجةلمعاهدةفرسايمؤتمريندوليينلمكافحة

المخدرات).(64تمخض عنهما عقداتفاقيةفيشباط عام  1925,سميتبـ"اتفاقية

جنيف " التي الزمت الدول الموقعة عليها بتشريع القوانين الالزمة لمكافحة ومراقبة
تهريب وتجارة المخدرات وسوء استعمالها ,ولم تستثني هذه االتفاقية اي نوع من

المخدرات بما فيها الحشيشة ) .(65استجابت الحكومة العراقية لمتطلبات " اتفاقية

جنيف "فاستكملتصدورالقانون الخاصباالتفاقيةواعالنالحكومةالعراقيةرسمياً
قبولهالكلموادها,وقدجاءذلكضمنالقانونالمرقم()39لسنة1932).(66
مما تجدر االشارة اليه هنا ,ان قبول العراق بكل االتفاقيات الخاصة باألفيون

والمخدرات كافة ,لم ينبع اال من احساس الحكومة العراقية بواجباتها تجاه شعبها
ومستقبله بالرغم من ان العراق آنذاك لم يكن من البلدان المنتجة او المصنعة

للمخدراتوالالمستهلكةلها.ودواعيالموضوعتدعوناهناالىاالشارةالىانبعض

العراقيين  القاطنين بالقرب من الحدود العراقية االيرانية اخذوا يعملون في تهريب

االفيون الخاممنايرانالىالعراقلإلتجارفيهوتعاطيه.وهوماسنالحظهفيهذا
البحث.لذلكبذلتالجهاتالمختصةجهداًكبي اًرلضبطالخارجينعلىالقانونبشكل
مستمر,وكشفالمهربينومنعهممنالتوسعبتجارتهموبثسمومهمبينالشعب).(61

توالتالجهودالدوليةالهادفةالىمكافحةالمخدرات,اذرعتعصبةاالممفيتموز

 1931مؤتم اًر دولياً اسفر عن توقيع " االتفاقية الدولية لتحديد صناعة العقاقير

المخدرة وتنظيم توزيعها " في مدينة جنيف ,وجاءت مكملة التفاقية الهاي لعام

.والتينصتعلىانيكوناالنضماماليهابعد
1912واتفاقيةجنيفلعام1925 
مرورعامينمنتاريختوقيعها,لذلكجاءانضمامالعراقاليها).(68فيخطوة

مهمةباتجاهترصينالقاعدةالقانونيةلتحجيمتجارةالمخدراتداخلالعراقوالقضاء

عليها فيما بعد .فأصدرت في سنة  1933 ,اول قانون عراقي خاص بمكافحة
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المخدرات وحمل هذا العنوان الشامل " قانون منع زراعة قنب الحشيشة الهندي

وخشخاش االفيون رقم ( )12لسنة  1233" وهو مكون من ( )6مواد 

)(69

 ,اذ

نصت المادة االولى منه على منع زراعة قنب الحشيشة الهندي المعروف (كنابيس

ساتيفا)فيالعراق .اماالمادةالثانيةفمنعتزراعةخشخاشاالفيون (بابافرصومني

فيرم)فيالعراق .واوجبتالمادةالثالثةالتزامالسلطاتاالداريةبتنفيذتلكالمادتين.
اما المادة الرابعة فنصت على العقوبات التي يتعرض لها من يخالف تلك المادتين

منها:يعاقبمنخالفاولمرةاحكامالمادتيناالولىوالثانيةمنهذاالقانونبمبلغ
اليتجاوزالعشرةدنانيروعندالعوديعاقببالحبسلمدةالتتجاوزالثالثةاشهراو

بغرامة ال تزيد على العشرين دينا اًر اوبكلتا العقوبتين ,ويتحمل المخالف نفقات قلع

النباتاتالمذكورة,ويعاقبكلمنعلمبزراعةنباتاتالقنبوخشخشااالفيون الوارد
ذكرهما في المادتين االولى والثانية مزروعة في مكان ما ولم يبادر بأخبار اقرب
سلطةاداريةعنهفيعاقببغرامةالتتجاوزالخمسةدنانير).(12

ولكنعلينااننسجلهناانالقانون لميتطرق الىتهريبالموادالمخدرةاواالتجار
بها او تعاطيها ,اذ شملت عقوباته زراعة المخدرات فقط ولم يشر الى المخدرات

الصناعيةالتيتستخرجمنالخشخاشاواالفيون,كماانالعقوباتالتيحددتفي

القانون المذكور لم تكن عقوبة رادعة .وكان على الحكومة العراقية آنذاك االستفادة
مننصوص"اتفاقية االفيون "لعام 1923,ليكون القانون المذكوراكثروضوحاً

الً.
وقبو

علىايةحال,تكونتاالتفاقيةالجديدةموضوعالبحث,والتيانضماليهاالعراقمن

عام  1934) ,(11من سبعةفصول بأربع وثالثين مادة .اشتمل الفصل االول على

تعريفات لبعض المصطلحات العلمية ,واحتوى على نقاط لتحديد العقاقير المخدرة
ومعادالتها الكيميائية بشكل اوسع واكثر دقة مما ذكر في االتفاقيات السابقة ,كما
اضيفت مواد صناعية مخدرة جديدة لقائمة المخدرات ال مجال لذكرها 

)(12

 .ضم

الفصل الثاني مجموعة من المواد التي طالبت البلدان الموقعة عليها بأرسال تقارير
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وتخمينات حسابية وجداول لكل العقاقير المخدرة والمستخدمة محلياً ,وكذلك تقارير
عن حاجتهم لتلك العقاقير وكمياتها لألغراض الطبية .اما الفصل الثالث فتناولت

موادهتحديدوالزامالبلدانالموقعةعلىاالتفاقيةبصناعةالعقاقيرالمخدرةطبياً وفقاً
لتخميناتهاالحسابيةالمرسلةالىعصبةاالمم,واليجوززيادةذلكاالبطلبلسكرتير

