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Abstract
Since the establishment of Iraqi state Mosul suffered from
contraband sequences which as time passed exacerbated. This paper is
dedicated to study the most important reasons of the contraband ,the
routes that smugglers depend upon in transport their smuggled goods plus
the most important goods which smuggled through the common borders
between Mosul Liwa and Syria during the period (1921-1968).
The paper falls into an introduction and three sections. The first
section deals with the contraband since the establishment of Iraq state
until 1939. The second section tackles the contraband from the beginning
of the second world war until 1958. Whereas the third section handles the
contraband during the first republican reign (1958 – 1968).

:ممخص البحث

عانت الموصؿ منذ تأسيس الدولة العراقية مف ويالت تفشي ظاىرة التيريب اؿتي أخذت

 وقد جاء ىذا البحث لموقوؼ عمى أىـ أسباب ىذه الظاىرة والمسالؾ التي. تتفاقـ بمرور الزمف
ال عف أىـ السمع الميربة إلى سوريا مف المناطؽ الحدودية المشتركة بيف
ً يتخذىا الميربوف ف
.)1968 -1921( لواء الموصؿ والمناطؽ السورية المقابمة خالؿ الفترة
 تناوؿ المبحث األوؿ التيريب منذ تأسيس.

ينقسـ البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث

 أما المبحث الثاني انو عالج التيريب منذ بداية الحرب العالمية،1939 الدولة العراقية حتى سنة

-1958  ي حيف تناوؿ المبحث الثالث التيريب ي العيد الجميوري،1958 الثانية حتى سنة

.1968
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المقدمة:

ماىية التيريب  :نقصد بمصطمح اؿتيريب إدخاؿ أو إخراج السمع والبفائع بطرؽ سرية
وغير شرعية عبر حدو د دولتيف أو أكثر تفصميا حدود مشتركة  ،سواء عف طريؽ المراكز
كي أـ عبر الحدود  ،ويقوـ بيا رد أو مجموعة أ راد أو دوؿ ة أو مجموعة دوؿ لتحقيؽ
الكمر ة
مصالح سياسية أو اقتصاد ية أو اجتماعية أو ثقا ية  .ويؤدي التيريب ي الغالب إلى ىدر أمواؿ
الدوؿ وتدمير اقتصادياتيا لذلؾ ال توجد د ولة ي العالـ إال وتحارب ىذه الظاىرة وتحاوؿ الحد
مف تأثيرىا الستحالة القفاء عمييا بشكؿ نيائي والسيما ي الدوؿ التي تتمتع بحدود برية شاسعة
مع دولة أو عدة دوؿ متجاورة وال تفصميا حواجز أو عوائؽ طبيعية .
التيريب عمى الحدود بيف الموصؿ والمناطؽ
تناوؿ البحث بالدراسة والتتبع ظاىرة
منذ بداية العيد الممكي وحتى سنة
السورية التي تمتد حدودىا بمحاذاة حدود لواء الموصؿ
 .1968وقد عانى االقتصاد العراقي مف ويالت انتشار ظاىرة التيريب الذي امتاز بكونو تيريباً
ذا أىداؼ اقتصادية واجتماعية بحتة لتركيزه عمى السمع والبفائع التي تحقؽ مردودا اقتصاديا
الجانب اال جتماعي-
كبي ار خالؿ مدة قصيرة مف الزمف وكذلؾ عمى البفائع والسمع ذات
االقتصادي ولذلؾ كاف ؿلتيريب أثار وخيمة عمى االقتصاد العراقي الف التيريب خالؿ الفترة
( )1968-1921بوصفو نتيجة منطقية قد أدى إلى انخفاض إيرادات الرسوـ التي تتقافاىا
الحكوـ ة عف السمع والبفائع الخافعة لمرسوـ الكمركية ،كما ألحؽ أفرارًا بمصالح التجار حيث
إف الميربيف ُيدخموف بفائع مماثمة لبفائع التجار ويبيعونيا ي السوؽ ا لمحمي بأسعار تقؿ عف
أسعار بفائع التجار المرسمة.
تعداف
و ي ترة العيد العثماني لـ يكف ىنا ؾ تيريب بيف الموصؿ والشاـ لكوف المنطقتيف ُ
واليات عثمانية ،إال انو ظيرت حاالت تيريب نادرة مثال عندما خشيت الدولة العثمانية عمى
منعت تصديرىا إلى اليند مدة أربع سنوات ابتداء مف سنة 1870
الخيوؿ العراقية مف االنقراض ؼ
– بالد
وقد أدى ىذا القرار إلى تنشيط حركة تيريب الخيوؿ إلى اليند عف طريؽ الموصؿ
الشاـ(.)1
وعند احتالؿ بريطانيا لمموصؿ سنة  1918أصبح ىنا ؾ اىتماـ بشؤو ف الكمارؾ السيما
بعد تأسيس دائرة لمكمارؾ ي بغداد سنة  1919التي كاف يرأسيا مدير عاـ عينت سمطات
االحتالؿ ي الموصؿ نائب مدير كمرؾ بريطاني لجباية الرسوـ عف السمع المستوردة مف سوريا
وتركيا ( ،)2و ي ىذه الفترة كاف األمف ي دير الزور وكثير مف المناطؽ الحدودية بيف الموصؿ
والشاـ غير مستقر لقياـ األعراب ي تمؾ المناطؽ بقطع اؿطرؽ التجارية(.)3
() 1

محمد عصفور سميماف ،العراؽ ي عيد مدحت باشا  1289-1286ى1872-1869-ـ ،رسالة ماج ستير

() 2

ذنوف يونس حسيف الطائي ،األوفاع اإلدارية ي الموصؿ  ،1958-1921أطروحة دكتوراه (غير منشورة )،

() 3

(غير منشورة) ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،1989 ،ص.131
كمية اآلداب ،جامعة الموصؿ ،1998 ،ص.40
ز ي ىرشالغ،

مدخؿ إلى التاريخ االقتصادي الحديث لمشرؽ األوسط،

(بيروت ،)1973،ص .134
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المبحث األول :التهريب منذ تأسيس الدولة العراقية حتى سنة .1939
ي نيساف سنة  1921أدمجت دائرة الكمارؾ العراقية بإدارة المكوس مكونة دائرة الكمارؾ
والمكوس بوصفيا وحدة ممحقة بو ازرة المالية يرأسيا مدير عاـ مرجعو وزير المالية

دائرة الؾمرؾ ي الموصؿ بيانا حددت يو قيمة الرسوـ المستو ية عمى البفائع مف

()4

وأعمنت

%15-11

اعتبا ار مف 1نيساف  1921وىذه الرسوـ ال تشمؿ المواد الغذائية واآلالت الميكانيؾ ية المستخدمة
احتؿ بتدشيف دائرة الكمرؾ ي خاف عبد الباقي حمو القدو
ي البناء واليندسة ،و ي شير ب ُ
 73لسنة 1922
ولغرض تفظيـ عمؿ دوائر الكمرؾ ي العراؽ صدر بياف و ازرة المالية رقـ
والذي نص عمى تعييف مدير الكمرؾ والمكوس ي مدف بغداد والموصؿ والبصرة وأشار البياف أف
عمى مدير كمرؾ ومكوس الموصؿ متابعة أعماؿ الكمرؾ والمكوس ي لواء كركوؾ وعنوانو