عصبة االمم واللجنة الصحية .اما الفصل الرابع فحددت مواده للتصدير واالستيراد
وتجارةالعقاقيرالصناعيةوالمستحضرةومنعتايةدولةمنالقيامبذلكدون اخبار
وموافقةالسكرتيرالعاملعصبةاالممولجنةالصحةاالممية,علىانتوضعجداول

من قبل عصبة االمم عن كل دولة استخدمت العقاقير المخدرة سواء لالستهالك
الطبي ام للصناعة ام لالستيراد .وحددت مواد الفصل الخامس لمراقبة العقاقير

المصنوعةوالمستحضرةمنها .وضمالفصلالسادساحكامادارية.اماالفصلالسابع
فشملتوضيحلألحكامالعامة, وبموجباتفاقيةموضوعالبحث,يتمتطبيقالضوابط

علىجميعالمراحلبينالتصنيعواالستهالكالنهائيللعقاقيرالمصنعة.وكانتهذه
االتفاقيةبمثابةتقدمكبيرفياإلشرافالدوليعلىتجارةالمخدرات.وعلينااننالحظ

اتكانمحدوداجداً,وكذلككانتاإلمداداتالمتاحةلكل
انالتصنيعالعالميللمخدر
ً
اأنهانجحتتمامافيتطبيقها,
ها,ومنالمسلمبهعموم
بلد.فحققتاالتفاقيةأهداف
ً
ً

الحقيقةالتياكدهاالقائمينعلىعصبةاالممعندماذكروامانصه:"تمثل االتفاقية

وهاما للغاية في التعاون الدولي  ،حيث أن هذه هي المرة األولى
ًا
تطور ً
تماما ً
جديدا ً
التي تخضع فيها صناعة للتنظيم الدولي ،ويخضع هذا التصنيع في جانبه

تماما لألهداف اإلنسانية واألخالقية العليا .بفضل النظام الذي تم إنشاؤه
االقتصادي ً
بموجب هذه االتفاقية واتفاقية جنيف ،سيكون هناك في المقر الرئيسي للعصبة
تعداد مركزي لإلتجار العالمي بالمخدرات").(13

وان لم تشر الى انواع المخدرات او العقوبات
يالحظ مما تقدم , ان تلك االتفاقية 
الدولية ,لكنها ركزت على العقاقير المصنعة والمستحضرات التي تستخرج من
المخدرات والتي ذكرت اساساً في اتفاقيةالهاي واتفاقية جنيف,وركزت علىتنظيم
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وتوزيعتلكالعقاقير,وهيبذلكتكون اتفاقيةمهمةجداًفيظلالتطورالحاصل في

المجتمعاتعلىالمستوىالصناعياوالعلمي.

فرضتالتطوراتالمتسارعةوالحاصلةعلىالمخدراتوماطرأعلىانتاجهاوتجارتها

وصناعتها ايضاً ,على الحكومة العراقية االستجابة السريعة لمواكبة تلك التطورات,

كماانانضمامالعراقالىاتفاقيةمكافحةاالتجارغيرالمشروع فيالموادالمخدرة

لسنة 1936,دفعهاالىمراجعةقوانينهاالخاصةبالمخدرات). (14فبدأتمنذالعام
 1936,بصياغةقانون جديد,يعالجكلجوانبالمخدرات,فتكللتجهودهابتشريع

قانون جديدفيسنة 1938,دخلالتاريخباسم"قانون العقاقير الخطرة والمخدرة

رقم ( )11لسنة 1231"). (15الذيتكونمن()16مادة.حددتالمادةاالولىمنه
تحديداًعلمياًممتا اًزمجموعةمنالتعريفات,منها,العقاقيروالصنعوالتحويلواالتجار
وكذلك التصدير .اما المادة الثانية من القانون موضوع البحث ,فقد ذكر كل انواع

الً ذكر
المواد المخدرة بطريقة تدلعلى حرص المشرعوعظمشعوره بالمسؤولية فمث 
الفقرة (ج) من المادة المذكورة ,الحشيشة الهندية وكل ما مستخرج منها ويستحضر

منها,منقبيلالحشيشواالزراروالجراسوالجمبة).(16

اماالمادةالثانيةفأدرجتتحتعنوان"التطبيق"فأشارتالىانواعالموادالمخدرة,

اذحددتالفقرة(أ)جميعالعقاقيرفيالفصائل 1و 2و 3منالجدولالملحق

ن) ,(11اما الفقرة (ب) فحددت جميع المستحضرات سواء كانت رسميةام
بهذا القانو 
غيررسمية,ومنضمنهاالمستحضراتالمسماةعالجاتضداالفيونوالحاويةعلى
احد تلك العقاقير الوارد ذكرها في الفصائل  1و  2و  3 ,عدا العقاقير

والمستحضرات في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون التي تستثنى من وقت آلخر

بنظاممنجميعاحكامهذاالقانوناومنبعضاحكامه,ولميفتالمشرعالعراقيان

يذكرفيالفقرة(د)جميعالنباتاتاواجزاءالنباتاتالتييستخرجمنهااحدالعقاقير

المذكورةفيالفصيلة3,اماالفقرة(هـ)فحددتايةعقاقيراخرىتسريعليهااحكام
اتفاقية جنيف او (اتفاقية التحديد) وذلك بموافقة الحكومة العراقية

)(18

 .بينما شملت
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المادة الثالثة ,عمليةصنع المخدرات بالجهات والدوائر الرسمية والمحالت والمعامل
المجازةمنمديريةالصحةالعامة.واعتبرتالمادةالرابعةمنالقانون الحكومةفقط

هيالجهةالمسؤولةعناستيرادالموادالمخدرة.بالمقابلاعطىالقانونالحقللحكومة

فقطبتصديرالموادالمخدرة"المادةالخامسة").(19

فيسياقاخر,لمتسمحالمادةالسادسةمنالقانون بمرورالمخدراتعبراالراضي
العراقية اال بعد تقديم كافة الوثائق الخاصة باالستيراد والتصدير واالجازة الرسمية

بذلك.وحددتمادةاخرى"السابعة"االشخاصالذينيحقلهمحيازةالمادةالمخدرة

منقبيلاالطباءوالصيادلة.وفصلتالمواداالخرىبكيفيةالتنظيمللموادالمخدرةلدى

االطباءوالصيادلةوكذلكالعقوباتالتيتقععلىكلمنيخالفاحكامهذاالقانون,
وقدتراوحتالعقوباتبالغرامةالماليةاوبالحبسثالثةاشهر)(82.

الباسمنالقولهنا,انتهاونالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذيةآنذاككانواضحاًفي
مكافحةخطرالمخدرات,حتىانالمعارضةوقفتالىجانبالحكوماتفيمسعاها

للتصديلخطرالمخدرات,مثالً عندماقدمتالحكومة(و ازرةجميلالمدفعي)الئحة
قانون العقاقير الخطرة والمخدرة لمجلس النواب في سنة  1938 ,التي كان فيها

االستقطابواضحاً,نستالمعارضةكلخالفاتهاوسهلتاقرارالالئحةبسرعةتقدي اًر
منهاألهميةوجودهكذاقانون)(81.
صفوةالقول,انالقانون رقم()44لسنة 1938,جاءشامالً واكثرتكامالً منكل
القوانين السابقة ,خاصة ان المشرع استفاد من التطورات التي طرأت على طريقة

مكافحة المخدرات في المنطقة والعالم ,وحرصه على حماية المجتمع من مخاطرها

الكبيرة.

تبنت الجامعة العربية) (82شأنها في ذلك شأن المنظمات الدولية واالقليمية عملية

مكافحة المخدرات بعد ان اصبح انتشارها ملحوظاً بشكل فيه الكثير من الجدية ,اذ
وضعتاتفاقيةشاملةله.تكونتتلكاالتفاقيةمن 25مادة,اعتمدتاساساًعلىما

جاء في اتفاقية جنيف لسنة  1925 .اهم ما في هذه االتفاقية ,التي انضم اليها
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العراق في سنة  1952 ,احكام واضحة للمراقبة الداخلية ,فضالً عن تشديد حركة
تجارة او تهريب المخدرات خارجياً .كما نصت االتفاقية على تأسيس مكتب دائم

لشؤون المخدرات في مقر الجامعة العربية في مدينة القاهرة ,ضم ممثلين عن كل
البلدان العربية ,انيطت به مسؤولية متابعة موضوع المخدرات ومكافحتها مع رفع

تقاريرسنويةالىرئاسةاالمانةالعامةللجامعةالعربية).(83

وفياالطارنفسه,راتمنظمةاالممالمتحدةاناالتفاقياتالدوليةالتياقرتهاعصبة

االمم ,لم تعد تنسجم وطبيعة التطورات الكبيرة التي حصلت في عملية تحضير
وصناعة المخدرات وتجارتها ,لذلك اضافت العديد من االحكام التي تتعلق بالية

االستيراد والتصدير وصناعة المخدرات ,وكيفية استعمالها بما يتناسب مع ازدياد
انتشارها وخطورتها على المجتمعات البشرية .فلم تتوان الحكومة العراقية في وضع

البروتكولالخاصبهذهالتعديالتموضعالتنفيذوتمذلكفيعام1952)(84.

اءماتقدم,وجدتو ازرةالداخليةوالجهاتالمختصة فيالعراق انالعقوباتالتي

از

فرضها قانون العقاقير الخطرة والمخدرة لسنة  1938 ,غير كافية فعملت على
تغليظها ,اذ نص قانون التعديل الذي صدر في سنة  1955 ,على ان تكون
العقوباتفيالمادةالثالثةعشرالمعدلة(الجديدة),هيانيعاقبالمخالفألحكام

هذاالقانون بغرامةتصلالىااللفدينار,اوالحبسمدةالتقلعنستةاشهروال

تزيدعلىخمسسنوات). (85

يالحظانجوهرالتعديلهومادةالعقوباتوماتمتعديلهعنقانون العقوباتلعام

,وهوزيادةالغرامةالماليةبمقدار15دينا اًر,وزيادةعقوبةالسجنمنثالث
1938 

اشهرالىستةاشهروالتقلعنخمسسنوات,وهذاالتعديليعدمهمجداًوجاءفي
وقته.

مساعي الحكومات العراقية المتعاقبة في مكافحة المخدرات:

علينااوالً اننثبتهناحقيقةفيغايةاالهميةبالنسبةلبحثناهذا,وهي,انقضية
المخدرات كانت غير معروفة لدى المجتمع العراقي ,ولم يعرف تعاطيها اال على
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نطاقمحدودجداً ,حتىانالدولةالعثمانيةلمترىحاجة إلصدارتشريعاتخاصة
بمكافحتها ,كما ان مزاج الشعب العراقي عموماً آنذاك كان رافضاً بشكل عام
للمخدرات بأنواعها المختلفة .الموضوع الذي كان للدكتور علي الوردي ,مفخرة علم

االجتماعالعربي,راياًفيتعليله,اذاكدمانصه:

"مما يلفت النظر ان االفيون والحشيش وغيرها من المخدرات لم
ينتشر استعمالها في العراق على نطاق واسع ،وال يزال الخمر هو

المشروب المحبب الى قلوب اهل المدن العراقية ،ان االفيون
منتشر انتشا اًر واسعاً في ايران ،وقد بدأ يتنقل الى العراق منذ عهد
بعيد ،عن طريق االيرانيين الذين يأتون الى العراق للزيارة او

السكن ولكن العراقيين لم يألفوه ولم يميلوا الى تعاطيه اال في

نطاق محدود جداً الشائع بين العراقيين ان االفيون يقلل (الغيرة)
ويضعف الرجولة والظاهر ان هذا كان من اهم االسباب في قلة

ميلهم اليه .فهم يريدون شيئاً يقوي من رجولتهم ال يضعفها.

ولعلهم قد وجدوا في الخمر مطلبهم").(86

اضف الى ذلك ,كان المجتمع العراقي الحضري والريفي مجتمعاً محافظاً وبسيطاً,
وكان انفتاحه على العالم محدوداً .لكن االمر تغير مع مرور الوقت وتطور الحياة

االقتصادية واالجتماعية ومما افرزته من مشكالت ,اخذ البعض يقبل على بعض

المخدراتالبسيطة.