الوظيفي "نائب مدير الكمر ؾ ي الموصؿ " ومدير الكمرؾ ي االقفية والنواحي
يدعى ب "معاوف مدير"(.)5

والذي كاف

ي الفترة  1926-1921كاف باب التيريب مفتوح ًا عمى مصراعيو لعدـ وجود دوريات

مسمحة لمتابعة حركة التيريب عمى طوؿ الحدود إلى سنة

 1926عندما استحدثت ألوؿ مرة

دوريات السيارات المسمحة التي أخذت تمارس واجباتيا عمى الحدود الغربية وؽ
التجربة نتائج ايجابية ي مطاردة الميربيف

()6

د حققت ىذه

وأصبح لدائرة الكمارؾ والمكوس ي الموصؿ
()7

مستخدميف ي مناطؽ الحدود أطمؽ عمييـ حينو ا السعاة (القولجية )

إال أف ىؤالء المستخدميف

كانوا عمى ما يبدو غير قادريف عمى فبط الحدود وايقاؼ عممية تيريب البفائع بيف الموصؿ
وسوريا.

وتأخر تأسيس شرطة الكمارؾ ي العراؽ إلى  26ذار  1933عندما حمت محؿ السعاة

األنؼ ذكرىـ إال أفىا ؾانت فعيفة وتفتقر إلى العدد الكا ي مف األ راد والسيارات المسمحة والتي

ليست مدعومة قانونا مثال قانوف الكمارؾ العراقي رقـ ( )56لسنة  1931لـ يتفمف مواد رادعة

تماما لمتيريب في المادة ( )144مف القانوف المذكور حددت عقوبة قصوى عمى الميربيف
تقفي بمصادرة األمواؿ الميربة و رض غرامة نقدية ال تتجاوز

( )75دينار وؿـ يمزـ القانوف

() 4

سعيد عبود السامرائي  ،مقدمة ي التاريخ االقتصادي العراقي ،ط ، 1مطبعة النجؼ االشرؼ( ،د.ـ،)1973،

() 5

الطائي ،المصدر السابؽ ،ص .85

ص.60
() 6
() 7

المصدر نفسو ،ص .97
زىير عمي احمد النحاس،

تاريخ النشاط التجاري ي الموصؿ

بيف الحربيف العالميتيف ،1939-1919

أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كمية اآلداب ،جامعة الموصؿ ،1995 ،ص.181
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عقوبة السجف عمى الميربيف بشكؿ قطعي وىي بدوف شؾ غير كا ية لمحد مف حركة التيريب

()8

الف معظـ أصحاب األمواؿ الميربة مف األثرياء ال يتأثروف كثي ار بمصادرة األمواؿ وال بفرض

الغرامات المالية عمييـ(.)9

كما شيدت دوائر الكمرؾ والمكوس ي الموصؿ اتساعا ي روعيا،

 1933تحت روعا ي سنجار

في سنة

وعيف غزاؿ و تمعفر و زاخو و دىوؾ و عقرة و العمادية

أفيفت إلييا ي سنة  1936روع ًا أخرى ي عيف سفني و دوناخ و كا ار و برواري باال و

()10
وشكمت لجنة لدراسة واقع إنشاء مخفر
يشخابور و بعشيقة و شقالوة و جندياف و راوندوز
ُ
شرطة ي تؿ كوجؾ لحاجة المنطقة إلى المراقبة ( )11ألنيا مف أبواب التيريب الميمة ي تمؾ

الفترة والفترات التالية ليا.

انحصرت تجارة التيريب ي ىذه الفترة بالسمع والبفائع المحدودة التداوؿ والتي ال يمكف

استيرادىا أو تصديرىا إال بموجب إجازات خاصة وكانت معظـ السمع والبفائع الميربة ىي تمؾ

الخافعة لفرض رسوـ كمركي ة عالية والتي تجاوزت ( )%50مف قيمتيا األصمية مثؿ الس ؾائر
والمشروبات الكحولية والعطور األجنبية  ،وحفمت سجالت القيد األساسي لمحاكـ الجزاء ي
الموصؿ بقوائـ توفح أنواع السمع الميربة التي كانت ناشطة مابيف الحربيف العالميتيف إذ

تراوحت عدد الدعاوى المسجمة ي دائرة كمرؾ ومكوس الموصؿ بنحو مائة دعوى شيريا شممت

معظميا تجارة تيريب المشروبات الكحولية والعطور وغيرىا مف السمع االستيالكية ولوحظ ازدياد

عمميات التيريب خالؿ األزمة االقتصادية العالمية

بيف عامي  1933-1929بحيث ال يمر

أسبوع مف دوف حدوث مصادمات بيف الشرطة المحمية و السعاة مف جية والميربيف مف جية

أخرى و ي ساعات مختمفة مف الميؿ (.)12

ومف العوامؿ التي أدت إلى انتشار ىذه الظاىرة ي العراؽ:

 )1ي ترة الثالثينات مف القرف العشريف كاف أ راد الشرطة ي

عانوف مف حالة مادية صعبة

بسبب فآ لة رواتبيـ التي ال تكفي إلعالة عوائميـ حيث يتقافى شرطي المشاة والخيالة
ي ولذلؾ حاولت متصر ية لواء الموصؿ ي حينو لفت أنظار
واليجانة ديناراف ونصؼ شير ا
و ازرة الداخمية إلى أىمية تخصيص بعض الحوا ز والمخصصات المالية أل راد الشرطة

( )8المصدر نفسو ،ص.181
( )9المصدر نفسو ،ص .182
( )10الطائي ،المصدر السابؽ ،ص.122
() 11
() 12

المصدر نفسو ،ص .142
النحاس ،المصدر السابؽ ،ص ص .182-181
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والسيما شرطة الحدود

()13

لمعر ة المتصر ية أف تدني رواتب شرطة الحدود يعني تش جيعيـ

عمى اخذ الرشوة مف الميربيف والتعاوف معيـ.

 )2فعؼ جياز الكمارؾ وعدـ تو ر العدد الكا ي مف األ راد والسيارات المسمحة وفعؼ
التعاوف بيف السمطات اإلدارية والشرطة المحمية(.)14

 )3عدـ وجود إجراءات قانونية أو قفائية رادعة تحد مف نشاط الميربيف.
 )4إصدار اؿحكومة العراقية تعريفة كمركية ي سنة

 1933والتي قصدت مف ورائيا حماية

الصناعات المحمية وقد حددت الرسوـ الكمركية ي ىذه التعريفة عمى أساس مبدأ التمييز

ؼرفت رسوـ عالية عمى المواد الكمالية
بالنسبة إلى درجة فرورتيا ومرحمة تطورىا  ،مثال ُ
كالسكائر والمشروبات الكحو لية عمى أمؿ أف يؤ دي ذلؾ إلى عزوؼ المواطنيف عف شراء
السمع األجنبية والمجوء لمسمع المحمية بحيث يخمؽ ذلؾ عند المواطنيف الرغبة ي تففيؿ

اإلنتاج المحمي

()15

وقد استغؿ الميربو ف رصة ارتفاع أسعار ىذه البفائع األجنبية ي

العراؽ لعدـ قدرة الصناعة المحمية عمى منا سة الصناعات األجنبية المتطورة بدؤ ا بتيريبيا
إلى العراؽ ؿتحقيؽ نسب أرباح عالية.