والمالحظانالصحفالعراقية تابعتموضوعالمخدراتوحرصتعلىنشركلما
يتعلقبها.فقدذكرتجريدة"العالمالعربي"عام1925,فيمقالةلهاكانعنوانها

"كيف يهرب الحشيش الى العراق "أوضحتفيهانمديريةالتحقيقاتالجنائيةفي
البصرةاكتشفتوصولخمسةمنالهنوديدعون زيارةاالماكنالمقدسة فيالعراق,
وبعدقياماحدالمخبرينبالتعاملمعهملشراءالحشيشةبغيةكشفهموجدانهميملكون

خمسةصفائحمخبأةفيمكاناليعرفهسواهمواتفقمعهمعلىشراءصفيحةواحدة,

 | 1111العدد الثامن والعشرون

االساس القانوني لتصدي حكومات العهد الملكي في العراق للمخدرات  1958 – 1921دراسة
تاريخية

وتعهدلهمببيعبقيةالصفائحبشكلسري,وتماالتفاقعلىذلك,فذهبالمخبروابلغ

مدير التحقيقات  وتم اعتقالهم في محل سكنهم في خان بسوق الشيوخ في العشار,
وعندالتحقيقمعهموجدانهميخبئون الحشيشةفياحدالمحالوتمتمصادرتهاثم
توجهواالىمكان اخر وعثروا على مادةالحشيشةفي علب صغيرةمخبأة بصفائح

زيتالسمسمالكبيرةالتيجلبوهامعهم,وهوماصعبعلىرجالالكمارككشفهم,

ويقدرمقدارمادةالحشيشةالتيعثرعليها44)(81رطالًمنالحشيشقدرتقيمتها

حينذاكبستينالف روبية).(88

تبدوالمعلوماتالتيذكرهاعليجودتااليوبي ,رئيسالوزراءاالسبقفيمذكراته

مهمةفيذلكالسياق,اذأشارالىانهعندماكانمتصرفاًللواءكربالءفيمنتصف

العشرينيات الحظ تعاطي البعض لألفيون ,وان بيعه في بعض المقاهي والمحال
التجارية كان طبيعياً ,فعمل بحكم مسؤوليته على محاربة تلك الظاهرة بشكل هادئ

دون ايةعوائق,سيماانلواءكربالءكاناليوجدفيهايمسؤولاداريبريطاني,
ممااعطىلق ارراتهطابعالسرعةوالفعالية).(89

كمانشرتجريدة"االستقالل"فيايار 1933,خب اًرعنقيامالسلطاتالحكومية

بإلقاءالقبض علىالمواطن حسنطالب,وهومنسكنةالكاظميةوبحوزتهكميةمن

االفيون المهربوبعضاالدواتالتيتستعمللشربالترياك).(92والمهمبالنسبةلنا

انالجريدةالمذكورةاعربتبعديومينمنذلكعناسفهامنعدمقيامالحكومةبمنع

زراعة الحشيشة ,على الرغم من اصدراها قانوناً) (91بمنع زراعته في البساتين,
وطالبت الجريدة في ختام مقالها بضرورة التفات الحكومة ,الى ذلك الموضوع الن

هنالكبعضاالشخاصيزرعونالحشيشةفيالبساتينالصغيرة).(92

وممالهدالالته,ان عملياتالتهريبللمخدراتكانتمستمرةبينحينواخر ,وذلك

ماجعلجريدة  "االستقالل"تركزعليهحينيقعبينيديهاايخبرعنموضوع

المخدراتفلمتكنتتوانىعننشرهلتنبهالمجتمعوالسلطاتالىخطورةالموضوع.

ففيالعشرينمنتموز 1933,نشرتالجريدةعنقيامالشرطةبمداهمةدارسكن
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المدعوحسنالسالم,فيبغدادوبحوزتهكميةكبيرةمناالفيون المهربتقدربحوالي
 13كيلو و  322غرام  ,وصفتها الجريدة عنها بأنها اكبر كمية من المخدرات

صدرتالىالعراقفيحينها) (93.كماالقتالسلطاتالمختصةفيكركوكالقبض
على احد مهربي المخدرات عام  ,1941وتمت مصادرة المواد والحكم عليه وفق

القانون) .(94وبالرغم من انكار المتهمين بانهما يحمالن الحشيشة اال ان ضابط
التحقيقارسلالحبوبالىمديريةالمعهدالكيماويالذيكانبإدارةاالخصائي( C.

. (95))F. M. Fred

فيالسياقذاته,نشرتجريدة"صوتاالحرار"فيعددهاالصادرفيالثانيعشر

منكانون الثاني 1941,خب اًر عنقيامالسلطاتالجمركيةفيمنطقةالسيبةفي
البصرةبالقبضعلىاحدمهربيالمخدراتوالذيكانيحاولادخالتلكالمخدرات

البالغةاثناعشركيلوغرامونصفالكيلومنمادةالحشيشةالمخدرة).(96

ومن جانبها كشفت جريدة " الجبل " في عام  1953 ,معلومات مهمة عن القاء

القبضعلىتاجرمخدراتفيالبصرةيدعىسعيدحميدعلي,وقامتبإلقاءالقبض
عليه وبحوزته كمية من االفيون ,مع مجموعة من االشخاص الذين كانوا يتعاطون

المخدرات)(91.

يتبين لنا مما تقدم ,ان تضاعف عمليات تعاطي المخدرات واالتجار بها خالل

السنوات االخيرة من العهد الملكي ,ادى الى ,أن ت ارجع الحكومة العراقية القانون

المعمولبهوهوقانون العقاقيرالخطرةوالمخدرةلسنة 1938,فقامتبتعديل المادة

( )13في عام  1955وتشديد العقوبة .اال انها لم ترقى الى مستوى الخطر الذي
يشكله موضوع المخدرات وتأثيراته االجتماعية المختلفة خاصة ان العديد من

المتعاطين  وصلوا الى حالة االدمان ,مما يعني من بين ما يعني خطورة تأثير
المخدراتالعلىاالفرادفقطوانما,علىعمومالمجتمعالعراقي.

الخاتمة:
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تسمحلناالمعلوماتوالحقائقالواردةفيهذاالبحثالمتواضعبالقول,بأنالعراقفي
العهدالملكي ظل وألسباباجتماعية,ووجودروادع قانونيةمعينة,وقيامالحكومات
عال بالمسؤولية ,اذ كانت سباقة ال الى تبني االتفاقيات الدولية
بواجباتها بشعور ً
الخاصة بمكافحة المخدرات فقط وانما ,الى ترجمتها على شكل تشريعات وقوانين

واضحة,فضالً عنرغبتهاالكبيرةفيتطبيقهادون هوادة.ظلفيمأمنتقريباً من

تأثيراتالمخدراتواخطارها.كمادأبتالحكوماتالعراقيةعلىمتابعةكلمايتعلق
بالمخدراتعالمياً,واستعدادهالمواكبةكلمايتطلبه موضوعمكافحةالمخدراتمن

تشريعاتجديدةاوتعديلالنافذمنها,وذلكتحقيقاًألهدافهاالكبيرةفيحمايةالشعب

العراقيمنهذهاآلفةالخطيرة.مماساعدهافينجاحمهمتهاانالشعبالعراقيظل
ينظربازدراءلموضوعالمخدراتولميستسغاالدمانعليها,ماعدانفرقليلمنهقبل

تعاطيبعضاالنواعالبسيطةمنالمخدرات.فالعجبانتخلوصفحاتالجرائدمن

اخبارالمخدراتوالمتعاطيناالماقلوندر.
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()11الموسوعةالعربيةالميسرة,المصدرالسابق,ص3268.
()18دمحمعبدالحميدزكي,المصدرالسابق,ص11.

(19) H. J. ANSLINGER AND WILLIAM F. TOMPKINS, THE TRAFFIC
IN NARCOTICS, United States Of America, 1953 ,P. 2-14.

( )22عبدالوهاب عبدالرزاق ,المصدر السابق  ,ص 12 .ومما تجدر االشارة اليه ان االفيون
هاألنهاخارجنطاقالبحثولالطالععليهاينظر:

يستخرجمنهعناصرطبيةكثيرةاليمكنناذكر
الحكومة العراقية,و ازرة العدل,مجموعة القوانينواالنظمة لعام 1938 ,مطبعة الحكومة ,بغداد,

,1939ص328-318.
)21(The New Encyclopaedia Britannica , OP, Cit , P. 967 .

( )22اطلق العرب تسمية الحشيشة وهي تسمية شعبية لكون نبات القنب نبات بري معروف
بشجيراتهقصيرةالسيقانفتبدواكالحشيشالذيينموفيالبرية.

()23عبدالعزيزصفوت,المخدراتآفةاجتماعيةفيالمجتمعالعربي,االمانةالعامةلدائرةالشؤون
االجتماعيةوالصحية,دارالهناللطباعةوالنشر,1915,ص12-11.
()24عبدالوهابعبدالرزاق,المصدرالسابق,ص13.

()25عبدالعزيزصفوت,المصدرالسابق,ص13؛"الوقائعالعراقية",العدد1248,8ايار
1933.
()26صباحكرمشعبان,جرائمالمخدراتفيالعراقدراسةمقارنة,رسالةماجستير,غيرمنشورة,

كليةالقانون,جامعةبغداد,,1911ص11.

(21) H. J. ANSLINGER AND WILLIAM F. TOMPKINS, OP, Cit , P.

16.

()28عبدالوهابعبدالرزاق,المصدرالسابق,ص13.
( )29المصدرنفسه,ص14.
()32صباحكرمشعبان,المصدرالسابق,ص11.

()31المصدرنفسه,ص.14

()32دمحمعبدالحميدزكي,المصدرالسابق,ص15.
()33عبدالوهابعبدالرزاق,المصدرالسابق,ص15.
()34دمحمعبدالحميدزكي,المصدرالسابق,ص16.
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()35الهيبيز(:)Hippiesظاهرةاجتماعيةكانتباألصلحركةشبابيةنشأتفيالوالياتالمتحدة
االمريكيةفيستينياتوسبعينياتالقرن العشرينثمانتشرتفيباقيالدولالغربيةوبعضبلدان

شرق اسيا .ظهرتفيالبدءبيناالوساطالطالبيةفيالجامعاتكظاهرةاحتجاجوتمردعلىقيادة
الكبارومظاهرالحياةالماديةوالنفعية,فقامبعضهمبالتمردعلىتلكالقيم.وسرعانماقاموابرفض
التقاليدوانماطالحياةفيالمجتمع,محاولينايجادنمطجديدلحياتهم.ميزواانفسهمبإطالةالشعر
ولبس المالبس الملونة المهلهلةوالفضفاضة والتجول والتنقل على هواهم تاركين اهلهم ,حتى انهم

اتخذوا لهم شعار خاص بهم .وجدت هذه المجموعات من الشباب في االروقة التي تكثر فيها

المخدراتوالجنسوالموسيقى.استخدماغلبالمنتمينللهيبيزمخدراتمننوعالماريجواناوحبوب
 LCD المخدرةوغيرهامنالعقاقيرالمخدرة,ويعتبراالبالروحيلهذهالحركةهو(ألنغينسبرغ)
وهوشاعرمعروفولهكتاباتفيهذاالمجال,ينظر:"تاتو",جريدةالكترونية,العدد98,11

حزيران2219.

()36عبدالوهابعبدالرزاق,المصدرالسابق,ص.15
()31دمحمعبدالحميدزكي,المصدرالسابق,ص16.
) (38الدول التي حضرت المؤتمر ودوراته ( الواليات المتحدة االمريكية -الصين -فرنسا-

بريطانيا -ايطاليا -اليابان -هولندا -ايران -البرتغال -روسيا -سيام -المانيا ) .وبعد انتهاء
المؤتمرينوتوقيعهمالبروتكولالنهائيانضمتالعديدمنالدولاالخرى,ينظر:ينظر :دارالكتب
والوثائق الوطنية ,البالط الملكي ,مقررات مجلس الوزراء  1923–  1923 ,رقم الملفة  311,
تسلسل الملفة  2431 ,و 12ص 24 .مما تجدر االشارة اليه اننا سنرمز لدار الكتب والوثائق
الوطنيةبالرمز(د.ك.و.و.,).