والبالغة بحدود أكثر مف ألؼ كيمو متر

 )5طوؿ الحدود المشتركة بيف العراؽ وسوريا

وعدـ

وجود موانع طبيعية تحد مف نشاط الميربيف.
ومف طرؽ التيريب التي كاف يسمكيا الميربوف خالؿ تمؾ الفترة:
أ) طريؽ الموصؿ – الصابونية – الكونسية – المحمبية – الشيخ إبراىيـ – البديع – األرافي
السورية.

ب) طريؽ الموصؿ – حميدات – اسكي موصؿ – زمار  -تؿ أبو ظ اىر – الجزرونية -منطقة
الجزيرة السورية.

ج) طريؽ الموصؿ – الصابونية – الوائمية – حكنة – عوينات  -أبو كمو – العمكانة –المومي -
كاني عطار عؿى الحدود العراقية ومنيا إلى منطقة الجزيرة السورية.
د) طريؽ الموصؿ – تمعفر  -الكوالت ي منطقة سنجار – كوىيؿ – بارة  -ومنيا إلى قرية
بحرة السورية.

ىػ) طريؽ الموصؿ – دىوؾ – زاخو  -دير بوف – ديرونة (مركز قفاء الجزيرة السورية).

() 13

اؿطائي ،المصدر السابؽ ،ص.142

() 15

كاثميف اـ اللنكي ،تصنيع العراؽ ،ترجمة محمد حامد الطائي وخطاب صكار العاني،

() 14

النحاس ،المصدر السابؽ ،ص.183

(بغداد ،)1963،ص .92
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ومف أىـ السمع التي كانت تيرب خالؿ تمؾ الفترة ما يمي:
 )1األقمشة والمنسوجات الحريرية حيث كانت مف السمع النادرة والمرغوبة ي الموصؿ

معظميا كانت تستورد مف الخارج السيما مف سوريا المنتجة والمستوردة ليا بكميات كبيرة

الف

مما شجع الميربيف عمى تيريبيا إلى داخؿ حدود الدولة العراقية.
 )2المشروبات الكحولية والعطور األجنبية حيث إف العراؽ كاف يفتقر إلييا وكاف يعتمد عمى
المنتجات المحمية المشروبات الكحولية والعطور األجنبية كانت خافعة لرسوـ كمركية

عالية ي العراؽ عمى حيف كانت سوريا مستوردة ليا بكميات كبيرة مف رنسا وب اقي الدوؿ

األوربية.
 )3األسمحة والعتاد  :وىي مف المواد المحظور استيرادىا ي العراؽ بموج

ب المادتيف

( )12.11مف قانوف الكمارؾ رقـ ( )56لسنة  1931لذلؾ نشطت عمميات تيريبيا وبيعيا
بشكؿ خاص أل راد العشائر ي القرى ولألشخاص القاطنيف ي مدينة الموصؿ(.)16

المبحث الثاني :التهريب منذ بداية الحرب العالمية الثانية حتى سنة.1958
احت كرت
افطربت األحواؿ التجارية والمالية ي العراؽ عند قياـ الحرب العالمية الثانية و ُ

المواد الغذائية ور ع التجار األسعار وعانى البمد مف مشكمة اؿتمويف السيما بعد اشتداد الحرب

العالمية الثانية واتساع نطاقيا ،وكاف ليذه المشكمة العديد مف األسباب الداخمية والخارجية التي
كانت ذات نتائج وخيمة عمى االقتصاد العراقي عموما منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر انقطاع
االستيراد عف الدوؿ المجاورة مف البالد التي اعتادت أف تستورد منيا وتزاحـ تجار الدوؿ المجاورة
لمعراؽ عمى األسواؽ العراقية البتياع البفائع منيا ونقميا إلى بالدىـ ،ورداءة موسـ الزراعة ي
العراؽ ومنطقة الشرؽ األوسط ي تمؾ الفترة وتحمؿ االقتصاد العراقي إعاشة القوات البريطانية
المحتمة والتفخـ النقدي وما إلى ذلؾ

()17

إال أف التيريب كاف مف العوامؿ الميمة الت ي أخذت

تزيد مف حدة مشكمة التمويف ي البمد حيث شيدت سنوات الحرب نشاطا ممحوظا ي تيريب

المواد الغذائية الفرورية مف العراؽ إلى الدوؿ المجاورة وأصبح التيريب خالؿ الحرب ممارسة
شبو عمنية يمارسيا كبار التجار وكبار موظفي الدولة وأعوانيـ مف صغار الموظفيف الذيف اخذو ا

يمارسوف التيريب عالنية دوف خوؼ أو وجؿ
() 16
() 17

() 18

()18

وبمغت الجرأة بيـ إلى استخداـ بعض وسائط

النحاس ،المصدر السابؽ ،ص .183
إبراىيـ خميؿ احمد وجعفر عباس حميدي ،تاريخ العراؽ المعاصر ،دار الكتب لمطباعة والنشر( ،الموصؿ،
 ،)1989ص . 123
صوت األىالي ،العدد ( 12 ،)629كانوف األوؿ .1941
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النقؿ والمواصالت الحكومية ي تيريب المواد التجارية والتموينية

السيما المستوردة منيا مف

الشاي والسكر والقيوة فال عف المواد الغذائية المحمية كالحبوب والمحوـ ودىف السمف الذي كاف

ييرب إلى إيراف وسوريا

()19

حيث سيمت طبيعة العراؽ الجغ ار ية عممية التيريب إلى البالد

المجاورة كانت حدوده مترامية األطراؼ وال توجد ييا عوارض طبيعية تفصؿ بينو وبيف الدوؿ
المتاخمة لحدوده

()20

كما أف أسعار المواد التموينية الموجودة ي العراؽ كانت ارخص نسبيا

مف

أسعار مثيالتيا ي باقي الدوؿ المجاورة فال إلى ما تقدـ اف فعؼ السيطرة المركزية لمدولة

نتيجة تورط كبار المسئوليف والمتنفذيف ي إدارة الحكـ ي عمميات التيريب واىماؿ الحكومة

مراقبة الحدود وتعزيزىا بعناصر كفوءة ساعد عمى تشجيع الميربيف وتفعيؿ نشاطيـ السيما ي

الفترة األخيرة مف عاـ 1945ـ(.)21

وقد اتخذت الحكومة إجراءات معينة

الستئصا ؿ ظاىرة التيريب حي ث منحت و ازرة

الداخمية جميع أ راد الشرطة والجيش واألشخاص الذيف يساعدوف عمى اكتشاؼ عممية تيريب
مبمغ مكا ئة بنسبة ( )%40مف قيمة األمواؿ أو البفائع الميربة  ،كما رفت ي الوقت نفسو

أحكاـ ًا تراوحت مابيف السجف والغرامة عؿ ى كؿ مف تثبت عميو جريمة التيريب،

ال أصدرت
مث ً

محكمة جزاء تمويف الموصؿ حكما عمى احد سكاف الموصؿ المدعو عبد الحؽ عبد الموجود

بالحبس ثالثيف يوما لتيريبو قطعاً مف األقمشة العادية والحريرية(.)22

وقد كشفت مصمح ة الرقابة التابعة لو ازرة الداخمية العراقية عف مراسالت سرية تمت بيف

الميربيف ي الموصؿ والميربيف ي سوريا نورد منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

 -1استمارة مراقبة الرسائؿ وتتفمف مراقبة رسالة بيف محمد احمد ي سوريا إلى احمد سالو ي
الموصؿ و ييا يطمب األوؿ مف الثاني بفر ورة تيريب األغناـ إلى سوريا فـ ف الموعد

المتفؽ عميو.

 -2معمومات تـ الحصوؿ عمييا مف الرقابة العراقية عف مراسمة تمت بيف مصطفى الجادر ي
الموصؿ وعبد اهلل العثماني ي كركوؾ يتفؽ ييا الطر اف عمى تيريب مادة الخزؼ إلى

القامشمي(.)23
() 19

() 20

() 21
() 22
() 23

زىير عمي احمد النحاس،

التمويف ي العراؽ  ،1948-1939رسالة ماجستير (غير منشورة ) ،كمية

اآلداب ،جامعة الموصؿ ،1989 ،ص.87

ـ حمد حازـ محمد الجبوري ،االحتالؿ البريطاني الثاني لمعراؽ دراسة تاريخية ي أساليبو ومظاىره -1941

 ،1947رسالة ماجستير (غير منشورة) كمية التربية ،جامعة الموصؿ ،2000 ،ص .149
زىير عمي احمد النحاس ،التمويف ي العراؽ  ،...ص.87
الجبوري ،المصدر السابؽ ،ص .151
المصدر نفسو ،ص.150
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ومف السمع التي تـ تيريبيا خالؿ ترة الحرب العالمية الثانية ما يأتي:
أ -المواد الغذائية عمى اختالؼ أنواعيا كالحبوب (الحنطة والرز وما إلى ذلؾ ) والسكر والشاي
والدىف.

ب -تيريب المواشي كاألغناـ واألبقار.
ج -بعض البفائع المصنعة كاألقمشة والـ

واد األولية التي تدخؿ ي صناعة األقمشة

وصناعات أخرى كالصوؼ والوبر والشعر(.)24
ونتيج ًة لتفاقـ ظاىرة التيريب واتساع

ثارىا عمى االقتصاد العراقي اىتـ نواب الموصؿ

ي مجمس النواب العراقي بقرع ناقوس الخطر السيما أثناء مناقشة الميزانية العامة لمعراؽ لسنة
 1944في الدورة االنتخابية العاشرة

عقد االجتماع االعتي ادي لممجمس وتحدث النائب عف

الموصؿ سالـ نامؽ عف تفشي حالة الرشوة بيف موظفي وشرطة دائرة الكمارؾ وطالب الحكومة
باتخاذ إجراءات لمقفاء عمى ىذه الظاىرة وقد نفى وزير المالية العراقي عمي ممتاز
نذاؾ إال أف نائب بغداد رزوؽ غناـ أيد حديث نائب الموصؿ بقولو

ىذا األمر

"إف النائب يعتمد عمى ما

يسمعو ويتأكد مف سماعو  ...نرى ي الموصؿ الحديث جار يًا ي كؿ مكاف حوؿ ىذا الموفوع

إذ يقوـ الميربوف بتيريب األغناـ ويعودوف إلى الموصؿ ويتحدثوف ي كؿ مكاف باف الموظؼ أو

الشرطي الفالني سمح

لمداللة"(.)25

ألغناميـ أ ف تمر مف الحدود مقاب ؿ مائة دينار رشوة

وىذا يكؼ ي

حـ ؿ نائب الموصؿ ي مجمس النواب محمد صديؽ شنشؿ الحكومة
و ي سنة ّ 1951م
الـ صدريف ثـ اتساع نطاؽ التيريب(.)26
ة
مسؤولي إرىاؽ ُ

سرية خالؿ الفترة مف
كما وزع الحزب الشيوعي العراقي  /رع الموصؿ ثالثة مناشير ّم
 15ب إلى  12كانوف األوؿ  1942وكانت بعنواف (الموصؿ تيددىا المجاعة ) انتقد ييا
تيريب المواد الغذائية إلى البمداف المجاورة جاء ييا

"أييا المواطنوف يا أبناء الموصؿ وبناتيا،

أليكـ يوجو الحزب الشيوعي العراقي نداءه ،إنكـ تعانوف مف األزمة اآلخذة بخناقكـ ،أزمة الخبز

والمواد الغذائية الفرورية األخرى ستروف عيانًا ما ستفعمو بأطفالكـ ىذه األزمة الميددة بالموت،

يمنا ببياف] أسباب ىذه األزمة ،و فح المحتكريف والميربيف وسماسرتيـ الذيف يسعوف
[سبؽ وأف ؽ ّم
إلى تجويعكـ باحتكارىـ ىذه المواد وتيريبيا إلى خارج العراؽ".

() 24
() 25

() 26

المصدر نفسو  ،ص .149
عدناف سامي نذير ،دور نواب الموصؿ ي البرلماف العراقي خالؿ العيد الممكي  ،1958-1925أطروحة
دكتوراه (غير منشورة) كمية اآلداب ،جامعة الموصؿ ،1993 ،ص.203
المصدر نفسو ،ص.280
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كما طمب ا لحزب ي منشوراتو مف سكاف الموصؿ ً باف ينظموا عريفة ي كؿ محمة
ويذىبوا بيا و ًار متظاىريف ليقدموىا إلى المسئ وليف مباشرة طالبيف القفاء عمى وكر التيريب
قفاء نيائيًا(.)27
ً
و ي ترة الخمسينات مف القرف العشريف اشتدت حركة التيريب حيث حمؿ بعض
الميربيف السالح الجتياز الحدود ببفائعيـ بالقوة مما

أدى إلى مواجية قوات حرس الحدود

السوري واالشتباؾ معيا وىذا يعد تطوراً خطيراً ي مجرى حركة التيريب  .مثال ي عاـ 1955
لغت محا ظة الحسكة خبر مقتمو ي

ب
ُ
ؽتؿ ميرب عراقي ي محا ظة الحسكة السورية ُ
 1955/10/6التخاذ اإلجراءات الكفيمة بإيقاؼ التيريب وحفظ األمف عمى الحدود(.)28

كما ازداد ي ىذه الفترة تد ؽ األسمحة الجيكية الميربة مف البالد الشيوعية إلى الموصؿ

حيث أشار كتاب يعود لمديرية شرطة لواء الموصؿ الصادر ي األوؿ مف نيساف  1958والموجو
إلى معاوني االقفية كا ة إلى تسرب األسمحة جيكية الصنع مف البالد الشيوعية إلى الشرؽ
األوسط بواسطة مف وصفتيـ