(39) H. J. ANSLINGER AND WILLIAM F. TOMPKINS, OP, Cit , P.

28.
()42شاركتفيذلكالمؤتمر 31دولة,لالطالععلىتلكالدولينظر:د.ك.و.و,.البالط
الملكي,مقرراتمجلسالوزراء1923–1923,رقمالملفة311,تسلسلالملفة,2431و-5

11ص19-1.

( )41لالطالع على تلك الدول التي انضمت الى اتفاقية االفيون ينظر :د .ك .و .و ,.البالط
الملكي ,مقررات مجلس الوزراء  1923–  1923 ,رقم الملفة  311 ,تسلسل الملفة  2431,
و11-12ص-2425.
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(42)H. J. ANSLINGER AND WILLIAM F. TOMPKINS, OP, Cit , P. 31

.

()43"االستقالل",(جريدة),بغداد,العدد 528و 532,الصادرانفي 22و 24كانون االول
1924.
()44عبدالعزيزصفوت,المصدرالسابق,ص1.

()45"االستقالل",(جريدة),بغداد,العدد 528و 532,الصادرانفي 22و 24كانون االول
1924.

()46عبدالعزيزصفوت,المصدرالسابق,ص1.
()41"الزوراء",جريدة,السنةالخامسة,11تشرينالثاني1889.
()48ويليامرينمارشال:ولدعام 1865فيمدينةدورهام,تخرجمنالكليةالعسكريةالملكيةفي
ساندهيرست.شاركفيحروبعدةوفيعام1922حصلعلىرتبةمقدمووضعاسمهفيقائمة

الشرف.شغلمنصبقائدالكتيبةاالولىخاللالحربالعالميةاالولى,وفيعام1915تماختياره
لقيادةاللواء81منالفرقة29خاللالبعثةالىجاليبوليوالتيحصلخاللهاعلىرتبةلواء,وفيما
بعدتمارسالهمعالفيلقالثالثعلىجبهةبالدالنهرين,اذشاركفيالسيطرةعلىالكوتوالعمارة

وبغدادعام 1911.ثمتسلمقيادةالقواتالبريطانيةفي 5تشرينالثاني 1911العراقبعدوفاة
الجنرالستانليمود,تمكنمنالسيطرةعلىالموصلوعقداالتفاقمعالعثمانيينالستسالمهم.عاد
الى الهند وبقي هناك حتى عام  1923 .حصل على جوائز واوسمة تكريمية عدة .توفي عام
1939ينظر:
 F. B. Maurice, Sir William Raine Marshall 1865-1939, revised by: Roger
T. Stearn, Oxford University press, 2008 ..

()49وثيقةمنشورةفيموقعالكترونيعثرعليهاالباحث صادرةبتوقيعمنقائدالحملةالبريطانية
فيالعراقعام.1918
()52وثيقةعثرعليهاالباحثصادرةمنقائدالحملةالبريطانيةفيالعراقعام1918.

( )51الحرب العالمية االولى :هي حرب عالمية عصفت بالعالم بدأت عام  1914وانتهت عام
 1918ألسبابكثيرةومتشعبةمنهاازماتسياسيةواقتصاديةوعسكرية.لكنالش اررةالتياشعلتها
هي مسالة اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فردينالد .جمعت جميع القوى العظمى االقتصادية في
تحالفين متعارضين هما ,قوات الحلفاء (الوفاق)وهمبريطانياوايرلنداوفرنساوروسيا ,وقوات دول

(المركز)وهم المانياوالنمسا والدولة العثمانيةوبلغاريا.وخالل الحرب دخلت كثير من الدول الى
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جانبالطرفينوتبدلتالمواقفوابرزالدولالتياثرتعلىمسرحاالحداثهيالوالياتالمتحدة

عبدالوهاب الكيالي,

االمريكية .كان االنتصار فيها لدول الوفاق ,للمزيد من التفاصيل ينظر:
موسوعة السياسية ,الجزء الثاني ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,بيروت , ,1985ص-198
221.

( )52مؤتمر الصلح :كان اجتماعاً للحلفاء المنتصرين في الحرب ,عقد في فرنسا وتحديداً في
باريسفيقصرفرساي,افتتحالمؤتمراعمالهفي 18كانون الثاني 1919,وبحضور 32وفداً,
شهدخالفاتوتناقضاتكثيرةسيمامنقبلالرئيساالمريكيالذياصرانتكون نقاطهاالربعة
عشرة هي االساس الذي يقام عليه مؤتمر الصلح ,كذلك مشكلة االراضي الفرنسية التي اخذتها
المانيا خالل الحرب ,وايضاً التعويضات المالية على المانيا .ومسالة تقسيم ممتلكات الدولة

العثمانية .وبالنتيجة تم تقديم التنازالت من قبل البعض .تمخض عن المؤتمر معاهدات واتفاقيات

عدة ابرزها توقيع معاهدة فرساي في  28حزيران  ,1919للمزيد من= =التفاصيل ينظر :عمر
عبدالعزيز عمر ,تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر  1919-1815 ,الطبعة االولى ,دار المعرفة
الجامعية,القاهرة,2222,ص392-212.
()53بيرسيزكرياكوكس:ولدفيبريطانيافي 1864وتلقىتعليمةاالولىفيمدرسةهارو,ثم
التحقبكليةساندهيرستالعسكريةفتخرجمنهابرتبةمالزم,التحقبعدتخرجهبجيشحكومةالهند,

وقدكلفبمهامسياسيةفيالصومالومسقط,وفيسنة1914عينوزيرالخارجيةحكومةالهند
 ,التحق بالحملة البريطانية على العراق ,وظل فيه كرئيس للدائرة السياسية حتى سنة  ,1918إذ
انتدب للعمل فيطهران بصفةوزير مفوض  ,ثم عاد الى العراق في تشرين اول  1922بصفة
مندوبسامي,وبقىفيهحتىاحالتهعلىالتقاعدفيسنة1923,للمزيدمنالتفاصيلينظر:

منتهىعذابذويب,يرسىكوكسودورةفيالسياسيةالعراقية 1923-1864,رسالةماجستير,

غير منشورة ,كلية اآلداب -جامعة بغداد  ,1994؛ عباس خضير عباس ,برسي كوكس ودوره
بالسياسةالبريطانيةفيالخليجوالجزيرةالعربية 1899–  1915 ,رسالةماجستير,غيرمنشورة,
كليةالتربية-الجامعةالمستنصرية,2229.

()54مماتجدراالشارةاليه,انالعراقلميكنعضوافيعصبةاالمموكانتو ازرةالمستعمرات
البريطانيةهيمنيمثلالعراقفيها,علىاعتبارانالعراقواقعتحتاالنتدابالبريطاني.
()55ينظر:د.ك.و.و,.البالطالملكي,مقرراتمجلسالوزراء 1923–  1923,رقمالملفة
,311تسلسلالملفة2431,الكتابالمرقمBO/ 60و1-5ص9-1.
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()56المصدرنفسه,كتابو ازرةالداخليةالمرقم1/2/1132وكتابمديريةالصحةالعامةالمرقم
811,و12ص34.

()51د.ك.و.و,.البالطالملكي,مقرراتمجلسالوزراء1923–1923,رقمالملفة311,
تسلسلالملفة,2431كتابو ازرةالداخليةالمرقم1/2/1132وكتابمديريةالصحةالعامةالمرقم
811,,و16-12-8ص36-34-36.
()58د.ك.و.و,.البالطالملكي,مقرراتمجلسالوزراء1923–1923,رقمالملفة311,

تسلسلالملفة,2431و8ص36.

()59لالطالععلىنصالقانون والملحقالخاصبالموادالسامةينظر:محاضرجلساتمجلس
النواب,الدورةاالنتخابيةالثانيةعشرة,االجتماعاالعتياديلسنة 1952,الجلسةالثالثةوالعشرين

المنعقدةبتاريخ 15اذار 1951,ص 361-358.علماانهذاالقانون تمتعديلهعام1944

والغاءهعام1951.

()62 استمرتالسلطاتالمختصةبمتابعةكلمايمتللموادالمخدرةبصلة,اذاصدرتالحكومة
العراقية عام  ,1926بياناً برقم  636ملحقاً بالقانون ومستنداً للمادة ( )14الفقرة (ج) منه ,ويعد
البياناضافةجديدةلماقدترتبمنتطورفيالمستحضراتالصناعيةللعقاقيرالمخدرةوتضمن

البيان ( )12مادة الحقت بالقانون المذكور تتضمن منع االشتغال او صناعة وانتاج واستيراد
وتصدير العقاقير المخدرة اال بعد استحصال الموافقات الرسمية .وفي عام  1928اجري التعديل

الثاني للقانون بعد ان اضيفت مواد جديدة مستحضرة من االفيون دخلت ضمن الممنوعات ايضاً
والغي عام  1951بموجب صدور قانون مزاولة مهنة الصيدلة .لالطالع على نص القانون
والتعديالت ينظر :" الوقائع العرقية "  ,العدد  446 , 21حزيران  1926؛ " الوقائع العرقية ",
العدد121,19تشرينالثاني1928.

()61"العالمالعربي",(جريدة),بغداد,العدد26,25نيسان1924.
()62"العالمالعربي",(جريدة),بغداد,العدد195,9تشرينالثاني1924.
()63عصبةاالمم:(:)League Of Nationsاسستهاالدولالمنتصرةفيمؤتمرالصلح,وهي

تنظيمدوليلميسبقلهمثيلفيتاريخالبشرية.وبسببالكوارثالتيسببتهاالحربالعالميةاالولى
اندفعتمعظمدولالعالمالىالعملعلىايجادمنظماتتمكنهامنحلالمنازعاتالدوليةسلمياً.

وقدتلقى رئيس جمهورية الواليات المتحدة االمريكية هذه الفكرةوجعلهاواحدة من بنوده" االربعة
عشر"فيمؤتمرالصلح,شكلالمؤتمرلجنةخاصةبرئاسةالرئيساالمريكيولسن,وقدادخل

الميثاقبعدذلككجزءاساسلجميعمعاهداتالصلحالتيعقدتمعالدولالمندحرةفيالحرب.
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خرجت الى حيز الوجود في  12كانون الثاني  ,1922للمزيد من التفاصيل عن عصبة االمم
وميثاقها ينظر :صادق حسن السوداني ,صفحات من تاريخ عصبة االمم ,الطبعة االولى ,دار

الجواهري,2213.
(64) H. J. ANSLINGER AND WILLIAM F. TOMPKINS, Op, Cit , P.
33.
( )65عبدالعزيز صفوت ,المصدر السابق ,ص 9-8؛ صالح جبار عبود القريشي ,المصدر
السابق,ص41.

()66"الوقائعالعراقية",العدد923,11كانوناالول1932.
()61عبدالعزيزصفوت,المصدرالسابق,ص42.
( )68محاضر جلسات مجلس النواب ,الدورة االنتخابية الرابعة ,االجتماع االعتيادي  1933,

الجلسةالرابعةالمنعقدةبتاريخ 13كانون االول 1933,ص 11-16؛"الوقائعالعراقية",العدد

1331,1شباط.1934
()69محاضرجلساتمجلساالعيان,االجتماعغيراالعتياديلسنة 1938,الجلسةالسابعة
المنعقدة بتاريخ  29نيسان  1933 ,ص 45-42؛ " الوقائع العراقية " ,العدد  1248 , 8ايار

1933.

( )12محاضر جلسات مجلس االعيان ,االجتماع غير االعتيادي لسنة  ,1933الجلسة السابعة
المنعقدةبتاريخ 29نيسان 1933,ص 43-42؛"الوقائعالعراقية",العدد 1248, 8ايار
1933.

()11نظمتاتفاقيةعام1931فيجنيفوفقالقانونالعراقيتحتالرقم()3لسنة1934ينظر:
صباحكرمشعبان,المصدرالسابق,ص81.