"عمالء السو ييت " وقد امتألت بيا سوريا ،وكاف الغرض مف

إرساليا حسب ما جاء بالكتاب ىو توزيعيا عمى العشائر وسكاف المدف

لإلخالؿ باألمف العاـ ،

مثال ي تؿ كوجؾ السورية والمحالت المتاخمة لمحدود العراقية  -السورية كانت ىذه البنادؽ تباع
بػ ( )35دينار لمقطعة الواحدة وىذا الثمف أدى إلى إغراء الميربيف لتيريب األسمحة إلى العراؽ
ومما يساعد عمى نقميا وتيريبيا صغر حجميا وخفة وزنيا.
وذكر اؿكتاب كذلؾ إلى أف ىذه البنادؽ ال

لصعوبة إمالئيا وتفريغيا

حيث يتطمب ذلؾ

تمقى رواجًا بيف أ راد العشائر بالموصؿ

ال ،إال أنيا كانت تفيد سكاف المدف
وقتًا طو ي َ

والقصبات لمد اع عف النفس و كذلؾ ي حوادث المظاىرات واالفطرابات ،حيث انو سالح

قوي قياسا مع األسمحة األخرى(.)29
يب اً
خطير جداً لكونو يحدث تخر اً

() 27

جريدة االستخبا ار ت السياسية ،العدد ( )22ي  12أيموؿ  ،1942البالط الممكي الممؼ  311/43 49نقال
عف دورية مف تاريخ الموصؿ القريب

() 28
() 29

"نداء الحزب الشيوعي العراقي  -رع الموصؿ -حوؿ أزمة الخبز

والمواد الغذائية الفرورية سنة
http://www.sotakhr.com
مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،مخابرات عمومية مع السمطات السورية  ،1/3/5وثيقة.271
ممؼ قوة الشرطة وموظفييا الرقـ

 ."1942المنشورة عمى شبكة المعمومات الدولية

 ، 1/2/9كتاب مديرية شرطة لواء الموصؿ السري العدد

عمى الموقع

( )767ي

 ، 1958/4/1إلى كا ة معاوني االقفية نقال عف عبد الفتاح البوتاني" ،أوفاع الموصؿ األمنية والسياسية

قبيؿ ثورة 14تموز 1958مف خالؿ تقريريف لمديرية الشرطة " ،مف دورية تاريخ الموصؿ القريب العدد ()49

 2005/5/30المنشورة عمى شبكة المعمومات الدولية عمى الموقع:

http://www.sotakhr.com
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و ي أواخر العيد الممكي كانت مخا ر شرطة البمديف العراؽ وسوريا توجو كتب إنذار إ لى
بعض الميربيف العراقييف والسورييف والمتفمنة إنذارىـ بد ع الغرامات المالية المنصوص عمييا
ي قوانيف البمديف الرتكابيـ مخالفات التيريب وىذا ما يدؿ عمى

لمكا حة التيريب(.)30

مدى التعاوف بيف البمديف

المبحث الثالث :التهريب في العهد الجمهوري . 1968-1958
شيد اؿتيريب ي ىذه الفترة مف تاريخ العراؽ االقتصادي تطو ار ممحوظا ي أساليبو
ووسائمو مف النواحي الفنية والتنظيمية وسرعة الحركة والمناورة ،ومف المواد الميربة ي ىذه الفترة
ما يمي:
والً :تهريب المواشي:

يعد تيريب المواشي مف اخطر أنواع التيريب الذي اثر عمى االقتصاد العراقي ألنو

تسبب بيدر كبير لمثروة الحيوانية وارتفاع كبير ي أسعار

المحوـ  ويعمؿ ي ىذا النوع ـ ف

التيريب عدد كبير مف الميربيف ويشتمؿ ىذا النوع مف التيريب عمى األغناـ واألبقار بصورة
رئيسة حيث يتـ تيريبيا بنقميا بسيارات الحمؿ مف الموصؿ إؿى سنجار بأ جرة نقؿ تقدر ػب ()100
مس عمى كؿ رأس غنـ ثـ توفع ي الخانات ي سنجار وبعدىا يؤمف إيصاليا إلى قريتي أديكا
()31

وكانت عممية النقؿ مف الموصؿ إلى

تىرب عف طريؽ الجبؿ إلى سوري ا
وسنوني ومف ىناؾ ُ
سنجار تستغرؽ حوالي خمسة ساعات ،وكانت شرطة كمارؾ الموصؿ ترى أف أكثر األغناـ ا لتي
مع

تنقؿ إلى سنجار قد تكوف إيرانية ُج لبت إلى العراؽ بطريقة ما تمييدا لتيريبيا إلى سوريا،
متر ترعى ييا المواشي المعدة
العمـ إف سفوح جبؿ سنجار الجنوبية تبعد عف الحدود ( )30كيمو اً

لمتيريب نيا ار برعاية رعاة مف أىؿ المنطقة مستأجريف ليذا الغرض و ي الميؿ تجتاز المواشي مف
خالؿ الفتحات الموجودة ي الجبؿ إلى السفح الشمالي

وكانت تمؾ الفتحات مواجية لمحدود

السورية وأىـ ىا باخميؼ وزيرواف وجـ زراؼ وأديؾ وغيرىا و ي تمؾ المرحمة خصص الميربوف
أ رادًا مف تمؾ المناطؽ يعمموف لصالحيـ ؿمعر ة حركة سيارات شرطة الكمارؾ والحدود مجيزيف
بنواظير استطالع دقيقة عمى ا تراض أف قدرة المواشي عمى السير تقارب ثالث كيمومترات ي
الساعة  ،اف الميربيف يحتاجوف إلى ست أو سبع ساعات إليصاليا واجتياز تمؾ الحدود تحت
() 30


الطائي ،المصدر السابؽ ،ص .185

وال يزاؿ ىذا النوع مف التيريب مستم ار إلى يومنا ىذا.

() 31

مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،مراقبة وتفتيش الحدود ،رقـ االفبارة
صفحة .8
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ب عد شرطة الحدود أو اؿكمارؾ تعجز سياراتيا
حراسة منظمة ومسمحة ىذا ي حالة تأكدىـ مف ُ
عف السير ي األرافي الوعرة مما يفقدىا عنصر المباغتة ي حالة اعتماد الشرطة عمى

المشي ،أما ي حالة مصاد ة حركتيـ لوجود الشرطة اف المسمحيف مف حراس المواشي يفتعموف

مصادمة ثانوية بعيدة عف األغناـ لخد اع الشرطة ليتـ أ جتياز المواشي لمحدود وبعد أف يتأكدوا
وف ويختبئو ف ي القرى المجاورة سالكيف الطرؽ الوعرة

مف اجتيازىا لمحدود ييرب المسمح

ومستفيديف مف الظالـ ومف تستر أىؿ المنطقة عمييـ السيما ىـ ي الغالب مف أبناء الطائفة