()12ينظربذلكالشأن:و ازرةالداخلية,مديريةالصحةالعامة,مجموعةقانونانضمامالعراقالى
اتفاقية االفيون الدولية مع قانون االجزاء الخطرة والمخدرة والبيانات واالعالنات الصادرة في هذا
الصدد,مطبعةالحكومة,بغداد,1939,ص6-5.

(13) H. J. ANSLINGER AND WILLIAM F. TOMPKINS, Op, Cit , P.

27-36 .
()14صباحكرمشعبان,المصدرالسابق,ص94..
( )15محاضر جلسات مجلس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  1935 ,الجلسة السادسة

والعشرين المنعقدة بتاريخ  1كانون االول  1936 ,ص -421 411؛ محاضر جلسات مجلس
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النواب,االجتماعاالعتياديلسنة,1931الجلسةالثالثةوالعشرينالمنعقدةبتاريخ32اذار1938

 ,ص 262-253؛ محاضر جلسات مجلس االعيان ,االجتماع االعتيادي الثاني عشر  لسنة
,1938الجلسةالثالثةعشرةالمنعقدةبتاريخ1نيسان1938,ص.129-124
( )16محاضرجلساتمجلساالعيان,االجتماعاالعتياديالثانيعشرلسنة 1938,الجلسة
الثالثةعشرةالمنعقدةبتاريخ1نيسان1938,ص. 129-124
( )11ضمت الفصيلة االولى (المورفين -المورفين الدياسيتيلي وامالحه -الكوكائين وامالحه-

الديهاد روهادرو اوكسيكو ديثنون وامالحه -االيكونين والثيبائين وامالحهما) امام الفصيلة الثانية
فضمت (الميثيلمورفين والكودئين وااليثيلمورفين والديونين وامالحهما) اما الفصيلة الثالثة فضمت

(االفيون الخاموامالحه -االفيون الطبيومستخلصاته -المورفينشبهالقلوي -المورفينالدياسيتيلي
او الهروئين -ورق الكوكا وانواعها -الكوكائين -الكوكائين الخام -االيكونين -الحشيشة الهندية

المسماة كنابس ساتيفا) ,لالطالع على الملحق بشكل تفصيلي ورموز ومعادالت المركبات

ومستخلصاتها ينظر :الحكومة العراقية ,و ازرة العدل ,مجموعة القوانين واالنظمة لسنة  1938,
مطبعةالحكومة,بغداد,1939,ص328-318.
()18و ازرةالداخلية,المصدرالسابق,ص45.

()19محاضرجلساتمجلساالعيان,االجتماعاالعتياديالثانيعشرلسنة 1938,الجلسة
الثالثةعشرةالمنعقدةبتاريخ1نيسان,1938ص-129132.
()82المصدرنفسه,ص131-132.
()81للتفصيلينظر:محاضرجلساتمجلسالنواب,االجتماعاالعتياديلسنة,1931الجلسة
الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ  32اذار  1938 ,ص 262-253؛ محاضر جلسات مجلس
االعيان,االجتماعاالعتياديالثانيعشرلسنة,1938الجلسةالثالثةعشرةالمنعقدةبتاريخ1

نيسان1938,ص..129-124
( )82الجامعة العربية :هي منظمة دولية إقليمية تأسست في  22أذار  ,1945ضمت ( العراق

ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق األردن ) .الهدف منها تحقيق
التعاون العربيفيالشؤون السياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية,للمزيدمنالتفاصيلينظر:

احمدطربين,تاريخالمشرقالعربيالمعاصر,الطبعةالثانية,دمشق,1986,ص625-618.؛
زهراء عبد العزيز سعيد ,دور العراق السياسي في جامعة الدول العربية  ,1968-1958رسالة
ماجستير,غيرمنشورة,كليةاآلداب,جامعةبغداد,,2221ص9-5.

()83عبدالعزيزصفوت,المصدرالسابق,ص64-46.
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االساس القانوني لتصدي حكومات العهد الملكي في العراق للمخدرات  1958 – 1921دراسة
تاريخية
()84"الوقائعالعراقية",العدد665,21نيسان1962.

()85"الوقائعالعراقية",العدد3642,14حزيران1955.
( )86علي الوردي ,دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ,الطبعة الثانية ,المكتبة الحيدرية ,قم,
,1996ص.322-319
()81تختلفقيمةالرطلباختالفالبلدانفالرطلعندالبغداديينيساوي 428غرام,اوهوما
ينقص عن نصف كيلو غرام ,للمزيد من التفاصيل ينظر :مختار دمحم إيذو ,وزن الرطل ,مقالة
الكترونيةمنشورةفيموقع"تعلمالعربية",3تموز2219.

( )88ما يقارب اربعمائة دينار وستمائة وخمسة عشر فلساً .ينظر :" العالم العربي " ,(جريدة),

بغداد,العدد325,22اذار1925.

()89عليجودت,المصدرالسابق,ص194.

()92"االستقالل",(جريدة),بغداد,العدد1881,11ايار1933.
()91تناولناذلكالقانونفيالمبحثالثاني.

()92"االستقالل",(جريدة),بغداد,العدد1888,13ايار1933.
()93"االستقالل",(جريدة),بغداد,العدد1946,22تموز1933.

( )94د .ك .و .و ,.الوحدة الوثائقية,و ازرة العدل ,رقم الملفة  696 ,التسلسل  32129311,
محكمةجزاء.1941
()95استمرفيادارةالمعهدحتىعام1962,اذتولىادارتهاالخصائياحمدجواد,ينظر:د.
ك .و .و ,.الوحدة الوثائقية ,و ازرة العدل ,رقم الملفة  2 ,تسلسل الملفة  42129323 ,عقاقير
ومخدرات 1962,و 21ص 24؛د.ك.و.و,.و ازرةالعدل,رقمالملفة 151,تسلسلالملفة
,42129323مخدرات1962-1962.

()96"صوتاالحرار",(جريدة),بغداد,العدد,16612كانونالثاني1941.
()91"الجبل",(جريدة),بغداد,العدد1,2تموز1953.
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