اليزيدية الذيف لـ تفمح الشرطة ي

اإل ادة منيـ ي التصدي لمتيريب لعدة أسباب منيا الفوائد

المادية مف األ جور و اؿىدايا التي يد عيا أصحاب األغناـ والخوؼ مف الشقاة أنفسيـ والدا ع
الديني الذي يقفي بصدور توى مف عمماء الديف اليزيدية بتحريـ اإلخبار عف قفايا
()32

التيريب

أو قد تيرب المواش ي مف منطقة رجـ العبد الحدودية القريبة مف سنوني

()33

وكاف

تركيز الميربيف ي تمؾ الفترة عمى ذكور األغناـ مف النوع (كرادي ) الذي اعتاد الميربوف تيريبو
إلى سوريا الرتفاع ثمنو ي سوريا أكثر مف بقية األنواع األغناـ(.)34
ثانياً :المخدرات (األفيون والحشيشة):

ظير ي أواخر الستينات مف القرف العشريف حممة واسعة لتيريب اؿ مخد ار ت إلى منطقة

الشرؽ األوسط وأُعتقد ي تمؾ الفترة إ

ف "إسرائيؿ " كانت وراء تمؾ الحممة حيث تقوـ بتجييز

عمالئيا ي تركيا بيذه المادة لكي يتـ نقميا إلى سوريا ثـ إلى العراؽ ومف العراؽ تمر إلى إيراف
()35

والكويت

ووجدت شرطة الموصؿ ي تمؾ الفترة أف أكثر تجار المخدرات ا لذيف كانوا يدخموف

الحدود العراقية مف سوريا ىـ مف األتراؾ وبعض الميربيف السورييف ،وكانوا يدخموف إلى الموصؿ

مف منا ذ عديدة أىميا منطقة سنجار وىي مف أىـ المناطؽ التي اتخذىا ميرب و المخدرات إلى
الموصؿ وك ار ليـ حيث ألقت الشرطة العراقية ي الموصؿ القبض عمى كثير ـ ف ميربي األ يوف
األتراؾ والسورييف ي ىذه المنطقة ( .)36وكذلؾ كاف البعض منيـ مف سكنة الموصؿ قد ألقت
القبض عمى الكثير مف الميربيف الساكنيف ي مدينة الموصؿ

وعمى بعض الميربيف اليزيدييف

المتعاونيف معيـ الذيف يترددوف دائما بيف سنجار والموصؿ ويتصموف بالميربيف ي

بغداد لنقؿ

() 32

المصدر نفسو ،وثيقة 24صفحة.34

() 34

ظة نينوى ،تيريب المواشي ،1961/11/30رقـ االفبارة  ،55/4وثيقة 1
مركز دراسات الموصؿ  ،وثائؽ محاؼ

() 35

مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،مراقبة وتفتيش الحدود ،رقـ االفبارة  ،60/4وثيقة 117

() 36

المصدر نفسو ،وثيقة  36صفحة .58

() 33

المصدر نفسو ،وثيقة 28صفحة.44
صحة .1

صفحة .212
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المخدرات إلى جنوب العراؽ ثـ إلى إيراف والكويت ( .)37ومف القرى المجاورة لسنجار والمعرو ة
بالعمؿ بتيريب المخدرات قرية اليوسفاني فمف جبؿ سنجار

()38

وكاف سبب اختيار الميربيف

لمنطقة سنجار وجبؿ سنجار وك ًار ليـ يعود إلى وعورة مسالؾ المنط قة التي تعيؽ قدرة سيارات
شرطة الحدود عمى التجوؿ بحرية ي تمؾ المسالؾ لمقبض عمى الميربيف(.)39

كما تواطأ البعض مف أ راد شرطة الموصؿ مع الميربيف ي نقؿ المواد الميربة
سبيؿ المثاؿ ال الحصر القي القبض ي

عمى

 12كانوف الثاني  1966عمى سيارة مسمحة تابعة

لشرطة الموصؿ عندما مرت مف نقطة تفتيش كمركية ي منطقة الكسؾ قادمة مف سنجار

ومتوجية إلى الموصؿ عثر ييا عمى ( )76.700كغـ مف األ يوف وكاف سائؽ السيارة المدعو
عويش كوركيس مف أ راد شرطة الموصؿ قد تعاوف مع الميربي ف إليصاؿ كمية األ يوف المذكورة
نفا إلى الموصؿ مقابؿ مبمغ ( )60دينار رشوة(.)40

و ي  26أيموؿ  1966عثر عمى ( )200حقة مف األ يوف سعر الحقة الواحدة

دينا ار

()41

()27

كما القي القبض عمى مجموعة بحوزتيـ كمية مف أأل يوف تقدر بحوالي ( )320كغـ

ي 12ايموؿ.)42(1967

ثالثاً :تهريب األسمحة والعتاد:

نشط ي ىذه الفترة تيريب األسمحة والعتاد ـ

()43

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مسدسات ماركة "توتو "

أكثرىا لمجيش السوري
()48

الصنع
() 37
() 38

() 39
() 40

()46

ف سوريا إلى العراؽ ومف تمؾ األسمحة
()44

و"برونيؾ " و"أسترة "
()47

ومكتوب عمى بدنيا عبارة (الدرؾ السوري )
()49

وبعض المواد المتفجرة المحظورة

وصواعؽ و تيؿ وبارود(.)50

()45

و"الما "

تعود

وبنادؽ وعتاد تركي

المصدر نفسو ،وثيقة  110صفحة .196
مرؾز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف والحصار االقتصادي والمواد الغذائية
 ،1967/9/24-1966/9/12وثيقة  2صفحة .5
المصدر نفسو ،وثيقة  1840صفحة .442
مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف ،رقـ االفبارة  ،64/4وثيقة  8صفحة
.15

( )41مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف والحصار االقتصادي والمواد

الغذائية

 ،1967/9/24-1966/9/12وثيقة  2صفحة .5
( )42المصدر نفسو  ،وثيقة  216صفحة.554
وثيؽ  2صفحة .3
( )43مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،قفايا التيريب ،1964-1961ة
( )44مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف رقـ االفبارة  ،64/4وثيقة 8صفحة .15
( )45المصدر نفسو ،وثيقة 39صفحة . 98
( )46المصدر نفسو ،وثيقة  6صفحة . 7
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ومف أىـ منا ذ تيريب األسمحة مف الحدود السورية إلى الموصؿ

 منطقة سنجار :أكثر ميربي األسمحة ي سنجار ىـ مف األتراؾ الذيف اتخذوا مف سنجار مق اًرليـ وىناؾ كثير مف األدلة التي تثبت ذلؾ في  29حزيراف  1967عمـ مركز استخبارات

الموصؿ نقال ع ف شاىد عياف إف جماعة مف الميربيف األتراؾ ي منطقة سنجار مع اثفيف مف

ت

قرية البيشونية وصموا جبؿ سنجار ومعيـ قا مة مف الحيوانات تحمؿ أسمحة ميربة قدر

حمولتيا بحمولة ( )40بغالً(.)51

ب -منطقة بميج ( :ناحية القيرواف حاليًا ) القريبة مف الحدود السورية كاف يتردد عميو ا كثير مف
ميربي األسمحة وأخطرىـ ميرب األ سمحة المدعو رشيد موحاف مف الموصؿ الذي كاف يذىب
إلى ىناؾ لشراء األسمحة ونقميا إلى شماؿ العراؽ

()52

ويسمؾ الميربوف الطرؽ غير اؿمبمط ة

نذاؾ ومنيا ما يعرؼ بطريؽ الحاوي وطريؽ حي النجار (أي مف خمؼ المستشفى الجميوري

بالموصؿ) ثـ يعبروف إلى الساحؿ األيسر حيث المياه قميمة وفحؿة وبعيدا عف مراقبة السمطة
وأخي اًر إلى منطقة زاخو وبالعكس(.)53

ج -القرى المحيطة بناحية ربيعة  :ومف تمؾ القرى قرية نر قرب مدخؿ القرية العصرية ي

ربيعة حيث يوجد بعض أصحاب بيوت الشعر يزاولوف تيريب األسمحة والع تاد ويقوموف ببيع
تمؾ األسمحة والعتاد عمى العماؿ الذيف كانوا يعمموف ي القرية العصرية أو عمى العماؿ الذيف

يقوموف بتفريغ حمولة القطار مف األحجار ومواد البناء األخرى التي تجمب لبناء محطة لمقطار

قرب ربيعة ،كما تيرب األسمحة مف ىذه المناطؽ إلى باقي أنحاء الموصؿ
()54

السيارات

والقرى القريبة مف مخفر شرطة الوليد(.)55

بواسطة

رابعاً :تهريب المشتقات النفطية:

نتيجة رخص ثمف المشتقات النفطية ي العراؽ ي تمؾ اؿ ترة وارتفاع ثمنيا ي سورية

ظيرت حركة تيريب سريعة ونشيطة ليذه المادة ال سيما عف طريؽ القرى المحيطة بناحية ربيعة
( )47المصدر نفسو ،وثيقة  93صفحة .217
( )48مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،مراقبة وتفتيش الحدود ،وثيقة  110صفحة.196
( )49المصدر نفسو  ،وثيقة 111صفحة.201
( )50مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف ،رقـ االفبارة  ،64/4وثيقة 1صفحة1
( )51مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف والحصار اال قتصادي والمواد الغذائية
 ،1967/9/24-1966/9/12وثيقة  1780صفحة.428
( )52المصدر نفسو ،وثيقة  207صفحة .530
( )53المصدر نفسو ،وثيقة 207صفحة .528
( )54مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،قفايا التيريب  ،1964/5/7-1961/4/2رقـ اإلفبارة
 ،78/4وثيقة  2صفحة .3
( )55مركز دراسات الموصؿ  ،وثائؽ محا ظة نينوى  ،مراقبة وتفتيش الحدود  ،وثيقة 111صفحة.201
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والقرى القريبة مف مخفر شرطة الوليد  ،وقد شمؿ التيريب عمى البنزيف والنفط األبيض ووقود
محركات الديزؿ(.)56

خامساً :الصابون والمالبس:

()57

حيث يأتي وكالء سوري وف وسياراتيـ

يىرب الصابوف عموما مف سوريا إلى العراؽ
ُ
محممة بالصابوف إلى منطقة الحدود العراقية السورية وؼ قا لموعد سابؽ مع الميربيف العراقييف

وتتـ عممية التسميـ عمى الحدود ثـ بعدىا ينقؿ الميرب وف العراقيوف الصابوف إلى راوة ( .)58أما
المالبس كاف التركيز ي تمؾ الفترة عمى
()60

كالبموزات

اؿغترة العربية وبعض المالبس الرجالية

()59

والنسائية

واؿمالبس الكردية كا لكو يات الحمراء التي تدخؿ إلى الموصؿ عف طريؽ ناحيتي

زمار وربيعة ثـ تيرب إلى شماؿ العراؽ(.)61
سادساً:بعض المواد الغذائية:

مثؿ الحنطة التي كانت تيرب مف الحدود السورية إلى منطقة سحؿ بئر جاري التابعة

لقفاء سنجار(.)62

سابعاً :المشروبات الكحولية:

وتشتمؿ عمى بعض المشر وبات المسكرة مثؿ العرؽ والبيرة السوريتيف المحميتيف الصنع

مع بعض المشروبات األجنبية مثؿ مشروب الويسكي جونييؾ(.)63

مف خالؿ ىذه الدراسة يمكف تحديد أىـ مناطؽ التيريب وخطو

ط سير الميربيف مف

مناطؽ الحدود إلى الموصؿ وكما يأتي:
() 56

المصدر نفسو  ،وثيقة 111صفحة .201

() 57

المصدر نفسو  ،وثيقة 9صفحة .15

() 58

المصدر نفسو  ،وثيقة 16صفحة . 26

() 59

مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف والحصار االقتصادي والمواد الغذائية

 ،1967/9/24-1966/9/12وثيقة  158صفحة. 371

( )60مركز دراسات الموصؿ،

وثائؽ محا ظة نينوى،

التيريب والميربيف ،رقـ االفبارة  ،64/4وثيقة 39

صفحة.98

( )61مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف والحصار اال قتصادي والمواد الغذائية
 ،1967/9/24-1966/9/12وثيقة  74صفحة .193
( )62مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،مراقبة وتفتيش الحدود ،وثيقة 116صفحة.210
( )63مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف والحصار االقتصادي والمواد الغذائية
 ،1967/9/24-1966/9/12وثيقة  ،158صفحة .371
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 )1الحدود السورية  -قرية نر ي ربيعة – اؿموصؿ(.)64
()65

 )2الحدود السورية  -قرية اديكا أو سنوني

()66

أو رجـ العبد

 -الموصؿ.

 )3الحدود السورية – قرية سحؿ بئر جاري –سنجار – اؿموصؿ(.)67

 )4الحسكة ي الحدود السورية – أـ جريس ي الحدود العراقية (مابيف جبؿ سنجار ومخفر أـ
جريس نذاؾ  -سنجار – تمعفر – الموصؿ – مع طريؽ خط النفط إلى بيجي – سامراء –

الكاظمية – بغداد(.)68

 )5الحدود السورية  -تؿ كوجؾ – البوغة – عوينات – تمعفر  -زمار قرب عيف زالة
الموصؿ(.)69

–

 )6عممية تيريب تتـ بواسطة القطار القادـ مف سوريا إلى الموصؿ وكذلؾ القطار الصاعد مف
الموصؿ إلى تؿ كوجؾ والى سوريا(.)70

 )7الحدود السورية – الحدود العراقية – طريؽ الحاوي وطريؽ حي النجار ي مدينة الموصؿ -
زاخو(.)71

 )8الحدود السورية – منطقة مشير ة القريبة مف ربيعة عمى الحدود العراقية – الموصؿ(.)72
 )9الحدود السورية – بميج – الموصؿ(.)73

اإلجراءات الحكومية لمحد من تأثير ظاهرة التهريب :
اتخذت الحكومة العراقية خالؿ العيد الجميوري العديد مف اإلجراءات التي كانت تيدؼ

مف ورائيا كبح جماح ىذه الظاىرة وتطويقيا ي محاولة لمقفاء عمييا ومف تمؾ اإلجراءات:

( )64مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،قفايا التيريب  ،1964/5/7-1961/4/2رقـ اإلفبارة
 ،78/4وثيقة  2صفحة . 3
( )65مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،مراقبة وتفتيش الحدود رقـ االفبارة  ،60/40وثيقة  6صفحة
.8
( )66المصدر نفسو ،وثيقة 28صفحة.44
( )67المصدر نفسو ،وثيقة 116صفحة.210
( )68المصدر نفسو ،وثيقة 6صفحة .24
( )69المصدر نفسو ،وثيقة 6صفحة .24

( )70مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف والحصار االقتصادي والمواد الغذائية
 ،1967/9/24-1966/9/12وثيقة  49صفحة.94
( )71المصدر نفسو ،وثيقة  ،207صفحة .528
( )72المصدر نفسو ،وثيقة  ،23صفحة .72
( )73المصدر نفسو ،وثيقة  ،207صفحة.530
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 )1بموجب قانوف تنظيـ الحياة االقتصادية رقـ ( )41لسنة  1943السابؽ الذكر وجب تقييد
حركة نقؿ األغناـ والمواشي إلى المناطؽ الحدودية داخؿ األلوية ومنيا الموصؿ إال

بإجازات خاصة شيرية تصدر مف متصرؼ المواء بناء عمى توصية لجاف خاصة تؤلؼ
ليذا الغرض ي مركز كؿ قفاء وكؿ ناحية و قا لالستيالؾ المحمي ولممصمحة العامة
وال يسمح لغير صاحب األجازة بالتنقؿ

()74

لذلؾ وفعت مديرية كمرؾ ومكوس الموصؿ

جداوؿ بعدد األغناـ التي مرت مف الموصؿ إلى سنجار بواسطة السيارات كما ي

الجدوؿ األتي:
الفترة الزمنية

عدد األغناـ

1961/12/12-1961/12/1

( )2609رأس مف الغنـ

1961/8/17-1961/7/15

( )4879رأس مف الغنـ

 )2ي سنة  1966أمرت قيادة الفرقة الرابعة األركاف العامة جحفؿ لواء المشاة الثامف عشر
إقامة سيطرة تتكوف مف سرية مف الفيمؽ الثاني التابع لمجحفؿ لمراقبة الحدود ـ ف مخفر
سحيمة القريب مف الحدود السورية شماال وتؿ صفوؾ جنوبا وذلؾ بتنظيـ الدوريات عمى
طوؿ خط الحدود المذكور ونص ب الكمائف بالتعاوف مع الشرطة والكمارؾ واألمف ي
المنطقة عمى أف تبدؿ السرية مف نفس الفوج بمعدؿ شير واحد لكؿ سرية وكما يأتي:

 مقر السرية زائدا صيؿ بنادؽ زائد سي ارتيف مف شرطة الكمارؾ ي ربيعة إلى سحيمة شماالوالى كاني عطار جنوبًا.

 -صيؿ بنادؽ زائد اً سيارتيف مف شرطة الكمارؾ وتكوف مسؤو لة عف المراقبة ي كاني عطار

شماال حتى بارة جنوباً.

 صيؿ بنادؽ زائد سيارتيف مف شرطة الكمارؾ ي تؿ صفوؾ وتكوف مسؤو لة عف المراقبة بيفمخفر أـ جريس وتؿ صفوؾ.

براتب األمف لغرض كشؼ أعماؿ التيريب والتسمؿ.
 تعزيز مديرية امف الموصؿ م -تعزيز مديرية شرطة الموصؿ الشرطة المحمية ي مخا ر الحدود والمفارز السيارة لغرض

تشديد المراقبة(.)75
() 74

مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،تيريب المواشي  ،1961/11/30رقـ االفبارة ،55/4
وثيقة 1صفحة.2

() 75

مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى ،التيريب والميربيف والحصار االقتصادي والمواد الغذائية
 ،1967/9/24-1966/9/12وثيقة  1صفحة.1
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ومف أسباب ازدياد حدة التيريب ي ىذه الفترة ما يأتي:
أ) تفشي ظاىرة د ع الرشوة لمنتسبي حرس الحدود مقابؿ السماح لمميرب أو لمميربيف بعبور
الميرب.
ة
الحدود ببفائعيـ

ب) قمة عدد السيارات الصالحة لمعمؿ لدى حرس الحدود وشرطة الكمارؾ  ،غالبا ما تبقى مفارز
الشرطة مدة أكثر مف أسبوع بدوف سيارة لذلؾ كانت تسير الدوريات مشياً

عمى األقداـ مما ال

يؤدي إلى ائدة نظ ار لطوؿ جبية الحد ود والمسا ات الشاسعة بيف مخفر و خر وغالباً ما كا نت
شرطة الكمارؾ وحرس الحدود تطا لب بسيارات حديثة ولكف بدوف جدوى  ،كما ال يوجد مفارز

لتصميح السيارات وقطع غيار إلدامة السيارات إف وجدت(.)76
ج) تولي كؿ سرية مف حرس الحدود حراسة جبية يقدر طوليا

طويمة جدا قياسا لعدد أ راد السرية وتجييزاتىـ المتوافعة(.)77

() 76

( )600كيمو متر وىي جبية

مركز دراسات الموصؿ ،وثائؽ محا ظة نينوى  ،مراقبة وتفتيش الحدود ،رقـ االفبارة  ،60/4وثيقة 15
صفحة.24

( )77المصدر نفسو ،وثيقة  15صفحة.24
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الخالصة
مف خالؿ الدراسة المتوافعة لموفوع ظاىرة التيريب بيف الموصؿ و سوريا خالؿ الفترة

 1968 – 1921توصؿ البحث إلى العديد مف النتائج وكما يأتي:
 - 1أف التيريب ي الفترة ؽ يد البحث قد اثر تأثي ار سمبيا

عمى االقتصاديف العراقي والسوري

الدولتف
ا
حيث حرـ خزينة الدولة ي كال البمديف مف موارد مالية كبيرة كاف مقررًا أف تجنييا
عف طريؽ رض الرسوـ الكمركية عمى السمع المصدرة والمستوردة عبر حدود البمديف

وتوظيفيا ي مياديف التنمية.
 - 2عدـ استطاعة حرس أو شرطة الحدود ي كؿتا الدولتيف مف القفاء عمى ىذه الظا ىرة أو
حتى التخفيؼ مف حدة تأثيرىا لعجز حرس أو شرطة الحدود وعدـ جاىزيتيا الكاممة لقمة

عدد أ رادىا بالمقارنة مع طوؿ الحدود المشتركة بيف البمديف وعدـ امتالكيا

وسائط نقؿ

كا ية لمطاردة الميربيف والقاء القبض عمييـ.
 - 3اخذ المتاجروف بالتيريب منذ بداية العيد الممكي وحتى العيد الجميوري بتطوير تجييزاتيـ
ووسائميـ التكتيكية كما ادخموا ي العيد الجميوري مواد مدمرة لكياف المجتمع

عندما اخذوا ييربوف المخدرات والمسكرات وعمى نطاؽ واسع.
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